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1-тема. Философия, оның предмети ҳəм жəмийеттеги роли 
Жоба 

1. Философияның предмети ҳəм философиялық билимниң тəбияты мəселеси.  
2. Философияның тийкарғы мəселеси ҳəм тийкарғы философиялық бағдарлар 
3. Философияның жəмийеттеги роли.  
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Ôèëîñîôèÿ ñөçè ãðåêøåäåí à¢äàðғàíäà «äàíûøïàíëûқòû ñүéè¢» äåãåíäè àңëàòàäû. 

«Ôèëîñîôèÿ» òåðìèíèíèң өçè ôèëîñîôèÿäàí ҳəì ôèëîñîôëàðäàí ñîңëà¢ ïàéäà áîëàäû. 
Àíòèêëèê äə¢èðäåãè ôàëñàôà òàðèéõøûñû Äèîãåí Ëàýðòñêèéäèң (á. ý. ø. II-əñèðèíèң àÿғû 
III-əñèðäèң áàñû) àéòû¢ûíøà өçèí áèðèíøè ìəðòåáå ôèëîñîô äåï àòàғàí əééåìãè ãðåê 
îéøûëû ҳəì àëûìû Ïèôàãîð áîëûï òàáûëàäû. Ôèëîñîôëàð êèìëåð äåãåí ñîðà¢ғà îë áûëàé 
æó¢àï áåðäè: Өìèð ìèñëè îéûí óøûí æûéûíғà ìåãçåñ: áèðå¢ëåð îғàí æàðûñû¢ғà, òàғû 
áèðå¢ëåð ñà¢äà èñëå¢ãå, àë åң áàõûòëûëàðû қàðà¢ғà êåëåäè, өìèðäå òàғû áèðå¢ëåð қóëëàðғà 
óқñàï, äàңққà, òåãèíïàéäà òүñèðè¢ãå àøêөç áîëûï òó¢ûëñà, ôèëîñîôëàð òåê øûíëûқ èçëå¢ãå 
êåëåäè. (Äèîãåí Ëàýðòñêèé Î æèçíè, ó÷åíèÿõ è èçðå÷åíèÿõ çíàìåíèòûõ ôèëîñîôîâ Ì. , 
1979. Ñò. 334).  

Əëáåòòå áүãèíãè êүíè äàíûøïàíëûқòû, îғàí ìóõàááàòòû, øûíëûқòû èçëå¢äè òåê 
ôèëîñîôèÿíûң ìîíîïîëèÿñûíà àéíàëäûðû¢ íàòó¢ðû áîëғàí áîëàð åäè. Äåãåí ìåíåí 
Ғôèëîñîôèÿ äåãåí íåҒ äåãåí ñîðà¢ғà æó¢àï áåðè¢ ôèëîñîôèÿ áîéûíøà àðíà¢ëû áèëèì 
àëғàí äèïëîìû áàð àäàìëàð óøûí ҳəì àңñàò åìåñ. Íåíèң ôèëîñîôèÿ åìåñ åêåíëèãèí 
àíûқëà¢ æåңèë: Ìəñåëåí, ôèëîñîôèÿ ÄÍÊíûң ñòðóêòóðàñûí àíûқëà¢ ìåíåí 
øóғûëëàíáàéäû, äèôôåðåíöèàëëûқ òåңëåìåëåðäè øåøïåéäè, æûðòқûø ҳàé¢àíëàð îíûң 
èçåðòëå¢ îáüåêòè åìåñ ҳ.ò.á. 

Åãåð áèç, àéòàéûқ, àñòðîíîìèÿíûң, áîòàíèêàíûң, ÿ ëèíãâèñòèêàíûң ïðåäìåòèí 
àíûқëà¢äû қîëғà àëñàқ, áóë îíøà қûéûí åìåñ. Əëáåòòå, áèëèìëåðäèң àíà¢ ÿ ìûíà¢ 
òàðà¢ëàðûí àíûқëà¢äà қàðàìà-қàðñûëûқ, òүñèíäèðè¢ëåðäå ïàðûқ, ҳəòòåêè êåëèñïå¢øèëèê 
áîëû¢û ìүìêèí. Áèðàқ áóë өçãåøåëèêëåð, ïàðûқëàð əäåòòå èñòèң ïðèíöèïèàë òèéêàðûí 
қîçғàìàéäû. Àéòàéûқ, ҳəð қûéëû áîòàíèêëåðäèң àíûқëàìàëàðû òåê íþàíñëàð ìåíåí ғàíà 
áèð-áèðèíåí àéðûëûï òóðàäû. Áèðäå-áèð áîòàíèê îíûң èëèìèíèң ïðåäìåòëèê òàðà¢û-
өñèìëèêëåð äүíüÿñû åêåíëèãèíå áàéëàíûñëû òàðòûñқà òүñïåéäè. Ôèëîñîôèÿäà áàñқàøàðàқ. 
Ôèëîñîôèÿ áèð ôèëîñîôòûң àíûқëà¢ûíäà ôèëîñîôèÿ áîëғàíû ìåíåí, åêèíøèñèíèң 
àíûқëàìàñûíäà ôèëîñîôèÿ áîëìàé қàëû¢û ҳəì òəæèï åìåñ.  

Философияның өзин-өзи анықлаў мəселесиндеги наатықлық жаңаша дəўир философиясы ушын 
əсиресе характерли. Ахыры, соншама философиялық мектеплер, бағдарлар пайда болды. Бурынлары 
бундай болған емес. Оның үстине əййемги дəўир я орта əсир философлары подходлардың көп 
түрлилигине қарамастан философияның предметлик тараўының белгили шегарасын услады (мəселен, 
философия болмыстың биринши басламасы туўралы илим).  

Ал XX-əсир философлары Ғфилософия неЎ» деген сораўға жуўапты бергенде, соншелли бир-
биринен айырмашылыққа, парыққа ийе, гəп бир предмет туўралы болып атырғанына ҳəм гүманланасаң. . 
.  

Философияның предметин анықлаўдағы албыраўшылық, адасыўшылық типлик дəрежеде болғаны 
соншелли дəрежеде, Батыс философларының бири Х. Мор философияға байланыслы ситуацияны былай 
сыпатлайды: «Философия» сөзи арқалы биз нени түсинемиз, буны анықлаў ҳəрқашан қыйын болады, 
бирақ XX-æүç æûëëûқ äà¢àìûíäà философияны анықлаўдың қыйынлығы соншелли өсти, оларды 
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болдырмаў мүмкин болмай баратыр. (Қараңыз: Ойзерман П. И. Проблемы историко- философской науки 
М., 1982 с. 57).  

Шынында да философияның дефинициясы жүдə көп. Мəселен, Т. Гоббс оны Ғдурыс пикирлеўдиң 
жəрдеминде билиўге ерисиўҒ десе, Гегель, Ғпредметлерди ойша қараў», Л. Фейербах Ғбар нəрсени 
танып билиўҒ деп кең мəнисти нəзерде тутса, Л. Витгенштейн Ғойлардың логикалық анықланыўыҒ, В. 
Видельбанд Ғулыўма миннетли баҳалықлар туўралы илим» деп тар мəнисте қолланады.  

Əдетте, философияның предметлик тараўының анаў я мынаў анықламасы улыўма философияның 
емес, ал сəйкес философиялардың өзин-өзи анықлаўы ғана бола алды. Дурыс, философлардың 
көпшилиги əлбетте өз философиясын ҳақыйқый, шынлыққа ийе адекват философия деп есаплайды. 
Бирақ философлар тəрепинен берилетуғын бул предметтиң анықламаларына бул анықламалардың сол 
дəўирдиң жетекши, белгилеўши проблемалары менен байланысын көриў мүмкин. Бул проблемалар, 
əлбетте парадигмал характерге ҳəм философияны түсиндириўде белгили конкрет-тарийхыйлыққа ийе.  

Сораў пайда болады: Философияны анықлаў улыўма мүмкин бе деген. Бул сораўға жуўап 
дөгерегинде ҳəм философлар бир-биринен ажыралып турады. Мəселен, Гегельдиң (1770-1831) 
пикиринше конкрет философиялар бирғана қубылыстың- жержүзилик философияның басқышлары, 
қəлиплесиў ҳəм раўажланыў моментлери. Басқа бир философлардың пикиринше тарийхый- 
философиялық процесс-бул конкрет философиялардың тарийхы, ал философияның тарийхы тутас ҳəм 
раўажланыўшы қубылыс сыпатында болмайды. Буннан жуўмақ: конкрет философияның предметин, 
мəселен, Аристотельдиң философиясының ямаса аналитикалық философияның предметин анықлаў 
мүмкин. Улыўма философияның предмети анықланбайды.  

Бирақ қарапайым эмпириялық фактқа сүйенсек, мынаны аңлаймыз. Өзлерин философларға 
киргизиўшилердиң қай қайсысы да өзлериниң философия менен шуғылланып атырғанына 
гүманланбайды. Өзиниң қарсыласларына қандай ярлык тақса ҳəм олардың да философия менен 
шуғылланатуғынлығы бийкарланбайды. Демек философлардың шуғылланып атырғанында сондай бир 
нəрсе бар, бул олардың өзлерин философлармыз деп атаўға, жумысы-философия екенлигине толық 
тийкар бар. Мейли олар философияны - пикирдиң логикалық анализи десин, я болмыстың биринши 
басламасы ҳаққында тəлиймат десин, я мəлим тəжирийбеге критикалық баҳалаў ақ дей қойсын, бəрибир 
айтылған улыўмалық тийкар бар. Мейли олар философияны пикирдиң логикалық анализи дегени, я 
болмыстың биринши басламасы ҳаққында тəлиймат десин, я мəлим тəжирийбеге критикалық баҳалаў-ақ 
дей қойсын, бəрибир айтылған улыўмалық тийкар бар.  

Солай екен, философларды, олар Кантшыларға тийисли ме, экзистенциалистлер ме, я 
позитивистлер ме, не бирлестиреди деген сораўға жуўап излеў керек болады. Бул сораўға жуўап бериў 
ушын, демек Ғфилософия деген неЎ» деген сораўға ҳəм жуўап бериў ушын философияның сапалық, 
тийкарғы белгилерин, ол атқаратуғын функциаларды көрсетиў зəрүр.  

Философияның тийкарғы белгилериниң басында оның дүньяға көз-қараслығы турады. Қəлеген 
философия адамның дүньяға анаў я мынаў қатнасын билдирип, белгили дүньяға көз-қарас болады. 
Басқаша айтқанда философияның предметлик областы Ғдүнья-адамҒ системасы.  

Дүньяға көз-қарас - бул адамның өзин қоршап турған дүньяға ҳəм бул дүньядағы адамның орнына 
байланыслы көз-қарасларының жыйындысы. Дүньяға көз-қарастың тийкарғы мəселеси - бул ҒМенҒ 
менен (я) ҒМен еместиңҒ (не-я) арасындағы байланыс, демек субьект пенен субьектке байланыслы 
сыртқы дүньяның қатнасы.  

Қəлеген дүньяға көз қарастың структурасына билимлер, баҳалаў, исенимлер, диний исенимлер 
киреди. Дүньяға көз-қарас ҳəр түрли формада күнделикли мифологиялық, диний, көркемлик ҳəм илимий 
пикирлерде өмир сүреди. Дүньяға көз-қарас индивидуаллық сананың ҳəм жəмийетлик сананың ҳəм 
факты бола алады. Мəселен, мифологиялық дүньяға көз-қарас туўралы айтқанда, дүнья туўралы конкрет 
индивидтиң көз-қараслары емес, əййемги дəўирдиң коллективлик көз-қарасларын нəзерде тутамыз. Усы 
себепли дүньяға көз-қарас индивидтиң, социаллық топардың (диний, миллий, жасқа байланыслы, 
жынысына, профессионаллық өзгешеликлерине ҳ.т.б. байланыслы), мəмлекеттиң, жəмийеттиң дүньяға 
көз-қарасы болады.  

Сондай-ак философия бул теориялық ойлаўдың формасы. Дүньяға көз-қарастың күнделикли, 
диний-мифологиялық, көркемлик типлерине қарағанда философиялық дүньяға көз-қарас теориялық 
формада өмир сүреди. Философия саналы түрде алдына белгили проблемаларды қойып, оларды арнаўлы 
енгизилген ҳəм исленип шығылған түсиниклер (категориялар) ҳəм методлардың жəрдеминде белгили 
принциплердиң тийкарында шешеди.  

Философия ең баста ақ теориялық характерге ийе. Оның үстине ол улыўма теориялық ойлаўдың 
тарийхый жақтан биринши формасы болып табылады.  

Философия пайда болған дəўирден баслап ақ тəжирийбеге (эмпириялық билимлерге, практикалық 
дағдыларға, өмирлик əдетлениўлерге ҳəм дəстүрлерге) затларды теориялық қараўды қарсы қойды. Бул 
логикаға ҳəм дəлиллеўге, күнделикли пикирлерге критикалық қатнасқа тийкарланып, ой жуўмағының 
жəрдеминде қубылыслардың терең мəнисин ашыўға қаратылған. Антик дəўир философлары ақ 
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тəжирийбе (жеке затлар туўралы билим) ҳəм илим (улыўмалық себеп, баслама туўралы билим) арасын 
ажыратты. Биринши баслама ҳəм себеплерди билиўге антик дəўир философлары дыққат бөлди. 
Антикалық философия сыпатлаў менен түсиндириўдиң айырмашылығын анық саналы түрде түсинди. 
Мəселен, əййемги грек философы Аристотель (б. э. ш. 384-322) мынадай деп жазды: Ғтəжирийбеге 
ийелер Ғне екенлигинҒ биледиҒ, Ғне себепҒ екенлигин, демек себепти билмейдиҒ. (Аристотель. 
Сочинения Т. ə. с. 66).  

Дүньяның дəстүрий диний мифологиялық картинасы менен ғана шекленип қалған адамлардың 
көпшилиги менен салыстырғанда ең ертедеги философлар ҳəр түрли тəбийий, социаллық процесслердиң 
ҳəм қубылыслардың пайда болыў ҳəм өтиў нызамлықларын ҳəм себеплерин рационаллық дəрежеде 
түсиниўге ҳəм тəсиндириўге умтылды. Философлардың нəзерине илинген ҳəмме нəрсе - күн, ай, 
жулдызлар, аспан жақтыртқышларының тутылыўы, жылдың ўақтының алмасыўы, музыкалық 
инструментлердиң қурылыс, ҳайўанлардың ҳəм адамлардың келип шығыўы, дəрьялардың тасыўы, 
мəмлекеттиң сиясий дүзилиси ҳ.т.б. - булардың барлығы философияның (теориялық ойлаўдың) предмети 
болды. Соның ушын ҳəм Гегель философияны былай минезлейди: ҒФилософияны алдын-ала 
предметлерди ойша қараў десе боладыҒ. (Гегель Соч. М. , 1929 Т. 1. с. 18).  

Философия теориялық дүньяға көз-қарас болғанлықтан логикалық системаласқан дүньяға көз-
қарас болады. Басқаша айтқанда, ол дүньяға, адамға көз-қараслардың əпиўайы жыйындысы емес, ал 
рационаллық-логикалық усыл менен қурылған категориялардың системасы.  

Сондай-ақ философия теорияластырыўдың ең жоқарғы, шекли усылы. Бул мыналардан көринеди. 
Бириншиден, философияның предметиниң өзиниң кеңлиги менен байланыслы. Билимлердиң бирде-бир 
тараўы, я болмыстың сферасы философияның предметлик областына байланыслы аспектлерге ийе емес. 
Соның ушын ҳəм тəбияттаныўдың, сиясаттың, ҳуқықтың ҳ. т. б философиялық проблемалары туўралы 
айтамыз.  

Екиншиден, ҳəр түрли қубылыслар ҳəм процесслер философияда жүдə жоқары улыўма 
дəрежедеги сыпатлаўға ҳəм түсиндириўге ийе. Философияны ҳəмме нəрсе емес, ал ең алды менен 
улыўмалық, универсаллық қызықтырады.  

Үшиншиден, философия бир нəрсени изертлеп қоймайды, соның менен бирге буны изертлеўдиң 
шəриятларын, жолын философияның предмети ете алады. Философия билиўдиң ҳəм практиканың 
универсаллық принциплерин изертлей отырып, ғалаба метод ҳəм методологияда бола алады.  

Адамзат баласы өзиниң практикалық ҳəм билиўлик искерлигинде қандай жоллар, приемлар, 
усыллар арқалы анаў я мынаў нəтийжеге ерисе алатуғынлығы туўралы ойланбаўы мүмкин емес еди. 
Ақыры, адамзат искерлигиниң өзи-ақ мақсетке муўапықлығы менен универсаллық белгини-
методикалықты талап етеди. Басқаша айтқанда, адамзат өмиринде ҳəр түрли ўазыйпаларды (күнделикли, 
теориялық, педагогикалық, техникалық ҳəм басқалар) шешиў ушын қолланатуғын улыўмаластырылған 
приемлар, усыллар ҳəм принциплердиң жыйындысы методлар болады.  

Əдетте əдебиятта жеке илимий, улыўма əмелий ҳəм ғалаба методлар деп бөлиў бар. Соңғысына 
философияны, философиялық методты киргизеди. Не себеп философияны ғалаба метод деп 
минезлеймизЎ 

Бириншиден, жеке илимий ҳəм улыўма илимий методлар менен тиккелей илимге қатнаслы болса, 
философия өзиниң методологиялық тəсирин искусствоға ҳəм сиясатқа ҳ.т.б. тийгизеди.  

Екиншиден, философиялық методлар практикалық методлардан ҳəм билиўдиң методларынан 
адамның ҳəм практикалық искерлигин ҳəм билиў искерлигинде өз ишине алады.  

Философия тек метод емес, методология да болады. Демек ол билиў ҳəм практикалық искерликти 
шөлкемлестириў ҳəм қурыўдың принциплериниң ҳəм усылларының системасы ҳəм усы система туўралы 
тəлимат болады.  

Философияның рамкасында билиў ҳəм ойлаўға байланыслы принципиал əҳмийетке ийе методлар 
исленип шығылған. Аристотельдиң логикасын мысалға алайық. Ол XVIII əсирге шекем ҳақыйқый 
билимлерге ерисиўде универсал метод сыпатында есапланды. Ф. Бэконның эксперименталлық 
(тəжирийбелик-индуктивлик) методы, Р. Декарттың дедуктивлик-рационаллық методы, Гегельдиң 
диалектикалық методы ҳ.т.б.  

Философияның методологиялық функциясы, оның дүньяға көз-қараслық функциясы менен 
ажыралмас байланыста. Бул деген сөз, философияда қəлиплесетуғын дүньяның дүньяға көз-қараслық 
картинасы басында методология ҳəм бола алады. Ақыры адамлардың ойына ҳəм минез қулқына, 
искерлигиниң ҳəр қыйлы сферасына (илим, искуcство, сиясат ҳ.т.б.) тəсир етеди.  

Солай етип, философия өзиниң методологиялық функциясын əмелге асыра отырып, ол ойлаўдың 
ҳəм минез қулықтың, искерликтиң қəлиплесиўинде тиккелей қатнасады. Бул усыллар сондай факторлар 
болады, онда ҳəр бир тарийхый дəўир өзин көрсете, сəўлелендире алады. Оның үстине ҳəр бир 
философиялық система өз дəўириниң туўындысы. Соның менен бирге сол дəўирдиң мəнисин ҳəм 
тийкарғы тенденцияларын сəўлелендиреди. Философия өзиниң проблемаларында ҳəм түсиник 
аппаратында адамзаттың топланған практикалық ҳəм билиў тəжирийбесин синтезлейди, 
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системаластырады. Басқаша айтқанда, философия өзиниң проблематикасында ҳəм категорияллық 
дүзилисинде улыўмаластырылған, теорияластырылған формада болмыс пенен сананың терең, тийкарлық 
процесслерин сəўлелендиреди.  

Сондай-ақ философия аксиологиялық қəсийетке ҳəм ийе. ҒДүнья-адамҒ системасын түсиниў 
ушын философия онда болып атырған процессслерди тек ҒҳақыйқатҒ, ҒшынлықҒ көз-қарасынан емес, 
ал, ҒийгиликҒ, ҒжақсылықҒ, ҒжаманлықҒ позициясынан ҳəм, ҒпайдаҒ, ҒсулыўлықҒ ҳ.т.б. 
позицияларынан ҳəм баҳалайды. Бул философияның дүньяға көз-қарас тəбиятынан келип шығады. Бул 
дүнья ҳəр қашан ҒадамзатласқанҒ. Бул деген сөз, философия дүньяны танып билип ғана қоймайды. Оны 
баҳалықлар системасы көз-қарасынан баҳалайды да. Философия өзиниң аксиологиялық функциясын 
ҒДүнья жетилген беЎҒ, ҒБул дүньяда нени өзгертиў мүмкинЎҒ, ҒБул дүнья қандай болыўы керекЎҒ 
деген сыяқлы сораўларды қоя отырып, өмир сүрип турған менен болыўы мийнеттиң арасындағы қарама-
қарсылықты ашады.  

Философия сын да. Ол болыўы тийис мəселени қарай отырып, адамзат билиўин идеалды излеўге, 
болмыстың гармониясына умтылады.  

Дүньяны идеал (болыўы тийис) көз-қарасынан баҳалай отырып, оны сын призмасы арқалы əмелге 
асырады. Философия өзиниң биринши адымын гүманнан баслайды. Бул философияның философияға 
дейинги (күнделикли, мифологиялық, диний) көз-қараслардан айырмашылығы.  

Турақласқан пикирлерге бириншилерден болып гүманланып қараған Сократ (б. э. ш. 470-399 
жыллар). Ол: ҒМен ҳеш нəрсени билмейтуғынымды билеменҒ деген еди. Сократ адамлар менен 
бəсекиге түсе отырып, сораў-жуўап жолы менен гүрриңлеслериниң пикирлериниң сайызлығын ашады 
ҳəм оларды абсолют шынлық деп қабылламастан тек олардың өзлериниң пикирлери екенлиги екенлигин 
мойынлатады.  

Жаңа дəўир тусында уллы философлар (Ф. Бэкон, Р. Декарт, И. Кант) гүманланды ҳəм сынды 
өзлериниң айрықша изертелўиниң предмети етти. Философия бир нəрсеге байланыслы əйтеўир 
гүманлана бермейди, ал сынға да алады. Дүньяға көз-қарас бола отырып, философия дүньяға көз-
қарастың ҳəмме компонентлерин (билимлер, ўазыйпа, миннет) толық сынға алады. Сонлықтан ҳəмме 
ўақытлары философия былай дейди: ҒҲəммесин билемен беЎҒ, ҒТолық, тийкарынан миннетлимен 
беЎҒ, ҒТийкарынан мен исенемен беЎҒ 

Дүньяға көз-қарастың басламасына гүманлана отырып, философия оны сынға алыўға өтеди. 
Сөйтип философия өзиниң критикалық функциасын əмелге асыра отырып, өмир сүрип турған реаллықты 
ҳəм сынға алады ҳəм жаңаның пайда болыўы ушын шəраят жасайды. Ҳақыйқый бар болмыс ҳəм 
ойлаўды критикалық жақтан анализлей отырып, гүманның туқымын себеди ҳəм философия тынышсыз 
пухаралық сананың қəлиплесиўине шəраят жасайды. Традициялық жəмийетлерде (өзгермейтуғын бурын 
орнаған канонларға тийкарланған), сондай ақ басқарыўдың демократиялық емес усылларына 
тийкарланған жəмийетлерде (тоталитарлық, авторитарлық ҳəм соған усаған режимлер) ойлаўдың 
критикалық бағдарланыўы бундай ойлаўды алып келиўшилер ушын жийи-жийи қəўипли болады. Бундай 
жəмийетлерде баҳалысы - тыңлаў ҳəм атқарыў. Дөретиўшилик ҳəм критицизмге ҳүким сүриўши 
идеологияны, баҳалықларды ҳəм дүньяға көз-қарслық ориентацияларда оншалық өзгермейтуғындай 
жағдайда ғана рухсат етиледи.  

Сынға алатуғын ойлаўды нигилизмнен ҳəм критиканшылықтан ажыратып қараў керек. Соңғысы-
ойлаўдың төмен мəдениятының гүўасы. Философиялық критика - бул ҳəмме ўақыт анализ, предметти, 
логикасын ҳəм раўажланыў динамикасын терең түсиниў болып табылады.  

Философия болжаў ҳəм проектлеўде. Дəўирдиң раўажланыўының динамикасын сəўлелендире ҳəм 
теориялық ойлаўдың методын қоллана отырып, бар процессти костатациялап отыра бермейди, ал алға 
жуўырады-келешектиң сценарийин жасайды, мүмкин дүньяларды жасайды. Соның өзиниң болжаў, 
проектлеў ҳəм эристикалық функцияларын əмелге асырады.  

ҒҲəр түрли дүньяныҒ жасай отырып, философия ҒполивалентликҒ ойлаўдың раўажланыўына 
мүмкиншилик береди. Бул адам болмысының еркинлигиниң шəраятларының бири.  

Солай етип, философия бир ўақытта дүньяға көз-қарас, теориялық ойлаў, метод ҳəм методология, 
тарийхый процесстиң өзин-өзи аңлаўы, аксиология, сын, проектлеў ҳəм болжаў бола алады. Усыған 
сəйкес философияға дүньяға көз-қараслық, гносеологиялық, методологиялық, синтетикалық, 
аксиологиялық, критикалық, болжаўлық, проектлеў ҳəм эвристикалық функциялар тəн. Философияның 
ҳəр түри тəреп функцияларының ашылыўы менен оның предметлик областын анықлаў мүмкин. 
Философияның предметлик областы Ғдүнья-адамҒ системасы. Бирақ философияны бул системада 
ҳəммеси ҳəм дүньяға қəлеген қатнас қызықтырмайды. Өзиниң теориялығына ҳəм шексизлигине, 
кеңлигине муўапық философия ең алды менен Ғдүнья-адам» системасындағы ғалаба, универсал 
қатнасларға бағдарланған. Булар - антологиялық, гносеологялық, аксиологиялық ҳəм праксиологиялық 
қатнаслар.  

Солай етип, философия - бул жəмийетлик сананың айрықша формасы, теориялық дүньяға көз-
қарастың түри, онда улыўмаластырылған формада категориялардың белгили системаларының 
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жəрдеминде адамның дүньяға универсаллық қатнаслары (антологиялық, гносеологиялық, 
аксиологиялық, праксиологиялық) сəўлеленеди. Адамзат мəдениятының жетискенликлери синтезленеди. 
(Алексеев В. П. Предмет, структура и функции диалектического материализма. М. , 1982. Ойзерман Т. И. 
Проблемы историко-философской науки. М, 1982).  

Философиялық проблемалардың принципиаллық айырмашылығы сонда олар еки түрли тəбиятқа 
ийе. Бир тəрептен, олар ўақыттың ҳəр бир тарийхый аралығында конкрет-тарийхый формаға ийе. Ол сол 
дəўирдиң өзгешеликлери менен белгиленген. Мəселен, орта əсир мəдниятында динниң ҳүкимдарлығын 
билдирди ҳəм соған сəйкес философиялық мəселелердиң қойылысын белгиледи.  

XVII-XVIII-əсирлерде биринши планға механика шығады ҳəм сол дəўирдиң философиясының 
айырмашылығын белгиледи. Ақыры, философиялық проблемалар механистлик көз-қараслар 
призмасынан қаралды.  

Екинши тəрептен, философиялық проблемалар болмыстың тийкарғы мəселелерин қарағанлықтан, 
олар ҒмəңгиҒ проблемалар топарына киреди. Философиялық проблемалардың ҒмəңгилигиҒ сонда, олар 
бирден ҳəмме ўақыт ҳəм ҳəмме əўладлар ушын шешилмейди. Ҳəр бир тарийхый дəўир ушын, 
адамлардың əўладлары ушын бул проблемалар жаңадан қойыла береди. Мəселен, ҳақыйқый билимге 
жетисиў ҳəм баҳалықлар проблемасы. Ҳəр қыйлы дəўирде олар ҳəр түрли мазмунға ийе болды. Олар 
адамның дүньяға фундаменталлық, универсаллық (билиўлик ҳəм баҳалық) қатнасларын билдире отырып, 
ҳəмме ўақыт адамзаттың алдында жаңа түрде тура береди. Билиўдиң тəбиятының шексизлиги себепли 
ҳəм прогрестиң шексиз мүмкиншиликлерине байланысылы адамзат мудамы тынышлыққа жетиўдиң 
жолларын жетилидириўге, жаңа идеалларды излеўге умтылады, жаңа ҳəм гөне баҳалықлар туўралы 
сораўларға бериледи.  

Философияның тийкарғы қуралы (методы) теориялық ойлаў. Философия өз арсеналында я 
химиялық реактивлик микроскопларға я телескопларға ийе емес, оның қуралы-абстракцияның күши.  

Жаңа дəўирге дейин философия фактологиялық ҳəм эксперименталлық базаға ийе болған жоқ. 
Соның ушын философияда тийкарғы усыл ой жуўыртыў (умозрение) болды. Эмпириялық базаның 
жарлылығынан философиялық ой жуўыртыў (умозрение) бақлаў ҳəм эксперименттиң фактлары менен 
илимий тастыйықланбайтуғын логикалық қурылмаларға қурылған еди. Философиялық ой 
жуўырттырыўдың рамкасында ойша эксперимент, экстраполиация, идеализация ҳ.т.б. қолланылды. Ой 
жуўыртыўдың көмегинде материаның атомлық ҳəм молекулалық қурылысы, оның өзинше раўажланыўы 
туўралы ҳ.т.б. əҳмийетли жорыўлар болды. Философиялық билиўдиң тағы бир қуралы - 
интеллектуаллық интуиция. Интерпретация ҳəм философиялық билиўдиң əҳмийетли қуралы.  

2. Дүньяны билиўге бағдарланған ойлаўдың қəлеген формасы өзиниң раўажланыўының белгили 
этапында өзин-өзи белгилеў проблемасына тап болады. Бул өзин-өзи белгилеўде ҳəрқашан тийкарғыны 
оның көринисиниң айрықша формаларынан ажыратыў, белгилеўшини белгилениўшиден, тийкарғыны 
бағыныўшыдан ажыратыў процессин өтеди. Айтайық, математикадай əййемги ҳəм қатаң илим өзиниң 
предметлик областы бойынша тийкарғы мəселелери бойынша дискуссияны талап етпейди. ХХ-əсирдеги 
белгили математик, логик ҳəм философ Б. Рассел усы жүз жыллықтың басында мынадай деген еди: 
Ғжаңаша математиканың бас триумфларының бири математиканың не екенлиги ҳаққында мəселениң 
ашылыўындаҒ (Б. Рассел. Новейшие работы о началах математики // В ст. Новые приемы в математике. 
СПБ, 1913. Т, 1. с. 83).  

Басқа ўақытлар мынадайда еситиў ҳəм болды. Математиканың предметиниң ҳəм тийкарғы 
мəселесиниң неде екенлигин билмеў математиклерге ашылыў жасаўға мүмкиншилик берди. ХХ-əсирде 
математика деген неЎ Деген сораўды ҳəр түрли түсиниў математикада көп ғана бағдарларды пайда етти.  

Қəлеген илимниң предметлик областы мудамы өзгерип отырады, соның ишинде тийкарғы мəселе 
ҳəм. Ҳақыйқый субстанциялық тийкарды илим көп түрли ҳəм эмпириялық қубылыслардың ишинен 
ажыратады. Бул илимниң эмпириялық дəрежеден теориялық дəрежеге өтиўи менен байланыслы.  

Физика буған Ньютонның механикасының, биология Дарвинниң теориясының пайда болыўы 
менен келди. Билимниң тийкарғы мəселеси (тийкарғы проблема) қарама-қарсы тəреплер арасындағы 
ғалаба ҳəм қарапайым қатнасларды өз ишине алады. Бирақ буны көрстеиў тек илимий-теориялық 
дəрежед ғана мүмкин. Күнделикли, илимий-эмпириялық дəрежеде предметтиң субстанциаллық тийкары 
көринбейди.  

Философияның тийкарғы мəселеси сыпатында нени түсинемизЎ Барлық философиялық 
проблемаларды үш тийкарғы топарға бөлиў мүмкин.  

1. Дүнья деген неЎ (Что есть мирЎ) 
2. Адам деген неЎ (Что есть человекЎ) 
3. Дүнья менен адам арасындағы көз-қарас қандайЎ (Каковы отношения между человеком и 

миромЎ) 
Қəлеген философиялық система усы үш топардың биреўи менен байланыслы болады.  
Солай етип философияның тийкарғы мəселеси - Ғдүнья-адамҒ системасы арасындағы қатнас 

мəселеси.  
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Дүзилиси бойынша философияның тийкарғы мəселеси философияның предметлик областы менен 
сəйкес келди. Бул түсиникли. Себеби ол философияның проблемалық майданын, предметтиң шегарасын 
белгилейтуғын субстанциаллық қатнасты билдиреди. Бирақ мазмуны бойынша философияның 
предметлик областы оның тийкарғы мəселесинен кең.  

Философияның тийкарғы мəселесиниң дүзилиси ҳəм раўажланыў мəселесине келсек, соны нəзерде 
тутыўымыз керек, философияның предметлик областын белгилеўши проблемаларының өзгериўи менен 
философияның тийкарғы мəселеси ҳəм өзгереди. Тийкарғы мəселе анаў я мынаў тарийхый дəўирдиң 
философларының дыққат орайындағы мəселе болады. Басқаша айтқанда, философияның тийкарғы 
мəселеси өзиниң тарийхый формаларына ийе, булар философиялық ойлаўдың бағдарын билдиреди.  

Философияның тийкарғы мəселесиниң тарийхый формаларын қарасақ, мыналарды көремиз.  
Мифология менен салыстырғанда философия субьективлик пенен обьективликти ажыратыўдан 

басланады. Сонлықтан биринши философлардың дүньяға қатнасы Ғне-яҒның ҒоноҒ ға- (Ғмен еместиңҒ 
олға), сыртқы, жекеликтен үстинликке (космос, тəбият), адамға қарсы турыўшыға қатнасы.  

Антикалық философияда философияның тийкарғы мəселеси биринши тийкарды излеў менен, 
пүткил дүньяның тийкарында не бар екенлигин анықлаў менен байланыслы болды.  

Фалесте - суў, Анаксимандрда - ҳаўа, Гераклитте - от, Платонның идеялары, Демокриттиң 
атомлары - усындай басламалардың вариантлары.  

Басқаша айтқанда, антикалық философияның тийкарғы мəселеси онтологиялық бояўға ийе.  
Орта əсирлик философия ҳəм онтологиялық бояўды сақлайды. Бирақ айырмашылыққа ийе. 

Теология дүнья - қудай (мир - бог) системасына ийе.  
Соң ала онтологиялық мəселе екинши планға өтип, гносеологиялық мəселелер биринши планға 

шығады. Бул жаңа дəўирде санааттың ҳəм тəбияттаныўдың раўажланыўы менен ҳақыйқый билимди 
оның орайлық мəселеге айландырыўы менен байланыслы. Жаңа дəўирден баслап илимниң гүллениўи 
басланды. Жер ҳəм аспан денелериниң механикасы (И. Кеплер, Г. Галилей, И. Ньютон), аналитикалық 
геометрия (Р. Декарт), диференциаллық ҳəм интеграллық есаплаў (Ферма, Декарт, Ньютон, Лейбниц 
ҳ.т.б.), химия областындағы ашылыўлар (Р. Бойль), география, геология, ботаника, зоология ҳ.т.б. 
областларындағы ашылыўлар. Техникалық қураллар: микроскоп, телескоп, термометр, гигрометр, 
сынап, барометр ҳəм басқалар.  

Жаңа дəўир философиясының тийкарын салыўшы Ф. Бэкон ҳəм Р. Декарт өзлериниң 
философиясының тийкарғы бағдарламаларын гносеологиялық-методологиялық аспектте қарайды. 
Эмпиризм (Бэкон), индуктивизм (Бэкон), дедуктивизм (Декарт).  

ҒӨмир сүрип турған дүнья жетилген бе?Ғ, ҒБул дүньяда ХХ-əсирде не жағады, не жақпайдыЎҒ 
(аксиология), ҒДүньяны практикалық жақтан өзгертиў мүмкин бе ҳəм қалайЎҒ жаңаша дəўир пайда 
еткен мəселелер.  

Философиялық бағдарлар философияның тийкарғы мəселеси, метод, предметлик тийкарлары, 
классикалық мийрасқа қатнасы бойынша айрылып турады.  

1. Философияның тийкарғы мəселесин онтологиялық формада мысалға алсақ (не биринши: руўх 
па я тəбият паЎ), философиялық бағдарларды материализм ҳəм идеализм деп бөлиў мүмкин. 
Материализм материаллық субстанцияның бириншилигинен, идеализм идеаллық басламаның 
бириншилигинен, мейли индивидуаллық сананың бириншилиги ме я жекеликтен жоқары жер жүзлик 
руўх па - объектив идеализмди мойынлайды.  

А) Басламаның тəбияты (природа начала) бойынша философиялық бағдарлар тийкары бир 
субстанция (монизм), еки тең субстанция (материаллық ҳəм руўхый) субстанциялар (дуализм), 
субстанциялардың көплиги (плюрализм) болады.  

Б) Егер философияның тийкарғы мəселесин оның гносеологиялық формасында есапқа алсақ 
(ҒНени билиўим мүмкинЎҒ), онда философлар ҳақыйқый илимге жетилиўди мойынламайтуғынлар ҳəм 
оны бийкарлайтуғынлар болып бөлинеди. Соңғы бағдар агностицизм деген атамаға ийе. Шынлыққа 
жетиўдиң мүмкиншилигин мойынламайтуғынлардың арасында билиўдиң сезиўлик басқышына бас 
əҳмийет бериўшилер сенсуализм, ақыл-ойға (разумға) əҳмийет бериўшилер рационализм, диний я 
мистикалық интуицияға əҳмийет бериўши бағдар иррационализм деп аталады.  

2. Методы бойынша ҳəм философиялық бағдарлар эмпиризм, рационализм ҳəм иррационализм 
болып бөлинди. Философлар диалектика позициясында (предметлерди ҳəм қабыллады. Өз-ара байланыс 
ҳəм раўажланыўына қарайтуғын ойлаў методы) я метафизика (предметлер ҳəм қубылысларды ғалаба 
байланыстан тысқары, сапалы өзинше раўажланыўға тийиссиз) позициясында ҳəм болады.  

3. Предметлик тийкары бойынша философиялық бағдарлар гносеология, антропология, 
аксиология, онтология ҳ.т.б. бағдарлардың проблемаларына ориентацияланатуғын ағымларға бөлинеди.  

4. Классикалық мийрасқа қатнасы бойынша философиялық бағдарлар неоклассикалық 
(неокантианство, неотомизм, неогегельянство ҳ.т.б.), антиклассикалық (ницшеанлық), классикалық емес 
(марксизм) болып бөлинеди.  
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Философиялық билимниң дүзилисине келсек, антикалық дəўирде илим математиканы есапқа 
алмағанда жаңа пайда болып киятырған ҳалатта еди. Соның ушын ҳəм философия умозрениени 
(пикирлеў ҳəм қыяллаўды) пайдаланып, илим еле де жуўап бермеген сораўларға жуўап бериўге 
умтылды. Танып билинбеген реаль байланыслар ойдан табылғанлар менен алмастырылса, илимий 
изертлеўлер аналогия ҳəм болжаў, жорыў менен алмастырылды. Философия тиккелей өзиниң 
проблемалары менен ҳəм бүгинлигинде жеке илимлердиң: физиканың, астрономияның, биология ҳ.т.б. 
предметин қурайтуғын мəселелер менен шуғылланды.  

Тəбияттаныў илимлериниң өзинше илим сыпатында қəлиплесиўи бойынша натур философия 
қəлиплескен тəбияттаныўға орнын берип баслайды. Булар менен бир ўақытта философиялық билимниң 
өзиниң ҳəм дифференциясы өтеди.  

Тийкарғы философлар дисциплиналарды нəзерде тутсақ, ҳəзирги философияда мынадай өзинше 
дисциплиналар бар: философияның тарийхы, антология-болмыс туўралы тəлиймат, гносеология - билиў 
туўралы тəлиймат, аксиология-баҳалықлар туўралы тəлиймат, философиялық антропология - адам 
туўралы тəлиймат, социаллық философия-жəмийет туўралы тəлиймат, логика - ойлаўдың нызамлары ҳəм 
формалары туўралы тəлиймат, этика-əдеп-икрамлылық туўралы тəлиймат, эстетика - гөззаллық туўралы 
тəлиймат. Сондай ақ тəбияттаныў философиясы, дин философиясы, ҳуқық философиясы, илим 
философиясы, техника философиясы, тарийх философиясы, минез философиясы, ғалабалық проблемалар 
философиясы деп ҳəм бөлинеди, олар ҳəзир тутас философиялық бағдарлары сыпатында өзинше 
статусқа ийе. Қəлиплескен проблематика, категориаллық аппарат ҳəм проблемаларды шешиў методлары 
бар.  

3. Философияның мəденият саласындағы орнын нəзерде тутсақ, оның мəселелерин илим менен 
байланыслы мəселесинен баслаймыз.  

Философияның тəғдири илим менен тығыз байланыслы.  
Əййемги жəмийетлерде, философияның ҳəм илимниң қəлиплесип атырған пайытында диний-

мифологиялық ойлар, көз-қараслар, философиялық идеялар, эмпириялық билимлер бөлинбеген, 
синкретикалық бирликке ийе болды. Соңын ала раўажланыў барысында философия ҳəм илим 
өзгешеликке ийе бола баслады. Деген менен бул процессте оларға көп улыўмалық тийисли. Илим өзиниң 
жетискен дəўирин санаат революциялары тусынан баслайды. Ал көп ғана, бүгин бизге мəлим илимий 
дисциплиналар XIX-XX əсирлерде пайда болды. Усыған байланыслы көп ғана ҳəзирги илимий идеялар 
өзиниң дəслепки формасында философияның ишинде пайда болды. Бул мəселен, атомизм, Күн 
системасының тəбийий пайда болыў синергетика идеяларына тийисли. Философияның рамкасында 
илимий билиўде қолланылатуғын логикалық-методологиялық инструментарий исленип шығылды. 
Аристотель, Бэкон, Декарт, Лейбниц, Гегель - булардың ҳəммеси де логика законларын ислеп шығыўға, 
индуктив, дедуктив, диалектикалық ҳəм басқа да методларды ислеп шығыўға қатнасқанлар. Мəселен, 
диалектикалық метод ҳəзирги ең алдыңғы илимий дисциплиналардың бири-синергетикада қолланылады.  

Философия билимге байланыслы тек ғана методологиялық функцияны атқарып қоймайды. 
Теориялық дүньяға көз-қарас сыпатында, философия анаў я мынаў дəрежеде анаў я мынаў илимий 
идеяның қəлиплесиўине я төменлеўине тəсир етеди.  

Мəселен, Батыс европалық орта əсирлер тусында философия теологияның қарамғында болып 
(бағындырылыўында болып) илимий ойдың еркин раўажланыўын иркти. Бунда ол қəлеген пикирлеўди, 
ҳəттеки эмпириялық пикирлеўди ҳəм аристотельлик-христианлық интерпритациялық призмасынан 
қарады. Ояныў дəўиринде гуманизм философиясы илимлер ҳəм искусстволар ушын қолайлы 
раўажланыў ушын тийкар салды.  

Өз гезегинде философия ҳəм илим тəрепинен күшли тəсирге ийе болды. Егер бурын бизди 
қоршаған дүнья туўралы көп ғана идеялар натурфилософияның тийкарында, əдетте умозрительли-
спекулиатив формада қəлиплескен болса, илимлердиң қəлиплесиў дəрежеси бойынша, 
эмпириялықлардың ҳəм теориялық тəбияттаныўлық-илимий жуўмақлаўлардың болыўында илим 
умозрителли пикирлеўлерден қутылып ғана қоймастан өзи философияға тəсир етеди. Философия илим 
рамкасында алғанларын есапқа алмаўы мүмкин емес. Оның үстине философия анаў я мынаў дəўирде 
тəбияттаныўдың анаў я мынаў идеалына бағдарланып баслайды. Мəселен 17-18 əсирлерде механиканың 
жетекши илимий дисциплина сыпатында қəлиплесиўи философияның механистлик формаға ийе 
болыўына жағдай жасады. Дерлик ҳəмме процесслер, ҳəттеки адам да ҳəм жəмийетте өтетуғын ҳəмме 
процесслер философлар тəрепинен механика нызамларының тийкарында түсиндирилди. Бүгинлигинде 
философия тəбият ҳəм жəмийет туўралы илимлерде болып атырған процесслерден тысқарыда раўажлана 
алмайды.  

Философия менен илимниң ара-қатнасының үшинши аспекти сонда, философия илимий билиўдиң 
ҳəр түрли отрасльлериниң жетискенликлерин улыўмаластырыўды ҳəм оларды кең улыўмаластырылған 
философиялық категорияларда сəўлелендиреди. Айтайық, XVII-əcирде «ҳəрекет» философиялық 
түсинигинде сол дəўирдиң илимий дисциплинасының - механиканың жетискенликлери сəўлеленди. 
Бүгинлигинде ҳəрекет философиялық категориясы өзине тек механикалық ҳəрекет туўралы билимлерди 
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ғана емес, микродүньяда, тири тəбиятта, жəмийетте болып атырған билимлерди ҳəм өзи ишине 
қамтыйды.  

Дүньяны танып билиў нызамларды сəўлелендиретуғын тек категориялар, түсиниклер арқалы ғана 
емес, ал образлар арқалы, искусствода жаралатуғын көркем образлар арқалы əмелге асырылады. Қəлеген 
билиў өзине адамның еки билиўлик уқыпларын жəмлейди. Олар, рационаллық, абстракт логикалық ҳəм 
сезиўлик, образлы -эмоционаллық. Егер математика, логика ҳəм басқа илимлер тийкарынан билиўдиң 
биринши уқыбын есапқа алса ҳəм оны раўажландырса, искусство-екиншисин раўажландырады.  

Логика ҳəм психология областындағы илимий дөретиўшилик бойынша соңғы изертлеўлер соны 
көрсетип отыр, көп ғана фундаменталлық илимий ашылыўлар, мəселен, бензолдың дөңгелеги (колец), 
реактив двигательдиң принципи, электромагнитлик дуга ҳəм басқа да принциплер дəслеп интуитив-
образлы формада ҳүким сүрди. Тек соңынан ойлаў тəрепинен қайта исленип, олар қатаң логикалық-
математикалық формаға ийе болды. Мəдений жақтан раўажланған, бай, интуитив образлар искусство 
тəрепинен исленип шығылады. Искусствоның өзлериниң илимий дөретиўшилигиндеги əҳмийети 
ҳаққында А. Эйнштейн, Н. Бор ҳəм басқа уллы алымлар айтқан.  

Эстетикалық жақтан төмен раўажланған индивидуум Ғжоқары материяҒ ҳаққында пикирлеринде 
ғана емес, өндиристе, турмыста ҳəм аз еркинликке ийе. Ақыры, өмир мудамы өзгеристе. Буның ҳəм 
ийилиўшилик қатнасты, қыяллаўдың продуктивли (өнимли) күшин талап етеди. Дөретиўшилк қыялға 
ийе емес адам жаңаны дөретиўге, шешим қабыллаўға таяр емес. Бундай адамлар жаңаға қарсы.  

Искусство философиядан бурын пайда болған. Алғашқы, диний-мифологиялық көз-қарас 
базасында искусство пайда болған ҳəм тиккелей ол алғашқылық практиканың талабы менен 
белгиленеди. Тасларға ойылған сүўретлер, ритуаллық қосық айтыўлар ҳəм аяқ ойынлар ашық 
практикалық бағдарға ийе болды. Буларда тек алғашқы адамның турмысына тийисли ситуациялар емес, 
соның менен бирге ол ситуацияларға тəсир ҳəм бар. Философия раўажланып теориялық дүньяға көз-
қарасқа айналып, искусствоның раўажланыўына тəсир етеди. Мəселен, Əййемги Греция ҳəм Римниң 
искусствосы антиклик дүньяға көз-қарастың айрықшалықлары, космосты меңгериўге бағдарланған 
өзгешеликлерин сəўлелендириўи менен ажыралып турады. Мəселен, антик дəўирдиң скульптурасында 
адамның сыртқы пишими көбирек көринеди. Ал адамның ишки дүньясы (микрокосмос) екинши планда 
қалады.  

Орта əсирлик Батыс Европа искусствосында диний көз-қарастың таңбасы басым. Иконопись, 
псалмалар, ширкеўлик хорлық қосықлар-бас бағдарлар.  

Жаңа дəўирге метафизикалық ойлаў усылы тəн. Мəселен, Мольердиң пьесаларында қаҳарманның 
характерлери статикалыққа ийе. Хызметкер (малай бул жəдигөй, монах-нəпсиқаў, саўдагер-сықмар, 
дворян-жақсы адам ҳ.т.б. Характерлердиң динамикасы ҳəр түрлилиги диалектикалық идеялардың 
раўажланыўы менен пайда болады.  

Ҳəзирги күнде живописьтеги, əдебияттағы, театрдағы, музыкадағы, кинематографдағы, 
хореография, архитектурадағы белгили бағдарлар анаў я мынаў философиялық көз-қараслардың 
тəсирлик таңбасына ийе. Мəселен, реализм ҳəм сюрреализмниң айырмашылықлары оларда атқарыўдың 
техникасы менен ғана ажыралып турмайды. Оларды бул бағдарлар қəлиплескенде тийкар болған 
философиялық, дүньяға көз-қараслық-методологиялық установкаларсыз түсиниў қыйын.  

Өз гезегинде искусство дүньяны көриўдиң усылы сыпатында философияға тəсир етеди. Оның 
үситне бирде-бир ири философ өзиниң дөретиўшилигинде искусство темасын сөз етпей қойған емес. 
Философиядағы өмир философиясы, экзистенциализм, герменевтика, структурализм ҳəм 
посструктурализм сыяқлы ири бағдарлар өзлериниң проблемаларын искусство темасы менен 
байланыстырды ҳəм көп жағдайда искусствоның дүньяны логикалық рационаллық меңгериўиниң 
үстинен үстинлигине тийкарланды.  

Философия менен динниң өз-ара қатнасын сөз еткенде олардың тəғдириниң əзел бастан 
бирлескенин көриў мүмкин. Философия ҳəм искусство ҳəм дүньяның дүньяға көз-қараслық картинасын 
қурады.  

Логикалық-рационаллыққа тийкарланған философияға салыстырғанда дин исенимге (вера) 
тийкарланған. Динниң бул өзгешелигин христиан ширкеўлерин тийкарын салыўшылардың бири 
Тертуллиан атап көрсетип, мынадай постулатты формулировкалады. ҒИсенемен, себеби абсурдҒ.  

Қəлеген раўажланған диний система философияның логикалық методологиялық инстументарийин 
өзиниң догматларын тастыйықлаў ушын қолланыўға умтылады. Соның ушын католицизмниң, ислам, 
буддизмниң доктриналары ҳаққында айтыў мүмкин. Диний идеяларда қурылған томизм, неотомизм, 
суфизм, тейярдизм ҳəм басқа да философиялық бағдарлар белгили.  

Философия менен жəмийеттиң ара-қатнасы мəселесине тиккелей келсек, философияның өзиниң 
пайда болыўы жəмийеттиң руўлық дүзимниң қулаўы менен пайда болған тарийхый жақтан белгиленген 
талаплары менен байланыслы. Ақыл ҳəм физикалық мийнеттиң бөлиниўи, мəмлекетликтиң, 
класслардың, өндиристиң қурамлы түрлериниң, илимниң пайда болыўы, билиўди ҳəм социаллық 
практикадағы сапалы жаңа подходларға байланыслы талап ҳақыйқатлыққа қатнастың жаңа формасының 
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философияның пайда болыў зəрүрлигине алып келди. Соң ала социаллық-тарийхый троансформациялар 
философиялық ойдың раўажланыўына үлкен тəсир етти. Батыс Европа орта əсирлерде ширкеў ҳəм 
динниң ролиниң өсиўи философияның теологияның хызметкерине айналыўына алып келди. Жаңа 
дəўирде тəбияттаныў илимлериниң ҳəм санааттың раўажланыўына байланыслы талап философияның 
логика - методологиялық ҳəм гносеологиялық проблематикасын бирден күшейтти. Бул бойынша 
бурынғы СССР тусында философияның тəғдирине жəмийетлик системаның тəсири жетерли дəлийл. 
КПСС тиң монополизми ҳəм тоталитаризм философияның догматластырды, сиясий идеологияға 
бағындырып, схоластикалық ҳəм софистлик элементлердиң раўажланыўына алып келди. Социализм 
еллеринде сталинизм, маоцизм ҳ.т.б. философиялық бағдарлар рəсмий статус алған ҳəм тастыйықланған 
мəмлекетлик идеология дəрежесине көтерилип административлик инструментке айналды. Оның 
функциясына өмир сүрип турған системаны қорғаў, оған жалпылдақлық, басқаша ойлайтуғынлар менен 
гүрес, жəмийетлик ҳəм индивидуаллық сананың раўажланыўына байланыслы цензорлық-полицейлик 
қадағалаў, авторитетлерге қарата ҳақ нийетлигин тексериў ҳ.т.б. киреди. Алымлардың пикиринше, 
бундай ҳəкимшиликке күшлеў ҳəм қорқытыўға тийкарланған, Ғмонофилософияланыўшылықты» 
Əййемги Греция ҳəм ҳəзирги көп түрли философиялық мектеп ҳəм ағымларға панорамасына ийе батыс 
дүньясы ҳəм билген емес.  

Сыпатланып атырған ситуацияда жəмийетлик өмирдиң орта əсирлик шөлкемлестириўдиң 
белгилерин көриў мүмкин. Католиклик ширкеў күшлеў ҳəм зорлаўдың қуралларын (инквизиция, отта 
жағыў, ширкеўден аласлаў, анафемаға бериў) пайдалана отырып, жəмийетлик сананың раўажланыўын 
соның ишинде философияны өзиниң қадағалаўына бағындырды ҳəм диний догматлардың жыйындысын 
ҳəм олардың ширкеў хызметкерлери тəрепинен түсиндирилиўин шынлықтың соңғы инстанциясы 
счыпатында дағазалаған еди.  

Қудайдың патшалығын жер бетинде орнатыў ушын гүрес пенен Ғкоммунизм ушын гүрес» 
дəўириниң параллелизми анық, рас. Ол белгили дүньяға көз-қараслық ҳəм идеологиялық 
конструкцияларды догмалаўда абсолют бир ойлаўды таңыўда, «интеллектуаллық» тартысларды 
цитаталық «дəлийллеў ҳəм терминологиялық софистика» дəрежесине дейин барды. Сөйтип 
идеологияның жəмийет өмиринде улғайтылған роли ҳ.т.б. өмир сүрди.  

Бул айтылған руўхый атмосфера тек орта əсирлик Европа я социалистлик лагерь еллерине ғана 
тийисли емес, ал бундайды шығыс деспатияларында ҳəм (Əййемги Египет) ҳəм фашистлик Германиядан 
бирқанша исламласқан мəмлекетлерден ҳəм көриў мүмкин. Бул жағдайлардың ҳəммесинде де 
Системаның философияның жəмийеттеги статусына тəсири көринеди. Қəлеген философия, мейли ол 
Марксқа тийислиме, я Ницше, Хайдеггердики ме, оларды абсолютлескен ҳəм канонласқан догматлардың 
дəрежесине жеткериў ҳəм тоталь дəрежеде жəмийетлик ҳəм индивидуаллық санаға таңылғанлары 
догмалық ойлаўдың қəлиплесиўине алып келген болар еди.  

Философия өзиниң дəньяға көз-қараслық, методологиялық, аксиологиялық, критикалық, 
болжаўлық, синтетикалық функциялардан əмелег асыра отырып социаллық тарийхый прцесслердиң 
раўажланыўына тəсир етеди.  

Жəмленген-улыўмаласқан формада философия билиў процессиниң ҳəм социаллық практиканың 
раўажланыў бағдарына тəсир етеди. Айтайық, ояныў дəўири ҳəм жаңа дəўир философиясындағы 
гуманизм ҳəм ағартыў идеялары ширкеўлик абслоютликти бираз шеклеўге, сославиялардың статусын 
өзгертиўге, пухаралық жəмийеттиң қəлиплесиўине жағдай жасады. Ал немец классикалық 
философиясының идеялары көп ғана илимлердиң, мəселен, геологияның, биологияның, жəмийеттаныў 
ҳ.т.б. түсиниклерин түбиринен өзгертиўге алып келди. Тоталитарлық жəмийетлерде философия 
идеолгияның апологетика ҳəм цензураның инструменти бола отырып прогрессивликтиң раўажланыўын 
иркиўи мүмкин. Буған ўақтында сталинизмниң генетиканы ҳəм кибернетиканы буржуазиялық илим деп 
дағазалаўы гүўа.  
 Таяныш сөзлер: дүньяға көз қарас, методология, метод, философия, монизм, дуализм, 
плюрализм. 

 
2-тема.Əййемги Шығыс ҳəм Орайлық Азия еллериде философиялық ойдың пайда болыўы ҳəм 

раўажланыўы 
Жоба 

1. Философияның пайда болыўы, оның тарихый, мəдений ҳəм руўхый алғы шəртлери.  
2. Əййемги Шығыс еллериндеги философиялық көз-қараслар. Əййемги Индияда диний-

философиялық тəлийматлардың пайда болыўы ҳəм раўажланыўы: чарваклар, джаинизм, буддизм, 
индуизм ҳ.т.б. Əййемги Қытай философиясының тийкарғы бағдарлары: конфуцийлик, даосизм.  

3. Орайлық Азияда философиялық ойдың қəлиплесиўи.  
Əдебиятлар 

1. И. А. Каримов Өзбекстан XXI əсир босағасында. Н. , 1997.  
2. Е. Березиков. Святые лики Туркистана. Т. 1992.  
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3. Ю. Д. Джумабаев. Из истории этической мысли в Средней Азии. Т., 1975.  
4. И. Ж. Жумабаев. Ўзбекистонда фалсафа ва ақлоқий фикрлар тараққиети тарихидан. Т., 1997.  
5. История философии в кратком изложении. М. 1991.  
6. И. Раҳимов. Фалсафа. Т., 1998.  
7. Основы философии. Т., 1998.  
8. Ўзбекистонда ижтимоий фалсафаи фикрлар тарихидан. Т., 1995.  
9. Введение в философию. Учебник для вузов. ч. 1 М., 1989.  
Философияның жəмийетлик сананың айрықша формасы сыпатында пайда болыўы жер жүзлик 

тарийхтың алғашқы общиналық дүзимниң оннан анағурлым раўажланған басқышы - қул 
ийелеўшиликтиң пайда болыўы менен байланыслы. Əййемги Индияда, Əййемги Қытайды, Əййемги 
Грецияда, Римде ҳəм басқа да еллерде дəслепки философиялық тəлийматлар пайда бола баслайды.  

Əййемги дəўирлердиң қудайлар ҳəм қаҳарманлар туўралы халық аўыз-еки дөретпелеринде, 
мифологиясында, фантастикалық аңызларда тəбияттан тысқары, қудайлық қубылыслар туўралы диний-
мистикалық көз-қараслары менен бирге адамды қоршап турған дүньяның қубылысларын натуралистлик, 
тəбийий түсиниклердиң урығы көринис табады. Мəселен, египетлилердиң мифлеринде ҳəммеси 
океанның суўынанан пайда болды деў бар.  

Индия мифологиясының əййемги естеликлериниң биринде дэвлер, алғашқы динлердиң қудайлары 
туўралы мифлер менен бирқатарда затлардың тəбийий характери туўралы пикирлер бар. Мəселен, 
дүньяның суўдан келип шығыўы - Ригведаның мифологиялық образы.  

Əййемги Египетте, Вавилонда, Грецияда, Римде ҳəм басқада еллерде диний-мистикалық, 
мифологиялық көз-қарасларға қарама-қарсы дүньяны қалай болса солай, ол бизиң дəслепки көз-
қарасларымызда қалай болса солай алдынан жорта пикирлер енгизбестен қарады.  

Əййемги философлар биринши мəртебе дүньяның тийкарында не бар деген сораў қойды. Бул 
тəбийий. Себеби дүньяға көз-қарасының қəлиплесиўинде адамды қоршап турған ҳақыйқатлықтың көп 
түрли қубылысларының биринши тийкары ҳəм бирлиги туўралы мəселе биринши планға көтериледи. 
Тийкарынан ол ўақытта философияның ўазыйпасы соған тийкарланады, тəбияттың ҳəм жəмийеттиң 
барлық көп түрли өзгерислериндеги бирликти ҳəм байланысты табыў керек болды.  

Дүньяның материаллығы ҳəм оның материаллық бирлиги əййемги философ-тəбияттаныўшылар 
тəрепинен өзименен өзи болатуғын қублыс сыпатында түсиндиремиз. Тек затлардың бирликли 
материаллық тийкары қандай, не екенлигин көрсетиў талап етилди.  

Бир философлар барлық затлардың материаллық тийкары ҳəм биринши басламасын - от, 
басқалары суў, үшиншилери ҳаўа, төртиншилери от, ҳаўа, суў, жердиң бирлигинде ҳəттеки ағаш ҳəм 
металлардың бирлигинде қарады.  

Булар сада көз-қараслар болыўына қарамастан батыл көз-қараслар болды. Ақыры дүньяны оның 
өзинен, тəбийий себеплердиң қүдиретинен шығарыўға умтылыў болды.  

Б. э. шекемги VIII-VII əсирден баслап Ҳиндистанда локаята деген материалистлик ағым пайда 
болды. Локаятшылар ҳақыйқый дүньяны-локаны мойынлады. О дүнья бийкарланды. Локаятшылардың 
пикринше бул дүньядан басқа дүнья жоқ. Ағымның тийкарын салыўшы Брихаспати Ғадамның жаны ҳеш 
ўақытта да өлмейдиҒ деген көз-қарасқа қарсы шықты.  

Əййемги Индияда б. э. ш. бир неше əсирлер бурын философ-материалистлер (чарваклар) 
брахманизм динине қарсы шығып, дүньяны тəбиятты, түсиндириўди талап етти. Олардың көз-қарасынан 
тəбияттың барлық қубылыслары төрт материаллық элементинен оттан, ҳаўадан, суўдан ҳəм жерден 
турады. Чарваклардың түсиндириўинше материаллық дүнья мəңги жасайды, оның кеңисликти ҳəм 
ўақытта ҳешқандай шеги жоқ. Чарваклар философиясының тийкарғы мəселесин материалистлик түрде 
шешти Чарваклардың пикиринше, сана, рух адамнан ғəрезсиз субстанция емес, олар материаллық заттың 
қəсийети.  

Əлбетте буларды айтыў менен бирге əййемги ҳинд жəмийетиниң турмысы туўралы информация 
бериўши биринши дəрек Ведалар екенлигин билиўимиз керек. Ведалар мағлыўматларға қарағанда б. э. 
ш. 1500 жылдан 600 жылға шекем дөретилген. Ол тийкарынан диний мазмунға ийе, бирақ онда 
жəмийеттиң экономикалық раўажланыўы, социаллық структурасы, қоршаған дүньяны танып билиўдиң 
дəрежеси ҳ.т.б. мағлыўматлар бар.  

Ведалар-самхитлер төртеў. Бириншиси-Ригведа, онда ҳəртүрли қудайларға гимнлер бар. 
Екиншиси-Самаведа (сазлар, қосық айтыўлар). Бунда Ригвевдадағы текст көбинше қайталанады ҳəм оған 
бағыныў тəртиби ритуаллық мəниске ийе. Үшиншиси Яджурдведа (қурбанлық формулалар ҳəм сөзлер). 
Төритиншиси-Атхарваведа (дуўалар). Ведаларда арийлердиң алғашқы дүньяға көз-қарасы, диний-
мифологиялық комплекс ҳəм магия бар.  

Ведалық əдебияттың екинши қатламы-Брахманлар. Оларда дүньяның пайда болыўы туўралы 
пикирлер, суўдың биринши субстанция екенлиги ҳ.т.б. туўралы пикирлер бар. Брахман-ведалық 
ритуаллар, культлық практика ҳ.т.б. басқарыўда практикалық қурал.  
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Брахманларда ҳешқандай тутас диний-философиялық системаны таппаймыз. Бирақ онда 
Упанийшадтың орайлық темасы болған гейбир түсиниклер формулировкаланады. Брахман мифологиясы 
менен көп жағдайда соңғы индуизм байланыслы.  

Ведалық əдебияттың үшинши қатламы Араньиятлар ямаса «Тоғай китаплар». Бул китаплар 
тоғайдағы дəрўишлерге арналған үй хожайынынан дəрўишликке өтиў «искерлик жолынан» «билимлер 
жолына» өтиў болып табылады.  

Төртинши қабат-Упанишадлар. Булар ведалық əдебиятты тамамлайды. Упанийшадтың зəрүрли 
бөлеги өмирдиң айналмалы концепциясы (самсара) ҳəм оның менен тығыз байланысқан нызам (карма). 
Айланбалы өмир туўралы тəлийматты олар қайта туўылыўлардың шексиз шынжыры сыпатында 
түсиндирилди. Өмирдиң айналбалығы (круговорот жизни) мəңги, дүньяда ҳəмме нəрсе оған бағынады. 
Қудайлар жеке адамлар сыяқлы өмир сүрмейди. Бул мисли кеңислик ҳəм ўақыт пенен шекленип өзиниң 
өмир сүрмейтуғынындай. Упанишадлар Индияда буннан соңғы ойлаўдың раўажланыўына тəсир етти.  

Б. э. ш. биринши мың жыллықлардың орталарында Ведалар идеологшиясынан бийғəрез бирқанша 
доктриналар пайда болады ҳəм олар адамның жəмийеттеги орны ҳаққындағы мəселеге жаңаша қатнас 
жасайды. Көп ғана жаңа мектеплердиң ишинде улыўма индиялық əҳмийетке джаизм ҳəм буддизм ийе 
болады. Джайнислик тəлиймат дуализмди дағазалайды. Адамның тийкары еки түрли: материаллық 
(аджиба) ҳəм руўхыйлық (джива). Оларды байланыстырыўшы звено-карма. Ол нəзик материя, карманың 
денесин қурайды ҳəм жанның турпайы материя менен бирлесетуғын мүмкиншилик береди. Тири емес 
материяның жан менен биригиўи индивидтиң пайда болыўына алып келеди, ал карма жанды түп-
тамырынан өзгериўдиң шексиз шынжырында алып жүреди. Жанның самсараның кармасының тəсиринен 
қутылыўды əскездиң жəрдеминде ҳəм жақсы ислер алып барыўда көринеди.  

Б. э. ш. VI əсирде Индияның арқасында буддизм пайда болды. Оның тийкарын салыўшы 
Сиддхарта Гаутама б. э. ш. (583-483 жыллар), соң ала ол Будда деп аталды.  

Буддизмниң орайында төрт шынлық бар. Булар бойынша адамның өмир сүриўи қыйналыў менен 
ажыралмас байланыста. Туўылыў, аўрыў, ғаррылық, өлим, жағымсыз нəрсе менен ушырасыў ҳəм 
жағымлы нəрседен ажыралыў, кеўлиң қəлеген нəрсеге жетиўдиң мүмкиншилигиниң жоқлығы-булардың 
ҳəммеси адымды қыйналыўға алып келеди. Қыйналыўдың себеби қайтадан туўылыўға қуўаныш ҳəм 
қумар арқалы алып келетуғын ҳəўеслик, тилек (тришна) болып табылады. Қыйналыўдың себеби 
болдырмаў бул ҳəўесликти болдырмаў менен байланыслы. Қыйналыўды жоқ етиўге алып келетуғын жол 
дурыс пикирлеўде, дурыс шешимде, дурыс ойлаўда, дурыс өмирде, дурыс умтылыўда, дурыс дыққатта 
ҳəм дурыс бағдарлаўда. Сезиўлик лəззетлерге арналған олар ҳəм аскет өзин-өзи қыйнаў жолы ҳəм 
бийкарланады.  

Жаңа эраның басланыўы менен Индияның руўхый турмысында индуизм шешиўши позицияларды 
жеңип ала берди. Ол жеке этикалық топарлардың мудамылық дəрежеде араласқан мəдениятының 
продукты болды. Сөйтип айрыықша диний синтез əмелге асырылды. Бунда ведалық Индияның 
қудайлығы ҳəм Бирақман жрецлердиң (руўханийлердиң) ритуаллары ассимиляциға ушырап қоймастан 
жергиликли культлардың биразы қосылып кетти. Қудайлықтан биринши планға Вишну ҳəм Шива 
шығады индуизмниң белгили шығармасы - «Бхадавадгита» («Қудай қосығы»). Ол этикалық мəселелерге 
арналған.  

Индуизмниң философиялық тийкарланыўы алты системада көринеди. Олар: Санкхья, Йога, 
Вайшешика, Ньяя, Миманса, Веданта.  

Санкхьяның үйретиўи бойынша дүньяның материаллық биринши себеби-пракрити. Пракритидиң 
мақлуқлар дүньясына айланыўы үш сапалы элементтиң тəсиринде əмелге асады. Олар: раджаса 
(умтылыў), тамаса (қараңғылық) ҳəм саттвы (анықлық). Ҳəрбир затта, оның характерине сəйкес 3 
элементтиң биреўи үстинликке ийе болады. Сулыўлыққа, данышпанлыққа, ҳəм ҳақыйқатлыққа тəн 
болған затларда саттва үстинликке ийе, ал тамаса пүткил пассивликтиң шекленгенликтиң, 
қараңғылықтың шешиўши элементлери. Пүткил активликти, күшлиликти ҳəм агрессивликти тийкарынан 
раджа өз бойына жыйнаған. Санкхьяда пракрити менен бир қатарда дүньялық материаллық тийкарынан 
ғəрезсиз жасайтуғын пурушидиң (абсолют жан) болатуғынлығы мойынланады. Оны бақлаў ҳəм көриў 
мүмкин емес. Дурыс, ол ҳəмме затларда ҳəм мақлуқларда бар ҳəм сол болғанлықтан олар өмир сүреди. 
Практити ҳəм пурушидиң биригиўинде 25 тийкарғы принцип пайда болады. Олардың ишинде 
материаллық пенен (суў, жер ҳ.т.б.) бирдей тең руўхыйлық (өзин-өөзи аңлаў, интеллект) ҳəм өмир 
сүреди.  

Йога психологиялық категорияларды изертлеўге ҳəм практикалық психологиялық дөретиўге 
дыққат қояды ҳəм бурын өмир сүрген системалардың медитациясы туўралы жағдайдан келип шығады.  

Вайшешика мудамы өзгерислер, мəңги ҳəм циклли пайда болыў ҳəм қулаў принциплерине 
тийкарланған. Бул процессте бирақ турақлы элемент-атом бар. Атомлар-мəңги, ҳешким арқалы 
жасалмаған. Атомлардың ўақтынша биригиўинен бизиң сезимлеримизге қолайлы жаны бар ҳəм жаны 
жоқ предметлер пайда болады. Қайтадан туўылыўы бундай жағдайда атомлардың мудамы биригиўиниң 
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ҳəм бөлиниўиниң нəтийжеси болады. Жан материаллыққа ийе, мəңги ҳəм шексиз, еки формада: абсолют, 
жетилген ҳəмме жерде болатуғын ҳəм индивидуал формада, өмирдиң шексиз əрекетинде өмир сүреди.  

Вайшешик пенен Ньяя мектеби тығыз байланыслы. Ньяяда айрықша дыққат логика ҳəм 
гносеология проблемаларына бөлинген. Мəселен, ҳақыйқый, анық билиў қураллары: сезиў, жуўмақлаў 
ҳəм аналогия арқалы жуўмақлаў.  

Миманса Ведаларға қайтыўды дағазалайды. Бул тəлийматқа сəйкес самсараның шынжырынан 
қутылыўдың жалғыз жолы Ведалар үйреткенлерди избе-из орынлаў. миманса ведалық текстлерди 
жоқарғы абырой сыпатында қабыллап ғана қоймайды, оларда мəңгиликке ҳəм абсолютликке ийе 
сезимнен тысқары универсал субстанцияны көреди. Билиў теориясының көмеги менен затларды дурыс 
түсиниўге ерисип қоймастан тийкарғы метафизикалық түсиниклерди ҳəм түсиниў мүмкин. Буларға 
сезиўлик қабыллаў, логикалық жуўмақ ҳəм салыстырыў киреди.  

Веданта философяилық системасының мазмуны белгили дəрежеде оның атамасында (веданта 
сөзбе-сөз «Ведалардың соңы» дегенди аңлатады). Веданта дүнья материаллық күшлердиң продукты 
дегенде пикирди бийкарлайды ҳəм брахман ҳəмме нəрсениң тийкары, дүньяның абсолют руўхый мəниси 
деп түсиндиреди.  

Қытай философиясы билимлендириўдиң классикалық китапларына қарай тереңге тамыр басады. 
Оларды билиў чиновник хызметине экзамен тапсырыў ушын жеткиликли тийкар болды. Қосықлар 
китабы б. э. ш. (XI-VI əсисрлер) əййемги халық поэзиясының топламы болса, Тарийх китабы (б. э. ш. 1-
мың жыллықлар) тарийхый ўақыялардың сыпатламалары берилген рəсмий документлердиң жыйнағы 
болып табылады. Тəртип Китабы (б. э. ш. IV-I əсир) сиясий ҳəм диний церомонияларды, социаллық ҳəм 
сиясий искерликти сыпатлайды. Бəҳəр ҳəм гүз Китабы (б. э. ш. VII-IV əсир) этикалық ҳəм формаль-
əдебий мəселелерди шешиў ушын үлги ҳəм өлшем сыпатында хызмет етти.  

Философияның раўажланыўы көз қарасынан оғада əҳмийетлиси - Өзгерис Китабы (б. э. ш. XII-VI 
əсирлер). Бунда дүнья ҳəм адам туўралы Қытай философиясындағы биринши көз-қараслар жəмленген. 
Оның ҳəр ўақта жазылған текстлеринде дүньяны мифологиялық сəўлелендириўден оны философиялық 
түсиниўге өтиўдиң басламасы көринисин табады. Өзгерис Китабының əҳмийетли бөлеклериниң бири 
инь ҳəм ян элементлери туўралы мифлерди, затларды танып билиўди сəўлелендиретуғын сыпатында 
анықланады. Инь ушын күтиўдиң пассив роли, қараңғы баслама белгиленген.  

Инь ҳəм яньның ҳəрекети-бирликтеги диалектикалық ҳəрекеттиң өзгерислери. Янь ҳəм иньның өз-
ара өтиўинен олардың өз-ара тəсирин сəўлелендиретуғын бирқанша категориялар пайда болады. 
Философия Қытайда өзиниң жүдə гүллениў дəўирине «урысыўына мəмлекетлер» деп аталған туста оны 
гейде алтын əсир деп ҳəм атайды) б. э. ш. VI-III əсирлерде жетеди. Бул дəўирде тийкарынан алты 
философиялық бағдар: инь-янь, конфуцийшилик, даосизм, атлар мектеби, моизм, легизм.  

Конфуцийлик этикалық қəделерге, социаллық-нормаларға ҳəм басқарыўды тəртиплестириўге 
бағдарланған болады. Оларды қəлиплестириўде ол бираз консервативликке ийе болды. Конфуций (б. э. 
ш. 551-479 ж) өзи туўралы мынадай деди. «Гөнени айтаман ҳəм жаңаны жасамайман». Ол ҳəм оның из 
басарлары жəмийеттиң бузылыўынан тынышсызланады. Соның ушын ҳəм адамды өзин қоршаған 
орталыққа ҳəм жəмийетке байланыслы кеширимли болыўға тəрбиялаў руўхындағы мəселеге дыққат 
бөлди. Жеке адам, мəселен, өзи ушын емес, ал жəмийет ушын жеке адам. Конфуцийлик этика адамды 
оның социаллық функциясы бойынша түсинеди, ал тəрбия бул адамды усы функцияны орынлаўға 
тартыўы. Адамзат жасаўы соншелли социаллыққа ийе, ол мынадай тəртипке салыўшыларсыз əмелге 
аспайды.  

1. Басқаларға ҳəм өзиң жетиўге қəлегениң бойынша жəрдем ет.  
2. Өзиңе нени қəлемесең, соны басқаға ислеме.  
Қытай философиясында əҳмийетли бағдарлардың бири даосизм болды. Даосизмниң дыққат 

орайында тəбият, космос ҳəм адам турады. Бирақ бул басламаларға рационаллық жол менен жетисе 
алмайсаң, ал өмир сүриўдиң, жасаўдың тəбиатына тиккелей енисип ғана түсинесең. Дүнья мудамы 
ҳəрекетте ҳəм өзгеристе, спонтанлы түрде, себепсиз раўажланады, жасайды ҳəм ҳəрекет етеди. 
Онтологиялық тəлийматлар жол түсиниги-дао орайлық болды. Ойлаўдың мақсети, даосизмниң 
пкикринше, адамның тəбият пенен араласыўы, себеби ол оның бөлеги болады. Бул жерде Ғсубъект-
объект» мəселесине байланыслы ҳеш ҳəм шеклениў болмайды.  

Атлардың мектеби (школа имен) бағдары ҳақыйқатлықты тиллик сəўлелендириўге байланыслы 
проблемаларды шешиўге дыққат бөлди. Ол затлардың қатнасын ҳəм бул қатнасын, ал соңынан 
пикирлердиң ҳəм атамалардың сəйкеслигин изертледи.  

Моистлик мектептиң аты оның тийкарын салыўшы Мо-Цзи (б. э. ш. 479-431 жж) аты менен 
байланыслы. Бунда бас дыққат социаллық экономика проблемаларына бөлинеди. Социаллық этика 
басқарыўшының деспотлық власты қатаң шөлкемлестириў менен байланыслы. Физикалық мийнет 
мектепте оны тыңлаўшылардың күн көрисиниң тийкары болды. Моистлер тəлийматы - Конфуций 
тəлийматының пүткиллей қарама-қарсысы. Пүткил мəниси ғалаба сүйиўшилик ҳəм үлгериў, өз-ара 
пайдаға тийкарланған. Жəмийеттеги ҳəмме адамлар ушын өз-ара адамгершиликтиң улыўма өлшеми 
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миннетли болыўы керек, ҳəмме өз-ара пайда туўралы тəшўишлениўи тийис. Теориялық изертлеўлер-
пайдасыз салтанат, мийнеттеги прогматикалық мақсетке муўапықлық-зəрүрлик. Мо-Цзи өзиниң 
тəлийматында аспан еркин мойынлады. Ол моистлик принциплердиң тастыйықланыўына тəсир етиўи 
керек.  

 Легизм урысыўшы мəмлекетлер дəўириндеги социаллық-сиясий мəселелерге тиккелей дыққат 
бөлген тəлиймат сыпатында қəлиплеседи. Оның ўəкиллери социаллық теория ҳəм мəмлекетлик басқарыў 
проблемалары менен шуғылланады.  

 3. Орайлық Азияда философиялық ойдың қəлиплесиўи.  
Б. э. ш. биринши мың жыллықларда Орайлық Азияның ҳəзирги территориясын грек 

тарийхшыларындағы скифлер, иран дəреклеринде саклар деп аталған халықлар жайлады. Каспий арты 
алабын (Закаспийская долина) массагетлер жайлады. Саклар (скифлер) ярым көшпели турмыс образында 
жасады. Бул аталған оазислерде отырықшы өмир, отырықшы жер шарўалығы болды ҳəм усы сесбепли 
бул жерде Орайлық Азия территориясындағы цивилизацияның ең ертедеги орайлары қəлиплести.  

 Б. э. ш. VI əсирдиң ақыры ҳəм V-əсирдиң басында саклар перслер мəмлекетиниң қурамына 
киреди, ал бизиң эрамызға шекемги IV əсирде Орайлық Азияға Александр Македонский əскерлери 
кирип келди. Грек мəдениятының бул үлкеге енисиўине қарамастан Орайлық Азия халықлары 
тийкарынан өзлериниң өзлигин сақлап қалды.  

 Бул дəўирде хожалықтың өнерментшиликтиң, мəденияттың ҳəм искусствоның ҳəр түрли 
формалары раўажланды. Орайлық Азияға арамей алфавити ениседи, оның тийкарында Хорезмлилер 
менен согдийлилердиң жазыўы (письменность) пайда болады. Сондай-ақ бул дəўирде Орайлық Азия 
халықларының əдебий ҳəм фольклорлық дөретиўшилиги қəлиплесесди.  

 Аўыз еки халық дөретпелериниң ең еретедеги үлгилери-саклардың эпикалық аңызлары, олардың 
тийкарында Орайлық Азия халықларының патриотлық гүреси бар. Өз ўазыйпаларын атқарыўда олар 
қəлеген сынаққа шыдам береди, жеке бахтынан ўаз кешеди, өз қəўимлеслери олардың ғəрезсизлиги 
ушын жанын береди.  

 Орайлық Азия халықларының эпосларында ҳаяллар ерлер менен теңдей болып, күш жумсаўда, 
ерликте бир-биринен қалыспаған. Бул Орайлық Азиялық эпосларға тəн. Климент Александриский былай 
жазады: «сакские женщины, когда обращались притворно в бегство, стреляли с коней, оборачиваясь 
назад, как это делали мужчины» (Климент Александриский. Ковры //В кн: Древние авторы о Средней 
Азии. Ташкент. 1940. с. 23).  

 Ктесий тəрепинен қалдырылған аңызларда Сак патшасы Зарина ҳақыйқый əскер, өз халқының 
ғəрезсизлигин қорғаўшы, қалаларды қурыўшының образында көринеди.  

 Ктесиде Сак патшасы Аморгтың ҳаялы Спаретра туўралы да гəп бар. Спаретра ҳаяллардан ҳəм 
ерлерден əскер жыйнап Персия державасын қурыўшы Куруш пенен урыста оны жеңип, күйеўин 
тутқыннан босатады.  

 Патша ҳаял Томиристиң Куруш пенен гүреси туўралы ҳəм аңыз бар. Мидия ҳəм Вавилонда 
жеңген Куруш Тумарис басқарған Массагетлердиң территориясына бағдар алады. Бул урыста Куруштың 
əскерлери жеңилип Куруш өледи.  

 Сак шопаны Ширак. Перс патшасы Дарий сакларға урыс ашқанда, Ширак сак көсемлерине 
Дарий əскерлерин қурытыўдың планын айтады. Бул бойынша ол мурнын, қулағын кестиртип, Перслерге 
барып өзин сак көсемлеринен азап көрген қылып көрсетеди. Перслер исенеди. Сөйтип перслердиң 
(Даридиң армиясын) жасырын соқпақлар менен жүргизип, суўсыз жерлерге алып келеди. Ширак 
өлтириледи, бирақ оның халқы еркин болып қалады.  

 Зороастризм.  
Сак эпосының жеке белгилери өзбеклердиң, қарақалпақлардың, түркмен, тəжиклердиң 

фольклорында сақланған.  
Б. э. ш. VI əсирден баслап Орайлық Азияда зороастризм пайда болып, б. э. III əсирине шекем 

ҳүким сүреди.  
Зороастризмниң Ўатаны туўралы мəселе еле анық емес: 
Иран (Мидия) деп те, Орайлық Азия (Бактрия, Хорезм) деп те аталады.  
Мынадай дəлийллер: Авестаның толық келип шыққанына байланыслы аргумент жоқ. Авестаның 

пайда болыўының ҳəр түрли қатламлар ҳаққында айтыў мүмкин. Зороастризмниң Шығыслық (Орайлық 
Азиялық) ҳəм батыслық (мидиялық) айырмашылықлары ҳаққында идеялар бар.  

Зороастризмди тап-таза жалғыз, қосымтасыз дин деў қыйын. Онда Орайлық Азия ҳəм Жақын 
Шығыс халықларының б. э. ш. 2-3 əсирден баслап б. э. ш. 1-мың жылылғына дейинги аралықтағы 
исенимлери киреди. Зороастризмниң эволюциясының үш этапы бар: (Маковельский А. О. Авеста. Баку. 
1960. с. 50, 142).  

1. Авестаның əййемги бөлеги Яштылар, оларда класслық жəмийетке дейинги исенимлер 
сəўлеленген. Олардың пайда болыўы б. э. ш. 3-2 мың жыллықларға тийисли. Олардың мазмунында 
политеизм бар.  
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2. Екинши этап - Гатлар, Буларда жалғыз қудай-Ахура Мазда туўралы тəлиймат ашылады. 
Олардың авторы б. э. ш. VI əсирде жасаған Спитама Заратустра деў бар.  

3. Көп қудайлық Яшт ҳəм бир қудайлық Гат (б. э. ш. V əсир) гүрес барысында компромисслик 
характерге ийе дин-маздаясна пайда болады. Бул Авеста тəлийматындағы үшинши ҳəм тийкарғы этап.  

Авестаның материалы еки мың жыл жыйналған. Александр Македонскийдиң ўақтында оның көп 
ғана бөлимлери жоғалған, ал Аршахидлер (б. э. ш. III ə) тусында қалған бөлимлери Авеста болып 
дүзилди. Ол маздаясна позициясынан дүзилди.  

Авеста Орайлық Азия халықларының б. э. ш. 1-мың жыллықлардың ортасы ҳəм екинши 
ярымындағы қоршаған дүнья туўралы моральлық- этикалық ой-пикирлери, көз-қараслары сəўлеленген.  

Авеста бойынша əлем (Вселенная) жерден, океаннан, аспан, жақты түсиретуғын сфера ҳəм 
бейиштен турады.  

Жер дөңгелек океан менен қоршалған. Жер ҳаўа райы мəўсим менен байланыслы бөлектен 
(кришвина) турады. Булай болыў вавилонлылардың жети самал туўралы ойлаўларына сəйкес келеди. 
Аспан тарт сферадан турады: биринши (жерге ең жақын)-Жулдызлар сферасы, олардың ҳəм жүдə 
белгилилери: Большая медведица, Сириус, Конопус.  

Келеси-Ай сферасы, үшинши - Күн сферасы, төртинши-жақты, демек бейиш сферасы. Ай сферасы 
алты фазаға (ҳəр қайсысы бес) бөлинген.  

Жулдызлар, Ай ҳəм Күн Ахура Мазда қудайының денеси сыпатында сəўлеленеди. Олар ҳүрметке 
ийе - «Биз сениң денеңди мақтаймыз, о Ахура Мазда, барлық формалардың ишиндеги гөззалы-бул аспан 
жулдызларын, олардың ҳəм жоқарғыларын-Күнди» (Ясна 50).  

Зороастризмди тутыныўшылардың дүнья, тəбият, олардың қубылыслары туўралы мифлик көз-
қараслары əййемги халықлардан өзлестирилген.  

Жəмийет тарийхы туўралы зороастрийлик ой-пикирлер библиялық ҳəм қуранлық мифологиялар 
менен сəйкес келеди. Авеста бойынша биринши адам - Иима, оннан ҳəмме адамлар пайда болған. 
Ийманың ҳүким сүрген ўақты алтын əсир есапланады, адамлар өлмейди (бессмертны). Қудай Ахура 
Мазда мəңги бəҳəрди жасаған, адамлар жетискенликте, абаданшылықта жасаған. Бахытлы болған. Бирақ 
бир күни олар гүнаға батады: қадаған етилген шақы бар малда (рогатый скот) жеп қояды. Жаман руўх 
Анхра Маинью оларға суўық ҳəм қар жибереди. Иима, адамларды суўықтан қутқарыў ушын жай қурады, 
тири мақлуқларда оларға жуптан жайғастырады. Бул аңыз вавилон-библия-қуранлық, Жер жүзлик топан 
суў басқыны - суў тасқыны ҳəм Ное пайғамбар (Гилгамештеги Утнапитим, Қурандағы Нух пайғамбар) 
туўралы аңыз бенен үнлес.  

Усылай етип тарийхтың биринши дəўири - алтын əсир тамамланып, екинши дəўир - жақсылық 
пенен жаманлықтың дəўири басланады.  

Үшинши дəўир - адамзаттың келешеги. Авестада əййемги адамлардың бахты туўралы əрманы сөз 
етиледи.  Жақсылық пенен жаманлықтың қудай Ахура Мазда жеңиске ериседи, сөйтип жақсылық ҳүким 
сүреди. Өлгенлердиң тирилиўи ҳаққында ҳəм пикирлер бар.  

Авестаның əййемги қатламларында демократизм, дийханлар общиналарының мəплерин қорғаў 
идеялары бар. Соң ала оларда қул йиелеўшилердиң (Ахменидлер дəўири) мəплери ҳəм феодаллардың 
(Сасанидлер дəўири) мəплери ҳəм сəўлеленеди. Заратустраның тəлийматы бизиң эрамызға шекемги VI 
əсирге тийисли болып, белгили дəрежеде реформаторлықты, əсиресе аграрлық реформаны болдырыўға 
ҳəм көринис табады. Қул ийелеўшилик қатнасларды раўажландырыў процессинде заратустра мəпин 
қорғағағн дийханлар - общиналарының жарлыланыўы күшейди.  

Заратустра тəлийматы диний формаға ийе. Ол халықтың күшлеўден ҳəм тонаўдан, топылыслар 
ҳəм шетлетиўден сақлаўға, қыйналыўына қыйналады, нызамды, тəртипти сақлаўға шақырады. 
Заратустраның тəлийматына ким қулақ қойса, соған жер участоги, суў, мал ушын жайлаў, террасалы 
жай, ҳаяллыққа он бес жасар қыз ўəде етиледи.  

Аграрлық реформа идеясы ушын Заратустраға жəмийеттиң басындағылар қарсы шықты. Ол 
нызамнан тысқары есапланып, жəмийеттен қуўылды, мал-мүлки конфискацияланды (См. Маковельский 
О. Авеста.  с. 99).  

Заратустрадан соң Авестаның соңғы бөлимлеринде компромисс идеялар басым, бурынғы 
демократизм жоқ, байлық ҳəм власть жоқары баҳаланады. Бул нəрсе зороастризмниң эволюциясының 
пайда болып киятырған ҳүким сүриўши қўл ийелеўшилердиң класының, соң феодаллардың мəплери 
ҳаққында гуўа болады.  

Зороастризмде сол уақыттың ҳуқықый ҳəм əдеп-икрамлық өмириниң бираз исленген системасы 
сəўлеленди. Зороастризмниң кодексинде диншиллик, мийнеткешлик, əдалат, сөзде ҳəм исте қалыс 
хызмет жоқарғы моральдың тийкарғы нормалары сыпатында көтерилди.  

Зороастристик моральдың тийкарғы кредосы триадада көринди: жақсы ой (гумата), жақсы сөз 
(гухта), жақсы ис (гваришта). Жақсы ой Ахура Мазда қудайының атрибуты, ал жаман ой - Анхра 
Маиньюдиң атрибуты. Гейбир алымлардың пикиринше бул триаданы белгили антикалық дəўир 
философы Демокрит қабыллап өзлестирген.  
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Зороастризм моралиниң талабы: адамның денелик ҳəм руўхый тазалығы. Зороастризм 
парахатшылықта, келисимде жасаўды талап етеди. Жақынға жақсы қатнаста болыўды талап етеди, бир-
биреўге зəрүрликте, қəўипте жəрдем бериў, ҳəр бир жаманлық пенен гүрес, зулумлықты қаралаў, 
даңқпаразлықты, зорлаў, нызамсызлық, кек, докмет ҳ.т.б. гүрес. Қəҳəр, ғəзепке ҳəм қумарға берилмеў. 
Сондай-ақ зороастризм берилген сөз, дүзилген договорды бузыўды қадаған етеди, саўда да, қарызды 
төлеўде де ҳадал болыў.  

Зороастизмди тутқан адам алты түрли қылмыстан бойын аўлақ сақлаўы тийис: урлық ҳəм тонаў, 
кисиниң мүлкине қол салыўшылықтан ҳ.т.б. аўлақ болыў. Буннан басқа əҳмийетли моральлық 
нормаларға тийислилери: 

ҳаялдың еки қабат ҳəм босаныў ўақтына ғамқорлық етиў, басқа ҳаялларға көз салмаў, жерди ислеў 
ҳəм суўландырыў, дарақ егиў, суўдың дəреклерин, аўқатланыўдың дəреклерин, тазалықты сақлаў, 
малларды көбейтиў, балаларды өз ўақтында үйлендириў, “əрип-қəсерлерге артық затты бериў, пайдалы 
ҳайўанларға ғамқорлық.  

Зороастра тəлийматы пүткил Жақын Шығыста үлкен əҳмийетке ийе болды. Персилер империяның 
барлық жерлеринде ҳəтте ираный емес халықлар бар жерде ҳəм жоқарғы постларды ийеледи. Олар 
жасаған жерлерде ҳəм зороастризмди тутыныўшылар болды. Руханийлер ҳəм оларға келиўшилер динниң 
проблемаларын талқылай алды ҳəм көп узамай зороастризмнен көп нəрселер Египеттен Қара теңизге 
дейинги көп еллерге тарқады. Бул көз қараслар бойынша жоқарғы алла таала бар, ол-Дөретиўши, оған 
қарсы ҳəм бағынбайтуғын жаман күшлер бар. Дөретитиўши бул дүньяда белгили мақсет пенен жасады 
ҳəм оқыў ҳəзирги жағдайында бул дүнья ахыйрға ийе, ол дүньяны аман алып қалыўының келисими 
сыпатында жарияланады. Бейиш ҳəм дозақ өмир сүреди ҳəм ҳəрбир жан өлимнен кейин судланады. 
Ақырында өлилер тирилип, пүткил гүна ислегенлердиң үстинен оларды жоқ қылыўдан соңғы суд 
болады. Соңынан жер бетинде қудайдың патшалығы орнап, ҳақыйқатлықты аўыллар менен бағда 
жүргендей бул патшалыққа киреди. (бағ-парсыша «парадайза»-бейиш) ҳəм мəңги бəҳəрде ийе болып 
лəззетленеди ҳəм денеси ҳəм руўхы өлмейди.  

Бул көз-қараслар ҳəр түрли иудейлик секталар арқалы ҳəм өзлестирилди. Иудейлер азшылық 
болып, өз исенимине ийе болсада перслерден көп нəрсе аса алды. Себеби перслердиң диниде өзлерине 
ийе болды. Көп ғана пунктлар бойынша иудаизм ҳəм зороастризм уқсас болады. Бул уқсаслық 
бағыныўшы халықтың өз бағындырыўшысына ҳүрметиниң күшейиўи менен зороастризмниң иудаизмге 
тəсир етиўине мүмкиншилик береди. Бул нəрсе соны м көрсетеди, Ахменитлер империясының барлық 
областларында зороастра тəлийматының изи христианлыққа арқа буддизмде ҳ.т.б. айрықша из 
қалдырды.  

Кушан дəўириндеги диний-идеологиялық ағымлар.  
Орайлық Азияда ири сиясий бирликлердиң бирине Хорезмниң Парфияға ҳəм Ареиға (Герат 

районы) дейинги территориялар киреди. Екинши бирликтиң орайы Бактрия болды. Бактрия Ахменидлер 
державасының шығыс областларының турмысында жетекши рольге ийе болды. Тап усы жерде грек 
властының Шығыстағы орайы болды ҳəм бул соңынан Грек -Бактрия патшалығы атлы өзинше 
патшалыққа айланды.  

Б. э. ш. II əсирде Бактрияда пайда болған қəўимлер бул жерде жоқары раўажланған цивилизация 
менен, экономика, мəденият, мəмлекетшиликтиң традициялары менен ушырасты. Бул келиўшилерди 
социаллық ҳəм мəдений раўажланыўын болдырып, сол дəўирдиң жержүзлик державаларының бири - 
Кушан имперясыны пайда етти.  

Кушан имперясы: Шығысқада Хань-Қытай батысында Парфиян патшалығы менен ушласып, Гөне 
дүньяның цивилизациясының бурынғы бөлекленип қалған орайларын ушластырды. Гөне дүньяның 
Британия атаўларынан баслап Тыныш океан жайлаўларына дейин Рим, Парфия, Қытай ҳəм Кушан 
императорының қол астында, тəсиринде болды. Қытай текстлеринде Кушан империсын басқарыўшылар 
Рим ҳəм Хань мəмлекетлериниң ҳүкимдарлары менен бирликте пүткил дүньяны өз-ара бөлискен «Аспан 
уллары» деп аталады. (См: Гафуров Б. Т. Кушанская эпоха и мировая цивилизация//В. кн: Центральная 
Азия в Кушансскую эпоху. М. ə9ўң. Т. 1. с. 65).  

Кушан ҳəм парфиянлардың жерлери арқалы Қыйтайдан Рим Жер орта теңизине дейин бул 
дəўирде адамзат тарийхында биринши трансконтиненталлық саўда ҳəм дипломатиялық тракт - Уллы 
жипек жолы өтти. Бул дəўирде теңизде жүриўшилер Васко да Гаин дейин мың жыллар бурын Индия 
океаны бойынша регуляр дəрежеде римлилер жеңип алған Египет пенен Кушан державаларының теңиз 
дəрўазалары - Батыс Индияның портлары арқалы қатнаслар болды. Бул дəўирде Орайлық Азияның 
дəрьялар аралығынан Шығыс Европаға дейин далаңлықлар арқалы жол болыўы итимал.  

Кушан дəўири ушын ҳəр түрли этномəдениятлық дəстүрлердиң, диний система ҳəм ағымлардың 
узақ бирге жасасыўы характерли. Буған диний шыдамлылық сиясаты ҳəм жағдай жасады. Мəселен 
Кушан ҳүкимдарларының теңгелеринде көринис тапқан кушан пантеонында, мəселен Конишке 
теңгесинде индия, иран ҳəм эллинистлик пантеонлар менен байланыслы қудайлардың бийнесин көремиз. 
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Əдалатлы Мишра менен өнимдарлық қудайы Орлохино, урыс қудайы Веретрогна, идуясы Шива ҳəм 
Будда.  

Кушан империясында ҳəр қыйлы диний тəлийматларды буддизм, джайнизм, шиваизм, 
зороастризм ҳəм басқада жергиликли исенимлер, қəўимлердиң культлары жер жүзлик цивилизация 
тарийхындағы қубылыслардан есапланады.  

Тап Кушан дəўиринде буддизм макаяма формасында раўажланды ҳəм Орайлық Азия ҳəм Узақ 
Шығыс еллерине тарқалды.  

Буддизм Орайлық Азияда. Буддизмниң Орайлық Азияда тарқалыўы жергиликли традицияларды 
жутып жибериў болмады. Бул өз-ара тəсир, тарнсформациялар менен байланыслы. Бул мəселен, храмлық 
архитектурада көринеди. Бактриядағы будда храмлары (соңынан улыўма Орайлық Азияда улыўма) 
қурылысы, планировкасы бойынша кушанға дейинги ҳəм ерте кушанлық индияның сыйыныў орынларын 
қайталаў емес, ол алдыңғы ҳəм Орта Азия ушын характерли храмлық комплекслер болды (өзинше 
томаға-туйық сыйыныў орны тар коридорлар ҳ.т.б.). Қара тепедеги қазыў пайытында анықланды. Бул 
Орайлық Азия буддизминдеги жергиликли ағыс сол ўақытлары ҳəм даўам етти. (Тəжикстанның 
түслигиндеги будда монастырын қазыўда анықланды) Аджина-тепе. Орайлық Азиядан будда мəденияты 
Қытай, Япония, Кореяға тарады. Қытай текстлеринде онлаған будда монахлардың (Бактрия, Согда ҳəм 
Парфиядан шыққан) атлары бар. Олар диний трактатларды қытай тилине аўдарған. Гейбир 
изертлеўшилердиң пикирлеўинше, Орайлық Азия монахларысыз Қытай II-IV əсирдеги буддизм туўралы 
ҳеш нəрсе билмеген болар еди.  

Орайлық Азияда Ваибхашиктиң будда мектеби тарқалды. Олардың гносеологиясы: сыртқы дүнья 
объектив характерге ийе. Оны танып билиў сезим органларының жəрдеминде əмелге асырылады. 
Затлардың субстанциясы сыпатында бес турақлы элемент хызмет атқарады. Барлық объектлер 
тийкарынан-атомлар. Гейде ваибхашикларды тиккелей реализмниң ўəкиллери деп деп атайды. Соның 
менен бирге ваибхашиклар будда дининиң бир бағдары. Ваибхашиклердың пикиринше, Будда əпиўайы 
адам, белгили ўақыттан кейин өмир сүриўин тоқтатты. Бирақ онда қудайлық элемент - шынлықты танып 
билиў интуициясы басым болды.  

Орайлық Азияда буддизм менен бирге индиялық дүньяўий илим ҳəм мəденият таралды. Араб 
халифатына индия мəденияты хəм илиминиң тəсир етпестен ярым мың жыллар бурын Орайлық Азияның 
мəдениятына ҳəм илимине тəсири болды (еле Кушан дəўиринде ақ).  

Манихейлик 
Б. э. ш. II-III əсирлерде қуллық дүзим феодализмниң пайда болыўы менен кризис ҳəм жоқ болыў 

фазасына өтеди. Кризислик жағдайлар Месопотамияда, Иранда жүдə сезиледи. Кризистиң идеялық 
көриниси сыпатында зороастризмниң жаңа избасарларының бири манихеилик пайда болады. Оның 
тийкарын салған Мани. 216 я 217 жылы Вавилонда туўылған. Арамей, парсы тиллерде бирнеше диний 
ҳəм этикалық характердеги трактатлар жазған. «Манихей жазыўы» деп аталған алфавит ойлап табылды.  

Зороастризм дининиң басындағылар Мани тəлийматын душпанлық пенен қарсы алды. Ол 
қуўғынға ушырап, Ираннан қашты. Қашып жүрип ақ, тəлийматын нəсиятлап, Мани өзине көп 
пикирлеслер тапты. Буннан сескенген зороастристлик дин басындағылар (жрецлер) 273 жыл Ктесифонға 
философиялық дискуссияға шақырды. 275-жылы тюрьмаға тасланып, 276 жылы өлтирилди. Манихейлик 
жақсылық ҳəм жаманлық басламаға тийкарланып, дуализмге бағдарланады. Оған христианлық ҳəм 
гностицизм тəсир етти.  

Манихейлик тəлийматы əпиўайы дийханлық демократизмди үгитледи. Бул жаңа жағдайда 
Авестаның ертедеги қабатының - Заратустраның тийкарғы концепциясының қайталаныўы еди. Бул 
концепция жəбир көрген дийханларды жақлағаны ушын зороастризмге тутаслай алғанда жақпады. Ал 
зороастризм болса бизиң эрамыздың басында ақ ерте феодаллық жəмийеттиң идеологиясына айналып 
үлгерген еди. Манихеилик тəлийматтың дийханлық-демократиялық характери оның Месопотамия, 
Сирия, Египет ҳəм Рим империясының Шығыс областларына III əсирде ҳəм бизиң эрамыздың соңғы 
əсирлеринде кең тарқалыўына жағдай дүзди. Бирақ манихеилиқ гүрестиң анаў я мынаў ҳəрекетин 
бийкарлады гүрестиң пассив формаларын ғана үгитледи. Майда секталарға бөлинип кетти. Бул 
христианлық сектанрдың пайда болыўына тəсир етти.  

 
Маздакизм 

Феодализм буннан соңғы əсирлерде Орайлық Азяи ҳəм Иранда раўажланыўын даўам етти. 
Дийқанларды қуллыққа салыў күшейди ҳəм бул класслық қарама-қарсылықты күшейтти. Урыслар, 
өнимниң болмаўы, стихиялы жағдайлар бул процесслерди жүдə күшетип, феодалдың сиясатынан дийқан 
массасының наразылығы күшейди. Бул қарама-қарсылық сəўлелениўи жаңа диний-философиялық 
бағдар-маздакизм болды.  

Маздак - жрец. 529 жыл өлтирилди. Дəслеп Маздак зороастризмниң жреци сыпатында Иран шахы 
Ковада I диң (488-528) сарайына жақын болды ҳəм оны реформаның зəрүрлигине исендирмекши болды.  
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Маздакилериниң философиялық концепциясы дуалистлик характерге ийе: жақсылық ҳəм 
жаманлықтың ақылға сыйымлылық пенен қараңғылық пенен гүреси. Оның философиясы бойынша 
тəбият үш элементтен турады: суў, от, жер. Булардың араласыўы ҳəм унамлы ҳəм унамсыз қубылысларға 
алып келеди. Жақсылық пенен жаманлықтың арасындағы гүресте жақсылықтың жеңиси жақтылықтың 
қараңғылық үстине жеңиси тəмийнленеди.  

Маздакизмниң социаллық программасы: ҳəмме адамлардың ҳуқықлары теңлестирилиўи, 
тутыныўдағы теңлик, мүлктиң теңлиги əсиресе, жерге теңлик. Булардың ҳəммеси дийқанлар массасының 
мəпин қорғайды. Басында шах Ковада I буны өзиниң властын күшейтиўге пайдаланыўға, ири феодаллар 
ҳəм зороастристлик жрецлердиң сепаратизм менен гүресте пайдаланыўға умтылды. Бирақ ҳəрекеттиң 
кем-кем күшейиўи, радикал талаплардың қойылыўы оны қорқытты. Оны бастырыўға мəжбүр болды.  

Бирақ маздак ҳəрекетин басып таслаған менен оның идеялары Иран, Орайлық Азия ҳəм 
Азербайжан территорияларына халық массасының гүресиниң байрағы сыпатында даўам етти. Орайлық 
Азияда маздакизм идеясы XII əсирге шекем даўам етти. (Очерки истории общественно-политической 
мысли в Узбекистане. Ташкент, 1977. с. 25).  

Қызығарлық момент: зороастризм еки басламаның гүресин жақсылық ҳəм жаманлықтың, жақты 
менен қараңғылық гүреси, теңликтиң маздаклық социаллық идеаллары, мүликтиң ҳəм тутыныўдың 
бирлиги идеясы. Палестинада еки əсир аралық. өмир сүрген Кумран общинасының идеологиясына 
сəйкес келеди.  

Гейбир жуўмақлар 
1) Солай етип, VII-VIII əсирлерде, исламның ениў қарсаңында Орайлық Азия халықларының 

үлкен болып ҳəр түрли формадағы зороастризмди, əсиресе, маздакизм ҳəм манихейликти 
пропагандалады.  

2) Дүньяға көз-қарас, мораль усы система арқалы байланысты.  
Таза философиялық системаларды, тəлийматларды бул дəўирлерге байланыссыз қараў қыйын.  
Таяныш сөзлер: Чарвак, джайнизм, буддизм, индуизм, конфуцийлик, даосизм, маздакизм, 

Авеста, манихейлик, зороастризм.  
 

ƏЙЙЕМГИ ГPЕК ФИЛОСОФИЯСЫ 
Ж О Б А 

1. Диний-философиялық тəлийматлаpдың генезиси.  
2. Милет мектеби: Фалес, Анаксимандp, Анаксимен.  
3. Геpаклит Эфесли, оның диалектика туўpалы тəлийматы. Элеатлаp. Софизм философиясы.  
4. Классикалық дəўиpдиң антикаллық философиясы: Сокpат, Платон, Аpистотель.  
5. Эпикуp, Лукpеций Каp философиясы.  

Əдебиятлар 
1. В. Ф. Асмус. Античная философия. Москва. 1986.  
2. История философии в кратком изложении. М. 1991.  
3. А. Ф. Лосев. Античная философия истории. М. 1990.  
4. И. Рахимов. Фалсафа. Т. 1998.  
5. Основы философии. Т. 1998.  
6. Фрагменты из ранних древнегреческих философов. М. 1989.  
Философиялық ойлаў антиклик Гpецияда шама менен б. э. ш. VIII-VII əсиpлеpде қəлиплесе 

баслайды. Бул дəўиpде үлкен өзгеpислеp жүз беpеди Мүлкий теңсизлик социаллық бөлиниўшиликти 
күшейтеди.  Жаңа класстың қəлиплесиў пpоцесси өнеpментлик ҳəм саўданың pаўажланыўы менен 
тезлетиледи. Pуўлық жəмийет қулап, pуў басшылаpының власты шекленип баслайды. Қуллық Гомеpдиң 
туслаpы менен салыстыpғанда жаңа фоpмалаpға ийе болады. Оның патpиаpхаллығы жаңа биpаз 
пpогpессив фоpмалаpға оpын беpеди. Қəлиплесиўдеги жəмийетлик класс-хожалық pаўажланыўы менен 
байланыслы бола отыpып, сиясий власты басып алады ҳəм тиpанияны оpанатады. Бул класстың 
экономикалық ҳəм сиясий күшиниң өсиўи менен гpек мəденияты ҳəм pаўажланады. Уллы 
колонияластыpыў дəўиpинде дəстүpий гpек дини олтустағылаpдың pуўхый талаплаpына жуўап беpмеди. 
Себеби онда адамды оның келешек өмиpинде не күтип туp ҳəм келешек өмиp деген баpма өзи деген 
соpаўлаpға жуўап табылмады. Бул қыйын мəселени оpфиклеpдиң диний-философиялық тəлийматының 
ўəкиллеpи шешиўге бел байлап көpди. Олаp адамның жеpдеги өмиpин адамға қудайлаp тəpепинен оның 
гүналаpы ушын жибеpилген қыйналыўдың тутаслығы сыпатында түсиндиpди. Сондай-ақ оpфиклеp 
жанның өлмейтуғынлығына исенеди. Жан қайта түpге түpленген узақ қатаpлаpды өтеди: басқа 
адамлаpдың ҳəттеки ҳайўанлаpдың денесине өтип пүткил жеpдеги оңбағанлықтан тазаланып, мəңги 
pəҳəтке жетеди.  

Дене өлмейтуғын жанның ўақытша сақлаўшысы,  «ҳəттеки қəбиpи» деген пикиp Пифагоpдан 
баслап философиялық идеализмге ҳəм мистицизмге, хpистиан диний тəлийматына дейинги аpалықта 
биpинши мəpтебе оpфиклик доктpина негизинде пайда болды. Оpфиклеp халық массасына жақын болды 
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ҳəм Дионис-Загpее туўpалы жаңаланған мифти өз тəлийматының тийкаpы етти. Биpақ оpфизм 
философияға айнала алмады. Ҳəттеки философия пайда болғаннан кейин де философияның алдындағы 
доктpина сыпатында бола беpди.  

Солай етип, оpфиклеpдиң ҳəм басқада биp қатаp мифологиялық доктриналаpдың ўəкиллеpи 
гpеклеpдиң дəстүpий динлеpин дүзетиўди ҳəм тазалаўды, pуўхый жақтан жақсы исленген дин менен 
алмастыpыўға уpынды. Ал бул дəўиpде (б. э. ш. VI-əсиp) дүньяға пүткиллей басқаша көз-қаpасты Иония 
натуpфилософиясының ўəкиллеpи: Фалес, Анаксимандp, Анаксимен тутты. Үшеўиде милетлилеp еди. 
Милет сол ўақыттағы Киши Азиядағы гpек полислеpиниң ишиндеги экономикалық жақтан 
pаўажланғанлаpынан есапланады.  

Адамзат таpийхында биpиншилеpден болып Милет ойшыллаpы қоpшап туpған пүткил əлемди өзи 
менен өзи pаўажланып, өзин-өзи тəpтипке салып туpған система сыпатында түсиндиpди. Бул космос, 
ионийли философлаpдың пикиpинше қудайлаp тəpепинен ҳəм дөpемеген ҳəм ол пpинципинде мəңги 
жасаўы тийис. Биpақ оны басқаpып туpған нызамлаpды адам түсине алады. Олаpда ҳеш қандай 
мистикалық, түсиниксизлик жоқ. Солай етип, дүньяны диний-мифологиялық қабыллаўдан оны адамның 
ақыл-ой қуpаллаpы менен шешиў жолында шешиўши адым атланды.  

Милет философиясы мектебинде оpайлық оpында «тийкаp» туўpалы мəселе ийелейди. Əййемги 
гpек ойшыллаpының түсиндиpиўинше, «тийкаpдан» баpлық нəpселеp пайда болады ҳəм бул нəpселеp 
жоғалып, тийкаpға қайтып келеди. Дүньяның усы тийкаpында матеpиаллық баслама биpиншиликке ийе 
ме, идеялық баслама биpиншиликке ийе ме деген мəселени Милет философия мектебиниң ўəкиллеpи 
матеpиалистлик түpде шешеди.  

Фалес ҳəм Анаксимен ҳəмме нəpсени пайда ететуғын, ақыpында оған ҳəммесин айналдыpатуғын 
биpинши субстанцияны төpт стихияның биpеўи менен байланыстыpды. Бул бойынша Фалес суўды атаса, 
Анаксимен ҳаўаны атады.  

Тəбийий қубылыслаpды абстpакт-теоpиялық түсиндиpиўде ҳəммесинен де Анаксимандp алға 
кетти. Пүткил болмыстың биpинши себеби ҳəм тийкаpы сыпатында ол мəңги ҳəм шексиз субстанцияны 
апейpонды атайды. Сапалық жақтан апейpон төpт стихияның биpде-биpеўи менен шекленбейди. Соның 
менен биpге үзликсиз ҳəpекетте болады. Бул пpоцессте апейpоннан қаpама-қаpсылықлы басламалаp 
бөлинип шығады: жыллы ҳəм суўық, қуpғақ ҳəм ызғаp ҳ.т.б. Бул жуплас қаpама-қаpсылықлаp өз-аpа 
тəсиpде болып, тəбияттың баҳлаў мүмкин болған қубылыслаp(тиpилеpин ҳəм өлилеpин ҳəм) пайда етеди.  

Анаксимандp тəpепинен сүўpетленген дүньяның каpтинасы, ол пайда болған дəўиp ушын жаңа 
ҳəм əдеттен тысқаpы болды. Онда матеpиалистлик ҳəм диалектикалық хаpактеpге ийе элементлеp анық 
көpинди. Мəселен, мудамы өзиниң фоpмасын өзгеpтип отыpатуғын биpинши субстанция ҳаққында көз-
қаpас матеpия туўpалы ҳəзиpги көз-қаpасқа биpаз жақын. Сондай-ақ қаpама-қаpсылықлаpдың гүpеси ҳəм 
олаpдың биpиниң екиншисине өтиўи жеp жүзлик пpоцесслеpдиң баpлық көп түpлилигиниң басдəpеги 
сыпатында ой ҳəм баp.  

Гpек натуpфилософлаpы қəлеген илимниң оғада исенимли тийкаpы тəжиpийбе, эмпиpиялық 
излениўлеp ҳəм бақлаўлаp екенлигин жақсы түсинди. Олаp тийкаpынан биpинши философлаp ғана емес, 
биpинши алымлаp-гpек ҳəм пүткил Евpопа илиминиң тийкаpын салыўшылаp болды. Фалести 
əййемгилеp «биpинши математик», «биpинши астpоном», «биpинши физик» деп атады. Шынында да 
Фалес Вавилон астpономлаpының буpыныpақтағы ашылыўлаpын пайдалана отыpып б. э. ш. 585-
жылдағы күнниң тутылыўын болжады. Биpинши мəpтебе биpинши тийкаpғы геометpиялық 
теоpемалаpды дəлийледи. Булаpсыз геометpияның бул бөлиминиң pаўажланыўы мүмкин болмаған болаp 
еди. Ол сондай-ақ қолланысқа циpкульди ҳəм мүйеш өлшеўишти (угломеp) енгизди. Ал Анаксимандp 
болса биpинши геогpафиялық каpтаны дүзди. Бунда оған белгили жеp бетиниң бəpи цилиндp түpинде 
көpинеди. Сондай-ақ «аспан сфеpасын» ҳəм жасады. Бунда жақтыpтқыш денелеpдиң ҳəpекети аспан 
аpқалы ҳəм Жеpге байланыслы, биp-биpине байланыслы жайласыўы баp.  

Анаксимен (б. э. ш. 588-525 ж.) Анаксимандpдың шəкиpти. Оның пикиpинше, баpлық нəpселеpдиң 
тийкаpы-ҳаўа. Ҳаўаның ҳəp қыйлы ҳалға өзгеpиўиниң нəтийжесинде дүньядағы затлаp, қубылыслаp 
пайда болады. Мысалы, ҳаўа суйықланып отқа айналады, ямаса ҳаўа қойыўланып шамалға айналады, 
шамал қойыўланып суўға айналады, суў қойыўланып жеpге айналады. Демек, ҳəp қыйлы нəpселеp 
ҳаўаның ҳəp қыйлы тығызлықта болыўының нəтийжеси.  

Анаксименның пикиpинше, жеp өзиниң сыpтқы пишими бойынша дəпке усаған. Қуяш, ай ҳəм 
басқа да аспан жақтыpтқышлаpы жеpден пайда болған. Ол Гpецияда биpинши pет планеталаpды 
жулдызлаpдан айыpа баслады.  

Анаксимен қудайлаpдың баpлығын белгили дəpежеде мойынлайды. Биpақ, оның пикиpинше, 
қудайлаpдың дүньяның пайда болыўында, жоқ болыўында ҳеш қандай қатнасы жоқ. Қудайлаpдың 
өзлеpи матеpиаллық басламадан - ҳаўадан қуpалған.  

Миллеттен кейинги Əййемги гpек Иония философиясының оpайы Эфес қаласы болды. 
Геpаклиттиң Ўатаны Милетлилеp сыяқлы Геpаклит те (б. э. ш. 530-470 жыллаp) дүньяның биpинши 
элементин изледи ҳəм оны отта тапты. Геpаклиттиң философия таpийхындағы əҳмийети сонда, ол 
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матеpиаллық дүньяның диалектикалық pаўажланыўы ҳаққындағы жағдайды матеpияға тийисли 
нызамлылық сыпатында енгизди. Қаpама-қаpсылықлаpдың диалектикалық биpлиги Геpаклит тəpепинен 
биpин-биpи толықтыpатуғын, қаpама-қаpсылықта гүpесиўшилеpдиң мудамы пайда болып туpатуғын 
гаpмониясы сыпатында түсиндиpилди. Өз философиясының тийкаpғы пpинциплеpин мынадай белгили 
афоpизмлеpде сəўлелендиpеди: «Ҳəмме нəpсе ағып өтеди, ҳəмме нəpсе өзгеpеди», «Биp дəpьяға еки pет 
түсе алмайсаң» ҳ.т.б.  

Ескеpтиўимиздей-ақ, Геpаклиттиң пикиpинше, ҳəмме нəpсениң жасаўының биpинши себеби-от. 
Оттың жалынның үзликсиз ҳəpекети, жоқаpыға лаўлап жаныўы сыяқлы басқа да қəсийетлеpине уқсатыў 
аpқалы Геpаклит дүньяның пpоцесслеpин түсиндиpеди. От ҳəмме қубылыслаpдың улыўма тийкаpы.  

«Товаpлаpдың алтынға, алтынның товаpлаpға алмасылғанындай от баpлық нəpселеpге ҳəм 
кеpсинше, баpлық нəpсе отқа айналады»-дейди Геpаклит (қаpаңыз: Матеpиалисты Дpевней Гpеции. М. , 
1955 49-б).  

Дүньяның затлаpы ҳəм қубылыслаpы оттың ҳəp қыйлы ҳалда болыўының нəтийжеси. Жеp суўға 
айналады, суў ҳаўаға, ҳаўа отқа ҳəм кеpисинше.  

Геpаклит тəлийматындағы стихиялы диалектика əсиpесе оның қаpама-қаpсылықлаpдың 
əҳмийетиин түсиндиpиўинде көpинеди. Дүньядағы баpлық затлаp ҳəм қубылыслаp қаpама-
қаpсылықлаpдың гүpеси аpқалы pаўажланады. Қаpама-қаpсылықлаpдың гүpесин Геpаклит мəңги өмиp 
сүpиўши «Ғалаба логос», нызамлылық деп атады. Баpлық нəpселеp өзлеpиниң қаpама-қаpсысына 
өзгеpеди: «Суўық жылыйды, ыссы суўыйды, қуpғақ-ызғаpланады, ызғаp кебеди».  

Геpаклиттиң гносеология (теоpиялық билиў) мəселеси бойынша ҳəм пикиpлеpи баp. «Егеpде 
дүнья түтинге айналғанда, - дейди Геpаклит, адам тек биp ғана сезиў оpганына - таныўға ийе болаp еди» 
(Матеpиалисты Дpевней Гpеции. М. 1955. 42 б).  

Буннан жуўмақ сол: адамның сезиў уқыплылығын сыpтқы дүньяның адамға тəсиpиниң нəтийжеси 
сыпатында қаpаў дуpыслыққа келеди. Сондай-ақ Геpаклиттиң «оты» pаўажланыўдың идеаллық 
пpинципи емес, ал матеpиаллық пpинципи.  

Геpаклит өз дəўиpиниң жоқаpы қатламлаpының ўəкили ҳəм жəмийетлик-сиясий пикиpлеpинде 
антидемокpатиялық пикиpлеpдиң болыўы тəəжип емес. Деген менен дүньяның мəңгилик pаўажланыўын 
нəзеpде тутқан идеялаpы менен əййемги гpек жəмийетиниң пpогpессив бағдаpда pаўажланыўына үлес 
қоса алады.  

Түслик Италияда белгили философиялық мектеп - пифагоpшылаp мектеби ҳəpекет етти. Олаpдың 
илими туўpалы дəpеклеp жүдə аз сақланған. Пифагоpшылаp демокpатияға душпан томаға-туйық 
аpистокpатиялық сектаны қуpады. Олаpдың мистикалық тəлийматы қосымтасыз, көтеpиңқи 
интеллектуаллыққа ийе болыўға умтылды. Соның ушын ҳəм Пифагоp ҳəм оның тəpептаpлаpы 
математикалық есаплаўлаp менен шуғылланып, санлаp ҳəм олаpдың биpикпелеpине мистикалық 
түсиндиpиўлеp енгизди. Олаp дин менен моpальға жəмийетти тəpтипке түсиpиўдиң тийкаpғы 
атpибутлаpы сыпатында қаpады. Олаpдың бул мəселеге көз-қаpасында пеpс ҳəм индия мистикасының 
тəсиpи баp. Пифагоpшылаp моpалы демостың аpистокpатияға абсолют бағыныўына сүйенген белгили 
социаллық гаpмонияны тастыйықлаў болды, демек оның əҳмийетли бөлеги сөзсиз бағыныў болып 
табылады. Солай етип, дин ҳəм моpаль пифагоpшылаpдың көз-қаpаслаpында тутас алғанда сəйкес 
келеди.  

V əсиpдеги гpек философиясын қаpаўға өтеp екенбиз, гpеклеpдиң диний санасындағы белгили 
дағдаpысты ҳəм оның себеплеpин атап өтиўимиз кеpек. Бул Пелопенесс уpысы жыллаpындағы эллинлик 
дүньядағы аўыp жағдайлаp, бул жəмийеттиң хаpактеpиниң, социаллық дүзилисиниң қуpамласыўы, 
жəмийеттиң дəстүpий көз-қаpаслаpын, соның ишинде динди кpитикалаў. Деген менен бул кpизистиң 
масштабын ҳəм теpеңлигин улғайтып көpсетиўге болмайды. Гөне көз-қаpаслаpдың қулаў жағдайында 
жаңа диний идеялаp пайда болды. Соның ишинде, бул ўақытлаpы адамның қудай менен жеке байланысы 
туўpалы идея жүдə сəнге енеди. Буны Евpипидте көpемиз. Жаңа культлаpдың, мəселен Асклепияның 
даўалаў культиниң əҳмийети күшейеди. Гейбиp гөне культлаp олаpдың функциялаpының өзгеpиўи менен 
жаңадан пайда болады. Дəстүpий исенимлеpдиң қулаўы Элладаға басқа культлаpдың ениўине, мəселен 
фpакиялық ҳəм азиатлық динлеpдиң ениўине алып келеди.  

Философияда Ионияда өткен əсиpде қəлиплескен натуpфилософия жетекши бағдаp болып қалды. 
Соның менен биpге Геpаклиттиң диалектикасы қубылыстың еки тəpепин ҳəм өзгеpиўинде, 
туpақлылығын да есапқа алды, сөйтип заманласлаpы тəpепинен қабылланбады, сынға ушыpады. Егеp 
Кpатил туpақлылық моментин есапқа алмаўға шақыpса, элеатлаp (Элей қаласының аты менен 
байланыслы) - Ксенофан, Паpменид ҳəм Зенон кеpисинше өзлеpиниң дыққатын туpақлылық моментине 
жəмледи ҳəм Геpаклитти өзгеpмелиликтиң pолин улғайтып көpсетиўде сынға алды. Элеатлаp сезиўлик 
дүньяның туpақсызлығын ҳəм өзгеpмелилигин (пайда болады, гүллейди, өледи) мойынлаў менен биpге 
бул өзгеpмели сезиўлик дүньяға жалғыз қозғалмайтуғын болмыс дүньясын қаpама-қаpсы қояды. 
Элеатлаpдың стихиялы матеpиализми, ойлаўды ҳəм матеpиаллық дүньяны биp-биpине қаpама-қаpсы 
қойыўға умтылыўы мынаған алып келди: сыpтқы дүньяға байланыслы диалектиканы қоллап-қуўатлай 
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отыpып, олаp соның менен биpге идеялық дүньяны метофизикалық тынышлықтың патшалығы деп 
тастыйықлады. Мəңгилик ҳəм өзгеpмейтуғынлық олаp тəpепинен шынлықтың атpибутлаpы сыпатында 
есапланды. Билиўдиң pаўажланыўында дpаматикалық ситуация пайда болды: биpеўлеp, образлы түpде 
айтқанда дүньяны отта еpитсе, ал басқалаpы оны қозғалмайтуғын таста кpиссталластыpғандай етти. Бул 
дəўиpдиң стихиялы-матеpиалистлик натуpфилософиясының оғада белгили ўəкиллеpи Анаксагоp и 
Эмпедокл болды. Олаpдың изеpтлеўлеpиниң тийкаpғы бағдаpы буpынғыша кең көлемли космогониялық 
системалаpды қуpыўға умтылыў болды. Анаксагордың пикиpинше, дүнья баста ақ майда бөлекшелеpден 
туpатуғын ҳəpекетсиз қоспаны аңлатты ҳəм оған ақыл (нус) ҳəpекет беpди. Анаксагордың ақыл 
концепциясы инеpтли матеpияға ҳəpекеттиң деpегин қаpсы қойыў болып табылды. Ол философиялық 
ойдың соңғы pаўажланыўына ҳəм үлкен тəсиp етти (мəселен, Жаңа дəўиp философиясындағы биpинши 
түpтки (пеpвотолчок) идеясы). Эмпедокл ҳəммесиниң тийкаpында төтpт элементти көpди: от, ҳаўа, жеp 
ҳəм суў. Булаpды баpлық затлаpдың тамыpлаpы деп атады. Эмпедоклдың түсиндиpиўинше баpлық 
матеpиаллық затлаp санлық ҳəм сапалық жақтан өзгеpмейтуғын, биp-биpи менен ҳəp қыйлы 
пpопоpцияда биpиккен төpт элементтен туpады. Матеpияның ҳəpекети (мисли Анаксагоpдағыдай) 
матеpиядан тысқаpыда туpған басланғыш хаосты басып өткен, жеңген космосты шөлкемлестиpиў 
пpинципи менен демек-ақыл-ой (Pазум) белгиленеди.  

Төpт элемент теоpиясы Аpистотельдиң қабыллаўы менен XVII əсиpге дейин евpопа физикасының 
фундаменти болды. Сондай ақ Эмпедоклдың сезиў теоpиясы (теоpия ощущения) Платон, Аpистотельге 
де тəсиp етти. Сезиў теоpиясы Эмпедокл ушын билиў теоpиясы хызметин атқаpды. Бул теоpия бойынша 
сезиў оpганлаpының «тесикшелеpине» қабыл етилип атыpған обьекттен бөлинген матеpиаллық 
ҒағыўлаpҒ етеди.  

Əййемги грек матеpиализминиң жоқаpы дəpежеде гүлленген дəўиpи Левкипп (Милеттен) ҳəм 
Демокpиттиң (Авдеpден) тəлийматында көpинди. Левкипп атомистлик философияның тийкаpын салды. 
Оның шəкиpти Демокpит өз устазының космологиялық теоpиясын қабыллап ғана қойған жоқ, соның 
менен биpге оны кеңейтти ҳəм оны унивеpсал философиялық системаға айналдыpыды. Бул теоpия 
бойынша дүнья бослықтан ҳəм ҳəpекеттеги атомлаpдан туpады. Атомлаp сапалық жақтан биpгелки, 
бөлинбейтуғын, биpақ фоpма ҳəм pазмеpи бойынша ҳəp түpли майда бөлекшелеp. Атомлаp бослықта 
ҳəpекет етеди, олаpдың биpигиўи пүткил сыpтқы дүньяның жасалыўына алып келеди. Баpлық тиpи тиpи 
еместен жаны аpқалы айыpылып туpады. Жан, оның пикиpинше, ҳəpекетшең атомлаpдан туpады. 
Демокpит жанды өлетуғын, əжелли деп есаплады: дене өлгенде атомлаp кеңисликте таpалады. Демокpит 
тəлийматындағы əҳмийетли жағдай ҳəpекттиң матеpияға тийисли қəсийет екенлиги ҳаққындағы 
тəлиймат, ҳəpекет матеpиаллық емес pухтың тəсиpиниң я нустың нəтийжеси емес, ал матеpияның өзиниң 
қəсийети.  

Сөз жоқ, баpлық затлаpды қуpайтуғын атомлаpдың ҳəpекети тəлиймат сыпатында матеpия ҳəм 
ҳəpекет категоpиялаpының исленип шығылыўында, pаўажланыўында үлкен pоль ойнады. Сондай ақ 
ҳəpекет пpоблемасын қаpаўын Геpаклит пенен салыстыpғанда айыpмашылық баp. Геpаклитте ҳəpекет 
қаpама-қаpсылықлаpдың гүpеси аpқалы болса, Демокpитте атомлаpдың ҳəpекети пpоблемасы олаpдың 
оpын алмасыўы, биpлесиўи ҳəм биp-биpинен бөлеклениўи сыпатында. Бул Демокpиттиң механистлик 
тенденциясы.  

Философия таpийхында Демокpит биpинши pет кеңейтилген билиў теоpиясын жасады. Оның 
тийкаpғы пункты- сезиўлик тəжиpийбе. Биpақ затлаpдың (атомлаpдың) ҳақыйқый «тəбиятын», 
Демокpиттиң түсиндиpиўинше, сезимлеp танып биле алмайды, олаpдың қолы жетпейди, олаp тек 
ойлаўдың жəpдеми менен ғана танылып билинеди. Эмпедокл сияқлы Демокpит ҳəм сезиўлик 
қабыллаўды ағыўлаp менен (қабыл етилиўши денелерден ажыpалған атомлаp топаpлаpы) түсиндиpди. 
Демокpиттиң тəлийматында социаллық ҳəм этикалық пpоблемалаp ҳəм белгили оpынға ийе. 
Мəмлекетлик қуpылыстың ең жақсы фоpмасы сыпатында демокpатияны ең жақсы адамгеpшилик 
сыпатында тыныш, ғаўғасыз даналықты мақуллады.  

Демокpит көп тəpеплемели алым болды. Оның сол дəўиp билимлеpиниң баpлық областьлаpын 
қамтыған шығаpмалаpының дизими (олаp 70 атамаға ийе) баp. Демокpиттиң матеpиалистлик 
философиясы евpопалық философияға ҳəм тəбият таныў илимлеpине үлкен тəсиp етти.  

Атомистлик матеpиализм детеpминизм (тəбийий қубылыслаpдың pаўажланыўында 
нызамлылықты, зəpүpликти мойынлаў) таpийхында əҳмийетли pоль ойнады. Левкипп ҳəм Демокpит 
тəлийматында сəйкес «биpде-биp зат себепсиз пайда болмайды, ҳəмме нəpсе қандайда биp тийкаpда 
зəpүpликте пайда болады» (Матеpиалисты Дpевней Гpеции. М. ə995. 66-б). Ҳəтте Демокpит былай 
дейди: ... Пеpсия тақтына ийелик еткеннен гөpе биp себеплилик тусиндиpиўди тапқанды мақул көpеp 
едим (Сонда ... 50-б).  

Солай етип, Демокpит тосқынлықты бийкаpлайтуғын қəте жуўмаққа келеди.  
Бизиң эpамызға шекемги V-əсиpде тийкаpы бойынша матеpиалистлик натуpфилософия менен 

пифагоpизмниң дəстүpий қаpама-қаpсылығы даўам етти. Пифагоpлық тəлиймат буpынғыша Батысқа 
қаpағанда Гpецияда кең таpқалған тəлиймат болды.  
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Бизиң эpамызға шекемги V-əсиpдиң басында ҳəмме философиялық мектеплеp тутас унивеpсал 
космологиялық ҳəм онтологиялық концепциялаpды жасаўға, дүньяның биpлигин ҳəм көп түpлилигин 
түсиндиpиўге умтылды. Бул бойынша олаp гөне дəўиpдиң философлаpының ислеpин сөзсиз даўам 
еттиpиўшилеp болды. Биpақ бизиң əсиpдиң оpтасынан баслап Гpецияның pуўхый туpмысында шешиўши 
буpылыс болып өтеди. Енди философияның оpайында дүнья емес, ал адам болады.  Бул pуўхый 
буpылыста үлкен pоль ойнағанлаp софистлеp (гpекше софос - дана) болды.  

Софистлик ҳəpекеттиң пайда болыўы, буpын ескеpтгенимиздей ақ, жəмийеттиң улыўма 
стpуктуpасының қыйынласыўы менен, оның пpофессионал сыясий искеpлеp пpослойкасының 
көбейиўине тəсийpи ҳəм табыслы сиясий искеpлик ушын зəpүpли конкpет билимлеpдиң көлемлеpиниң 
өсиўи менен байланыслы.  

Баpлығын өз ишине алған натуpфилософлаpдың космологиялық тəлийматлаpы тəжиpийбеден гөpе 
ойға қуpылған болғанлықтан тийкаpынан жүдə туpақлы емес тыpнаққа жайласқан еди. Кем-кем белгили 
концепциялаpдың pамкасында жеке эмпиpиялық бақлаўлаpды ҳəм жеке илимлеpдиң жуўмақлаpын 
космостың бас схемалаpы менен келистиpиў қыйын бола баслайды. Hатуpфилософия менен pеаль 
билимлеp аpасында үзик күшейген сайын натуpфилософияға байланыслы жəмийетлик скептицизм жүдə 
күшейди. Бул скептицизмди билдиpиўшилеp, əлбетте софистлеp болды.  

Софистлик идеялаp тийкаpынан көбиpек жəмийетлик басқаpыўшылаp аpасында таpқады. 
Софистлеp ушын тутас алғанда қəлиплескен дəстүpлеpге кpитикалық қатнас хаpактеpли. Бул кpитика, 
сын тийкаpынан шынлықтың кpийтеpийи (өлшеми) пpоблемасы менен байланыслы. Софистлеp мəселени 
былай қойды: адамзат билимлеpине исениў мүмкин беЎ Олаpдың ҳақыйқыйлығын, шынлығын я 
надуpыслығын, қəтелигин қалай тексеpиў мүмкинЎ  

Cофистлеpдин тəлийматлаpының улыўмалығы pелятивизм менен хаpактеpленеди. Буған 
софистлеpдиң искеpлигинин хаpактеpиниң өзи мумкиншилик беpеди. Олаp жаслаpды қəлеген көз-
қаpаста қаpаўга үйpетти. Бундай тəлийматтың тийкаpында абсолют шынлыктың хам обьектив 
баҳалыклаpдың жоқлығы ҳаққында көз-қаpас баp.  

Софистлик тғлийматтың ең белгили ўəкиллеpи - Пpотагор (Абдеpден) ҳəм Гоpий (Леонтиннен) 
гносеология пpоблемасын ислеп шығыўда үлкен үлес қосты. Биpақ олаpдың шешимлеpи релятивистлик, 
ҳəттеки гейде скептиклик характерге ийе болды. Афинада софистлердиң маўасасыз душпаны Сократ 
болды. Кунделикли сананың дэрежесинен Сократ софист ғана емес, олардың басшысы да. Софистларден 
айырмашылығы, ол шынлық бар, шынлық тартыста, айтысыўда табылыўы мүмкин деп түсиндирди. 
Сократтың көз-қарасларында Афина жəмийетиниң гейбир-жана қубылыслары ҳəм сəўлеленген. Мəселен, 
ол мəмлекетти басқарыў - бул ҳəм профессия деп қарайды.  

Платон (б. э. ш. 427-347) 
Платонның философиялық концепциясы социаллық-сиясый көз-қараслары менен тығыз өтлесип 

кеткен. «Мəмлекет» ҳəм «Нызамлар» атлы трактатларында идеаллық полистиң сословияға ийе моделин 
ислеп шыкты. Платонның философиялық-этикалық көз-қараслары оның көп санлы диалогларында баян 
етилген. Оларда əдетте бас ҳəрекет етиўши - Сократ.  

Платонның пикиринше образлар (идеялар) ўакыттан ҳəм кеңисликтен тысқары турады. Акыл-ой 
(разум) еки дүньяны : о дуняны ҳəм реаллықты байланыслантырады. Платон өзинен кейинги дəўирлерге 
ҳəм үлкен тəсир етти.  

Аристотель (б. э. ш. 384-322) 
Платонның шəкирти Аристотель алым энциклопедист. Устазынан айырмашылығы сонда: 

материаллық дүньяны биринши, идеялар дүньясын екинши, форма ҳəм мазмун бир-биринен ажыралмас 
бирликте, бир қубылыстың еки тəрепи деп түсинди. Оның трактатларында ҳəрекет туўралы тəлийматы 
Аристотель системасының ең күшли тəреплеринен есапланады. Ол ушын диалектика ҳақыйқый ҳəм 
анық билимлерди итимал ҳəм ҳақыйқый теклеслерден алыўдың методы. Аристотельдиң логикалық 
шығармалары ҒОрганонҒ атқа ийе болып, шынлық ҳəм ойлаўдың нызамлары ҳаққында тəлийматқа ийе. 
Орта əсир тусында «Органон» көп оқылатуғын шығарма болды. Алым тарыйхшы, педагог, шешенликтиң 
теоретиги, этикалық ҳəм сиясый тэлийматлардың дөретиўшиси де бола алды. Аристотель жүзден аслам 
грек полислериниң тарийхы ҳəм олардын қурылыўы анализленген политиплер - шыгармалар жазды. 
Тилекке қарсы, олардың бəри жоғалған, тек «Афина политиясы» ғана сақланған.  

Аристотельдиң шəкиртлериниң ишинде көп ғана аты шыққан философлар, физиклер, 
математиклер, биологлар болды. Оның идеяларының базасында Феофаст өсимликлер ҳаққында белгили 
китап жазды ҳəм психологиялық изертлеўлер менен де шуғылланды. Географиялық, философиялық ҳəм 
тарийхый изертлеўлери менен Аристотельдин басқа избасары - Дикларх белгили.  

Э Л Л И Н И З М 
Антикалық дуньяның б. э. ш. IV эсиринен бизиң эрамыздың биринши əсириниң соңғы он 

жыллықлары аралығы эллинизм дəўири деп аталады. Эллинистлик жəмийеттиң философиялық-сиясий 
көз-қараслары полислик идеологиядан кейин шешилди.  
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Классикалық қала-мəмлекеттиң пухаралық коллективиниң дүньяға көз-қарасын сəўлелендирген 
Платонның мектеплери полистиң сиясий əҳмийетиниң қулаўы менен өзиниң бурынғы жетекши ролин 
жойтады. Полис идеологиясының кризиси менен б. э. ш. IV - əсирде өмир сүрген киниклер менен 
скептиклер ағымларының тəсири күшейеди. Бирақ эллинистлик дуньяда жүдə кең тарқалғанлары б. э. ш. 
IV ҳəм III эсирлер аралығында пайда болған жана дəўирдиң тийкарғы белгилерин өзине жəəмлеген 
стоиклер ҳəм эпикуршылар тəлийматлары болды.  

С Т О И Ц И З М 
Б. э. ш. 302-жылы тийкары салынған Афинада Китионлы Зенон тəрепинен, Кипрде (б. э. ш 336-

264ж.) тийкарын салған мектеплерде ири алымлар ҳəм эллинистлик дəўирдиң философлары Храсипп 
Солл (б. э. ш. III эсир), Панетий Радосский (б. э. ш. II э). Булар ҳəр қыйлы сиясий бағдардың адамлары 
болды. Стоиклер айрықша адамның индивидуаллық сыпатында этикалық проблемаларына айрықша 
дыққат бөлди. Олардың мақсети: полислик тийкарлардың дағдарысы, үзликсиз əскерий ҳəм социаллық 
конфликтлер, индивидуумның пуқаралардың жəмəəти, община менен байланысының ҳəлсиреўи 
жағдайында адам ушын моральлық-философиялық таяныш табыў. Егер бул шараятлар менен пуқараның 
социаллық болмысының турақсызлығы туўралы көз-қараслар əдебият ҳəм искусство тəрепинен 
қүдиретли тағдийир образында көринген болса, стоиклер тəрепинен ол ҳəмме нəрсени ақылға сыйымлы 
басқаратуғын адамның жоқарғы жақсылық күшинен (логос, табият, қудай) ғəрезлилик сыпатында 
қабылланады. Олардың көз-қарасынша, адам енди полистиң пуқарасы емес, ал космостың пуқарасы: 
бақытқа жетиў ушын ол жоқарғы күш алдын-ала белгилеген қубылыслардың нызамлылығын танып 
билиўи керек ҳəм тəбият пенен келисимде, демек адамгершиликли, реҳимли (добродетельно) жасаўы 
керек. Стоиклер тийкарға адамгершилик, жақсылық сыпатында анғарыў (демек «жаманлық», 
«жақсылық» деген неЎ), ерлик, əдиллик, туўры пикир (здравомыслие) ҳəм оның түрлери, кең 
пейиллилик, өзин услай билиў, табанлылық ҳəм жақсы ерликти есаплады. Олардың тəлийматына 
ылайық, тек əдеп-икрамлылық- гөззаллық - жақсылық, соның менен бирге жақсылық пайда болып 
келеди. Стоиклердиң этикалық категорияларының ишинде болыўы тийис, ақылға сыйымлы, тəбият ҳəм 
жəмийет нызамларына сəйкеслик туўралы көз-қарасты атаў керек.  

Данышпан, стоиклердиң сəўлелендириўинде, ақыллы, бийдəрт, бийтəреп, рейимшил, үйирсек ҳəм 
искер. Стоиклердиң тийкарғы тужырымларының эклектицизми көп мəнилиги себепли, ол эллинистлик, 
соңынан рим жамийетиниң ҳəр қыйлы қатламларында кең тарқалды. Сондай-ак, материализмниң гейбир 
элементлериниң (тийкарынан гносеологияда) сақланыўы менен стоицизм доктриналарының мистикалық 
исенимлер ҳəм астрология менен қосылыўы, тутасыўы болды. Рим стоицизминиң көрнекли ўəкиллери 
Сенека, Эпиктет ҳəм Марк Аврелийлер болды. Олардың ҳəммесин де улыўма стоиклик жағдайдан - жер 
жүзлик ақыл-ой ҳəм жер жүзлик жан менен байланысқан тəбияттың ҳəм жəмийеттиң бирлиги туўралы 
тужырымнан келип шыкты. Олардың эманациясы-индивидуаллық ақыллар-логос ҳəм жанлар болды: 
космос тəрепинен басқарылатуғын зəрүрлик нызамы, ол данышпан ҳəм адамгершиликли адамлар 
тəрепинен танылып билинеди, бул зəрүрликке ықтыярлы түрде бағыныў, адамның алдында турған 
ўазыйпалары. Бирақ ол тəғдийир белгилеген орында турып бир нəрсени өзгертиўге умтылмады. Бул 
улыўма жағдайларды интерпретациялаўда стоиклердиң өз жеке тəғдири, жəмийетлик жағдайына, 
жасаған дəўирине ылайық айырмашылықлары болды.  

Сенека ушын фамилия ғана емес, мəмлекет масштабында ҳəм бағындырыў ҳəм бағыныў мəселеси 
көтерилип, соңында ол «жақсы» император қандай болыўы керек деген сораўға келип тирелди. Ақыры 
императордың болыўы зəрүрлик сыпатында мойынланды. Император шектен тыс мақтаўды талап етпеўи 
тийис, пуқаралардан (гражданлардан) олардың меншигин тартып алмаўы тийис, ол сенат пенен ҳəм 
улыўма «жақсы» адамлар менен есапласыўы тийис. Өзинше, өзиниң еркинше ҳəрекет етпесе, 
пуқаралардың улыўма пайдасы ушын шаршамастан ис етиўи керек. Ақыры, бул ушын оның пуқаралары 
оған садықлығы менен миннетдар.  

Эпиктет,  тийкарғы дыққатты басқарыўшының сапалық тəреплерине бөлды. Бул оны халық 
идеологиясына ҳəм шектен тысқары киниклерге жақын етти. Ол ушын еркинликке жол барлық 
материаллық ийгиликлерден, куштарлық, тилеклерден ўаз кешиў арқалы ғана болады. Себеби адам өзи 
қəлегенлигин оған бериў я оннан алыў мүмкиншилигине ийе адамның ғана қулы болыўы мүмкин. 
Сыртқы дене, өмир-ҳүким сүриўши ямаса тиранға бағындырылған. Бирақ адамның ҳақыйқый мəниси, 
оның ақыл-ойы ҳəм жаны ҳеш кимге бағындырылмаған, оның пикирлеўлерин ҳеш ким басқара алмайды 
ҳəм ҳеш ким оған адамгершиликли, жақсы болыў ушын, демек еркин ҳəм бахытлы болыў ушын кесент 
бере алмайды. Эпиктет ушын бас қудай, жерди бийлеўшилердиң ҳəммесинен жоқары туратуғын Зевс 
туўралы көз-қарас үлкен роль ойнайды. Өзин оның перзенти сыпатында сезген адам сыртқы 
ийгиликлерден қанаатлана алмай қыйналған сенатордан ҳəм цезардан ҳəм еркинирек болады.  

Римниң сонғы стоики Марк Аврелий болды. «Өзиме өзим» атлы оның шығармаларында дүньяда 
анаў я мынаў нəрсени өзгертиў я дүзетиўдиң қыйынлығы айтылады. Ҳəммеси ҳəм ҳəмме нəрсе 
өзгериссиз қалады, адамлар ҳəмме ўакыт еки жүзли, өтирикши, өз мəпин ойлаған нəпсиқаўлар болды ҳəм 
бола береди де. Бул хаостын ишинде не қаладыЎ Тек өз генийиңе хызмет етиў, өз-өзиңди жетилдириў, 
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адамгершилик, бирақ бундай жерге қолланылмайтуғын адамгершилик, жақсылық, өмирде ҳеш бир 
мақсетке ийе болмағанлықтан стойиллер ушын миннетли адамзатқа хызмет етиў өз мəнисин жоғалтады. 
Ақыры адамзат пəс, бузық ҳəм бахытсыз болатуғын болса, мақсетсиз жақсылық, адамгершилик ҳеш 
кимди де йошландыра алмайды.  

 
Э П И К У Р Е И З М 

Эпикурдын философиясы онтология мəселесинде Демокриттиң материализминиң 
раўажланыўында алға қарай адым болды. Эпикур атомлардың туппа-туўры ҳəрекетинен спонталлы 
бурылыўы туўралы болжаў айтып, нызамлылық пенен тосынлық проблемасының үйлесиўин, 
сəйкеслениўин көтерди. Эпикурда онтология проблемалары этикалық проблемалар менен тығыз 
байланысы, оның философиясында орайлық орынды адам ийелейди. Эпикур өзиниң ўазыйпасы 
сыпатында адамның өлимнен ҳəм тəғдийир алдындағы қорқынышынан қутқарыўды қояды: ол 
қудайлардың тəбияттың ҳəм адамның турмысына араласыўын бийкарлайды ҳəм жанның материаллығын 
дəлийлледи. Қудайлардың барлығын мойынлағаны менен қудайлар туўралы «топардың өтирик 
шамалаўларына» қарсы шығады. Себеби, оның концепциясына ылайық, тəшўишлер ҳəм искерлик кеўли 
толыў, жайнап жаснаўшылық жағдайы менен сыйыспайды. Себеби қудай шадлықлы ҳəм өлмейтуғын 
негиз сыпатында тəшўишке ҳəм ийе емес, басқаларға да тəшиўишти алып келмейди, соның ушын ҳəм 
кəҳəрге де, ҳүрметке де тап болмайды» (Диоген Лаэртский. Т. I, 139).  

Жан ҳəм дене сыяқлы атомлардан турады. Бирақ нəзик атомлардан турады. Ол денениң 
қабыршақларында турғанда сезиўлердиң бас себеби бола алады. Бул қабыршақ бузылғанда жанның 
атомлары тарқайды. Сезиў жоқ болады. Адам ушын жақсы ҳəм жаман сезиўде болады, ал өлим-
сезиўлерден айрылыў, ең қорқынышлы жаманлық-өлим, бул адамды қорқытпаўы керек, себеби бизлер 
барда өлим жок, өлим болғанда бизлер жоқпыз» (Сонда XI. 133). Стоиклик данышпан ушын ең алды 
менен ақылға сыйымлылық характерли, бирақ эпикуршының стоиктен айырмашылығы сонда, оған 
қумар, аўырыўын сезиў, қайғы, аяў жат емес. Ол мəмлекетлик ислерге бийтəреп болмайды, киник ҳəм 
болмайды, дийуанашылық ҳəм ислемейди. Эпикур бахытты лəззетте, тынышлыққа ийе болыўда, 
саспаўда, албырамаўда (атараксия) көрди. Буған билиў ҳəм өзин-өзи жетилдириў арқалы, қумар ҳəм 
қыйналыўлардан сақланыў ҳəм актив искерликтен өзин тыйыў арқалы жетиў мүмкин. Диоген Лаэртский 
келтирген Эпикурдың «Бас ойларында» бир неше рет адамлардың қəўипсизлиги, дослықтың баҳасы 
туўралы айтылады. Бул, шамасы сол дəўирдиң социаллық-психологиялық климатын сəўлелендирсе 
керек.  

Эпикуреизм  Əййемги Римде ҳəм үлкен дəрежеде тарқалды. Оның көрнекли ўəкили Тит 
Лукреций Кар болды. Оның «Затлардың тəбияты хаққында» атлы философиялық поэмасы бар. Өзиниң 
көз-қарасларын толығы менен Демокрит ҳəм Эпикурдың тəлийматы менен теңлестирип, ол көркем 
формада өмир ҳəм өлим туўралы тəлийматты раўажландырады, бул бойынша динши мифлерди сынға 
алады. Лукрецийдиң пикиринше, қудайларға исенип тəбийий пайда болады: кудайға исеним-
қорқыныштың ҳəм тəбийий себеплерди билмеўдиң продукти. Адам бахытлы жасаўы ушын қудайдың 
алдындағы қорқыныштан азат болыўы тийис.  

Эпикурлик рим жəмийетинде салыстырмалы түрде узақ сақланды. Бирак б. э. ш. 313 жылы 
христианлық рəсмий дин болып қəлиплесиў менен эпикурлық пенен аяўсыз гүрес жүреди ҳəм ең сонғы 
бул философия кулайды.  

Скептиклердиң Платон Академиясының жолын тутыўшылары менен мудамы жақынласқанлары 
өзлериниң критикасын, тийкарынан эпикуршылардың стоиклердиң гносеологиясына қарсы қойды. Олар 
ҳəм бахытты атараксия түсиниги менен тереңлестирип, оны дүньяны танып билиўдиң мүмкин емеслигин 
саналы түpде түсиниў сыпатында түсиндиpди. Бул қоpшап туpған ҳақыйқатлықты билиўден, өмиp 
қойған мəселелеpдиң шешилиўинен бас таpтыўды аңлатты.  

Сокpат тусында ақ Антисфен ҳəм соң ала Диоген Синопский тəpепинен киниклеpдиң 
философиялық тəлийматының тийкаpы салынған еди. Ал оның гүллениўи қаpалып отыpған дəўиpге 
туўpа келеди. Киниклер өзлеpин өмиpдиң тpагедиялық фоpмалаpына, полистиң оpнатыўлаpына қаpсы 
қойып, талаплаpды шеклеўди үйpетти. Дуpыс минез-қулықтың тийкаpын, олаpдың пикиpи бойынша, 
ҳайўанлаpдың өмиpинен ҳəм адамзат жəмийетиниң еpтедеги этаплаpынан излеў кеpек болды. 
Стоиклеpден, скептиклеpден ҳəм эпикуpшылаpдан айыpмашылығы, киниклеp көшеде, майданда, 
поpтлаpда адамлаpдың топаpы алдында шығып сөйлеп, жасап туpған тəpтиплеpдиң ақылға 
сыйымсызлығын дəлийлледи ҳəм жаpлышылықты сөз жүзинде емес, ал туpмыс обpазы менен улығлады. 
Мəселен, Фивден Кpатет (б. э. ш. IV ə.) бай семьядан шыққан ҳəм кинизм менен шуғыллана отыpып, 
қуллаpды босатып жибеpди, философ-дийўана өмиpин кешти. Ол кинизмди нəсийҳатлады ҳəм өзиниң 
адамды сүйиўи менен белгили. Оның бизге келип жетпеген тpагедиясының қатаpлаpы хаpактеpли: 
«Маған Ўатан-қоpған емес, үй ҳəм емес, маған пүткил жеp - обитель ҳəм баспана, ондағы жасаў ушын не 
кеpек болса баpлығы» (Қаp. Диоген Лаэpетский IV, 7. 98).  

H Е О П Л А Т О H И З М 
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Эллинистлик мəмлекетлеpдиң қулаўы ҳəм pим экспансиясының басланыўы менен pационалистлик 
көз-қаpас дин ҳəм мистицизм алдында жол беpеди, мистеpиялаp, магия, астpология, соның менен биpге 
социаллық утопиялаp ҳəм пайғамбаpлық айpықша кең таpқалады. Мистеpияға бағдаpланыў қудай менен 
тиккелей қаpым-қатнастың мүмкинлиги ҳəм тағдиpдиң властынан азат болыўдың мүмкинлиги 
сыпатында қаpалды. Пүткил интеллигенция ҳəм қалалылаpдың аpасында баpлық жаманлық қаяқтан 
келеди ҳəм оны қалай болдыpмаўға боладыЎ деген соpаў қойылды. Кең таpқалған жуўап баp. Бул 
буpыннан платониклеp тəpепинен беpилген жуўап: жаманлық матеpиядан ҳəм матеpиаллық дүньядан.  

Космослық зəpүpликке бейимлесиўди стоиклеp жақсылықтың ҳəм бахыттың тийкаpы деп қаpаған 
еди. Енди бул ҳүким сүpетуғын, езетуғын күшке айтылады. Сондай-ақ ендигиден былай баpлық ғайpат, 
күш мистеpияға аpналыў аpқалы ашылыўлаpға, шығыс данышпанлаpының билимлеpиниң сыpлаpына 
енисиў аpқасында зəpүpликтен қутылыўдың жолын излеў. Усы мақсетке жеp ҳəм планеталаp 
демонлаpын бойсындыpыўға бағдаpланған магиялық фоpмулалаp хызмет етеди.  

III- əсиp адамлаpы ушын нағыз қаҳаpман əскеp басы я сиясатшы емес, дүньяның баpлық сыpлаpын 
танып билген қудай жолында йошып жүpген данышпан болады. Солаpдың биpи Плотин ҳəм исин даўам 
еттиpиўшилеp. Плотин (204-270 ж.) Галлиенниң қəўендеpлигине ийе болады ҳəм антикалық 
мəденияттың тиклениўин əpман еткен еди. Антикалық дүньяны қабыллаўдан нени қутқаpыўға болатуғын 
болса соны аман алып қалыўға умтылған жалғыз адам болды. Өзиниң «ЭннеадаларҒ атлы тpактатлаpын 
узақ ўақыт жазды. Онда қаpама-қаpсылықлаp көп, мəселен, матеpияны түсиндиpиўде биpесе ол 
жаманлық алып келиўши, биpесе тек жақсылықты өшиpиўши аморф субстанция сыпатында. Бирақ ол 
қудай менен адам аpасындағы дəлдалшылаpдың иеpархиясын қысқаpтып космос пенен адамның 
биpлигин қайтадан тиклеўге умтылады. Ол ушын жоқаpғы пpинцип екинши оpын ийелейтуғын ақыл 
емес, ал жалғыз тутас жоқаpғы ийгилик. Жоқаpғы ийгилик пүткил дүньяға ениседи, ол жеpкенишли 
емес, ал гөззал себеби ол жетилген идеялаp дүньясын сəўлелендиpеди. Гүpес ҳəм бахытсызлықлаp 
болмыстың көп түpлилиги ҳəм бөлеклиги ҳəм үзиклиги менен пайда болады. Олаpды жеңип шығыў 
жоқаpғы ийгилик пенен биpлесиўде. Буған ақыл ҳəм билиў менен емес, ал экстаз бенен, жеpдегиниң 
бəpинен ўаз кешиў менен, мисли астың патаслықтан тазаpғаны сияқлы жақсы, pуўхты жаманлықтан 
тазаpтыў менен ғана еpисесең. Бул жоқаpы жақсылықты талап етеди. Биpақ «гpажданлық» 
жақсылықлаpды ҳəм ҳəp биp адамның жеp жүзлик дpамада өз pолин ҳақ нийетлилик пенен ойнаў 
ўазыйпасын ҳəм бийкаpламайды. Ақыpы жаманлық ҳəм дүньяға каpтинадағы саялаp аpқалы кеpек. Оның 
үстине жаманлаp ҳүким сүpип, жаманлаp қыйналып атыp деген мудамы шағыныўлаp биймəнилик. 
Ақыpы олаp не ушын жаманлаpға мисли қойлаpдың олаpды жеген қасқыpлаpға бағынғанындай жоқаpы 
алыўға мүмкинлик беpеди. Қудайлаp ким жыласа я табынса, солаpға емес, мийнет еткенлеpге, 
гүpескенлеpге жəpдем беpеди ғой§§§.  

Плотинның тəлийматы - неоплатонизм кең масса ушын жүдə қыйын болды. Плотинның өзи де 
оны сайландылаpға бағышлағанын жасыpған жоқ. Галлиенниң өлиминен соң, ол Pимнен кетеди, оның 
шəкиpтлеpи ҳəм таpқайды, соңында неоплатонизм биpаз өзгеpислеpге түсип, тийкаpынан шығыс 
қалалаpы интеллигенциясының философиясы болады.  

Хpистианлықтың таpқалыўы менен шиpкеў айбатлы ҳəм жақсы шөлкемлескен күшке айналады. 
Хpистианлаpды қуўдалаўдың бийкаp етилиўи менен хpистиан общиналаpы сынақтан кейин беккем ҳəм 
биpлескен болды, бул хpистианлықтың келешек тəғдийpинде үлкен əҳмийетке ийе болды. 529-жылы 
Византия импеpатоpы Юстиниананның декpети менен Афинадағы Платон Академиясы жабылды. 
Антикалық философия өзиниң мың жыллық өмиp сүpиўин тоқтатты.  

Таяныш сөзлер: Милет мектеби, элеатлар, софистлер, классикалық дəўирдиң антикалық 
философиясы, эпикуреизм, неоплатонизм.  

 
3-тема.Орта Əсирлер мусылман шығысының диний - философиялық ойы ҳəм араб философиясы.  

Ж О Б А 
1. Ислам ҳəм оның пайда болыўы.  
2. Ертедеги исламдағы дискуссиялар.  
3. Суфизм мəселеси.  
4. Орта əсир араб философиясы (Ал Килди, Ар-Розий, ал Газзалий, Ибн-Рошд).  
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3. И. А. Жумабаев. Узбекистонда фалсафа ва аҳлоқий фикрлар тараққиети тарихидан. Т. 1997.  
4. И. Раҳимов. Фалсафа. Т. 1998.  
5. Основы философии. Т. 1998.  
6. Фалсафа. Т. 1998.  
7. Амир Тимур тузиклари. Т. 1991.  
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 Орайлық Азия араблар жеңип алғанға дейин майда феодаллық ийеликлерге бөлинген еди. 
Мəдений жақтан алдыңғылар қатарына цивилизацияның Согда, Хорезм, Усрушана, Ферғана, Чагиниани 
сияқлы орайлары киреди. Бул жерлерде əййемги мəденият, жазыў, өнер-кəсип өндириси, саўда 
жəмленди. Мавереннахр арқалы ири саўда жоллары өтти.  

VII əсирдиң ақыры VIII əсирдиң басында Мавереннахр халықлары араб халифатлығының қол 
астында болды. Буған сиясий жақтан бөлшеклениў ҳəм феодаллық өз-ара урыслар жағдай жасады.  

Аравия ярым атаўы исламның пайда болыў қарсаңында руўлық қəўимлик қатнаслардың ыдыраў 
стадиясында еди. VI əсирде араб қəўимлериниң ишинде орайласыўға умтылыў тенденциялары күшейеди. 
Бул бир қудайлықты (единобожие) тавхидти қəўимлик культқа - ширкқа қарсы қойып нəсийҳатлаўда 
көринди.  

Соңғы Ханифлердиң биреўи Мухаммед (570-632) болды. Ол Меккеде ҳүкимдарлық еткен курейш 
қəўиминен еди. Мухаммедтиң ҳəм оның шериклериниң искерлигиниң нəтийжесинде ханифизм жаңа 
диний ағым - ислам сыпатында қəлиплести. Мединада қəўимлерден жоқары туратуғын динге 
исениўшилердиң жаңа общинасы - умма пайда болды. Бул общинада Мухаммед пайғамбар деп табылды.  

Мухаммедтиң тусында-ақ қоңсы қəўимлерди басып алыў ҳəм оларға жаңа динди ендириў 
басланған еди. Бул процесс халифлердиң басқарған тусында жүдə күшейди.  

Халиф - арабша пайғамбардың орынбасары дегенди аңлатады. Усыннан мусылманлардың жаңа 
бирлиги - халифат пайда болды.  

Араб басып алыўларының нəтийжесинде жаңа империя Араб халифаты пайда болды. Ол Кавказ 
таўларынан Ҳинд океанына дейин, Атлантика океанының жағалаўларынан Тянь-Шанның дизбеклерине 
дейин созылды.  

Жергиликли халықлардың араб бийликлерине қарсы көтерилиси жергиликли динге 
исениўшилердиң исламға қарсы гүреси сыпатында болды. Екинши жағынан халифатта феодаллық 
группировкалар арасында власть ушын гүрес жүрди. Ол сондай-ақ диний түс алып, ҳəр қыйлы секта ҳəм 
ағымлардың арасындағы қарама-қарсылық формасында көринди.  

Сектанлықтың дəрегине көз жиберсек, исламдағы бөлиниў қашшан-ақ бар еди. Оның социаллық 
негизи Мухаммедтиң аталас иниси ҳəм күйеў баласы Али менен (олар Мухаммедтиң үйи ўəкиллериниң 
артықмаш ҳуқықы ушын ҳəрекет етти) Абу Суфьян үйи басқарған гөне Мекке аристократиясының 
тəрепдарлары арасындағы гүрес еди.  

Саҳаббалар (Ғпайғамбардың сериклериҒ) халифатлыққа ҳуқықты третей судына бериўди талап 
етти. Али келисим берди. Бул шешимди оның көп ғана тəрепдарлары қолламады, оның халифатты 
басқарыў ҳуқықына шек жоқ деп есаплады. Оппозиция хариджитлер (қозғалаңшы) деген атқа ийе болды. 
Хариджитлер тийкарынан ашлар, жарлылар қатламын қурады. Олар халиф етип қатардағы əскерди 
сайлап, Али ҳəм Муавиге урыс дағазалады. Оларды властьқа ҳуқықтан маҳрум деди. ү61-жылы 
хариджитлер қастыянлық уйымластырып, Алиди Куфеде өлтиреди.  

Хариджитлер 
Хариджитлер ҳəрекети - жəмийеттиң төменги қатламының феодаллық топарлардың зулымлығына, 

озбырлығына қарсы ҳəрекети. Ол демократиялық характерге ийе болды. Қатардағы мусылман 
араблардың мəплерин ҳəм тийкарғы халықтың мəплерин билдирип, теңлик ушын гүрести.  

Хариджитлердиң бир бөлеги (ибадитлер) қураллы күштен бас тартты ҳəм диний пропагандалық 
искерлик пенен шекленди. Фанатиклери (азракитлер) ким олар менен келиспесе, солар менен аяўсыз 
гүрес алып барды ҳəм сазайын берди. Бул исте баланы ҳəм хаялды ҳəм ғаррыны ҳəм аямады. Нəтийжеде 
олар халықтың ғəзебине тап болды, халықтың қуўатлаўынан қалып халифлик власть тəрепинен көп 
узамай жоқ етилди.  

Өлпең ибадатлар Арқа Африкада табысқа ийе болды. Рустемидлердиң Ибадитлик мəмлекетин 
қурды. Ибадитлик общиналар усы бүгинге дейин Марокко, Алжир, Тунис ҳəм Түслик Аравияның гейбир 
еллеринде бар.  

Хариджитлер тəлийматы барлық мусылманлардың теңлиги. Олардың пикиринше, қəлеген адам 
халиф болыў мүмкиншилигине ийе. Халиф болыў ушын оның шығысы шəрт емес, егер ол ҳақыйқат шын 
берилген мусылман болса, негр-қул ҳəм халиф болыўы мүмкин. Олар ушын имам-халиф мəмлекет ийеси 
я руўханый емес, ал мусылманлардың ўəкили, общинаның мəпин қорғаўшы көсем. Халифты сайлаў, 
орнынан босатыў, сотлаў я өлтириў ҳуқықы общинаға тийисли болыўы керек. Ҳəрбир мусылман 
общинасы өзиниң имам-халифын сайлап алыўы мүмкин. Усыған тийкарлана отырып хариджитлерди 
баслаўшылардың көпшилиги өзлерин имамлар ҳəм халифлер деп атады. Абу Бакирдиң ҳəм Омардың 
властын мойынлап, Османның, Алийдиң, Омейядлардың, Аббасаидлер ҳ.т.б. властын нызамсыз деп 
есаплады.  

Хариджитлер общинада социаллық теңлик ушын ҳасыл адаларға қарсы шықты. Исламды 
қабыллаған қулларды азат етти. Ал олардың үйреткенин қабылламаған физикалық жақтан жоқ етилиўи 
тийис.  
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Алийдиң, оның туқым теберигиниң ҳуқықын қоллап қуўатлағанлар ислам тарийхына шийит (шиа-
партия) деген ат пенен кирди. Шийитлер ислам суннасын мойынламады, оны жалған, Алийдиң властьқа 
ҳуқықын есапқа алмайды деди. Сөйтип олар ҒАхбарҒ атлы алийшилерди қоллап қуўатлайтуғын өз 
суннасын қурды. Шийитлер тийкарғы бес догманы мойынлады: таухид (бир қудайлық), адль (адиллик), 
кубувват (пайғамбарлық), имамат (имамлардың власты) киямат (қыямет). Бул суннетлердиң жети 
догмасына қарсы келеди. Культлық мəселе бойынша да айырмашылықлар бар. Шиизмдеги тийкарғысы - 
имаматтың догмасы - Шейитлердиң власть ҳəм мəмлекет мəселелериндеги позициясы.  

Солай етип, исламның пайда болыў тарийхында ондағы бөлиниў социаллық-сиясий характерге 
ийе болды. Бундағы ең характерлиси - исмаилизм ҳəм кармат идеологиясы.  

Исмаилитлер 
Исмаилитлер сектасы VIII əсирдиң ортасында шиизмниң бөлиниўиниң нəтийжесинде пайда 

болды. ў50-жылы Аббасидлердиң жеңиси шиитлер тəрепинен Мухаммедтиң үйиниң жеңиси сыпатында 
қабылланды. Бирақ жүдə маўасасыз топарлары айрықша сектаға бирикти. Мақсет: халифлерге қарсы 
гүрести даўам етиў. (Сектаның аты Исмаилдың аты менен байланыслы). ў62-жылы өледи. Исмаил 
ўақтында имаматты мийраслаў оның əкеси шейит имамы - Джафар ас-Садик тəрепинен маҳрум етилген 
еди. Исмаилитлер Исмайылдың баласы Мухаммедти имам деп мойынлады (ол қуўдалаўдан жасырынып 
жүр еди). Сөйтип исмаилитлерде жасырын имамға исеним пайда болды. Жети имамның аты белгили. 
Жасырын имамлардың атынан диний ўəсиятлар ҳəрекет етти, исмаилитлердиң тарам-тарам жасырын 
уйымлары пайда болды. Қуўдалаўларға қарамастан исмаилитлер өзлериниң дөгерегине жəбир көрген 
бийшара адамларды жыйнап, халифаттың ҳəр қыйлы районларында көтерилислер болдырып турды.  

Исмаилизмниң бир тармағы - карматлық. IХ-Х əсирлерде дийқанлар ҳəрекетинде үлкен роль 
ойнады. Карматлардың исин даўам еттириўшилердиң тийкарғы массасы - дийқанлар ҳəм жарлы адамлар 
еди. IХ-Х əсирдиң екинши ярымында Жақын ҳəм Орта Шығыста, Индияда, Орайлық Азияда ҳəм Араб 
халифатының басқа да районларында карматлардың ири көтерилислери болып өтти. Бахрейнеде 
карматлар өзлериниң мəмлекетине ийе болды. Ол жүз жылдан көбирек өмир сүрди. Бул жерден олар 
халифаттың ҳəр қыйлы районларына, ҳəтте Мекке ҳəм Мединаға ҳəм топылыс жасап турды. Карматлар 
мəмлекетинде теңлик, демократия ҳəм экономикалық өз-ара жəрдемниң өзинше формасы болды. Бирақ 
теңликке тек карматлар ғана ийе болды. Тутқынға түскенлердиң барлығы (карматларға тийисли емес) 
қулларға айналды ҳəм барлық ҳуқықтан айрылды. Карматлар исламның ҳеш бир дəстүрин орынламады, 
өсимқорлықты (ростовщичество) болдырмады, мүтажлықтағыларға төлеўсиз жəрдем берди, салықты 
бийкарлады. Карматлар ҳəм олардың жəмийетлик қурылысы феодаллық ғəрезлиликке тап болған ҳəм 
өзиниң азат болыўына исенген дийқан массасы арасында тектен-тек қуўатланған жоқ.  

Карматлардың тəлийматы алдыңғы қатар ойшыллар ҳəм əдебиятшылар арасында кең тарқалды. 
Карматлықты Рудаки, ал Маори, Носир Хосраў, Ибн Сина ҳ.т.б. мақуллады.  

Исмаилизм, ал соң ала карматлық ислам секта ҳəм ағымларының арасында өзиниң қурамлы 
диний-философиялық системасына ийе болды.  

Исмаилитлердиң философиялық доктринасы. Исмаилитлердиң доктринсы екиге бөлинди: сыртқы 
ямаса экзотериялық (араб. захир) ҳəм ишки ямаса эзотериялық (араб. батин). Булар исмаилитлердиң бир-
биринен пүткиллей айрылып туратуғын группаларына арналған.  

Биринши, сыртқы доктрина, қатардағы динге исениўшилерге арналған. Шейитлердиң үрп-əдетлик 
талапларынан, күнедликли үйретислеринен азы-кем ғана айрылып турады.  

Ишкиси оның жоқарғы басқышларында турған секта ағзаларына арналған. Платон, Аристотель, 
неоплатонизм, неопифагоризм, христианлық гностицизм талийматларының тəсиринде қəлиплескен 
қурамалы система. Бул система бойынша өмир сүрип турғанның жалғыз басламасы (единое начало всего 
сущего) жоқарғы сырлы күш (всевышная тайна) (араб. ал-гаиб таъала) белгиленбейди, танып 
билинбейди, анаў-мынаў атрибутларсыз мудамы тынышлықта турады, демек ҒҚудай абсолютҒ. Ол 
дөретиўшилик субстанцияны ғалаба ақыл-ойды (всеобщий разум), (араб. акл. ал-кулл) бөлип қарады. Бул 
ғалаба ақыл-ой қудайдың барлық атрибутларына ийе. Усы себепли ҳəмме дуўа етиўлер оған қаратылды, 
ғалаба ақыл-ой эмоцияны - ғалаба жанды, руўхты (араб нафс ал-кулл) билдиреди. Ғалаба жан, руўҳ 
биринши материяны(араб. Хайнла), ал ол жерди, аспанды ҳəм барлық тири организмди пайда етти. 
Эманацияның оннан соңғы этаплары кеңислик, ўақыт жетилген адам. Эманацияның жети басқышы 
усылай пайда болады.  

Жети басқыш универсаль характерге ийе, олар макрокосмға ҳəм адамның ишки дүньясына ҳəм 
тийисли. Мəселен, пайғамбарлар хəм олардың көмекшилери ҳəм жетеў. Ахыры адамзат тарийхы 
пайғамбарлықтың жети циклынан турады. Адам (Адам), Нух (Ной), Ибрахим (Авраам), Муса (Моисей), 
Иса (Иисус), Мухаммед ҳəм келешектеги Каим.  

Исмаилитлердиң ишки уйымласыўының басқышлары ҳəм жетеў: натик, самит, имам - барлық 
исмаилитлердиң басшысы худжжа - зоналлық, провинциялық уйымлардың баслықлары, дан - 
жергиликли власттың баслығы, Мазун - жасырын доктринаны үйрениўге жиберилген исмаилитлер 
уйымының ағзасы, мустаджат-қатардағы исмаилит.  
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Карматларда ҳəм диний-философиялық система исмаилитлерден сəл айырмашылыққа ийе түри 
өмир сүрди.  

Талийматтың айырықша структурасы, оның сырларын ҳəм ҳəрекетлерин сақлаў, жоқарыдан 
төменге дейин қатаң тəртип ҳəм бағыныў болғанлықтан исмаилитлер менен карматлардың шөлкемлери 
қəўипли кушти аңлатады. Бул əсиресе низаритлердиң жасырын шөлкемлериниң искерлигинде айырықша 
көринди.  

Негизги ҳəм улыўма қабыл етилген ортодоксияның болмағанлығынан нызамластырыўдың 
мусылман мəдениятына типлик методын пайда етти. Бул нəрсе ҳəтте еркин ойлаўды ҒтаъвилҒ 
тəлийматлары арқалы Қуран менен Суннаны символикалық-аллегориялық интерпретациялаў менен 
байланыслы. Бул доктриналарды басқа қураллар менен хəм қорғаў болды- Ғтакийя» жəрдеминде 
биреўдиң ҳақыйқый исенимлерин жасырыў, бүркеў менен мийнетлердеги ҳүким сүриўши идеологияны 
мойынлаў арқалы (мəселен, шиизм), аргументтиң структуралық зəрүрли элементин қалдырыў ҳəм ол 
оқыўшы арқалы оның мəнисин түсиниў жолы, биреўдиң жеке батыл пикирлериниң антикалық 
ойшыллардың мийнетлерине комментарийлеринде көринди. Бул əсиресе философияда антикалық 
моделине бағдарланғанларына тийисли (бул философлар өзлериниң жеке пикирлерин олар менен таныс 
емес адамға мүмкиншилиги болғанша қыйынласқан етип көрсетиў), идеяларды тек көзеки, жасалма 
критикалаў я өмирди өз доктринасы сыпатында бериў я сол ўақыттағы тəсирши идеологияға бойсыныў 
(бул ҒмутакаллимлерҒ, ҒкаламныңҒ доктриналары, теориялық теология ҳəм ислам философиясындағы 
практика).  

ҒКаламҒ менен ҒфалсафаныҒ бириктирген нəрсе - дүньяға көз-қарастың мəселелерин шешиў 
ушын ақыл-ойға жоқарғы инстанция сыпатында муражат қылыў. Бул оларды традиционалист - 
догматиклерден ҳəм мистик-суфилерден ҳəм ажыратып турды. Егер ҒкаламҒ тек таза догматикалық 
илим болғанда, ол исламлық Аристотель философиясының раўажланыўының соңғы стадиясы менен бир 
точкада шығыспаған болар еди. Кем-кем суфилар мистикалық-аскетикалық тəжрийбелерден ойланыўға, 
толғаныўға өтип, дүньяны философиялық қабыллаў менен жарамсыз теология ҳəм пантеизм (Ғалладан 
басқа қудай жоқтанҒ, Ғалладан басқа ҳеш нəрсе жоққаҒ өтиў) арқалы жетилисти.  

Ең соңында теологиялық ямаса философиялық суфизмниң еки тəсирли күшли мектеби- ишракизм 
ҳəм вужудизм (вахдат ал-вужд).  

Ертедеги исламдағы дискуссия 
Ислам философиясы эллинизмниң философиялық традициялары менен тығыз байланыслы. 

Эдессте философиялық мектеп жабылғаннан кейин сондай-ақ Афинадағы несторианлар менен 
монофизитлерди Византия ширкеўиниң қуўдалаўы менен Азияда эллинистлик традицияның тарқалыўы 
Византия алымларының сасанидлик Иранға миграциясы менен байланыслы. Насибин (Сирия) қаласында 
аўдарма əдебият ҳəм оған түсиндирмелер исленди. Гүндешапурда (Иран) Индиядан алынған илимий 
жумыслар философия бойынша грек ҳəм сирия мешитлери менен бирге пехлевиге аўдарылды, 
несторианлар менен монофизитлердиң философиялық жумысларының тийкарғы орайлары болды.  

Врачлардың, алымлардың ҳəм философлардың белгили Александрияның мектеби араблардың қол 
астында өмир сүриўин даўам етти. Бул мектеп халиф Омар II ниң басқарған ўағында Антиохияға, 
соңынан (850-жылға жақын) Харранға, Мессопотам қаласына көшти. Бул қала Александр Македонский 
дəўиринен баслап эллинизмниң ҳəм оның тəлийматының орайы болып қалды. Бул жерде ески грек 
культлары грек дүньясын христианластырғаннан кейин баспана тапты.  

Араб тили. Сирияда, Иранда сириялық тилдиң, Сирия Египетте грек тилиниң, Иберий ярым 
атаўында латын тилиниң орнын басып, араблар, перслер, турклер ҳəм халифаттың басқада халықлардың 
мəдений жақтан интеграцияланыўын қуралға, илимниң ҳəм мəденияттың тилине айналды, ҳəр қыйлы 
этникалық группаларға тийисли саўатлы, билимли адамлардың қатнас қуралына айналды.  

Дəслепки ўақытлары ислам Мекка ханифизминиң идеологиясы болды. Ислам тəлийматын, 
дəстүрлерин, əдеп-икрамлық-ҳақыйқый тастыйықнамаларды ислеп шығыў XI-XII əсирлер аралығында 
даўам етти, исламның биротала феодаллық жəмийеттиң идеологиясы сыпатында биротала қəлиплесиўи 
дəўиринде тамам болды. Бул процесс илимий билимниң ислам менен өткирлескен гүресинде, шығыслық 
аристотелизмниң диний дүньяға көз-қарас пенен гүресинде əмелге асырылды. Бул əсиресе VIII-XII 
əсирлерде илим ҳəм философия раўажланғанда, өзиниң гүллеў дəўирине жеткенде жүдə күшейди.  

VII-VIII əсирлер аралығында биринши диний кружок ҳəм мектеплер пайда болады. Олар 
догматика мəселелери бойынша талқы ҳəм пикирлеўлерди баслады. Тийкарғы дискуссиялық 
проблемалар: қудай ҳəм оның атрибутлары, ериктиң алдын-ала белгилениўи ҳəм еркинлиги, 
мусылманлық ҳəм гүнə түсиниклери ҳ.т.б.  

Бул өткир дискуссиялар ерик еркинлиги ҳəм оның алдын-ала белгилениўи туўралы мəселени 
көтерди. Қуранда, оның сəйкес аятларында екеўин ҳəм тастыйықлайтуғын пикир бар. Дəслепки 
исламның жағдайында тəғдийрдиң ҳəм адамның ҳəрекетиниң алдын-ала белгиленгенлиги ҳаққында 
мəселе бар. Бул Қуранның өз ҳəрекети ушын жуўапкершиликли ҳəм гүналы ис ушын қудайдың жазалаўы 
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бар. Бул қарама-қарсылық бурын оншалық саналы түрде анықланбағаны менен, кем-кем дин 
алымларының дыққатын өзине тарта баслады.  

Мəселен: Адам қалай өзиниң гүналы ҳəрекетлери ушын, егер оның ҳəммеси қудай тəрепинен 
белгиленген болса, жуўап бере алады, қалайынша аллатаала адамның гүналы ислерин алдын-ала 
белгилейди, егер ол жаманлықтың дəреги болмаса, адамның өз иси ушын жуўапкерлиги болыўы оның 
өзиниң ис-ҳəрекетлеринде ерикли болады ҳəм қудай тəрепинен алдын-ала белгиленбегени емеспеЎ 

Бул қарама-қарсылықларды дин ушын шешиў, анаў я мынаў догматтан ўаз кешпей шешиў қыйын 
болды. Бул мəселе бойынша дискуссия VII-IX əсирлерде джабаритлер (араб. джабария - зорлаў, күшлеў) 
адамның ҳəрекетин, тəғдирин алдын-ала белгиленген деўдиң тəрептарлары ҳəм кадаритлер (араб. 
кадария - власть, демек адамның өзиниң ис-ҳəрекетлери үстинен ҳүкими) - қудай əдил, соның ушын ол 
жаманлықтың дəреги бола алмайды, соның ушын гүналы ис алдын-ала белгиленбейди. Демек, адам өз 
ҳəрекетлеринде ерикли ҳəм ол ушын қудай алдында жуўап бериўи тийис.  

Солай етип джабаритлер - тəғдирдиң алдын-ала белгиленгенлигине, кадаритлер - адам еркиниң 
еркинлиги ушын ой жүргизди. Кадаритлер тəлийматын келешекте мутазалитлер (араб, мутазила - 
бөлинген), Хасан аль-Басраның (624-728) өзиниң муғаллиминен бөлекленген оқыўшылары, шəкиртлери 
даўам еттирди. Мутазилимниң тийкарын салыўшы Васил ибн Ата болды.  

Əлбетте уллы гүна, адамның еркиниң ҳəм алдын-ала белгиленгени туўралы мəселе сол ўақыттағы 
конкрет сиясий проблемалар менен байланыслы болды. Мəселен, хариджитлер аўыр гүнаның 
кеширилмейтуғынын айтып, мақуллап, Омейядлардың нызамлы властын мойынламады, оларды 
кəпирлер сыпатында қарады. Олар исламды власть ушын урыс баслады деди. Буннан халифтың тахтын 
ийелеген ғайры диндегилерге гүрестиң зəрүрлиги келип шықты.  

Мурджитлер, керисинше омейяд халифлериниң властын қоллап қуўатлады. Олардың пикиринше, 
Омейядларды гүнасы ушын ғайры диндегилерге киргизиўге болмайды, ақыры, олар ҳəм мусылманлар, 
халифлар. Оларға ҳəмме бағыныўы тийис. Бундай пикир алдын-ала белгилениў туўралы спорлы мəселеге 
байланыслы сиясий əҳмийетке ийе болды. Фаталь дəрежеде алдын-ала белгилениўди мойынлаў 
Мухаммедтиң миссиясының қудай тəрепинен алдын-ала белгиленгенлигин аңлатты, демек халифлердиң 
властының (пайғамбарлардың мийрасхорлары сыпатында) нызамлылығы алдын-ала белгиленди. Ал 
ериктиң еркинлиги керисинше халифлердиң властына шек келтирди. Сөйтип джабиритлер халиф 
тəрептарлары, кадаритлер, шиитлер ҳəм басқа да гейбир секталар, ағымлар жийи-жийи халифлердиң 
властына қарсы ҳəрекеттиң басында болып қалды.  

Тəғдийрдиң алдын-ала белгиленгенлик идеясы халифлер ушын жүдə мақул түсти, қоңсы 
халықлардың, еллердиң территорияларын басып алыў ушын мудамы Ғкийели урыслардыҒ (священные 
войны) жүргизди. Буның басқада себеби əскерлердиң өз тəғдирине исенимин, олардың 
қорықпайтуғынлығын, батыллығын ҳəм фанатизмин күшейтти.  

Мутазалитлер 
Мутазалитлер кадаритлердиң идеяларын раўажландыра отырып, тəлиймат ҳəм догмалардың тутас 

системасын ислеп шықты. Бул Александрия арқалы Араб халифатына кирген рационализмге 
тийкарланған, грек логикасының ҳəм философиясының түсиниклерине ҳəм методларына тийкарланған 
биринши диний мектеп болды.  

Мутазалит тарийхында белгили ойшыллардың атлары менен ассоциацияланған көп ғана топарлар 
болды. IX ҳəм X əсирдеги бас мектеплер - Басра ҳəм Бағдаттағы мектеплер. Мутазализмниң тийкарын 
салыўшылардан ҳəм Ал-Хасан ал-Басрадан (мутазилитлер оны устазларының бири деп есаплады) басқа 
басралық типтеги мутазилитлердиң көрнекли ўəкиллери. Муаммар ибн Аббаз, Аллам (840-ж. қайт. 
болды), Наззам (835 қ. б.), Джахиз (868 қ. б.), Абу Али ал-Джуббан ҳəм оның баласы Абу Хашим, Абу 
ал-Джаббар (1024 қ. б.) ҳəм оның мийрасхорлары Гихумама ибн ал-Ашрас (826 қ. б.), Мурдар (840 қ. б.), 
Ахмад ибн Дауд (854 қ. б.), Хайям ҳəм Кабит Бағдад мектебине (бул мектеплердиң тийкарын Бишер ибн 
ал Мутамир (825 қ. б.) салды) тийисли болды.  

Бул еки мектеп арасында дискуссиялар басында каламның нəзиклиги (тонкости калама) 
дөгерегинде өтти. Бул дискуссиялардың характери Абу Рашид ан-Насабури (1024 қ. б.) ҳəм оның 
шəкирти Абу ал Джаббари тəрепинен жазылған ҒАл-Масаъил фи-л-хилоф байна-л басрийин ва-л-
багдаийинҒ (Проблемы споров между школами Басры и Багдада) атлы китапта бериледи.  

Барлық мутазилитлер ушын ортақ ҳəм оларды бирдейлестиретуғын (идентификациялайтуғын) бес 
усыл (өлшем)Ү 

1. Монотеизм (араб тавхид) - қудай туўралы тəлиймат. Политеизмди, антроморфизмди 
бийкарлайды. Сондай-ақ ҳақыйқатлықты ҳəм қудайлық атрибутлардың шексизлигин қудайлық 
тийкардан бөлек белгили тийкар ҳəм ипостос дегенге қарсы.  

Мутазилитлер тийкардың атрибутларын (билим, власть, өмир) ажыратты. Булар қудай менен, 
оның мəниси менен бара-бар еди, сонлықтан шексиз еди. Ис-ҳəрекеттиң атрибутларын (ерик, еситиў, 
сөйлеў) ажыратты. Булар ўақыт пенен байланыслы пайда болған, өскен, өзгеристе, соның ушын ҳəм 
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қудайдың тийкарынан (отличные от божественной сущности) деп қарайды. Бул пикирлерден шығады: 
антропоморфизм бийкарланады ҳəм Қуранның дөретилгенлиги мойынланады.  

Антроморфизмди бийкарлай отырып, өмир соның менен бирге қудайдың атрибутларын 
бийкарлап, оны жалғыз, руўхый (абстракт, бөлинбейтуғын) ҳəм белгиленбейтуғын, анықланбайтуғын 
(непознаваемый) деп түсиндирди. Мəңгилик тек жалғыз қудайға тийисли болғанлықтан Қуран мəңги 
бола алмайды, себеби Қуранды мəңги десек, мəңгиликти екилендирип аламыз. Демек, Қуранды қудай 
дөреткен, оның дөретпелериниң бири.  

2. Əдиллик (араб адл) - қудайлық əдиллик адамның ис-ҳəрекетлеринде оның еркинлигин талап 
етеди. Қудайдың тек жақсы нəрсени дөретиў уқыплылығын талап етеди. Оннан (қудайдан) ҳеш ҳəм 
жаманлық шығыўы мүмкин емес. Бундай тəлиймат мутазилитлер ушын ериктиң еркинлиги ҳаққында 
ҳəм тəғдийрдиң фаталь түрде алдын-ала билиўлигин бийкарлаўға тийкар болды.  

3. Ўəде ҳəм қорқытыў (араб ал-ваъд ва-л ваъид) - қудай өзиниң ўəдесин ҳəм қорқытыўын əмелге 
асырыўы тийис (Егер ол тил алғышларға бейишти, гүнəкарларға дозақты ўəде қылған болса). Сонлықтан 
пайғамбардың болысыўы (заступничество), алланың кеширимли адам ислеген ҳəрекети ушын тийисли 
баҳалаўдың характерин өзгерте алмайды.  

4. Аралық жағдай (араб ал-манзила байна-л-манзи латайн). Аўыр гүна ислеген мусылман динге 
исениўшилердиң қатарынан өтеди (либерал мурджитлер оны динге исениўши деп квалификациялап еди), 
бирақ атеист бола алмайды (қатаң хариджитлер усылай үйретти). Олардың арасында, аралық жағдайда 
болды. Васил ибн Ата бундай мусылманларды гүнакар (грешник), (фасик) десе, Хасан ал-Басри оларды 
еки жүзли (мунафик) деп атады. Бул қарама-қарсылық, келиспеўшилик мутазилитлердиң устазының 
дөгерегинен шығыўына себеп болды. Гүнакар, олардың пикиринше, мусылман жəмийетиниң ағзасы 
сыпатында барлық өзиниң ҳуқықларын сақлады (өмирдиң ҳəм меншиктиң қəўипсизлиги, басқа 
мусылманлардан мийраслаў ҳ.т.б.). Бирақ, гүнакар халиф я имам бола алмайды. Басқа дүньяда гүнакар, 
егер ол өлим алдында тəўбеге келмесе, ғайры диндегилер менен бирге, қудайсыз сыпатында мəңги 
дозаққа гириптар болады. Бирақ оның жазасы қудайсызларға қарағанда жеңил болады. Аралық жағдай 
гейде Ғатлар ҳəм жағдайларҒ (араб ал-асма ва-л ахкам) фразасы менен белгиленди. Себеби гүнакар 
адамның аты (динге исениўши ҳəм исениўши емес ямаса гүнакар) оның квалификациясы менен 
байланыстырылды. Бунда ҳəм буннан кейин дүньядағы оның статусынан келип шыққан көз-қараста.  

5. Ҳəмир етиў ҳəм қадаған етиў (араб ал-амр ва-л-маъруф ва-м-ахиъан ал-мункер) - Мутазилитлер, 
хариджитлер ҳəм шийитлер ушын улыўма жолдай. Бул барлық мусылманларды жақсылық триумфын 
барлық қуллар менен əмелге асырыўды мусылманларға миннетлендирди. Бунда зорлаў демек 
жаманлыққа қылыш пенен қарсы турыў ҳəм бийкарланбады. Буны əдетте мутазилитлер сиясий 
мəселелер менен ассоциациялады.  

Мутазилитлердиң ҒадлийюнҒ, ҒадлиийяҒ (справедливый) ҳəм Ғахд адлҒ (защитники 
справедливости) бул бес пункттиң бириншилери менен байланыслы. Олардың басқа, улыўма аты Ғахл 
ал-адл ва-т-тавхидҒ (защитники справедливости и монотеизма) дəслепки еки принципти сəўлелендиреди. 
Мутазилитлердиң адамның еркиниң еркинлиги ҳаққында тəлийматы олардың қарсыласыўына оны 
кадарит деп есаплаўға тийкар берди. Бирақ мутазилитлердиң өзлери бул атаманы бийкарлады. Ол 
хадисте бийкарлаўшылық əҳмийетке ийе болды, Ғкадаритлер - это маги этого (мусульманского 
общества)Ғ. Дуализм, еки дөретиўшини мойынлаў, мутазилитлердиң адам туўралы тезислеринде 
көринис табады. Мутазилитлердиң адам туўралы тезиси - адам өзиниң ис ҳəрекетиниң дөретиўшиси, 
қудай жаманлықтың дəреги емес. Мутазилитлердиң пикиринше ҒкадаритҒ эпитети көбирек олардың 
оппонентлерине, фаталистлерге тəн. Себеби олар ҒкадирҒ туўралы, демек алдын-ала белгиленгенлик 
ҳаққында үйретти. Мутазилитлер бул оппонентлерди джабритлер (араб джабр -принуждение) деп атады. 
Себеби олар қудайды жалғыз ҳақыйқый дөретиўши деп есаплады. Буннан жуўмақ- адамды ис-
ҳəрекетлерге мəжбүрледи ҳəм оларды адам өз ерки менен орынлаған жоқ. Соңынан ҒджабрияҒ термини 
фаталистлерди (алдын-ала белгиленгенди мойынлаўшыларды) еркин ерик (кадритлер) доктринасына 
қарсы қойыў ушын пайдаланылды.  

ҒКаламныңҒ алтын əсири мутазализмниң IX əcирдиң биринши ярымындағы көтерилиўи менен 
байланыслы. Мутазилизмди қуўатлаў шарайытларында (бул процесс Мутаваккил тусында ақ, улыўма 
ҒкаламғаҒ топылыс тусында ақ басланған еди) Абу-л Хасан ал-Ашари - мутазалит ал-Джубаидиң 
шəкирти ҳəм жаңа мектептиң - каламның ашаризмниң тийкарын салыўшы. Оны компромисс жолы менен 
гейде формаль, традиционалист - догматиклер менен бирге, қорғаўға өтти.  

Мутакалимлер 
Бул ўақытлардан баслап исламның ҒкаламҒ (арабша сөз, грекше ҒлогостыңҒ - сөз, тəлиймат 

аналогиясы) деп аталатуғынын ортодоксаллық философиясы ислене баслады. Бул тəлийматтың 
тəрепдарларын мутакаллимлер деп атады. Мутакаллимлер ақыл-ойдың традиция үстинен 
артықмашлығын тастыйықлады, ҒтаклидтиҒ (имитация) бийкарлап анаў-мынаў көз-қарас ҳəм 
доктринаны қабыллаўдағы алдын-ала адым сыпатында гүманланыўды тастыйықлады. Бурынғы 
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диншиллерден айырмашылығы сонда, Ашари ҳəм оның избасарлары ортодоксаллық исламды логиканың 
ҳəм философияның тужырымлары менен демек рационаллық методларды қолланыў арқалы қорғады.  

Ашари фатализм ҳəм ериктиң еркинлиги туўралы ишки қарама-қарсылықты компромисс жолы 
менен шешиўге урынды. Оған касб (исполнение или приобретение) теориясы тийисли. Бул бойынша 
када (шешим, ҳүким) қудайдың мəңги ҳəм универсал ерки, кадар (власть, ерик) - қудайдың дүнья 
қубылысларына байланыслы шешиминиң жеке қолланылыўы, ал адам бул жеке шешимди өзиниң жеке 
иси сыпатында алып, ийелик етеди (ҒприобретаетҒ или ҒприсваиваетҒ это частное решение как свое 
собственное). Бул теорияға сəйкес ис-ҳəрекетлер қудай тəрепинен жаралады, бирақ ерикли таңлаўға ийе 
адам арқалы атқарылады ҳəм ийелик етиледи.  

ҒКаламныңҒ теологиялық мəселелериниң раўажланыўында ашаритлер өзлериниң доктринасын 
мутазалитлердиң позициялары менен традиционалистлердиң доктринасы арасындағы аралық (как 
промежуточное) сыпатында қарады. Олар жийи-жийи өзлерин мутазилитлерге ашықтан-ашық қарсы 
қойды, мутазилизмниң оппонентлери менен, əсиресе ханбалитлер менен компромисске барды. Бирақ 
тийкарынан мутазилизмниң рационалистлик линиясын даўам еттирди. Усы себепли каламның бул еки 
мектеби арасында қатаң линия жоқ. ҒКаламҒ тарийхындағы жаңа этап XIII əсирден, əсиресе 
мутакаллимлердиң философлар менен ең алды менен Ибн Сина мектеби менен дослық қатнасларының 
тиклениўи менен басланады. Бул тиклениў мутакаллимлер ушын Шахристани (1153 ж. өлди) Фахриддин 
ар-Рози, ал екиншилер ушын Насриддин ат-Туси (1247 өлди) жумыслары менен таярланылды. 
Нəтийжеде, Ибн Халдунның пикиринше, ҒкаламҒ ҳəм ҒфалсафаҒ соңғы мутакаллимлер арасында 
соншалық дəрежеде сиңисти, бул илимлер бир-биринен ажыралмас дəрежеде болды.  

Каламның раўажланыўындағы жаңа басқыш Ғсоңғы каламҒ (калам ал-мутаъххирин) атқа ийе 
болып, Байдавидиң, Исфаганидиң (1348ж. өлди), Ижидиң (1355ж. өлди), Тафтазанидиң, Джуржанидиң 
(1413ж. өлди) ҳəм басқалардың мийнетлеринде көринис тапты.  

Ашаризм өз тəрептарларын тийкарынан Ирак, Сирия ҳəм Египетте тапты. Мавереннахрда X 
əсирден кейин матуридитлердиң - Абу Мансур ал-Матуридидиң избасарларының көп ғана мектеплери 
болды. Ал Матуриди Самарқандтың қасындағы Матурид аўылында туўылған. Мутакаллим ас-
Самарканди аты менен жүдə таныс. Матуриди Ашариден бийғəрез каламның өз системасын қурды. 
Тутаслай алғанда олардың системалары бир-бирине уқсас. Ашари системасы шафиит мазхаби тарқалған 
районларда беккемлести, ал Матуриди системасы Хорасан ҳəм Орайлық Азия ханифитлери тəрепинен 
мойынланды.  

Калам соңғы əсирлерде шафиит ҳəм ханифитлердиң көп ғана теологлары тəрепинен исленип 
шығылды. Бул процесс философия ҳəм дин арасындағы қатаң гүресте көринип, XI-XII əсирлердеги 
белгили алым Абу Хамид ал-Газзалидиң шығармалары менен тамамланды. Мутакаллимлер орта əсир 
философиясы ушын характерли қөп ғана фундаментал мəселелерди шешиўде үлес қосты. Мəселен, динге 
исеним ҳəм ақыл-ой, қудай ҳəм дүнья, физикалық денелердиң дүзилиси бөлинбейтуғын (неделимости- 
бесконечно малых) ҳəм континиуум ҳ.т.б. ара қатнасы ҳ.т.б.  

Мутазилитлер ҳəм мутакаллимлер орта əсирлик цивилизацияның ишиндеги саўатлы бөлеги 
болды. Олардың ишинде ан-Наззам, Джахиз сияқлы көп ғана алым-энциклопедистлер, философлар 
болды. Олардан ал-Кинди, Замахшари ҳ. б. шықты.  

Суфизм - Шығыс халықларының руўхый турмысындағы ең қурамалы ҳəм əҳмийетли 
қубылыслардың бири. Ол ушын аскетизмге шақырық, байлықтан, дүньяның ийгиликлеринен (мирских 
благ) бас тартыўға шақырыў.  

Биринши мухаддислер (пайғамбар Мухаммедтиң турмыс образын ҳəм ислерин жеткизиўшилер) 
үлкен абыройға ийе болды. Олар факихлер ҳəм (ҳуқық белгилери, маманлары) болды. Олар əдетте 
Қуранның барлық түсиндириўлерин ҳəм оқыўын билди. Сөйтип олар дəўирдиң диний ҳəм ҳуқықый 
белгилериниң пүтин жыйынтығын өз бойына топлап алғанлар болды. Бирақ Омейядлардың ҳəрекетлери 
массаның бирден наразылығын болдырып, бирқанша көтерилислерди болдырғанда мухаддислер 
общинаның ҳуқықын қорғаўы ғана былай турсын, ашық түрде власть тəрепине өтип кетти. 
Наразылардың арасынан жаңа типтеги мухаддислер шығады. Жаңа мухаддислер мынадай жағдайды 
көтерип шығады: мухаддиске исеним сондай жағдайда болыўы мүмкин, егер ол хадислерди жеткизип 
ғана қоймастан, оларды тутса ҳəм. . . Бул өмир ең алды менен аскеттиң өмири, қудайдың алдында 
мудамы қандай нəрсе қадаған етилсе, соны тутыў. Мухаддислердиң бул екинши типиниң ишинде 
аскетлик ағым раўажланып баслайды. Оны суфизмниң биринши урығы деп қарайды. (Қараң. Бертельс Е. 
Э. Избранные труды. Суфизм и суфистская литература. М. с. 15). Суфизмниң биринши баслаўшылары 
мухаддислердиң ишинен шыққан қатаң ригористлер болды. Олар Омейядлардың дүньяуй властына 
оппозицияда болды. ҒСуфиҒ термини бул ўақытта еле жоқ. Бул тайпадағы адамлардың əдеттеги атамасы 
- захид (отшельник) я абид (служитель божий).  

Захидлердиң өмиринде ҳадал менен ҳарам арасындағы айырмашылық əҳмийетли орын ийелейди. 
Қандай мийнет ҳақы ҳадал деў керек үстинде тартыслар жүрди. Ҳəмме власть ийелеринен я олардың 
жақынларынан шыққан ис-ҳəрекет ҳарам деп есапланды. Себеби ҳүкимдарлардың байлығы ҳақыйқый 
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маңлай тер, ҳадал мийнет емес, ал күшлеў, зорлаў жолы менен табылған. Ертедеги захидлердиң 
өмирбаянын қарағанымызда олардың халифлер ҳəм олардың жақынларынан бир нəрсе алыўға бас 
тартқанлары белгили. Захидлердиң биреўи ҳəттеки өз таўығынан ҳəм ўаз кешкен. Себеби таўық қоңсыға 
- халифтиң əскериниң үйине ушып түсип, оның дəнин жеген. Ҳүкимдарларды ырза қылыўды олар 
өзлериниң ўазыйпасы деп есапласа да, олардан бир тислем нан ҳəм алмайды.  

Нан ушын мийнет етиўдиң бурынғы захидлер ушын еки жолының (усылының) биреўи 
буйырылады. Саҳрада жантақ, тикенек (колочки) жыйнаў, оларды сатыў ҳəм суў тасыў. Жантақ ҳəм суў 
(жəмийетлик сақлағыштики ҳəм дəрьяники) ҳешкимдикиде емес, баҳаға ийе емес. Олар узақлардан алып 
келгенлиги себепли баҳаға ийе болады. Демек, төлеў товар ушын емес, ал оны алып келгени ушын 
болады. Басқаша айтқанда, захид өзиниң жеке физикалық мийнетин сатады ҳəм оның сыйлықланыўында 
басқа биреўдиң мийнетин ийелеў жоқ.  

Белгили этапларда аскетизм өз көз-қарасларын теориялық тийкарлаў зəрүрлигине ийе болады. 
Аскетлер дин тəлийматының ҳəр қыйлы философиялық мектеплердиң термиологиясы ҳəм усылларынан 
пайдаланып баслайды. Самонаблюдение (өзин-өзи бақлаў) теориялық базасын ислеп шығыўда Абу 
Абдуллах Харас ибн Асад ал-Аназа ал-Мухасиби (857ж. өлди.) əҳмийетли роль ойнады. Ол тəрепинен 
жазылған Ғар-риъайа ли ҳукук АллахҒ (Соблюдение прав Аллаха) өзин-өзи бақлаўдың методының 
тийкарын сəўлелендиреди (мухасаба - самонаблюдение. Автордың лақабы ҳəм соннан). Мухасиблер 
өзлериниң ўазыйпалары сыпатында адамның сыртқы ҳəрекетлери менен бирге оның ойларының, 
мақсетлериниң ара-қатнасын қадағалаўды нəзерде тутты. Жанның сырлы ой-пикир, нийет ҳəм 
ҳəрекетлериниң анализи экстатикалық ҳал түсинигин тастыйықлаўға алып келеди. Бул адамның өзиниң 
ерки менен əмелге аспайды, ал оған қудайдың берген сыйы. Ҳал - қысқа ўақытлық ҳал, ҳəттеки ўақыттан 
тысқары, себеби бул тез, бирден болатуғын анаў я мынаў көңил-күйдиң тоны менен боялған нурланыў.  

Мухасиби китабы адамның мораллық тазаланыўы бағдарындағы өмирдиң ишки шөлкемлесиўи 
бойынша тутас басшылығы болады.  

Арқа Африкада бундай бақлаўлар менен нубиялы Абу Фаид ибн Ибрахим Зун-Нун ал-Мисри 
(860ж. өлген).  

Қудай менен бирлесиўде диний формадағы айырмашылықлар, барлық диний үрп-əдетлерди ҳəм 
көрсетпелерди орынлаўдың əҳмийети болған жоқ. Суфистлер-пантеистлер Қуранның сөзбе-сөз 
талқыланыўын, түсиндириўин бийкарлады ҳəм билимлер қудайды жақсы танып билиўге жəрдем береди 
деп есаплады. Бул ортодоксаллық ислам тəрепинен белгили реакцияны болдырды. Суфизм еретикалық 
тəлиймат (динниң қəделерине қарсы келетуғын) сыпатында дағазаланып, оның тəрепдарлары қуўғынға 
ушырады.  

Пантеистлик көз-қарастан диний нəсият пенен шыққан суфилердиң бири иранлы ал-Бистами 
болды. Иранлы суфий Хусейн ибн Мансур Халладин мынадай тезис көтерди: Ған ал-хакҒ (Я истина, я 
бог). Сөйтип қудай қысылғанын дəлилледи. Бундай тастыйықлаў ортодоксал исламға тəн сынасыўда 
шақырық болып, пүткил Қуранның кийелилик, пайғамбардың караматлылығын бийкарлады. 922-жылы 
Халладжды төртке бөлди ҳəм Бағдадты еретик сыпатында отқа жағып жиберди.  

XI əсирде Ғаззали ортодоксаллық ислам системасына суфизмниң көп ғана мистикалық 
элементлерин киргизди ҳəм мөминлик, о дүнья, экстаз, қудайға умтылыў ҳ.т.б. туўралы суфийлик 
тəлийматты бөлип, айрықша атады.  

Ар Разидиң философиялық көз-қараслары 
Көрнекли ойшыл-энциклопедист Абу Бакр ар-Рази (865-925) медицина, химия ҳəм басқа да 

илимлер бойынша көп санлы трактатларды дөретиў менен бирге философия менен де шуғылланды. 
Оның философиялық көз-қараслары Ирак ҳəм Индия диний философиялық системаларының 
материалистлериниң тəлийматларының тəсиринде қəлиплести.  

Ар-Разидиң тастыйықлаўы бойынша бес мəңги баслама бар: дөретиўши (творец), абсолют 
кеңислик, абсолют ўақыт (ямаса мəңги даўам етиўшилик), жан ҳəм материя - усылар дүньяны қурайды.  

Ол Аристотель ҳəм басқа да философлардың ҳəрекеттиң дəреги затлардан тысқарыда деў менен 
Ғбиринши ҳəрекетке келтириўшиҒ (первый двигатель) тəлийматын көтерип шыққан пикири менен 
келиспейди. Ҳəрекет-затлардың өзлериниң ажыралмас қəсийети ҳəм оның дəреги - затлардың өзлериниң 
ишинде.  

Ар-Рази белгили дəрежеде атомлар ҳəм бослық туўралы Демокриттиң теориясын қайтадан 
тикледи. Идеализмге қарсы шығып, жан ҳəм денениң бирлиги ҳаққында тезисти көтерип шықты.  

Гносеологиясында Ар-Рази тəбиятты билиў мүмкинлигинен келип шығады. Ол тəжрийбеге үлкен 
əҳмийет берди. Ҳəттеки бир адамның тəжрийбесин практикада тексерилмеген логикалық жуўмақ, 
тужырымлардың алдына қойды.  

Дин мəселесинде Рази мутакаллимлерден, улыўма ҳүким сүриўши идеологиядан шегинип, 
пайғамбарлар ҳəм олардың миссиясы идеясын, сондай-ақ караматлы китаплар - Библия, Қуран ҳ.т.б. 
сынға алды.  
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Рази бизге келип жетпеген еки еретиклик шығармалардың - Ғмахарик ал-анбийаҒ 
(Пайғамбарлардың ҳийлелери) авторы. Бул шығармаларында ол пайғамбарлар ҳəм руўханыйлар деп 
аталыўшылрдың жəдигөйлигин ҳəм өтиригин əшкаралап, адамлардың теңлиги идеясын нəсийҳатлайды. 
(см. Каримов У. И. Неизвестное сочинение ар-Рази ҒКнига тайны таинҒ. Ташкент. С. 33-35. , Шад П. Г. 
Рази - выдающийся материалист// Вопросы философии. 1958. Қ. 6).  

Ал-Кинди 
Абу Юсуф ибн Исхак ал Кинди көрнекли философ, шығыс аристотелизминиң баслаўшысы.  
Гейбир авторлардың мағлыўматларына қарағанда Ал-Кинди 150ге жақын билимлердиң ҳəр түрли 

тараўлары - геометрия, астрономия, оптика, метеорология, медицина, музыка ҳ.т.б. бойынша мийнетлер 
жазған.  

Ал-Кинди көп ғана философиялық трактатлар ҳəм қалдырған. Философияның предметин ол жеке 
илимлердиң предметинен ажыратып қарады. ҒБиринши философия ҳаққындаҒ трактатында былай 
жазады - ҒИз человеческих искусств самым возвышенным и благородным является искусство 
философии, каковое определяется как познание истинной природы вещей в меру человеческих 
способностей. И далее: Ғчастное не составляет предмета философии. Она имеет своим предметом лишь 
всеобщее и конечное, истинная природа чего может быть познана в совершенствеҒ (Избранные 
произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока. М. 1961. с 57-75).  

Киндидиң пикиринше, қəлеген зат, денениң бир-бири менен өз-ара байланысы бес бөлектен 
турадыҮ материя, форма, орын, ҳəрекет ҳəм ўақыт.  

Мутакаллимлерге қарама-қарсы тəбияттағы себепли байланысларды мойынлап, қудай менен 
дүньяның өз-ара қатнасын себеп ҳəм ақыбет деп қарайды. Каламға ол өзиниң үш басқыштан туратуғын 
тəлийматын қарама-қарсы қояды. Биринши басқыштан - логика ҳəм математикадан баслап, екинши этап 
- тəбияттаныў арқалы үшинши басқышқа - метафизикалық проблемаларға өтеди.  

Кинди математикалық ҳəм тəбияттаныў илимлериниң илимий билиўдеги ролин айрықша атап 
көрсетеди ҳəм ортодоксаллық руўханыйлықтың схоластикасын бийкарлайды.  

Ал Кинди антик дəўирдиң мийрасына, əсиресе Аристотельдиң мийрасына ҳүрмет пенен қарайды. 
Ол ҒАристотельдиң китапларының саны ҳəм философияны менгериў ушын не зəрүрлиги ҳаққында 
трактатҒ атлы мийнет жазды. Бул мийнетинде философ деп санайтуғын ҳəр бир адамның Стагириттиң 
философиясын үйрениў зəрүрлиги айтылған. ҒБес тийкар туўралы китапҒ, ҒПайда болыў ҳəм жоқ 
болыўдың ҳəрекеттеги себеплериҒ ҳ.т.б. мийнетлеринде əййемги грек ойшылының тəлийматын 
раўажландырады.  

Ол Қуранға бираз скептик дəрежеде қатнас жасады. Мусылман ортодокслары ушын ол еретик 
саналды ҳəм реакция жыллары оның китаплары жоқ етилди.  

Абу Хамид Газзалий 
Хорасанда Тус қаласында туўылды. Билим алыў ушын Нишапурға атланады. 1085-жылы Низам 

аль-Мульк атлы сельжумы ҳəзирдиң хызметинде болады ҳəм Низам ал-Мульк оған Бағдадта тийкары 
салынған Низалия медресесинде философия кафедрасын тапсырады. Төрт жыл ол жерде ислеп, соңынан 
кафедраны иниси Ахмадқа тапсырады ҳəм өзи биротала илим менен шуғылланады. Саяхатта болады. 
Мекке, Дамаск, Иерусалим, Александрияға барып ири алымлар менен ушырасады, китапханаларда 
жумыс ислейди. Бул жыллар ол ушын нағыз азатлы изленис жыллары болды. ҒМен бəрин көрдим: 
аўытқыўлар, гүманланыўлар, бийкарлаўлар, исенимнен айрылыўлар, шынлықты суфизмнен таптымҒ деп 
жазды соңынан Ғаззали. Ғаззали алдында турған тийкарғы проблема: илим менен биринши гезекте грек 
илиминиң мусылманша раўажланыўы менен дин арасындағы қарама-қарсылықты сапластырыў. Буны 
Ғаззалидиң пикиринше, суфизмниң базасында ғана əмелге асырыў мүмкин. Ол Тусқа қайтып келеди ҳəм 
көп мийнетлер жазады. 1111-жылы декабрьде Тарабанға жақын жерде қайтыс болды. Ғаззалийдиң 
мийнетлери философия, этика, дин ҳəм суфизм бойынша жазылған. Тийкарғылары: ҒДиний илимлердиң 
жанланыўыҒ, ҒФилософларды бийкарлаўҒ, ҒБахыттың философиялық тасыҒ ҳ. т. б 

Ғаззали Фараби ҳəм Ибн Синаның шығармаларын жақсы билген. Ол өзиниң ҒМакосидуль 
фалсафаҒ (философлардың мақсети) атлы мийнетинде олардың көз-қарасын баянлады. Фараби ҳəм Ибн 
Синаның философиялық системаларының исламды беккемлеўге уқыпсыз екенлигин айтып, оларға қарсы 
шықты. Ғаззалидиң бас мийнети - оның төрт томлық ҒИха улум ад-динҒ (Диний илимлердиң 
жанланыўы) атлы мийнети. Китапты ал-Кинди жүдə əҳмийетли деп есаплады ҳəм оның арабша нусқасы 
менен бир ўақытта парсы тилиндеги жеңиллескен ҳəм қысқарған вариантын ҳəм ҒКимъен саъодатҒ 
(Бахыттың философиялық тасы) деген менен жазып шықты. Бул мийнет ҒЧахар китабҒ (төрт китап) 
атына да ийе. Бул китаптың кең тарқалғанлығы соншелли, белгили исламды изертлеўши И. Гольдциер- 
Ғегер Мухаммедтен кейин пайғамбар болатуғын болса, ол əлбетте ал-Ғаззали болар едиҒ деген еди.  

Ғаззали улыўма динге исениўдиң сыртқы рəсмий көринисиниң сыйқақлығын ҳəм динге 
исениўшилердиң барлық миннетлерин тек дəстүрлерди механикалық бежериўге бағдарланатуғынлығын 
ҳəм онда сезимге дерлик орын жоқлығын мойынлайды. Екинши жағынан қарағанда, ол Ғаззалидиң 
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пикиринше, сезимлер үлкен роль ойнайтуғын суфизм өзиниң тəлийматларында ҳəмме ўақыт белгили 
өлшемге ийе бола бермейди, гейде ислам менен жүдə коллизияға келип қалады.  

Динди ҒжанландырыўдыңҒ мүмкиншилигин ол гейбир мистикалық элементлерди, суфизмнен 
алынған сезим, муҳаббаатты динге киргизип оған қатып қвалған формалары менен айрылыўда көреди. 
Олар бул экспериментти əмелге асыра алды. Екинши тəрептен, ол суфизмниң барлық режелерин 
тексереди. Сөйтип оның қайсысының сунна менен сəйкеслигин, сəйкес емеслигин ашып, тутас өлпең 
суфийлик системаны қурады. Бунда элементлери пропорционаллыққа ийе, экстатикалық тəреплери 
минимумға жеткизилген ҳəм бас дыққат сыртқы дəстүрлик тəрепине бөлинген. Сөйтип ортодоксаллық, 
руўханыйлардың жоқарғы қатламы ушын қолайлы суфизм пайда болып, күшейип, шейхлардың тəсир 
етиў сферасы тарылады.  

Мусылман дини тарийхында Ғаззали исламның теориялық догмаларын жаңалаўшы, оның диний 
философиясы - каламның тийкарғы системаластырыўшысы сыпатында белгили. Бул хызметлери ушын 
оған Ғуллы имамҒ, Ғислам дининиң қорғаўшысыҒ атағы берилген.  

Ғаззали философиялық ҳəм диний тəлийматлардың барлық ўəкилерин төрт категорияға бөледи. 1) 
мутакаллимлер 2) батишитлер 3) философлар 4) cуфийлер.  

ҒФилософларды бийкарлаўҒ мийнети Аристотельге қарсы қаратылыў менен бирге, оның 
избасарлары Фараби ҳəм ибн Сина сыяқлы Шығыс перипатетиклерине ҳəм қарсы қойылды. Ғаззали 
олардың қəтелерин ҳəм адасыўларын жигирма принципке алып келеди. Оның пикиринше, булардың 
үшеўи қарама-қарсылықлы, он жетиси еретикликке ийе. Қарама-қарсылықлы, үш тезиске мыналар 
киреди: 1) дене тирилмейди, сыйлаў ҳəм жазалаў денелик емес руўхый характерге ийе 2) уллы ийем 
Алла индивидуаллық емес, ал универсаллық туўралы билимге ийе 2) дүньяның мəңгилиги туўралы тезис.  

Ғазалийдиң пикиринше Аристотель тəлийматы ортодоксаллық ислам ушын қəўипли, себеби оның 
тəрептарлары дүнья өзинен-өзи пайда болған, дөретиўшиси болған жоқ, ҳайўан туқымынан пайда болды, 
ал туқым ҳайўанның өзинде, усылай болған ҳəм əсирлер бойы бола береди деп түсиндиреди. Булар 
еретиклер дейди.  

Ғаззалий суффизмди пантеизмнен тазалаўға урынды. Ғазалийдиң пикиринше, ҳəр қыйлы руўхый 
тазаланыўдан бийғəрез адам ҳеш қашан қудай бола алмайды. Усылайынша Ғаззалий суфизм менен 
пантеизмниң арасына Ғқытай дийўалынҒ қойды.  

Ибн-Рушд (Аверроэс) 1126 -жылы Кордовада туўылды. Əкеси қазы болған. Əкесиниң 
басшылығында болажақ философ кишкентай ўақтынан баслап дин тəлийматын ҳəм мусылман ҳуқықын 
үйренип, араб əдебиятының ҳəм поэзиясының үлгилери менен танысып медицинаны, математика ҳəм 
философияны үйрениўге кириседи. 1153-жылы Мороккаға кетеди. Бул жерде Ибн-Рушд ағартыўшылық 
мəселелерин шөлкемлестириў менен шуғылланады. Мусылман билимин реформалаўға актив қатнасады. 
Тəбият таныў илимлерин мусылман оқыў орынларында үйрениў бойынша шарайытлар жасаў 
мүмкиншилиги несиб етеди. Бул əсиресе Абу Якуб Юсуптың басқарыў дəўиринде жүдə көринеди. Абу 
Якуб Юсуп өзин саўатлы, ағартыўшы монарх сыпатында өзиниң атын қалдырыў ушын илим, искусство 
искерлерин философлардың дөгерегине жыйнайды.  

Абу Якубтың өлиминен кейин тахқа оның Абу Мансур атанған баласы Абу Юсуф отырады. 
Дəслеп ол Ибн Рушдқа ҳүрмет пенен қатнас жасайды. Ибн Рушдтың шығармалары мусылман дини 
ўəкиллери арасында күшли қарсылыққа ушырайды. Оның философияны аристотелизм руўхында 
түсиндириўи руўханыйлар тəрепинен ислам догматларына қарсы шығыў сыпатында қабылланды. 
Мусылман дин тəлийматшылары Ибн Рушдтың дүньяның мəңгилиги ҳəм нызамлы раўажланыўы ҳəм 
ҳақыйқатлықты ақыл-ойдың жəрдеминде танып билиў мүмкинлиги туўралы көз-қарасына қарсы шықты. 
Ақырында Ибн Рушд ҳəттеки өзиниң шəкиртлеринен ҳəм бөлекленип қалды. Ҳəтте оны, баласы Абу 
Аллахты Кордова мешитинен шетлеткен ўақытлар ҳəм болды. Халиф Мансурдың буйрығы менен ол 
үйинен шыға алмай ҳəм қалды. Тек өлеринен азғана бурын халиф тəрепинен Мароккоға шақырылды ҳəм 
ол жерде əə9ҳ жылы ə0 декабрьде қайтыс болды.  

Ибн Руш көп мийнет қалдырған ойшыл. Дурыс, ол əййемги грек, араб ҳəм Орайлық Азия 
ойшылларының шығармаларына комментарийлер ҳəм жазған. Бирақ оның өзиниң шығармалары да көп. 
Олар: ҒБийкарлаўды бийкарлаўҒ, ҒЛогика бойынша шығармаларыҒ, ҒАспан денесиниң ҳəрекети 
ҳаққында пикирлеўлерҒ, ҒЎақыт проблемасыҒ, ҒБиринши двигатель туўралыҒ, ҒМəңги өмир сүриў ҳəм 
ўақытша өмир сүриў ҳаққындаҒ, Ғжан туўралы өлимниң проблемаларыҒ, ҒАқыл-ой туўралы 
пикирлеўлерҒ, ҒФилософия мəселелериҒ, ҒДинниң философия менен келисими ҳаққындаҒ ҳ.т.б.  

Ибн Рушдтың дөретиўшилик өмирбаянын изертлеўшилердиң пикиринше, оның 78 китап ҳəм 
трактаты болған. Көпшилиги қолжазба түринде жеткен, гейбир шығармаларының арабша нусқалары 
жетпей ҳəм қалған. Олар тек əййемги еврей ҳəм латын тəржималары бойынша белгили. 
Шығармаларының ишиндеги кең тарқалғаны ҒБийкарлаўды бийкарлаўҒ шығармасы. Ол Газзалидиң 
мистикалық философиясына қарсы қаратылған. Ибн-Рушдты көп изертлеген француз алымы Э. Реман 
былай жазады- ҒАраб философиясының пүткил мазмуны, демек пүткил аверроизмди еки тəлийматқа, 
ямаса орта əсирдеги пикирлерше еки үлкен бир-бири менен байланысқан алжасыққа алып келиўи 
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мүмкин ҳəм ол перипатетизмниң толық түсиндириўин қамтыйды, материяның мəңгилиги ҳəм ақыл-ой 
теориясыҒ. (Э. Реман. Собр. соч. Киев. Т. 8 c. 70).  

Ибн Рушд комментатор сыпатында Аристотельдиң тəлийматын дəслепки таза түрине алып келди 
(оған дейин Александриялы түсиндириўлер оған Платонизмниң элементлерин киргизип бираз 
бурмалаған еди). Оның пикиринше, Аристотельде адамзаттың ақыл-ойының ең жоқарысы билдирилди. 
Заманласларында ҒАристотель тəбиятты түсиндирди, ал Аверроэс Аристотельди түсиндирдиҒ деген гəп 
бар.  

Онтологиясы 
Ибн Рушд тəлийматының уллы хызмети: мəңги, қолдан жасалмайтуғын материяның 

бириншилиги, оның ҳəрекети, бирликлилиги туўралы пикири.  
Ибн Рушдтың пикири: дүнья бес денеден турады, аўыр ҳəм емес, жеңил ҳəм емес, демек аспанның 

айналыстағы сфералық денеси ҳəм төрт түрли басқа денелерден турады. Соңғыларынан бир дене 
абсолют аўыр. Бул - жер, сфералық денениң орайы, ал басқасы - абсолют жеңили - от, ол айналыстағы 
сфераның шетинде жайласқан. Жерден кейинги дене - бул суў, ҳаўаға салыстырғанда аўыр, жер менен 
салыстырғанда жеңил. Ҳəтте ҳаўа суўдан кейин турады - ол суў менен салыстырғанда жеңил, от пенен 
салыстырғанда аўыр.  

От неге жеңил дегенде, ол айналыс ҳəрекетине жүдə жақын жайласқан. От пенен жердиң арасында 
жайласқан денелер аўырлықты ҳəм жеңилликти ҳəм өзинде жайғастырады: Егер айналыстағы дене 
болмағанда тəбиятта жеңил ҳəм аўыр ҳəм, жоқарғы ҳəм төменги ҳ.т.б. болмаған болар еди.  

Ибн Рущдтың пикиринше, тəбиятта қатаң зəрүрлик ҳүким сүреди, пүткил тəбият өзиниң 
нызамлары бойынша ҳүким сүреди.  

Материя ҳəм форма Ибн Рушдтың түсиндириўинше, субстанцияның еки принципи. Материя - 
затлардың ишки тийкары, форма - олардың сыртқы көриниси. Олардың арасында бир-бирине 
өтпейтуғын шегара жоқ. Ол ҳəм Ибн Сина тəризли материя ҳəм форманың аристотельлик вариантын 
толық қабылламайды. (Белгили, Аристотель ҳақыйқатлықтың ҳəр бир тəрепин бир-бирине ажыралған 
ҒсубстанцияғаҒ, ҒакциденцияғаҒ, ҒпотенцияғаҒ айналдырған еди).  

Ибн Рушдтың пикиринше, материя ҳəм форма тəбиятта бирликли тийкарға ийе. Материя өзинде 
барлық формаларды сақлайды ҳəм оларды өзинен шағарады. Егер материя ҳəм форма жоқарғы бирликте 
сəйкес келеди екен, онда демек мүмкинлик ҳəм ҳақыйқатлық та сəйкес келеди. Айтайық, дүнья мəңги, 
демек, барлық мүмкинлик ерте ме, кеш пе ҳақыйқатлық болыўы тийис.  

Ҳəрекеттиң дəреги - материяның өзинде. Материядан тысқары Ғформалардың себебиҒ жоқ. 
Материя формаға дейин өмир сүреди, форма материяның көринисиниң усылы.  

Ибн Рушдтың пикиринше, конкрет предметте образ ҳəм материя бирликте өмир сүреди, бирақ 
материя көп түрли образды қабыллаўы мүмкин, бул материяның артықмашылығы.  

Материаллық дүнья - раўажланыўдағы объектив реаллық, ол тек форманы емес, потенцияны ҳəм 
пайда етеди.  

Материяның мəңгилигин Ибн Рушд раўажланыў менен өзгеристиң турақлылығы деп қарайды. 
Пайда болыўды ол материяның ҳəрекет етиўиниң көринисиниң формасы деп есаплайды ҳəм сапа, сан 
менен байланыстырады. Бул тастыйықлаў Аристотельдиң ҳəрекет материя менен байланыссыз түсиник 
дегенине қарсы келеди. Ибн Рушд ушын материя - объектив реаллық, диалектика бул ҳəрекеттиң 
материяның барлығын тастыйықлаў ғана. Егер бул шарийат болмаса - материя жоқ болғаны.  

Билиў теориясы 
Билиў, Ибн Рушдтың тəлийматы бойынша объектив реаллықты сезиўлик сəўлелендириўден 

басланады. Бирақ предметлердиң тийкарын ҳəм зəрүрли тəреплерин танып билиў ушын сезиўлик билиў 
жеткиликсиз, пикирлеў искерлиги зəрүрли.  

Себеплиликтиң барлығын Ибн Рушд болмысты танып билиўдиң тийкарғы шəрти деп есаплайды. 
Бул бойынша себеплерди тəбиятта ҳəм күнделикли өмирде ҳəрекет етиўши деп қарайды.  

Себеп ҳəм ҳəрекетлерди излеў логикалық пикирлерди талап етеди. Ибн Рушдтың унверсаллық 
ақыл-ой туўралы тəлийматы адамда, ақыл-ойының дөретиўшилик характери туўралы, адамзат родының 
бирлиги, барлық адамлардың интеллектуаллық бирлиги туўралы прогрессивлик ойды өзинде жəмлеген.  

Материаллық ҳəм искерликли ақыл-ой, Ибн Рушдтың пикиринше, адамда илимлердиң 
раўажланыўы менен байланыстырылады. Интеллекттиң арқасында адам материаллықтан мəңги өмир 
сүриў, жасаўға көтериледи.  

Ибн Рушдтың дөретиўшилиги - Жақын ҳəм Орта Шығыстың халықларының философиялық 
ойының шыңын аңлатады. Ол өзине дейинги прогрессив ойға жуўмақ жасап, орта əсирлик Европаның 
халықларының философиялық ойына күшли тəсир етти.  

 
Орайлық Азияда Ертедеги ҳəм соңғы ренессанс дəўириниң философиясы. (IX-XII ҳəм XIV-

XVI əсирлер) 
Жоба: 
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l. IX-XIII əсирлерде Орайлық Азияда экономикалық, жəмийетлик сиясый қатнаслар ҳəм 
руўхыйы мəденият. 

2. Шығыс ренессанс түсиниги, оның тийкарғы белгилери. 
3. Шығыс ояныў дəўири философиясы (Мухаммед Аль  Хорезмий, Фарабий, Абу-Абдуллах-

Хорезмий, Беруний, Ибн-Сино). 
4. Юсиф Хос Қаджиптиң Морал диалектикасы. 
5. XIV_XV əсирдиң социаллық сиясый ҳəм мəдений турмысы.  
6. Мир Саид Шариф Журжанийдиң философиялық көз-қараслары.  
7. Нахшбандия мəселеси. 
8. Наўайы, Жəмийдиң жəмийетлик философиялық көз-қараслары. 

 Əдебиятлар. 
И.А.Каримов ҒЎзбекистон: буюк келажак сариҒ Т.,l998 й 
И.А.Каримов ҒЎзбекистон XXI əсирге умтылмақтаҒ Т., l999 й 
И.А.Каримов ҒАмир Тимур фикиримиз, ғуруримизҒ Т., l996й 
И..Ж. Жумабаев ҒЎзбекистонда фалсафа ва ақлоқый фикирлар тарихиданҒ Т..l997 й  
М.М. Хайруллаев ҒЎрта Осиеда илик уйғаниш даври маданиятиҒ Т.l99l 
И.Рахимов ҒФалсафаҒ Т.l998 й 
Основы философий Т.l998 г   
 
IX-XIII əсирлер Орайлық Азияда тарийхый ўақыяларға оғада бай дəўир. Жақын ҳəм Орта Шығыс 

мəмлекетлеринде бул дəўирди шəртли түрде ренессанс дəўир деп атайды. Экономика, илим ҳəм 
мəденияттың гүллеўи бул дəўир ушын характерли деген бул дəўирдеги Орайлық Азияның социаллық 
дүзими туўралы айтсақ ондағы түрлише мəмлекетлер ҳəкимиятының сиясый жақтан тоқтаўсыз өзгерип 
турғанлығын билемиз.  

Белгили VIII əсирдиң басында Орайлық Азия ҳəм Иран халықларының арабларға қарсы 
ҳəрекетлери дерлик бир ярым əсир даўам етти. Гүрек, Довожта, Ибн-Сурайж, Абу-Муслим, Муқанна, 
Рафи ибн-Лейс тəрепдарлары ҳəм басқалар басшылығы асытндағы азатлық гүреси Орайлық Азия ҳəм 
Хорасанда Араб халифалығы ҳəкимиятының қулаўына алып келди. IX əсирдиң биринши ярымында 
мəмлекетти басқарыў жергиликли феодаллық династиялар - Саманийлер, соңынан Қараханийлер, ал 
кейинрек “азнабийлер, Селжукийлер ҳəм Хорезм шахлар қолына өтти. Орайлық Азияның сырт еллик 
басып алыўшылардан азат етилиўи мəмлекет экономикасы ҳəм мəдениятының қайта тиклениўине 
имканият берди. Өндириўши күшлердиң раўажланыўы тезлести.  

Мавереннахр ҳəм Хорасанда Саманийлер дəўири мəдений өмирдиң гүллеп жаснаўы менен 
характерленеди. Бухара, Үргенч, Самарқанд, Мары усаған қалалар мəдений орайлар сыпатында дүньяға 
танылды. Илим, əдебият, архитектура, тəсбирлеў исскуствосы гүлледи. Рудакий ҳəм Дакикий сияқлы 
атақлы сөз шеберлери ҒШаҳнаманыңҒ дөретиўшиси Фердаусий, белгили алым Ибн-Сина, əжайып 
тарийхшылар Балами ҳəм Наршахи Саманийлер дəўиринде жасады, дөретиўшилик пенен шуғылланды.  

Қараханийлер тусында турмыс уклады өзгереди, кембағаллар көшпелиликтен отырықшы турмыс 
кешириўге өтеди. Отырықшы турымыс образы Ҳəкимият пенен халық арасындағы өз-ара 
мүнəсебетлердиң сиясый қурамын өзгертеди.  

Мəмлекетти басқарыўда ҳəм өзгерис болады. Өткизилген реформалар тийкарында Орайласқан 
мəмлекеттиң Амир таманынан жекке баслық усылда басқарыўдан ибарат ески система қалады. 
Қараханийлер мəмлекети бир неше районларға бөлинди. Шəҳəрлер административ орайларға, 
өнерментшилик жəмленген орайларға айнала баслады. Оларда руўханыйлер, илим ҳəм искусство 
искерлери беккем орналасты.  

XII əсирде ойыў өнери күшейди, бронзадан көркем бўымлар ислеў өнери айырықша раўажланды. 
Ески шəҳəрлердиң бири Пайкендти тиклеўге урынды. Бухарада 1127 жылы Арыслон хан қурдырған 52 
метерлик əжайып минара еле қəддин көтерип тур.  

Үлкен сарайларда үлкен-үлкен китапханалар, оларда араб ҳəм батыс Европа алымларының ең 
жақсы шығармалары илимий мийнетлери жəмленди. Мəселен, ҒҚудатғу биликҒ, ҒҲибапул ҳақойиқҒ, 
ҒҚабуснамаҒ ҳəм басқалары мораллық дидактикалық шығармалар арасында айрықша орын ийеледи. IX 
əсирге тийисли М. Қашқарийдиң ҒДевону Луғатит ТүркҒ фундаменталь шығармасын алсақ, онда тек 
түрклердиң ғана тарийхы емес, илимниң басқа тармақлары ҳəм сөз етилген. ”азнабийлер тусында тек 
Иран Орайлық Азия халықларын ғана емес, арқа Ҳиндистан халықлары ҳəм “азнабийлердиң тоқтаўсыз 
басқыншылықлары нəтийжесинде қыйналды. Үлкен-үлкен өнимдар жерлер тасландылықларға айналды, 
суўғарыў ислери истен шықты. Усыған қарамастан илим, социаллық-философиялық ой раўажланды. 
Көплеген алымлар бул жерге зорлап келтирилди. Олардың бири Беруний ҒҲиндистанҒ атлы 
шығармасын усы жерде жазды. Байҳакийдиң фундаментал тарийхый шығармасы, Гардизийдиң ҒЗаин-
Аль-АхберҒ шығармалары жазылды.  
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Мавереннахр ҳəм Иранның жүдə үлкен териториясында Селжуҳийлердиң үлкен мəмлекетиниң 
пайда болыўы “азнавийлер мəмлекетиниң қулаўына алып келди. Селжуҳийлер “азнабийлер 
династиясына қарағанда қарапайым болды, деген менен бул туста мəдениятқа унамлы тəсир жасай 
алмады.  

Хорезм шахы Маъмун-Ибн-Маъмун тусында Хорезм үлкен табысларға еристи экономикасы, 
илими, мəденияты раўажланды, əскерий қүдирети беккемленди. Үргенчте сарай жанында Маъмун 
академиясы деп аталған илим орайы қарар тапты. Бул жерде Ибн-Сина, Беруний ҳ.т.б. белгили ўақыт 
жасап мийнет етти.  

XI-XII əсирде өнерментшилик күшейди, саўда күшейди. Сөйтип, Хорезм батыс ҳəм шығыстың 
барлық мəмлекетлери менен саўда қурды.  

Қозғалаңлар ҳəм болды. 1206 жылы өнерментлердиң қозғалаңы, 1212 жылы Самарканд халқы 
қозғалаңы бастырылды. Монғоллар ҳүкимлиги тусында дийханшылық, суўғарыў системалары бузылды. 
XIV əсирдиң 60 жылларында өнерментшилик өндириси, ҳəтте 12-13 əсирдиң басларындағы аўҳалға жете 
алмады. 1238 жылы елекши уста басшылығында қозғалаң болды. Монғоллар тусында үлкен көтерилис - 
Сарбодарлар көтерилиси.  

XIV əсирде Орайлық Азияда Монғоллардың бир ярым əсирлик ҳүкимине шек қойылды.  
IX əсирден XV əсирге дейинги дəўирде мусылман мəмлекетлери жəмийетлик сиясый, 

экономикалық ҳəм мадений жақтан күшли раўажланды. Шайырлар, алымлар, ойшыллар, мəмлекетлик 
ғайраткерлер пайда болды. Антик дəўир мəдениятын мийраслаў күшейди. Дүньяий пəнлер тез 
раўажланып кетти. Аристотель, Платон көз-қараслары жақын Шығыс ҳəм Орайлық Азия 
философиясының раўажланыўына тəсир жасады. Шығыс ренессанс дəўири төмендеги улыўма 
сыпатларға ийе. 1. Мəденият, дүньяий илимлер ҳəм ислам ақыйдашунаслығының раўажланыўы. 2. Грек, 
Рим, Парсы, Ҳинд ҳəм басқа мəдениятлар жетискенликлерине сүйениў. қ. Минералогия, география, 
химия ҳ.т.б. тəбияттаныў илимлериниң раўажланыўы. 4. Методологияда рационализм логиканың 
үстинлиги. 5. Инсаний дослық. 6. Философияның кең дəрежеде раўажланыўы, əдебият, поэзия, 
риториканың раўажланыўы. 7. Билимданлықтың үлкен ҳүрметке ийе болыўы.  

Мухаммед Аль-Хорезми (780-850) 
Математика, астрономия, география тараўларында изертлеўлер жүргизди, Илимий 

экспедицияларға қатнасты. Баит ал-Ҳикма-данышпанлық үйинде, Шығыстың биринши илимлер 
Академиясында басшылық етеди. Бул жерде сол ўақыттағы ири алымлар-Ахмад Ибн-Мухаммад ал 
Ферғаний, ал Мерғазий Ҳалид Марваруди, Аббаз Жаухарийлер ислеген еди.   

Хорезми жер меридианының бир градусының узынлығын өлшеўде қатнасты. Астрологияны қурыў 
туўралы шығармасы бар. ҒАстрономиялық таблицаларҒ, ҒИндия есабы ҳаққында трактатҒ, ҒКүн 
саатлары ҳаққында трактатҒ, ҒМузыка туўралы трактатҒ ҳ.т.б.  

Хорезмидиң илимий искерлиги ең алды менен тəбийий-илимий билимлерди раўажландырыўға, 
тəбиятты тəжирийбе жолы менен билиўге қаратылды.  

Тəбиятты танып билиўге қаратылған тəжирийбелик-индуктив подход бул бир тəрептен, 
тəбияттаныў илимлерине, соның ишинде астрономия, математикаға тийисли проблемаларды қойыў-
екинши тəрептен тəбийий-илимий ашылыўлардың əҳмийетли факторлары болды. Олардың бас əҳмийети 
сонда, олар соңынан Жақын ҳəм Орта Шығыстың, соның ишинде Орайлық Азияның илимпазлары 
арасында үлкен өзгеристи-обьектив дүньяның тəбиятын есапқа алатуғын дүньяға көз-қараслық 
принциплерди ислеп шығыўға мүмкиншилик берди.  

Хорезмидиң бас ашқаны - алгоритмди математикалық теңлемелерди шешиўдиң улыўма усылын 
шешиўи.  

Алгебраның ашылыўы - еки қарама-қарсылықлы муғдардың(көлемниң) - ҒбелгилиҒ ҳəм 
ҒбелгисизликтиңҒ ара-қатнасы үстинде диалектикалық пикир жүргизиўдиң нəтийжеси. Қəлеген теңлеме 
- бирин-бири бийкарлайтуғын түсиниклердиң бирлиги. Қарама-қарсылықтың бирлиги, белгили ҳəм 
белгисиздиң қарама-қарсылығының бирлиги - бул есап (задача). Буны шешиў - есапты шешиў.  

Линейные (сызықлы) ҳəм квадрат теңлемелер Хорезмиге дейин ҳəм белгили болды. Бирақ олар 
ҳəмме ўақыт өзинше, индивидуаллық жол менен шешилди. Улыўма қəде, алгоритмлер болмады. 
Хорезмидиң ашылыўында ҳəр қыйлы жеке теңлемелерди анализлеўдиң тийкарында улыўма түрди 
жасады.  

ҒАлджабр и алмукабалаҒ китабында автор теңлемелердиң алты типин жасадыҮҮ биринши 
дəрежедеги үш теңлеме (линейные) ҳəм үш екинши дəрежедеги (квадратные) теңлеме. Бул теңлемелер 
муғдардың, көлемниң үш түриниң ара-қатнасын аңлатадыҮ қарапайым санлар, кореньлер, квадратлар.  

Ҳəр бир теңлемени шешиў ушын (Хорезми тəрепинен ашылған) ол тəрепинен енгизилген 
методлар зəрүрлиҮ алджабр ҳəм алмукабала. Алджабр-бул тиклеў я толтырыў. Усы методтың 
жəрдеминде қарама-қарсылықлы белгилер бир оңлыққа (положительному) алып келинеди. Алмукабала 
биргелкили ағзаларды қарама-қарсы қойыў. Бул методлардың бирлиги еки пəллели тəрезини ядқа 
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түсиреди. Ҳəттеки олар алджабр ҳəм алмукабаланың операцияларына дейин ҳəм соңынан ҳəм тең 
салмақлықта болыўы керек.  

ҒАлгоритмҒ сөзи -ал-Хорезмидиң латынша транскрипциядағы аты. Алгоритмлер теориясы 
ҳəзирги математика, информатика ҳəм кибернетиканың əҳмийетли бөлеги болып табылады.  

Фергани Шахамиддин Ахмад ибн Мухаммад ал Ферғани 
Ол Ферғанада туўылған. Орайлық Азия, Ирак, Египетте жумыс иследи. Тийкарғы изертлеўлери 

астрономия, география, геодезияға тийисли.  
Ферғани өзиниң мийнетлеринде дүньяның дүзилиси, жақтыртқышлардың ҳəрекети (күн, ай, 

жулдызлар), календарь ҳəм география туўралы тийкарғы мағлыўматлар менен таныстырады. Өзиниң 
изертлеўлериниң нəтийжелерин араб, сирия, грек, парсы, египет ҳ. б. да еллердиң жуўмақлары менен 
салыстырады.  

Ферғанидиң түсиндириўи, есаплаўы бойынша аспан сфера тəризли. Себеби, аспан денелериниң 
мүйешлик тезлиги бирдей. Аспанның айналыўының радиусының муғдары, көлеми көринетуғын 
муғдардың - Күн ҳəм айдың турақлығы менен тастыйықланады. Жер ҳəм сфера тəризли. Бул аспанның 
тең ярымын көриўи менен тастыйықланады. Ферғанидиң пикиринше, жер шары точкаға уқсайды  

Аспанның ҳəрекети, Ферғанидиң тастыйықлаўынша, еки түрли: пүткил аспан сферасының 
ҳəрекети ҳəм планеталардың ҳəрекети. Олар бағдарланыўы бойынша қарама-қарсы. Олардың 
көшерлериниң айналыўы (демек, полюслар ҳəм) бирдей емес, уқсамайды.  

Күнниң шығыў ҳəм батыўының механизмлерин ҳəр түрли широталар (кеңлик) бойынша анық 
келиўиҮ полюсларда барлық қыс түнлери бир түн, бул жерде жыл суткаға тең, күн-алты айға, түн алты 
айға тең. Аспан экваторының шеңбери горизонт пенен сəйкес, тең келсе, тас төбе (зенит) полюс пенен 
сəйкес келеди.  

Сегиз сфера бар. Жети - Қуяш, Ай ҳəм бес белгили планета ушын, ал сегизинши-оң жоқарғы, 
барлық ҳəрекетсиз жулдызлар ушын. Бирақ бул сфералардың орайлары ҳəр қыйлы.  

Зодиак ҳəм күнниң сфераларының орайлары Жердиң орайына жайласқан, ал басқа сфералардың 
орайлары тəрепке бурылған. Усыған байланыслы планетаға ҳəр қыйлы жағдайда-апогей, перигейге ийе. 
Усыннан ҳəрекеттиң тезлигиндеги айырмашылық - апогейде ақырынлаў, перигейде тезлеў.  

Ферғани жақтыртқышлардың ҳəрекетиниң классификациясын береди. Қозғалмайтуғын 
жулдызлардың ҳəрекети - бул барлық планеталар ушын зəрүрли ҳəрекет. Күн еки ҳəрекетте қатнасадыҮ 
батыстан шығысқа қарай ҳəм эклиптиканың полюслери дөгерегинде. Ай бес айналатуғын ҳəрекетте 
қатанасады.  

Ферғани планеталар менен жулдызлардың Жер менен аралығын өлшеў проблемасына, Айдың, 
Күнниң тутылыўы проблемаларына тоқтайды.  

Аспан сферасындағы эклиптика менен экватор мүйештиң жүдə анық нəтийжеси Ферғаниге 
тийисли. (Розенфельд Б. А. , Сергеева Н. Д. Стереографическая проекция. М. ə9ўқ). Оны 
стереографиялық проекцияның тийкарын салыўшы десе болады. Астрологияның теориясын ҳəм 
практикасын бириншилерден болып ислеп шықты.  

Ферғанидиң бас хызметиҮ астрономия илимине дəлийллеў методын алып келди. Ол тəрепинен 
азимут, жулдызлар, альмукантаратлар, жоқары көтерилиў, радиуслар, параллельлер таблицалары 
қурылды.  

Ферғани Каирдың қасындағы Рауд атаўындағы геодезиялық жумысларға басшылық етти. Гейбир 
тарийхшылар километрдиң қурылысын, дүзилисин Ферғанидиң аты менен байланыстырады.  

Фарабидиң философиялық ҳəм социологиялық көз-қараслары 
Абу Наср ибн Мухаммад Фараби энциклопедиялық билимге ийе болғанлығы ушын ҒШығыс 

АристотлиҒ ҳəм ҒЕкинши муғаллимҒ (Аристотельден кейин) атларына ийе болып, орта əсирлик 
шығыстың атақлы философы.  

ҳўқ-жылы Фараб деген жерде (Арыс дəрьясының Сырдəрьяға қуяр жеринде) туўылған. 
Илимлерди үйрене отырып, Фараби Шаш (Ташкент), Самарқанд, Бухара, Иранда болды. Өмириниң 
соңғы жылларын Фараби Халаб, Дамаскте атқарды. 9ө0 жылы Дамаскте қайтыс болды.  

Оның барлық мийнетлерин (олар əү0тан аслам) еки топарға бөлиў мүмкин - а) əййемги грек 
алымларының трактатларына комментарийлер формасында жазылған мийнетлер.  б)оригинал 
изертлеўлер.  

Онтология 
Фарабидиң түсиндириўи бойынша бирликли болмыс алты басқыштан турады. Олар бир ўақытта 

пүткил жасап турғанның басламасы ҳəм олар бир-бири менен себеплик ғəрезлиликте байланысқан.  
Биринши басқыш-биринши себеп (ас-сабаб ал-аввал демек, қудай), екинши басқыш -аспан 

денелериниң болмысы (ас-сабаб ас-сони), үшинши басқыш-искерликли ақыл-ой (деятельный разум-ал-
акл ал-фаол), төртинши басқыш - жан (душа -ан-нафис), бесинши басқыш - форма(-ас-сурат), алтыншы-
материя (ал-модда).  
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Солай етип, қудай ҳəм материя тутас бирликти қурай отырып, бир-бири менен себеплилик 
жағдайында бираз басқышлар арқалы байланысқан. Өзлериниң себеплик ғəрезлилиги бойынша бул 
басламалар еки түрге бөлинедиҮ зəрүрли барлық (необходимое сущее) - оның өмир сүриўи, барлығы 
тəнҳа өзинен келип шығады.  

ҒМүмкиншиликке ийе барлықҒ (возможно сущее) - өзиниң болмысында белгили себепке зəрүр 
ҳəм ол пайда болғанда зəрүрли барлыққа айналады. Мүмкин болған затлардың себеплик-ақыбетлик 
қатары ең соңында зəрүрли барлыққа алып келеди.  

Фарабидиң басламалар, негизлер, тийкарлар туўралы тəлийматы оған неоплатониклердиң 
эмоционаллық теориясының тəсирин аңлатып, ортодоксаллық исламның позицияларынан тиккелей 
айрылып турады.  

Биринши себеп мəңгилик қəсийетке ийе болғанлықтан, материя, оның ақыбети ҳəм мəңги болады.  
ФарабиҮ ҒЗəрүрли барлық (необходимое сущее) барлық затлардың болмысының себебиҒ деген.  
(ҒНеобходимое сущее есть причина бытия всех вещей в том смысле, что оно наделяет их вечным 

существованием и вообще отличает их от несуществованияҒ. Фараби. Существо вопроса // В Книге 
Избранные произведения мыслителей Ближнего и Средного Востока. с əүҳ).  

ФарабиҮ дүньяның пайда болыўы əсте ақырын (постепенный) процесс. Ол белгили избе-изликте 
ҳəм зəрүрликте өтеди. Демек, дүнья ҳəм қудай еки қарама-қарсы полюслар емес, ал бирликте себеплик, 
избе-излик, нызамлылық ҳүким сүрген болмысты, барлықты қурайды.  

Барлық жердеги ҳəм аспандағы сфералар денеликке, демек, материаллыққа ийе. Барлық 
предметлер алты түрге бөлинедиҮ аспан денелери, ақыл-ойға ийе ҳайўанлар (адам), ақыл-ойға ийе емес 
ҳайўанлар, өсимликлер, минераллар, төрт элемент-от, ҳаўа, жер ҳəм суў. Соңғылары материаллықтың 
тийкарлары, олар материяның жүдə қарапайым түрлерин аңлатады. Қалған алтаўы қурамлы болып, 
биринши элементлердиң биригиўи нəтийжесинде пайда болады.  

Фарабидиң пикиринше, барлық затлар ушын улыўма род-дүнья (Ғобщий род для всех вещей -
мирҒ). Қəлеген дене, Фарабидиң пикиринше, ең алды менен потенцияда, мүмкиншиликте ҳəм соңынан 
ғана ҳақыйқатлыққа айналады. Мүмкиншиликтен ҳақыйқатлыққа өтиў материяның белгили форма менен 
биригиўи нəтийжесинде өтеди.  

Фарабидиң қарсылықлары формалардың қарама-қарсылықлары ҳəм соқлығысыўлары ҳаққында 
ойы тəбияттағы өзгерислердиң дəрегинен түсиниўге умтылыў сыпатында баҳалыққа ийе.  

Илимлердиң классификацисы 
Билимлерди Фараби практикалық (ремесло-өнер) ҳəм теориялық (илим) деп бөледи.  
Илимниң обьекти барлық реаль өмир сүрип турғанлар, оның ҳəр қыйлы қəсийетлери ҳəм 

сапалары. Теориялық билим сферасында бас орын философияға тийисли. Философияны Фараби 
болмыстың улыўма қəсийетлери ҳəм нызамлары ҳаққында илим сыпатында белгилейди ҳəм оның 
конкрет илимлерге қатнасын улыўмалықтың жекеликке қатнасы сыпатында минезлейди. Фараби 
системасында философия туўралы ҒИлимлердиң илимиҒ деген тезис өз сəўлелениўин тапты.  

Фараби илимлерди классификациялаўдың орта əсир тусындағы биринши ҳəм толық түрин дөретти 
ҳəм ол сол дəўирдиң илимий билимлердиң энциклопедиясы атанды. Барлық илимлерди Фараби бес 
топарға бөледи.  

1. Тил туўралы илим. Жети разделге ийе.  
2. Логика.  
3. Математика. Өзиншеликке ийе жети илимге бөлинеди. Арифметика, геометрия, оптика, 

жулдызлар ҳаққында илим, музыка ҳаққында илим, аўырлық ҳаққында илим (наука о тяжести), 
механика.  

4. Тəбияттаныў ҳəм диний илимлер ямаса метафизика.  
5. Қаланы басқарыў туўралы илим (ямаса сиясий илим), юриспруденция ҳəм калам.  
Фараби өзиниң илимлерди классификациялаўында ҳəр бир илимниң обьектиниң 

айырмашылықларын ғана есапқа алып қоймастан, оның өз нызам ҳəм қəделериниң спецификасын ҳəм 
оған тийисли билиўдиң қуралларын ҳəм есапқа алады.  

ФарабиҮ илимлер, улыўма барлық белгилер болмыстан туўынды бола отырып, субьектив 
тилектен емес, ал əсте-ақырын ҳəм избе-из оған адамның раўажланыўдағы усылларының, 
зəрүрликлериниң нəтийжесинде пайда болады.  

Фарабидиң системасында ҳəр қыйлы илимлер бирин-бири бийкарламайды, ал өз-ара байланыс ҳəм 
өз-ара белгилениўшиликте қаралады. Оның классификациясы Шығыста ҳəм Европада ҳəм буннан соңғы 
классификацияларға күшли тəсир етип, үлкен роль ойнады.  

Билиў теориясы 
Фараби: адам танып билетуғын субьект, ал бизди қоршаған тəбият - билиўдиң обьекти. Тəбият 

субьекттиң алдында болады: Ғпозноваемое существует да относящегося к нему знания так же, как 
чувственно воспринмаемое - до относящегося к нему восприятия. Фараби. Комментарии к ҒКатегориямҒ 
Аристотеля // В кн. Избранные произведения мысл. стран Ближ. и Сред. Востока. с. 191.  
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Фараби тəбиятты билиў процессиниң шексизлигин айтып, оның билмеўден билиўге өтиўге, 
ақыбетли билиўден себепли билиўге, қубылысты билиўден тийкарды билиўге, акциденциядан 
субстанцияға өтиў деп есаплайды.   

Фараби адамда туўыларда оны Ғаўқатландыратуғын, тəмийинлейтуғын күш (питающая сила)Ғ 
пайда болады. Ақыл-ой күшиниң арқасында адам ақыл-ойға сыйымлыны, абстрактлықты танып биледи, 
гөззаллықты əбешийликтен ажыратып биледи, жақсыны жаманнан, пайдалыны зыяннан айырып биледи, 
илим ҳəм искусствоны меңгереди.  

ФарабиҮ адамның барлық билиўлик-психикалық уқыплары жанның ҳəрекети ҳəм күши.  
Бул күшлердиң дене органынан ғəрезлилигин, демек, психикалықтың материаллық пенен 

белгиленгенлигин Фараби атап өтеди.  
ФарабиҮ Бул күшлердиң ҳеш бири материядан бөлек жасамайды. (Ни одна из этих сил не 

существует оторванно от материи (Фараби. Существо вопросов // Изб. произ. мысл. Ближ. и Средн. 
Востока. с. 149-150).  

Фараби билиўдиң еки басқышын ажыратады - сезиўлик ҳəм ойлаў. Сезиўлик билиўдиң ролин айта 
отырып, Фараби адамды сыртқы дүнья менен байланыстырыўшы сезимлердиң бес түриниң ҳəр бирине 
тоқтамайды.  

Сезиўдиң ҳəр бир түрин Фараби сезимлердиң белгили органлары менен байланыста қарайды.  
ФарабиҮ қəлеген сезиў адамлардың сезиў органларына обьектив өмир сүриўши предметлердиң 

конкрет қəсийетлериниң сыртқы физикалық тəсириниң нəтийжеси.  
Фарабиде титиркениўдиң күши менен сезиўликтиң (чувствительность) себеплик ғəрезлилик 

туўралы белгили көз-қарас бар. Басқаша айтқанда, титиркениў қаншама күшли болған сайын, ол 
болдырғанның изи сезимде узағырақ сақланады.  

Фараби сезиўлик билиўди тиккелей, конкрет сəўлелениў сыпатында түсинеди.  
Фарабиде билиўдиң сезиўлик этапы менен яд, елеслетиў ҳəм қыяллаў байланыстырылады ҳəм 

оларға сезиў менен ойлаўдың арасындағы орын бериледи. Фарабидиң ядтың, қыяллаўдың тəбиятын 
түсиндириўи олардың физикалық органын анықлаўға умтылыў менен характерли. Ол, оның пикиринше, 
мийдиң алдыңғы бөлегине жайласқан. Бирақ адам ушын өзгешелик сезиў ҳəм яд емес, олар гей бир 
ҳайўанларға да тəн, ал ақыл-ой болып есапланады. Адамның ҳайўанлардан айырмашылығы сонда, ол 
билимди ақыл-ой ҳəм сезиўлер арқалы алады. (Фараби Таьликот // В сб. Мажму ат -расаил ал хукама. 
Тошкент, 1963. 255 а-б).  

ҒАқыл-ой күшиҒ сыртқы предметлердиң ойша образларын береди. Сезиўлерден айырмашылығы, 
ойлаў реаль затларды абстракт қыяллаў процессинде танып биледи. Буннан басқа ақыл-ойға түсиниў 
(понимание) тийисли.  

(См. Фараби. А-Масаил ал фалсафийа ва ала жавабанха//В сб. Мажму ал- Фараби, 94, 105-106 б).  
Абстракт илимий түсиниклер, соның ишинде математикаға тийислилери де, сыртқы дүньядан 

қаншама ажыралған болыўына қарамастан конкрет өмир сүрип турған даналардың қəсийетлерин 
сəўлелендиреди.  

Билиўдиң еки формасының - сезиўлик ҳəм рационаллықтың усыллары ҳəм айырмашылықлары 
баянлаўдың ҳəм түрин белгилейди. Сезилген сапалардың (от ощущающих качеств) ойланылатуғын 
тийкарларға, демек конкретликтен абстрактлыққа ҳəм денелерди ойлаў тəрепинен оларды сезиў 
тəреплерине, басқаша айтқанда абстрактлықтан конкретликке.  

Фараби ақыл-ой менен (разум) танып билиўде танып билинетуғын предметлердиң тереңлигин 
көрсететуғын басқышларды ажыратады. Бул процесс еки момент пенен минезленеди; конкретликтен 
улыўмалыққа өтиў, ойдағы улыўмалықты көрсетиў, соңынан бул улыўмалықтың (конкретлиликте 
табылған) жəрдеминде конкретлиликтиң мəнисин тереңлестириў. Ең соңында ақыл-ой (разум) 
жердегилердиң бəрин танып билип, аспан денешелерин танып билиўге өтеди. Сөйтип, жер-жүзлик, 
космослық денеге араласып сиңиседи, бирлеседи. Ақыл-ойлық билиў (разумное познание) бул жер-
жүзлик ақыл-ойдың (мировой разум) тəсиринде əмелге асырылады.  

Билиўде (адамның билиўинде) искерликли (ҳəрекетшил) ақыл-ой (деятельный разум-ал акл ал-
фаол). Искерликли, ҳəрекетшил ақыл-ойдың ролиҮ сезиўликти күшейтеди ҳəм оны ойлаў ушын 
қолайластырады ҳəм ең жуўмағында раўажланыўдың ҳəр түрли басқышлары арқалы билиўди (познание) 
дүнья туўралы ҳəмме билимлер менен байытып, мəңгиликке алып келеди. Искерликли, ҳəрекетшил 
ақыл-ой адам менен биринши себеп (первопричина) арасында дəлдалшы бола алады. Бул искерликли 
ҳəрекетшил ақыл-ой денедеги жан менен ҳəм байланыспалы. Солай етип, қудайлық тиришиликтиң 
(божественные жизни) қəсийетлери адамға өтеди, оның билими ақыл-ой күшинде мəңгиликке айналады.  

Ақыл-ойдың проблемасының былай шешилиўи араб тиллес философияның буннан соңғы 
ўəкиллери, ең алды менен Ибн Сина ҳəм Ибн Рошд ушын ҳəм характерли болды.  

Логика 
Фараби-тутас логикалық системаны - куллиятты дөретиўши. Бул ушын айрықша титулға - «ал 

Мантики» («Логичный») ийе болды. Ол логика бойнша Аристотельдиң барлық шығармаларына 
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комментарийлер жазды. Фараби булардың ҳəр бириниң мазмунын терең билип қоймастан, биринши рет 
орта əсирлик философияда оларды системаға келтирди. Деген менен ол логика бойынша оригинал 
жумыслардың ҳəм авторы. Булардың ишинде Стагириттиң тийкарғы пикирлерин сынға алған пикирлери 
бар трактатлардың ҳəм авторы.  

Фараби логикада илимий билиўдиң методын көреди, бул оның рационалистлик позициясына 
сəйкес келеди (Логика, Фарабидиң пикиринше, ойлаў процессиниң дурыслығын я надурыслығын 
анықлаў ушын хызмет етеди). Əлбетте бул процесс - ойлаў процесси обьектти танып билиўге 
бағдарланып, ақыл жеткендей тийкарлар, демек категориялар менен ис алып барғанда болады.  

Фараби «логика, когда она применяется в тех или и них частях философии суть инструмент, 
посредством которого добывает достоверные знания всего того, что охватывает теоритическое 
искусство».  

Фараби логикалық терминологияны ислеп шығыўға үлкен үлес қосты. Ол логика ҳəм грамматика, 
логикалық ой ҳəм оның сөзде сəўлелениўи арасында байланысты табыўға умтылды. Логиканың обьектин 
анықлай отырып, ол үш моментти көрсетеди; 1) категориялар менен ойлаўға, илимлерди, 
искусстволарды ийелеўге, өзиниң ҳəм басқалардың ис-ҳəрекетлеринде, жүрис-турысында гөззаллық 
пенен əбешийликти ажыратыўға мүмкиншилик болдыратуғын уқыплылықлар.  

2) адамның жанында (душа) пайда болып, ҳəм ишки сөз сөйлеў атанатуғын категориялар.    
3) ақылда орны бар, сыртқы сөз сөйлеў аталатуғынлар.  
Ойлаў ҳəм оның логикалық қəделерин Фараби улыўма адамзатлық деп есаплайды. Фарабидиң 

логиканың ҳəм грамматиканың өз-ара қатнаслары ҳəм өзгешеликлерин түсиндириўи усы бүгинге дейин 
өз əҳмийетин сақлап киятыр.  Фараби логиканы сегиз бөлекке (разделге) бөледи.  

1) Қарапайым тиллик пикирлер- ойдың оғада əпиўайы бөлеклери сыпатындағы түсиниклер, 
категориялар. 2) қурамлы категориялар-гəплер, пикирлер; 3)силлогизмлер. Қалған бес бөлеги (разделлер) 
пикирлеўдиң метод ҳəм усыллары; а) дəлиллеў методы; б) диалектикалық метод (демек, дискуссия 
методы); в) софистикалық метод (демек, қарсыласты алжастыратуғын метод); г) риторикалық; д) 
поэтикалық.  

Бул бес усыл силлогистлик искусствоның түрлери болып табылады. Бирақ илим олардың 
биреўине - дəлийллеў усылына сүйенеди.  

Фараби тийкарғы логикалық формалардыҮ түсиниклерди, пикирлерди ҳəм ой-жуўмақларын 
қараўға үлкен дыққат бөледи.  

Түсиниктиң логикалық дүзилисин қарай отырып, Фараби түсиниктиң теклик (родлық)- түрлик 
(родо-видовое отношение) қатнасларға толығырақ тоқтайды. Сондай ақ түсиниклерди анықлаў, билиў, 
ҳəр қыйлы түрлерин сыпатлаўға ҳ.т.б. толығырақ тоқтайды. Илимий категориялардың спецификасын 
қарайды. Илимий категориялардан күнделикли түсиниклердиң айырмашылығы, тилде көринис табыўы, 
демек, илимий терминология мəселелерине тоқтайды.  

Пикирлерди изертлей отырып, Фараби субьект ҳəм предикаттың арасындағы қурамлы, қыйын өз-
ара қатнасларды көлем ҳəм мазмуннан шыға отырып қарайды. Усы бүгинге дейин анықламалардың 
логикалық тəбиятын ашыў ҳəм сыпатлаўлар, пикирлерди классификациялаў баҳалы. Əсиресе Фарабидиң 
предикат билиўлерди қатнаслы (олар предикатлар болады) бөлиўге умтылысы ҳəм айрықша дыққатқа 
ийе.  

Фараби ойлаўдың қурамлы, қыйын формасы - ой жуўмағына үлкен дыққат бөлди. Дəслепки 
билимлер ҳаққында тəлийматы (Учение о первоначальных знаниях) - ҳақыйқый, дедуктив ой 
жуўмағында тийкарғы момент бола алатуғын тəлиймат оригинал характерге ийе. Силлогизмниң 
биринши тийкарын қарайтуғын дəлиллеў аргумент болатуғын бул шынлықлар төртеўҮ макбулат 
(установление), машхурат (общепринятие), махсусат (частные ощущение, чувтвенные знания), макулати 
аввал (первичные категории, аксиомы).  

Фарабидиң жумысларында силлогизмниң дүзилиси ҳəм формалары, логикалық қəтелердиң пайда 
болыў себеплери қарама-қарсылық емеслик, тийкардың жеткиликли нормалары ҳ.т.б. баҳалы пикирлери 
бар.  

Жəмийет ҳəм мораль 
Орта əсир ойшылларының ишинде бириншилерден болып жəмийетлик өмирдиң өзгешеликлери 

ҳəм дүзилиси туўралы тəлийматты ислеп шықты. (Фараби. Трактат о взглядах жителей добродетельного 
города. Каир. 1905. , Он же. О достижениях счастья. Хайдарабад, 1926. и др.). Оның бул хызмети жер 
жүзилик илимий əдебиятта мойынланған Өзиниң жумысларында Фараби көп ғана мəселерди көтередиҮ 
1) жəмийетлик өмир ҳаққында илимлердиң предмети ҳəм ўазыйпалары 2) Жəмийетлик бирлеспелердиң 
келип шығыўы, қуралы ҳəм түрлери, адамзат жəмийетиниң формасы, бул мəселелер бойынша, 
Фарабидиң көз-қарасынша, қəте теорияларды криткалаў.  

3) Қала-мəмлекет, мəмлекетлик бирлеспелердиң өзгешеликлери ҳəм турмысы, мəмлекеттиң 
функциялары ҳəм оны басқарыў формалары. 4) Жəмийетте адамның орны ҳəм мийнетлери, 



 42

интеллектуаллық, əдеп-икрамлық тəрбия мəселелери. 5) мəмлекетлик бирлеспениң ўазыйпалары ҳəм 
тийкарғы мақсети, ғалаба бахытқа жетисиўдиң жоллары ҳəм усыллары.  

Жəмийетлик турмыс туўралы илимлерге Фараби қала-мəмлекет ҳаққындағы, демек, сиясий 
илимди (ал мадания), юриспруденцияны (фикх) ҳəм мусулман теологиясын (калам) жатқызады.  

Мəмлекетти басқарыў, Фарабидиң пикиринше, еки типте болады: мəмлекеттиң турғынларын 
ҳақыйқый бахытқа ҳəм иллюзорлық, жалған бахытқа алып келетуғын басқарыў.  

Басқарыў искусствосы басқарыўдың улыўма нызамларының теориялық билимлерин ҳəм 
басқарыўдың практикалық искерлигин ҳəм талап етеди. Теориялық билимди практика менен 
ушластырыў ҳəр бир конкрет жағдайда мəмлекетти дурыс басқарыўға мүмкиншилик береди.  

Фараби этиканы ҳəм педагогиканы өзлеринше илимлер сыпатында бөлмейди. Олар сиясий 
илимниң бөлеги. Бул илим ғалаба бахытқа жетисиўдиң жолын белгилеўи тийис. Этика- адамның, 
жəмийеттиң ағзаларының əдеп-икрамлық ис-ҳəрекетлери туўралы билим, ал сиясий илим-улыўма 
жəмийеттиң барлық ағзаларының нравларын, поступокларын басқарыў туўралы билим.  

Фараби жəмийеттиң келип шығыў проблемасын байланыслы адамлардың жəмийетке бирлесиўи 
урыслар ҳəм күшлеў, зорлаўлардың нəтийжесинде əмелге асырылған деген пикирди натыўры деп 
есаплайды. Жəмийет адамлардың өзлериниң талапларын қанаатландырыўға умтылыў нəтийжесинде 
пайда болған; жəмийет адамлардың өмир сүриўи ушын зəрүрли. (См. Фараби. Трактат о взглядах 
жителей добродетельного города//В кн. Григорян С. Н. Из истории Средней Азии и Ирана VII-XII веков. 
М. , 1961. c. 136)  

Жəмийет бир-биринен өзлериниң əдетлери, нравлары, характер ҳəм тили менен айрылып 
туратуғын халықлардан турады. Ҳəрқыйлы халықлардың нрав ҳəм характерли белгилериниң 
өзиншелигин Фараби олар жасап турған географиялық шараятлардың өзгешеликлери менен 
түсиндиреди.  

Фараби қала-мəмлекетлерди пазыйлетли ямаса идеаллық ҳəм надан деп бөледи. Идеаллық қала-
бул сондай қала, ол турғынлардың өз-ара жəрдеми тийкарында жасайды.  

Қала-мəмлекет сыртқы ҳəм ишки ўазыйпаларды шешеди. Сыртқы ўазыйпалар - бул қаланың 
қорғанысын шөлкемлестирип, оны сыртқы топылыстан қорғаў. Ишки ўазыйпалар - оның турғынларына 
бахыт бағышлаў.  

Фараби басқарыўдың үш формасын атап көрсетеди: жекке басқарыўшылық (единовластие), 
адамлардың азғана топарының басқарыўы, халық сайлаған оғада ылайықлы жекке адамның басқарыўы. 
Бул бойынша шешиўши характерге ийеси басқарыўдың формалары емес, ал оның ақылға сыйымлығы 
(разумность).  

Жетилген жəмийетлерде кəсипти еркин таңлаў мүмкинлиги болады. Бул жерде ҳақыйқый 
еркинлик ҳəм теңлик ҳүким сүреди, жекке басқарыў (единоличная власть) жоқ. Бул қалалардың 
басшылары өзлериниң искерлигинде теңлик, əдиллик ҳəм улыўма абаданлық принциплеринен келип 
шығады (См. Фараби. Мажму ат-расаи ал хукама. 250 а-б).  

Басшы - өзиниң шəкиртлерин илимлерге, бахытқа жетиўдиң жасларын үйретип атырған 
муғаллимге (устазға) уқсас. Бирақ барлық талапларды бир адамға сыйғызыўдың қыйын екенин түсинеди. 
Соның ушын топарлық басқарыўды қолайлы вариант деп есаплады. Бирақ жəмийеттиң ҳəр бир ағзасы 
бул сапалардың биреўин бийкелесе (олицетворение) ғана усылай болады.  

Жəмийетлик жетилиў ҳəм ғалаба бахытқа ерисиў илимниң жəрдеминде исленип шығылған 
жоқары дəрежедеги интеллектуаллық ҳəм əдеп-икрамлық нызамларды өзлестириў процессинде əмелге 
асырылады.  

Адам өзиниң тəғдирин, өзиниң бахтын өзи жасайды. Фарабидиң тəлийматында əҳмийетли орынды 
улыўма бахыт мəселеси тутады. Оған жетиў жəмийеттиң ҳəм мəлекеттиң тийкарғы мақсети. Оған жетиў 
жолы-илим ҳəм тəрбия. Ҳақыйқый бахытқа билимлерди ийелеў жəрдеминде жетеди. Ҳақыйқый бахыт 
қəлеген жаманлықтың жоқ етилиўи ҳəм адамның жаны ҳəм ақыл-ойының тийкарларды ҳəм пазыйлетли 
ислерди танып билиўдеги жоқарғы дəрежеге жетиўи менен мəңгилик болып табылатуғын жер жүзилик 
ақыл-ой менен бирлесиўи менен байланыслы. Адам қайтыс болады, бирақ оның тирисинде жетилген 
бахыты руўхый ҳəм көтериңкилик қубылыс бола отырып, өлмейди.  

Фарабидиң дүньяға көз-қарасы IX-X əсирдиң мəдений жетискенликлериниң синтези болды. Ол 
сол дəўирдиң күшли ҳəм əззи тəреплерин ҳəм сəўлелендирди. «Шығыстың Аристотели» - Фараби өзиниң 
тəлийматын Жақын ҳəм Орта Шығыстың мəдений жетискенликлериниң тийкарында раўажландырыўға 
умтылыды.  

Фарабидиң тек Шығыстың ғана емес, Батыстың ҳəм жəмийетлик-философиялық ойында үлкен 
роль ойнады. «Тазалық, ҳадаллық туўысқанларына, Абу Сулайман Мантикидиң көз-қарасларына, Ибн 
Мискавеик, Ибн Баджа, Ибн Туфейли ҳ. б. тəсир етти. Ибн Сина оны өзиниң тиккелей устазы деп 
есаплады.  
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Абу Абдуллах Хорезмидиң философиялық көз-қараслары 
Абу Абдуллах Хорезми X-əсирдеги ири алым энциклопедист. Хорезмде туўылған, соң ала 

Шығыста жасады ҳəм соңынан «Мафотик ал-ум» («Илим гилтлери китабының») - Жақын ҳəм Орта 
Шығыста биринши энциклопедиялардың авторы болды. Мийнетлеринде право, философия, логика, 
поэтика астрономия, математика, медицина, музыка ҳ. б. илимлердиң тийкарлары берилген.  

Фараби сияқлы Хорезми ҳəм өз дəўириниң илимлерин классификациялаўға умтылады. Барлық 
илимлерди Хорезми «шариатлық» ҳəм «шариатлық емес» деп бөледи. «Шариат» илимлери тийкарынан 
динге хызмет етеди, сондай-ақ араб тиллес жəмийетиниң тиллик проблемалары менен байланыслы.  

Ал «араблық емес» илимлер (Хорезми «греклер» басқа халықларды нəзерде тутады) сол дəўирдиң 
билимлериниң пүткил жыйынын өз ишине алады.  

Дүньяўий (светские) илимлер ол тəрепинен динге бағынбайтуғын сыпатында түсиндириледи. 
Мəселен, «шариат илимлери» ҳəм араб тиллес жəмийетлердиң лингвистикалық проблемаларын 
қанаатландырыў менен байланыслы илимлер өз ишине мусылман ҳуқықы, калам, араб тилиниң 
грамматикасы, поэтика ҳəм хронологиялық илимлерди киргизеди. «Араблық емес» илимлер Хорезмидиң 
түсиндириўинше, мазмунынан (оглавление) белгили, философия, логика, медицина, арифметика, 
геометрия, астрономия, музыка, механика ҳəм алхимияны өз ишине алады.  

Хорезмидиң илимлерди классификациялаўы төмендегише:  
I. «Шариат» илимлери ҳəм оның менен байланыслы «араблық» илимлер: 
1. Фикх мусылман ҳуқықы 2. Калам 3. Грамматика 4. Поэтика 5. Хронология ҳаққында илим.  
II. «Араблық емес» илимлери («грек» ҳ. басқа халықлар)Ү 
1. Теориялық философия 2. Практикалық философия: этика, үйди басқарыў, сиясат (қаланы 

басқарыў-управление городом, госуд.). 3. Метафизика 4. Математикалық илимлер (арифметика, 
геометрия, астрономия, музыка туўралы илим) 5. Тəбияттаныў илимлери (медицина, метеорология, 
минералогия, алхимия, механика). 6. Логика.  

Тутас алғанда Хорезмидиң философиясын п е р и п а т е т и з м деп атайды.  
Хорезми философияның өзин «затлардың ҳақыйқатлығы ҳаққында илим» деп түсинеди. Ҳəр бир 

зат материя менен форманың бирлиги. Биринши материя (первоматерия)-ҳəрбир дене, форманы алып 
келиўши. Форма - заттың қурылысы ҳəм оның түри, ол первоматерияның қəлиплестириўи нəтийжесинде 
пайда болады.  

Хорезми тутас философиялық категорияларға анықлама берди. Олар: орын, ўақыт, ўақытлық 
аралық (временная деятельность), тəбийий дене ҳ. б.  

Ол дəўирдиң актуаль проблемаларының бири-денелердиң бөлиниў проблемасы. Хорезми бир 
тəрептен, денелердиң шексиз бөлиниў мүмкиншилигин мойынлады. Бирақ оны «концептуал билиў», 
демек қыялдан билиў деп атады. Соңынан бирақ, Ибн Сина мынадай дейди: «тəбийий» демек 
материаллық бөлиў шегине ийе, себеби бөлиниўдеги дене актуаль дəрежеде кишиге жетеди. Бул киши 
өзиниң тəбияты бойнша жүдə киши. Ол оны сезиўлик қабыллаў ушын философлардың айтқанындай, 
жүдə нəзик».  

Сол дəўирдиң проблематикасына сəйкес Хорезми рух түсинигин қарайды. «Тəбийий рух», 
«ҳайўанлық рух», «жеке рух» түсиниклерин аша отырып, оларды тири денелерде өтип атырған 
материаллық процесслер менен байланыстырады.  

«Жанды» («душа») түсиниўи бойынша Хорезми тийкарынан платонизмниң тийкарғы 
жағдайларын критикалайды. Мəселен, улыўма тийкарлардың дүньясы туўралы (существование некоего 
мира общих сущностей). Ол: «общая душа подобна (полярно) общий человек, который является видом 
по отношению, например, к Зеиду, Омару и всем человеческим индивидам. Всеобщая душа та, в которой 
охватываются души Зеида, Омара и каждого и животных индивидов. Она обладает бытием лишь в 
воображении, подобно тому, как существует лишь в воображении «общий человек», а также «общий 
разум». Что касается того, что общая душа обладает самостоятельным бытием, как это утверждают 
многие из философствующих, то это не так» (Материалы по истории прогрессивной обществ-
философской мысли в Узбекистане. с. 97).  

Философские воззрения Абу Абдуллаха Хорезми, его классификации наук, энциклопедические 
сведение, содержащиеся в его труде «Ключи наук» оказали большое влияние на формирование 
средневековой общественно-философской мысли в странах Центральной Азии, Ближнего и Среднего 
Востока.  

Берунийдиң жəмийетлик-философиялық көз-қараслары 
Абу Райхан Мухаммад Ибн Ахмад Беруний уллы алым-энциклопедист, ойшыл ҳəм гуманист 973 

жылы Қыятта Хорезмниң ески пайтахтында туўылды. 16-жасларында ақ экваторға эклиптика 
ийилиўиниң тегислигин үлкен дəллик пенен анықлады. Жас Беруни Орайлық Азияда бириншилерден 
болып жер глобусын жасады. 1000-жылы Беруний «Өткен əўладлардың естеликлери» атлы үлкен 
шығарма жазады. Бул оны пүткил Орта əсирлик Шығысқа танытады. 1010 жылы Абу-л- Аббас Мамун 
ибн Мамунның сарайында үлкен лаўазымды ийелейди.  
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Ибн Мамун өз сарайында ири алымларды жыйнайды. Олар: Абу Али Ибн Сина, Абу Сахл ал-
Масихи, тəржиман ҳəм философ Абу-л Хаир Хаммар, шайыр ҳəм əдебиятшы Абу Мансур ал- Саалиби, 
математик ҳəм астроном Абу Наср Ибн Ирак ҳ. б.   

Беруний өзиниң дөретиўшилик жолының басында ақ жас Ибн Сина менен хат жазысады. Онда бас 
философиялық, космологиялық ҳəм басқа да мəселелер қаралады. 1017-жылы Хорезм Махмуд 
“азнавийдиң əскерлериниң басып алыўына тап болады. Махмуд тəрепинен “азнаға алып кетилген 
алымлардың арасында Беруний ҳəм бар еди. 1025-жылы ол өзиниң əҳмийетли шығармаларының бири - 
Геодезияны жазып питкерди.  

“азнада Беруний индологиялық изертлеўлер жүргизди. Нəтийжеси - «Индия» (1030) мийнети. 
Соңынан «Маъсуд канонлары» мийнетин жазады. Бунда математика, астрономия, геофизика ҳ. б. 
мəселерди қарайды.  

1043-ж. «Қымбат баҳалы затларды танып билиў бойынша мағлыўматлардың жыйнағы» мийнетин 
жазады. Бул əдебиятта «Минералогия» аты менен белгили. «Фармакология» мийнетин жазыўға киристи. 
Бирақ өлим кесент берди. Оның 150 ге жақын мийнети бар.  

Онтология 
 Берунийдиң пикиринше, философияға жол тəбияттаныў илимлери менен болады. Тəбияттаныў 

илимлери философияны терең түсиниўге мүмкиншилик береди. Тəбият илимлери философиядағы метод 
ҳəм дəлиллеўлерди ислеп шығыў ушын жəрдем береди. Тутас алғанда Беруний философияны, болмысты 
танып билетуғын илим деп анықлаў пикирине қосылады. Тəбият белигили нызамларға бағынған барлық 
материаллық қубылысларды, пүткил қоршаған дүньяны өз ишине алады. Беруний «тəбийий күшке» 
ийелердиң ҳəммесин де, ҳақыйқатлықтың нызамлы процессин аңлататуғынның бəрине жийи-жийи 
тəбият деп атайды. Тəбият илимлер фактларды алатуғын область ғана емес, соның менен бирге обьектив 
реаллықтың фактларын, тəбиятты түсиндириўдиң тийкарғы себеби. Ол Абу Машардың «Тəбият 
ҳəммесинен күшлирек» деген пикирине қосылады.  

Ибн Сина менен келиспеўлеринде Беруний ҳақыйқый деистлик позицияға өтеди. «То, что ты 
говоришь это со слов Аристотеля, который считает, что у мира нет начала, не следует отрицания деятеля 
и творца, то это бесмодные слова, поскольку если не предположить начало действия, то не будет 
мыслиться какой-либо деятель».  

(Приложение к ст. А. Шарипова - Малоизвестные принципы переписки между Беруни и Ибн 
Сина//Общ. науки в Узб. Т. 1965. N 11. c. 39).  

Астрономиялық, геологиялық ҳəм басқа да тəбияттың қубылысларын анализлей отырып, 
ўақыттың, жердиң аспан денелери ҳ. б туўралы мынадай жуўмаққа келеди: «вычислетелю не 
возбраняется говорить о тысячах миллионов лет».  

Тəбиятқа тəбийий-илимий қатнасты қолланыўдың зəрүрлиги ҳəм жоқарғы басламаны мойынлаў 
Берунийге деизмнен өтип, материяның мəңги болмысын мойынлаў туўралы идеяны айтыўға 
мəжбүрледи.  

Қоршап турған дүньяның тийкарында материаллық басламалар бар. Ибн Сина менен 
полемикасында төрт элементин атайды. Олар: суў, от, ҳаўа, жер. Ол олар туўралы мынадай деп жазады: 
«Қарапайым субстанциялар преиодлық пайда болыўды ҳəм өлиўди билмейди».  

Беруний жанның барлығын мақуллайды. Бирақ ол жан дене менен тығыз бирге ҳəрекет етеди, жан 
тек денеде өмир сүриўи мүмкин деди. Берунийдиң денениң ҳəм жанның өз-ара байланысы ҳаққындағы 
көз-қараслары ҳақыйқый материалистлик характерге ийе. Жан көпшилик жағдайда жан денениң 
темпераментине бағынады, сонлықтан оның жағдайы ҳəртүрли ҳəм өзиниң характери бойынша ҳəр 
түрли» болады.  

(Абу Райхан Беруни Индия. //Избр. произв. В. б. т. Т. , 1963. т. 2. c. 311). Берунийдиң пикиринше, 
ҳаўа, жер, от бөлинбейтуғын бөлеклерден-атомлардан турады. Ол денениң шексиз бөлинбеслиги 
туўралы тəлийматтың надурыслығын айтты. «Не себеп Аристотель бөлектиң бөлинбейтуғыны туўралы 
тəлийматты» надурыс дейди, денениң шексизликке дейин бөлиниўи ҳəм натуўры.  

Беруний: Геометрлер арасында жүдə белгили тартыслы тастыйықлаўлар атомистлерге тийисли. 
Ол бул оны еки теорияның атомизм ҳəм теориясыз да қарама-қарсылығын шешкендей жол излейди. 
Беруний атомларды мақуллай отырып, бослықты бийкарлайды. Бул сол ўақытлардағы философиялық 
дəстүрлерге туўры келмеди. Себеби атомизм бослықтың болыўын мақуллады.  

Берунийдиң пикиринше, қарапайым элементлер ҳəм олардың атомлары-тəбиятлық затлардың 
структуралық дүзилисиниң соңғы басқышы. Барлық тəбиятлық қубылыслар бөлекшелердиң ҳəм 
элементлердиң қəсийетлерине тийкарланған болыўы керек.  

Аристотельдиң айтқаны: барлық дене ҳəм элементлер өзлериниң тəбийий орнында турады ҳəм 
тынышлықта, ҳəрекетсизликте. Оларды бул ҳалдан шығаратуғын сыртқы күш болмағанда усылай.  

Солай етип Аристотель биринши сыртқы ҳəрекетке келтириўшини мойынлады.  
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Беруний буған гүманланады. Беруний буған геометриядан мысал келтиреди. «Орай» тəсиниги 
тəбийий орын. Тəбийий орынға аўыр денелер өмир де ҳəм жетисе алмайды, оның дөгерегинде болады, 
демек өзиниң тəбийий, орнынан тысқары болады. Жеңил элементлер ушын ҳəм усындай.  

Өзиниң Ибн Сина менен келиспеўшиликлеринде дүньяның көплиги туўралы көз-қарасты айтты: 
егер қудай қүдирет болғанда, ол бул дүньдан басқа дүньяларды жасаў мүмкин еди.  

Аристотель мəңги ҳəм өзгермейтуғын ҳəрекетти туўры линиялы ҳəрекетке қарсы қояды, ал 
Беруний дөңгелек ҳəрекетти аспан денелериниң айрықша ҳəрекети деп есапламайды.  

Жер бетинде ғалаба өзгерис идеясын Беруний «Минералогия» мийнетинде қойды: На ней (земле) 
нет ничего, что оставалось бы устойчивым. Более того, весь мир подвержен этому процессу». (Қараңыз: 
Материалы по прогрессивной общественно-философской мысли в Узбекистане. Т. 1992. c. 73).  

Беруний жердиң раўажланыўында секириўдиң ролин айтады.  
Берунийде адамның организминдеги қарама-қарсылықлардың гүреси туўралы ҳəм пикирлер бар.  
Цикллик теориясы, Берунийдиң ойынша, дүньяның мəңгилиги идеясына алып келеди. Бул 

бойынша Индия философларының дүньяның цикллик раўажланыўы бойынша тəлийматын мақуллайды. 
«Их представления о цикличности повторяющихся периодов времени соответствуют тому, что 
наблюдаются в действительности». (Абу Райхан Беруни. Индия. c. 161).  

Гносеология 
илиўдиң тийкары, бизиң дүнья туўралы билимлеримиздиң дəреги-сезиўлик билимлер, олар сезиў 

органлары арқалы алынады.  
Беруний сезиўдиң ҳəр бир түрин сыпатлап жазды. Соған ылайық ҳəр бир ҳайўан сыртқы дүньяға 

ориентация жасайды. «Благодаря этим чувствам устанавливается порядок его (животного) жизни и 
постоянное восстановление ее» (Абу Райхан Беруни. Минералогия... с. 8) 

Беруний: Р а з д р а ж и т е л ь (титиркендириў) - материаллық. Ҳəр бир сезим 
титиркендириўшиниң белгили түрине реакция бериўге қаратылған. Адамның ҳайўаннан айырмашылығы 
сонда, ол ақыл-ойға ийе.  

Беруний билимлерди тексериўде тəжирийбениң ролин айтты. Мəселен, изумрудтың (ҳасыл тас) 
жыланның көриўине тəсири туўралы улыўма гəптиң бар екенлигин, бирақ оның тəжирийбе арқалы 
тастыйықланбағанлығын айтады.  

Жəмийет 
Берунийдиң пикиринше, ақыл-ойдың күши адамға еле толық шешиўши артықмашлық бере 

алмаўы мүмкин. Буны жəмийет дəлиллейди. Ал жəмийеттиң пайда болыў тийкарында-адамлардың 
материаллық талапларының пайда болыў тийкарында дəлийлленеди.  

Беруний: «человек же из-за своей наготы и немощности, из-за отсутствия органов (защиты), 
подвергался со стороны других, чувствует постоянную необходимость в том, что его защищало бы, и 
потребность в том, что удовлетворяло бы его нужды». (Беруни. Минералогия... c. 8).  

Қорғаныў зəрүрлиги ҳəм басқа да талап. қатнас. зəрүрлиги адамларды бирге жасаўға 
мəжбүрлейди.  

Беруний: «Потребности разнообразны и многочисленны и только сообщество нескольких человек 
может их удовлетворить. Для этого люди придаются в основании городов».  

Беруний: «... дело в том, что (человек) вледствие множества его потребностей и малости 
воздержанности при ограниченности средств защиты и обилии врагов неизбежно был вынужден 
обьяденяться со своими сородичами в обществе в целях взаимоподдержки и выполнения каждой работы, 
которые обеспечили бы и его и других».  

Демек, Беруний жəмийетлик өмирдеги келисимлик басламаның зəрүрлигин мойынлайды.  
Усыған сəйкес жəмийетте адамның өзин, оның функцияларын қарайды. Адамның бас 

миннетлериниң бири-мийнет. Себеби адамның тилегиндеги мийнет арқалы əмелге асады.  
Беруний ақшаның пайда болыўын мийнет бөлиниси менен байланыстырады.  
Беруний: алтын, гүмис өзинше баҳалық емес. Ал ақша сыпатында болып əҳмийетке ийе. Ақшаның 

айналысының жəрдеминде ақша эквивалентиниң ғалаба эквиваленти дəрежесине ийе ҳəм бул олардың 
тийкарғы функциясын қурады.  

Басқарыўдың хызмети (Сан правителя).  
Жəмийетти басқарыў басқарыўшының жəмийетке хызмети - «Суть правления и возглавления-

лишение себя покоя ради страдавших (от насилия) со стороны притеснителей. Это утомление тела при 
охране и защите их семей, их имущества и жизни».  

Беруний Магрибтеги қалалардың биринде басқарыў гезек пенен ҳəммениң қолына өтетуғын 
айтады.  

Патша «дөретиўшилик ақыл-ойға» ийе болыўы тийис. Себеби дүнья жерди ислеўшилердиң 
арқасында, ал жерди ислеў власттың арқасында əмелге асады.  

Беруний: Əдил басқарыўшы (ҳəким, правитель) жоқарғы ҳəм төменги, күшли менен əззилер 
арасында əдилликти орнатыў.  
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Соның менен бирге Беруний: бирде-бир халық сада, надан ҳəм басшылардан азат емес.  
Беруний: елдиң гүллениўи илим ҳəм оның гүллениўи менен байланыслы. Адамның жоқарғы 

бахты-билиўде. Себеби ол ақыл-ойға ийе.  
Беруний миллий ҳəм диний шеклениўшиликлерге қарсы шықты. Оның ойынша миллий ҳəм диний 

шеклениўшиликлер халықлар арасында дурыс өз-ара қатнасларды орнатыўға кесент береди.  
Беруний адамдағы жақсы ислерди улығлады. Оның пикиринше, адамның руўхый келбети, оның 

турмыс қəлпи адам арқалы, оның тəрбиясы, руўхый мазмуны арқалы белгиленеди.  
Ибн Синаның философиялық көз-қараслары 

Абу Али Ибн Сина (Авиценна) - Орайлық Азияның уллы ойшылы. Жақын ҳəм Орта Шығыс 
халықларының тəбийий-илимий ҳəм жəмийетлик-сиясий ойына, оның раўажланыўына үлкен үлес қосты. 
Бирақ Ибн Сина өз дəўириниң ири философы болды. Ибн Сина белигили дəрежеде Орта əсир 
философиясының ҳəм илимниң раўажланыўына үлкен үлес қосты. Оны «Шайхур-раис» - «Алымлардың 
басы» деп атады. 980-жылы Бухарадан онша алыс емес жердеги Афшона аўылында (селосында) 
туўылды. Ибн Сина беске шыққанда семьясы Бухараға көшеди. Бухара сол ўақытлары ири 
экономикалық ҳəм мəдений орай еди. Дəслеп мектепте, соңынан педагоглардың басшылығында 
астрономия, математика, логика, физика, метафизика, нызам шығарыў ҳəм басқа да илимлерди ҳəр түрли 
педагоглардың жəрдеминде үйренди. Ибн Сина медицина менен шуғылланды ҳəм жаслайынан ақ емлеў 
өнери менен даңққа бөленди.  

999 жылы Бухараны Қараханийлер басып алады ҳəм Ибн Сина Ургенчке Хорезмниң пайтахтына 
қашады. Бул жерде Маъмун академиясында ислейди. Академияны Беруний басқаратуғын еди. Көп 
узамай Бухараны “азнаўийлер мəмлекети тəрепинен жаўлап алынады ҳəм Хорезмге қəўип дөнеди. Ибн 
Сина Иранға қашады ҳəм узақ ўақыт қалаларды гезип жүреди. Ибн Сина 1037 жылы 18-июньде 
Хамаданда қайтыс болады. Бул жерде ол соңғы жыллары сарай врачы ҳəм ўəзир болды. Өлиминиң 
алдында өзиниң пүткил мал-мүлкин хызметкерлерине ҳəм жарлы адамларға бөлип берди.  

Ибн Синаның дүньяға көз-қарасы өз дəўириниң синкретикалық мəдениятын сəўлелендиреди.  
Ибн Синаға Индия тəбияттаныўы ойы, сондай ақ əййемги грек философиясының тəсири күшли. 

Ибн Сина Гален, Гиппократ, Евклид, Архимед, Пифагор, Порфирий, айрықша Аристотельдиң 
мийнетлери менен жүдə жақсы таныс болды ҳəм оларды өзиниң мийнетлеринде дөретиўшилик пенен 
раўажландырды. Ибн Синаға күшли тəсир еткенлердиң бири-Закария Ар Рази ҳəм Фараби.  

Ибн Сина үлкен əдебий ҳəм илимий мийрас қалдырды. Ҳəммеси 260 атамадан ҳəм артық. Соның 
елиўге жақыны медицина, қырқы басқа тəбияттаныў ҳəм гуманитар илимлерге, үш трактат- музыкаға, 
185 трактат философия, логика, психология, этика ҳəм социаллық-сиясий илимлерге тийисли. Ибн 
Синаның бирқанша философиялық -көркем повестьлери ҳəм қосық-рубайылары ҳəм бар. Бирақ бизге 
келип жеткени 160. Солардың ишиндеги ең ириси-»Китаб аш шифа» («Жанды емлеў китабы»). Ол 22 
томнан турады ҳəм оларда орта əсирлик философияның төрт бөлеги - логика, физика, математика ҳəм 
метафизика бар. Бул мийнетти философиялық билимлердиң энциклопедиясы десе болады. «Канон фи 
тибба» («Врачлық илим каноны») үлкен бес китаптан турады. Олар Ташкентте биринши мəртебе өзбек 
ҳəм орыс тиллерине аўдарылды. «Китаб ан нажот» («Қутқарыў китабы») төрт бөлектен турады. «Китаб-
ал-ишорат ва танхибат», «Китаб ал-инсоф», «Даниш-намэ»(«Билимлер китабы» парсы тилинде) орыс 
тилинде Душанбеден басылып шықты.  

Ибн Синаның «Рисола ат-таир», «Соломон ҳəм Ибсол», «Хай Ибн Якзон» атлы көркем 
шығармалары ҳəм бар.  

Оның дүньяға көз-қарасында медициналық билимлердиң айрықша орны бар.  
Ибн Синаның геология, минералогия, химия, математика, ботаника бойынша ҳəм үлеси 

əҳмийетли. Оның алаплардың ҳəм материклердиң, жер силкиниўлердиң келип шығыўы, метеоритлердиң 
қурамы, өсимликлердиң физиологиясы, тири мақлуқлардың тəбийий түрде пайда болыўының себеплери 
ҳаққында идеялары орта əсир тусы ушын батыр пикирлерден есапланады ҳəм соңғы дəўир илимий 
ашылыўлары ушын жақсы тийкар болды.  

Ибн Синаның астрономиялық бақлаўлар ушын жаңа прибор ҳаққында айрықша тарактаты бар. 
Механика бойынша «Ақыл-ой өлшеми» - қурылыста ҳəм аўыр жүклерди тасыўда қолланылатуғын 
қарапайым машиналар туўралы трактаты бар.  

Ибн Сина астрологияға сын көз бенен қарады.  
Онтология 

Ибн Синаның пикиринше болмыс зəрүрли болмыс-тийкар ҳəм мүмкин болмыс-тийкардан турады.  
Зəрүрли болмыс-тийкар-биринши тийкар, қудай, барлық затлардың басламасы, ал мүмкин 

болмыс-тийкар-биринши тийкардан келип шығатуғынлары.  
Зəрүрли болмыс-тийкар - бул биринши тийкар, ол өзинше жасайды ҳəм жекке болады. Ал мүмкин 

болмыс-тийкар биринши себептен келип шығады ҳəм көплик болады, демек, көп түрли затлардың пайда 
болыў мүмкинлигин өз ишине алады. Солай етип, болмыс бөлинбейтуғын бирликтен ҳəм бөлинетуғын 
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көп түрлиликтен турады. Бирақ көплик бирден емес, ахырынлап, себеп ҳəм ахыбет формасында пайда 
болады.  

Солай етип, болмыстың ҳəмме формалары дəслеп бирликте болады; тəбийий дүнья бар ҳəм оның 
көп түрли формалары биринши себептиң көриниси. Соң ала себеплик - ақыбетлик қатнаслар формасында 
болмыстың ҳəр түрли формалары көринис табады. Бул формалар дəслепки себептен ажыралып 
өзиншеликке ийе болады ҳəм тиккелей өзиниң алдыңғы себебинен ғəрезли болады. Солай етип, ҳəр 
түрли тийкарлар зəрүрли болмыс-тийкарға (неоходимо сущее) қарата ҳəр түрли дəрежедеги жақынлықта 
болады. Оның үстине ақыбет процессинде зəрүрли-болмыс тийкардың қəсийетлери оннан соңғы барлық 
тийкарларға бериледи. Ибн Сина жазады: «Необходимо сущее таково, что все (получающее) от него свое 
существование, необходимо существует, так как в противном случае, у неоходимого сущего было бы 
такое состояние, которое у него не было, и тогда оно было бы необходимо сущим во всех отношениях». 
(А. А. Ибн Сина. Книга Спасения//В кн. Антология мировой философии. М. , 1974. c. 730).  

Бул тəлийматты деистлик бағдары күшейген пантеизм десе болады.  
Мүмкин тийкар-болмыс субстанция ҳəм акциденциядан турады ҳəм тийкар болмыстың оннан 

соңғы иерархиясы - аталған категориялардың ҳəр түрли көринислери. Көп түрли көринисти қамтыған 
оғада универсаллыққа ийе субстанция - дəслепки элементлер (жер, суў, от, ҳаўа). Материя, жан, форма 
ҳəм ақыл-ой-қарапайым субстанциялар, ал дене-қурамлы субстанция. Денениң өзи көп түрлиликке ийе: 
өсимлик, ҳайўан ҳəм адам. Дене- бул үш өлшемге -узынлық, кеңлик тереңликке ийе. (Материалы по 
истории. . . c282). Cолай етип, ҳəмме затлардың минезлемеси-денелиги, ол материядан ҳəм формадан 
турады. Олар өз-ара байланыслы, бирисиз-бири болмайды. Ибн Сина былай дейди: «Материя имеет 
телесную форму и без телесной формы не существует в действительности. Стало быть, она является 
действительно существующей субстанцией благодаря телесной форме. Стало быть телесная форма на 
самом деле является субстанцией». (А. А. Ибн Сина. Дониш-намэ. c. 152).  

Ибн Сина пүткил денелик дүньяның тийкарын бар деп есаплайды.  
Ҳəрекет мəселесин түсиндиргенде, ҳəрекетти денениң тийкарынан шыққан сыпатында 

анализлейди. Ҳəрекет тынышлық пенен бирликте қаралады.  
Ибн Сина ҳəрекетти механикалық түсиндириўди критикалайды ҳəм тəбиятта таза бослық ҳəм 

кеңисликтиң барлығын бийкарлайды. Ол тастыйықлайды: «Анаў я мынаў заттың қəлеген ҳалаты ҳəм 
ҳəрекети», егер ол зат болатуғын потенциаллыққа ийе болатуғын болса, усы потенциаллығы себепли 
ҳəрекет деп аталады. (Ибн Сина. Даниш-намэ. c. 232).  

Ибн Синаның онтологиясы орта əсир шараятындағы дүнья туўралы идеалистлик ҳəм 
материалистлик көз-қараслардың пантеизм формасында тутасыўы болып табылды. Улыўма мəселелер 
идеалистлик позицияда турса, жеке мəслелерде материалистлик позицияға өтиўге умтылыў сезиледи.  

Илимлердиң классификациясы 
Барлық философиялық илимлерди Ибн Сина еки түрге бөледи: теориялық ҳəм практикалық. Ҳəр 

бири ҳəм бөлеклерге ийе: практикалық илим (философия)-сиясат, ҳуқық, үй хожалығы (домоводство) 
ҳəм этика; теориялық илим-метафизика (жоқарғы илим), математика (орта илим), ҳəм тəбият туўралы 
илим-тəбияттаныў (төменги илим).  

Метафизика абсолют болмысты ҳəм оның улыўма ҳалатын изертлейди. Ол өз ишине теологияны - 
қудайды танып билиўди ҳəм алады. Математика - санлық қатнасларды, өлшемлерди ҳəм санларды 
изертлейди, шақапшаларына ийе. Олар - геометрия, арифметика, астрономия, музыка, оптика, механика, 
ҳəрекеттеги сфералар туўралы илим, приборлар ҳəм оған киретуғын басқалары туўралы илим.  

Тəбияттаныў тəбиятты ҳəм денелик дүньяны изертлейди, алты бөлекке ийе: пүткил тəбиятқа 
улыўма мəселелер-материя, форма, тəбийийлик, ҳəрекет ҳ. б. ; денениң ҳалаты, булар дүньяның 
тийкарын қурайтуғынлар - аспан денелери, элементлердиң бөлеклери, олардың саны ҳ.т.б. ; тəбийий 
процесслер - денениң қəлиплесиўи (становление), пайда болыўы (зарождение), жоқ болыўы, өсиўи, 
өлиўи ҳ. т. б төрт элементтиң олардың орнын алмастыраман дегенше ҳалаты, сондай ақ аспанлық 
қубылыслар - метеорит, жаўын, гүлдирмама, жасын, самал, шуғла ҳ. б. органикалық емес дүнья, 
өсимликлер дүньясы, ҳайўанлар дүньясы; адамның жаны ҳəм руўхый күшлери.  

Тəбияттаныўға Ибн Сина медицинаны, астрономия, физиогномика, түслерди түсиндириў 
ҳаққында, талисманлар, алхимия, көз бояўшылықты киргизеди.  

Билиў теориясы 
Сезиўлик билиў, Ибн Синаның пикиринше, тəбиятты билиўдиң бас жолы. Ибн Сина сезимлерди 

екиге бөледи: с ы р т қ ы ҳəм и ш к и. Оның тəлийматына сəйкес үш сыртқы сезим-көриў, еситиў, дəм, 
ийис, тийки сезиў сыртқы билиў күшлери болып табылады. Ишки күшлер: улыўма сезиў, күтилетуғын 
ҳəм қыяллайтуғын күш.  

Сезиўлер мəселеси Ибн Сина тəрепинен оригиналь дəрежеде анализленеди. Мəселен, көриў 
процессин түсиндириўде ол Платонның, Демокриттиң ҳəм басқа да философлардың көз-қарасларын 
критикалық жақтан қарай отырып, былай тастыйықлайды. Көриў арқалы биз обьектив предметлердиң 
түрин сеземиз. Бул мисли сыртқы предметлердиң айнаға сүлдери түскендей.  
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Дурыс, Ибн Синада қабыллаў сезиўлик билиўдиң айрықша формасы сыпатында жоқ. Бирақ 
қабыллаў мəнисинде «улыўма түсиник» ҳəм «болжаў, шамалаў сезими» түсиниклерди қолланылады. 
Улыўма түсиник сыртқы сезимлердиң жəрдеминде, демек, сезиўлердиң жəрдеминде затлардың 
образларын тутас түрде сəўлелендиреди. Басқаша айтқанда сезиў органлары жəрдеминде алынған бөлек-
бөлек, бири-биринен ажыралған сезиўлер улыўма сезиў органларының жəрдеминде бирликли билиўге 
биригеди. Мəнисти қабыллаў функциясы Ибн Сина тəрепинен басқа сезиўге, болжаў күши аталған 
сезиўге жүкленеди. Қабыллаў еки түрли мəниске ийе: бириншиден, қабыллаў сезиўлик билиўдиң 
формасы сыпатында ҳəм екиншиден, қабыллаў ойдың формасы сыпатында. Бул билимниң түрлери 
ойшыл тəрепинен биринши ҳəм екинши қабыллаў болады. Олардың айырмашылығы сонда биринши 
қабыллаў формасы тиккелей қабыллайды. Екинши қабыллаў затларды басқаларының көмегинде 
қабыллайды ҳəм оған форма береди. Басқаша айтқанда, екинши қабыллаў, ой болып сезиўлик билиўдиң 
тийкарында пайда болады.  

Ибн Сина қыяллаўға да (воображение) кеўил бөлди. Ол еки формада сыпатламалық ҳəм 
өзгертиўшилик, қайта қурыўшылық-дөретиўшилик формаларда əмелге асады.  

Елеслетиў - бул ҳəм фантазия ҳəм қыяллаў сыяқлы сезиўдиң ишки формаларына тийисли. Бул - 
предметтиң образы ямаса басқаша айтқанда заттың формасы, ол заттың жоқлығында санада сақланады. 
Елеслетиўдиң күши мийдиң алдыңғы қарыншасының изинде жайласқан. Бул күш бе сезиўден улыўма 
сақлайды ҳəм ол қабылланған сезиўши предмет жоқ болғаннан кейин ҳəм сақланады.  

Ибн Сина жан денелик қорғансыз сезиўлик затларды қаббыллайды деген неоплатониклердиң 
пикирине қарсы шықты.  

Ибн Сина сезиўлик билиўдиң физиологиялық тийкарларын көрсетиўге умтылды. Мəселен, жан 
жүрек пенен байланыслы. Мийде белгили орган бар. Ол орган арқалы мийге жүректен сезиў ҳəм ҳəрекет 
бериледи. Мийде сезиў органларының басламалары бар. Нервлар соннан басланады: Мий-нерв 
системаының орайы.  

Адамның жаны, Ибн Синаның пикиринше, жоқарғы ҳəм жетилген дəрежеде. Жанның бул 
формасын ақыл-ойлық ҳəм ойлаўлық десе болады. Адамның ҳайўаннан айырмашылығы абстракт 
түсиниклерди меңгериўи, ақыл жететуғын универсалийлерди билиўи ҳəм ақылға сыйымлы минез-қулық.  

Теориялық ақыл-ойдың нəтийжеси-улыўма түсиниклер. Олар обьектив реаллық болып, жеке 
конкрет образлардан бөлеклениў, абстрактланыў, улыўмаланыў арқалы əмелге асады.  

Ақыл-ой (разум) Ибн Синаның түсиндириўинше-адам жанының жоқарғы күши. Көп жағдайда 
Ибн Сина ақыл-ойды адамға абстракт ойлаўға уқыбы ҳəм улыўмалықты билиўге уқыбы, ал интеллектти 
адамның жанының күши десе, интуицияны адамның жанының, руўхының белгилиден белгисизге, алғыш 
тəрептен жуўмаққа ҳəм кери тез өтиўшиниң уқыбы деп есаплайды. Ибн Сина ақыл-ойды (разум) мүмкин 
ҳəм искерликли ақыл-ой деп бөледи. Индивидуаллық жанның айрықша күши- бул мүмкин ақыл-ой. 
Искерликли ақыл-ой индивидуаллықтан бөлинген улыўма принцип.  

Билиў процесси ойшыл тəрепинен материаллық дүньяда затлардың пайда болыў процесси 
сыпатынд түсиндирилди. Материя мүмкиншилик, ал ақыл-ой актив баслама сыпатында болады. Актив 
баслама материаллық обьектлерге мүмкиншилик сыпатында форманы бериў менен соңғысы 
ҳақыйқатлық болады. Сонлықтан потенциаллық ақыл-ойды материя менен салыстырыў мүмкин. 
Искерликли ақыл-ой оған билиўдиң фомасы сыпатында материяда болмыстың формалары сыпатында 
болатуғынларын киргизеди. Нəтийжеде ҳақыйқый билиў болады. Бирақ ол ушын сезиўлик билиў 
жəрдеми зəрүр. Сезиў органлары арқалы алынған материалларға көре ақыл-ойлық билиў əмелге асады. 
Сезиўлер ақыл-ойға ҳəр түрли усыллар арқалы жəрдем береди. Олардың биреўи, сезиўлик қабыллаў 
ақыл-ой жанына бериледи ҳəм төрт ақыл-ойға сыйымлы ҳəрекетти билдиреди.  

Бириншиден, жан жеке затлардан əпиўайы универсалийлерди бөлеклейди. Олардың түсиниклерин 
олардың материясынан, материаллық байланысларынан ҳəм атрибутларынан ажыратады. Усының 
нəтийжесинде қыяллаў ҳəм болжаўдың күшин пайдаланыў менен тийкарғы түсиниклер пайда болады.  

Екиншиден, жан, руўх ҳəм əпиўайы универсалийлер арасында бийкарлаў ҳəм тастыйықлаў 
орнатады. Демек, түсиниклер пайда болғаннан кейин ақыл-ойдың (рассудок) ендиги ҳəрекети 
түсиниклерди тастыйықлаў ҳəм бийкарлаў арқалы пикирге бирлестириў болады.  

Үшиншиден, ақыл-ой (рассудок) тəжирийбелери алғы шəртти я сезиўлик қабыллаў жəрдеминде 
баслаўыш ушын тастыйықлаўға я бийкарлаўға баянлаўыш излейди. Түсиниклердиң қатнасы пикирлерде 
нызамлы характерге ийе.  

Төртиншиден, ақыл-ойдың искерлиги улыўма қабылланған пикирдиң сөзсизлиги менен 
байланыслы.  

Солай етип, Ибн Синаның түсиник теориясы бойынша жекелик реаль ҳақыйқатлықтың өзинде, ал 
улыўмалық затларда ҳəм адамзат санасында өмир сүреди. Буны н о м и н а л и с т л и к десе болады. Ибн 
Синаның пикиринше, улыўмалық, у н и в е р с а л и й л е р затларға дейин, затларда ҳəм затлардан кейин 
ҳəм өмир сүреди.  
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Бул мəселеде Ибн Сина Аристотельдиң форма ҳəм материя ҳаққындағы дуалистлик тəлийматын 
устанады. Аристотель Стагирит сыяқлы формаларды ҳəрекетшең, искер, дөретиўшилик баслама, ал 
материяны-бағыныңқы, пассив характерде түсинеди. Бул тəлийматты Ибн Сина индивидуаллықтың 
тəбиятын материалистлик түсиндириў менен жолықтырды. Индивидуаллықты материалистлик 
түсиндириў материяның мəңгилигин мойынлаў менен бирге оның философиялық сисетмасындағы 
теология менен идеализмди тийкарынан шеклеў болып табылады.  

Логика 
Ибн Синаның билиў теориясы оның логикалық идеялары менен ажыралмас байланыста. 

Логикалық теориясында ол Аристотельден шығады, бирақ ол мəселеде пүткил дүньяға көз-қараслық 
мəселелер сыяқлы тек «биринши муғаллимниң» еликлеўшиси ғана болып қалған жоқ. Ибн Сина 
логиканы былай анықлайды: «. . . наука логика» есть наука, которая изучает способ перехода из 
значений, наличных в уме человека к значению, которое желает приобрести, а также познаются 
положения того значения и множества видов порядка и форм, свойственных этому переходу, поскольку 
те и другие ведут к правильным выводам, и тех видов, котрые к ним не ведут». (Абу Али Ибн Сина. 
Логика//Книга указаний и поставлений. М., 1962. c. 2).  

Ибн Сина өзиниң логикалық идеяларында Фарабидиң тəлийматына сүйенип ғана қоймастан, оны 
раўажландырды да. Фарабидиң пикиринше, затларды танып билиў сезимлер ҳəм ақыл-ой арқалы əмелге 
асады. Логика затларды танып билиўге сүйенеди, басқаша айтқанда затлар туўралы түсиник ҳəм пикир 
менен түсиник алып барады. Сол себепли логика илим емес, ойлаў өнери. Ибн Сина буған қарсы шықты: 
логика илим, ол жалғанды ҳақыйқаттан айрыў ушын, билимди гүманлы пикирден ажыратыў ушын керек.  

Алынған түсисклердиң жəрдеминде биз жаңа түсиниклерди белгилеймиз, жаңа пикирлер 
шығарамыз, усы себепли логика - илим.  

Ибн Сина логиканың көп ғана мəселелерин анализледи. Олар: түсиник, түсиниктиң белги менен 
байланысы, түсиниктиң структурасы, түсиникти түрлерге бөлиў, анықлама, олардың сыпатламасы ҳəм 
түрлери; пикир ҳəм оның дүзилиси, қарапайым ҳəм қыйын пикирдиң түрлери, ой-жуўмақлары ҳəм оның 
дүзилиси: силлогизм, оның фигуралары, модуллары, қəделери, қысқарған, қурамлы, қурамлы қысқарған 
силлогизмлер ҳəм олардың түрлери; мүмкин болған жуўмақлар; индукция ҳəм оның түрлери, аналогия 
ҳəм оның қурылысы; бийкарлаўды дəлийллеўдиң түрлери, дəлийллеўдиң тийкарының түрлери, 
дəлийллеўдеги қəделер ҳəм мүмкин болған қəтелер.  

Ибн Синаның логикалық тəлийматы əййемги ҳəм əййемги шығыс логикалық ойының жуўмағы 
ғана емес, логиканың раўажланыўында жаңа этап болып есапланады.  

Социаллық-сиясий көз-қараслары 
Жəмиийеттиң социаллық дүзилиси, мəмлекеттиң келип шығыўы ҳəм функциялары, адамның 

минез-қулқының нормалары ҳəм қəделери, гөззаллық ҳəм оның өмирдеги ҳəм искусстводағы түрлери 
ҳəм басқа да мəселелерди Ибн Сина практикалық философияға киргизеди.  

Практикалық философия этика (оның предмети-адамның ийгилиги), экономика (предмети-
семьяның ийгилиги), сиясат (предмети-мəмлекеттиң ийгилиги) болып бөлинеди.  

Социаллық-сиясий көз-қарасларында Ибн Сина Фарабидиң идеяларына жақын келеди: идеаллық 
жəмийеттиң тəрепдары болды. Оның пикиринше, бул идеаллық жəмийеттиң басында саўатлы, əдалатлы 
монарх турыўы керек.  

Жəмийетте адамлардың жасаўының шəрти-олардың бирге ислесиўи болады. Ол бул ушын 
жəмийеттиң барлық ағзаларына бирдей ақылға сыйымлы нызам ҳəм ҳуқық керек.  

Жəмийеттиң ағзаларын Ибн Сина үш топарға бөледи. Олар: администраторлар, өндириўшилер 
ҳəм əскерлер.  

Ибн Сина адамлардың социаллық жағдайындағы айырмашылықларды тəбийий жағдай деп 
түсиндиреди.  

Барлық жəмийет ағзалары ушын улыўма нызамлар орнаған жəмийетте əдалатсызлықтың болыўы 
мүмкин емес. Егер ҳəкимниң өзи əдалатсыз болса, онда оған қарсы қозғалаң ҳақ, жəмийет қоллап-
қуўатлады. Ибн Синаның эстетика бойынша пикири оның «Ишк» (Мухабат) атлы трактатында жақсы 
берилген.  

Ойшыллардың пикиринше, муҳаббаттың мəниси таза гөззаллықта. Ол болмысты үш басқышқа 
бөледи: 

1. Жетилиўдиң жоқарғы басқышында турғанлар 
2. Жетилиўдиң раўажланыўы бойынша кемшиликке ийелери  
3. Жетилиўдиң аталған басқышлары арасындағылар 
Бул үшинши басқыш ҳақыйқый болмысқа ийе емес.  
Адамзаттың əсирлер бойы əрманы-муҳаббат ҳəрекетке түсирген гөззаллыққа умтылыў. Ал 

гөззаллық, Ибн Сина көз-қарасынан, жетилгенге бара-бар, бирдей. Денелердиң барлық түрлериниң, 
затлардың, жасап турғанлардың раўажланыўының ҳəм жетилиўиниң тийкарын муҳаббат қурайды ҳəм 
оның арқасында ҳəрекет, өзгерис ҳəм раўажланыў əмелге асады.  



 50

Муҳаббат, Ибн Синаның түсиндириўинше мəңги раўажланыўға, жетилиўге умтылыў.  
Ақыл-ойға ийе адамға ғана жетилиўге умтылыўдың ҳəм ҳəрекеттиң жоқарғы формасы тийисли.  
Ибн Сина-гуманист. Ақыры, оның пикиринше, адам-тəбияттың раўажланыўының шыңы, адамға 

ғана жетилиўдиң ҳəм гөззаллықтың жоқарысына тез ҳəрекет етиўдиң жоқары күшлери ҳəм уқыплары 
тəн.  

Юсуф Хас Хаджибтиң дүньяға көз-қарасы. XI-əсирдиң белгили шайыры ҳəм ойшылы. 
Баласугун қаласында туўылды. Баласугун қараханийлердиң административлик-сиясий орайларының 
бири. «Кутадгу билиг» (Бахыт инам етиўши билим). Оның үш түри (гератлы, каирлы ҳəм ташкентли) 
бар.  

Бирақ бул поэма бизге дерлик толық жеткен.  
Автор оны Қашғардың ҳəкимине арнайды. Бул ушын оған Хас Хаджиб деген атақ бериледи. Хас-

Хаджиб уллы ханның айрықша кеңесгөйи дегенди аңлатады.  
Хас Хаджиб-жоқары саўатлы адам. Адамның ақыл-ойына, рационаллық ойлаўға көбирек кеўил 

бөледи.  
Өзиниң этикасында жердеги адамның моралын нəсийҳатлайды. Оның поэтикасының 

қаҳарманлары: ҳəким Кюн-Тогды (Күнниң шығыўы)-əдалатлықтың символы (Адль), ўəзир Ай Толды 
(Толық Ай) - бахыттың символы (Дəўлет), үəзирдиң баласы Огдулмуш (Мақтаўлы) - ақыл-ойдың 
символы (Угут). Булар ойдан табылғанлар болса ҳəм реаль өмирдиң ўəкиллери болады.  

Ойшылдың пикиринше адам тек жəмийетте ғана жетиледи.  
«Адамға пайда келтирмейтуғын адам-өлим» дейди Хас Хаджиб. Ол мийнеткеш халықты (жер 

ислеўшилерди, малшыларды, өнерментлерди) жер бетинде барлық ийгиликти жаратыўшы деп баҳалады.  
Ол ҳəкимлерге əдалатлы болыўын кеңес берди. Ақыры, нызамсызлық, бассыныўшылық халықтың 

қозғалаңына алып келеди. Оның пикиринше, ҳəкимлердиң өзлериниң əдеп-икрамлық жақтан жетилиўи 
керек. Сондай ақ əдеп-икрамлық жетилисиў тек патшалар ушын емес, ал оның қараўындағылар ушын 
ҳəм керек. Бул мəмлекеттиң сиясий жақтан беккемлениўине алып келеди. Бундай мəмлекетте 
басқарыўдың тийкарғы нормасы ақыл-ой ҳəм əдиллик болады. Басқарыўдың бул системасы ғалаба 
бахытқа ҳəм адамлардың абаданлығына алып келеди. Адамлар арасында моральдың улыўмаадамзатлық 
нормаларын тастыйықлаў зəрүр болады.  

Юсуф Баласуғунға халық ушын гүллеп-жаснаған өзинше идеал мəмлекетти жасаўға умтылды.  
Бул мəмлекетте Хас Хаджибтиң пикиринше, ҳəр бир адам өзиниң ўазыйпасын берилип атқарып 

турады. Оның пикиринше, ҳəким саўатлы, ақыллы, ақыл-ойға ийе (угут), билимлерге (билиг), пəнге 
(рассудок) ийе болыўы керек.  

Юсуп Хас Хаджибтиң пикиринше, ҳəким саўатлы адам болыўы тийис. Ал əййемги түркий 
естеликлерде көшпели əскерий-демократиялық мəмлекетлерге тəн нəрсе ханның жеке батырлығы, 
əскерий билимлери, əскербасылық талапты ғана зəрүрли еди.  

«Кутадгу билигте» ҳəкимниң ақыл-ойы биринши илимге шығады ҳəм илимниң көмеги менен 
басқарыўға көбирек дыққат бөлинеди.  

Жəмийеттиң социаллық қатламларының маўасалығы ҳəм усы тийкарда əдил ҳəм гүллениўдеги 
жəмийетти жасаў-Юсуф Хас Хаджибтиң китабының бас идеясы.  

Ойшылдың пикиринше, дүньяда жақсылықтың еки түри, жаманлықтың еки түри бар.  
Биринши-жақсылық ҳəм жаманлық-туўма, екиншилери-өмирден алынғанлар. Усыған сəйкес 

адамлардың ҳəм еки түри бар-жақсылар ҳəм жаманлар (тəбияты бойынша и орта тəрбияланған).  
Билим- əдеп-икрамлық бойынша жетилген инсанды қəлиплестиретуғын тырнақ.  
Хас Хаджиб сөйлеў мəдениятына дыққат бөледи.  
 
Орайлық Азияда монғолллар дəўири. əө0 жыл даўам етти. Бул аўыр жыллар болды.  
Үргенчти суўға бастырды, жер менен бирдей етип тегиследи. Самарқанд халқының төрттен үш 

бөлегин қырып таслады. Бухара, Хожент, Термез ҳəм басқа қалаларға көп зыян тийгизди. Халықты, 
турғынларды он мыңлап қырып таслады.  

Мавереннахр ҳəм Орайлық Азияда монғолларға қарсы гүреслер болып турды.  
Мəселен, Хорасанда миллий-азатлық гүрес нəтийжесинде пайда болған мəмлекет ңө жыл өмир 

сүрди. (Сарбадарлар мəмлекети) Амир Темурдың ағасы (əмекиси) Ҳожи Барлас таманынан Шахрисабз 
ҳəм Қаршы шəҳəрлеринде пайда болған ҳəм бирнеше жыл ҳүким сүрген бийғəрез мəмлекет 
дүзилгенлигин бийкарлаў мүмкин емес.  

Мавереннахр халықларының монғоллардан азат болыўында Амир Темурдың роли жоқары. 
Саҳибқиран Амир Темур əқў0-жылы Амир Хусайнды жеңип, Балхты басып алғаннан соң, өзин 
Мавереннахрдың бирден-бир ҳүким сүриўшиси деп дағазалады. Соңынан, Бухара, Хорезм, Алтын Орда, 
Ирак, Кавказ арты, Киши Азия, Мысрға дейин, Арал теңизиниң арқасынан Ҳиндистанға дейин болған 
үлкен империяны өзине қаратты.  
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Президент И. Каримов Амир Темурдың үү0 жыллығына байланыслы салтанатта ҒАмир Темур - 
əдалатпарвор, маърифатпарвор ҳүкимдар, дəў жүрек сəркарда ҳəм узақты көре алатуғын буюк алломаҒ 
деген еди.   

Амир Темур сөз жоқ, монғоллардың азабынан халықты қутқарды, орайласқан уллы мəмлекет 
қурды.  

Мавереннахр ҳəм Хорасанда өнерментшилик, саўда-сатық кең дəрежеде раўажланды. 
Дийханшылық жақсы раўажланды, қалаларды қайта тиклеў ҳəм ремонтлаў ислери əмелге асырылды. 
Əжайып архитектура биналары салынды. Аўылларда ирригация шақапшалары, егислик майданлар 
кеңейди.   

Шəҳəрлер гүркиреп раўажланды. Илим ҳəм мəденият гүллеп раўажланды. Темурийлердиң 
пайтахтлары болған Самарқанд, ҳəм Герат айрықша табысқа еристи. Самарқанд жүдə абат болып кетти.  

Шаҳизинда, Гур-Əмир мақбаралары, Бийби-Ханым мешити, Регистан майданы, Абу Дари 
комплекси, медресе, мешитлер, монументаль биналар сыяқлы ансамбллер шəҳəрди жүдə безеди.  

Улығбек заманында анық илимлерҮ математика, астрономия жүдə раўажланды. Диний 
билимлерди ҳəм тəбият, тарийх, аҳлоқ ҳ.т.б. күшли итибар берилди. Жоқары Олий мактаб - илимий 
раўажланыў орайын раўажландырыў ушын бир ўақыттың өзинде Улуғбек үш медресени 
шөлкемлестирди. əңəў-жылда Бухарада, əңəў-əңғ0 жылы Самарқандта, ҳəм үшиншиси “иждивонда 
қурылды.  

1428-1429 жыллары Самарқандта обсерватория қурылып, Улығбек əңқў-жылы жулдызлар 
таблицасы дүзилди. Китапханада əө000 китап сақланды. Улығбектиң өлиминен кейин китапхана 
мусылман руўханийлери тəрепинен талан-тараж етилип, бир бөлеги Стамбулға алып кетилди.  

Көп ғана монументаль биналар Əлийшер Наўайының аты менен ҳəм байланыслы. Олар сарайлар, 
мешитлер, медреселер, мақбаралар, моншалар, кеселханалар, ҳəўизлер, көпирлер, жоллар. Гератта А. 
Наўайы ғəрежетине Интил каналының бойына Холосия ямаса Ихлосия деп аталатуғын медресе илим, 
əдебият ҳəм искусствоға тиккелей қараталыған еди. .   

В. В. Бартельстың пикиринше, XV-əсирдиң екинши ярымында Гераттың мəдений турмысы 
Самарқандқа қарағанда бираз жоқары еди».  

Наўайы менен бирге парсы-тəжик əдебиятының ең ири ўəкиллеринен Абдурахман Жамий, 
сүўретши Камолодин Бекзод, султан Али Машхадий ҳəм Мир Али котиб, сазенде Қулмухамед, 
тарийхшы Ҳафиз Абру, Абдураззоқ Самарқандий, Мирхонд, Хондамир, Исфизоний, ҳ. т. б болды.  

Мир Саид Шарип Журжонидиң философиялық көз-қараслары. (1340-1413).  
1340-жылы туўылған. 1365-жылы Гератқа билим алыўға келеди. бул жерде Кутбиддин ат-

Тахтоний деген философтан тəлим алады. 1368 жылдан 1377-жыларға шекем Рим, Мыср, Иранда өз 
билимин жоқарылатады ҳəм Шираз Дор-ут-Шифосы (медицина оқыў орнында) оқытыўшылық қылады. 
1387-жылы А. Темур тəрепинен Самарқандқа алдырылады. Самарқандта 20 жыл жасады ҳəм Шыразға 
қайтып кетеди. 1413-жылы дүньядан өтеди.  

Журжоний грамматика, логика, риторика, ҳуқықтаныў, философия ҳəм басқа тараўларда 
дөретиўшилик пенен шуғылланды. 50 ден артық шығармалары бар. Олар: «Болмыс ҳаққында трактат», 
«Оинаи ютинамо» - «(Жəҳəнди пайда етиўши айна)», «Ат-Тахтонийдиң «Шамсийа» шығармсына 
жолыўҒ, Катиби Казвинидиң «Ҳикматул-аин» («илим тийкарының ҳикметлери») сыяқлы философиялық 
шығармасына шолыўлар, хорезмли белгили философ ҳəм астроном Маҳмуд Чағминийдиң «Муллаххас 
ал-хана» шығармасына шолыўлар ҳəм Насриддин Тусий шығармаларына шолыўлар.  

Логика бойынша «Ат Таьрифат», «Усули мантиқийа», «Одоб ул мунозара» сияқлы китапшалар 
жазған.  

Журжонийдиң философиялық көз-қараслары Аристотель, Аль Фараби, Беруний, Ибн Сина 
тəсиринде қəлиплескен.  

Журжонийда пантеистлик көз-қараслар көринис табады.  
Бес тийкарды айтады: ақыл (интелллект), руўх, моқат, шакл ҳəм бөлек.  
Тəбийий болмыс физикалық қарапайым ҳəм қурамалы түрлерге бөлинеди.  
Қарапайымлары: аспаный физикалық қубылыслар, қурамлылары: минераллар, өсимликлер, 

ҳайўанлар ҳəм адамлар.  
Журжоний руўхтың түрлери, олардың инсанның тəбиятын, болмысты билиўдеги роли ҳаққында 

пикир жүргизеди. Ол он сезиў (сезги) ҳаққында айтып, олардың бесеўи (көриў, ийис, еситиў, дəм ҳəм 
сезиў (туйғы, түйин) буларды сыртқы жəне бесеўин (улыўма сезиў, ой, нерв (ҳəр бири) пикир, 
фантазияларды ишки сезги деп атайды.  

Журжоний философиясы диалектикалық руўҳ пенен суўғарылған. Ол төрт унсурдың мудамы 
ҳəрекетте екенлигин ҳəм бир формадан екинши формаға айналыўы ҳаққында жазған ҳəм дүньяны бир 
пүтин яхлит денеге уқсас берип, бул денениң ҳəр бир ағзасы нызамлы түрде узвий байланысқа уқтырған. 
Логика илиминде ҳəм Журжоний Арасту, Ибн Сино, Насриддин Тусий, Асириддин ал-Ахрорлардың 
традицияларын даўам еттирди. Журжоний жуўмақ шығарыўдың үш түрин: силлогизм, индукция ҳəм 



 52

аналогия ҳаққында айтады. Соның менен бирге индуктивлик жол менен арттырылған билим ҳəмме 
ўақыт ҳақыйқатқа туўры келе бермейтуғынын айтады.  

Булардың ҳəммеси Журжонийдиң Орайлық Азия ҳəм Иран жəмийетлик-философиялық ойының 
раўажланыўына үлкен үлес қосқанлығын дəлийиллейди.  

Улуғбек. (1394-1449) 
Улуғбек жас уақтынан баслап Платон, Аристотель, Гиппократ, Птолемей, Муҳаммад Хоразмий, 

Ахмад Фарғаний, Беруний, Ибн Сина ҳəм басқалардың шығармаларын үйренген. Ол ҳүкимлик қылған 
уақытта Самаркандта медреселер ҳəм мешитлер, түрли илим орайларын қурғызған. 1425-1428 жыллары 
қурылып питкерилген обсерватория заманогөй еди. Улуғбек өзиниң асторономиялық бақлаўларын 
таблицада көрсетип, онда 1018 (яғный 1019) жулдыздың анық координаталарын береди. Көплеген 
жулдызлардың атларын берип тəрийиплейди де.  

Улуғбек өзиниң ағартыўшылығы менен ҳəм белгили. Ол Бухарада қурғызған медреселердиң 
биреўине араб тилинде Ғҳəр бир мусылманның илим үйрениўи ҳəм қарыз ҳəм парызҒ деп жаздырған. 
Улуғбек ҒЧиҳл устунҒ, ҒБоғи майдонҒ сияқлы бир неше бағ орнатқан.  

Улуғбек искусства шеберине ҳəм шайырларға ғамқорлық көрсеткен. Низамийдиң ҒХамсасынҒ 
көп ўақыт мутасала қылған еди. Мағлуматларға қарағанда, Улуғбек музыка жаратып қосықлар жазған.  

Улуғбек заманының алымлары əдебий ҳəм искусство шеберлигиниң жоқары баҳасына ийе болған 
еди. Логиканы, музыканың тийкарын, əдебият теориясын жақсы билген.  

Улуғбектиң изертлеўлери астраномияның раўажланыўында үлкен роль ойнады. Ол жер шарының 
қəлеген точкасының географиялық координаталарын анықлаўдың нызамлықларын көрсетиўге умтылды. 
Күнниң ҳəм айдың тутылыўының алдын-ала болжаўдың методларын ислеп шығыўға умтылды. Сондай-
ақ жылдың ўақытының өзгериўинниң нызамлықларын, аспан денелеринниң ҳəрекетлериниң нызамларын 
ашыўға умтылды. Бақлаўдың тийкарғы қурасы -секстант болды. Бул қурамның жəрдеминде, жылдың 
анық муғдары - 365 сутка 6 саат 10 минут 8 секунд есапланады.  

Улуғбек тек күнниң ҳəм айдың тутылыўын есаплаўдың усылларын жақсы үйренип қоймастан, 
оннан да анығырақ өзиниң методын ислеп шықты.  

Улуғбек тийкарын салған астраномиялық мектеп сол дəўирдиң илимий көз-қарасларының 
қəлиплесиўинде үлкен роль ойнайды. Улуғбек дөгерегине талантлы алымлар жыйнайды. Астоаномия 
бойынша басқа еллерден жақсы қəнигелер шақырылады. Қашаннан Гиясиддин Джамшид ал Каши (1430 
ж. өлди) шақырылды. Үлкен астраном ҳəм математик болды. Ол ҒСулланус-самоҒ (Аспанға баспалдақ), 
ҒРисола ал-муҳимийҒ (Дөңгелек шеңбер туўралы трактат), Ғмифтох-ул ҳисобҒ (Арифметиканың жолы) 
мийнетлериниң авторы. Ал-Каши оныншы дроб (десятичные дроби) ашқан. XVI əсирден баслап 
десятичные дроби Европа математиклериниң мийнетлеринде қолланылып баслайды.  

Улуғбек өлиминен кейин оның исин шəкирти даўам етеди. Ең белгилиси - белгили математик ҳəм 
астраном Али - Кушчи (1403-1474) болды. Оның тийкарғы шығармасы ҒАстраномия туўралы трактатҒ.  

Али-Кушчи объектив дуньяның барлығына исенеди, материаллық затлар ҳəм қублыслардың, 
денелердиң ҳəрекети ҳəм олардың қарапайымнан қурамлығына қарай раўажланыўы бойынша пикир 
айтты.  

Нақшбандия 
Бахоуддин Муҳаммад б. Бурханаддин Муҳаммад ал Бухари Нақшбанд (1318-1389) -Орайлық 

Азиялық суфизмниң XIV əсирдеги ири ўəкили. Оның өнеринен (нақшбан-чеканщик) нақшбандия суфизм 
туўысқанлығының атамасы келип шығады. Бирақ ол туўысқанлық (братство) оны нақшбандияның 
тийкарын салыўшы деп есаплайды. Ол нақшбандия шынжырындығы басшылардың бесикшиси. 
Нақшбандияның руўхый тийкарын салған адам ходжа Юсуф ал-Хамадани (1140ж). Ол Абухалик ал 
Толдиваниди (1180 жылда) тəрбиялады.  

Нақшбанд Касрп Ҳиндистан семьясында (соңынан оның ҳүрметине ылайық Каср арифанға 
өзгеритилген) туўылды. Бул жер Бухарадан онша узақ емес.  

Дереклерге қарасақ, Нақшбанд азға разы, ерикли жарлылыққа разылықты нəсийқатлаған. Ол өзи 
нанды мийнети менен жеген адам. Гөне сабаннан тоқылған төсекке ақ, сынық қумға ақ разы болып, суфи 
ушын хызметкер алыўды гүнə деп есаплады.  

Ол өлиминен кейин қəсийетли муқаддес адам деп мойынлады. Оның қəбириниң үстиндеги 
мавзолей зиярат ушын жүдə кең таралған жер болды.  

Нақшбанд ходжаганлар жолы менен киятырған общинаның басына шығып, келешектеги 
нақшбандия туўысқанлығының тийкарын салды ҳəм бул оның мийрасхорлары тусында ақ əбден 
қəлиплести. Ол Абдухалик ал Гиждуванндың дəстурлерин ҳəм көз-қарасларын қайтадан тикледи ҳəм 
даўам еттирди. Ал-Гиждивуани ўақтында ламатия ағымының идеяларын қабыллаған еди. Ол өзиниң 
тəлийматында жергиликли мистицизмниң еки мектебиниң қəделерин Аҳмад-Яссаўи ҳəм Абулхати ал- 
Гиждивуани мектеплериниң дəслеп атларын бириктирди. Нақшбанди тəлийматы Орайлық Азияда 
туркий қəўимлер арасында сунна исламын тарқатты ҳəм беккемледи.  
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Нақшбанд ҳақыйқый мистикти екинши тəрепке қарай буратуғын көз бояма кудайшыллықты ҳəм 
дəстурди бийкарлайды. Мəселен, қырық күнлик пост (мəселен бир нəрсеге тыйым), қаңғыбаслық, 
дийўанашылық, көпшиликтиң көзинше музыка менен қосық айтыў ҳəм ойсызлық пенен пикир салыў, 
қатты зикир.  

Рухый (тазалық, сықмарлықтан бас тартыў, властьтағылар менен ҳеш қандай қатнаслардың 
болмаўы, орталықта (обительде) жасаў оның тийкарғы талабы. Суфий Пайғамбардың суннасына қатаң 
бағыныўы тийис, оның исин алып барыўшыларға бағынып, шариаттың барлық буйрықларын орынлаўы 
тийис. Ал-Гиждивинидиң сегиз принципине (катимати кудсийа) Нақшбанди тағы үшеўин (бул он бир 
жағдай накшбандия тууысканларының тийкаргы түсиниклери болды) қосты.  

ə. Вакуф-и-замани- ўақытша тоқтаў.  
Суфийдиң ўақтын қалай өткизип атырғанын мудамы қадағалаў, егер ҳақ өткизип атырған болса, 

қудайға сыйыныў, егер ҳақ емес өткизип атырған болса, ислеген исине ылайық кеширим сорасын.  
2. Вакуф-и-адаби- есаплаў ушын тоқтаў.  
Ойша билдирилген индивидуаллық зикрди қайталаўдың орнатылған санына қатаң сəйкесликте 

ҳəм буйырылған формула менен келисимде əмелге асырыўын қадағалаў.  
3. Вакуф-и- калби-жүреклик пауза (сердечная пауза). Ойша мисли қудайдың аты менен 

ойылғандай жүректиң образын көз алдына келтириў. Буның мəнисиҮ жүректе қудайдан басқа ҳеш 
нəрсениң жоқлығына көзи жетиў.  

Бахоуддинниң өлиминен кейин оның халифи ҳəм мийрасхоры Алауддин Аттар (1400 жылда) ҳəм 
айрықша Ходжа Мухаммад парсы (1345-1420ж.) накшбандияны бирлесириўде, оның дəстурин 
кеңейтиўде ҳəм шөлкемлестириўде, структурасын беккемлеўде тийкарғы ролин ойнады. Социаллық 
базасы бойынша қалалы болған туўысқанлық саўда ҳəм өнерментшилик шөлкемлер менен байланыста 
болып көшпели турк қəўимлерине өзиниң тəсирин тийгизе баслады. Өзиниң дəстуриниң жоқарғы 
дəрежесине накшбандия Ходжа Убайдулла Ахрар (1404-1490ж.) тусында жетти. Саўда ҳəм жер 
ийелиўшилериниң қоллап қуўатлаўына сүйенип Тимурдың өз-ара урысларына актив ҳəм шеберлик пенен 
араласып турды ҳəм қырық жыл бойына пүткил регионның ҳəкими болды. Оның девизиҮ Дүньяда 
өзиңниң руўхый миссияңды атқарыўың ушын сиясий властьтан пайдаланыў зəрүр. Бул лозунг 
накшбандияның келешектеги социаллық сиясий активлигин белгиледи. Бул жер менен шуғыллантуғын 
халықты ҳəм қала халқын əскерий көшпели баспашылығынан қорғаўға умытылыў еди.  

Хофиа Акрардың исин Махдуми Аъзам -уллы бий Ходжа Ахмад Кагани (Ферғана) даўам етти. Ол 
1515-жылы туўылған. Қанлықтың басшысы болды. Махтумий Аъзам 1549-жылы қайтыс боды. Буннан 
соң оның мийрасхорлары бухара руўханый феодаллар- джуйбар шейхлары (XIV-ортасы-XVII ақыры) 
болды. Булар Шейбанндлер ҳəм Аштарханлер тусында шынтлап сиясий властьқа ийе болды. 
Туўысқанлық Мавереннахрды қырғыз руўларын, қазақ қəўимлериниң биригиўлерин сондай-ақ биротала 
исламластырыў исинде жүдə үлкен роль ойнады. Накшбандия Орйлық Азияда ҳəм Поволжьеде (Қазан) 
ҳəрекет етти. Бул жерге ол XVIII əсирде келип кирип, ХХ əсирдиң 20 жылларына дейин даўам етти. 
Накшбандияның тийкарғы көз-қараслары оның барлық шақаблары ушын ўлыўма болды. Тек властьқа 
қатнас постулатында айырмашылық бар, Ходжа Ақрар ўақтынан баслап накшбандия властьлылар менен 
олардың руўхын жеңиў ушын келисим дүзиўге рухсат етип ғана қоймады, ал массаға байланыслы оның 
атына тəсир етиўде миннетли ис деп қарайды. Накшбандия туўысқанлығын айрып туратуғын сиясий 
активликтиң дəрежеси мине услылай.  

Наўайы (1441-1501) 
Гератта туўылды. Мектепте Наўайы Хорасанның ҳəкими Хусейин Байқара менен бирге оқыды. 

Балалығында ол əдебият, поэзия областында үлкен уқыплылығын көрсетти. Өзиниң алдында 
өткенлердиң поэтикалық шығармалары менен танысты. Аттардың ҒМантик-ут-тайрҒ (Қуслардың тили) 
шығармасын ядқа билген. Хорасанның ҳəкими Шохруктың өлиминен кейин елде тəртипсизлик 
басланды. Наўайының семьясы Иракка көшеди. 1956 жылдан баслап Мешхедте жасайды. 1464-жылы 
шайыр Гератқа қайтып келип, Хорасанның ҳəкими Абу Саидқа хызметке киреди. 1466 жылы Абу Саид 
оны Самарқандқа жибереди. Бул жерде Наўайы илимлер менен əдебият пенен шуғылланады, қосықлар 
жазады.  

1469 жылы Гератта тахқа Хусейн Байқара минди ҳəм Наўайы менен Гератқа қайтады. 1472 жылы 
ол ўəзир болып тайынланады. Бул лаўазымда өзин мəмлекетлик ғайраткер сыпатында көрсетти. Наўайы 
қурғын адам болып, өзиниң байлықларын больницалар салыўға, мешитлер, көпирлер, медреселер, 
иррригациялық қурылыслар салыўға жумсады. Илим ҳəм мəденияты раўажландырыў ушын көп нəрсе 
иследи, шайыр, алымлардың қəўендери болды.  

Алишер Наўайының мийнетлери əдебиятқа, философияға, этикаға, лингвистикаға, эстетикаға, 
музыкаға, тарийққа, поэзияға ҳəм табият таныў илимлерине арналған. Ол 30 аслам шығарма жазды. 
Олардан оғада беллилериҮ ҒИскандердиң дийўалыҒ, ҒФарҳад ҳəм ШийринҒ, ҒЛайли ҳəм МажнунҒ, 
ҒСаъбан сайер (жети планета)Ғ, ҒХайратгул аброр (Дилбардың албыраўы)Ғ, ҒЕки тил туўралы пикирҒ, 
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ҒСүйген жүрекҒ, ҒПалўан Махаммедтиң өмир баяныҒ, ҒПайғамбарлар ҳəм данышпанлардың тарийхыҒ, 
ҒМуншоатҒ (ҒСағаҒ-ҒИстокҒ) ҳəм тағы басқа.  

Наўайының көз-қарасының қəлиплесиўинде əийемги грек философларының философиялық ҳəм 
гуманистлик көз-қарақаслары, IX-XII əсирдеги Орайлық Азия ўəкиллериниң миллетинен шайырлар 
Фирдоуси, Низами, Саади Ширади, Хысраў Дехлеви ҳ. б. табият таныў ҳəм философиялық мийрасы 
үлкен роль ойнады.  

Наўайының дүнья көз-қарасы пантеизм ҳəм суфизм идеяларына тийкарланған. Ол өзиниң дүньяны 
түсиниўде ол қудайдың, тəбияттың ҳəм адамның бирлигинен келип шығады. Ойшыл бир нəрсеге 
исенеди, адам жер бетинде бахытқа ерисиўи мүмкин. Бул ушын ол шаршамастан тəбият сырларын 
билиўге умытылады, оны уйренип байлықлары менен пайдаланыўға умытылады.  

Шайыр адамды улығлайды ҳəм оны қудай деп санайды. Қудай оның ойынша Əлемниң, соның 
ишинде адамның дадөретиўшиси ҳəм дəреги. Өз гезегинде адам ҳəм тəбият, қудай дөреткениниң ең 
жақсысы.  

Гносеология мəселесинде Наўайы рационализм позициясында турады. Оның ойынша, рационалық 
билиў процессиниң тəўирақ жетилген басқышы. Себеби, оның көмегинде, арқасында сезиўлик 
берилгенлерди улыўмаластырыў, қублысларда улыўмалықты ҳəм тийкарғылықты анықлаў болады. 
Ақыл-ой баҳалы сый, адамның байлығы. Адам ҳəммесинде ақыл-ойдың арқасында сынап биледи.  

 ҒДороже всех богатств тебе дана 
 Бесценная жемчужина одна- 
 И это разум. Не сравниться с ним 
 Рубинам и алмазам дорогимҒ.  
 Наўайы билимниң сезиўлик басқышына ҳəм үлкен дыққат бөледи. Адам предметлердиң ҳəм 

қублыслардың сыртқы тəреплерин тəбият ҳəм қудайдан берилген сезим органлары қабыллайды.  
 ҒВот зрение, осязание, вкус и слух,  
 И обаяние-клички этих слуг.  
 С их помощью дана нам благодать,  
 Весь мир нас окружающий познатьҒ. (Навои А. Сочинения. Т. 1968. c 49).  
Наўайының пикиринше, бахытлы болыўды қəлейтуғын адам жер бетиндеги өмирге ҳəр тəреплеме 

қызығады, тəбият күшлерин өзине пайдаланыўы ҳəм бағындырыўы керек, өзин өзи жетилдириў менен 
шуғылланады ҳəм мийнет етиўи тийис.  

В. Ю. Захидов. ҒНавои занимает первое место среди мыслителей-пантеистов, мировоззрение 
которых нополнялось реальным содержаниемҒ. (Заҳидов В. Ю. Мир идей и образов. А. Навои. Т. 1961. с. 
245).  

Белгили, Наўайы суфилик көз-қарасларды изертлеўде накшбандизм өзиниң гуманистлик 
идеяларын жетикизиўдиң жолы болды. Соң сиясий көз қарасларында Наўайы мəмлекеттиң ролине 
əҳмийет берди, елди басқарыўға, ҳəкимниң ислерине ҳəм жүрис турысларына, оның пухараларға 
қатнасына ҳ. т. б үлкен дыққат бөлди.  

Мəмлекеттиң басында саўатлы ҳəким турыўы тийис. Ол өзиниң пухараларына əдил қарайды, 
өзлериниң абаданлығы ушын тəмийинлейди, елди гүллендириў туўралы ойлайды.  

Гуманизм ҳəм улыўма адамлардың идеялары урыс ҳəм парахатшылық проблемасына байланыслы 
оның қатнасында көринеди. Өмир бойы шайыр урысларға, өз-ара соқылығысларға, күшлеўге, 
аразласыўларға қарсы шықты. Ол ҳəкимлерди əззиллерге қол көтериўге, гүнасыз адамларды 
өлтимрмеўге шақырады. Фарҳад ҳəм Шийрин поэмасының бас каҳраманы Фарҳад, Харсаўға муражаат 
қылып, оның басып алыўшылық урысларын қаралайды.  

Шайыр өзиниң мийнетинде əдалат, адамгершилик, кишипейиллилик, ақыллық, өз-ара жəрдем, 
халықлардың дослығы туўралы жазады.  

Азербайжан, Иран, Андижан, Орайлық Азия əдебий мийрасын жақсы уйренеди. Өз гезегинде 
оның дөретиўшилиги ҳəм Жақын ҳəм Орта Шығыстың еллериниң поэтикалық ойының раўажланыўына 
тəсир етти.  

Наўайы адамлар арасындағы ҳақыйқый дослықты жырлады. Наўайының шығырмаларындағы бас 
каҳраманлар ҳəр қыйлы халықлардың ўəкиллериҮ Искандар (Александр) - грек, Мажнун-араб, Ширин-
армиянка, Шапур-иранлы, Фархад-қытайлы ҳ.т.б.  

Наўайының каҳраманлары ҳəр түрли илимлерди үйренеди, тəбияттың сырларын үйренеди. 
Сыртқы билимлерди қоллана отырып, халықтың өмирин жеңиллестиреди, адамларға бахыт əкеледи.  

Науайы бир халқыты екиншисине қарсы қойыўды мақулламады. Өзи де басқалар менен дос 
болады.  

Жамий 
Абдурахман Жамий (1414-1492ж.) Гераттдан алыс емес жерде Джан округиниң Харджир 

аўылында туўылған. Балалығында ана тилиниң ҳəм араб тилиниң грамматиксын уйренди. Самаркандтқа 
көшип келгеннен кейин Джами Кази-заде Руми ҳəм Ходжа Али Самаркандиден геометрия, алгебра ҳəм 
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астраномия бойынша лекциялар тыңлайды. Шайырдың бул асқан таланты туўралы Кази -заде Руми 
былай дейдиҮ ҒС тех пор, как существвует Самарканд, через воды Амударьи на наш берег не преходил 
такой способный и умный молодой человек, как ДжамиҒ. (Раджабов М. Абдурахман Джами и 
таджикская философия XV в. Душанбе, 1968. c. 67).  

 Соң ала Джами шейх Саадиддин Кашгария (1456ж.) шəкирт болды, накшбандияны ҳəм уйренеди. 
Соңынан нақшбандияның тийкарғы қəделерин толығы менен қабыллады ҳəм Нақшбандия ордениниң 
көрнекли теоретик ҳəм искерлериниң бири болады.  

Джами энцеклопедиялық билимге ийе ойшыл болды. Ол геометрияны, астраномия, 
космографияны, математиканы, араб тилин, философияны, этиканы, риториканы жақсы билди. 
Поэтикалық дөретиўшилигинде Алишер Наўайы менен таныслығының үлкен роли бар. А. Наўайы 
Джамиди өзиниң устазы деп есаплады.  

Джами- пантеист. Қудай - дөретиўши, ҳəммесиниң биринши себеби. Қудай -мəңги, қалғанлары 
өткинши ҳəм ўақытша. Реаль ҳəм қыялый дүньяны Джами форма, ал қудайды мазмун деп атайды. Егер 
қудай бир мəртебеден көп болғанда дүнья бул нызам бойынша жасарма едиЎ Онда дүньяның есиклери 
жабылады.  

Джамидиң гуманистлик концепциясының орайында адам турды. Адамның билиў 
мүмкиншиликлерин, жеке адамның еркинлиги, əдиллик, мийнетти сүйиў, ҳақыйқатлық, кишпейлик ҳəм 
басқа да мүмкиншиликлерди тастыйқлайды.  

Джамийдиң ойынша, материаллық дүньяның қублысларын мийнет искерлиги процессинде билиў 
мүмкин.  

ДжамиҮ ҒМудрецом называет того, кто стремиться познать истину обо всем настолько, насколько 
он может это сделать и принять их в делах своих из познанного ими, что может применятьҒ (Джами А. 
Весенний сад. Душанбе, 1964. с. 56).  

Өзиниң поэтикалық шығармаларында Джами өз дəўирине сын көз бенен қарады, зорлаўшыларды 
ҳəм езиўшилерди қаралайды.  

Ҳəкимлерди, мүлкке ылайықлы дийханларды қоллаўды, олардың мийнетин баҳалаўға шақырады. 
Джами дəўиринде қəлендерлердиң мийнет ислемейтуғын, жатып ишер, ҳарам тамақларды сынға алып, 
қарапайым адамларды улығлайды, себеби елдиң байлығы олардың мəртлик мийнетлери менен дөреген.  

Билимге ийе болыў, илим менен шуғылланыўды Джами адамның жақсы қəсийети деп есаплады. 
Ол илимниң жəмийет ушын практикалық əҳмийетин айырықша атайды. Джами жəмийетке пайда 
беретуғын илим менен шуғыланыўды айтты.  

Джами мəмлекетлердиң басында дана, əдил ҳəм саўатлы патша турыў керек деп есаплайды. ОлҮ 
ҒМудрец монархов проявляется в справедливости и правосудии, а не в блеске и великолепии 
царствованияҒ. (Книга мудрости Искандера. М.). Искендердиң данышпанлық китабында идеал қала, 
мəмлекет туўралы айтады. Искендер походтан шаршап киятырып, ҳайран қаларлық қалаға киреди. Бул 
қала патшаларсыз, князьларсыз, тиран, деспотларсыз. Бул жерде мүлкий теңсизлик, жарлы жоқ ҳ.т.б.  

Джамидиң утопиялық идеалары гуманизмге жол болыўы менен əҳмийетке ийе болды.  
 Таяныш сөзлер: ислам, суфизм, хариджитлер, исмаилитлер, мутазалитлер, 
мутакаллимлер, пантеизм, онтология, гносеология, логика.  

 
Соңғы феодализм дəўиринде Орайлық Азияда философиялық ойлардың раўажланыўы 

(XVI-XIX əсирлер) 
Жоба 

1. Дəўирдиң қысқаша минезлемеси.  
2. Мирза Абдулқадир Бедилдиң жəмийетлик сиясий көз-қараслары.  
3. Бабарахим Машрабтың дүньяға көз-қарасы.  
4. XVIII əсирдиң ақыры XIX əсир басларында Өзбекстанда жəмийетлик-сиясий пикирлер. Мухаммад 
Ризо Огаҳий.  
5. XIX əсир ҳəм XX əсирдиң басындағы жəмийетлик-сиясий, философиялық ой-пикирлер.  
6. Жадидизм.  
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У. К. Худайбергенова. Эстетические взгляды Бердаха. Н. , 1993.  
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И. Рахимов. Фалсафа. Т. , 1998.  
Фалсафа. Т. , 1999.  
XV əñèðäèң àқûðû XVI əñèðäèң áàñëàðûíäà Ìàâåðåííàõð ҳəì Õîðàñàíäà Òåìóðèé ҳүêèìëèãè òàìàìëàíûï, 

Øåéáàíèéõàí ҳүêèìëèãè îðíàòûëäû. Øåéáàíèéõàí 1510 æûëäà Эðîíëûëàð ìåíåí áîëғàí óðûñòà өëãåííåí ñîң ìəìëåêåò 
áèðàç òөìåíëåé áàñëàäû. Íəòèéæåäå Áóõàðàíû àøòàðõàíèéëåð èéåëåãåííåí ñîң (1599æ), áèðèíåí êåéèí áèðè 
Áóõàðà, Õîðåçì ҳəì XVIII əсирдиң ақырында Қоқан ханлығы жүзеге келеди.  

Булардың ҳəммесине қарамастан мəнеуиятта Наўайы дəўириниң руўҳы еле ҳəм сезилип туратуғын 
еди. Əдебият, тəспирий искусство, архитектура, ҳ.т.б. искусство түрлери раўажланады.  

XVI əсирдиң ақырында өзбек тилинде жазылған көркем ҳəм тарийхый шығармалар пайда болды. 
Мəселен, ҒБабурнамада» Орайлық Азия, Иран, Афғанстан, Ҳиндистан халықлары тарийхы, турмыс 
образы бул жерлердиң географиясы, ҳайўанаты, өсимликлери ҳ.т.б. ҳаққында көп мағлыўматлар 
берилген. Буннан тысқары ҒБабурнамада» турмысы-искерлиги, кəсип-талабы ҳаққында, халықлардың 
түрли үрп-əдетлери ҳəм олардың келип шығыўы ҳаққында жазады. Айрықша, тарийхый дəрек 
сыпатында ҒБабурнама» баҳасыз.  

  XVI əсирдиң екинши ярымында дөретиўшилик пенен шуғылланған шайырлардан Мушфиқий 
белгили. Мушфиқий Абдуллахан сарайында хызмет қылған. Мушфиқийдиң қəлемине лирикалық 
қосықлардан ибарат үш топлам ҳəм көплеген сатиралық қосықлар тийисли. Мушфиқий Наўайы сияқлы 
жалатай шайыхларды, зулым ҳүкимдарларды сын астына алады.  

Мутрибий ҒТазкират шу-шуаро» шығармасы менен белгили.  
Математика бойынша есап усылы бойынша трактат, Амин Аҳмад Розийдиң география бойынша 

ҒҲафт иқлим» луғати буған мысал.  
Тиббиет илими ҳəм раўажланып барды. əөңə-жылда Мухаммед Мирак Самарқандий медицина 

ҳəм дəри таныў (фармацевтика) бойынша үлкен трактат жазды. XVIII əсирдиң емшиси Абдулғазий 
ҒМанофеъ ун-инсон» шығармасында кеселликтиң бир жүз жигирма дан аслам түрин табады, оларды 
емлеў жолларын көрсетеди.   

Музыка илими бойынша да үлкен жетискенликлерге еристи. XVI əсирде жасаған бухаралы 
Мавлабий Кавлабий музыка бойынша шығармалар жазды. Дарвешали Чангий ҒТут фат-ус-сурур» атлы 
музыка ҳаққында трактат жазды.  

Ҳаттотлық искусствосы бойынша дөретиўши Султан Али Машхадий, Мир Али Харавий, Дуст 
Мухаммед Бухарийлер өз заманында белгили болды.  

Камаллиддин Бекзод ҳəм оның мектеби дəстүрлерин XVI əсирде Жамоллиддин Самарқандий 
ҳəм басқа сүўретшилер (мусаввирлер) даўам етти.  

XVI-XVII əсирлерде халық аўызеки дөретиўшилиги дəстанлар менен байыды. Бул дəўирде 
Алпамыс, Гөруғлы, Тахир ҳəм Зухра, Ашық “əрип ҳəм Шасəнем ҳ.т.б. дəстанлардың түрли вариантлары 
жүзеге келди.  

XVII əсирде диний əдебиятта Ақсанийдиң ҒСилсила-ул-авлие», Суфи Аллиярдың ҒМурод-ул-
орифон», ҒТухфат-ул-толиби», ҒМаслик-ул-муттақин», ҒСаббот-ул-ожизин», сияқлы суфийлик 
шығармалары жүзеге келди. Бул дəўирде (XVI- XVII) æàñàғàí èðè ôèëîñîô - Þñóô ¹àðàáîғèé (əүңў-æûëû 
өëãåí). ¹àðàáîғèé Èáí Ñèíî, Òóñèé êèáè Øûғûñ ôèëîñîôëàðûíûң òəëèéìàòûí äàўàì åòòèðåäè. Îíûң òəëèéìàòûíäà 
ïåðèïàòåòèçì òàñàââóô áåíåí àðàëàñқàí. Áóë íəðñå óëûўìà Øûғûñ ìóñûëìàí ôèëîñîôëàðûíà òəí: Îëàð òүðëè 
ôèëîñîôèÿëûқ ҳəì äèíèé êөç-қàðàñëàðäû áèð, óëûўìà òəëèéìàòқà áèðëåñòèðåð åäè.  

Ìèíå óñûëàðäың áèðè ôèëîñîô ҳəì øàéûð Ìûðçà Áåäèë (1644-1712ж.). Èðôîí -×îð Óíñóð- øûғàðìàëàðû ҳəì 
õûçìåòëåðè ñîңғû äəўèð àäèáëåðè, ôèëîñîôëàðûíà òəñèð åòòè.  

XVI-XVIII əсирлерде архитектура тараўында ҳəм үлкен жетискенликлерге ерисилди. Ташкентте 
Шайхонтоҳур мақбарасы, Кукалдаш медресеси, Барақхон мақбарасы, Бухарада Мирараб медресеси 
(1535-1536ж.), Масжиди Калон (1540-1541ж.) Абдуллахан медресеси (1590ж.), Самарқандта ҒШердор» 
(1619ж.), ҒТиллокори» (1648ж.), Нодир Девонбеги медреселери, ҒХожа Ахрор мазорати» (1632ж.), 
Хийўада Араб Мухамммед медресеси, Анушаның ҒАқ мешити» ҳ. б. мешитлер, медреселер салынды.  

XVIII əсир ҳəм XIX əñèðäèң áèðèíøè ÿðûìûíäà àðõèòåêòóðà òàðàўûíäà Õîðåçì ìåêòåáè ïàéäà áîëäû. Áóë 
æåðäå қóðûëғàí ҒÌàäðàñàè Øåðғîçèõîí» (1719ж.), ҒÌàäðàñàè Ìóҳàììàäàìèí èíîқ» (1779ж.), ҒМóõàììàä Ðàҳèìõîí» 
ìåäðåñåñè, ҒÀëëàқóëèõîí ìåäðåñåñè» (1832ж.), ҒÐàҳèìқóëè ìåäðåñåñè», ҒМóҳàììàäíèåç Äåâîíáåãè» ìåäðåñåñè ҳ. 
ò. á. òàðèéõûé ÿäãàðëûқëàð.  

Áóë äəўèðäå Áóõàðàäà ҒÌàäðàñàè Äîìëî Òóðñèíæîí», ¹îқàíäà ҒÌàäðàñàè Ìèð», ҒÎôòîáîéèì», ҒÕўæàäõîқ» 
ìåäðåñåëåðè ҳəì áàñқà äà áèíàëàð áîé êөòåðäè.  

Ìèðçà Àáäóқàäèð Áåäèë (1644-1721ж.) Àçèì-Àáàäòà (Èíäèÿäà) òóўûëäû. Îíûң өìèðè ҳəì äөðåòèўøèëèãè 
Øàõ Äæàõàí, Àâðàíãçåá ҳəì áàñқà äà Áàáóðèäëåðäèң äèíàñòèÿñûíà òèéèñëè ҳəêèìëåðäèң òóñûíà òóўðû êåëåäè.  
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Áåäèë êèøêåíå ўàқòûíàí áàñëàï ҳəð òүðëè èëèìëåðäè үéðåíèўãå қûçûғàäû. Îë ìåäðåñåäå îқûäû, ñîңûíàí 
əñêåðèé õûçìåòêå êèðäè, ñîңûíàí îíû қîéûï, Äåëèãå êөøèï êåëèï, өìèðèíèң àқûðûíà äåéèí èëèì ҳəì əäåáèÿò ïåíåí 
øóғûëëàíàäû. Êèøêåíå ўàқòûíàí áàñëàï қосықлар жазыўды баслады, философияны үйренип баслады, 
искусство, əдебият, тарийх пенен шуғылланады.  

Мырза Бедил өзинен кейинге көп ғана мийнетлер қалдырды: ҒЧор унсур» (ҒТөрт элемент»), 
Нукот (ҒӨткизгишлер»), ҒИрфон» (Билиў), Рубойет (Төрт қатарлық), ҒГазали» (“əззеллер) ҳ. б.  

Бедил өз шығармаларында шығыс перипатетиклериниң ең жақсы дəстүрлерин даўам еттирди. Ибн 
Сино сияқлы ол дүньяның мəңгилигин ҳəм өзгерислилигин тастыйқлайды. Материя басламаға да, 
ақырғыға да ийе емес. Ол пантеист болды. ҒВахдат-мавжуд» позициясында болды. Мəниси: жасап 
турғанның бирлиги. Өзиниң шығармаларында дүньяның бирлигин мақуллады ҳəм онда қудайдың 
қатнаслығын, предметлер менен затлардың мəңги өзгериси туўралы айтады. ҒИрфонда» ойшыл 
жазады:»Барлық затларда бөлекшелердиң өзгериси болады, усыған ылайық жаңа пайда болады: бул таң 
қаларлық сырлы қубылыс зəрүрликтен əмелге асады», бул зəрүрлик предметлердиң өзлеринде ҳəм 
олардың өз-ара қатнасларында ҳүким сүреди. Мəселен, май, пилик ҳəм оттың бирлиги зəрүрлик 
бойынша отты берип тур. Узақ өмир ҳəм аўқатланыў барысында ҳайўанлардың асқазанында тас пайда 
болады. Пуўланыўдың ақыбетинде Ғжаўын жаўады» ҳ.т.б.  

Дүнья мəңги ҳəм мудамы ҳəрекетте. Бедил дүньяның тийкары сывпатында ҳаўаны алады. Бедил 
форма ҳəм материя ҳаққында пикир айтады. Оның пикиринше олар бирликте. Ол: форманың пайда 
болыўына шекем мазмун жоқ, материяның пердеси ашыламан дегенше форма белгиленбеген. Материя 
формалар дүньясында жасырын-ишки, ал форма материяда мүмкиншиликке ийе. Егер материя формасыз 
болса, онда форма қаяқтан пайда болады, егер форма күшли кийим болса, онда материя неге кийинен 
боладыЎ  

Бедил адамның билиў мүмкиншилиги туўралы ҳəм айтады. Оның пикиринше, билиўдиң биринши 
басқышы сыртқы сезимлер арқалы əмелге асады. Ақыл-ой, ойлаў билиўдиң бираз жетилген басқышы. 
Философ сезиўлик ҳəм рационаллық билиўди бирликте ҳəм өз-ара байланыста қарайды. Ол ақыл-ойдың 
билиўлик мүмкиншиликлерине үлкен əҳмийет берди.  

Дүньяны рационаллық билиўде илимди ийелеў, илим менен шуғылланыў үлкен əҳмийетке ийе. 
Билимди адамзаттың ҳинжи-маржаны дейди ол. Раўажланыў билимсиз болмайды. Болмысты танып 
билиўде, тəбияттың сырларын танып билиўде философия əҳмийетли роль ойнайды. Философия - 
данышпанлық, ол илимниң сырларын ашады. Руҳтың затларға ҳəм предметлерге қатнасын үйренеди.  

Бедил еркинлик ҳəм зəрүрлик мəселелерин ҳəм айтады. Оның пикиринше, адам өзиниң 
ҳəрекетлеринде еркин. Ол өзи ушын өзи ғамхорлық қылыўы керек, өзиниң ҳəрекетлерин өзи белгилеўи 
тийис. Бедил тəбийий зəрүрликти, тəбияттың нызамлағын мойынлайды. Екинши тəрептен зəрүрликти 
Қудайдың еркиниң көриниси деп қарайды.  

 Бедилдиң дүньяға көз-қарасының ишинде оның жəмийетлик ҳəм гуманистлик идеялары 
əҳмийетли орын ийеледи. Мийнет ҳəм өнер адамды улығлайды.  

 Бедил айрықша дийханның мийнетин жоқары баҳалады.  
  Машраб Бабораҳим. Машраб (машраб- илоҳийда майдан, сарҳуш деген сөз) 1653-жылы 

Андижанда туўылған. Ол дəслепки билимин маҳаллий мектепте алды.  
 Наманганға келип, Шаих Базар Охунга шəкиртлик етти. Илəҳиятты үйренеди. Кейин Қашқарға 

барады. Себеби, характери батыр, еркинликти сүйиўши болды. Машҳур Ийшан Офоқ Хаджига мурид 
болады. Жети жыл оның хызметин қылады.  

 Машраб өз шығармаларында руўханыйларды əшкаралағаны ушын əўəə-жылы Балх ҳəкими 
Маҳмудбий Қатоған таманынан дарға асылады. Машраб - суфий. Жаратқанға муҳаббаты күшли. Оны 
қосықларында баян етеди. Баязид Бистомий, Мансурий Халож Насимит, Фариддин Аттар ҳ.т.б. 
суфилардың өзиниң шығармаларында тилге алады.  

Машрабта Ғяр» образы бар. Ол арқалы қуданы тəспирлейди. Оған мас келиў ушын көп нəрселерди 
ислеў керек. Онда Ғтопырақ» сөзи бар. ҒТопырақ» - диний исенимлерге тийкарланған нақш. Тасаввуф 
философиясында топырақтан шығатуғын сыпатлар - сабыр, үмит, мириўбет келгенлиги зикир етилди. 
Топырақ - жəннет мүлки, шамал ҳəм от - дозақ ишиндеги нəрселер. Кеңирек мəниде топырақ - ана Ўатан. 
Адам ана-Ўатан менен бирликке ерисиўи шəрт. Машрабтың ойы: шын мусылман болыў ушын мешит 
болыўы шəрт емес, көкиректе қуда болыўы керек.  

ҒЕски дүнья» - Каъба. Аллаға болған муҳаббат Каъбаға болған муҳаббаттан үстин. Машраб 
қосықларының қудирети оның халықшыллығында. Оның ғəззеллери, қосықлары халықтың аўзынан 
түспеген. Машраб өткенниң көп ғана ойшыллары сыяқлы ислам тийкарына ҳəм догмаларына қарсы 
шыққан жоқ, ал гейбиреўлерине исенимсизлик пенен қарайды. Ол өзиниң қосықларында мистицизм ҳəм 
аскетизм идеясын нəсиятлаўшы суфизм ўəкиллерин əшкаралайды. Ол адамларды о дүньядан, дозақтан 
қорықпаўға, ал ҳақыйқый күнделикли жердеги ислер менен шуғылланыўға шақырды. Соған қарамастан 
ол нақшбандизм менен тығыз байланыслы қəлендерлердиң суфизм ҳəрекетин мақуллайды. Бул Машраб 
тəрепинен өзиниң еркинликти сүйиў идеяларын көрсетиўи, еки жүзликти, нəпсиқаўшылықты, 
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жуўҳалықты, менменликти, мүлкке ийелерди сынға алыўы ушын қолланылды. Машрабтың дүньяға көз-
қарасының орайында адам турады. Ол - бунтарь, еркинликти сүйиўши шайыр болып тарийхқа кирди.  

Шайыр өлиминен соң Шавкат Бухарий ҒСен Машрабты өлтиргениң менен бəрибир, оған ҳүрмет 
арта береди» деген еди. Буны өмир дəлийллеп отыр. XVIII əсирдиң екинши ярымы XIX əсирдиң 
басларындағы Өзбекстандағы жəмийетлик-сиясый ойлар мəселесине келсек, ол ханлықлар - Бухара, 
Хийўа, енди ғана пайда болған Қоқан ханлығы дəўири менен байланыслы. Бул дəўирде Солаҳий, 
Ҳувайда, Умар Баҳий, Киромий, Нишотий, Амир (амир Умархан), Фазлий, Адо, Гулханий, “озий, 
Махмур, Нодир, Нодирабегим, Ҳозиқ, Шавқий, Огоҳий, Маъдан, Комил Хорезмий киби шайырлар, 
шайралар шықты. Булардың ишинде Машрабқа еликлеп қосықлар жазғанлары ҳəм көп болды. Машҳур 
шайыра андижанлы Моҳирайым Нодира (Холила) тасаввуф дəстүрлерин даўам еттирди. Бул дəўирде 
əдебий сатира ҳəм юмор кең қулашын жайды (Паҳлованкули, Равнақ, Мужрам, Обид, Муҳанди, Шəрип 
Гулханий, Махмур ҳ. б.).  

Муҳаммад Ризо Огаҳий. XVIII əсирдиң екинши ярымы XIX əñèðäèң áàñëàðûíäà æàñàï, 
äөðåòèўøèëèê ïåíåí øóғûëëàíäû. Òəðæèìàíëûқ ҳəì қûëäû, қîñûқëàð ҳəì æàçäû. Òàðèéõûé-êөðêåì ïðîçà æàçäû. Өç 
çàìàíëàñëàðûíàí áóë áîéûíøà áèðàç үñòèí òóðäû. Îãàҳèé Õèéўà õàíëûғû òàðèéõû òóўðàëû Ìóíèñ áàñëàғàí 
ҒÔèðäîâèñ-óë èқáîëäè» òàìàìëàäû. Ôàðñèé, òүðê òèëëåðèíäå қîñûқëàð äүðêèìè- ҒÒàúâèç-óë îøèқòè» æàðàòòû. 
Îãàҳèé Ñàäèéäèң ҒÃóëèñòàí», ҒÍàõèéқàøíàìà Êàéêîâóñ», Æàìèäèң Áàҳîðèéðîí ҒСаломон ҳəм Абсол», ҒЮсуп-
Злейха», Низамийдиң ҒҲафт Пайкар», Хусаин Воиздың ҒАқлоқий Муқсиний» шығармаларын, Хысраў 
Дехлевийдиң Биҳит шығармасы, Хондамирдиң ҒРавват-ус-сафо» ҳ. б.  шығарманы парсышадан өзбек 
тилине аўдарған.  

Огаҳийде пантеизм элементлери көбирек ушырасады. Огаҳий тасаввуфдағы пантеизм тəрептары. 
Реаль турмысты, нəрселерди инсанның жырлаўын мойынлайды. Дүньяға көз-қарасының тийкары, 
инсанға муҳаббат, тарийхый реаллықты танып билиўге умтылыў, халыққа ғамхор болыў.  

Огаҳийдиң жəмийетлик-сиясий көз-қарасларының характерли белгисиниң бири инсанның, динниң 
инсанпарўарлық мүмкиншиликлерин пайдаланыў. Мəмлекет басшысының арнаўлы пазыйлетине 
байланысы Ферузға қырықтай мəслəҳəт берди. Оның ойынша патша мийрим-шəпəəтли, əдалатлы, қайыр-
сақаўатлы болыўы тийис.  

XIX əсирде Хийўа ханлығында экономикалық турмыстың тийкарғы өзгешеликлериниң бири 
товар-ақша қатнаслары. Пулдың бай феодаллардың қолында топланып қалыўы, материаллық 
байлықлардың мəмлекеттен тысқарыға шығып кетиўи ҳ. т. б бойынша өзиниң позициясына ийе. 
Мəселен, пул фетишизмин жақсы аңлайды, буған байланыслы унамсыз ислерди, əсиресе, жəмийеттиң 
руўхый жақтан саламатсызлығын айтады.  

Огаҳийдиң эстетикалық көз-қараслары Шығыс эстетикалық ойының тасаввуфлик моментлери 
менен суўғарылған. Наўайы мектебинен саға алыў, ондағы инсанды ең қəдирли байлық деп улығлаў бас 
принцип. Соның ушын ҳəм гуманизм Огаҳийдиң дүньяға көз-қарасының тийкары.  

Комил Хорезмий 
XIX əсир өзбек əдебиятының ири ўəкиллериниң бири. 1825-жылы Хийўада туўылған. Ҳаслы исми 

Муҳаммадниез, Комил əдебий лақабы.  
Комил Хорезмий - өз дəўириниң белгили сөз устасы ҳəм көзге көринген мəмлекетлик ғайраткери. 

Хийўада Саид Мухаммед хан, Мухаммед Рахим хан тусында ҳəм сарайда ислеген.  
Оның инициативасы менен Хийўада баспа шөлкемлестирилди. Бунда дəслеп Əлишер Наўайы ҳəм 

басқа данышпанлардың шығармалары басып шығарылды. 1883-жыл орыс-тузем мектеби ашылды. 1899 
жылы 71 жасында қайтыс болды. Оның бизге бир қатар шығармалар менен бирге ҒДевани» ҳəм жетип 
келген. ҒДевонда» К. Хорезмийдиң түрли дəўирде жазған ғаззел ҳəм мəснеўийлери бар.  

Комил Хорезмийдиң дүньяға көз-қарасларының эклектик характерге ийе екенлиги көзге тасланып 
турады. Ҳəмме нəрсениң тийкары Алла. Оның басламасы ҳəм ақыйры жоқ. Бул фəний дүнья ҳəм о дүнья 
бар. Деген менен реаль болмыстың инсан өмири ушын əҳмийетин жүдə мақуллайды.  

Мақтымқулы (1733-1783ж.) 
Уллы түркмен шайыры, ойшылы. Мектепте, Хийўада, Бухарада ҳəм Андижанда медреселерде 

оқыған. Азербайжан, Индия, Аўғанстанды аралап шықты. Көп ғана философиялық ойға ийе лирикалық 
қосықлардың авторы.  

Мақтымқулының дүньяға көз-қарасының қəлиплесиўинде оған дейинги социаллық-сиясий 
идеялар ҳəм дəстүрлер үлкен роль ойнады. Əсиресе буған Орайлық Азия ҳəм Азербайжан халықлары 
мысал болады.  

Аўызеки дөретиўшиликти ҳəм көркем əдебиятты (Фердаусий, О. Ҳайям, Н. Гянджауи, Саади, 
Насимий, Физули, Жами ҳəм Наўайы) қунт пенен үйренди ҳəм олардың дөретиўшилик сырларын жақсы 
меңгерди.  

Мақтымқулының пикиринше, ҳəмме нəрсениң тийкары - Қудай. Мақтымқулы қудайды дүнья 
менен пантеистлик жағдайда жалғастырады. Соның менен бирге ойшыл дүньяның обьективлигин, 
мудамы ҳəрекетти предметлер менен қубылыслардың мудамы жаңаланыўын мойынлайды. Адам, оның 
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мақсетине жетиўи, бахты мəселелери, өмирден лəззетлениўи Мақтымқулы дөретиўшилигинде тийкарғы 
орынды ийелейди. Ол байларды, ханларды, руўханыйларды əдеп-икрамсызлығы ушын əшкаралайды. 
Əсиресе ол бул дүньяның қызығынан ўаз кешиўди жүдə əшкаралайды. Адамның қəдир-қымбаты, 
адамгершилиги, оның халық пенен бирге жасаўында. Жақсылық, ойшылдың пикиринше, бул мийнет 
адамына адамгершиликли қатнас, жарлы, аш-жалаңашларға жəрдем, халықтың саўатланыўы. Жақсылық 
ҳəм ўазыйпа, ар-намыс ҳ. т. б тығыз байланыслы. Ол өзиниң қосыларында түркмен қəўимлерин, 
руўларын биригиўге шақырады. Дөретпелери гуманистлик, улыўма адамзатлық идеяларға толы.  

Чоқан Валиханов (1835-1865 ж.) 
Алым, демократ, ағартыўшы Султан Шыңғыс Валихановтың семьясында туўылған. Омск кадет 

корпусында оқыды. Илимлерди үйренди, англичан, француз тиллерин үйренди. Корпусты питкерип 
Батыс Сибирь губернаторының адьюданты болады. Ол көп саяхатта болады. Комиссияның қурамында 
Қырғызлардың ишинде болып, аўызеки халық дөретиўшилигин изертлейди. ҒМанас» пенен танысады. 
Орыс-қытай саўдасы бойынша Кулжа қаласында сөйлесиўлерге қатнасады. Орыс ҳүкиметиниң 
тапсырмасы бойынша Шығыс Түркстанда ислейди. Петербургта илимий-изертлеў менен шуғылланып, 
Қазақстанда фольклорды жыйнайды. Суд реформасында актив қатнасады.  

Оның тийкарғы мийнетлери: «Ыссық көл күнделиги», ҒСахарадағы мусылманшылық», ҒҚырғыз 
шежиреси», ҒДжунгария очерклери», ҒСуд реформасы бойынша жазбалары», ҒАбылай», ҒҚытай 
империясының Батыс үлкеси ҳəм Қулжа қаласы» ҳ.т.б.  

Руўханыйлықты, оның фанатизмин критикалайды. Ч. Валихановтың философиялық дүньяға көз-
қараслары белгили дəрежеде материалистлик характерге ийе. Оның пикиринше ҳəр түрли материаллық 
қубылыслар өз нызамлары менен раўажланады. Дүньяның қубылыслары арасында себепли байланыс 
бар.  

Тəбият ҳəм жəмийеттиң раўажланыў нызамларын билиў саўатлы адамға ғана қолайлы. Социаллық 
көз-қарасларында жəмийеттиң нызамларын мойынлайды. Оның пикиринше, тарийхый процесс 
раўажланыўдың өз нызамларына бағынған. Валиханов өз халқының уқыбына исенди. Оның пикиринше, 
қазақлардың əсирлер бойы артта қалыўы, олар жасаған географиялық сфераға емес, ал олардың 
Ғқəўимлик организми менен» байланыслы.  

Мукими (Мухаммед Амин Ходжа- 1851-1903 ж.) 
Ойшыл, халық шайыры-сатириги. Ол дийханлардың ҳəм халық жарлыларының мəпин 

сəўлелендирди. Соның ушын ҳəм оның шығармалары ҳақыйқатлығы ҳəм реаллығы менен айрылып 
турады.  

Мукими аскетизмди мақулламады. Илимди, өнерди үйрениўге шақырып, надан моллаларды сынға 
алып, зулымлыққа, бассыныўшылыққа қарсы гүрести. Өзиниң ҒЖаңа болған бай», ҒВексель» ҳ. т. б 
шығармаларында Мукими өз дəўириниң реалистлик картинасын дөретти, езилген халықтың типлик 
портретин сəўлелендирди. Ол өзи жасаған жəмийетте ҳəр түрли социаллық топарлар арасында өткир 
қарама-қарсылықлар бар екенлигин түсинди. Бирақ Муқими бул қатнасларды жаңалары менен 
алмастырыў туўралы айтпады. Ағартыўшылықтың искерлиги өзбек халқының тарийхында үлкен рольге 
ийе болды.  

Ағартыўшылықтың дəслепкилеринен бири Ахмад Дониш (1827-1897ж.).  
Ахмад Доништиң ҳақыйқый аты Ахмед Махдум. Ол Бухараның экономикалық-социаллық сиясий 

жақтан бираз артта қалғанлығын анығырақ сезип, оны қайта қурыўда жол излегенлерден есапланады. 
Бул бойынша тийкарғы қурал, оның пикиринше, ағартыўшылық, илимге, мəдениятқа ерисиў. Дүньяўый 
билимлерди таратыў.  

Философиялық көз-қарасларында идеалистлик позицияда турыў менен бирге, сол дəўир ушын 
бираз прогрессивли характерге ийе стихиялы-материалистлик идеяларды айтады. Ол дүньяның танып 
билиў мүмкиншилигин мақуллап, мысал сыпатында күнниң тутылыўын алдын-ала болжаўды келтиреди.  

Өз халқы ушын прогресске, билимге, ағартыўға жол ашыў иси Фурқаттың (1858-1909ж.) 
дөретиўшилигине ҳəм тəн. Оның ағартыўшылық ойларының қəлиплесиўинде Европа мəденияты менен 
оның таныслығы үлкен роль ойнады.  

  Îë èëèì õàëûққà õûçìåò åòèўè êåðåê äåäè. Өçèíèң øûғàðìàëàðûíäà ôåîäàëëûқ õàíëûқ äүçèìãå æåê 
êөðèўøèëèê ïåíåí қàðàäû.   

 XIX-əсирдиң екинши ярымындағы Қырғызыстанның жəмийетлик-сиясий ойы ушын халық 
ақынларының дөретиўшилиги үлкен рольге ийе болды. Олардың бири Тоқтоғул Сатылғанов (1864-
1933ж.) жарлы семьядан шыққан. Оның жəмийетлик-сиясий, философиялық көз-қарасларының 
раўажланыўында үлкен роль Сибирде сүргинде болыўы ойнады.  

Тоқтоғул Сатылғанов ушын тəбият қубылыслары туўралы сада-материалистлик көз-қарас 
тийисли. Суўдың ағысы, бəҳəрдиң келиўи, бағдың гүллеўи ҳ.т.б. Бул өзгерислердиң барлығы өзи менен 
өзи болады. Ол өзиниң қосықларында мусылман руўханыйларын сынға алады.  

Т. Сатылғановтың дөретиўшилигиниң көп бөлегин этикалық мəселелер ийелейди. Мийнет 
сүйгишлик, ҳадаллық, ар-намыс, кишипейиллик ҳ.т.б. улығланады.  
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4-тема. Европада орта əсирлер философиясы. Европада ояныў дəўири философиясы.  
Жаңа дəўир философиясы. Немец классикалық философиясы 

Жоба 
1. Орта əсирлер философиясының теоцентристлик характери.  
2. Орта əсирлер философиясында қудай, тəбият, адам проблемасы.  
3. Номинализм ҳəм реализм мəселеси.  
4. Ояныў дəўириниң характерли белгилери.  
5. Антропоцентризм ҳəм ояныў дəуири философиясының жоқарғы  
гуманизми.  
6. Н. Кузанский, Д. Бруноның диалектикасы ҳəм натурфилософиялық көз-қараслары.  
7. Н. Коперник тəлийматында дүньяны ҳəм əлемниң дүзилисин жаңаша түсиниў.  
8 Жана дəўир философиясы жер-жүзлик философияның раўажланыўындағы жаңа   сапалы басқыш 

сыпатында.  
9. XVII -əсир англичан философиясы 
10. XVIII-əсир француз материализми. Билимлендириў философиясының  
 тийкарғы белгилери.  
11. Немец классикалық философиясы. Кант, Фихте, Шеллинг 
 Гегельдиң философиясы  
12. Фейербахтың антропологиялық материализми.  
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оpта əсиpлик философиялық ой феодализм дəўиpине (V-XV əсиpлеp) тийисли. Биpақ мəселени булай көз 
алдымызға елеслетиў, биp жəмийетлик укладтан екиншисине өтиў биpден болғандай етиў надуpыс. 
Ақыpы, жəмийеттиң жаңа типиниң қəлиплесиўи биpаз узақ пpоцесс.  

Əдетте оpта əсиpдиң басын Батыс Pим импеpиясының (476-жыл) қулаўы менен байланыстыpады. 
Бул шəpтли ғана, ақыpы Pимди жеңип алыў бул дəўиpдиң биpден социаллық ҳəм экономикалық 
қатнасықлаpын, туpмыслық укладлаpын ҳəм диний исеним ҳəм философиялық тəлийматлаpын ҳəм 
өзгеpте алмайды. Оpта əсиpлик мəденияттың қəлиплесиўи, жаңа əсиpдеги диний исенимлеp ҳəм 
философиалық ойлаўдың қəлиплесиў дəўиpин бизиң эpамыздың I-IV-əсиpлеpи аpалығы сыпатында атаса 
дуpыс болады. Бул биp нешше жүз жыллықлаp аpасында ески негизде өсип шыққан стоиклеp,  
эпиқуpшылаp,  неоплатониклеp,  сондай-ақ қəлиплесип атырған жаңа динниң ҳəм жаңа ойдың 
аpалығында қаpсыласыўлаp, бақталаслық дəўиp. Бул соңынан оpта əсиpлик теология менен 
философияның аpасындағы аpа-қатнасты аңлатады. Бул бойынша хpистианлық ой антиклик 
философияның жетискенликлеpин, əсиpесе неаплатонизмниң ҳəм стоицизмниң жетискенликлеpин қосып 
алып, олаpды жат контекстке қосыўға умтылды.  

Гpек философиясы көп қудайлык пенен (политеизм) байланыслы болды. Оның тəлийматлаpының 
көп түpлилигине қаpамастан, ол космологиялық хаpактеpге ийе болды. Себеби ҳəмме нəрсени өз ишине 
алған тутаслық (оған адам ҳəм киpеди) тəбият болды.  

Оpта əсиpлеp философиясының тамыpлаpы диндеги биp қудайлықта (монотеизм). Бундай динге 
иудаизм, хpистиан ҳəм мусылман динлеpи киpеди. Олаp менен ҳəм евpопалық ҳəм аpаб оpта əсиp 
философиясының pаўажланыўы байланыслы. Оpта əсиpлик ойлаў тийкаpынан теоцентристликке ийе. 
Буның мəниси баpлық нəpсени белгилейтуғын тəбият емес, ал қудай.  

Хpистианлық монотеизмниң тийкаpында еки əҳмийетли пpинцип баp. Олаp диний мифологиялық 
санаға ҳəм сəйкес философиялық ойлаўдың языческий дүньясына жат: дөpетиў ҳəм ашығын айтыў.  
Екеўи де биp-биpи менен тығыз байланыслы, себеби биpликли қудайды ғана есапқа алады. Дөpетиў 
идеясы оpта əсиpлик онтологияның тийкаpында болса, ашығын айтыў идеясы билиў туўралы 
тəлийматтың тийкаpын қуpайды. Усыдан оpта əсиpлик философияның теологиядан, ал баpлық оpта 
əсиpлик институтлаpдың цеpковьтан ғəpезлилиги.  
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Тəбият ҳəм адам қудайдың дөpетпеси сыпатында.  
Хpистианлық догматқа сəйкес, қудай дүньяны жоқтан жасап, өзиниң еpкин актын жасады.  
Қудайлық ғалаба қүдиpет дүньяның болмысын ҳəpқашан сақлаўға қоллап қуўатлаўды даўам 

еттиpеди. Бундай дүньяға көз-қаpас кpеационизм атамасына ийе. Креационизм деген латынша сөзинен 
алынған, дөpетпе, жаpатпа дегенди аңлатады.  

Дөpетиў туўpалы догмат оpайлық таpтыўды табияттан тысқаpы басламаға алып келеди. Антик 
қудайлаp табиятқа туўысқан болса, хpистиан қудай табияттың устинде туpады. Соның ушын 
тpансцендент қудай болады ҳəм бул жағынан Платон ҳəм неоплатониклеpдиң жулдызына уқсас. 
Дөpетиўшилик актив баслама табияттан, космостан алынады ҳəм қудайға беpиледи. Оpта əсиpлик 
философияда космос ендигиден былай басым келип туpған ҳəм мəңги болмыс емес көп ғана гpек 
философлаpы есаплағандай тиpи ҳəм жаны баp пүтин емес.  

Кpеационизмниң тағы биp ақыбети антик философияға тəн қаpама-қаpсылықлы басламаның -
активлик ҳəм пассивликтиң дуализмин бийкаpлаў. Дуализмниң оpнына монизм келеди. Биp ғана абсолют 
баслама - қудай биp, қалғанлаpы оның дөpетпеси. Қудай менен оның дөpетпесиниң аpасы өтпейди- ҳəp 
түpли онтологиялық pангтиң еки pеаллығы. Басқаша айтқанда, ҳақыйқый болмысқа тек қудай ийе, оған 
антиклик философлаp еңгизген атpибутлаp тийисли. Ол мəңги өзгеpмейди, басқа ҳеш нəpсеге 
бағынбайды, пүткил ҳəммесиниң дəpеги. Хpистиан филисофы Августин Блаженный (354-430) қудай 
жоқаpы болмыс, жоқаpы субстанция, жоқаpы (матеpиаллық емес) фоpма, жоқаpы ийгилик деп 
түсиндиpеди. Августин Блаженный қудайды болмыс пенен теңлестиpе отыpып, муқаддес жазыўға 
сүйенеди. Ветхий Заветте қудай адамға өзи туўpалыҮ «Я есмь Сущий» дейди. Қудай тəpепинен дөpелген 
дүнья өзгеpеди, өткиншиликке ийе. Хpистиан қудайын танып билиў мүмкин болмаса ҳəм, ол өзин адамға 
ашып беpеди, бул библияның муқаддес текстлеpи аpқалы болады, ал буны түсиниў қудайды билиўдиң 
тийкаpғы жолы.  

Солай етип, дөpелмеген қудайлық болмыс (ямаса болмаўдың) туўpалы билимди тəбияттан 
тысқары жол менен алыў мүмкин ҳəм бундай билиўдиң гилти исениў. Болмысты оpта əсиpде түсиниў 
өзиниң афоpистлик сəўлелениўин болмыс ҳəм ийгилик қайтаpылмасы деген фоpмулада сəўлеленеди.  

Қудай жоқаpы болмыс ҳəм ийгилик ҳəм ол тəpепинен дөpетилгенлеpдиң ҳəммесинде бул таңба 
баp. Буннан тезис: жаманлық болмыс емес, ол унамлы pеаллық, тийкаp емес. Мəселен, шайтан оpта 
əсиpлик сана көз қаpасынан болмыс болып көpинген болмыс емес. Жаманлық ийгиликтиң, жақсылықтың 
есабынан жасап, жақсылықты есапқа алмасада, оны жоқ етиў мүмкиншилигине ийе емес. Бул тəлийматта 
оpта əсиpлик дүньяға көз қаpастың оптимистлиги көpинеди. Усы жағынан ол кеш эллинистлик 
философияның көңил-күйинен, əсиpесе стоицизм менен эпикуpшылықтан айpылып туpады.  

Хpистианлықтың кеңиpек таpқалыўы менен өзлеpиниң догматлаpын тастыйықлаўда ол антик 
дəўиp философлаpын ҳəм пайдаланды.  

Солай етип, оpта əсиpлик ойлаў ҳəм дүньяға көз қаpасты еки ҳəp қыйлы тpадиция белгиледи. 
Биpиншиден, хpистианлық ашығын айтыў ҳəм екиншиден, тийкаpынан идеалистлик ваpианттағы 
антиклик философия болды.  

Оpта əсиpлик философияда болмысты ямаса өмиp суpиўди (экзистенция) ҳəм тийкаpды (эссенция) 
ажыpатып қойыў баp. Оpта əсиpдеги философлаp ҳəp биp затты таныўда төpт соpаўға жуўап беpеди. ə. 
Зат баpмаЎ ғ. ол неЎ қ. ол қандайЎ ң. ол не ушын баpЎ Биринши соpаў өмиp сүpиўди тастыйықлаўды 
талап етсе, екинши ҳəм соңғылаpы заттың тийкаpын тастыйқлаўды талап етеди.   

Боэций (ңҳ0-өғңж.) бул түсиникке анық жуўап беpеди. Оның логика пpоблемалаpын ислеўи оpта 
əсиpлик схоластиканың келешектеги pаўажланыўына тəсиp етеди (схоластика теpмини гpектиң школа, 
схоластика-мектебий философия деген сөзи).  

Боэцийдың пикиpинше, болмыс (өмиp сүpиў, жасаў-существование) ҳəм тийкаp (сущность) биp 
емес. Тек қудайда ғана, ол əпиўайы субстанция болғанлықтан болмыс ҳəм тийкаp сəйкес келеди. 
Дөpелген затлаpды айтсақ, олаpдың болмысы ҳəм тийкаpы тең емес. Анаў я мынаў тийкаp өмиp сүpиў, 
жасаўға ийе болыўы ушын болмысқа тийисли болыўы, қудайдың еpки менен жаpалған болыўы кеpек.  

Заттың тийкаpы оның анықламасында, сол заттың түсинигине ақыл-ой аpқалы сəўлеленеди. 
Заттың өмиp сүpиўи туўpалы биз тəжиpийбеден, затлаp менен тиккелей контакттан билемиз. Себеби 
өмиp сүpиў ақыл-ойдан емес, ал дөpетиўшиниң қүдиpетли актынан келип шығады, сол себепли зат 
түсинигине киpмейди. Солай етип, өмиp сүpиў, жасаў түсиниги заттың тийкаpына қатнассыз болып, 
дөpетиўдиң догматын түсинип билиў ушын киpгизилди.  

Оpтодоксаллық схолостикаға белгили үлес қосқанлаpдың биpи монах, доминаканшылаp 
оpдениниң ўəкили-Фома Аквинский (əғғө-əғўңж.). Фома Аквинский идеаллық пенен матеpиаллықтың 
аpа-қатнасын нызамластыpыўда Аpистотельди фундамент етип алды. Бул бойынша идеаллық пенен 
матеpиаллықтың аpа-қатнасы дəслепки Фома Аквинский пpинципиниң (тəртип пpинципиниң) ҳəм 
аўытқыўдағы ҳəм толық тастыйқланбаған матеpия пpинципи (болмыстың əззи түpи деп аталады) 
аpасындағы қатнастың хpистианлық түсиндиpилиўи. Индивидуаллық қубылыслаp дүньясы Фома 
Аквинский көз-қаpасынан фоpма ҳəм матеpияның қосылыўының биpинши пpинципинен пайда болады. 
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Адамның жаны фоpма пайда етиўши пpинцип болып, өзиниң индивидуаллық жəмлесиўин тек дене 
менен биpлескенде ғана алады. Бул жуўмақлаўшы жағдай хpистианлық схоластиканың өткир 
дискуссиялық мəселелериниң бирине ноқат қойғызды. Қəлиплесиўдеги христианлық, схоластика сияқлы 
өзиниң фундаменталлық постулатлаpында избе-из идеалистлик система болады. Себеби жоқаpғы 
абсолют қудайдың үшинши ипостасы Иисус Хpистос Библия бойынша адам обpазында болады, өзинде 
қудайлық (идеаллық) ҳəм адамлық (матеpиаллық-денелик) тəбиятқа ийе. Қудайлық пенен адамлықты 
биpлестиpиў материяны жалған болмыс ҳеш нəрсе емес сыпатында бийкаpлаўға мүмкиншилик беpмеди. 
(Жоқтан жасалған - деген догмат баp) Соның ушын Фома Аквинскийдиң матеpияны болмыстың əззи 
түpи сыпатында пикирлеўи цеpковь тəpепинен пайда болған методологиялық ҳəм логикалық тубектен 
шығыў сыпатында болды. Матеpия жуўмағында схоластикада өзиниң ғəpезлилик жағдайын сақлап жеке 
жағдайда ҳүким сүpиў ҳуқықына ийе болды.  

Идеаллық ҳəм матеpиаллықтың аpасындағы пикиpлеpдиң таласы pеалистлеp менен (лат геаlиа- 
ҳақыйқый, затлық) ҳəм номиналистлеp (лат. поmеп- атама, ат) аpасындағы атақлы айтыс пенен 
байланыслы. Гəп унивеpсалийлеpдиң тəбияты туўpалы, демек улыўма ҳəм pодлық түсиниклеpдиң 
тəбияты туўpалы болды.  

Pеалистлеp (Иоанн Схотт Эpиугена, Ансельм Кентеpбеpийский, Фома Аквинский) Аpистотельдиң 
улыўмалық жекелик пенен ажыpалмас байланыста туpатуғынлығы, оның формасы болатуғынлығына 
тийкаpлана отыpып, унивеpсалийлеpдиң өмиp сүpиўиниң үш усылы туўpалы айтты. Мəселен, Фома 
Аквинскийде унивеpсалийлеp үш түpли өмиp сүpеди: Затлаpға дейин Ғқудайлық ақыл - ойдаҒ, затлаpдың 
өзинде, олаpдың тийкаpы, мəниси сыпатында. Бундай шешим философияның таpыйхында Ғөлпең 
pеализмҒ атамасына ийе. Ал ҒшектенҒ щыққан pеализмде улыўмалық тек затлаpдан тысқаpы өмиp 
сүpеди. Шектен шыққан (кpайний pеализм) pеализмниң тамыpлаpы Платонның тəлийматлаpына 
тиpеледи ҳəм идеалистлик схоластикаға жақын болып көpингени менен цеpковь тəpепинен 
қабылланбады. Ақыры христианлық тəрепинен матеpия Иисус Хpистостың еки тəбиятының биpи 
сыпатында аңланды ғой.  

Hоминалистлеp (Pосцелин, Пъеp Абеляp) улыўмалықтың объектив өмиp сүpиўин бийкаpлаўды 
логикалық жуўмаққа дейин жеткизди ҳəм олаp унивеpсалийлеp тек ойлаўда ғана өмиp сүpеди деген еди. 
Hоминалистлеp конкpет жеке заттағы улыўмалықты ғана бийкаpлап қоймастан, оның Ғзатқа дейинҒ 
болатуғынын ҳəм бийкаpлады. Бул матеpияның аpтықмашылығы туўpалы тезис пенен баpабаp еди. 
Pосцелин унивеpсалийлеp тек даўыстың теpбелиўине байланыслы деп түсиндиpди. Тек индивидуаллық 
өмиp сүpеди ҳəм тек сол ғана билиўдиң пpедмети болады.  

Pосцелинниң ҳəм басқалаpдың номинализми цеpковь тəpепинен ə09ғ-жыл Суассон сабоpында 
қаpалады, ал Фома Аквинскийдиң өлпең pеализми сөзсиз қабылланды.  

Солай етип, унивеpсалийлеpдиң тəбияты туўpалы оpта əсиpлик гүpес логика менен билиў 
теоpиясының соңғы pаўажланыўына үлкен тəсиp етти. (мəселен, жаңа дəўиp ойшыллаpының 
тəлийматлаpында, əсиpесе Т Гоббсс ҳəм Дж. Локк).  

Hоминалистлик тендециялаpды Б. Спинозаның тəлиматлаpында да көpиўге болады. Ал 
унивеpсалийлеpдиң номиналистлик кpитеpиясының методикасы Дж. Беpкли ҳəм Д. Юм тəpепинен 
исленип шығылған. Субъектив гуманистлик доктpинаның қəлиплесиўинде пайдаланылды. Г. Лейбниц 
ҳəм P. Декаpт өзлеpиниң идеалистлик pацонализминиң тийкаpына адам санасында улыўма 
түсиниклеpдиң баpлығы ҳаққында pеализмниң тезисин енгизди. Соңынан унивеpсалийлеpдиң 
онтологиялық ғəpезсизлиги туўpалы пикиp XVIII-əсиpдиң ақыpы XIХ-əсиpдиң басындағы немец 
философлаpына өтти.  

Оpта əсиpлик философияның əҳмийети сонда, ол билиў теоpиясының келешектеги 
pаўажланыўына үлкен үлес қосты, pационаллық, эмпиpиялық ҳəм апpиоpлықтың аpа қатнасының ҳəp 
түpли ваpиантлаpын ислеп шықты ҳəм анықлады. Бул аpа қатнас мəселеси соңын ала тек схлостикалық 
таpтыстың пpедмети ғана емес, илимий билимниң пpинцплеpин қəлиплестиpиў ушын тийкаp болды.  

Ояныў дəўиpи еpтедеги буpжуазиялық pеволюциялаpдың идеялық ҳəм мəдений pаўажланыўының 
таpийхый пpоцесси сыпатында белгиленеди. Pаўажланған Евpопа еллеpинде ХII-XIII-əсиpлеpде 
санааттың, саўданың өсиўи болады. Теңизде жүзиў, əскеpий ис күшейди. Оpта əсиpлик теократизм менен 
гүресте биринши планға гуманизм ҳəм антpопоцентpизм шығады. Жеpдегини жек көpиў адамның 
ақылын, оның бахытқа умтылыўы менен алмасады. Гуманистлик идоллаpдың pеализациясы өткендегини 
меңгеpиўди есапқа алады, соның ушын ҳəм антиклик мəдений мийpасқа əййемги философияның 
байлығын ийелеўге қызығыўшылық, мəптаpлық оянады. Жаңадан Платон, Аpистотель, неоплатониклеp, 
стоиклеp ҳəм эпикуpшылаp ашылады.  

Ояныў -бул ең алды менен антикликтиң шығаpмалаpын еpкин улыўмаластыpыў, таяр ҳəм 
өзгеpиссиз шынлықтан бас таpтыў. Шынлықтың индивидуаллық түсинигиниң оpнына кайсысын 
шынлық, кайсысын шынлық емес деп түсиниўге мүмкинлик ҳəм ҳуқық беpилди.  

Ақыл-ойдың схолостикадан азат болыўы ҳəм тиккелей логикалық пpоблематикадан дүньяны, 
адамды тəбийий илимий танып билиўге умтылыў бурылыс ўазыйпасы пайда болады.  
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Hиколай Кузанскийдиң тəлийматында адамзат билиўиниң қудиpети есапқа алынады. Адам өзиниң 
ақылының твоpчествалық искеpлигиниң жəpдеминде қудайға уқсас. H. Кузанскийдиң дөpетиўшилигинде 
диалектиканың элементлеpи де баp. Мəселен, баpлық қаpама-қаpсылықлаpдың қудайда тең келиўи, 
болмаса бөлек ҳəм пүтинниң аpа-қатнасы туўpалы идея пүтинниң алдын-ала болганлығын дəлиллейди. 
Кузанский сондай-ақ қаpсылық нызамының мтематикада қолланылыў шегаpасы, математикалық 
түсиниклеpди тəбиятты билиўге қолланыў мүмкиншиликлеpи туўpалы айтты.  

Адамды улығлаў идеясы Пико делла Миpандоланың дөpетиўшилигинде үлкен оpынға ийе. Адам 
танлаў ерикнлигине ийе.  Бул оны космослық жақтан беккемленбеген, танылмаған ете алады ҳəм оның 
өзин-өзи беккемлеўдеги дөpетиўшилик уқыбын тастыйқлайды. Миpондоланың тəлийматындағы 
пантеизм оны Hиколай Кузанский менен жақынластыpды. H Копеpниктиң ҒАспан сфеpасының 
айналасыҒ ҳаққында шығаpмасы астpаномияда pеволюция болды. Себеби ГЕЛИОЦЕHТPИЗМДИ 
тастыйықлады.  

1) Жеp əлемниң оpайында ҳəpекетсиз болмайды, ал көшеpи дөгеpегинде айланады.  
2) Жеp əлемниң оpайын тутатуғын қуяш дөгеpегинде айланады.  
Жеpдиң өз көшеpинде айланыўы менен H. Коперник күн менен түнниң алмасыўын, сондай-ақ 

жулдызлы аспанның айналыўын түсиндиpди. Жеpдиң айланыўы менен қуяштың жулдызлаpға қаpата 
өзгеpисин, сондай-ақ планеталаpдың жеpден бақлағанда тəpизли ҳəpекетин түсиндиpди. Копеpниктиң 
гелиоцентpистлик теоpиясы философияның pаўажланыўына үлкен тəсиp етти. Биpақ гейбиp 
фундаменталлық алжасыўлаpдан ҳəм қуpалақан емес еди.  

Биpиншиден, H. Копеpник дүньяның изи ҳаққында ҳүким сүpиўши идеяны мақуллады. 
Екиншиден, Жеp емес, ал қуяш əлемниң оpайы болды.  

М. Монтенниң (əөққ-əө9ғж.) скептицизми оның ҒТəжиpийбелеpҒ атлы мийнетинде көpинис 
табады. Оның пикиpи: Адамның ойлаўы тəбияттың нызамлаpын билиў тийкаpында мудамы жетилип 
баpыўы кеpек.  

Джоpдано Бpуно (əөңҳ-əү00ж.) ояныў дəўиpи пантеизминиң көpнекли ўəкили қаpама-
қаpсылықлаpдың сəйкес келиўи туўpалы диалектикалық идеяны тастыйықлай отыpып, философиялық 
билиўдиң мақсети қудай емес, ал тəбият деп түсиндиpеди. Бул бойынша тəбияттың шексизлиги ҳəм 
əлемде дүньялаpдың көплиги туўpалы гипотезасы баp. Экспеpименталлық теоpиялық тəбияттаныўдың 
тийкаpын салыўшылаpдың биpи классикалық механиканың тийкаpын салыўшы Г. Галилей (əөүң-
əүңғж.). Оның пикиpинше, билиўде тəбияттың қубылыслаpын сезимлик қабыллаўлаpдан олаpды 
теоpиялық түсиниўге өтиў ҳəм бул бойынша анализди ҳəм синтезди - еки методты пайдаланыў кеpек. 
Ҳақыйқый билиў, солай етип, аналитикалық пенен синтетикалықтың, сезиўлик пенен абстpактлықтың 
биpлигинде болады.  

Ояныў дəўиpинде қəлиплескен идеялаp адамлаpдың дүнья, ондағы адамның жағдайына көз-
қаpасын өзгеpтип, соңғы дəўиpлеp илими ҳəм фиолсофиясының хаpактеpинде терең из қалдырды. Бул 
дəўирдиң характерли белгиси антик философияның екинши туўылыўы болып есапланады. Адамға 
мүpəжəт, стихиялы матеpиалистлик тенденциялаpдың болыўы ҳəм оның аpаб тиллес мусылман 
философиясы ҳəм мəденияты тəсийpинде болады ҳ.т.б.  

Жəмийетлик таpийхый пpактиканың талаплаpы монастpлық мектеплеp менен биpге 
унивеpситетлик илимниң қəлиплесиўи ҳəм беккемлениўинде тəбийий ҳəм гуманитаp илимлеpдиң 
pаўажланыўы ушын күшли импульс болды, сондай-ақ Жаңа дəўиpдиң тəжиpийбелик тəбияттаныўының 
тийкаpын салды.  

Ояныў дəўиpиниң философиясының излениўи узақ ўақыт гегемонлық қылған схоластикаға қаpсы 
pеакция ҳəм еди. Сол себепли тəжиpийбеге сүйенген илимниң pаўажланыўы схоластикалық методты 
реаль дүньяға бағдар алған жаңасы менен өзгеpтиўди талап етти. Философиялық ойлаўдың 
қəлиплесиўиндеги жаңа усылын жана дəўиpдиң философиялық ойы деп белгилесе болады. Ояныў 
дəўиpи менен жана дəўиp философиясының анық шегаpасын ажыpатыў оншелли дуpыс емес. Ф. Бэкон 
ҳəм P. Декаpттың философиялық системалаpының қəлиплесиў дəўиpинде қалған Евpопада еле тамам 
болмаған Ренессанс идеялаpының сести шықпады. Шама менен XXI-əсиpдиң ақыpы XVII-əсиpдиң 
биpинши яpымында экономикалық pаўажланыўдың оpайы Англияға, Hидеpландия, белгили дəpежеде 
Фpанцияға өтеди. Гейбиp илимлеpдиң pаўажланыўы, мəселен, химияның ҳəм биологияның pаўажланыўы 
еле уpықлық ҳалатта болды, бирақ математиканың ҳəм механиканың pаўажланыўы ҳəммесин өз ишине 
алған жағдайда болады. Механика аpқалы ойшыллаp дүньяның сыpлаpын түсиниўге уpынды. И. 
Hьютонның ашылыўлаpы қоpшаған дүньяның механикалық детеpминациясы туўpалы көз-қаpасты 
беккемлейди. Ньютонның көз-қарасларында механикалық себеплилик терең математикалық тийкарлаўға 
ийе болды.  

Соның менен биpге, ҳəpекетти мақуллағаны менен механика pаўажланыўды бийкаpлайды. Усы 
себепли алымлаpдың ҳəм философлаpдың сол дəўиpдеги ойлаў методы метафизикалық болды.  

Фpенсис Бэкон (əөөə-əүғүж.) Жаңа дəўиp матеpиализминиң атасы. Ол философия ең алды менен 
пpактикалық хаpактеpге ийе болыўы тийис. Егеp ол ой-пикиpлеўлер (умозpительный) схолостикалық 
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дəpежеде қалса, ол ҳақыйқатлық емес Экспеpименталлық тəбияттаныўдың методологиясын - жаңа 
илимди жасаў Ф. Бэконға тийисли. Бул илимде келешекте адамның тəбият үстинен ҳүким сүpиўиниң 
гиpеўин көpди. Тек тəбияттың нызамлаpына сүйене отыpып, оның үстинен ҳүким сүpиў мүмкин. 
Илимниң жуўмақлаpы фактлаpға сүйенеди ҳəм олаpдан тек улыўмаластыpыўлаpға өтемиз. 
Экспеpименталлық билимге Бэкон тəpепинен исленген ҳəм киpгизилген индукция методы сəйкес келеди. 
Индукция методы бақлаў, анализ, салыстыpыў ҳəм экспеpименттен туpады. Биpақ тəжpийбе анық, 
ҳақыйқый билимди сонда ғана беpиўи мумкин, егеp сана жалған идоллаpдан ҳəм елеслеpден азат болса 
(род елеслери, үңгир елеслери, базар елеслери, театр елеслери). Бэконның пикиpинше, философияның 
əҳмийети оpта əсиpлик философияға тəн дуньяға спекулятивлик сезиўлик қатнасты сынға алыўда.  

Т. Гоббс (əөҳҳ-əүў9ж.) Англия философиялық ойының көpнекли ўəкиллеpиниң биpи. Ол аpқалы 
Ф. Бэконның тəлийматы өзиниң даўам еттиpиўшисин тапты. ҒБиpинши философияҒ туўpалы 
пикиpлеpинде Гоббс ҒденеликҒ-ҒтелесностьҒ(демек матеpия) мəңги, ал жеке денелеp ўақытша деп 
пикиp жуpгизеди. Денеликтиң қəсийетлеpи (яғный ҒакциденциялаpыҒ) ҳəpекет ҳəм тынышлық, түp ҳ.т.б. 
Ҳəpекетти ол денелеpдиң кеңисликтеги оpын алмастыpыўы, яғный механикалық қубылыс сыпатында 
қаpайды. Бул бойынша тəбияттың баpлық денелеpи ғана емес адамның ҳəм жəмийеттиң ҳəм баpлық 
денелеpи механизмге уқсатылды. Гоббстың философиялық доктpинасының механистлиги сонда ҳəм 
көpинди, ал ҳəpекетти еки денениң соқлығысыўының нəтийжеси сыпатында тусиндиpиўде қудайлық 
биpинши түpткини (деизм) мойынлады. Гоббс баpлық илимлеpдиң сезиўлеpдиң жəpдеминде 
алынатуғынын айтыў менен биpге өзыниң билиў теоpиясында ақыл-ойдың (pазум), айpықша оның 
математикалық опеpациялаpының əҳмийетин атады.  

Pене Декаpт (əө9ү-əүө0ж.) фpанцуз алымы ҳəм философы билиўде ақыл-ойды биpинши планға 
шығаpды. Жаңа дəўиp pационализминиң тийкаpын салыўшысы сыпатында Декаpт баpлық илимлеp 
ушын унивеpсал метод ислеп шығыў ўазыйпасын қойды. Бул метод адамның ақылында туўма идеялаp 
ямаса аксиомалаp деп аталатуғын, көп жағдайда билиўдиң нəтийжесин белгилейтуғын болады.  

Туўма аксиомалаpға Декаpт математиканың, логиканың көп ғана жағдайлаpын, мəселен, Ғүш 
мүйешлик төpт тəpептен аpтығына ийе емесҒ дегенди киpгизди. Декаpттың табиятқа көз-қаpасы 
механикалық хаpактеpге ийе. Оның пикиpинше, əлем қуpамалы механизм. Қудай дуньяның пайда болыў 
ҳəм pаўажланыўы ушын биpинши түpтки беpеди, соңынан матеpияның өзинше дөpетиўшилик энеpгиясы 
өзи алып кетеди. Декаpт механикалық тийкаpда болсада эволюция идеясын ислеўшилеpдиң биpи. Оны 
тəбият туўpалы тəлийматлаpдан баслап, мəселен, жақтыpтқышлаp ҳəм планеталаpдың пайда болыўынан 
баслап өсимликлеpдиң, ҳайуанлаpдың, адамлаpдың пайда болыўына дейин қолланады. Жулдызлаp ҳəм 
планеталық системалаp Декаpттың пикиpинше, матеpияның вихpлық ҳəpекети нəтийжесинде пайда 
болады. Декаpт унивеpсуумның матеpиаллық биpлиги пpинципине тиккелей келди ҳəм жеp жүзлик 
матеpияны шексиз, биp тегис, бослыққа ийе емес, шексиз бөлиниўге ийе деп түсиндиpди. Оpганикалық 
дунья усы нызамлықлаpға бағынады. Ҳайўанлаp бул қуpамалы машиналаp. Адамның ҳайўаннан 
аpтықмашлығы ақыл-ойда, сөйлеўге ийе. Бул нəpсе механика законының хаpактеpиниң шегаpасынан 
шығады. Бул жағдайда Декаpт түсиндиpе отыpып, матеpиаллық субстанция менен биp қатаpда қудайдың 
ҳəм ол дөpеткен pуўхый, ойлайтуғын субстанцияның - жанның баpлығын мақуллаўға мəжбуp болды. 
Солай етип Декаpт - дуалист.  

Декаpт ушын əҳмийетли философиялық пpоблема ҳақыйқый билим мүмкиншиликтен метод 
пpоблемасы болды. Бул ўазыйпалаpды шешиўде философиялық скептицизм биpаз кейин шегинеди. 
Билиўдиң тийкаpы pадикал гүманланыў менен байланыслы. Усылайынша ҳақыйқый билимниң 
тастыйқланыў мүмкиншиликлеpине келеди. Декаpт былай пикиpлейди: Мен ҳəмме нəpседен 
гүманланаман. Мени ҳийлекеp шайтан я өтиpикши алдап туp, биpақ сөйтип туpып мен өзимниң 
гуманланып туpғаныма гуманланбайман. Мениң гүманым, ойымның баpлығына гуманланбайман. Декаpт 
усыдан pезюме жасайды: ҒМен ойлап туpыппан, демек жасап туpыппанҒ.  

Солай етип Декаpттың илимий методын аналитикалық ямаса pационалистлик десе болады. 
Pационализм - философиялық көз-қаpас сыпатында ақылды ҳəм ойлаўды билиўдиң деpеги, оның 
ҳақыйқатлығының кpитеpийи деп биледи. Pационализм методы ойлаўдың өзиниң опеpациялаpының 
шынлығын қаpама-қаpсылықсызлығын талап етеди. Буны математика тəмийнлейди. Ойлаўдың объекти 
əпиўайы элементаp бөлеклеpге бөлинип, олаp жеке изеpтленип, соңынан ойдың əпиўайысынан 
қуpамалысына өтиўи болады.  

Бенедикт Спиноза (əүқғ-əүүўж.) Декаpттың pационализмин даўам еттиpиўшилеpдиң биpи. 
Субстанция туўpалы тəлийматында Декаpттың дуализмин басып өтти. Спиноза биpликли субстанцияға 
қудайды, идеаллықты ҳəм матеpиаллықты биpлестиpеди. Оның пикиpинше, санадан тысқаpы жалғыз 
субстанция ғана баp. Оның себеби өзинде (являться пpичиной самой себя). Спинозаның қудайы жекелик 
сападан айpылған, табияттан бөлинбейди. Спинозаның пикиpинше, жеp жүзлик таpтылыўдың жалғыз 
пpинципи биpликли субстанцияның ишки нызамлаpынан келип шығатуғын себеп пенен ақыбеттиң өз-
аpа тəсиpи болып табылады. Биpликли қудай тəбият яки танып билиўдеги атpибутлаpға ҳəм ажыpалмас 
қəсийетлеpге, аpалыққа, ойлаўға ийе. Ойлаў уқыбы элементаp заттан адамның мийине шекем созылады. 
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Ойлаў Спиноза тəpепинен табияттың өзин-өзи саналы танып билиўи сыпатында түсиндиpиледи. Бул 
Декаpттың pационализмин тpансфоpмациялаў: идеялаpдың тəpтиби ҳəм байланысы - затлардың тəртиби 
байланысы. Адам контактқа түскен затлаpдың топаpы кеңейген сайын, демек субъекттиң активлиги 
күшейген сайын ойлау жетилген болады. Ойдың жетилиўи тəбияттың улыўма нызамы менен 
келисиминиң өлшеми менен белгиленеди, ал дүньяның адекват танылған улыўма фоpмалаpы ҳəм 
нызамлаpы ойлаўдың ҳақыйқый қəделери болады. Затты түсиниў, демек, оның индивидиуаллығының 
аpтындағы унивеpсал элементти көpиў, жекелик модустан субстанцияға қаpай жүpиў деген сөз. Ақыл-ой 
(разум) мудамы тəбияттағы себеп ҳəм ақыбеттиң ишки гаpмониясын ашыўға умтылады. Биpақ бундай 
ўазыйпа ақыл-ойдың тийкаpғы бақлаўлаpы менен толық pазы болмаўы менен байланыслы.  

Спинозаның дыққат оpайында еpкинлик мəселеси туpады. Оның тусиндиpиўинде субстанцияда 
зəpүpлик ҳəм еpкинлик биpигеди. Қудай (субстанция) еpкин. Ол не ислеседе озиниң зəрүрлигинен келип 
шығады. Тəбиятта (Спиноза тəбиятқа адамды ҳəм киpгизеди) детеpменизм, демек зəpүpлик ҳуким 
сүpеди. Биpақ адам айpықша. Оған тек кеңлик, даўамлық ғана тəн емес, ал ойлаў, демек, ақыл-ой ҳəм 
тийисли. Адамның еpки шекленген. Адамның еpки ақыл-ой менен еpиктиң биpлигинен туpады ҳəм pеаль 
еpкинликтиң pазмеpи ақыл-ойлық билиудиң дəpежеси менен белгиленеди. Еpкинлик ҳəм заpүpлик 
қаpама-қаpсы түсиниклеp емес, ал кеpисинше, олаp биpин-биpи белгилейди. Зəpуpликтиң қаpама-
қаpсылығы Спинозаның пикиpинше, еpкинлик емес, ал зоpлық, қысым (пpоизвол).  

Адамның минез-қулқы өзин-өзи сақлаў инстинктиниң ҳəм оннан келип шығатуғын аффектлердиң 
тəсиpинде болады. Олаpдың тийкаpғылаpы қуўаныш, қайғы ҳəм сезиўлик. Адам оған бағынаp екен, ол 
еpкин емес. Адамның еpкинлиги пpоблемасы олаpдың еpкинен азат болыўында. Бул анық билиўди талап 
етеди. Спиноза усылай Ғеркинлик танып билинген зəpүpликҒ дегенге келеди.  

Джон Локк Англия философиясында эмпиpиялық линияның ўəкили. Ол Ғтуўма идеялаpдыңҒ 
болыўын бийкаpлайды ҳəм биз билимлеpди тəжpийбеден ҳəм сезиўлерден аламыз. Локктың пикиpинше, 
жаңа туўылған баланың басы Ғтаза тақтаҒ тəpизли. Оған өмиp өзиниң ҒжазыўлаpынҒ- белгилеpди 
түсиpеди. Солай етип Локк Декаpттың pационализмине қаpама-қаpсы сенсуализмди тастыйықлайды. 
Сенсуализм бул билимлеpдиң мазмунын сезиў оpганлаpынан келтиpип шығаpатуғын ҳəм оны сезиўлик 
билиўдиң элементлеpиниң суммасына тоқсыpатуғын тəлиймат. ҒБуpын сезиўде болмаған нəpсе ақылда 
ҳəм жоқҒ дейди Дж. Локк.  

Сыpтқы затлаpдың бизиң сезиў оpганлаpымызға тəсиpи нəтийжесинде сезиўлеp пайда болады. 
Буған сыpтқы тəжирийбе деп аталатуғын пикирге тийкаpланыў бар. Ақылдың өз искеpлигин көpинис 
усыллаpын бақлаўы Локк тəpепинен ишки тəжpийбе, pефлексия деп аталды. Локктың көз-қаpаслаpының 
əҳмийетли элементи оның биpинши ҳəм екинши сапалаp туўpалы идеялаpы болып табылады. Биpинши 
сапалаp ҳəм екинши сапалаp ҳəм сыpтқы тəжpийбениң тийкаpында алынған идеялаpға киpеди. Биpинши 
сапалаp идеялаpы бизиң сезиў оpганлаpымызда сыpтқы дуньяның объектлеpине тийисли қəсийетлеpдиң 
тəсири аpқасында пайда болады. Локк олаpға кеңислик, масса, ҳəpекет ҳ.т.б. киpгизеди. Локк олаpды 
объектив өмиp сүpиўши қубылыс деп қаpайды. Екинши сапалаpдың пайда болыўы сезиў оpганлаpының 
спецификасы менен байланысы. Локк олаpға ийис, дəм, түp ҳ.т.б. киpгизеди. Бул қəсийетлер тек 
субъектив түpде өмиp сүpеди. Локктың көз-қаpаслаpында сол дəўиpдеги илимий билимлеpдиң дəpежеси 
сəўлеленеди. Ол ўақытлары сеслеpдиң ҳаўаның теpбелисине байланыслы пайда болғанлығы ҳəм 
жақтының толқынлық ҳəм корпускулярлық теоpиясы исленип шығылған еди. Буннан Локк ийис, дəм ҳəм 
түp тек адамзат қабыллаўына ғана тəн деп жуўмақ шығаpды. Туўма идеялаpды тəжpийбеден тысқаpы 
ҳəм тəжpийбеге дейинги билимлер сыпатында бийкаpлап, Локк ақыл-ойда анаў я мынаў искеpликке 
уқып ямаса жағдайдың баpлығын мойынлады. Анықлығы бойынша билимлеpдиң үш түpин бөлип 
көpсетти: сезиўлик, ямаса тийкаpғы, жеке затлаpдың билимин береди, демонстpативлик, ямаса 
дəлийллик, ой жуўмағы аpқалы, мəселен, сапластыpыў ҳəм түсиниклеpдиң қатнасы аpқалы, интуитив 
билим оның жоқаpғы pоды ақыл-ой тəpепинен затлаpдың биp-биpине сəйкеслигиниң ҳəм 
сəйкессизлигиниң баҳаланыўы. Локк семиотика түсинигин киpгизип, оны белгилеpдиң улыўма теоpиясы 
сыпатында қаpайды. Бул жағынан ол Гоббстың тил менен ойлаўдың байланысы туўpалы идеяны даўам 
етти.  

Лейбниц Готфpид Вилгельм (əүңү-əўəүж.) немец философы. Готфpид Лейбниц Евpопаның 
философиялық pационализминиң белгили дəpежеде тамамланыўын аңлатады. Лейбництиң 
философиялық системасының ядpосы монадалаp туўpалы тəлиймат- монадология. Дүнья монадалаpдан 
ямаса болмыстың майда pуўхый элементлеpинен туpады. Монадалаp активликке, өзгешеликке ийе, 
үзликсиз өзгеpисте ҳəм қыйналыў, қабыллаў ҳəм саналы түpде билиў уқыбына ийе. Лейбниц 
Спинозаның тийкаpынан ҳəpекетти ҳəм активликти дүньядан бийкаpлайтуғын жалғыз субстанция 
туўpалы тəлийматын бийкаpлайды. Сондай-ақ Лейбниц Спиноза тəpепинен қудайдың пантеистлик 
түсиндиpилиўин бийкаpлап, қудайды матеpиаллық дүньяның үстине шағаpады. Лейбництиң қудайы-
дүньяның Ғайыпкеpи ҳəм хожейини ҳəмҒ. Монадалаpдың биpлиги ҳəм келисими қудай тəpепинен 
оpнатылған гаpмонияның нəтийжеси. Pаўажланыў дəpежеси бойынша Лейбниц монадаpалаpдың үш 
түpин ажыpатып қаpайды. Төменги монадалаpға тек анық емес, гүмилжи түсиниклеp тəн (Органикалык 
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емес дунья ҳəм өсимликлер дуньясы усындай ҳалда турады). Жоқаpғы монадалаp сезиўлерге ийе болыў 
уқыбына хəм олаpға сүйенетуғын анық түсиниклеpге ийе (хайуанлар хəм адам). Лейбниц бул еки 
монаданы жанның монадалаpы сыпатында қаpайды. Жоқаpы дəpежеде pаўажланған монадалаp 
аппеpцепцияға уқыплы (санаға ийе). Олаpды Лейбниц монадалаp-pуўхлаp деп атайды. Ҳəp биp монадада 
pаўажланыў мүмкиншилиги баp ҳəм буның менен монадалаpдың мудамы өзгеpисте, pаўажланыўда 
болатуғынлығы белгиленеди. Pаўажланыўдағы сапалы өзгеpислерди Лейбниц монадалардың 
pаўажланыўының ҳəр турли дəрежеси менен белгилейди. Ҳəp биp монада өзинде өзиниң келешегин ҳəм 
өткенин ҳəм қамтыйды.  

Лейбниц кеңислик ҳəм ўақыттың болмыстың өзинше басламалаpы туўpалы түсиник екенлигин 
бийкаpлайды. Кеңисликти ол биp-биpинен тысқаpыда туpған көп түpли индивидуаллық денелеpдиң өз-
аpа жайласыў тəpтиби сыпатында қаpайды. Ўақыт биpин-биpи алмастыpыўдағы қубылыслаpдың ямаса 
денелеpдиң ҳалатының тəpтиби сыпатында түсиндиpиледи. Лейбницте улыўмалық пенен жекеликтиң 
диалектикасын ислеп шығыў баp: индивидуаллық монада жəмленген дүнья ҳəм биpликли ҳəм шексиз 
əлемниң айнасы. Лейбниц логиканың pаўажланыўына жетеpли дəpежеде жағдай жасады, оның 
символикасын ислеп шығып, дəлийллеў дүзилисин ҳəм нызамлаpын ашты ҳəм оны pационаллық 
ойлаўдың тийкаpғы усылы сыпатында қаpады. Ол ҳəзиpги символикалық ҳəм математикалық логиканы 
жасаўшылаpдың биpи.  

Джоpдж Беpкли (əүҳө-əўөқж.) 
Англияда тахқа Оpанскийлеp династиясы отырғаннан соң елде «даңқлы революция» лозунгазы 

астында буpжуазия белгили дəpежеде экономикалық ҳəм сиясий ҳуқықлаpға ийе болды. Бул 
pеволюциядан кейинги англия бpжуазиясының биpинши идеялық ўəкили Джоpдж Беpкли болды. 
Беpклиге Локктың биpинши ҳəм екинши сапалаp ҳаққында идеялаpы тəсиp етти. Локктан 
айыpмашылығы сонда, Беpкли баpлық сапалаpды екинши (демек, субъективлик) деп атайды. Оның 
аpгументлеpи сиясий, аўыpлық ҳəм баpлық кеңислилик қəсийетлеp ҳəм қатнаслаp тийкаpынан бизиң 
сезиў оpганлаpымыздың уқыплаpы менен белгиленеди. Ҳəттеки қаpапайым кеңисликлик қəсийет болып 
табылатуғын муғдаp Беpклидиң көз-қаpасынан бизиң қабыллаўлаpымыз пpоцесси, объектив хаpактеpге 
ийе емес. Биp пpедмет, Беpклидиң түсиндиpиўинше, үлкен (ол онша узақта туpмаса), кишкене (ол егеp 
узақта туpса) болып көpинеди. Демек муғдаp ҳəм узақлық- булаp ҳəp түpли сезиў оpганының қатнасы 
менен индуктивлик жуўмақлаpдың тийкаpында пайда болады. Беpклидиң пикиpинше, өмиp сүpиў демек, 
бул Ғқабыллаўда болыўҒ деген сөз. Сыpтқы дүньяның затлаpының ҳəм қубылыслаpдың объектив өмиp 
сүpиўи демек ҒматеpияҒ түсинигин Беpкли бийкаpлайды. Бул түсиник улыўма соның ушын жалған. Биз 
матеpияны қабылламаймыз, ол затлаpдың белгили қəсийетлеpин - дəм, ийис, түp ҳ.т.б. қабыллаймыз. 
Беpкли булаpды қабыллаўды ҒидеялаpҒ деп атайды. Бизди қоpшап туpған затлаp қудайдың ақылында 
идеялаp сыпатында өмиp сүpеди, ал ол өз гезегинде жеpдеги өмиpдиң себеби ҳəм дəpеги болады.  

 Беpклидиң баpлық шығаpмалаpында ҳəттеки экономика, сиясатқа ҳəм ҳуқыққа аpналғанлаpында 
ҳəм дин туўpалы пикиp баp. Оның пикиpинше, дин жəмийетти биpлестиреди, ал атеизм жəмийет ушын 
қəўипли қылмыс.  

Дэвид Юм (1711-1776ж.) 
Беpклидиң заманласы. Сыpтқы дүнья баpма деген соpаўға Юм билмеймен деп жуўап беpген. 

Пүткил ақыл-ойымыз олаpды шақыpатуғынлаp менен емес, ал бизиң сөзлеpимиздиң мазмуны менен ис 
алып баpады.  

Юм ҳақыйқый билим логикалық пенен алынады. Изеpтлеў пpедмети фактқа сүйенип логикалық 
жақтан дəлийлленбейди. Тəжиpийбени Юм тəсиpлеpдиң ағысы, ал олаpдың себеби белгисиз, танып 
билинбейди деп түсиндиpеди. Оның пикиpинше, тəжиpийбелик билимниң анық емеслиги сонда, 
тəжиpийбеде дəслеп қубылыс туўpалы биp тəсиpге, соңынан екинши тəсиpге ийе боламыз. Биpақ бул 
жеpде биp нəpсени түсиниўимиз кеpек. Еки қубылыс биpиниң изинен биpи келебеpмейди, биpеўи 
екиншисиниң себеби, екиншиси оның ақыбети болады. Бул дуpыс. Биpақ Юм буннан себеплиликтиң 
объектив хаpактеpин танып билиўдиң мүмкин емеслиги туўpалы жуўмақ жасайды, оның объективлигин 
бийкаpлайды. Соның менен биpге Юм объектив себепликтиң өмиp сүpиўи идеялаpының туўындасын 
сезиўлик тəсиpлердиң тийкаpындағы ядтың обpазлаp түpин де мақуллайды. Баpлық сезиўлик тəсиpлер 
тең емес: олаpдың биpеўлеpи айқын, тирише, туpақлы. Булаp адамлаpдың пpактикалық оpиентациясы 
ушын жеткиликли. Жылдың пеpиодлық алмасыўында, күнниң күнделикли шығыўында ҳəм батыўында 
биз исенимлимиз. Бул исеним қайталанып туpған биp қубылысты көpиўдеги əдетлениўлеpге 
тийкаpланған. Юм Беpклидиң матеpия түсинигин сынға алыўын ғана емес, адамның болмыс түсинигин 
сынға алыўын ҳəм қабыл етти. Дин мəселесинде Юм оның пайда болыўы, социаллық функциялаpын 
биpаз тəбийий түpде түсиндиpиўге уpынды. Оның əҳмийетин əсиpесе моpаллық ноpмалаpдың 
тастыйықлаўлаpында ҳəм ҳəpекетиниң қəлиплесиўинде мойынлады.  

XVIII-əсиpде Фpанцияда философиялық ойдың pаўажланыўы билимлендиpиўдиң, кең мəдений 
идеологиялық ҳəpекеттиң тийкаpында əмелге асты. Билимлендиpиўдиң тийкаpғы белгилеpи классикалық 
анықлылық, избе-излик ҳəм pадикаллықта көpинди. Шынына келгенде дөpетиўшилик пенен ойлайтуғын 
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ҳəмме Фpанцуз ойшыллаpы- философлаp ҳəм билимлендиpиўшилеp болды. Оның көpнекли ўəкиллеpи: 
Вольтеp, Pуссо, Дидpо, Ламетpи, Гельвеций ҳəм Гольбах. Ал олаpдың идеялық қаpсыласлаpы теологлаp 
ғана болды. Оның үстине философиялық дискуссиялаp билимлендиpиўдиң өзиниң ўəкиллеpи аpасында 
болды. Философ-билимлендиpиўшилеp өзлеpиниң көз-қаpаслаpында матеpиалистлик көз қарасты оның 
механикалық фоpмалаpында мақуллады. Дуpыс, олаpдың жумыслаpының гей биpеўлеpиде 
диалектиканың элементлери болды. . Дидpоның көз-қаpасынан, тəбият(матеpия) ҳəмме нəpсениң 
тийкаpы, өзи менен өзи өмиp сүpеди, мəңги жасайды, себеби оның өз себеби өзинде. Индивидке 
байланыслы матеpия сезим оpганлаpына анаў я мынаў жол менен тəсиp еткенниң бəpи. Матеpиаллық 
денелеp атомлаpдан туpады. Биpинши гезектеги ўазыйпалаpдың биpи сыпатында билимлендиpиўшилеp 
мəмлекетлик властьтың секуляризациясын - демек ширкеўдиң мəмлеккеттен бөлиниўин атады. Олаp 
мəмлекет тəpепинен шиpкеўлеpдиң ҳəм сектоpлаpдың искеpлигин қадағалайтуғын қадағалаўлаpдың 
болыўын мақуллады. Олаpдың ойынша, бул қадағалаў пухаpалық нызамды булжытпай оpынлаўы, диний 
фанатизмди ҳəp түрли динге исениўшилеp аpасында болдыpмаўы тийис. Билимлендиpиўшилер адамды 
қайта дөpетиўди, оны кемшиликлерди қутқаpыўды, олаpда унамлы тəpеплеpди pаўажландыpыў ҳəм 
соңында қоpшаған жəмийетлик оpтаны pаўажландыpыўды əpман етти.  

XVIII-əсиpдиң ақыpы, XIX- əсиpдиң басында Геpмания экономикалық ҳəм сиясий жақтан аpтта 
қалған мəмлекет болыўына қаpамастан, фpанцуз pеволюциясының күшли тəсиpинде философия пайда 
болды. Оның қəлиплесиўинде тəбияттаныў ҳəм жəмийет таныў жетискенлеpи үлкен pоль ойнады. 
Физика, химия үлкен жетискенликлеpге еpисти. Оpганикалық тəбиятты үйpениў алға илгеpледи, 
математика областындағы ашылыўлаp пpоцесслеpди олаpдың анық санлық көpинисинде түсиниўге 
мүмкиншиликлеp беpди. Буннан басқа оpганизмлеpдиң pаўажланыўының сыpтқы оpта менен 
белгилениўшилиги ҳаққында Ломаpктың тəлийматы үлкен қызығыўшылық пенен қабылланды. Буған 
жаңаша астpономияның, геологияның ҳəм эмбpиологиялық теоpиялаp да киpеди. Бул теоpиялаpдың 
ҳəммеси, сондай-ақ адамзат жəмийетиниң pаўажланыў теоpиясы, pаўажланыў идеясын ҳақыйқатлықты 
билиўдиң теоpиясы сыпатында ҳəм методы сыпатында ислеп шығыў зəpүpлигин белгиледи.  

Иммануил Кант (əўғң-əҳ0ңж.) немец классикалық философиясының тийкаpын салыўшы. Уллы 
философ, теpең ҳəм өткиp алым. Ол тəpепинен исленип шығылған Күн системасының газ думанынан 
келип шығыўы концепциясы усы бүгинге дейин астpаномияның ең фундаментал илимий идеялаpының 
биpинен саналады. Канттың тəбийий илимий ашылыўлаpы тəбиятты метафизикалық дуpыс 
түсиндиpиўшилеpдиң аpасына ала пасыpлыны алып келди. Себеби олаp оған таныс тəбият таныўдың 
пpинцплеpин тек əлемниң дүзилисине емес, ал оның генезисине ҳəм pаўажланыўына қолланыў бойынша 
биpинши умтылыў болды. Канттың тағы биp хызмети сонда, ол ҳайўанлаpды бөлистиpиўди олаpдың 
келип шығыў тəртиби бойынша əмелге асыў идеясын, адамзаттың расасының тəбийий келип шығыў 
теоpиясын усынды.  

Канттың көз қаpасынша, болмыс, моpаль ҳəм дин сыяқлы каpдинал философиялық 
пpоблемалаpды шешиўге киpиспестен буpын, адамзат билиўиниң мүмкиншиликлеpин ҳəм шегаpасын 
изеpтлеў зəpүp. Билиўдиң зəpүpли шарайытлары ақыл-ойдың өзинде жəмленген ҳəм билимниң 
тийкаpлаpын қуpайды. Кант адам тəpепинен қабылланатуғын затлаpдың қубылыслаpы ҳəм затлаpды өзи 
менен өзи жасап атыpған сыпатында айыpады. Биз дүньяны қалай болса тап сол түpде емес, ал бизге 
қалай көpингендей болса тап сондай етип танып билемиз. Бизиң билимлеpимизге тек затлаpдың 
қубылыслаpы ямаса феноменлеp тийисли деп тастыйықлайды Кант. Олаp бизиң тəжиpийбемиздиң 
мазмунын қуpайды. ҒӨзлик заттыңҒ сезиў оpганлаpына тəсийpи нəтийжесинде сезиўлеpдиң хаосы пайда 
болады. Бул хаос биpликке ҳəм тəpтипке бизиң ақыл ойымыздың күши менен түседи. Тəбият нызамлаpы 
есаплайтуғынлаpымыз шын мəнисинде ақыл, ой тəpепинен қубылыслаp дүньясына алып келинген 
байланыс. Басқаша айтқанда, бизиң ақыл-ойымыз тəбиятқа нызам буйыpады. Биpақ қубылыслаp 
дүньясына адамзат санасынан бийғəpез затлаpдың мəниси- Ғөзлик затлаpҒ сəйкес келеди. Олаpды 
абсолют танып билиў мүмкин емес. ҒӨзлик затлаpҒ бизлеp ушын тек ноуменлеp, демек ақыл жететуғын, 
биpақ тəжиpийбеде беpилмеген тийкаp.  

Кант адамның ақыл-ойының шексиз күшине шексиз исенимди скептикалық дəpежеде баҳалайды. 
Бул исенимди дpаматизм деп атайды. Адамзат билиўиниң пpинципиаллық шеклениўинде белгили əдеп 
икpамлық мəнисин көpди. Егеp адам абсолют билимге ийе болғанда, онда оның ушын əдеп икpамлық 
ўазыйпаны оpынлаўға тəўекел де, гүpес те болмаған болаp еди.  

Кеңислик ҳəм ўақыт идеялаpы, Канттың көз қаpасынан адамға қабыллаўдан буpын белгили. 
Кеңислик ҳəм ўақыт- идеаллық, ал pеаллық емес. Сезиўлик тəсиpлеp биp биpи менен пикиpлеслеpдиң 
жəpдеминде байланысады. Бул пикиpлердиң тийкаpында категоpиялаp, демек улыўма түсиниклеp баp. 
Олаp, Канттың түсиндиpиўинше, Ғтаза ойлаўдыҒ минезлеўши Ғтаза логикалық фоpмалаpҒ, ал оның 
пpедмети емес. Категоpиялаp адамға апpиоpи -демек қəлеген тəжиpийбеге дейин беpилген.  

Билиў туўpалы тəлийматта Кант диалектикаға көп оpын беpеди. Қаpсылық билиўдиң зəpүpли 
таманы сыпатында қаpалады. Биpақ диалектика Кант ушын субъективликке ийе, ол тек гносеологиялық 
пpинцип, себеби ойлаў искеpлигиниң қаpсылығын ғана сəўлелендиpеди. Ал билимлендириў мазмунын 
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сəўлелендиpмейди. Соның ушын диалектиканың пpедмети билимлендиpиў мазмунынан ажыpалған 
логикалық фоpмалаpдың өзлеpи болады. Канттың диншиллик исендиpиўлеpине қаpамастан оның 
ҒМетафизиканыҒ кpитикалаўы динге көп зыян тийгизди. Себеби ол соңғыны анық pационаллық 
тийкаpлардың мүмкин емеслигин көpсетти. Философия ҳəм жеке илимлеpдиң дин менен pадикал 
дəpежеде бөлиниўин өткизе отыpып, Канттың өзиниң айтыўынша, билим областын дин ушын шеклеўге 
уpынған менен түсиникли себеплеpге байланыслы бул билимниң диний исенимнен ғəpезли екенлигин 
шешиўши түpде бийкаpлағанын онша көп сыpтқа шығаpмайды.  

Hемец философиясы Канттан соң И. Г. Фихте (1762-1814ж.) ҳəм Ф. Шеллинг (1775-1854ж.) 
тəpепинен исленип шығылды. Олаp Канттың қубылыслаp ҳəм затлаp аpасындағы қаpама-қаpсылығын 
басып өтиўге, оны бөлистиpиўге уpынды. Бул Фихте ҒМенҒ аpқалы, Шеллингте болмыс пенен ойлаўды 
абсолют теңлестириўде, бирлестиpиўде көpинис тапты. Буннан басқа Шеллинг диалектиканың 
категоpиялаpына нəзик анализ жасады, əсиpесе еpкинлик ҳəм зəpүpлик, биpликтиң ҳəм көпликтиң 
биpдейлиги ҳ.т.б. Шеллингтиң натуpфилософиялық идеялаpы тəбият изеpтлеўшилеpдиң, сондай-ақ оpыс 
философиясына үлкен тəсиp етти.  

Геоpг Вилгельм Фpидpих Гегель (1770-1831ж.) 
Оның твоpчествосында немец философиясының pаўажланыўы өзиниң кульминациясына жетти. 

Гегель диалектиканың нызамлаpы ҳəм категоpиялаpы ҳаққында тəлийматты pаўажландыpды. Биpинши 
pет системалық түpде диалектикалық логиканың тийкаpғы жағдайлаpын ислеп шықты ҳəм сол дəўиpдиң 
тəлийматлаpында ҳүким сүpген ойлаўдың метофизикалық методына қаpсы шықты. Канттың өзлик 
затына ҒдиалектикалықҒ пpинципти қаpсы қойды. Тийкар көринеди, қубылыс мəниске, тийкарға ийе. 
Гегель категоpиялаp ҳақыйқатлықтың объектив фоpмалаpы болатуғынлығын тастыйықлады. Оның 
тийкаpында Ғжеp жүзлик ақыл-ойҒ, Ғабсолют идеяҒ ҳəм Ғжеp жүзлик pуўхҒ баp. Бул искеpликли 
баслама, ол дүньяның пайда болыўына ҳəм pаўажланыўына импульс беpеди. Өзин-өзи танып билиў 
пpоцессинде жеp жүзлик ақыл ой үш этапты өтеди - өзин-өзин танып билиўши абсолют идеяның өзинде, 
ойлаў стихиясында болыўы, демек идея өзиниң мазмунын диалектиканың нызам ҳəм категоpиялаpы 
системасында ашады (ЛОГИКА). Идеяның Ғбасқаша болмысланыўыҒ фоpмасында тəбияттың 
қубылыслаpы түpинде pаўажланыўы, басқаша айтқанда тəбияттың өзи емес, ал тек категоpиялаp 
pаўажланады (ТАБИЯТ ФИЛОСОФИЯСЫ). Идеяның ойлаўда ҳəм адамзат таpийхында pаўажланыўы 
(РУЎХ ФИЛОСОФИЯСЫ). Бул жуўмақлаўшы этапта абсолют идея өзине қайтады ҳəм өзине адамзат 
санасы ҳəм өзин өзи сапалы түpде танып билиў фоpмасында жетеди.  

Pаўажланыў идеясы Гегельдиң пүткил философиясын өз ишине алады. Оның пикиpинше, 
pаўажланыў туйық шеңбеp аpқалы емес, ал избе-из, төменнен жоқаpыға қаpай болады. Бул пpоцесте 
санлық өзгеpислеpдиң сапалық өзгеpислеpине өтиўи болады, ал pаўажланыўдың деpеги- қаpсылықлаp. 
Қаpсылықлаp қəлеген өзинен-өзи ҳəpекетти қуpайтуғын пpинцип.  

Гегельдиң философиясында ҳақыйқатлық диалектикалық өтиўлердиң шынжыры сыпатында.  
Гегельдиң таpийх философиясының мəнисин Ғтаpийхта ақыл-ойҒ сөзи менен көpсетиў мүмкин 

деди. Ақыл - ой,  Гегельше, жеp-жүзлик таpийхый баслама. Ол таpийхта жеp жүзлик pуўхтың ямаса 
абсолют идеяның pаўажланыўы сыпатында болады.  

Пүткил таpийх, бул ойдың таpийхы, ақыл ойдың өз-өзинен pаўажланыўы. Жеp жүзлик таpийхтың 
мақсети жеp жүзлик pуўхтың өзин-өзи танып билиўи. Бул пpоцесте ол биp қанша конкpет басқышлаpды 
өтеди. Ол халық pуўхына жəмленеди. Бул нызамлаp, мəмлекетлик мекемелеp, искусство, яки, 
философияның биpлигин қуpайды. Анаў я мынаў дəўиpде жеp жүзлик pуўхты алып келиўши мəлим биp 
халықтың pуўхы болады. Ал бул ўақытлаpы басқа халықлаp өзиниң ең жоқаpы гүллениўине өтти, олаp 
мүмкиншиликлеpин таўысты, енди өтиўге қаpады. Енди биреўлери пайда болып киятыр. Гегельде ақыл -
ой таpийхта солай əмелге асыpылады, ҳəp биp халық өзин-өзи билиўдиң pуўхына өзиниң үлесин қосады. 
Биpақ бул пpоцесс хаотиклик емес. Гегель жеp жүзлик таpийхтың дəўиpлеpге бөлиўдиң анық 
кpитеpиясын оpнатады. Ол еpкинликти танып билиўдеги пpогресс. Оған бул алға илгеpилеўде төpт этап 
сəйкес келеди 1) шығыс дүньясы, 2) гpек дүньясы, 3) pим дүньясы, 4) геpман дүньясы.  

Шығыс халықлаpында еpкинлик болмады. Тек ғана биp адам-деспот еpкинлик болып есапланды. 
Сонлықтан бул жеpде бириншиден, зоpлық-зомбылық, бассыныўшылық, қумаpдың мəскүнемликке 
буpылыўы, екинши тарепинен, соқыp түpде бағыныў -халық pуўхының белгиси.  

Гpек-pим дүньясына еpкинлик тəн, биpақ ол шекленген шегаpада-гейбиpеўлеp ушын ғана саналы 
түpде танылып билинди. Сонлықтан Гpек-pим дүньясының мəмлекетлик дүзими қуллықты 
бийкаpламады. Биpақ гpек ҳəм pим дүньясының pуўхы ҳəp түpли оpиентацияға ийе болды. Егеp гpек 
дүньясы ушын гөззал индивидуаллық пpинциптиң өмиp сүpиўи хаpактеpли болған болса, pим дүньясы 
ушын Ғабстpакт ғалабалықҒ тəн болды. Толық еpкинлик өзиниң көpинисин тек геpман халықлаpында 
ғана тапты. Олаp өзлеpиниң таpийхый pаўажланыўлаpында Pефоpмация ҳəм 1789 жылғы Фpанцуз 
pеволюциясының жемислерин мийpаслап, ғалаба пухаpалық ҳəм сиясий еpкинликке еpисти. Солай етип, 
Гегельдиң пикиpинше, жеp жүзлик таpийх халықлаpдың еpкинлигиниң ҳəм pеаль туpмысының 
жəмленгени. Ол жеp-жүзлик таpийхтың үзликсиз таpийхый пpоцесстиң өзинше, айpықша басқышлаpы 
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бойынша уллы салтанаты. Ҳақыйқый таpийхты, Гегель халықтың туpмысының мəмлекетлик ҳуқықый 
шөлкемлесиўи менен байланыстыpды, ал ақылға сыйымлы мəмлекетлик дүзимге байланыслы пpогресс 
улыўма таpийхый пpогресс пенен байланыстыpылады. Гегель геpман халқы ғана ақылға сыйымлы 
мəмлекетлик дүзимди оpнатты ҳəм ол жеp жүзлик таpийхый пpоцессти ҳақыйқый алып келиўши болып 
есапланады деп түсиндирди.  

Гегель ислеп шыққан методтың фиолософиясы билиўдиң шексизлигине қаpатылған болып, теpең 
ишки қаpсылықлаpға да ийе. Оның объектив тийкаpы абсолют pуўх, ал мақсети-бул абсолют pуўхтың 
өзин-өзи танып билиўи. Əлбетте билиў бираз шекленген. Баскаша айтқанда, билиў системасы билиў 
басқышлаpының циклын өте отыpып,  соңғы басқыш пенен өзин-өзи танып билиў менен тамамланады. 
Буның əмелге асыpылыўы Гегель философиясының өзи. Солай етип Гегельдиң метод ҳəм системасының 
аpасындағы қаpсылық шеклилик ҳəм шексизлик аpасындағы қаpама-қаpсылық. Бул қаpама-қаpсылық 
буpннан соңғы pаўажланыўдың деpеги бола алмайды.  

Таяныш сөзлер: теоцентрлик, номинализм, реализм, схоластика, антропоцентризм, 
гуманизм, метод, эмпиризм, рационализм, механицизм, идеализм.  

 
5-тема.Бердақтың  философиялық  дүньяға  көз-қарасы 

Бердимурат “арғабай улы (Бердақ) (1827-1900ж.) қарақалпақ халқының уллы ойшылы. Бердақ 
шығармаларының күши оның халықшыллығында. Ол халықтың ишинен шықты ҳəм пүткил өмирин 
халыққа бағышлады. Соның ушын ҳəм оның шығармаларын сол замандағы қарақалпақлардың турмысы 
ҳаққында өз алдына бир энциклопедия сыпатында қараў көз-қарасы бар.  

Бердақтың көз-қарасларының тамырлары нелер - Бердақ өмир сүрген дəўирдиң социаллық-
экономикалық ҳəм мəдений жағдайлары.  

Прогрессив гуманист ойшыллардың көз-қараслары. Əсиресе, шығыс ойшыллары, əлбетте 
(Физулий, Наўайы, Мақтымқулы ҳəм Бердаққа заманлас қарақалпақ демократ шайырлары-Əжинияз, 
Күнхожа, Өтеш ҳ.т.б.).  

Бердақты класслық гүрести түсинди деў қəте. Деген менен заман теңсизликлерин жақсы сезди. Ол: 
ҒБай-қасқыр, түлки, халық-қоянҒ деди.  

ҒКөриндиҒ қосығында: ҒХалықты көп жылатқан аталық-ханлар,  
                                  Басқа аўыр қайғы салған залымлар,  
                                  Көзлериме жылан, шаян көриндиҒ.   
 МəселенҮ 
 ҒАлдап мийнеткештиң көп жедиң ҳақын  
 Халықтың қанын сорған гил бай ийшанҒ 
 Бердақ мийнеткештиң тəрепин алады.  
  ҒХалық ушынҒ қосығында: ҒМениң кеўлим питер халық ушынҒ.  
 ҒЖақсырақҒ қосығында: ҒБəриңнен биздей бир гедей жақсырақҒ.  
 ҒМениң» қосығында:  Ғ“əрипке жəбир келмесин,  
                    Өлгенше нийетим мениңҒ. 
Дурыс, гейбир изертлеўлерде, көпшилик əдебиятларда Бердақ өз шығармаларында Қудайдың 

ҳəрекетиниң дурыслылығына гүманланады деп түсиндириледи. Бунда жан бар. Бул, əлбетте, тиккелей 
материалистлик я атеистлик көз-қарас емес. Оннан буны талап етиў ҳəм керек емес. Деген менен, өзиниң 
ҒБермедиҒ, ҒБыйылҒ, ҒСалықҒ, ҒБолмадыҒ, ҒБолған емесҒ ҳ.т.б. шығармаларында сол өзи жасаған 
дəўирдиң (феодализм) мийнеткешлердиң басына түскен барлық мүсийбетлердиң тийкарғы себепкери деп 
түсиниў бар.  

ҒХалық ушынҒ қосығы оның көз-қарасының программалық документи деген көз-қарас ҳəм бар. 
Бул дурыс. Себеби, халыққа хызмет етиўди, оны жəбирлейтуғын душпанларға қарсы шығыўды Бердақ өз 
өмириниң мақсети деп билди.  

ҒИзлер едимҒ, ҒАқыбетҒ, ҒХалық ушынҒ, ҳ.т.б. шығармаларында мийнеткешлер жəбирлениўден 
қалай қутылыўы мүмкин деген сораўларға жуўап излейди. Мəселен, ҒХалық ушынҒ қосығында:  

ҒЗаман қыслетинен сарғайдым, аздым  
Болар ма деп жақсы күнлер халық ушын  
Бахыт келер ме деп бизиң еллерге Ў Ғ (ҒХалық ушынҒ).  
Бирақ Бердақ халықтың азатлыққа, еркинликке шығыўының ҳақыйқый жолын билмеди.  
ҒƏдил патшаҒ пайда болып, жəмийеттеги барлық теңсизликти ҳəм езиўшиликти сапластырады 

деген қыялый пикирлерден аўлақ болды.  
ҒКөринди қосығындаҒ : ҒƏдалат жоқ беги, патша ханлардаҒ дейди. Сондай ақ Бердақ: дүнья 

дүнья болғалы, патша əдил болған емес, дейди.  
Бердақтың патшалар ҳаққында пикирин ҒАқмақ патшаҒ романында көремиз.   
Халық ушын гүресетуғын жаўынгерлерди социаллық өзгерис жасайтуғын ең əҳмийетли күш деп 

есаплады.   
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 ҒҚолына жарақ услаған,  
  Халқының ғамын ойлаған,   
  Ел ғамқоры маған керекҒ. (ҒКерекҒ) 
Социаллық, миллий езиўшиликке қарсы шығыў менен бирге халықлар дослығын күшейттириўге 

умтылады. Ол шайыр. Сонлықтан ол өзиниң ойларын логикалық тужырымлар менен емес, көркем 
образлар арқалы берди.  

Бердақ творчествосы қарақалпақ халқының санасын раўажландырды, əдебияттың 
раўажланыўында оның шығармаларының əҳмийети жоқары.  

Жадидизм 
 Жадидизм ағартыўшылықтың айрықша ағымы сыпатында қəлиплести ҳəм 1905-1907 жыллары 

белгили сиясий бояўға ийе болды. Жадидизмниң пайда болыўының социаллық базасы сыпатында болған 
нəрсе - жергиликли санаат буржуазиясы. Феодаллық-клерикаллық идеологиядан айырмашылығы сонда, 
егер ол феодаллық тийкарлардан шыққан болса, жадидлер Түркстанның социаллық-сиясий ҳəм мəдений 
өмиринде реформа өткизиўди усынды. Мəселен, билим алыў реформасын өткизиўди талап қылды, жаңа 
методлық мектеплерди ашты, театрлық топарларды ашты. Жадидлер үлкени басқарыў реформасы ҳəм 
базар қатнаслары менен байланыслы проблемаларды көтерди. Олар мусылманның ҳуқықы, банк 
капиталы, саўда мəселелери менен шуғылланады, дүньяўий ҳəм басқа да илимлерди үйренди.  

Капиталистлик экономикалық қатнаслардың феодаллық қатнасларға байланыслы артықмашлығын 
көрди. Түркистанда темир жол, банк системасы, техниканы қолланыўға бағдарланған хожалық 
жүргизиўдиң методларын усынды. Олар жақсы түсинди: илимсиз, техникасыз таярлықлы қəнигесиз 
метрополияның капиталы менен гүрес жүргизиў мүмкин емес. Соның ушын ҳəм дүньялық билим 
алыўды, үлкени басқарыў бойынша реформа жүргизиў бойынша усынды. Мəниси: жергиликли 
буржуазияның экономикалық ҳəм сиясий еркинлигин шеклемейтуғын реформаларды жүргизиў керек.  

Жадидлер мусылман шығысы, европа буржуазиялық цивилизациясына мүражат қылды. Бир 
жағынан европа илимий-техник ойының мəдений экономикалық ҳəм жəмийеттеги жетискенликлерин 
пропагандаласа, екинши жағынан өткенди қайтадан тиклеўге, буржуазиялық нравлардың енисиўине 
қарсы, шарияттың нормаларына қарсы келетуғын жағына қарсы, исламның тарийхына қызығыўшылық 
ҳ.т.б. күшейди.  

Дүньяўый билим алыў, билимли қəнигелер таярлаў зəрүрлиги бойынша жəдидлер Қураннан ҳəм 
Ҳəдистен өзлерине тастыйықлаў тапты.  

Жадидлер Татарстан, Кавказ арты, Түркия миллий-азатлық ҳəрекетиниң лидерлери менен 
байланыста болды. Түркстанда Түркия, Казань, Оренбург, Уфадан газета ҳəм журналлар келип, тарқалып 
турды.  

Таяныш сөзлер: онтология, музыка, эстетика, искусство, суфизм, жадидизм.  
 
  

XX-əñèð ôèëîñîôèÿñû, îíûң òèéêàðғû àғûìëàðû ҳəì êîíöåïöèÿëàðû 
Жоба 

1. ХХ-əсирдиң социаллық-экономикалық ҳəм руўхый турмысының характерли белгилери ҳəм олардың 
философиялық ойлаўда сəўлелениўи.  
2. Классикалық философияның дəстүрлери, принциплери ҳəм оларды критикалық көз-қарастан қараў 
мəслелеси.  
3. ХХ-əсир философиясының тийкарғы ағымлары ҳəм концепциялары.  
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ХХ-əсир социаллық системалар ушын ҳəм руўхый əдеп-икрамлық принциплер, баҳалықлар ушын 

ҳəм қатаң сынақ дəўири. Дəўир индивидлердиң, жəмийетлик топарлардың мақсет ҳəм идеалларының 
қаншалық дəрежеде беккемлигин тексерип отыр. Бул қыйын қарама-қарсылықлы, конфликтли, жүдə 
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динамикалық дəрежедеги дəўирди XIX-əсирдиң ақырындағы ҳəм ХХ-əсирдеги философия қалай 
сəўлелендиреди, мине бул жүдə қызығарлы мəселе. ХХ-əсир философиясы қандай тийкарғы жуўмақ 
пенен идеялық гүрес аренасына шықты ҳəм қандай линия менен олардың эволюциясы жүрип отыр. Бул 
сораўларға жуўап бериў аңсат емес. ХХ-əсир философиясы - ҳəр түрли мектеп, бағдар, концепциялар. 
Олар оғада көп. Сол себепли олардың ең тийкарғыларына тоқтап, олар көтерген проблемалар ҳəм 
идеялар туўралы айтыў, сондай-ақ олардың шешилиўи ҳ.т.б. ХХ-əсирдиң философиясының 
философиялық ойдың раўажланыўына қосқан үлеси туўралы ҳəм айтыў жүдə орынлы болса керек.  

Бизиң əсиримиздиң философиясының ағысы, əлбетте, өзи менен бирге қыйын изленисте пайда 
болған қарама-қарсылықлы, тамам болмаған, бирақ соң ала раўажланыў мүмкиншилигине ийе подходлар 
менен идеяларды алып келди. Оған дөретиўшилик билиўдиң булақлары ғана емес, догматизмниң 
элементлери ҳəм енисти.  

Философиядағы жаңа, тəбийий түрде жаңа сыпатында ол гөнеге қарсы турып, оның менен 
салыстырылса ғана көринеди. Сол себепли философияның классикалық ҳəм классикалық емес 
(заманагөй кең мəнисте) типлерин салыстырыў жүдə дурыс болады. Математикалық, тəбияттаныў 
илимлеринде Ғклассикалық илимҒ, Ғклассикалық емес (ҳəзирги кең мəнисте) илимҒ түсиниклери 
қашшаннан бар. Мəселен, Евклид геометриясы-классикалық илимниң үлгиси. Ол көп əсирлер бойы 
ҳүким сүрди, сондай ақ Ньютон физикасы. XIX-əñèðäèң åêèíøè ÿðûìûíäà, àë XX-əñèð ìåíåí øåãàðàäà æàңà, 
êëàññèêàëûқ åìåñ èëèìãå өòèў äəўèðè áàñëàíàäû. Øàìà ìåíåí óñû äəўèðäå философияда классикадан кетиў 
ҳəтте оған топылыс болып, принцип, үлгилердиң алмасыўы əмелге асады. Əййемги грек сөзин 
қоллансақ, философиялаўдың парадигмалары өзгереди. Бул баҳалықларды қайта баҳалаў кең руўхый 
процессиниң ишки туўысқанлығы ҳəм социаллық-тарийхый белгиленгенлиги ҳаққындағы ойды алып 
келеди. Бул процесс бизиң күнлеримизде ҳəм тамам болған жоқ.  

Классикалық емес философияның қəлиплесиў ҳəм раўажланыўын классикалық философияның 
тийкарғы принциплерин билмей түсиниў қыйын.  

XIX-əñèðäå îÿíûў äəўèðèíäå áàñëàíғàí ðóўõûé àўäàðûñïàқòûң äàўàìы, áåëãèëè äəðåæåäå òàìàìëàíûўû 
áîëғàí философиялық тəлийматлар жоқары баҳаланды ҳəм кең тарқалды. Бул ўақытта олардың оғада 
жарқын үлгиси ҳəм жəмлениўи XVIII-XIX əñèðëåðäåãè êëàññèêàëûқ äåï əéòåўèð àéòûëìàғàí íåìåö 
философиясы болды. Ол европалық жаңа дəўир философиясының тийкарғы концепциялары жəмлеген 
принциплерди мақуллады ҳəм оларды алға қарай раўажландырды. (Əлбетте, европалық жаңа дəўир 
философиясындағы ҳəр қыйлылықты, ондағы идеялық қарама-қарсылықларды бийкарламаймыз).  

XX-əñèð философиясының классикалық философиялаўдың принциплеринен ажыралыўы, 
бөлеклениўи туўралы мəселени қояр екенбиз, оның əҳмийетлилиги жүдə сезиледи. Ақыры, тəбият, 
тарийх, адам туўралы бас идеялар, əдетте, тек ғана жалғыз философияның ийгилиги емес, анаў я мынаў 
дəўирдиң ҳүким сүриўши принциплерин, идеяларын, мəдениятының баҳалықларын сəўлелендиреди. 
Олар арқалы философия өзиниң дəўирин Ғойларда аңлайдыҒ.   

Классикалық емес ойлаўдың философиялық классиканың принциплери менен соқлығысыўын 
толығырақ қараў ушын ақыл-ой (разум) проблемасын мысалға алайық. Бул ақыл-ой проблемасы жаңа 
дəўир философиясының өзек проблемасы. Бул дəўирдиң философлары ақыл-ойды кең түсиндириўге 
умтылды. Олардың пикиринше, тəбият, тарийх, адамның искерлиги, оларға тийисли ишки Ғақыл-ойға 
сыйымлылық пененҒ (разумность) ҳəрекетке ийе.  

Дурыс, XVIII-əñèðäåãè философлар ақыл-ойды (разум) адамға тəн билиў уқыпларының бири 
сыпатында түсиндиреди: ақыл-ойдың арқасында адам ойлайды, түсиниклер қəлиплестиреди, олар менен 
операциялайды. Рационаллық искерликтиң рамкасында еки пласт бөлинеди. Бириншиси тəжирийбеге 
тийкарланған ойлаў искерлиги. Демек, бул пикирлеў, дəлийллеў есап ҳ.т.б. жəрдеминде əмелге 
асырылады. Екиншиси, тəжирийбениң үстинде туратуғын, тəжирийбеден үстинликке ийе ойдың 
искерлиги. Бириншисин, ақыл-ес (рассудок), екиншисин, ақыл-ой (разум) деп атады. Гейде ақыл-ес 
пенен ақыл-ойдың бирлигин интеллект деп атады. Жаңа дəўир тусында философлар тек адамзат ойының 
үлкен мүмкиншиликлери туўралы ғана емес, оның шекленгенликлери туўралы ҳəм айтты. Ақыл-ойға 
(разум) критикалық қатнаста болғанлардың бири И. Кант (ҒТаза ақыл-ойды критикалаўдыҒ) ядқа 
түсирейик.  

Ойдың тарийхында ақыл-ойдың кең түсиндирилиўиниң пайда болыўы себеби сонда, шыныда да 
Ғиндивидуаллық ақыл-ойдыңҒ рамкасынан шығатуғын қыйын проблема пайда болады. XVIII-XIX 
əсирдиң классикалық ойында ақыл-ойды индивидуаллық уқып сыпатында критикалаў менен бир қатарда 
индивидуаллық тысқары ақыл- ойды даңққа бөлеў тенденциясы ҳəм күшейди. Оның продуктлары ҳəм 
формалары (идеялар, түсиниклер, теориялар, идеялар, нормалар, баҳалықлар) индивидуумнан 
бөлекленген ҳəм адамзат мəдениятының рамкасында өмир сүреди. Руўхый искерликтиң индивидуаллық 
ҳəм индивидуаллықтан тысқары формаларының жəрдеминде адам дүньяны меңгереди, дүньяны ойда бир 
ўақыттың ишинде еки есеге арттырып танып биледи. Бул ҒқудайлықҒ ақыл-ойдың теологиялық, 
идеалистлик концепцияларының реаль тийкары ямаса абсолют руўх, жоқарғы ақыл-ойдың, дүньяның 
раўажланыўын басқарады деген тастыйықлаўға тийкар болды.  
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Философияда ақыл-ойдың культы (екинши, кең мəнисте түсиндирилиўи бойынша) орнайды. Ал 
буның болыўы философиялық илимниң өз дəўириниң ақыл-ойын, көңил күйин, баҳалықларын анық ҳəм 
дəл түсиниўи менен байланыслы. Буған XVIII-əсир француз революциясы мысал бола алады. Ол 
жəриялаған ақыл-ойдың культи ақыл-ойдың (разум) басламасында өмирди қайта қурыў 
мүмкиншилигине кең тарқалған исенимди беккемлеў ҳəм хошаметлеў болды. Бул бойынша Еркинлик, 
Теңлик, Туўысқанлық идеялары ең алды менен түсинилди. Усы лозунглар астында 1789-1794 
жыллардағы Уллы француз буржуазиялық революциясы əмелге асты. Ол қарама-қарсылыққа ҳəм ийе 
еди, бул оның идеялық тийкарлары, соның ишинде ақыл-ойдың культи туўралы мəселени қойыўға қатты 
мəжбүрледи.  

Германияның классикалық философиясы гей бир алымлардың пикиринше, француз 
революциясының немецлик теориясы болып, бир тəрептен француз ойының ақыл-ойды түсиниўин сынға 
алды. Ал, екинши тəрептен ҒҳақыйқыйҒ, Ғтаза ақыл-ойдыңҒ мүмкиншиликлерин жоқары баҳалады. 
Канттан Гегельге шекемги жол - бул сондай жол, онда ақыл-ойды Кантша адамның жоқарғы, бирақ 
критикалық баҳаланатуғын уқыбы Гегельдиң ҒҚудайлықҒ ақыл-ойының культына орнын берди.  

Буны жасаўға, болдырыўға əлбетте биринши гезекте Гегельдиң өзи қатнаслы. Дурыс, мəдениятта 
ақыл-ойды (разум) ҳақыйқый гегельлик (жүдə мазмунлы, қурамлы, қарама-қарсылықлы) түсиниў емес, 
ал жүдə əпиўайыласқан гегельлик модель кең орын алды. Бул XIX-əñèðäèң åêèíøè ÿðûìûíäà ҳəì XX-əñèðäå 
қàòòû ñûíғà àëûíäû.  

Ãåãåëüëèê ìîäåëüäèң îðàéûíäà æåòåðëè äəðåæåäå êåң, îïòèìèñòëèê, ҒïðîãðåññèñëèêҒ äəðåæåäå àқûë-îéäû 
(ðàçóì) òүñèíèў áîëäû. Áóë áîéûíøà àқûë-îé (ðàçóì) òəáèÿòòûң íûçàìëûëûғûíûң, ìàқñåòêå ìóўàïûқëûëûғûíûң 
ñèíîíèìè, àëғà қàðàé èëãåðèëåãåí òàðèéõòûң ìəëèì Ғàқûëғà ñûéûìëû ìàқñåòêåҒ óìòûëûўû òүñèíäèðèëäè. Ñîíäàé àқ 
àқûë-îé (ðàçóì) өìèð ñүðèï òóðғàí, æàñàï òóðғàíëàðäàí үñòåì æîқàðû ñóäüÿ, ҒҳàқûéқûéҒ øûíëûқòû àëûï êåëèўèíå 
ҳəì ҒæîқàðғûҒ əäåï-èêðàìëûëûқòûң êåïèëè ñûïàòûíäà òүñèíäèðèëäè. Áóíäàé Ғòàçà àқûë-îéғàҒ ñûéûìñûçëûқòû 
(íåðàçóìíîñòь)-òîñûíëûқ, õàîòèêëèê, êөï òəðåïëåìåëèëèê êîíêðåò òàðèéõқà, ðåàëü àäàìçàò ҳəðåêåòè ҳəì 
èñêåðëèãèíå òèéèñëèëåð ñûïàòûíäà қàðàìà-қàðñû қîéûëäû. Áèðàқ àқûë-îé (ðàçóì) áàðëûқ Ғҳàқûéқûé åìåñҒ, 
Ғàқûëғà ñûéûìëû åìåñëåðҒ àðқàëû áəðèáèð өçèíå æîë ñàëàäû äåï åñàïëàíûëäû. ҒАқûë-îéäûң ҳèéëåñèҒ 
(Ãåãåëüäèң òåðìèíè) áəðèáèð òүáèíäå òəáèÿòòûң ҒқûéñûқëûғûíҒ ҳəì òàðèéõòûң òîñûíëûғûí æåңèўè òèéèñ áîëäû. 
Áóíäàé əïèўàéûëàñқàí òүñèíèê êөç-қàðàñûíàí èíäèâèäëåð àқûë-îéäûң òàðèéõòà æəìëåíãåí əïèўàéû қóðàëû áîëàäû. 
Áèðàқ åң êåìèíäå îëàðäûң ãåé áèðåўëåðè àқûë-îéäûң (ðàçóì) êүøèí ìîéûíëàï ҳəì îíûң íûçàìëàðûí òàíûï áèëèï, 
ҳàқûéқûé àқûëғà ñûéûìëû áèëèўãå ҳəì ҳəðåêåòêå êåëèўè ìүìêèí ҳəì òèéèñ. Àë, àқûë-îéäû (ðàçóì), èëèìäè, áèëèìäè 
àëûï êåëèўøèëåð Ғҳàқûéқûé àқûë-îéäûңҒ òóõûìûí àäàìëàðäûң æàíûíà ñåïñå, àқûë-îé òîëûғû ìåíåí ñàëòàíàò қóðàäû.  

Óñûíäàé êëàññèêàëûқ философиядағы мəлим индивидуаллықтан тысқары ақыл-ойдың Ғжеңисли 
жүрисинеҒ исеним индивидтиң рационаллық санасының күшине, қүдиретине исеним менен тығыз 
байланыслы еди. Ҳəттеки Кантқа усап жүдə жоқары дəрежедеги рационалистлик үмитке исенбесе де, 
илимге, оның прогрессине, адам ойының күшине жүдə исенди.  

Солай етип, жаңа дəўирде ақыл-ойдың илимниң прогресси арқалы жетилиўине исеним ҳүким 
сүрди. Бул нəрсе сол ўақыттағы көп ғана философларда ақыл-ой (разум) адамзат жəмийетин қайта 
қурыўдың бас, ең жақсы қуралы сыпатында исенимге өтип кетти. Бундай ақыл-ойдың ашық -айдын 
формасынан болып илимий билиў есапланады. Деген менен көп ғана үмит ҳəр бир адамға тийисли 
ақылды (рассудок), билиўге уқыпты тəрбиялаўға қаратылды. Бул тийкарда ақыл-ой (разум) массаның 
билимлендирилиўи менен, ал билимлендириў демократия менен байланыстырылды.  

Билим ҳəм рационаллық билим адам ҳəм адамзат алдында турған барлық проблемаларды 
ўақыттың өтиўи менен шешиў мүмкиншилигине ийе бас, шешиўши күш сыпатында дағазаланды. Бул 
қойылған уллы ўазыйпаларды атқарыў ушын классикалық философлардың пикиринше, билим анық, 
дəлийлли, гүман бодырмайтуғын қатаң, минсиз, логикалық системаға түскен болыўы тийис. Бундай 
билим ҳəм қоршаған дүнья арасында ишки келисим бар. Себеби адамды қоршаған дүньяда, дүньяны 
классикалық түсиниўге муўапық жасырын ишки ақылға сыйымлы тəртип бар. Оны ашыў адамзаттың 
ақыл-ойына ғана қолайлы. Əлбетте, бул ушын ол билиўдиң, ҳəм дəлийллеўдиң əпиўайы ҳəм анық 
қəделерин, демек билиўдиң дурыс методын тапса ғана болады.  

Қоршаған дүньяның, билиўдиң, билимниң, билиў методының проблемаларын ғана емес, қудай 
дин мəселелерин ҳəм рационалистлик түсиндириў талап етилди. И. Канттың шығармаларының бири 
ҳəттеки ҒАқыл-ой шегарасындағы дин» деп аталады.  

Философ-классиклер улыўма адамзатлық гуманистлик идеаллар ҳəм принциплер, ең алды менен 
еркинлик идеалы адамзаттың жеке адам сыпатында қəдир-қымбаты принципи рационаллық жол менен 
танып билиниўи ҳəм мойынланыўы мүмкин ҳəм тийис деген исенимди мақуллады. Философияға 
практиканың, илимниң, мəденияттың бинасын ең жоқарғы қабатлар менен - ғалабалық туўралы 
теориялық ойлаў системасы менен үйлестириў ўазыйпасы жүкленди. Демек, тутас болмыс, адам ҳəм 
оның ғалаба мəниси, жəмийет, билиўдиң ғалабалық принциплери ҳəм методлары, ҳəмме адамлар ушын 
барлық ўақыт тəн болған əдеп-икрамлылықтың нормалары туўралы ҳ.т.б. кирди. Жекелик туўралы 
мəселелер, мəселен, жеке адамлар, олардың еркинлиги, ҳуқықлары, ойлары, қыйналыўлары туўралы 
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мəселелер ҳəм қойылды, бирақ тийкар, мəнис, ғалабалық туўралы мəселеге (адам туўралы, улыўма 
адамның мəниси туўралы) бағындырылды.  

Əлбетте, философиялық классикада ҳəм улыўма картинадан түсип қалған тəлийматлар болды. 
Мəселен, классикалық рационализмге кең мəнисте мистикалық, агностиклик, скептиклик көңил-күйлер 
қарсы да турды, гейде оның ишине де кирди. Бирақ жаңа дəўирде скептицизм ҳəм илимге исенимди 
сақлады ҳəм тутаслай алғанда рационалистлик ҳəрекет болды. Баслысы сол, XIX-əñèðäèң îðòàëàðûíà äåéèí 
ðàöèîíàëèçìíåí àæûðàëûï òóðғàí, ҳəòòå îғàí қàðñû òóðғàí èäåÿëûқ ҳəðåêåòëåð àéòà қàëàðëûқòàé өçãåðèñ áîëäûðà 
àëìàäû.  

XIX-əñèðäèң 40-50 æûëëàðû философиялаўдың классикалық емес типлерине талап күшейди. Оған 
əлбетте, бириншилерден болып, новаторлық характерге ийе болып, классиканы критикалық көз-қарастан 
қайта түсинип шыққан К. Маркс, Ф. Энгельс, соң ала В. И. Ленинниң тəлийматы болды. Оларда 
классикадағы философиялық илим сыпатында раўажланыўы туўралы идея қоллап-қуўатланылды, бирақ 
философияның Ғилимлердиң илими» екнлиги бийкарланылды. Сондай ақ биротала антиклассикалық 
бағдар болмады. Антиклассикалық бағдарға ийе болған ири фигуралар ҳəм болды. Олар: даниялы 
философ С. Кьеркегор (1813-1855ж.) ҳəм немец философы Ф. Ницше (1844-1900ж.). Олар тəрепинен 
басламасы иске түскен идеялық ҳəрекет ХХ-əсирде жүдə күшейди, өзиниң тəсирин усы бүгинге шекем 
жоғалтқан емес.  

Классикалық ойды сынға алыў баҳалықларды қайта баҳалаўлар менен ҳəм байланыслы. Буның 
зəрүрлиги батыс цивилизациясы тап болған кризис пенен ҳəм байланыслы. Мəселен, ўақтында дəбдебели 
болған. Шпенглердиң (1880-1936ж.) ҒЗакат ЕвропыҒ (1918ж.) атлы шығармасы Ғкризистиң 
философиясыныңҒ тийкарғы тенденциясын қысқаша аңлатыў сыпатында болды. Бул философияның 
антиклассикалық установкасын жүдə анықлық пенен белгили испан философы Хосе Ортега-и-Гассет 
көтерип шықты. Оның пикиринше, европалы кризис пүткил классиканың кризиси сыпатында болды.  
ÕIX ҳəì XX əñèðëåðäåãè àíòèêëàññèêàëûқ îðèåíòàöèÿëàð æàëғûç åìåñ åäè. Îëàðғà áóë 
àðàëûқòà ãə ҳəëñèðåï, ãə êүøåéèï òóðғàí ҳəì ôèëîñîôèÿëûқ êëàññèêàíûң äəñòүðëåðèí 
қîðғà¢ғà ҳəì ðà¢àæëàíäûðû¢ғà áàғäàðëàíғàí èäåÿëûқ ҳəðåêåò қàðñû òóðûï êåëäè. Îíûң 
òəñèéðèíèң ñåáåáè åң àëäû ìåíåí ôèëîñîôèÿíûң өçèíäå, îíûң ôèëîñîôèÿëûқ îéäûң 
òàðèéõû ìåíåí îðãàíèêàëûқ áàéëàíûñûíäà. Îíûң үñòèíå áèð ôèëîñîôëàð ñîíøåëëè 
íèãåëèñòëèê ïîçèöèÿäà áîëғàíû ìåíåí, åêèíøèëåðè ôèëîñîôèÿëûқ äəñòүðäè қîðғàäû, 
àқûðû áóëàðäà ôèëîñîôèÿíû ñàқëàï қàëû¢äûң óñûëûí ҳəì êðèçèñ òóñûíäà èäåÿëûқ-əäåï-
èêðàìëûқ òàÿíûøòû êөðäè. Óñû ñåáåïëè ҳəì XIX-əñèðäèң àқûðû ÕÕ-əñèðäèң áàñûíäà Ô. 
Íèöøåíèң Ғðàäèêàëëûқ íèãèëèçìèҒ қəëèïëåñêåíäå, öèâèëèçàöèÿ ìåíåí ìəäåíèÿòòûң èçãå 
қàéòïàéòóғûíëûғû èäåÿñû қəëèïëåñêåíäå êëàññèêàëûқ ìèéðàñòû ñàқëà¢äû ìàқñåò åòèï 
қîéғàí ôèëîñîôèÿëûқ áàғäàðëàð ïàéäà áîëäû ҳəì ðà¢àæëàíäû. ҒÊàíòқà êåéèí қàéòû¢ 
ëîçóíãûñûҒ ìåíåí íåîêàíòèàíøûëûқ ïàéäà áîëäû. XIX-əñèðäèң 60-æûëëàðûíäà ïàéäà 
áîëûï, îë ñîңûíàí åêè òèéêàðғû ôèëîñîôèÿëûқ ìåêòåïëåð-ìàðáóðã ìåêòåáè Ã. Êîãåí 
(1841-1918æ.), Ï. Íàòîðï (1854-1924æ.), Ý. Êàññèðåð (1874-1945æ.) ҳəì ôðåéáóðãëûқ (Áàäåí) 
ìåêòåï, Â. Âèíäåëüáàíä (1848-1915), Ã. Ðèêêåðò (1863-1936) äөãåðåãèíå æəìëåñòè. Øàìà 
ìåíåí óñû æûëëàðû ҒÃåãåëüãå êåéèí қàéòû¢Ғ ëîçóíãû ìåíåí íåîãåãåëüøèëèê ïàéäà áîëàäû. 
Îíûң áåëãèëè ¢əêèëëåðè-íåìåö ôèëîñîôû Ð. Êðîíåð (1884-1974æ.), Ã. Ëàññîí (1862-
1932æ.), èòàëèÿëû ôèëîñîôëàð Á. Êðî÷å (1866-1952æ.), Äæ. Äæåíòèì (1875-1944æ.), àíãëèÿ 
ôèëîñîôû Ô. Áðåäëèäèң (1846-1924æ.), àìåðèêàëû ôèëîñîô Äæ. Ðîèñòûң (1855-1916æ.) 
Ғàáñîëþò èäåàëèçìèҒ Ғãåãåëüøèëêòè êðèòèêàëûқ қàéòà òèêëå¢ ìåíåíҒ áàéëàíûñëû áîëäû. 
40-50 æûëëàðû ôðàíöóç ãåãåëüøèëåðè Æ. Âàëü (1888-1974æ.), À. Êîæåâ (1902-1968æ.), Æ. 
Èïïîëèò (1907-1968æ.) áóë áàғäàðғà үëêåí òəñèéð æàñàғàíëàðäûң áèðå¢ëåðè.  

Ôèëîñîôèÿíûң êëàññèêàëûқ òàìûðëàðûí ñàқëà¢ғà XIX-əñèðäèң 70-æûëëàðû ҳəì 
íåîòîìèçì (Ôîìà Àêâèíñêèéäèң ëàòûíøà Òîìàñ äåï æàçûëàòóғûí àòû ìåíåí áàéëàíûñëû) 
äåï àòàëàòóғûí äèíèé ôèëîñîôèÿíûң àáûðîéû êүøëè àғûìû ҳəì óðûíäû. Áóë áàғäàð áèçèң 
êүíëåðèìèçäå ҳəì áàð, êàòîëèêëèê øèðêå¢ ìåíåí қîëëàï-қó¢àòëàíûëàäû. ÕÕ-əñèðäèң îғàäà 
áåëãèëè íåîòîìèñòëåðè Æ. Ìàðèòýí (1882-1973æ.), Ý. Æèëüñîí (1884-1978æ.). ÕÕ-əñèðäå 
íåîòîìèñòëèê îéäûң ãåéáèð òèéêàðëàðûí óñëàғàí àâòîðëàð ҳəì áîëäû. Áèðàқ îëàð 
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ôèëîñîôèÿäà өçëåðèíèң æîëû ìåíåí êåòòè. Ñîíûң óøûí êàòîëèêëèêòèң ðəñìèé òîïàðëàðû 
òəðåïèíåí қàðàëàíäû. Îëàð Ã. Ìàðñåëü (1889-1973æ.), Ï. Òåéÿð äå Øàðäåí (1881-1955æ.) ҳ. 
á.  

Ñîң àëà áóë èäåÿëûқ äèõîòîìèÿ (äåìåê, áèðáåòêåéëèêòèң қàðàìà-қàðñûëûғû) 
өòêèðëåñòè: êëàññèêàëûқ ôèëîñîôèÿëûқ îéëà¢äûң íèãèëèñòëèê, ðàäèêàëëûқ äəðåæåäå 
êðèòèêàëà¢äûң òîëқûíëàðû êөòåðèëäè. Àë, îëàðғà қàðàìà-қàðñû êëàññèêàëûқ îéäûң 
ìèéðàñûíà қûçûғû¢øûëûқ êүøåéèï, îғàí êîíñåðâàòèâ-òðàäèöèÿëûқ äîãìàëûқ áàҳà 
êөòåðèëäè. 70-80 æûëëàðû Ïëàòîíғà ҳəì Àðèñòîòåëüãå (óëû¢ìà àíòèêëèêêå) Ôîìà 
Àêâèíñêèéãå, àéðûқøà Àâãóñòèíãå (óëû¢ìà îðòà əñèðëèêêå), Ñïèíîçàғà, Ãîááñқà, 
Øåëëèíãêå, Íèöøèãå қûçûғû¢øûëûқ êүøåéäè. Êëàññèêàëûқ ôèëîñîôëàðäûң èøèíäåãè åң 
êåң òàðқàëғàí ôèëîñîôëàð Êàíò, Ãåãåëü áîëäû. Îëàðäûң ìèéðàñûí үéðåíè¢ áîéûíøà 
áåëãèëè Êàíòëûқ ҳəì Ãåãåëüëèê æəìèéåòëåð (îëàðäûң òóðàқëû áàñïàëàðû, êîíãðåñëåðè ҳ. ò. 
á.) ïàéäà áîëäû. Əëáåòòå áóë òàçà àêàäåìèÿëûқ èñêåðëèê ғàíà åìåñ, òåê êàíòøûëàð ҳəì 
ãåãåëüøèëåð óøûí ғàíà қûçûқ èñ åìåñ. Êëàññèêàëûқ ôèëîñîôèÿ ôèëîñîôèÿíûң ҳəçèðãè 
äүíüÿíû áèëè¢äåãè ðîëè, òəáèÿòòûң ҳəì æəìèéåòòèң äèàëåêòèêàñû, àäàìíûң ìəíèñè ҳ. ò. á. 
òèéêàðғû ìəñåëåëåð áîéûíøà ïîçèöèÿëàðäûң ñîқëûғûñû¢û óøûí òèéêàð ҳəì ìàòåðèàë 
áîëà àëàäû.  

Àòàï өòè¢ êåðåê, êëàññèêàëûқ åìåñ äåï àòàëғàí ÕÕ əñèðäå ðà¢àæëàíғàí ôèëîñîôèÿëûқ 
êîíöåïöèÿëàð, áəðèáèð, áåëãèëè äəðåæåäå êëàññèêàëûқ îé ìåíåí áàéëàíûñûí үçãåí æîқ. 
Ҳəçèð Ғêëàññèêëåð» ñûïàòûíäà ÕÕ əñèðäèң êөðíåêëè ôèëîñîôëàðû ҳəì åñàïëàíàäû. Îëàð 
À. Áåðãñîí, Ý. Ãóññåðëü, Ç. Ôðåéä, Á. Ðàññåë, Ë. Âèòãåíøòåéí, Ä. Äüþè, À. Í. Óàéòõåä, Ê. 
ßñïåðñ, Ì. Õàéäàããåð, Æ. Ï. Ñàðòð, Ã. Ã. Ãàäàìåð, Ê. Ëåâè Ñòðîññ ҳ. ò. á.  

Ñîëàé åòèï áèð əñèð áîéû êëàññèêàëûқ îéäà èäåÿëûқ ҳəðåêåòëåðäèң ãүðåñè áàðàòûð. 
Áóëàðäûң øåãàðàäàí øûққàí ïîëþñëàðû - «ðàäèêàë íèãèëèçì» ҳəì äîãìàëûқ, 
êîíñåðâàòèâëèê òðàäèöèîíàëèçì. Ñîíûң ìåíåí áèðãå áèð íəðñå àíûғûðàқ êөðèíåäè, 
àíòèòðàäèöèîíàëèçì ҳəì òðàäèöèîíàëèçì äèõîòîìèÿñû øəðòëè. ҒÐàäèêàëëûқ íèãèëèçìҒ 
äåãåí àò ïåíåí êëàññèêàғà òàңëà¢ëû òүðäå қàòíàñ æèéè-æèéè êөðèíåäè. Ìəñåëåí, Ô. 
Íèöøåäå àíòèêëèêòè àéðûқøà òүðäå òүñèíäèðè¢, 60-80 æûëëàðäàғû ñîëøûë ðàäèêàëëàðäà 
åâðîïàëûқ ìèñòèêàíûң òðàäèöèÿëàðûí қàéòà òèêëå¢, əééåìãè øûғûñ òəëèéìàòëàðûíûң 
æàíëàíû¢û ҳəì òàғû äà áàñқàëàðû áàð. Өç ãåçåãèíäå қàðàìà-қàðñû òəðåïëåðäèң (ôîðìàñû 
áîéûíøà òðàäèöèîíàëèñòëèê) ôèëîñîôëàðû æèéè-æèéè ôèëîñîôèÿëûқ ìèéðàñ үñòèíåí 
æóìûñòû æàңà êëàññèêàëûқ åìåñ èäåÿ ҳəì ïîäõîäëàðäû èñëåï øûғû¢ óøûí ïàéäàëàíäû.  

Ҳəçèðãè äə¢èðäåãè áóë ôèëîñîôèÿëûқ ìåêòåïëåðäè ҳəì òəëèéìàòëàðäû îëàðäûң 
èëèìãå қàòíàñûíà қàðàé үëêåí åêè òîïàðғà áөëè¢ ìүìêèí. Áèðèíøè òîïàð өçèíèң èëèì 
ìåíåí ҒáàéëàíûñûíҒ äəëèéëëå¢ãå óðûíàäû. Áóë ëîãèêàëûқ-ïîçèòèâèñòëèê àғûì. Áóë 
àғûìғà íåîêàíòøûëàð èììàíåíòëåð, íåîïîçèòèâèñòëåð, ìàõèñòëåð ҳ. ò. á. êèðåäè. Áóëàðäàí 
òûñқàðû íåîðåàëèçì, ÿғíûé àíãëî-àìåðèêàëûқ íåîðåàëèçì, õîëèçì, êðèòêàëûқ ðåàëèçì 
ñûÿқëû ôèëîñîôèÿëûқ àғûìëàð áàð. Åêèíøèñè-áóë èððàöèîíàëëûқ (îéëà¢äûң əҳìèéåòèí 
áèéêàðëàéòóғûí) àғûì. Áóë àғûìғà ҳəçèðãè èëèìëåðäåí өç áàéëàíûñûí àøûқòàí-àøûқ үçãåí 
ôèëîñîôèÿëûқ ìåêòåïëåð ҳəì òəëèéìàòëàð êèðåäè. Áóëàð: Ô. Íèöøåíèң ҳəì Î. 
Øïåíãëåðäèң ôèëîñîôèÿëûқ òəëèéìàòû, ýêçèñòåíöèàëèçì (òèðèøèëèê ôèëîñîôèÿñû), 
àøûқòàí-àøûқ äèíèé ôèëîñîôèÿëûқ ìåêòåïëåð-ïåðñîíàëèçì, ïðîòåñòàíòèçì ôèëîñîôèÿñû 
ҳ. á. Óñû åêè òîïàðäûң àðàëûғûíäà үøèíøèñè äå áàð. Îë: ïðàãìàòèçì, íåîãåãåëüøèëåð, 
ôåíîìåíîëîãèÿëûқ ìåêòåï ҳ. ò. á.  
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Ïîçèòèâèçì. Åң èðè ҳəì êåң åí æàéғàí àғûìíûң áèðè. ¡əêèëëåðè: Øëèê, 
Âèòãåíøòåéí (Àâñòðèÿ), Ìóð, Àéåð (Àíãëèÿ), Ýéíî, Êàéëà, Èåðãåíñåí (Ñêàíäèíàâèÿ 
åëëåðè), Ôåéãëü, Êàðíàï (À¹Ø), Ðóæüå (Ôðàíöèÿ).  

Ïîçèòèâèçì ôèëîñîôèÿëûқ àғûì ñûïàòûíäà XIX əñèðäèң 30-æûëëàðûíäà ïàéäà 
áîëäû. Îíûң òèéêàðûí ñàëû¢øû Î. Êîíò. Ïîçèòèâèçìíèң ýâîëþöèÿñûíà êåëñåê, îíûң үø 
áàñқûøòû áàñûï өòêåíèí áèëåìèç. Áèðèíøè áàñқûøòà áóë àғûìíûң ¢əêèëëåðè Î. Êîíò, Ã. 
Ñïåíñåð, Äæ. Ñ Ìèëü ôèëîñîôèÿíûң òèéêàðғû ìəñåëåñèí øåøè¢ãå áîëìàéäû äåï 
æəðèÿëàäû. Îëàðäûң ïèêèðèíøå, äүíüÿäàғû çàòëàðäûң ҳəì қóáûëûñëàðäûң òèéêàðû 
òàíûëûï áèëèíáåéäè. Àäàìçàò áèëè¢è çàòëàðäûң òåê ñûðòқû ïèøèìèí ñү¢ðåòëå¢ ìåíåí 
øåêëåíåäè. Òåîðèÿíûң èëèìèéëèãèíèң өëøåìè Êîíò áîéûíøà ñîë, îë òəáèÿòòûң 
îáüåêòëåðèíèң áàқëà¢ ìүìêèí қəñèéåòëåðèí ғàíà ñûïàòëàéäû. Áóíäàé áèëèì ïîçèòèâëèêêå 
èéå, àë Êîíò ôèëîñîôèÿñûíûң ïîçèòèâèçì àòàíû¢û óñûäàí.  

Êîíò өçèíèң ñîöèîëîãèÿñûíäà, ñîíäàé àқ óñû ïîçèöèÿäàғû áàñқà äà àëûìëàð 
æəìèéåòëèê òîïàðëàðäûң, ìəñåëåí êëàññëàðäûң ãүðåñèí ìàқóëëàìàäû. Ïîçèòèâèçìíèң 
åêèíøè ýìïèðèîêðèòèöèçì (ÿìàñà ìàõèçì) áàñқûøûíäà, îíûң ¢əêèëëåðè Ý. Ìàõ, Ð. 
Àâåíàðèóñ ҳ. á. ìàòåðèàëèçì ҳəì èäåàëèçìíåí áàñқà үøèíøè ëèíèÿíû èçëåï òàáû¢ғà 
ҳəðåêåò åòòè. Ïîçèòèâèçìíèң үøèíøè íåîïîçèòèâèçì áàñқûøû, áóë ÕÕ əñèðäèң 20-
æûëëàðûíàí áàñëàíàäû. Îíûң áåëãèëè ¢əêèëëåðè: Ð. Êàðíàï, Îòòî Íåéðàò ҳ. ò. á. ҒÂåíà 
êðóæîãèíèңҒ áåëãèëè àғçàëàðû áîëûï òàáûëàäû. Áóë ñóáüåêòèâëèê-èäåàëèñòëèê àғûì 
ôèëîñîôèÿíûң òèéêàðғû ìəñåëåñèí áèéìəíè, æàëғàí ìəñåëå ðåòèíäå қàðàï, áèéêàðëàéäû. 
Íåîïîçèòèâèñòëåðäèң ïèêèðèíøå, åң áàñ ìəñåëå ôèëîñîôèÿíû áèéêàðëà¢ ҳəì ñàïëàñòûðû¢. 
Îëàð ôèëîñîôèÿíû ôèëîñîôèÿëûқ òèéêàðûíàí àéðûëғàí ëîãèêàғà өçãåðòè¢, ëîãèêà ìåíåí 
àëìàñòûðû¢ êåðåê åêåíëèãèí àéòàäû. Îëàðäûң ïèêèðèíøå, äүíüÿíûң òèéêàðûíäà áèçèң 
ñàíàìûçäûң қóáûëûñëàðû îðûí òóòàäû. Áàðëûқ äүíüÿ áèçèң ñåçè¢ëåðèìèçäèң àғûìû, áóë 
ñåçèìëåðäèң àғûìûíàí áàñқà äүíüÿäà ҳåø íəðñå æîқ. Ìəñåëåí, Äæîíñîíííûң ïèêèðèíøå, 
ðîçà ãүëèíèң ҳəð òүðëè қəñèéåòëåðè áàð, áèçèң ñàíàìûçäàí òûñқàðû æàñàéòóғûí 
ìàòåðèàëëûқ өñèìëèê çàò åìåñ, àë áèçèң ñàíàìûçäàғû èéèñ, ñåçèì, êөðè¢ îðãàíëàðûíûң 
áåëãèëè áèð íəòèéæåñèíäå ïàéäà áîëàäû. Íåîïîçèòèâèñòëåð ìàòåðèàëèçìíèң áèëè¢ 
òåîðèÿñûíà қàðñû øûғàäû. Îëàðäûң ïèêèðèíøå, øûíëûқ áèçèң îéëà¢ûìûçäàғû 
ìàòåðèàëëûқ äүíüÿ çàòëàðûíûң ñү¢ðåòëåìåñè åìåñ, øûíëûқòû áèëè¢ óøûí ñөçëåðäè 
ìàçìóíûíà àæûðàòûï қàðàï, îëàðäûң òåê ôîðìàëûқ áàéëàíûñûí èçåðòëå¢ êåðåê.  

Íåîòîìèçì. Áóë àғûì Âàòèêàí ìåíåí òûғûç áàéëàíûñòà áîëғàí êàòîëèê øèðêå¢èíèң 
ðəñìèé ôèëîñîôèÿñû. ¡əêèëëåðè: Æ. Ìàðèòýí, Ý. Æèëüñîí ҳ. á. Íåîòîìèçìíèң àëäûíà 
қîéғàí áàñ ¢àçûéïàñû äèíèé êөç-қàðàñòû ôèëîñîôèÿëûқ ҒäəëèéëëåðҒ ìåíåí æàқëà¢, îðòà 
əñèðäåãè Ôîìà Àêâèíñêèéäèң ñõîëàñòèêàëûқ òəëèéìàòûí ҳəçèðãè äə¢èðãå қîëàéëàñòûðû¢. 
Îëàðäûң ïèêèðèíøå, äèí ҳəì èëèì ҳàñëûíäà áèð ìàқñåòêå àëûï áàðàòóғûí åêè æîë.  

Íåîòîìèñòëåðäèң ïèêèðèíøå, äүíüÿíû äөðåòêåí àäàìçàòòûң өìèðèí áàñқàðàòóғûí-
қóäàé.  

Óñû áүãèíãè íåîòîìèçìäå àíòðîïîëîãèÿëàíäûðû¢ òåíäåíöèÿñû êåң òàðқàëғàí ҳəì 
Èîàíí Ïàâåë II òəðåïèíåí қîëëàï-қó¢àòëàíàäû. Ïàïàíûң өçè - ïðîôåññèîíàë ôèëîñîô. 70-
æûëëàðû êàðäèíàë Ê. Âîéòîëà áîëûï, ҒҲəðåêåòòåãè æåêå àäàìҒ àòëû êèòàï æàçäû. Îíûң 
үñòèíå Ì. Øåëåð, Æ. Ìàðèòýí, Ã. Ìàðñåëü, Ô. Òèëëèõ, Ý. Ìóíüå, Òåéÿð äå Øàðäåí ñèÿқëû 
àëûìëàðäûң àíòðîïîëîãèÿëûқ òəëèéìàòëàðûíà ¢àқòûíäà қə¢èï ïåíåí қàðàғàí áîëñà, 
áүãèíëèãèíäå îëàðäûң áèðàç èäåÿëàðû Ғàíòðîïîëîãèÿëûқ áóðûëûñ» ñûïàòûíäà 
ïàéäàëàíûëû¢äà. Ñîíäàé àқ áүãèíëèãèíäåãè äèíèé ôèëîñîôèÿғà óëû¢ìààäàìçàòëûқ 
áàҳàëûқëàðäû ìàқóëëàéòóғûí èíèöèàòèâàëàð æүäə ҳəì òèéèñëè.  
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Ýêçèñòåíöèàëèçì. Êåң åí æàéғàí àғûìëàðäûң áèðè. Áàñëà¢øûñû-äàíèÿëû ìèñòèê ҳəì 
èäåàëèñò Ñåðüåí Êüåðêåãîð. ҒÁîëìûñ ҳəì ¢àқûòҒ àòëû Õàéäåããåðäèң øûғàðìàñû 
øûққàííàí ñîң ÕÕ əñèðäèң 20-æûëëàðûíäà қəëèïëåñòè. Ñîңûíàí áóë ñóáüåêòèâëèê 
èäåàëèñòëèê àғûì äèíèé áåëãèëåðãå èéå áîëäû. Ýêçèñòåíöèàëèçì əñèðåñå Ãåðìàíèÿäà, 
Ôðàíöèÿäà êåң åí æàéғàí. Ýêçèñòåíöèàëèçìäè áèðïàðà àëûìëàð əäåòòå ñîöèàëëûқ 
үìèòñèçëèê ôèëîñîôèÿñû äåï àòàéäû. Àқûðû, ýêçèñòåíöèàëèñòëåðäèң áèðàçûíûң 
ïèêèðèíøå, àäàìíûң өìèð ñүðè¢è, àғûí ñó¢äûң èéðèìèíå òүñêåí ҳəëñèç øөïêå óñàғàí. Óñû 
ñåáåïëè àäàì ñîöèàëëûқ òåңñèçëèêòè, əäèëñèçëèêòè ñàïëàñòûðà àëìàéäû. Ҳəììå àäàì 
өëåäè. Ñîíëûқòàí ҳəð áèð àäàì əæåëè æåòêåíøå áàñқà àäàìëàðäûң ïèêèðëåðè ìåíåí 
ñàíàñïàé, òåê өçèíèң òèðèøèëèê ғàìûí қàíààòëàíäûðû¢ ìåíåí æүðå áåðè¢è êåðåê.  

Ýêçèñòåíöèàëèçì - áóë ñóáüåêòèâëèê èäåàëèñòëèê ôèëîñîôèÿ. Íåãèçãè êàòåãîðèÿñû -
ýêçèñòåíöèÿ - àäàìíûң ñàíàñûíäàғû қóáûëûñëàðäûң æàñà¢ûí áèëäèðåäè. Îíûң ïðåäìåòè - 
àäàìíûң æàíû. Äåìåê, ҳəð áèð àäàì өçè óøûí ôèëîñîôèÿ îéëàï òàáû¢û êåðåê. Îëàðäûң 
ïèêèðèíøå, äèí ìåíåí ôèëîñîôèÿ àðàñûíäà àéòàðëûқòàé àéûðìàøûëûқ æîқ. Ҳəòòåêè äèí 
ìåíåí èëèìäè æàқûíëàñòûðû¢äû ҳəì øåï êөðìåéäè.  

Óëû¢ìàëàñòûðûï àéòқàíäà ýêçèñòåíöèàëèçìíèң ìəíèñè òөìåíäåãèëåðäè қàìòûéäû.  
  l. Ýêçèñòåíöèàëèçì òèéêàðûíàí èíñàí ҳàққûíäàғû ôèëîñîôèÿ. Æəìèéåòëèê 
ñèÿñèé òàðà¢äà ýêçèñòåíöèàëèñòëåðäèң êөç-қàðàñëàðûíäà қàðàìà-қàðñûëûқ áàð. Ìəñåëåí, 
Æ. Ïîëü Ñàðòð ҳəì Êàìþ ôðàíöóç қàðñûëûқ êөðñòå¢ ôðîíòûíûң қàòíàñû¢øûñû, ßñïåðñ, 
Ìàðñåëüëåðäèң êөç-қàðàñëàðû ëèáåðàë õàðàêòåðãå èéå.  
 2. Ýêçèñòåíöèàëèçìäå óíàìëû òəðåïëåð áàðûí ҳəì àéòû¢ êåðåê. Áóë əñèðåñå Æ. 
Ïîëü Ñàðòðäûң êөç-қàðàñëàðûíäà æүäə êөðèíåäè.  

Æ. Ïîëü Ñàðòð 1946 æûëû ýêçèñòåíöèàëèçì- áóë ãóìàíèçì äåãåí ҳəì ҒÏåøøå» àòëû 
ïüåñàñûíäà îë ãóìàíèçì ðó¢õûíäà áîëғàí æəìèéåòëèê æó¢àïêåðøèëèê ҳàққûíäà îáðàç 
äөðåòòè. Æ. Ïîëü Ñàðòð òóðìûñòûң êåéèíãè äə¢èðèíäå òûíûøëûқ óøûí óðûñ қə¢ïèí 
áîëäûðìà¢, õàëûқëàð àðàñûíäà ìүíəñèáåòëåð îðíàòû¢ óøûí ãүðåñòè, ãóìàíèçì òəðåïäàðû 
áîëûï èñêåðëèê êөðñåòòè. À¹Ø òûң ßïîíèÿíûң Õèðîñèìà ҳəì Íàãàñàêè àòîì áîìáàñû 
æəðäåìèíäå æåêñåí қûëû¢û îíûң қàòòû ғəçåáèí êåëòèðäè.  

Ïðàãìàòèçì. Өòêåí əñèðäèң 70- æûëëàðûíäà ïàéäà áîëäû. Áóë ôèëîñîôèÿëûқ 
àғûìíûң áåëãèëè ¢əêèëëåðè ҳəì òəðåïäàðëàðû À¹Øòà Ïèðñ, Äæåìñ, Äüþè, Ãåðìàíèÿäà 
Ôàéõèíãåð, Çèììåëü, Èòàëèÿäà Ïàïèíè, Ïåðöîëèíí, Àíãëèÿäà Øèëëåð Ôåðäèíàíä, 
¹ûòàéäà Õó-Øè ҳ. á. åñàïëàíàäû. Äåãåí ìåíåí ïðàãìàòèçìíèң æүäə åí æàéғàí æåðè À¹Ø. 
Áóë æåðäå ïðàãìàòèçì əñèðåñå áèçíåñìåíëåðäèң äүíüÿғà ïðàêòèêàëûқ êөç-қàðàñûí 
ôèëîñîôèÿëûқ òəëèéìàò äəðåæåñèíå êөòåðåäè, îëàðäûң ҳəðåêåòèí, ïðàêòèêàëûқ ìəïèí 
òåîðèÿëûқ æàқòàí äəëèéëëåéäè ҳəì æàқëàéäû.  

Àðíà¢ëû əäåáèÿòëàðäà ïðàãìàòèçì ñóáüåêòèâ èäåàëèñòëèê òəëèéìàò ñûïàòûíäà 
қàðàëàäû. Äåãåí ìåíåí Ó. Äæåìñ, Äæ. Äüþè ïðàãìàòèçìäè ìàòåðèàëèñòëèê ҳəì èäåàëèñòëèê 
ëèíèÿëàðäàí áàñқà, îëàðäû êåëèñèìãå êåëòèðåòóғûí үøèíøè áèð ëèíèÿ ñûïàòûíäà 
êөðñåòè¢ãå óðûíàäû.  

Ïðàãìàòèñòëåðäèң ïèêèðèíøå, àäàìíûң òəæèðèéáåñè áóë ҳàқûéқàòûíäà àäàìçàò 
ñåçèìëåðèíèң ñòèõèÿëû àғûìû. Áóë ñåçèìëåðäèң àғûìû äүíüÿ çàòëàðûíûң ñóáñòàíöèÿñû 
áîëûï òàáûëàäû. Îëàðäûң ïèêèðèíøå, øûíëûқ áèçèң ñàíàìûçäàғû ìàòåðèàëëûқ äүíüÿ 
çàòëàðûíûң, îëàðäûң өç-àðà ñү¢ðåòëåìåñèíèң, өç-àðà áàéëàíûñûíûң òó¢ðû ñү¢ðåòëåìåñè 
åìåñ. Êåðèñèíøå, øûíëûқ, áóë ïàéäàëûëûқ. Áèçëåð òåê ñîë ïèêèðäè, ðåæåíè, èëèìëåðäèң 
íûçàìëàðûí, åãåð îë áèçãå ïàéäà êåëòèðñå ғàíà øûíëûқ äåï àéòà àëàìûç.  
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Ïîçèòèâèñòëèê ҳəì èððàöèîíàëëûқ àñïåêòòåãè ìåêòåïëåðäèң êөïëèãè òəáèÿò òó¢ðàëû 
èëèìëåð ìåíåí ìəäåíèÿò òó¢ðàëû èëèìëåðäèң àéûðìàøûëûғû ïðîáëåìàñûí øàқûðғàí 
өòêèð ñîқëûғûñû¢ëàðäû ïàéäà åòòè.  

Íåîêàíòøûëàð (¢əêèëëåðè: Ê. Ôîðëåíäåð, Ã. Êîãåí) òəáèÿò òó¢ðàëû ҳəì ìəäåíèÿò 
òó¢ðàëû èëèìëåðäè æàðàñòûðû¢ғà óìòûëàäû. Äåãåí ìåíåí íåîêàíòøûëàðäûң ýêñïåðèìåíòè 
óíàìëû æåìèñèí ҳəì áåðäè. Áèðèíøèäåí, òåðìèí åíãèçèëäè ҳəì æàңà ôèëîñîôèÿëûқ 
äèñöèïëèíàíûң - àêñèîëîãèÿíûң (áàҳàëûқëàð òó¢ðàëû èëèì - Â. Âèäèåëüáàíäò) áàñëàìàñû 
áàñëàíäû. Ñîëàé åòèï, ýòèêàíûң, ýñòåòèêàíûң èäåÿëàðû ҳəì ñîöèàëëûқ ôèëîñîôèÿíûң 
əäåï-èêðàìëûқ - ñèÿñèé àñïåêòëåðè àðíà¢ëû äèñöèïëèíàíûң èçåðòëå¢ ïðåäìåòèíå àéíàëäû.  

Åêèíøèäåí, íåîêàíòøûëàð Ғáîëû¢û òèéèñ ïèêèðëå¢ëåðҒ (ÿìàñà ҒèìïåðàòèâëèêҒ 
ïèêèðëåð) òүñèíèãèí êèðãèçèï, îíûң òåîðèÿñûí áèðàç èñëåï øûқòû. Áóë ìəäåíèÿò òó¢ðàëû 
èëèìãå òèéèñëè. Áóë ñîңûíàí óëû¢ìà òåîðèÿëûқ ìəäåíèÿòòàíû¢äûң ìåòîäîëîãèÿëûқ 
òèéêàðû áîëûï õûçìåò åòòè. Ñîңûíäà, үøèíøèäåí, íåîêàíòøûëàð áàðëûқ қàëғàí 
ôèëîñîôèÿëûқ ìåêòåïëåðãå îëàðäûң өç ïðîáëåìàëàðû ìåíåí øûғûñû¢ûíà æəðäåì åòòè.  

ҒÒóðìûñ ôèëîñîôèÿñûҒ. Áóë àғûì XIX əñèðäèң àқûðûíäà Ãåðìàíèÿ ҳəì Ôðàíöèÿäà 
ïàéäà áîëäû. Îíûң òèéêàðûí ñàëû¢øûëàðäûң áèðè íåìåö ôèëîñîôû Íèöøå (1844-1900æ.). 
Îë èíñàíғà áàéëàíûñëû äəñòүðèé ïèêèðëåðäè àíàëèçëåï, îëàðғà áàҳà áåðåð åêåí, àäàìäà 
ìàқëóқëûқ ҳəì õîëèêëèê áèðëåñèï êåòêåíèí æàçàäû, ôèëîñîôèÿñûí àäàìäû ìàқëóқëûқòàí 
қóòқàðûï, õîëèêëèê ìóқàìûíà êөòåðè¢ãå қàðàòàäû.  

Íèöøå êëàññèêàëûқ ôèëîñîôèÿäàғû òèéêàðғû òүñèíèêëåð áîëғàí ìàòåðèÿ ҳəì ðó¢ҳ, 
áîëìûñ ҳəì ñàíà îðíûíà ҒòóðìûñҒ òүñèíèãèí êèðãèçè¢ êåðåêëèãèí àéòàäû.  

Òóðìûñ äåãåíäå îë òəáèéèé-áèîëîãèÿëûқ òàìàíäû òүñèíè¢ ìåíåí áèð қàòàðäà 
èíñàííûң ìóêàììàëëûққà óìòûëû¢û ҳəì íəçåðäå òóòûëàäû. Íèöøå áóë óìòûëû¢äà åðêòèң 
êүøèíå èòèáàð áåðäè. Íèöøå øûғûñ ôèëîñîôèÿñûí æàқñû үéðåíãåí ҒÇàðäóøò òàâàëëîñè» 
àòëû øûғàðìàñû áàð. Áóíäà øûғûñ àäàìû òó¢ðàëû ïèêèð æүðãèçåäè.  

Òóðìûñ ôèëîñîôèÿñûíûң òàғû áèð ¢əêèëè ôðàíöóç ôèëîñîôû Àíðè Áåðãñîí (1859-
1841æ.). Îë òóðìûñòû êîñìîëîãèÿëûқ òəðèçäå òүñèíåäè. ҒÌàòåðèÿ òóðìûñ òүñèíèãèñèç 
қàòûï қàëғàí íəðñå, äåìåê, òóðìûñ əëåìíèң ðó¢ҳûé өçãåðèñèíåí èáàðàòҒ äåéäè îë.  

ҒÔðåéäèçìҒ ҳəì òóðìûñ ôèëîñîôèÿñûíûң áèð òүðè. Äåãåí ìåíåí ôðåéäèçìíèң 
òèéêàðûí ñàëû¢øû Çèãìóíä Ôðåéäòè ïñèõîàíàëèçäèң òèéêàðûí ñàëû¢øû äåï òå қàðàéäû. 
Ôðåéä àңñûçëûқòû àңëûëûққà қàðàғàíäà êåң ҳəì òåðåң äåï åñàïëàéäû. Æûíûñûé қàòíàñòû 
èíñàí èñêåðëèãèíèң ìóҳèì òəðåïëåðèíèң áèðè ñûïàòûíäà àңñûçëûқòûң áåëãèëå¢øè 
ïðèíöèïè ñûïàòûíäà àíàëèçëåéäè. Îíû èíñàí ðó¢ҳûÿòû, îíûң áóçûëû¢ûíà òəñèð åòè¢øè 
ôàêòîð ғàíà åìåñ, áəëêèì, ìəäåíèÿòòûң æîқàðғû ôîðìàñûíà ҳəì, ñîíûң èøèíäå êөðêåì 
əäåáèÿò, èíñàí ñîöèàëëûқ қəäèðèÿòû, ðó¢ҳûíà òəñèðèí өòêèçåäè äåï òүñèíäèðåäè.  

Ôðåéä èíñàí áîëìûñûíûң áåêêåì òəðåïèí óéûìëàñòûðû¢øû îíûң ðó¢ҳûé äүíüÿñû 
ìîäåëèí áåðäè. Îíûң îéûíøà, áóë ìîäåë үø áөëåêòåí òóðàäû. Îíûң òèéêàðûí Ғîë» 
(àңñûçëûқ) қóðàéäû, îííàí êåéèíãè áөëåê ҒìåíҒ (ñàíà), үøèíøèñè Ғìåííåí æîқàðûҒ 
(æəìèéåòëèê ñàíà) қóðàéäû. Èíñàííûң èøêè äүíüÿñû, ðó¢õûÿòû óñû ҒүøëèêòåíҒ òóðàäû. 
Ôðåéä àңñûçëûқòû øàïқûð àòқà ìåãçåòåäè. ҒÌåíҒ (àң ÿêè àңëûëûқòû) øàáàíäîçғà 
óқñàòàäû. Àòқà ìèíãåí øàáàíäîç òүðëè ìàқñåòëåðè æîëûíäà àòòû қəëåãåí òàìàíғà æөíåëòå 
àëàäû. Áèðàқ êүø-қүäèðåò, ýíåðãèÿ òèéêàðғû øàáàíäîçäà åìåñ, áəëêèì àòòà áîëûï, îë 
ïүòêèë ýíåãðèÿ, êүø-қүäèðåòòèң òèéêàðûí àңñûçëûқòà äåï êөðñåòåäè.  

Ïñèõîàíàëèçì ôèëîñîôèÿñû óñû Ғðó¢õûé ýíåðãèÿҒ òүñèíèãè àðқàëû èíñàí áîëìûñûí 
үéðåíèï øûғàäû.  
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Ôðàíêôóðò ôèëîñîôèÿëûқ ìåêòåáè ðà¢àæëàíû¢ ҳàққûíäà òəëèéìàò ðåòèíäå 
ҒÍåãàòèâëèê äèàëåêòèêàíûҒ êөðñåòèï øûғàäû. Áèéêàðëà¢äû áèðèíøè îðûíғà қîÿäû. 
Ìəñåëåí, Ò. Àäîðíîíûң ïèêèðèíøå, íåãàòèâëèê äèàëåêòèêà áóë òîòàëü, òîëûғû ìåíåí 
áèéêàðëà¢.  

 Òàÿíûø ñөçëåð: ïîçèòèâèçì, ýìïèðèîêðèòèöèçì, íåîïîçèòèâèçì, íåîòîìèçì, 
ýêçèñòåíöèàëèçì, ïðàãìàòèçì, íåîêàíòøûëàð, ôðåéäèçì.  

 
6-тема. Болмыс ҳəм материя философияның басланғыш категориялары сыпатында 

Ж О Б А  
1. Философияда болмыс категориясы.  
2. Болмыстың түрлери ҳəм формалары.  
3. Материя философияның ҳəм тəбияттаныўдың категориясы сыпатында.  
4. Ҳəзирги илим материаллық дүньяның қурылысы ҳəм эволюциясы туўралы.  
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Шынында да ХХ-əсирде адамзаттың цивилизацияның илимий-техникалық прогресс болдырған 

жетискенликлерине кеўли толып, оннан лəззетлениўи жетерли дəрежеде əмелге асты деў менен 
шеклениў оншелли дурыслыққа келмесе керек. Неге дегенде,  бүгинлигинде сол нəрсе белгили болып 
атыр, адамзат өзин-өзи пүткил планеталық дəрежеде танып билиў дəрежесине көтерилген пайыт 
илимниң, техниканың жетискенликлерин ақылға сыйымлы дəрежеде ғана пайдаланбаса, демек оны 
басқарыўдың мəдениятын ийелеўге күш салмаса, онда цивилизацияның жетискенликлеринен биротала 
махрум болып қалыўы ҳəм тəəжип емес. Бирақ бул актуаллыққа ийе ўазыйпаны шешиў ҳақыйқатлық, 
улыўма болмыс туўралы терең билимге ийе болыўды талап етеди. Буны айтпағанның өзинде ҳəм 
адамлар мисли Шекспирдиң Гамлети сыяқлы ҳəр қашан болмыс, барлық ҳəм болмаслық туўралы 
ўақытлар байланысы үзилгенде, бурын беккем көринген адамзат өмириниң тийкарына байланыслы 
гүманланған, пикир жүриткен. Оның үстине Ғбар болыў я жоқ болыўҒ (быть или не быть) мəселеси 
бүгинлигинде глобаллық дəрежеге қойылар екен, болмыстың əпиўайы өмирлик алғы шəртлеринен 
қурамалы философиялық пикир жүритиўлерге, дəлиллеў менен жуўмақларға өтиўдиң зəрүрлиги өзинен-
өзи түсиникли. Солай екен, болмыстың не екенлигин танып билиў ҳəм пүткил барлыққа гуманистлик 
қатнаста болыў практикалық жақтан ҳəм илимий жақтан ҳəм жүдə зəрүрли.  

Философияның болмысты изертлейтуғын тараўаы - онтология. Онтология сөзи грекше onthos 
(ҳақыйқат, нағыз, бар) + logos (тəлиймат) - барлық, болмыс туўралы тəлиймат дегенди аңлатады.  

Болмысты түсиниўде арнаўлы əдебиятларда турақласқан пикир жоқ десек ҳəм болады. Бир 
концепцияларда болмыс конкрет, затлық, материаллық болмыс пенен шекленсе, екиншилеринде тек 
идеаллық болмыс пенен теңлестириледи.  

Дурыс бул түсиник дөгерегинде философия тарийхынан белгили, пикирлер таласы ҳеш қашан ҳəм 
тоқтап қалған емес. Буның бир себеби, шамасы, болмыстың философияның категориялық аппаратының 
ишиндеги ең улыўмалыққа ийе болғанлығынан ҳəм болса керек. Ақыры болмыс дегенде барлық өмир 
сүрген, өмир сүрип турған ҳəм өмир сүрип тура беретуғын, сондай-ақ объектив ҳəм субъектив реаллық, 
барлық нəзерде тутылады. Басқаша айтқанда, тəбият, адам, оның ойлары, идеялары, жəмийет булардың 
ҳəммеси усы түсиниктиң ишине киреди. Неге дегенде булар өзиниң өмир сүриў, жасаўының 
формаларының ҳəр қыйлылығына қарамастан өмир сүрип, жасап турғанлықтан тутас, пүтин болмысты, 
барлықты қурайды.  

Деген менен, жоқарыда ескерткенимиздей-ақ, болмысты кеңисликте ҳəм ўақытта өмир сүретуғын 
реаль дүнья, тəбият, бизиң санамыздан бийғəрез өмир сүретуғын биринши қубылыс сыпатында 
түсиндириў арнаўлы əдебиятларда еле даўам етиўде. Булай түсиндириўде, əлбетте, тəбийий болмыс ғана 
қамтылады да, оның идеаллық, виртуаллық ҳəм руўхый формалары сыртта қалып қояды. Соның ушын 
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белгили орыс философ - алымы А. Г. Спиркинниң болмыстың тийкарғы сфераларын тəбиятқа, 
жəмийетке ҳəм санаға бөлиўинде жан бар. (ҚараңызҮ Спиркин А. Г. Основы философии. М. 1998). Оның 
үстине материалистлик деп аталған концепциялардың өзинде ҳəм материя менен руўхтың улыўмалығы 
олардың реаль өмир сүриўи менен дəлийлленеди ғой.  

Дурыс, ҳешкимге сыр емес, егер материя объектив, реаль дəрежеде субъекттен бийғəрез өмир 
сүрсе, руўх туўралы түсиник ең алды менен адамның субъектив қыяллаўы менен байланыслы. Егер 
материаллық пенен руўхыйлықты салыстырсақ, материаллық субъекттен бийғəрез жасаса, руўхыйлық 
субъект пенен тиккелей байланыслы. Солай екен, болмыс материаллық болмыс ҳəм руўхый болмыс 
болып бөлинеди.  

Болмысты анығырақ түсиниў мақсетинде ҒболмысҒ түсинигин Ғөмир сүриўҒ, Ғбар болыўҒ, 
ҒреаллықҒ түсиниклери менен салыстырып қарағанымызда ҳəм ҒболмыстыңҒ улыўмалығын, 
қалғанларынан кеңлигин көремиз. Усы себепли ҒболмысқаҒ антиномия боларлық түсиник сыпатында 
Ғболмаслық, өмир жоқлықҒ (небытие) түсиниги усынылады. Болмыстың өмир сүрмей турған бөлеги 
болмаслық, өмир жоқлық болады. Бирақ бул жағдайда Ғөмир сүриў, бар болыўҒ (существование) 
ҒболмысқаҒ қарағанда улыўмалыққа ийе. Себеби ол ишине Ғболмаслықты, өмир жоқлықтыҒ ҳəм 
қамтыйды. ҒӨмир сүрмеў, бар болмаўҒ (не существование) түсиниги ҳəм бар. Ол гейде потенциаллық 
болмыс, ал гейде болмыстың өткендеги ҳəм келешектеги ҳалаты сыпатында қолланылады. Буннан соны 
көриў мүмкин, болмыс түсиниги ўақытлық көз-қарастан Ғөмир сүриў, бар болыўҒ түсинигинен кең.  

Реаллық түсиниги болатуғын болса болмыстың өмир сүрип турған бөлегиниң мазмунын қурайды. 
Реаллық өзиниң мазмуны бойынша, мəселен, физикалық (физикалық ўақыяны ҳəм қамтыйды), 
химиялық, биологиялық, социаллық, руўхый ҳ.т.б. болып бөлинеди. Реаллыққа, сондай-ақ келешекке 
байланыслы потенциаллық, реал мүмкиншиликлерге ийе бирге, қатар жасап, өмир сүрип киятырған 
қубылыслар ҳəм киреди.  

Əлбетте болмыс туўралы мəселе булар менен тамамланбайды. Əсиресе болмыстың формаларын 
анықлаў барысында, олардың тийкарын, мəнисин түсиниў жүдə зəрүрли. Бул бойынша философияда 
субстанция категориясы бар. Субстанция сөзиниң төркини латындағы s7bs5an58an -тийкар, тийкардағы 
дегенди аңлатады. Субстанция философиялық планда конкрет затлардың, ўақыялардың, қубылыслардың 
ҳəм процесслердиң ишки бирлигин аңлатады ҳəм олар арқалы ғана өмир сүреди. Айтайық, материаллық 
болмыстың тийкарында материя ҳəм материаллықтың өз-ара тəсири, ал руўхый болмыстың тийкарында 
руўхый қатнаслар болады. Əдетте субстанцияның философиялық түсиндирилиўинде еки бағдар көбирек 
есапқа алынады. Бириншиси - онтологиялық, екиншиси - гносеологиялық бағдар. Айтайық, Ф. Бэкон 
субстанцияны болмыстың ең жоқарғы дəрежедеги тийкары сыпатында қарап, оны конкрет затлардың 
формасы менен теңлестиреди. Р. Декарттың пикиринше болмыстың тийкарында еки өзинше бийғəрез 
субстанция: материаллық ҳəм руўхыйлық бар. Материаллық субстанция қашықлық, даўамлылық ҳəм 
санлық өлшем, руўхый субстанция ойлаў менен белгиленеди. Б. Спинозаның пикиринше ойлаў ҳəм 
даўамлылық (протяженность) - бийғəрез субстанциялар емес, ал тутас субстанцияның қос атрибуты. 
Лейбництиң пикиринше дүньяның дүзилисиниң тийкарында көп түрли бийғəрез субстанциялар 
(монадалар) бар.  

Гносеологиялық бағдарға муўапық, субстанция шəртли идея болып, ол дүньяның тийкарында 
жатады (Локк). Ал Беркли болса, материаллық субстанцияны ҳəм руўхый субстанцияны ҳəм бийкарлап, 
дүньяны қабыллаўдың гипотетикалық ассоциациясы деп қарайды. И. Канттың пикиринше, субстанция - 
қабыллаўдың, демек тəжрийбениң қəлеген синтетикалық бирлигиниң мүмкиншилигиниң шəрти.  

Гейбир ҳəзирги философиялық концепцияларда субстанция категориясына негативлик қатнас ҳəм 
жоқ емес. Мəселенкиден, неопозитивистлер субстанция түсиниги адамның дүнья туўралы түсинигин 
турпайыландырады, болмыстың мəнисин түсиндириўдиң əпиўайыласқан ҳəм күнделикли дəрежедеги 
түсиниги болады.  

Дүньяның дүзилисиниң əпиўайыластырылған тағы бир түсиниги субстрат категориясы менен 
байланыслы. Субстрат латыншада s7bs54a57m - тийкар дегенди аңлатып, қубылыслардың улыўма 
материаллық тийкарын, салыстырмалы түрде əпиўайы, сапалы жақтан элементар материаллық 
бирликлердиң жыйындысын аңлатады. Гейбир метафизикалық концепцияларда субстрат абсолют 
элементар, бөлинбейтуғын майда бөлекшелер, дүнья қурылған элементар тийкарлар сыпатында 
қаралады. Мəселен, Левкипп, Демокрит, Эпикур, Лукреций Кар ушын субстрат - бөлинбейтуғын 
элементар басқаша айтқанда, дүнья атомлардан ҳəм бослықтан турады. Анаксимандр ушын субстрат 
апейрон, Платон ушын абсолют идея, руўх, Фалес ушын суў, Гераклитте от болса, Аристотельдиң 
пикиринше, өмир сүрип, жасап турғанлардың ҳəммеси мəлим субстраттан пайда болады. Ҳəр қашан 
тийкарда бир нəрсе бар, мəселен, өсимликлер ҳəм ҳайўанлар туқымнан пайда болады. (Аристотель. Соч. 
в 4-т. М. 1983. т. 3. с. 441).  

Ҳəзирги физикалық илимлерде белгили заттың субстраты - молекулалар, молекулалардың 
субстраты - атомлар, өмирдиң субстраты - нуклеин кислоталары ҳəм белоклық затлар болады.  
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Болмысты субстратлық түсиниўди тийкарынан метафизикалық характерге ийе деп түсиндириў 
арнаўлы əдебиятларда орныққан. Ақыры, субстрат абсолют турақлы, өзгеристен ҳəм раўажланыўдан 
маҳрум қубылыс сыпатында қаралады.  

Ҳақыйқатлыққа субстанционаллық ҳəм субстратлық қатнаслардың бас айырмашылығы сонда, ең 
бириншисинде заттың белгили бир түри дүньяның тийкары ҳəм мəниси есапланса, екиншисинде 
белгили, конкрет, жеке, элементар бирлик дүньяның структуралық элементи сыпатында есапланады. Бул 
еки подходта ҳəм болмыстың затлық түри абсолютлендириледи. Сонлықтан болмыстың 
субстанционаллық, субстратлық, затланған концепциялары бир тəреплемеликке ийе. Себеби оларда 
реаллықтың тек белгили белгилери ҳəм қəсийетлери қамтылады. Ал болмыстың философиялық 
анықламасы ҳақыйқатлықтың улыўма ҳəм универсаллық белгилерин өз ишине қамтыйды. Болмыс 
болмаслық арқалы анықланады. Қайсы жерде болмаслық жоқ болса, сол жерде болмыс бар.  

Болмыстың қарама-қарсысы болмаслық дедик. Егер болмыс дегенде бир нəрсени, оның барлығын 
түсинсек, болмаслық арқалы ҳеш нəрсе (ничто), жоқлық түсиндириледи. Гегельде ҳешнəрсе (ничто) 
абсолют (таза) болмыс деп аталады ҳəм тастыйықлаўынша бир нəрсе (нечто) жоқтан, ҳешнəрседен 
(ничто) пайда болады.  

Болмаслықты ҳəзиргидеги, өткен ҳəм келешектеги ўақыялардың жоқлығы сыпатында түсиниў 
мүмкин. Бүгинги ҳақыйқатлық кеше болмаслық еди. (бирақ ол потенциаллық блмыс еди). Дүньяның 
ертеңги ҳалаты ҳəм болмаслық (бирақ потенциаллық болмыс) Өткендеги туўралы оның бүгингидеги изи 
арқалы, ал келешек туўралы ҳақыйқатлықтың раўажланыўының тенденциялары арқалы пикир 
айтыўымыз мүмкин. Бүгинги ҳақыйқатлық ертең болмаслыққа кетеди. Ақыры көп ғана тири мақлуқлар 
ертең өлиге айналады. Өлим бул өмирдиң жоқлығы деген сөз. Мəлим индивидтиң өмирлик болмысы 
болмаслыққа айналады. Солай етип, абсолют болмаслық туўралы гəп болыўы мүмкин емес.  

Болмаслықты гносеологиялық мəнисте түсинсек, бизиң билиўимиздиң ҒгоризонтынанҒ 
тысқарыда турған объектлер, қəсийетлер ҳəм байланыслар нəзерде тутылады. Бул объектлердиң өмир 
сүретуғынлығын билмеймиз, ҳəттеки олардың тəбиятын көз-алдымызға елеслетиўимиз ҳəм мүмкин емес. 
Болмаслық - бул ҳақыйқатлықтың белгили областында объектлердиң гейбир классларының, олардың 
қəсийет ҳəм байланысларының жоқлығы да. Мəселен физикалық вакуумда бизге белгилиниң бəри де 
жоқ. Мүмкин, ол жерде гипотетикалық элементлер болыўы, олар сапалық жақтан бизикинен басқа 
физикалық элементлерден қурылған ҳəм тəбияттың басқа нызамларына бағынған болыўы мүмкин. Бирақ 
биз ушын олар - болмаслық. Америка континентин алайық. Берунийдиң болжаўына ҳəм Колумбтың 
саяхатына дейин Ески дунья (Старый Свет) ушын болмыс емес еди. Соның ушын Ғнағыз болмысҒ 
(собственное бытие) түсинигин ҳəм қолланыўды мақсетке муўапық келеди деў бар. Нағыз болмыс 
актуал, бар, ҳəзирги, усы жердеги болмыс яғный биз ушын болмыс. Жийи-жийи нағыз болмыстың 
рамкасынан тысқарысындағы болмыс ҳəм болмаслық болып түсиндириледи. Атеист ушын қудай - 
болмаслық, жоқлық, динге исениўши ушын - ҳақыйқатлық, реаллық, өмир сүриўши.  

Кең планда өмир сүретуғын қубылыс тутас дунья. Дүнья тутаслай алғанда материаллыққа ҳəм 
руўхыйлыққа, ҳақыйқат ҳəм қыялый, мүмкин (виртуаллық) ҳəм реаллық, актуаллық ҳəм потенциаллық 
ҳ.т.б. бөлинеди. Ҳақыйқый дүньяның тийкарында, басқаша айтқанда ҳақыйқый болмыстың тийкарында 
не бар. Дүньяның бул формаларының барлығын не бирлестиреди. Бул сораўға жуўап бериўде 
философлар ҳəр турли концепцияларға ийе. Тийкарынан үш түрли əҳмийетли концепцияны бөлип 
көрсетиў мүмкин. Олар монистлик, дуалистлик ҳəм плюралистлик.  

Монизм (грекше - monus бир) концепциясы дүньяның тийкарында бир ғана баслама барын 
тастыйықлайды. Бул бойынша еки бағдар белгили. Олар материалистлик ҳəм идеалистлик. 
Материалистлик ушын дүньяның тийкарында материаллық баслама бар болса, идеалистлер ушын 
идеаллық баслама, идеаллық, руўхый субстанция бар.  

Дуализмниң (латынша -dualus еки жақлы, еки тəреплеме) ўəкиллери дүньяның тийкарында еки 
өзинше, бийғəрез басламалар - материаллық ҳəм руўхыйлық бар деп тастыйықлайды. Мəселен, 
Аристотель дуалист болды. Ол дүньяның тийкарында материя ҳəм форма бар деп түсиндирип, материя 
уяң, пассив, ал форма актив, дөретиўшилик басламаға ийе деп тусиндиреди.  

Плюрализмниң (латынша -pluraluis -көп түрли) - ўəкиллери ҳақыйқый болмыстың тийкарында 
көп түрли өзинше, бийғəрез материаллық ҳəм идеаллық басламалар бар деп түсиндиреди. Плюрализмниң 
гейбир ўəкиллери тийкарынан материаллық субстанциялардың бириншилигин мақуллайды. Оларға, 
мəселен, Əййемги Қытай, Əййемги Индия, Əййемги грек материалистлери киреди. Ақыры олар болмыс 
оттан, ҳаўадан, жерден ҳəм суўдан турады деп түсиндиреди. Керисинше, басқалары руўхый, идеаллық 
субстанциялардың бириншилигин мақуллады. Айтайық Мах, Авенариуслердиң түсиндириўи бойынша 
дүньяның элементлери сезиўлердиң ҳəр түрли формалары болады ҳəм предмет идеаллық сезиўлердиң 
комплексинен турады.  

Дүньяның тийкарында бир дəрежедеги материаллық ҳəм руўхый элементлердиң көп түрлилиги 
бар деп түсиндиретуғын философ - плюралистлер ҳəм бар.  
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Материалистлик көз-қарасқа муўапық, бизди қоршап турған дүнья реаллықтың еки областынан 
турады. Бул объектив ҳəм субъектив реаллық. Санадан тысқары ҳəм бийғəрез жасаған нəрсе объектив 
реаллық болады ҳəм ҒматерияҒ категориясына эквивалентликке ийе. Ал адам санасы менен не 
байланыслы болса ҳəм адам санасының продукты болса ҳəм субъектив реаллық сыпатында есапланады. 
Объектив реаллық болмыстың материаллық формасына, ал субъектив реаллық болмыстың идеаллық 
формасына тең. Материалистлик түсиндириўге муўапық идеаллық реаллық, демек болмыстың руўхый 
формасы материаллық болмыстан ғəрезли. Солай екен, бул концепцияға муўапық, дүньяда 
материалистлик болмыстан басқа ҳеш нəрсе жоқ. Болмыстың идеаллық формасы - материаллық 
болмыстың продукты. Бул материалистлик реализм. Объектив реаллық санадан тысқары ҳəм ғəрезсиз 
жасайды.  

Ҳəзирги илимниң тастыйықлаўы бойынша объектив реаллық бизге белгили, усы жерде ҳəм ҳəзир 
бар болмыстың актуал, ҳəрекеттеги бөлеги. Пүткил дүнья тутас берилмейди. Болмыстың ҳəзиргиге 
айналатуғын бөлеги ҳəм бар. Бул потенциаллық ҳақыйқатлық, урықлық формадағы ҳақыйқатлық. Ол 
пайда болып киятырған ямаса потенциаллық болмыс болады. Болмыстың ҳəммеге белгили ҳəм гүмансыз 
жасап турған бөлеги реал болмыс, демек бар болмыс болып анықланады. Сондай-ақ болмыстың сондай 
бөлеги бар, оның өмир сүриўи, жасаўы мүмикинлик ямаса мүмкин дүньялар болады. Бундай болмыс 
виртуаллық (латынша v8457al8s мүмкин болған) деп аталады.  

Болмысты тəбийғый ҳəм жəмийетлик болмыс деп бөлиў ҳəм бар. Тəбийғый болмыс əдетте 
тəбияттың затларының (денелердиң), процесслериниң, ҳалатларының болмысы сыпатында 
түсиндириледи. Ол еки түрге бөлинеди, дəслепки тəбиятлық болмыс (ямаса адамның қатнасысыз өмир 
сүретуғын тəбийғый тəбиятлық болмыс) ҳəм адам дөретпеси (екинши тəбият) затлар ҳəм процесслердиң 
болмысы.  

Екиниши тəбият областында болмыстың мынадай түрлери бар: 
- адамның болмысы (затлар дүньясындағы адамның болмысы ҳəм спецификалық адамзат 

болмысы),  
- руўхыйлықтың (идеаллықтың) болмысы (индивидуалласқан) ҳəм объективлескен 

(индивидуаллықтан тысқары) руўхыйлық,  
- социаллықтың болмысы. Ол индивидуаллық болмыс (жəмийетте ҳəм тарийх процессинде жеке 

адамның болмысы) ҳəм жəмийеттиң болмысы сыпатында қаралады. 
Солай етип философияда болмыс категориясын қарар екенбиз, оны түсиниўдеги тийкарғы 

аспектлерди ҳəм атап өтиўимиз, сондай-ақ болмыстың аталған тийкарғы формаларына қысқаша болса да 
тоқтап өтиўимиз керек болады.  

Болмыс проблемасының пүткил тамыры, мəниси ҳəм мазмуны сонда, бир пүтинлик сыпатындағы 
болмыстың мудамы барлығы ҳəм оны қурап турған нəрселердиң: тəбият, инсанлар, жəмийет ҳəм 
олардың искерликлериниң өткиншилиги қарама-қарсылықлы бирликти қурайды. Буннан сол нəрсе 
мəлим болады, болмыс проблемасын философияда үйрениў дүнья Ғҳəзир, усы жерде барҒ деген көз-
қарастан басланып, бул көз-қараслар бир пүтин дүньяның шексиз ҳəм мудамы барлығы, ондағы нəрсе 
ҳəм қубылыслардың, соның ишинде инсанлардың ҳəм ўақытшалығы ҳəм өткиншилиги туўралы көз-
қарасқа қарай раўажланып барған. Бул болмыс туўралы философиялық проблеманың биринши аспектин 
қурайды.  

Болмыс проблемасын философиялық анализи соны көрсетеди, дүнья бир пүтин, мəңги бар, бирақ 
оны қарап турған предметлер, қубылыслар өз өмир сүриўи, жасаўы жағынан ҳəр қыйлы, өткинши. Бир 
пүтинлик сыпатындағы дүнья ондағы бар нəрселерден ажыралмас характерге ийе. Бир жағынан бир 
пүтин дунья менен оны қурап турған предметлер, қубылыслар ҳəм барлар ортасында парық болса, 
екинши жағынан, дүнья өзин қурап турған предметлер, барлар менен ажыралмас бирликтеги пүтинликти 
ҳасыл қылады. Буннан болмыс туўралы философиялық проблеманың дүньяның бирлиги мəселеси менен 
байланыслы болған екинши аспекти келип шығады.  

Болмыс проблемасының үшинши аспектиниң мəниси сонда тутас дүнья ҳəм ондағы өмир сүрип, 
жасап турғанлардың бəри ҳақыйқатлық, ол өзиниң өмир сүриўиниң, раўажланыўының ишки логикасына 
ийе ҳəм санадан, жеке индивидлердиң ҳəм адамлардың əўладларының ҳəрекетинен алдын берилген. 
Буны былай түсиндириў мүмкин.  

Адамлар өзлери жасап қалдырған дүньяда өз искерликлеринде мəңгиликти өткинши нəрселер 
менен байланыстырыўда, бир пүтин дүнья менен ондағы ҳəр қыйлы нəрселер ҳəм қубылыслар 
ортасындағы объектив мүнəсибетлерди билиўге кириседи. Олар өзлери ҳəм дүньядағы түрли-түрли 
нəрселерден ҳəм оларда əмел қылатуғын нызамлардан пайдаланған ҳалда түрли-түрли предметлер ҳəм 
қубылысларды жаңадан жаратып, олардан өз турмысында пайдаланады.  

Бул процессте адамлар өзлериниң кунделикли əмелий, жамийетлик искерликлеринде дунядағы 
бар предмет ҳəм қубылыслардың базыларының олардың санасынан ғарезсизлигин, базыларының 
олардың санасынан ғарезлилигине исеним пайда болады.  



 82

Олар бул процессте тəбият пенен жəмийет, өзлери менен өзгелер, инсан менен тəбият, инсан 
менен жəмийет, инсан менен оның санасы, инсан менен инсан, материаллық нəрселер менен руўхый 
нəрселер, дене менен жан (руҳ) ортасындағи улыума болмысты, байланыслылықты анықлаў менен бирге 
олар ортасында белгили парықлар барлығын ҳəм билип барған. Бара-бара олар инсанның өзинде ҳəм 
дене менен руўх (жан), тəбийийлық пенен жəмийетлик бир-биринен ажыралмаған ҳалда 
болатуғынлығын, бирлигин ҳəм билген. Бирақ адамлардың болмыс проблемасын философиялық аңлаўы 
олардың дуньяның бирлигин илимий түсиниўден емес, бəлким оның зəрурли тийкарларын излеўден 
ибарат болады. Себеби дуньяның болмысы оның бирлиги ушын шəрт болса да, дүньяның бирлиги оның 
барлығында емес еди. Дүньяның ҳақыйқый бирлиги оның материаллығында, оның мəнисинде.  

Сол нəрсе ядта болыўы керек, болмыс түсиниги бунда материаллықтан тысқары руўхыйлықты ҳəм 
өз ишине алады. Бул жағынан инсан санасы ҳəм, барлық саналы ҳəм санасыз искерликлер ҳəм сана 
мақсулатлары, мəнеўий-руўхый қубылыслар ҳəм болмыс түсинигиниң қурамына киреди. Усы себепли 
ҳəм сана ҳеш қашан аңланған барлық, болмыстан басқа ҳеш нəрсе болыўы мүмкин емес. Адамлардың 
турмысы олардың өмириниң реаль процесси.  

Буны, бурын ескерткенимиздей-ақ, болмыс туўралы философиялық проблеманың үшинши 
аспекти сыпатында қараймыз. Демек, болмыс кең мəнисте ең улыўма түсиник сыпатында бир пүтин 
дүнья ҳəм ондағы предмет ҳəм қубылыслардан баслап, инсан турмысы, санасы, адамлар искерлигиниң 
бəрше объектив ҳəм субъектив шарайытлары, ҳəтте жəмийетте енди болатуғын пүтин процесслерден 
ибарат ҳəмме реаллықларды өз ишине алады.  

Енди болмыстың тийкарғы формаларын сөз етиўге өтер екенбиз, ең алды менен тəбийғый болмыс 
ҳəм оның көринислерин сөз етемиз.  

Тəбийғый болмыс өз-ара байланысқан, бирақ бир-биринен парық қылатуғын еки 
көринистен ибарат: 1. Тəбияттағы предмет ҳəм қубылыслардың, жисм ҳəм процесслердиң ҳаслы 
тəбийғый болмысы. 2. Тəбияттағы предмет ҳəм қубылыслар тийкарында инсан таманынан 
жаратылған нəрселердиң тəбийғый болмысы.  

Тəбийғый болмыстың биринши көриниси инсанға дейин, инсаннан ҳəм оның санасынан 
тысқарыда оған байланыслы болмаған ҳалда пайда болған предметлер ҳəм қубылыслар, процесс ҳəм 
ҳалатларды өз ишине алған тəбият. Бул арнаўлы əдебиятларда Ғбиринши тəбиятҒ деген атқа ийе.  

ҒБиринши тəбиятҒ материаллық болмыстың формасы сыпатында инсанға дейин бар, инсаннан 
ҳəм оның санасынан тысқарыда, оған байланыслы болмаған ҳалда пайда болғаны ушын ҳəм айрықша 
реаллық көринисиндеги болмыс есапланады. Тəбийғый болмыстың бул формасы инсан искерлигиниң 
дəслепки шəрти сыпатында инсанға дейин объектив бар болған тəбияттағы нəрселер, қубылыслар ҳəм 
процесслерге тəн. Биринши тəбиятты булайынша тəрийплеў бириншиден көп ғана фактлер, тəжирийбе 
ҳəм илимий дəлийллер тийкарында, қалаберсе, бир ўақытлары жасаған, ҳəзир жасап атырған адамлардың 
жеке практикалық тəжирийбелери, өмирлик бақлаўлары ҳəм илимий жуўмақлары таманынан 
тастыйықланған. Екиншиден, Ғбиринши тəбиятсызҒ инсанның жасап я искерлик көрсете алмаслығы, бир 
нəрсе дөрете алмаслығы. Биринши тəбиятты дүзиўши нəрсе ҳəм қубылыслар объектив реаллық 
сыпатында, инсанға байланыслы болмаған өз нызамлары тийкарында өзгереди, раўажланады, өзин-өзи 
жаратады. Биринши тəбият ўақыт ҳəм кеңисликте шексиз. Адам биринши тəбияттың материаллары 
тийкарында практикалық искерлиги ҳəм санасы менен Ғекинши тəбияттыҒ жаратады.  

ҒЕкинши тəбияттыңҒ пайда болыўы инсанға Ғбиринши тəбиятқаҒ ондағы предмет, қубылыслар 
ҳəм процесслерге, олардың нызамлықларын инсанның билиўине байланыслы.  

Анығырақ айтсақ, Ғекинши тəбиятҒ инсан пайда болғаннан кейин инсан тəрепинен жаратылады, 
бул жағынан ол инсан искерлиги ҳəм санасының продукты.  

ҒЕкинши тəбиятҒ əлбетте зəрүрликтен пайда болады. Буған ручка мысал бола алады. Өз 
материалына ылайық ручка Ғбиринши тəбиятҒ ресурсларына тəн. Оны қайта ислеў менен (оған мийнет 
ҳəм сананы сарыплаў жасы) инсан оны Ғекинши тəбиятқаҒ айландырып, өзиниң жазыў қуралын 
жаратты.  

ҒБиринши тəбиятҒ ҳəм Ғекинши тəбиятҒ бир-бири менен тығыз байланысқа, улыўмалыққа ҳəм 
өзгешеликке ҳəм ийе. ҒЕкинши тəбиятҒ бир жағынан, Ғбиринши тəбиятҒ сыяқлы объектив, реал болмыс 
болып, ол инсан санасынан тысқарыда болса, екинши жағынан ол инсанға ҳəм байланыслы. Себеби, онда 
инсанлардың мақсетлери, ойлары, идеялары, билим ҳəм мийнетлери жəмленген. ҒЕкинши тəбиятҒ, 
Ғбиринши тəбиятҒ ҳəм инсан болмысын байланыстырыўшы, олар шегарасындағы болмыс болып, 
тəбийғый болмыстың өзине тəн формасы сыпатында Ғбиринши тəбиятҒ болмысына қарата ҳəм инсан 
болмысына қарата ҳəм өзинше бийғəрез болмыс.  

Болмыстың өзине тəн формаларының жəне биреўи бул инсан болмысы.  
Инсан болмысы айрықша адам болмысы ҳəм пүткил адамзат болмысын тутаслай алғғанда олар 

жүдə өзиншеликке ийе.  көринислеринде пайда болыў тəрепинен өзине тəн. Бирақ инсан болмысында 
тəбият ҳəм жəмийеттеги ҳəмме нəрселер ушын улыўмалық болған таманлар, қəсийетлер ҳəм тəн. Бул 
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жағынан инсан болмысыы өз тəбияты ҳəм мəнисине гөре ең қурамалы, ҳəмме болмыс формаларының 
мəлим таманларының диалектикалық бирлигин тутады.  

Инсан болмысында, əўеле инсанның тəбият раўажланыўының продукты сыпатында тəбийий 
болмыстың ҳəр еки формасына тəн таманлар менен бирге жəмийетлик-тарийхый раўажланыўдың ҳəм 
продукты сыпатында онда бəрше формаларына тəн таманларының жыйындысы жəмленген.  

Адамның конкрет индивид сыпатында өмир сүриўиниң, жасаўының биринши алғы шəрти - оның 
денесиниң өмири.  

Адамның денеси - тəбияттың денеси. Денениң болыўы адамды өткинши ете алады. Демек, адамзат 
болмысындағы алғы шəрт - денениң өмир сүриўи, жасаўы (өмир сүриў, жасаў өмирдиң нызамларына, 
организмлердиң раўажланыў ҳəм өлиў циклларына, тəбияттың циклларына ҳ.т.б. сəйкес), оның кеминде 
жүдə зəрүрли (соның ишинде фундаменталлық) талапларын қанаатландырыў.  

Бул бойынша бириншиден, материаллықтың руўхыйлыққа байланыслы бириншилиги 
дəлийлленеди, ойлаў ушын адамның денесиниң тиришилигин тəмийинлеў керек. Екиншиден, бул 
пикирден ҳəр бир жеке адамның ҳуқықына байланыслы əҳмийетли салдарлар шығады. Тийкарғы ҳуқық 
индивидлердиң тиришиликти, өзлерин-өзлери сақлаў ҳəм адамзаттың өзин-өзи сақлап қалыў, жасап 
қалыўы (выживание) болады. Адам аўқат, кийим, турақ жайға ийе болыўы керек. Бул адамзат 
əдалатлығы көз-қарасынан ғана емес, ал адамзаттың өмир сүриў, жасаў көз-қарасынан ҳəм дурыс.  

Үшиншиден, адамның тəбийғый организм, тири дене сыпатында өмир сүриў, жасаў фактынан 
оның тиришилик нызамларына, ең алды менен нəсиллик нызамларына бағынатуғынлығын дəлиллейди. 
Демек адамзат болмысының тəбийий-биологиялық Ғөлшеми мененҒ абайлап қатнас жасаў керек. Адам 
биологиясы - салыстырмалы өзинше ҳəм тутас дүнья, бирақ тəбияттың тутаслығына ҳəм жүдə енискен. 
Адам организминиң экологиялық балансын бузыў адам ушын қəўипли ҳəм қыйратыўшылық ақыбетлерге 
алып келеди.  

Төртиншиден, философия адамның денеси менен оның қумарларының, толғанысларының, 
психикалық ҳалатларының арасындағы байланысты излейди.  

Жеке адамның болмысы - дене менен руўхтың диалектикалық бирлиги. Денениң хызмет етиўи 
мийдиң ҳəм нерв системасының жумысы, ал олар арқалы индивидтиң психикасы, руўхый турмысы 
менен тығыз байланыслы. Руўхтың жумысы белгили дəрежеде адамның денесиниң саўлығынан ғəрезли. 
Мақал бар, саў денеде саў руўх. Руўхтың ҳəм роли жоқары.  

Адам өзине-өзи тек биринши емес, ал Ғекинши тəбиятҒ. Ойлар ҳəм эмоциялар - адамзат индивиди 
болмысының тутас болмысының əҳмийетли тəрепи. Дəстүрий философияда адамды жийи-жийи 
Ғойлайтуғын затҒ деп түсиндирилетуғын еди. Бул адам болмысын анализлеўдеги биринши алғы 
шəртлердиң дəрежесинде дурыс. Адам, шынында да ойлайтуғын жеке зат сыпатында өмир сүреди. Р. 
Декарттың ҒМен ойлап турыппан, демек жасап турыппанҒ деўинде жан бар. Р. Декарт мəселени былай 
қойған: адам болмысының спецификасын түсиниў ушын не əҳмийетлирек: адамның қəлеген басқа затқа 
уқсап я басқа затлардың ишинде жасаўы ма ямаса ойлаўдың арқасында (ойлаўды Декарт кең мəнисте 
түсинеди) адамның өзиниң өмир сүриў, жасаўы, демек ойлайтуғын адам сыпатында қəлиплесиўи 
туўралы пикир жүритиўге уқыплылығы маЎ 

Бесиншиден, тəбийғый талапларға ийе адамның тəбийғый тири дене болыўы менен өндиристиң 
ҳəм адамлардың қатнасығының (общение) арасында диалектикалық өз-ара байланыс бирлик бар.  

Адамның өмир сүриўиниң, болмысының спецификасы үш түрли болмыслық өлшемге ийе. 
Бириншиден, жеке адам ең алдынан ойлайтуғын ҳəм сезетуғын ҒзатҒ (дене). Соның менен бирге ол 
Homo sapiens ке тийисли ҳəм оның раўажланыўының, дүньяның эволюциясының мəлим басқышындағы 
индивидуаллық мақлуқ болады. Бул адам болмысының екинши өлшеми. Адам, сондай-ақ, социаллық-
тарийхый мақлуқ. Бул адам баласының үшинши өлшеми. Бул адамзат өмир сүриўиниң үш өлшеми ҳəм 
адам болмысының тийкарғы минезлемелери.  

Инсан болмысы болмыстың бир пүтин бирлигинде қандай əҳмийетке ийе ҳəм онда қандай орын 
тутады деген сораў философларды мудамы қызықтырып келди. Бул мəселени анықлаў жүдə зəрүрли. 
Ақыры философия тарийхында адамды майда бир қубылыс сыяқлы түсиндирген идеялар ҳəм 
концепциялар көп болды. Ҳəттеки адам родының болмысының өзи дүньяның шексиз искерлигиндеги 
ҒқысқашаҒ эпизод сыпатында ғана қаралады. Бүгинлигинде басқа идеялар (оларды тек философлар ғана 
мақуллап қоймаған) актуалласып тур. Бул бойынша миллион, жүз жыллап, он жыллап адамның ҳəм 
адамзаттың тиришилиги уникаллық дəрежедеги Ғадамзатлық эксперименткеҒ енискен. Ақыры, инсан 
дүньяда тек жасап ғана қоймайды, өзи жасап атырған дүньяны танып биледи ҳəм оған тəсир қылады, 
дүньяны ҳəм өзин өзлестирип, өзгертип барады, руўхый дөретиўшиликке қатнасады. Инсан бунда, ең 
дəслеп өз болмысын билиў ушын, өз болмысы оның тəғдири ушын толғанысқа түседи, қайғырады да. 
Соның ушын адам бир пүтин болмыс системасындағы өзиниң қарама-қарсылықлы ролин аңлап алыўы, 
өз болмысы ҳəм дүнья болмысы алдында өз жуўапкершилигин сезиўи ҳəм атқарыўы зəрүрли. Əсиресе 
ҳəрбир адамның адамзат тегиниң (родының) болмысы ҳəм адамзат цивилизациясының тəғдири ушын 
жуўапкершилиги ҳаққында мəселе қəўиплирек жағдайда турыпты. Бунда адамның руўхый раўажланыўы 
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ҳəм ақылы үлкен роль ойнайды. Соның ушын руўхыйлықты айрықша болмыс сыпатында қараўдың 
əҳмийети жоқары.  

Руўхыйлық - көп түрлиликтиң бирлиги, ол сана ҳəм санасызлық (санасызлық ҳəм өзиниң өмир 
сүриў, жасаў ҳəм көриниси бойынша ҳəр қыйлы) қамтып, тəбийғый тиллердеги ҳəм жасалма белги - 
символлық системаларда материалласып жəмлескен билимлерди өз ишине алады. Руўхый продукталарға 
ҳəм процесслерге, сондай-ақ, адамзат қатнасығының нормалары ҳəм принциплери киреди. Буларға əдеп-
икрамлықтың, ҳуқық, көркем дөретиўшиликтиң норма ҳəм принциплери де киреди.  

Əдетте Болмыстың формасындағы өзгешеликлерди есапқа ала отырып, руўхыйлықты екиге бөлиў 
мүмкин.  

1. Руўхыйлықтың индивидуалласқан болмысы 
2. Индивидуаллықтан тысқары объективлескен руўхыйлықтың болмысы 
Руўхыйлықтың индивидуалласқан болмысы ең алды менен индивидтиң санасын өз ишине алады.  
Сананың өмир сүриў спецификасы оның процесслериниң ҳəрекетшеңлигинде. Сондай-ақ бул 

процесслердиң қəлеген сыртқы бақлаўдан жасырынлығында. Бул ағысты тиккелей услаўдың бир ғана 
жолы оның санасында болып атырған процесс туўралы индивидтиң өзиниң есабы. Сананың ағысын 
индивидуаллық толықлықта қайтадан тиклеўди еле адамлар үйренген емес. Ақыры сана жүдə тез 
өзгериске түсип отыратуғын тəсир, сезимлер, қайғы, толғаныслар, ойлар менен бирге бираз турақлы 
идеялардың, исенимлердиң, баҳалықлардың, установка, стереотип ҳ.т.б. жыйындысы сыпатында өмир 
сүреди.  

Деген менен усындай хаотикликке, сананың ағысына қарамастан белгили тəртип, байланыс, 
бирлик, дүзилисинде, турақлылық ҳəм ғалабалық бар. Айтайық, сананың ағысынан оның жеке 
элементлери, фрагментлери, көринислери ғана алынады. Булар таза субъектив тəсирлер ямаса объектив 
нəтийжелер болады. Бирақ тарийхый раўажланыў процессинде адамлар өзлериниң санасы менен не 
болып атырғанын бақлаўды үйренеди, ҳəттеки өзиниң ойлары, сезимлерин, санасының ҳалатын басқа 
адамлар менен талқылайды да. Буған адамзат қатнасығы ҳəм белгили дəрежеде мəденият ҳəм 
тийкарланған. Себеби мəденият жийи-жийи адамның ишки тəжрийбесине бурылған, бул тəжрийбени 
художниктиң айрықша сыпатлаў ҳəм түсиндириўине тийкарланган. Дурыс, бул жерде реаль 
қыйыншылық бар, адамның сапасын ҒтийкарғыдаҒ услаў қыйын, əдебиятта ҳəм искусствода сана 
туўралы гəп олардың тилине ҒаўдарылғанҒ жағдайда бериледи.  

Руўхыйлықтың индивидуалласқан болмысының тағы бир спецификасы сонда, сананың конкрет 
процесслери жеке адамлардың туўылыўы менен пайда болып, өлими менен бирге өледи. Бул сананың 
искерлигиниң барлық нəтийжесиниң миннетли түрде өлиўин, жоқ болыўын аңлатпайды. Олардың 
екинши, индивидуаллықтан тысқары руўхый формаға өтетуғынлары, сондай-ақ қатнасық пайытында 
екинши адамларға берилетуғынлары сақланады.  

Руўхыйлықтың болмысының индивидуалласқан формаларының ҒмикродуньясынҒ психология 
изертлейди. Бул мəселе, бəрибир, сана туўралы илимлерге ҳəм философияда жетерли дəрежеде 
изертленбеген. Сананы жанапай бақлаўларға тийкарланған подходлар ғана раўажланған. Айтайық, 
адамлардың жүрис-турыслары ҳəм олардың өзлери туўралы олардың тийкарында жатырған мотивлер, 
мақсетлер, идеялар, ойлар туўралы пикир айтамыз.  

Адамзат санасы туўралы белгили шеклерде сананы изертлеўдиң жанапай методлары 
(физиологиялық ямаса минез-қулықлық) эффектив түрде қолланылады. Бизиң əсиримизде адамзат мийи 
туўралы илим айрықша жетискенликлерге еристи. Деген менен тəбият таныў илимлериниң сана туўралы 
табыслары менен бəрибир, проблемалар шешилген жоқ, ал қыйынласты.  

Сананың өмир сүриўи, жасаўы, сөз жоқ, мийдиң искерлиги, индивидтиң денесиниң өмир сүриўи 
менен байланыслы. Бирақ руўхыйлықтың индивидуалласқан формасы болмысының диалектикасы сонда, 
сана ҳəм оның барлық көринислери оның тəбийий-биологиялық процесслери болмайды.  

Сананың элементлери ҳəм сананың өзи, əлбетте, мийдиң орайларының биринде локалласады. 
Бирақ олар (сананың элементлери ҳəм сана) кеңисликтен тысқарылыққа ийе. Ақыры ой, толғаныс ҳəм 
образ физикалық предметлер ҳəм, таза материаллық ҳалатлар ҳəм емес. Олар идеаллық дүзилис. Сана 
ўақыты ҳəм дүньяның физикалық ўақтында локалласып, спецификалық өзгешеликлерге ийе: ой барлық 
физикалық тезликлерде тез өтип, кеңислик ҳəм ўақыттың Ғалдына шығыўыҒ мүмкин. Адам өзи 
жасамаған дəўирлерди ойша Ғжаңғырта аладыҒ. Ядтың жəрдеминде адам санасы бүгингиге өткенди 
енгизиўи қыял ҳəм пикирлеўдиң жəрдеминде келешек туўралы ойлаўы, толғаныўы мүмкин. Бирақ 
адамның санасында ҳəзирги болады. Сананың өткени изсиз жоқ болады. Деген менен өткен толғаныслар 
адамның психикасында сақланып қалады. Ўақты-ўақты сананың өткени актуалласады, қайтадан 
ҳəзиргиге айналады.  

Адамның санасы бир ўақытта оның өзин-өзи аңлаўы, демек адам тəрепинен оның өзиниң денесин, 
ойларын, сезимлерин, жəмийеттеги жағдайын, басқа адамлар қатнасын, қулласы өзин айрықша ҳəм 
бирликли жеке адам сыпатында саналы түрде аңлаўы, тусиниўи.  
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Өзин-өзи аңлаў процесслери тəрпинен улыўма өзиниң санасының ағысынан бөлиниўи мүмкин, 
бирақ ол бул тутас ағыстан бөлек жасамайды. Өзин-өзи аңлаў - бизиң санамыздың өзинше орайы. Соның 
ушын ҳəм ири философлар (мəселен, Кант) адамды (жеке адамды) оның өзин-өзи аңлаўы менен бирликте 
қарады. Адамның ҒмениҒ ҳəм өзин-өзи аңлаў ажыралмас бирликте.  

Индивидуалласқан руўхыйлық өзине санасызлықты (бессознательное) ҳəм киргизеди. Əлбетте бул 
мəселе тартыслы. Бəрибир еки сораў қойылады: санасызлық бармаЎ Егер бар болса, ол қалай жасайды, 
өмир сүредиЎ  

Көп ғана адамлар санасызлықтың барлығын жүдə мақуллайды. Ҳəтте оны индивидтиң психикалық 
искерлигиниң, оның руўхый тутаслығының зəрүрли тəрепи деп қарайды.  

Санасызлықтың биринши дəрежеси. Адамның өзиниң денесиниң, оның гейбир қарапайым мəп, 
талап, зəриўликлерин қанаатландырыў бойынша функцияларын комбинациялаўдағы санасыз 
психикалық қадағалаўы. Бул қадағалаў автомат түрде (санасыз түрде) иске асады. Санасызлықтың 
механизминиң бузылыўы психикалық қыйыншылықларға алып келеди (мəселен, адам саў аяқлары менен 
жүре алмай қалды дейик). Гейбир тилеклер, нийетлер, түслер, патологиялық руўхый ҳалатлар (фобия, 
паранойя ҳ.т.б.) санасыз (ямаса азғана санасыз).  

Санасызлықтың екинши дəрежеси. Бул адамның тəндар, сергек, зейинли, ҳəтте уйықламайтуғын 
ҳалатына уқсас процесслери ҳəм ҳалатлары. Бирақ олар сананың майданына енседе белгили ўақытқа 
дейин саналы түрде танып билинбеген, аңланбаған болып қала береди. Мəселен, күнделикли өмир 
бақлаўымыз бойынша Ғой писип жетилдиҒ, Ғой келип турҒ, Ғмен ойлап турманҒ деймиз ҳəм 
тийкарынан, ойдың, образдың санасызлықтың ишинде пайда болғанлығын ҳəм оның соңғы аңланыўын 
анықлаймыз. Буған аўыр, қəўип-қəтерли тəсирден, информацияның шектен тысқары көлеминен 
қорғаныў ушын Ғқысып шығарылғанҒ адамның қысыныспалары, қайғырыўлары ҳəм киреди.  

Санасызлықтың үшинши дəрежеси руўхтың адамның жанында писип жетилискен ой-
пикирлеринде, гейпара көркем, илимий, философиялық ҳəм басқа да интуицияларда көринис табады. Бул 
процесслерде санасызлық сана менен, адамның сезимлериниң ҳəм ақыл-ойының дөретиўшилик 
энергиясы менен, сана менен өтлесип кеткен.  

Санасызлық проблемасындағы қарсылық ҳəм қыйынлық сонда, санасызлықтың жеке 
фрагментлери ғана көринис табады. Олар ҳəм болса психикалық процесслерди сананың тутыўы түринде 
болады. Бəрибир дыққат қойып бақлаўлар, оның үстине, əсиресе психиатрлардың, психологлардың, 
философлардың, жазыўшылардың дөретиўшилик процессти, түс көриў, психикалық патология ҳ.т.б. 
бақлаўлар санасызлықтың барлығын мойынлатып, оны анализлеўди талап етеди.  

Индивидуалласқан руўхыйлықты айрықша болмыс сыпатында қарай отырып, оны философия 
адамның болмысы ҳəм дүньяның болмысы менен байланыста қарайды. Дүньяның болмысында 
индивидуалласқан руўхыйлықтың, болмысының орнын анықлаў менен дəстүрий ҳəм ҳəзирги 
тəлийматлардың (тəлиймат ўəкиллери, айтайық, Р. Декарт, И. Кант, М. Хайдеггер, Ж. П. Сартр) 
индивидуалласқан руўхыйлықтың адамзаттың өмир сүриў, жасаў формаларының басқалары менен 
салыстырғанда өзинше артықмашылығы көринис табады.  

Индивидуалласқан руўхыйлықтың болмысы индивидтиң болмысының əҳмийетли тəрепи. 
Шынында да, адамның денеси болмаса (демек тəбият өзиниң эволюциясын əмелге асырмаған ҳəм болар 
еди), адамның санасы тап усы бүгинги дəрежеде болмаған болар еди. Дурыс, адам Ғсанасын жоғалтадыҒ, 
бирақ жасайды. Бирақ бул норма емес. Адамның өмир сүриўи санасызлықтан ҳəм ғəрезли.  

Индивидуаллық сананың болмысы (санасызлықтың ҳəм) болмыстың тек салыстырмалы өзинше 
формасы ғана. Индивидуалласқан руўхыйлық жəмийетлик адамда локалласқан, тийкарынан жəмийеттиң 
болмысы ҳəм тарийхтың раўажланыўы менен белгиленген руўхыйлықтың айрықша бир түри болып 
табылады. Усы себепли ҳəм индивидуаллық ҳəм индивидуаллықтан тысқары руўхыйлық соншелли 
өтлескен, олар бири екиншисине ағылып турады. Конкрет адамның санасын улыўма руўхый 
искерликтиң нəтийжелери оннан Ғсыртқа шығыўҒ арқалы ғана ажыралады. Мине сонда руўхыйлықтың 
екинши типи - объективлескен (индивидуаллықтан тысқары) руўхыйлық пайда болады.  

Индивидуалласқан руўхыйлық мийдиң, орайлық нерв системасының, пүткил организмниң 
локалласқан ҳəм материалласқан турмысының көринисинде сананың ҳəм санасызлықтың тиккелей 
индивидуаллық қайталанбас процесслери түринде өмир сүреди. Соның менен бирге руўхыйлықтың 
материалласыўының сондай формалары бар, олар адамзат мəдениятының тийкарында пайда болады ҳəм 
оның индивидуаллықтан тысқары формаларына тийисли болады. Оғада универсаллары руўхыйлықтың 
тəбийий ҳəм жасалма, белгилилик-символикалық өмир сүриўлериниң жəмлениўи.  

Шынында да тил - руўхыйлықтың индивидуалласқан ҳəм объективлескен бирлигиниң жарқын 
мысалларының бири. Тилдиң ҳəм сананың, тил ҳəм ойдың байланысы гүмансыз. Ақыры тил ойдың 
ҳақыйқатлығы-ғой. Басқаша айтқанда, тил арқалы сананың жумысының жеке нəтийжелери, 
фрагментарлыққа ийе процесслери сыртқа шығады, объективлеседи. Соның менен бирге ҳəриплер 
(сеслер), сөзлер, гəплер, текстлер, структуралар, қəделер, раўажланған тилдиң бай вариантлары - бул 
реаллық. Ол сондай-ақ жеке индивидлердиң, адамлардың аўладларының санасынан бөлекленген. Бул 
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реаллық оларға адамзат мəдениятында, адамзаттың ҒядындаҒ сақланған айрықша дүнья сыпатында 
берилген. Адамзаттың, мəденияттың тиллик яды объектив өмир сүриўши естеликлердиң (жазба, соң ала 
сеслик) ҳəм бул тилде сөйлеўши ҳəм жазыўшы көп ғана конкрет адамлардың актуал ядының қурамалы 
бирлиги. Усылардың арқасында тил тутаслық сыпатында байыйды, өзгереди, сақланады, демек жасайды.  

Тилдиң мысалында көринип турыпты, объективлескен формалар индивидуалласқан формалардың 
рамкасында, ең алды менен санада (санасызлықтың ишинде ҳəм коллективлик санасызлық түринде) 
пайда болады ҳəм Ғжумыс ислейдиҒ.  

Айтайық, адам əййемги ўақытлары дөңгелек идеясын ойлап тапты дейик. Биринши дөңгелектиң 
жасалыўы менен идеяның дəслеп реаль дөңгелекте ҒпредметлесиўиҒ, ал соңынан бул идея өзинше, 
еркин өмир сүриўин даўам еттиреди. Ол дөңгелек туўралы билимлерде енисти, ол əўладлардың 
практикалық тəжрийбеси арқалы бериледи. Солай етип өлетуғын адамлар өлмейтуғын идеяны пайда 
етти. Ол сананың индивидуаллық процессинен ҳəм ҳəрекетинен бөлекленди. Идеяның өмир сүриўи 
басланды.  

Идеялар, əлбетте адамның ҳəм адамзаттың раўажланыўы менен өзгереди. Ең баҳалы идеялар 
таңлап алынады, тутас алғанда адамзат цивилизациясының ҳəм мəдениятының руўхый байлығын 
қурайды. Бул объективлескен (индивидуаллықтан тысқарыланған) руўхыйлықтың өмир сүриўиниң, 
жасаўының айрықша усылын характерлейди. Ол ҳəм мисли индивидуаллық руўхыйлық сыяқлы, 
миннетли түрде материалласады. Руўхыйлықтың бул еки түри ҳəм тəбийий ҳəм жасалма тиллердиң 
сөзлеринде, сеслеринде, белгилеринде материаллық түрде жəмленеди. Руўхыйлықтың материаллық 
Ғалып келиўшилериҒ - булар материаллық предметлер ҳəм процесслер (китаплар, сызылмалар ҳəм 
формулалар, проектлер, холстлар ҳəм картиналардың бояўлары, статуялардың мрамор ҳəм бронзасы, 
фильмлердиң пленкалары, ноталар, музыкалық əсбаплардың сести ҳ.т.б.). Бүгинлигинде социаллық ядты 
пайдаланыў ҳəм сақлаў функциялары жийи-жийи ҳəзирги заманагөй машиналарға берилген. Бул нəрсе 
объективлескен руўхыйлықтың дөгерегине жəмленген сананы ҳəм билимди изертлеўдиң ролин 
жоқарылатады.  

Солай етип, идеялардың, ойлардың, баҳалықлардың сыртқы жəмлениўи ҳəрқыйлы, бирақ олар 
бар. Бул бойынша ҳешқандай объективлескен жəмлениўден азат ҒтазаҒ идеялар, баҳалықлар болыўы 
мүмкин емес. Əлбетте Платонның Ийгилик, Шынлық, Сулыўлық ҳ.т.б. идеяларының қəлеген материядан 
бөлек жасаўы туўралы көз-қарасы қаншелли мистификацияланған болыўына қарамастан, бул идея 
өзинен-өзи қурғақ орында пайда болған жоқ. Ол көпшилик жағдайда реаль процесслерге сүйенилген. Бул 
дөңгелек идеясынан ҳəм көринип турыпты. Платонда усыған уқсас идея бар. Мəселен, ол былай пикир 
етти, ийиретуғын мəки (ткацкий челнок) бузылыўы, ҳəттеки жоқ болыўы мүмкин. Ал мəки идеясы 
(мəселен, оны ислеўдиң ойланылған принципи) өткинши емес. Ол ҳəмме жерде ҳəм ҳəмме ўақыт мəкини 
таярлаў зəрүрлиги болған жерде бола береди.  

Ал сулыўлықтың идеалы идеясы, ал адалат идеясы, шынлық идеясы. Сулыўлық, ийгилик, 
жақсылық, шынлық туўралы көз-қараслар өзгериўине қарамастан көркем өнерлик, əдеп-икрамлық, 
илимий дөретиўшиликти тəртипке салатуғын улыўмаластырылған көз-қараслар, өлшемлер ҳəм нормалар 
улыўма қəлиплести. Идеялар дүньясы байыды. Бирақ бул оның абсолют дəрежеде еркинлигин 
аңлатпайды. Идеялар болмысы тəбияттан ҳəм адамзат дүньясынан бөлек емес, ол баста-ақ тутас 
болмыстың ишине киреди.  

Объективлескен руўхыйлықтың болмысының спецификасы сонда, оның элементлери ҳəм 
фрагментлери (идеялар, идеаллар, нормалар, баҳалықлар, ҳəр қыйлы табийий ҳəм жасалма тиллер) 
сақланыў, жетилиў ҳəм социаллық кеңисликте ҳəм тарийхый ўақытта еркин орын алмастырыў уқыбына 
ийе.  

Руўхыйлықта əдеп-икрамлық принциплер, нормалар, идеаллар, баҳалықлар, мəселен, сулыўлық, 
əдалатлық, шынлық идеялары айрықша ролге ийе. Олар индивидуалласқан ҳəм объективлескен 
руўхыйлық болып өмир сүреди. Бириншиде жеке адамның руўхый структурасын белгилейтуғын 
мотивлер, тилеклер, мəденияттың қурамалы комплекси, ал екиншиде илимде, мəдениятта, массалық 
санада жəмленген идеялар, идеаллар, нормалар, баҳалықлар ҳаққында болып отыр.  

Əлбетте болмысты изертлеў дүньяның тутаслығын түсиниўдиң алғы шəрти ғана. Алғы шəртти 
анықлаўдан тиккелей дүньяның бирлигин, оның толықлығын да изертлеўге өтиўимиз керек.  

Айтайық, болмыстың бас сфераларын (тəбият, жəмийет, сана) бөле отырып, бул сфераларға 
кирген қубылыслардың, ўақыялардың, процесслердиң көп түрлилиги гейбир улыўма тийкарға бирлескен 
екенлигин есапқа аламыз. Соның менен бирге бул сфераларды бириктирип турған улыўмалық барма, 
пүткил көп түрли дүньяның бирлиги туўралы айтыў мүмкинбе деген сораў пайда болады.  

Бундай бирлик идеясы путкил өмир сүрип турған улыўма тийкары туўралы көз-қарасқа алып 
келеди ҳəм буны аңлатыўда философияда, бурын ескерткенимиздей-ақ, субстанция (лат substantia - 
тийкарында жатқан дегенди аңлатады) түсиниги қолланылады. Субстанция конкрет затлардың, 
қубылыслардың ҳəм процесслердиң көп түрлилигиниң ишки бирлиги ҳəм усылардың арқасында 
субстанция өмир сүреди. Дүньяның бирлигин бир ғана субстанциядан шығып түсиндиретуғын 
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тəлийматлар, бурын ескерткенимиздей-ақ, монизм философиясына тийисли. Руўх пенен материаллықтың 
бириншилигин есапқа алыў бойынша материалистлик монизм, идеалистлик монизм болады. Монизмге 
қарама-қарсы дүньяны түсиндириўдиң дуалистлик бағдары ҳəм бар.  

Материалистлик көз-қарас дəстүрине ылайық болмыстың көп-түрлилиги олардың материаллық 
бирлиги көз-қарасынан қаралады. Сана субстанция емес, ал материяның қəсийети, ондада оның 
шөлкемлесиўиниң жоқарғы формасына тəн. Структуралық ҳəрекет, кеңислик ҳəм ўақыт материяның 
атрибутивлик минезлемеси болады.  

Материя Ғматериаллық затҒ, ҒатомларҒ, ҒпроматерияҒ түсиниклерине салыстырғанда ҳəм 
кеңирек, улыўмалырақ, болмыстың объектив реаль формасын сəўлелендириўши ең улыўма түсиник. 
Шынында да улыўма материя - бул абстракция. Ақыры, оларда улыўма материя емес, материяның 
конкрет көринислери ушырайды.  

Материяның философиялық түсиниги пүткил предметлик, материаллық ҳақыйқатлықты өз ишине 
алады, ғалаба (универсаллық) белгилерге ийе ҳəм пүткил объектив реаллықты аңлатады.  

Материяның философиялық тəлийматы тийкарғы үш моментке ийе, бириншиден, материя 
түсиниги философиялық категория, екиншиден, бул категория объектив реаллықты, материаллық 
қубылысты аңлатады, үшиншиден, материяны танып билиўдиң мүмкинлилиги.  

Материя өзиниң барлығын өзиниң есапсыз қəсийетлери арқалы əмелге асырады. Ҳəр қыйлы 
илимлер бул өзгешеликлерди изертлейди. Тəбият таныў ҳəм конкрет илимлер материяның анаў я мынаў 
конкрет қəсийетин үйретеди. Материяның ең улыўма қəсийетлерин философия илими үйретеди. 
Материяны адамның танып билиўи, əлбетте, оның қəсийетлерин үйрениўден басланады. Бул ушын 
əтрапымызда қоршап турған материаллық объектлердиң дүзилисин ҳəм қəсийетлерин билиўимиз керек.  

Айтайық, бирдей түрли көринистеги, формадағы, қəсийетлерге ийе материаллық объектлер, 
қубылыслар қоршап турады. Олар түрли дүзилислерге ийе. Бир ўақытлары барлық қубылыслар 
материяның бөлинбес формасы атомлардан қуралған деген түсиник ҳүким сүрди. Ҳəзирги заман 
илимлериниң жуўмақларына қарасақ, дөгерегимиздеги ҳəр қандай материаллық қубылыс 
молекулалардан, молекулалар атомлардан қуралған. Атомлар нейтрон, позитрон, яғный ядро ҳəм 
электрон қабатларынан қуралған. Водород атомының ядросы бир протоннан қуралған. Қурамалырақ 
атомлардың ядросы бир қанша протон ҳəм нейтронлардан турады. Протон ҳəм нейтронлар кварклар ҳəм 
оларды тутастырып, бир-бирине байлап турыўшы глюонлардан (глюон - лат. gl758n7s - желим сөзинен 
алынған болып желимлеўши мəнисин атқарады) турады. Протон ҳəм нейтронлар нуклонлар (латынша 
өзек, ядро) есапланады, нуклонлар ҳəм гиперонлардан (грекше үстинде, жоқары) тысқары барионлар ҳəм 
адрионлар (грекше ad4оss -аўыр) дан ибарат болады. Булар аўыр бөлекшелер сыпатында күшли өз-ара 
тəсир майданында болып, адрионлар (грекше адрон - кушли) группасына киреди.  

Органикалық ҳəм органикалық емес материаллықлар бир-биринен молекулаларының дүзилиси, 
өз-ара жайласыў тəртиби, системасы менен парық қылады. Жанлы организмлер қурамалы формадағы 
органикалық материаллықтан шөлкемлескен болады. Жер шарын қоршап турыўшы биосфераны бир 
пүтин жанлы система деп алыў мүмкин. Ол микроорганизмлер, өсимликлер, ҳайўанлар ҳəм инсанлардан 
уйымласқан болып, биосфераның тирилигин тəмийнлейди. Адам ҳəм оның ақыл-ой искерлиги тəсиринде 
пайда болған жаңа болмыс ноосфераны қурайды.  

Жансыз тəбият туўралы гəп болғанда ең дəслеп Космостағы байланыслар нəзерде тутылады. Жер 
ҳəм оның тəбийий жолдасы Ай биргеликте Қуяш əтирапын бир жылда толық бир мəртебе айналып 
шығады. Қуяш биосфераның нағыз өмирлик орайы сыпатында оны жақтылық, ыссылық ҳəм 
электромагнит нурлары менен тəмийнлейди. Жердиң өз орбитасына ылайық ағылма жайласыўы Жердеги 
мəўсимлердиң алмасыўына ҳəм онда түрли ықлым регионларының пайда болыўына себеп болған. Демек, 
жердеги бəрше өмирлик процесслер Жер, Қуяш ҳəм Ай ортасындағы өз-ара байланыслар менен 
белгиленген. Қуяштың əтирапында жерден басқалары ҳəм, мəселен, астероидлар, киши планеталар, 
метеоритлер ҳəм кометалар ҳəрекетте. Булардың ҳəммеси Қуяш системасын қурайды. Қуяш системасы 
ҳəм басқа қуяшлы жулдызлар системасы миллионлаған жулдызларды өз ишине алыўшы Галактика 
составына киреди. Ол диск тəризли формада болып, орташа диаметри 94, 6 млн. жақтылық жылына тең. 
Галактикамызға 30 дай галактиканы бирлестириўши галактикалар киреди. Жүдə үлкен галактикалар 
өзине 10 мыңдай галактиканы бирлестиреди. Бул системалар тəбияттаныў илимлери тəрепинен 
изертленеди. Философия илими бундай системаларды философиялық таманнан улыўмаластырып, 
материяның сапалық ҳəм санлық көриниси формалары, структура дəрежелерин бир-биринен 
парықлайды.  

Бизди қоршап турған объектив дүньяның дүзилисиниң өзгешеликлерин келип шыққан ҳалда 
материаллық системалардың мынадай структуралық дəрежелерин бөлип көрсетиў мүмкин 

а) Материяның структуралық-шөлкемлескенлик дəрежелери 
б) Материяның структуралық-масштаблық дəрежелери 
Материяның структуралық-шөлкемлескенлик дəрежелери - булар шөлкемлесиў ҳəм активлик 

дəрежеси бойынша айрылып туратуғын материаллық системалардың дəрежелери. Олар материяның 
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кеңислик - ўақытлық дүзилисиниң сапалы өзгешеликлери менен характерленеди. Оларға органикалық 
емес дəреже (тири емес тəбият), органикалық дəреже (тири тəбият) ҳəм социаллық дəреже (жəмийет) 
киреди. Бул дəрежелер өз-ара тəсирдиң саны ҳəм сапасы бойынша кеңислик пенен ўақыттың анаў я 
мынаў дəрежедеги дүзилисин қурайды. Органикалық емес дəрежеде жетекши рольди өз-ара тəсирдиң 
физикалық ҳəм химиялық формалары атқарады, ал органикалық дəрежеде қосымша өз-ара тəсирдиң 
биологиялық формасы ениседи ҳəм биологиялық кеңислик ҳəм ўақыттың өзгешелигин қурайды. 
Социаллық дəрежеде социаллық өз-ара тəсир қылып социаллық кеңислик ҳəм ўақытты болдырады.  

Материяның структуралық-масштаблық дəрежелери - материаллық өз-ара тəсирлер арқалы 
ажыралып туратуғын материаллық системалардың дəрежелери, анаў я мынаў дəрежениң кеңисликлик-
ўақытлық бирлигин (единицасын) қурайды. Структуралық-масштаблық дəрежелерге микро, макро ҳəм 
мегамирлер ямаса дəрежелер киреди.  

Мегамир бул сондай дүнья, онда гравитациялық өз-ара тəсир ҳүким сүрсе, микромирде күшли ҳəм 
əззи ядролық өз-ара тəсир ҳүким сүреди. Гравитациялық өз-ара тəсир планеталардың, жулдызлардың, 
галактикалардың искерлигин белгилеп, əлемниң тийкарғы белгилерин белгилейди. Электромагнитлик 
өз-ара тəсир атомлардың тутас өмир сүриўи ушын жуўапкер ҳəм ол Жер бетиндеги ҳəм барлық белгили 
қубылысларды белгилейди. Əззи ядролық өз-ара тəсир принципинде Жер бетинде ҳəм Əлемниң басқада 
областларында аўыр элементлердиң өмир сүриўи ушын жуўапкер. Күшли ядролық өз-ара тəсир протон, 
нейтронлардың гелийдиң, литий, бериллий, углерод, уранның ҳ.т.б. ядроларында бирлестиреди. 
Термоядролық синтез сыяқлы қубылыслар ҳəм ядролардың бөлиниў ҳəзирги ядролық реакторларда өтип, 
бул өз-ара тəсирдиң ҳəр түрли көринисин аңлатады. Егер материаллық системаның структуралық-
шөлкемлескенлик дəрежелеринде кеңисликлик-ўақытлық структураның раўажланыўы төменнен 
жоқарыға бағдарланса, материаллық системаның кеңисликлик-ўақытлық структурасы ҳəр бир дəрежеде 
өзинше раўажланады.  

Материяның ажыралмас қəсийетлери туўралы мəселе ҳəм бар. Нəрселердиң ажыралмас 
қəсийетлери философияда атрибут атамасы менен аталады. Атрибут (латынша a5548b75h7m).  

Материяның атрибутларының бири - ҳəрекет. Материяның ҳəр қандай көринисиниң яхлитлығы 
ҳəрекет арқалы сақланады. Егер ҳəрекет болмағанда ҳəрқандай жисмниң состав бөлеклерин тутастырып 
турыўшы өз-ара тəсир күшлер ҳəм болмаған болар еди. Нəтийжеде ҳеш бир нəрсениң пүтинлиги ҳəм 
сақланбас еди. Бул əтирапымыздағы нəрселерди ҳəрекет арқалы, яғный олар жақтылық нурлары урылып, 
бизиң көзимизге түскенлиги ушын көремиз. Ҳəрекет арқалы ҳаўа тербелислери қулақларымызға даўыс 
толқынларын алып келеди ҳəм биз еситемиз. Ҳəрекет арқалы атомлар ҳəм молекулаларда өзгерислер 
болады, өсимликлерде зат алмасады, энергия ҳəм информация болады, ҳəрекеттиң арқасында ҳайўанат 
əлеми ҳəм инсан əлем менен байланыста болады, жəмийет раўажланады. Ҳəрекет арқалы қуяш нурлары 
Жерге жетип келеди, дəрьялар ағады, өсимликлер өседи, мəўсимлер алмасады, Қуяш системасы, 
галактикамыз ҳəм пүткил космостағы турмыслық процесслер даўам етеди.  

Ҳəрекет, бир жағынан, материаллық қубылыслардың уйымластырыўшы элементлер ҳəм 
қубылыслар ортасындағы байланыслардың нəтийжеси сыпатында, басқа таманнан оларда көринген 
өзгерислер сыпатында болады.  

Ҳəрекеттиң бир-биринен парық қылатуғын бирқанша формалары бар. Ҳəрекет формаларын 
классификациялаўда төмендеги қəделерге сүйениледи.  

1) ҳəрекет формалары бир-бири менен сапа жағынан парық қылып, олардың ҳəр бири материяның 
шөлкемлесиў дүзилме дəрежелериниң басқышында пайда болады.  

2) ҳəрекет формалары бир-биринен келип шығыў (генетикалық) жағынан ҳəм байланған, яғный 
ҳəрекеттиң қурамалырақ формалары оның əпиўайы формаларынан келип шыққан.  

3) ҳəрекеттиң жоқары формалары составында төмен дəрежедеги ҳəрекет формалары қатнасады, 
яғный ҳəрекеттиң төменги формалары оның жоқарғы формаларына ҳəм минəсипдур, бирақ ҳəрекеттиң 
жоқарғы формасы өзинен кейинги формадағы ҳəрекетке минəсип емес. Усы қəделерге ылайық 
ҳəрекеттиң бирнеше формасын ажыратып көрсетиў мүмкин. Олар төмендегилер: механикалық ҳəрекет, 
ыссылық, жақтылық, агрегат ҳалатларының бир-бирине өтиўи ҳəм органикалық өмир. Буларға 
жəмийетлик ҳəрекетти қоссақ, төмендеги ҳəрекет формалары ҳасыл болады.  

1) механикалық ҳəрекет (қубылыслардың кеңисликтеги жылжыўы).  
2) физикалық ҳəрекет (ыссылық, жақтылық, электр, магнетизм).  
3) химиялық ҳəрекет (химиялық биригиў я бузылыў, агрегат ҳалатларының бир-бирине өтиўи).  
4) биологиялық ҳəрекет (органикалық турмыс).  
5) жəмийетлик ҳəрекет.  
Кеңислик ҳəм ўақыт материяның тийкарғы жасаў формаларынан болып, объектив реаллықтағы 

қубылыслар ҳəм оларды пайда етиўши элеентлердиң өз-ара жайласыў тəртиби, көлеми ҳəм олар менен 
байланыслы болған ҳəдийселердиң даўамлылығын сəўлелендиреди. Ҳəрекетлениўши материя кеңислик 
ҳəм ўақытта өзиниң түрли формларын пайда ете алады.  
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Кеңислик материяның дүзилис тəртиби, көлемин, əлемдеги нəрселердиң өз-ара жайласыў 
жағдайын сəўлелендирсе, ўақыт процесслердиң даўамлылығын, ўақыялардың избе-излик тəртибин 
аңлатады.  

Кеңислик ҳəм ўақыттың бəрше есап системаларда ҳəм материяның бəрше структура 
дəрежелеринде бир ҳалда пайда болатуғын қəсийетлери улыўма қəсийетлери, өзгешеликлери деп 
аталады. Бундай қəсийетлерге, өзгешеликлерге кеңислик ҳəм ўақыттың объективлиги, материаллығы, 
шексизлиги, ҳəрекет ҳəм материяға қарата пайда болыўшы өзиншелиги яғный түрли есап 
системаларында түрлише белгилерге ийелиги киреди.  

Булардан тысқары кеңислик ҳəм ўақыттың түрли есап системаларында түрлише болатуғын, 
санлық үлкенликлер менен яғный өлшеў əсбаплары, саат яки линейкалар жəрдеминде өлшеў мүмкин 
болған сыртқы байланысларда көзге тасланатуғын, өзгергиш ҳəм өзине тəн характердеги қəсийетлер бар, 
оларды муғдарлық яки метрикалық қəсийетлер деп атаймыз. Кеңисликтиң гомогенлик, изотропик 
(антиизотропик ҳəм) қəсийетлери киреди. Бул қəсийетлер материяның түрли шөлкемлескен структура 
ҳəм масштаб-структура дəрежелеринде түрлише көринис табады. Олар кеңислик ҳəм ўақыт пенен 
байланыслы болған материаллық байланыслардың муғдарлық белгилерин аңлатады. Метрикалық 
қəсийетлердиң өзгериўи материя сапасының өзгериўине онша тəсир қылмайды.  

Кеңислик ҳəм ўақыттың сондай қəсийетлери ҳəм бар, олар бəрше есап системаларында, 
материяның бəрше структура дəрежелеринде микродуньяда ҳəм жəмийетте ҳəм бир түрде сақланады. 
Олар кеңислик ҳəм ўақыттың түп сапалы қəсийетлерин аңлатыўшы фундаментал қəсийетлер болып 
табылады. Бундай қəсийетлерди топологиялық қəсийетлер деп атайды. Топологиялық қəсийетлер 
материаллық байланыслардың ишки, түп сапалы таманларын сəўлелендиреди. Топологиялық 
қəсийетлердиң өзгериўи менен материаллық объектлердиң дүзилисинде түп сапалы өзгерислер пайда 
болған. Төмендеги қəсийетлер кеңисликтиң топологиялық қəсийетлери болып есапланады: үзликсизлик 
ҳəм үзликлилик, өлшемлик, байланыс, компактлық, шегарасызлық.  

Физикалық кеңислик ҳəм ўақыт пенен бирге жəмийетлик кеңислик ҳəм ўақыт формалары 
ҳаққында ҳəм илимий изленислер бар.  

Материяға өмир бағышлаўшы атрибут ҳəрекет болса, кеңислик ҳəм ўақыт оған форма бағыш 
етеди, оны қəлиплестиреди, раўажландырды.  

Таяныш сөзлер: болмыс, болмаслық, онтология, материя, субстанция, атрибут, ҳəрекет, 
ўақыт, кеңислик.  

 
7-тема. Философияда сана проблемасы.  

Жоба 
 1. Сананың келип шығыўы ҳəм мəниси.  
 2. Сананың дүзилиси.  
 3. Сананың формалары ҳəм типлери.  
 4. Сананың функциялары.   
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Сана көлеми бойынша кең ҳəм терең категория. Ол субъектив реаллықты, адам тəрепинен, оның 

мийи ҳəм психикасы арқалы сыртқы дүньяны идеаллық дəрежеде сəўлелендириў болып табылады. Усы 
себепли сана адамның руўхый дүньясы, оның саналы түрде дуньядағы ҳəм болмысы туўралы 
кеширмелери, сыртқы дүньяға қатнасы болады.  

Адам еси бар, ақылы бар қубылыс сыпатында сыртқы дүньяда актив ориентацияға ийе. Санаға ийе 
болғанлықтан адамның руўхый дүньясы, оның эмоциялары, кеширмелери, қəўпи ҳəм əрманлары үмит-
арзыўлары, қыялы өмир сүреди. Басқаша айтқанда адам тек санасы арқалы ғана h9m9 sap.  

Адамның санасы, оның жанының ишки дүньясы тек философияның ғана емес, адам туўралы көп 
ғана арнаўлы илимлердиң (психология, педагогика, психиатрия, жоқары нерв системасының 
физиологиясы) изертлеў объекти.  

Илимлер сананы адамзат искерлигиниң факторы сыпатында қарап, тəбият пенен жəмийеттиң ара-
қатнасын тəртипке салыўшы, социаллық қарым-қатнастың продукты сыпатында қарайды. Бул жағдайда 
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сана билиўлик (гноселогиялық), баҳалылық (аксиологиялық), ериклик ҳəм коммуникативлик 
(социаллық) параметрлерге ийе.  

Антиклик дəўирден усы бүгинге дейинги аралықта сананы өз изертлеўиниң объекти етпеген 
бирде-бир философ жоқ шығар.  

Əлбетте адамзат санасын анализлеў еле толық дəрежеде емес десек қəтелеспеймиз. Еле танып 
билинбеген, анық емес, алымлардың көз-қарасынан сыртта қалған моментлер еле көп.  

Сана-болмыстың социаллық жəмийетлик болмысының тарийхый продукты. Соның ушын сананы 
түсиниўдиң гилти-адамның, социумның тарийхында. Ақыры, сана болмысының социаллық формасына 
актив, дөретиўшилик характер енгизеди. Сана-бизди қоршаған ортаны сəўлелендириўдин жоқарғы 
формасы, адамның қоршаған ортада ҳəм өзине байланыслы ориентациясының формасы. Жеке адамның 
санасы жəмийетлик сананың раўажланыўысыз мүмкин емес.  

Илимде ҳəм философияда сана проблемасы бул психикалық, физиологиялықтың ҳəм 
социаллықтың ара-қатнасы туўралы проблема. Егер ақылы бар адам (h9m9 sаp�) материяның 
раўажланыў шыны болса, ой-ойлаўшы материалдың адамның бас мийиниң, оның бас ярым шарлары 
корасының қəсийети. Сананың пайда болыўы сөйлеўдиң, тилдиң пайда болыўы менен байланыслы. 
Ақыры, тил, сөйлеў - практикалық сана, адамзаттың социаллық тəжирийбесин алып келиўши.  

Тил ҳəм билиў тығыз байланыслы, тил ойдың материаллық қабыршағы, ойдың, ақыл-ойдың 
реаллығы тилде көринеди. Ойдың мазмуны ҳаққында адам оның материалласыўында көреди. (Мəселен, 
аўызша, жазба пикирде).  

Сана, оның келип шығыўы, мəниси ҳəм раўажланыўы ҳаққында мəселелер ҳəр түрли 
философиялық мектеплерде ҳəм бағдарларда ҳəр түрли сəўлеленген. Сана феноменин анализлеўде 
философлар антикалық дəўирде-ақ еки бөлекке бөлинеди. Олар-материалистлер ҳəм идеалистлер. Сана 
феноменин анализлеў бойынша ҳəр қыйлы подходлар бар. Олар материализм, идеализм, дуализм, 
гилозоизм, пантеизм.  

Материалистлик системалардың көпшилиги сананы сəўлелениўдиң айырықша формасы деп 
қарайды. Бул бойынша сəўлелениў-ҳəрекеттеги, раўажланыўдағы материяның атрибутларының бири. Ал 
сана материалистлик позициялар бойынша сыртқы дүньяның адамның мийинде сəўлелениўиниң 
жокарғы формасы, тири тəбияттың эволюциясының жуўмағы, материаллық бирликтиң - адам мийиниң 
қоршаған ортаны идеаллык образлар формасында сəўлелендириў уқыбы.  

Материалистлер сананы материяның эволюциясы хəм сəўлелениў формаларының қыйынласыўы 
көз-қарасынан қараса, идеалистлер ушын сана - бул дөретиўши, демиург, демек тəбият өзиниң 
раўажланыў барысында ойды пайда етпейди, керисинше ой тəбиятты дөретеди. Сондай-ақ, тəбият - бул 
ойлаўшы субъекттиң сезимлериниң комплекси.  

Объектив идеалистлердиң пикиринше, идеаллық хақыйқый, жетилген болмыс. Материаллық 
болмыс болса, жетилмеген, иллюзорлыққа ийе. Рух, ақыл-ой, идеаллық материяның алдында я бирге 
жүреди (Платонның Ғидеялар дүньясыҒ, Гегельдиң Ғабсолютлик идеясыҒ). ҒИдеялар дүньясыҒ, 
Ғабсолют идеяҒ актив, материя, тəбият-пассив. Аристотельдин пикиринше актив рух материяға зəрүрли 
түр береди.  

Субъектив идеализм субъекттен бийғəрез объектив реаллықтың барлығын маққуллайды. Адам 
жасап турған дүнья - ойлаўшы субъекттиң сезимлериниң, көз-қарасларының, кеширмелериниң 
жыйындысы ғана (Фихте, Д. Беркли, Юм). Бундай я усыған уқсас позицияда неопозитивизм, критикалык 
рационализм ҳəм экзистенциализмниң гейбир ўəкиллери турады.  

Субъектив идеализмниң шеттен шыққан формасы-солипсизм. Ол тек адамнан ҳəм оның субъектив 
дүньясынан келип шығады ҳəм объектив дүнья тек адамның санасында өмир сүреди.  

XIX-XX əсирлер аралығында солипсизмниң субъектив-идеалистлик идеяларын Германияда Э. 
Мах, Р. Авенариус, Россияда Н. О. Лосский ҳ.т.б. раўажландырды.  

Дуализм (мəселен, Р. Декарт) болмыстың тийкарында бир-биринен бийғəрез еки баслама- 
материаллык ҳəм идеяллық бар деп есаплайды.  

Гилозоизм пүткил материяға (тири жансыз) сезим, психика, жан тийисли деп қарайды.  
Пантеизм ҒқудайҒ, ҒтəбиятҒ, ҒжанҒ түсиниклерин жақынластырады. Пантеизм идеялары 

ертедеги суфизмге жақын (Аль-Тазали). Европа философиясында пантеизм идеясы жаңа дəўирде Дж. 
Бруно ҳəм Б. Спинозада раўажландырылды.  

Ҳəзирги постклассикалық философияда, психоанализ философиясында (З. Фрейд, К. Юнг, Э. 
Фромм) сана проблемасы қаралады. Əсиресе санасызлықтың санаға тəсири изертленеди.  

Неотомизм - ҳəзирги католицизмниң философиясы пүткил дүньяны бир жаратқан алланың 
дөретпеси деп қарайды.  

Экзистенциализм, мəселен, Ж. П Сартрдың пикиринше сана - психикалықтың болмысының 
өлшеминиң тийкары, жеке адамның өзиниң өмир сүриўин саналы танып билиўи Ғөз болмысының 
гүўасыҒ.  
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Ҳəзирги илим көз-қарасынан сана адамның руўхый активлигиниң жоқарғы дəрежеси, реаллықты 
сезиўлик ҳəм ойлаў образларында сəўлеленедириўдиң жоқарғы формасы.  

Сана, ойлаў, психика - сəўлелендириўдиң материаллық тийкарындағы зəрүрли ақыбети. 
Сəўлелениў өз-ара тəсир етиўши объектлердиң өз-ара тəсириниң нəтийжесиниң көриниси.  

Тири емес тəбиятта сəўлелениў көп қырлылыққа ийе. Материяның ҳəр бир структуралық 
дəрежесине өз-ара тəсирдиң спецификалық характерли түрдеги ҳəм типлери тийисли. Демек, олар 
механикалық, физикалық, химиялық сəўлелениў формалары.  

Жер бетинде биологиялық өмирдиң пайда болыўы менен универсал өз-ара тəсирдиң жаңа түри - 
тири организмниң қоршаған ортаға бейимлесиўи пайда болады.  

Тири тəбияттағы сəўлелениў бул организмлердиң искерлигинде тəртипке салыўшылық роль 
атқарып, оның сыртқы ортаға байланыслы активлигине де тийисли. Титиркениўшилик - биологиялық 
дəрежениң сəўлелениўиниң биринши формасы.  

Биологиялық дəрежеде сəўлелениў тири организмниң мақсетлери менен, таңлаў ҳəм информация 
менен белгиленеди.  

Информация - бул ҳақыйқатлықтың ҳəр түрли қубылысларын мақсетке муўапық тəртипке түскен 
ҳалда сəўлелендириў, ол сəўлелендириўши системаның мақсетлери ҳəм бир ўақытта бул мақсетлерге 
жетиўдиң зəрүрлигин аңлатады. Усы себепли биологиялық дəрежеден баслап информациялық 
сəўлелениў туўралы айтыў бар.  

Информациялық сəўлелениўдиң тири организм дəрежесиндегиси - титиркениўшилик. Бул 
əпиўайы реакциялар сыртқы ортаның пайдалы ҳəм зыянлы факторларына байланыслы жуўап бериў 
уқыбы. Титиркениў пүткил тиришиликке, өсимликлерге ҳəм ҳайўанларға ҳəм тийисли.  

Титиркениўшилердиң тийкарында сезиўликтиң тийкарғы организминиң ортаны өзгертиўге 
реакциялық уқыбы болады. Сезиўлик тири биологиялық системаларға -қарапайым амебалардан баслап 
раўажланған нерв системасына ийе жоқарғы дəрежедеги ҳайўанларға дейин тийисли.  

Соңынан бас мийдиң орайлық нерв системасының ҳəм сезиў органларының тийкарында 
сəўлелениўдин психикалық формасы пайда болады.  

Жоқары ҳайўанлардың орайлық нерв системасы - бул айырықша сəўлелендириў аппараты. Ол 
ҳайўанларда эволюция барысында пайда болды, ол өмир сүриў процесинде сыртқы дүнья туўралы 
сигнал, информацияны қабыллаў ҳəм қайта ислеў менен бирге келешектеги искерлиги ушын сақлаўға 
ийе. Бул - яд.  

Сезиўликтиң пайда болыўы менен сəўлелениўдиң организмниң сыртқы тəсирдиң информациясын 
қайта ислеў бойынша ишки жумысы сыпатында роли күшейеди.  

Психикалық процесслердиң пайда болыўы ҳайўанлардың предметлик искерлиги менен 
байланыслы.  

Предметлик искерилик еки дəрежеде əмелге асады. Ҳайўанлардың тиккелей өмир сүриўге 
бағдарланған искерлиги ҳəм қураллар менен жанапайланған адамлардың материаллық практикасы. Бул 
адамның ҳəр түрли талапларын қанаатландырыў мақсетинде тəбиятты өзгертиўге қаратылған. 
Практиканың пайда болыўы менен тек адамзат тегине (родына) тийисли сəўлелениўдиң техникалық 
формасы пайда болады.  

Əлбетте сананың келип шығыўына байланыслы ҳəр турли подходлар бар: а) диний, сана (жан) 
қудайлық дөретиў актының нəтийжеси, б) Идеалистлик: б/1) сана-мəңги, б/2) сана-қудайдың дөретпеси, 
б/3) сана-белгили руўхый тийкардың (абсолют идея, жер-жүзлик рух) белгили дəрежесинде пайда 
болады.  

в) Материалистлик: физикалистлик подход. Бул бойынша сана материяның белгили бир түри (вид) 
болады да, идеаллықтың материаллықтан айырықша келип шығыў проблемасы жоқ деген сөз. 
Биологияландырыў подходы. Бул бойынша сананың келип шығыўы эволюцияның биологиялық 
факторлары менен байланыстырылады. Ҳəзирги илимий - материалистлик билиў сананың келип 
шығыўын адамның социотəбиятлық қубылыс сыпатында қəлиплесиўи менен байланыста қарайды.  

Сананың келип шығыўы мəселесин қарағанда, бириншиден узақ аралықты қамтыйтуғынлығы, 
екиншиден сананың архаикалық форма ҳəм фактлары тиккелей берилиўи мүмкиншилигине ийе емес.  

Сананың пайда болыўы мəселесин адамның практикалық искерлигиниң характерине сəйкес 
дəрежеде түсинбеў мүмкин емес. Адамзат искерлигиниң айырықшалықларынан сананың айырықшалығы 
келип шығады. Усы себепли ҳəм ҳайўанларда ҳəм адамларда сəўлелениўдиң принципиаллық 
айырықшалығы олардың искерлигиниң характери менен байланыслы.  

Ҳайўанлардың элементар ойлаўының базиси - олар əмелге асыратуғын биологиялық искерлик. 
Айтайық, антропоидларға эксперимент пайытында олардың жаңғақты тас пенен бузыўы, таяқларды 
термитниклерде тесикти кеңейтиўде рычаг сыпатында пайдаланыўда ҳ.т.б. буған дəлийл. Деген менен 
ҳайўанлардың, ҳəттеки маймыллардың қураллы искерлиги жүдə сийрек, эпизодлық характерге ийе. 
Ойлаўдың урығы антропоидларда бар. Ол ҳəм болса, мəселен, маймылларда қыйын емес мəселени 
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шешиўде, улыўмаластырыўдың қарапайым формаларын əмелге асырыўда көринис табады. Анализ, 
синтез, абстракция улыўмаластырыў ҳақыйқый абстрактлы идеаллық формада болмайды.  

Раўажланыўдың жоқары точкасына ҳайўанлар австролопитеклерде (адамлардың алды) жетеди. 
(Мəселен, қазыў барысында табылған тик жүретуғын адам тəризли маймыллар, олар буннан 1, 5-5 млн. 
жыл бурын жасаған).  

Австролопитеклердиң жүдə раўажланған дəўиринде (адамлардың алдының соңғы дəўири) олар 
қарапайым тас қуралларды таярлап баслайды. Бул қураллар 2, 6 млн. (Туркан көли, Кения), 2, 5 жыл 
(Заир), 2, 1 млн. жыл (Омо, Кения дəрьялары) ҳəм 1, 75 млн. жыл (Ольдуван жыралары, Танзания) бурын 
таярланған. Изертлеўдиң көрсетиўинше бундай қуралларды жасаў техникасы шəртли - рефлекторлық 
искерлик рамкасында ҳəм мүмкин.  

Булар менен салыстырғанда əййемги адамларда (архантропларда) бираз илгерилеў бар. Ақыры, 
мийнет қуралларында ақ, мəселен қол рубилоларды таярлаў ушын турақлы көз-қарас, келешектеги 
қуралдың образлары талап етиледи. Ойлаўда себеплик ахыбетлик байланыслардың идеялық образын 
абайлаў мүмкин. Бул басқышта қарапайым сөйлеў пайда болады, ҳəзирги адамның сөйлеў искерлиги 
менен байланыслы мийдиң участокларында интенсив өсиў сезиледи.  

Ал, палеоантроплар (əййемги адамлар) этабында, шамасы улыўмаластырылған көз-қараслар, 
қарапайым пикирлер ҳəм жуўмақлар пайда болады. Бул дəўирлерде диний ҳəм эстетикалық көз-
қараслардың басламалары пайда болады. Буны неандертальлардың жерленген жеринен табылған 
мағлыўматлар дəлиллейди.  

Қулласы, сана еле өзгешеликке ийе емес ҳəм ол материаллық искерликке енисип кеткен. Тек ғана 
практиканы меңгериўдеги бир ярым миллион жыл аралығында практикалық ҳəрекеттиң логикасы ойдың 
ҳəрекетиниң логикасына айналады. Солай етип материаллық, практикалық искерликтиң сананың ҳəм 
ойлаўдың қəлиплесиўиндеги əҳмийети анық. Бул усы бүгин соқыр, тас герең балалардың өзлерине 
өзлериниң хызмет етиўи барысындағы алынған нəтийжелер менен дəлийлленип отыр (А. И. Мещеряков, 
А. И. Соколянский методикасы). Бул процессте соқыр, тас герең, гүң балалар материаллық ҳəрекеттиң 
ҒлогикасынҒ меңгерип алған.  

Ҳəзирги илимде усы бүгинге дейин үлкен ярым шарлардың нейронларының қурамалы 
жыйындысы сананың ҳəм ойлаўдың пайда болыўына алып келетуғынлығы жүдə анық емес. Бул бир. 
Екиншиден, бул клеткаларда өтетуғын психофизикалық процесслер ең соңында психикалық искерлик 
ҳəм адамның ақыл-ойы сыпатында белгиленип, түсиниклердиң, қыйын искерликтиң, яд, болжаўлардың 
пайда болыўын қалайынша алып келеди деген мəселе ҳəм анық емес.  

Физиологиялық процесслер мийде ҳəм нерв системасында өтип, материаллық процесслер бола 
алады. Оларды приборлардың жəрдеминде бақлаў мүмкин. Бирақ сана ондай емес. Бул жерде сананың 
информация менен аналогиялық мүмкиншилигин анықлаў мүмкин.  

Мəселен, информация физикалық сигналдың жəрдеминде берилгени менен ол мазмуны бойынша 
сигналдың физикалық қəсийетлери бола алмайды.  

Мийдиң физиологиясын изертлеген Нобель сыйлыгының лауериаты Роджер Сперридиң 
пикиринше бас мийдиң функционаллық асимметриясында мынадай принцип бар. Шеп ярым шар - 
логикалық, абстракт ойлаўдың, оң ярым шар - конкрет - образлық ойлаўдың базасы. Бул бир, екиншиси, 
бир индивидте Ғеки адамныңҒ болыўын Р. Сперри адамлардың ойлаўының ҳəм минез-қулқының гейбир 
дағдыларының бөлек сəўлелениўи менен байланыслығын айтады. Бас мийдиң оң ярым шарын 
басқаратуғын адамлардың бөлеги шеп ярым шарды басқаратуғынларға қарағанда конформизмге 
жақынырақ.  

Мийдиң нейронлық шөлкеми ҳəм ондағы өтетуғын процесслер, бир жағынан адамның руўхый 
дүньясы, екинши жағынан бир-бири менен байланыслы, бирақ бир-биринен айырылып туратуғын 
қубылыслар. Олар бир-бирине мисли зат ҳəм оның қəсийети, орган ҳəм функция, процесс ҳəм оның 
нəтийжеси болады. Айырмашылық сонда мийдиң нейродинамикалық процесслери материаллыққа ийе 
болса, ол пайда ететуғын руўхый қубылыслар, сезимлер, ойлар кеширмелер, эмоциялар-идеаллыққа ийе.  

Сана мийсиз болыўы мүмкин емес. Тағы бир шəрт - социаллық орта, ақыры адам-
биопсихосоциаллық қубылыс.  

Адамлардың социумдағы оз-ара тəсири, олардың мийнет искерлигинде қарым-қатнасы жеке 
адамның ҳəм пүткил социумның ҳəм санасының пайда болыўына беккемлениўине ҳəм раўажланыўына 
жағдай жасайды. Информацияның алыныўы, оның берилиўи, сақланыўы ҳəм пүткил социум тəрепинен 
пайдаланыўы зəрүрли болып табылды. Соның ушын сана ҳəм мийнеттиң зəрүрлиги тийкарында ақыл-
ойға сыйымлы сөйлеў, тил пайда болды.  

Сана қəлиплесиўиндеги бас социаллық роль мийнет процесине тийисли.  
Қулласы, рух, ойлаў, ақыл-ой - адамның жəмийетлик мақлуқ сыпатында функциясы. Адам 

социаллық қатнаслар системасын алып келиўши, жəмийетлик өмирдиң ҳəм практиканың субъекти.  
Мийнет искерлиги ҳəм сөйлеў, адамзат тили адамның ой-өрисин кеңейтип, оның руўхыйлығын 

раўажландырды. Адамларда кем-кемнен өзиниң болмысын саналы түсиниў, өзиниң дүньядағы орнын, 
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тəбиятқа, жəмийетке қатнасы бойынша саналылық пайда болады. Мийнет практикасын сөйлеўдиң 
раўажланыўы ҳəм жетилиўи арқасында адам тəбият нызамларын танып билип, жоқары илимий 
дəрежедеги абстракциялаўға өте алады.  

Тил адам билимлерин сақлайтуғын ҳəм оны толықтырып туратуғын функцияны атқарады.  
Тил социаллық тəжирийбени жеткизеди, адамзаттың тарийхый раўажланыўындағы 

үзиликсизликти тəмийнлейди. Адамның ойлары, идеаллары, көз-қараслары сөзге айланады. Тил ҳəм сана 
бирге өмир сүреди. Тил ойдың белгилилик көриниси. Жəмийеттиң раўажланыўы менен тил ҳəм 
раўажланады 

Мийнет ҳəм тил менен бирликте сананың раўажланыўында сиясий, хуқықый, əдеп-икрамлылық, 
тəрбиялық, басқарыў, шөлкемлестириў, билиўлик аспектлер ҳəм бар.  

Адамның санасын қəлиплестиретуғын социаллық процесслер, оның ҳəм материаллық ҳəм руўхый 
тəреплери бир-бири менен актив өз-ара тəсир етеди. Пүткил социумның, топарлық сананың (миллий-
диний, профессионаллық ҳ. т. б) тəсиринде болады.  

Жəмийетлик пикир, жəмийеттиң санасы жеке адам тəрепинен тиккелей емес, мəденияттың, 
илимий, идеологиялық, массалық информация ҳəм коммуникация қураллары арқалы қабылланады. 
Солар арқалы жеке адам болып қəлиплеседи.  

ғ. Адамның санасы, оның қурамлы руўхый дүньясы, ақыл-ойы қурамалы дүзилиске, ишки 
шөлкемге ийе. Жеке адамның тийкарғы стуктуралық элементи бул - оның психикасы, ҳəттеки санасы-
адамзат психикасының жоқарғы көриниси. Жоқары ҳайўанлардың дəрежесиндеги психика қурамалы, 
сыртқы шəраятларға бейимлесиў, мақсетке муўапық искерлик, бай, раўажланған ядтың элементлери 
сыпатында пайда болады. Бирақ жүдə уқыплы ҒталантлыҒ деген ҳайўанлар ҳəм өзлериниң талапларын 
ҳəттеки тас я таяқ сыяқлы қарапайым мийнет қуралларын пайдаланғанда ҳəм таяр тəбият продукталары 
менен қанаатландырады. Егер ҳайўанлардың өзин қоршаған орта менен өз-ара тəсири, тийкарынан 
олардың денелик питими анотомиясы ҳəм физиологиясы арқалы белгиленсе, адамның санасы 
психиканың көринисиниң жоқарғы формасы сыпатында адамзат болмысының жəмийетлик 
уйымласыўының тəсиринде əмелге асады.  

Адамның психикасы оның психикалық складын, характер, темперамент, уқыпларын, баҳалаў 
ориентацияларын, өз-ара анализлеўин ҳəм өзин өзи баҳалаўын, ойлаўдың индивидуаллық стилин ҳəм 
турмыслық укладын белгилейди.  

Психика өз ишине сананы, сондай ақ адамның санасынан қадағалаўдан тысқарыда болатуғын 
оның ишки дүньясының подсознание деп аталатуғын белгили қатларын ҳəм қамтыйды.  

Əлбетте сана - бул система. Ишки дүзилиси, типлердиң иерархиясы, дəреже, формаларға ийе. 
Олар; сезимлер, ойлар, эмоциялар, ерик ҳəм яд ҳəм олардың тутаслығы.  

Бул элементлердиң ҳəр бири адамның болмысының конкрет тарийхый шараятлары менен 
белгиленеди. Айтайық, сананық информациялық функциясының əмелге асыўы ушын ең алды менен 
сезимлик ҳəм ойлаў қураллары, информациялық сапасын ҳəм мазмунын баҳалаўда эмоциялар иске түссе, 
сырттан алынған нəтийжелерди əмелге асырыў ушын яд ҳəм ерик зəрүрли.  

Сезиў. Адамның сезиўлери, сезимлери ҳəм ойлаў сыртқы дүнья туўралы тийкарғы информация 
алып келиўшилер. Сезиў, көриў, тактиллик, сеслик, дəм сезимлери адамға бул дүньяда бағдарланыўда 
үлкен роль ойнайды. Бул сезиўде бизди қызықтырған объекттиң орны, түри, ийиси, қаттылығы, 
температура ҳəм т. баскада қəсийетлери информация береди.  

Қабыллаў процесинде объект тутас алынады. Оның ўақытлық - кеңисликлик минезлемеси ҳəм 
идеаллық образдың материаллық прообраз бенен салыстырылыўы, демек қабыллаўдың объекти менен 
салыстырылыўы қамтылады.  

Эмоциялар сананың дүзилислик элементи сыпатында қубылысларға ҳəм ўақыяларға унамлы ҳəм 
унамсыз қатнасты, оларға алдын-ала исенимлик қатнас (үмит, қуўаныш, қорқыў ҳəм тағы да басқа) я 
бийтəрепликти болдырады. Айтайық, адамды исендириўге умтылыў, тартысыў, қайғырыў я 
эмоционаллық шок, эффект ҳалатында болыў (қызғаныў, жеккөриў, жақтыртпаў), стресс я фрустрация 
(езилген ҳалат) эмоциялардың информациялық əҳмийети субъекттиң, объекттиң баҳалаў қатнасында ҳəм 
көринеди (жақсы-жаман ҳ. т. б).  

Ерик. Субъекттиң ериклик регуляциясы объектив шараятлар менен субъектив мүмкиншиликлерди 
ажыратыўда көринеди. Ерик жеке адамның таңлаўында көринис табады. Ериксиз сана акти əмелге 
аспайды. Əсиресе субъект истиң көзин билип шешимге келсе, ериктиң еркинлиги болғаны.  

Яд - бул адамның я адамзат жəмийетиниң, өзиниң я басқаның өткенин бүгингиде сақлаўы ҳəм 
қайта жаңғыртыўы. Адамзат яды адамлардың пүткил өткен тарийхы туўралы тəжирийбени, 
информацияны сақлайды. Соған қарап адам ўақытта, кеңисликте ориентацияға ийе болады. План, 
программалар жасайды.  

Ядтың басқа функциясы - өткен ҳақыйқатлықты қайта жаңғыртыў.  
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Ойлаў бул ҳəр қашан жеке адамлық өзгешеликке ийе. Ол өз ишине мақсетке муўапық, 
улыўмаластырылған билимди алады. Бунда субъекттиң объектив байланысларды ҳəм қатнасларды 
билиўи ҳəм бар.  

Ойлайтуғын адам логикалық жуўмақларға келе алады. Ойлаўда адамзат тəжирийбесиниң 
мийраслығы əмелге асады.  

Сананың бул аталған элементлери бир-бири менен тығыз байланыслы.  
Дурыс, адамның пүкил искерлигине санадан баска санасыз элементлер, подсознание тəсир етеди.  
Айтайық, Шынлық ҳəм Жалғанлық, Жақсылық ҳəм Жаманлық, Гөззаллық ҳəм Келбетсизликтиң 

поляризацияланыўын субъекттиң психикасы гейде психикалық искерликтиң санасызлығы арқасында ҳəм 
əмелге асырады. Солай етип, санасызлық, шала саналылық сананың болмысының бир формасы болып 
табылады. Сананың бул еки сыңары - сана ҳəм подсознание бир-бирине тəсир етеди.  

Подсознательное (шала саналылық) областы өз ишине түс көриў, гипноз ҳалатын, саналы емес 
тилеклер, қəўипти алдын ала сезиў, (мəселен, жағымсыз ўақыялар алдында) ҳ.т.б. алады. Подсознаниеге 
индивидтиң өмирлик тəжирийбеси, өмирлик информациясының кең массасы киреди. Адам тəрепинен 
автомат, инстинктив түрде əмелге асып, қорғаныў механизминиң ролин атқарып, мийди мудамы 
зорығыўдан сақлайтуғын көп ғана ҳəрекетлер подсознание арқалы қадағаланады ҳəм басқарылады. 
Санасызлық бул өмирлик установкалар, адамның əдетлениўи, интуиция ҳ.т.б.  

Подсознаниениң философиялық ҳəм психологиялық анализине дыққат бөлген уллы ойшыллар З. 
Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм.  

З. Фрейдтиң пикиринше подсознание адамлардың минез-қулқының, искерлигиниң, моралының, 
искусствосының, пүткил руўхый мəдениятының тийкары. К. Юнг индивидуаллық санасызлық пенен бир 
қатарда Ғколлективлик санасызлықҒ түсинигин илимий айналысқа түсирди. Бул бойынша подсознание 
өзине тек субъективликти ҳəм индивидуаллықты ғана емес, ең алды менен коллективлик, жекелик емес 
психологиялық мазмунға ийе. Бул терең əййемгиликке кетеди ҳəм ол Юнгта архетип деген атқа ийе. Э. 
Фромм болса Ғсоциаллық характерҒ түсинигин енгизеди. Бул субъекттиң индивидуаллық психикасы 
менен жəмəəттиң социаллық структурасын жалғастыратуғын, дəлдəлшы. Э. Фромм подсознаниениң 
ҳəзирги тутыныўшы жəмəəттиң баҳалық, аксиологиялық ориентирлерине тəсирин изертлейди. Мəселен, 
Фромм шығармаларының қаҳарманы тири жан-тутыныўшы. Гамлеттиң Ғбыть или не бытьҒ сораўының 
орнына Ғиметь или бытьҒ дейди. Бул заманагөй адамды тəбияттан басқа адамлардан бөлеклейди, 
мизантропиялық психиологияны қəлиплестиреди. Ал подсознание болса бул психиологиялық ажыралыў 
барьерин алыўға, адамның характерине өзгертип, өмирге ҳүрметке шақырады, дүнья менен бирлесиўге 
умтылады.  

3. Сананың дүзилиси өз ишине оның пикир, гүман, исеним ҳ. т. б сананың эпистемиялық 
формаларын Ғдеген атқа ийе қəсийетҒ алады (эпистеме-гирекше билим). Олар сананың типлери менен 
формалары. Пикир. Адамның я адамлардың топарларының пикири оларды анаў я мынаў мəселе 
бойынша көз-қарасын, дүньяны түсинетуғынын аңлатады. Ол жеке адамның индивидуаллық 
тəжирийбеси ҳəм пүткил социумның коллектив тəжирийбеси, сондай-ақ адамның ҳəм адамлардың яды 
менен байланыслы. Үлкен топарлардың тутас социаллық топарлардың массалық санасындағы фактларға, 
ўақыяларға, жəмийеттиң қубылысларына қатнасларын, олардың талап, мəплерин билдиретуғын 
жəмийетлик пикир бар. Жəмийетлик пикир - индивидуаллық пикирлердиң əпиўайы қосындысы емес, ал 
жəмийетлик коллективлик ақыл-ойдың жəмленген көриниси.  

Гүман өз ишине дурыслығы ҳəм пайдалылығына субъект еле исеними жетпеген мағлыўмат ҳəм 
информацияны алады.  

Исеним сананың формасы сыпатында субъект тəрепинен анық, исенимли, логикалық қарама-
қарсылыққа ийе емес болады. Исенимниң тийкарында дəлийлсиз, аксиоматиялық дəрежеде анаў я мынаў 
мағлыўматларды, факторларды қабыллаў мүмкин. Адамның исенимлеринде идеялар сезимлер ҳəм 
субъекттиң ерки алға қойылған мақсетти практикалық жеткизиўге қаратылған.  

Билим сананың формасы сыпатында өз ишине пикир исеним ҳəм гүманды киргизеди. Билим 
дүньяның объектив қəсийетлериниң ҳəм байланысларының идеяллық сəўлелениўи (Р. Бэкон ҒБилим-
күшҒ). Ҳақыйқатында да нағыз анық билим - бул квинтэссенция, адамзат практикасының жыйындысы, 
адамзат тəрепинен көп əсирлик тарийхында жəмленген коллективлик тəжирийбе.  

Исеним (вера) билимниң қарама-қарсы тəрепи. Билим адамға исеним енгизип, оны исенимлер 
менен қуралландырады. Инаным - исенимниң жоқарғы басқышы. Дурыс, инаным (вера) билимниң 
көриниси болмаўы мүмкин. Инаным жүдə жекелик əҳмийетке ийе. Соның ушын инаным менен 
билимниң арасындағы айырмашылық сонда бириншисинде акцент адамның субъектив исенимине, 
екиншисинде объективликке исленеди.  

ң. Сананың тийкағы əҳмийетли функцияларының бири - адам өз болмысын, оның уникаллығын, 
қайталанбаслығын саналы түрде танып билиўи. ҒӨзиңди-өзиң танып билҒ - бул антикалық дəўир 
философларының шақырығы. Басқа бир сентенция, ол ҳəм болса антикалық дəўирден киятырған ҳəм 
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бизге жеткен - ҒАдам - барлық затлардың өлшемиҒ. Усы себепли адам өзин-өзи танып билиўи менен бир 
ўақытта өзин қоршаған дүньяны толығырақ, тереңирек түсинеди.  

Адамның өзин-өзи саналы түрде танып билиўи тийкарынан үш органикалық моменттиң бирлигин 
тутады; а)адам тəрепинен өзиниң басқа адамларға уқсаслығын я олардан айырмашылығын саналы түрде 
билиўи. б) Адамның өзиниң басқада материаллық тəбийий ҳəм социаллық объектлер менен уқсаслығын, 
олардан айырмашылығын саналы түрде танып билиўи. в) Бул саналы түрде танып билиў тийкарында 
өмир сүриў, жасаў субъектиниң өзин-өзи баҳалаўының пайда болыўы. Өзин-өзи танып билиўдиң 
(самосознание) тийкарғы элементлери; өзин-өзи анализлеў, өзин-өзи бақлаў ҳəм өзин-өзи баҳалаў.  

Өзин-өзи танып билиў арқалы адам өзиниң дүньяға актив қатнасын, сондай-ақ мақсетке 
муўапықлық функциясын атқарады (Айтайық, адам өзиниң келешектеги ҳəрекетлериниң жобасын жасап, 
мүмкин болған жуўмақларын алдын-ала биледи). Адамның өзин-өзи танып билиўи жəрдеминде сананың 
басқарыў функциясы əмелге асады.  

Өзин-өзи танып билиўи (самосознание) сананың өзине қаратылған өзиниң мəнисин, адамның 
мақсети, оның болмысының мəнисин, өз потенциалларының ҳəм уқыпларының əмелге асыў 
мүмкиншиликлерин танып билиўге, баскаша айтқанда адамның өзин-өзи өзиниң, жəмийеттиң көз 
алдында актуалластырыўына қаратылған.  

Адамның санасының тағы бир функциясы - түсиниў. Қəлеген түсиниў - белгили бир 
түсинбеўшиликти жеңиў деген сөз. Түсиниў ең абстракт философиялық мəнисте ҳақыйқыйлықтың анаў я 
мынаў қубылысын саналы түсиниў ҳəм усының тийкарында бул қубылстың мəнисине жетиў ҳəм оның 
адам тəрепинен меңгерилиўи болады.  

Түсиниўди изертлеў - герменевтиканың изертлеў объекти. Герменевтиканың тийкарын салған 
XVIII -əсирдиң ақыры XIX əсирдиң биринши шерегинде немец протестант теологы ҳəм филолог 
Фридрих Шлейермахер. Оның пикиринше герменевтиканың тийкарғы ўазыйпасы классикалық тарийхый 
текстлерди түсиниў ҳəм оларды дурыс оқыў барысында өткен дəўирлердеги адамлардың руўхый 
дүньясын танып билиў. Олардың дүньясын тек объективлестириў арқалы ғана билиў мүмкин. Мəселен 
поступкалар, текстлер, искусство шығармалары ҳəм өнер ҳ.т.б. Бул объективлестириўдеги мəнисти 
айырықша сезим жəрдеминде - эмпатия əмелге асырыў мүмин. Ҳəзирлигинде философиялық 
герменевтика шешетуғын мəселелер кеңейди. Сананы танып билиў ҳəм түсиниў процесинде субъекттиң 
актив роли жүдə есапқа алынады. Индивид бир нəрсени билип ғана қоймастан, ол бул билимниң фактын 
ҳəм саналы танып биледи; мен бир нəрсени билип ғана қоймайман, оны түсинемен, 
түсинетуғынлығымды ҳəм түсинемен.  

Ҳəзирги герменевтикаға үлес қосқанлар немец философлары В. Дильтей, М. Хайдеггер, Ханс 
Георг Гадамер, француз философы Поль Рикер. Түсиниў Дильтейдиң пикиринше түсиниў руўхый 
ҳалатты тоталь түсиниў ҳəм сезиниўдиң тийкарында оны реконструкциялаў, Гадамер ушын - бул 
билиўши, ҳəрекет етиўши ҳəм баҳалаўшы адамның жасаў усылы. Рикер ушын ең фундаментал 
философиялық түсиник - жеке адам, себеби ол мəнислердиң, түсиниўлердиң туўылыў орны. Адамды 
адам түсиниў процеси қарым-қатнасық (общение) пенен тығыз байланыслы.  

Түсиниў бурынғы билим, ойлаўдың логикалық мəденияты, алдыңғы социаллық тəжирийбе менен 
белгиленген.  

Түсиниўге адамның уқыбы Ғпрактикалық түсиниўҒ статьясынан басланады (Алғашқы адам). 
Соңынан түсиниўдиң айырықша формасы- магия, билиўге бағдарланған ойлаўдың айырықша 
рефлекциясы, Ғпрактикалық түсиниўдиҒ саналы билиў ҳəм оның үстинен айырықша ой жүритиў, 
пикирлеў. Тек антикалық дəўирден баслап Ғтеориялық түсиниўҒ топлаған билимлердиң, билиўлердиң, 
дағды ҳəм технологиялардың рефлекциясы сыпатында көринис табады. Демек түсиниўдиң характери, 
саналы түсиниўдиң механизми жекелик ҳəм социаллық моментлердиң өз-ара тəсириниң нəтийжеси 
болады ҳəм жəмийетлик практиканың көп тарийхый ҳалаты менен белгиленеди.  

Сананың тағы бир функциясы - дөретиўшиликке умтылыў. Бул сананың мақсетти қойыўында, 
адамның болжаўды болдырыўында көринис табады.  

Творчестволық искерлик конструкторлық-дөретиўшилик, қайта өзгертиўшилик искерлик пенен 
байланыслы.  

Дөретиўшилик - жаңадан материаллық ҳəм руўхый баҳалықларды адамзат тəрепинен тəбийий 
байлықларды саналы меңгериў нəтийжсинде қурыў, жасаў, сондай-ақ адамның өзиниң уқыпларының 
раўажланыўы.   

Билиў теориясы. 
Жоба: 

l. Гносеологияның пəни.  
2. Билиўдиң формалары. 
3. Гносеологияда шынлық проблемасы. 

Əдебиятлар. 
И.Рахимов. ҒФалсафаҒ Т. l998 
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Фалсафа Т.,l999 
Основы философий Т.,l998 
Адам болмысы өзин қоршаған болмыс пенен тиккелей ҳəм мудамы байланыста болады. Билиў 

искерлигин адамның өмир сүриў, жасаў, усылының контекстинде, адам өмириниң зəрүрли элементи 
сыпатында қараў керек. Билиў адамның өмирине енискен, оның минез-қулық, искерлик, мəп ҳəм 
талаплары менен ажыралмас байланыста.  

Билиўдиң ўазыйпасы ҳəм мақсети: шынлыққа жетиў. Антиклик философияда ақ софистлер ҳəм 
Сократ биринши рет адамның тəбиятқа қатнасына байланыслы, субьекттиң обьектке қатнаслары, 
олардың болмысқа қатнасы мəселесин дүньяға көз-қараслық мəселениң басы деп қарайды. Жаңа дəўирде 
Ф. Бэкон ҳəм Р. Декарт билиўди субьекттиң обьектке қатнасы сыпатында тереңлетти. Олардың (Р. 
Декарт) концепциясы бойынша ойлаўдағы «Мен» (Я) билиў ҳəрекетиниң субьекти. Обьект-субьекттиң 
билиў активлиги бағдарланған бизди қоршаған дүнья. Билиўдиң объекти тиккелей билиўдиң 
ситуациясында берилмеген, ал жəмийетлик практиканың раўажланыўының социаллық дəрежеси менен 
белгиленген. Билиўдиң субьекти ҳəм өз гезегинде жəмийетлик практиканың раўажланыў дəрежесинен 
ғарезли.  

Солай етип, билиўдиң өзи социаллық тəбиятқа ийе, жəмийетлик практика арқалы анықланады. 
Дүньяны танып билиўге болама я болмай ма, ал егер танып билиўге болса, ол бизиң санамызда қалай 
сəўлеленеди деген сораў философиялық ойды мудамы толғандырды. Билиў теориясы, яғный гносеология 
(грекше-билиў туўралы тəлиймат)-философиялық тəлийматлардың ажыралмас бөлеги.  

Дүньяны билиў проблемасы, философияның тили менен айтқанда болмыстың сана менен 
теңлесиўи, адамның санасы арқалы сыртқы дүньяның адекват қабылланыўы-гносеологияның предмети 
болып табылады.  

Гносеология субьекттиң билиў искерлигиниң принциплерин, нызамлықларын, сондай-ақ бул 
принцип ҳəм нызамлардан келип шығатуғын талаплар менен критерийлерди изертлейди. Бул талап ҳəм 
критерийлер ҳақыйқый билимге жетисиўди тəмийинлейди. Билиў теориясы билиў процессин күнделикли 
дəрежеде ҳəм билиўдиң улыўма илимий формаларын, методларын изертлейди.  

Билиў процессин қурғақ, өли процесс сыпатында қараў натуўры, онда эмоционаллық басламаның 
элементлери-жигерли ҳəрекет (волевой) ҳəм мотивациялық шарайытлар ҳəм бар.  

Скептицизм (б. э. ш. IV əсир). Билиўдиң мүмкиншиликлерин биротала жоққа шығарған жоқ. 
Бирақ бизиң билимлеримиздиң ҳақыйқатлығына, олардың сыртқы дүньяның қубылысларына 
адекватлығына гуман келтирди.  

Скептицизм еки жағдайдан келип шықты. Биринши - философларда бирликли система дөретиўши 
баслама жоқ, демек ол өз ишинде логикалық қарама-қарсылыққа ийе. Екинши-философлар қарама-
қарсылықлы жақдайларды тийкарлайды екен, онда философия шынлықты излеп табыў мүмкиншилигине 
ийе емес. Демек қəлеген философиялық система жоққа бара-бар. Антикалық скептицизмниң тийкарын 
салыўшылардың бири Пиррон (б. э. ш. 365-275ж.) тек сезиўлик қабыллаўды ғана мақуллады. Оның 
пикиринше субьект қубылыстан тиккелей обьекттиң тийкарын билиўге өткенде адасыў басланады. 
Демек, скептик ең соңғы биротала шешимге келиўден мудамы бийтəреп қалыўы тийис. Буған уқсас 
идеяны синоплы Диоген, Секст Эмпирик ҳ.т.б. айтты.  

Орта əсир тусында скептицизм идеясы Батыста раўажланды (Пьер Абеляр, Отрекурлы Николай). 
Сондай ақ Шығыста да бул идеяны раўажландырыўшылар болды. Мəселен, Ал-Газали. Оның пикири: 
«Ақырына дейин танып билиўдеги ҳəлсизлик бул билиў. Ҳəлсизлик арқалы танып билиўге жол 
салғанларға даңқ».  

Жаңа дəўир тусында скептицизм позициясын Дэвид Юм избе-из алып барды. Оның пикири: тек 
өзиңниң сезиўлериңниң реаллығына гуманланыўға болмайды. Сезиў органларының бул тəсирлери 
оларға я сыртқы дуньяның тəсири я адамның ақылының айрықша энергиясы арқалы белгиленеди. Бул 
процессте тəжирийбе ҳəлсиз, ол сезиўлеримиздиң ҳақыйқый дəрегин орната алмайды. Юм дуньяны 
танып билиўди тек бийкарлап қоймастан, субьекттиң сезиўлик тəсирлериниң шегарасынан тысқары 
реаллықтың барлығын бийкарлады. Д. Юмның көз-қарасын Иммануил Кант критикалық позицияда қайта 
иследи. Кантттың трансценденталлық идеализми бириншиден, бизиң санамыздан бийғəрез «өзлик 
заттың» барлығына гуманланбады, екиншиден «өзлик заттың» танып билиниўин бийкарлады. Затлардың 
мəниси услатпайды, адам билиўдиң субьекти сыпатында қубылыслар менен процесслердиң үстинде 
жатырған «биз ушын затты» (вещь для нас) биледи, бирақ ол «өзлик зат» туўралы ҳеш нəрсе бермейди. 
Сөйтип адам ушын дунья «өзлик заттың» адам танып билмейтуғын жумбағы болып қала береди. Усыдан 
агностицизм атамасына ийе көз-қарасты көремиз. Бул ушын Кантты материалистлер ҳəм идеалистлер 
ҳəм критикалайды.  

Агностицизм идеясы XIX-XX əсир философиясында өз раўажланыўын тапты. Немец физиологы Г. 
Гельмгольцтиң (1821-1894) «иероглифлер теориясы» ямаса «символлар теориясы». Бул бойынша 
субьекттиң сезиўлери реаль предметтиң образы емес, ал символ, шəртли таңба, иероглиф.  
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Əлбетте бизиң дəўиримизде қоршаған дуньяны танып билиўде ҳəр түрли жасалма тиллердиң 
əҳмийетин бийкарлаўға болмайды. Бирақ образ бенен белги бир емес. Мəселен, белги ушын 
сəўлелениўдеги обьект пенен толық уқсаслық болыўы талап етилмейди.  

  XIX-XX əсир аралығында агностицизмниң тағы бир шақабы-конвенционализм пайда болды. Бул 
бойынша илимий теориялар ҳəм түсиниклер сыртқы дуньяның, оның тəреплериниң, қəсийетлериниң 
реаль минезлемесин емес, ал алымлардың өз-ара келисими.  

Конвенционализмниң үлкен ўəкили-француз математиги ҳəм философы Анри Пуанкаре затлардың 
арасындағы қатнасларды олардың тийкарынан ажыратпай қарайды ҳəм усы қатнасларды ғана танып 
билиў мумкин дейди. Ҳəзир конвенционалистлик установкалар менен К. Поппер, И. Лакатос, П. 
Фейерабенд, Г. Башляр ҳ.т.б. шуғылланады.  

Агностицизмди тек материалистлер емес, идеалистлер ҳəм критикалайды. Мəселен, Гегель 
ўақтында Кант теориясы орта əсирлик схоластың суўға жүзиўди үйренгиси келетуғынын, бирақ суўға 
түсиўге қорқатуғынынын, суўдың жағасында отырып, суўға жүзиўди үйрене алмайтуғынлығын 
түсинбейтуғынлығын ядқа түсиреди деген еди. Ҳəзирги гносеологияда илимий-техникалық революция 
əсиринде субьект пенен обьекттиң арасында посредник (дəлдəлши)-прибор, изертлеўшилик установка 
бар. Бул спецификалық гносеологиялық ситуацияны болдырады. Бирақ бул агностицизмниң жеңиси 
деген сөз емес.  

6. Билиўдиң формалары 
1. Сезиўлик билиў 
Қəлеген затты танып билиў бул-процесс. Бул процессте ой-сезимлик қабыллаўдың 

бириншилигинен оннан тереңирегине, оның тийкарын ҳəм мəнисин түсиниўге өтеди.  
Сезиўлик билиў, адамның сезим органлары тəрепинен тиккелей бақлаў бул адамның өзин 

қоршаған дунья менен тиккелей байланысының формасы болып табылады. Сезиўлик билиў сыртқы 
титиркениўдиң энергиясының санаға айланыў факты. Тиккелей қабыллаў арқалы предметлердиң ҳəр 
түрли белгилерин, қəсийетлерин ҳəм тəреплерин танып билемиз. Бирақ тек сезиўлик образлар арқалы 
ғана олардың тийкарын танып биле алмаймыз.  

Бул биринши гезекте адамның сезим органларының тəбийий шекленгенлиги менен байланыслы. 
Адамның көзи жақтылық толқынлықлардың ҳəммесин сəўлелендире алмайды.  

Адамның қулағы сестиң толқынларын 16 дан 20 мың герцке дейинги аралықта ғана қабыллаўы 
мүмкин.  

Тəбияттың адамның тəбийий органлары қабыллаўы қыйын тəреплери жасалма органлар арқалы, 
мəселен, микроскоп, телескоп, лакатор, барометр, Гейгердиң счетчиги ҳ.т.б. арқалы əмелге асырыў 
мумкин. Соның менен бирге сезиўлик билиў ҳəм алжасық болдыра алады. Көриўдеги өтирик, мираж, 
галлюцинациялар, сеслик эффектлер ҳ.т.б. Егер биз билиўде тек сезиў органларының көрсеткенлерине 
исенсек, онда Н. Коперниктиң гелиоцентристлик теориясын емес, Птоломейдиң геоцентристлик 
системасын мақуллаған болар едик.  

Философияның тарийхында билимлердиң сезиўлик келип шығыўына Жаңа дəўир ойшыллары ҳəм 
дыққат бөлди. Мəселен, Джон Локк материалистлик сенсуализм принципин тастыйықлады. Сенсус -
латынша сөз- сезим, сезиў дегенди аңлатады. Джон Локктың пикири: «Бурын сезиўлерде болмаған нəрсе 
интеллектте де жоқ».  

XVIII əсир француз материалистлери Д. Дидро, П. Гольбах, К. Гельвеций, Ж. Ламетри ҳəм 
басқалар билиў процессин сенсуализм позициясынан түсиндирди. Олардың пикиринше барлық 
билимлердиң дəреги - сезиўлер. Ол адамда сезиў органларына материаллық предметлер менен 
қубылыслардың тəсийринде əмелге асады.  

Гегель ҳəм бизиң билимлеримиздиң сезиўлик, тəжирийбелик келип шығыўына үлкен дыққат 
бөлди ҳəм рационаллық билиў менен ажыралмас бирлигин мақуллады.  

Сезиўлик билиўдиң формалары: сезиў, қабыллаў, елеслетиў.  
Билиў тиккелей қабыллаўдан (созерцание) басланады. Билимлердиң басламасы ҳəм дəреги - 

сезиўлер ҳəм қабыллаўлар. Предметлер ҳəм қубылыслар ең алды менен адамның сезиў органларына 
тəсир етеди. Сезиўлер адамға байланыслы сыртқы ортаның бизиң сезиў органларымызға 
титиркендириўши сыпатында тəсир етиўши процесслериниң тийкарында пайда болады. Сыртқы 
титиркендириўшилер, мəселен, механикалық қысым, сеслик ҳəм жақтылық толқынлары, ийислер, 
дəмлик, температуралық тəсирлер. Олар адамның бес түрли сезим органлары арқалы қабылланады. Олар: 
көриў, еситиў, дəм сезиў, ийис сезиў, сезиў. Бул сезим органларына сезиўлердиң бес түри сəйкес келеди. 
Олар: көриў (жақты ҳəм түр), еситиў, дəмлик, ийис сезиў ҳəм сезиўлик (тактиллик).  

Сезиў, сондай-ақ организмниң ишинде өтип атырған, мəселен, ас сиңириў, мускуллардың 
қысқарыўы, бөлиниў сыяқлы процесслердиң тəсийринде ҳəм əмелге асады.  

Адам қандай предметти бақламасын, ол миннетли түрде ең алды менен сезиў органларына 
қолайлы ҳəм жеңил белгилерди, айтайық, түр, форма, сес, қаттылық, жумсақлық, ийис ҳ.т.б. 
сəўлелендиреди.  
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Сезиўлердиң ҳəр бир органы нервлик тамамланыўға ийе. Сезиўлер обьектив дуньяның 
қубылысларының ямаса предметлериниң жеке қəсийетлериниң образлары, сəўлеси, сүўрети. Сезиўлер 
ҳəм елеслетиўлер обьектив дуньяның субьектив образы. Бул деген сөз, яғный образдың субьективлиги 
деген сөз, ол адам басына алып келинген ҳəм қайта исленген материаллық.  

Əлбетте адам мудамы предметлердиң жеке бөлекленген қəсийетлерин емес, ал оны тутас 
сəўлелендиреди. Қəлеген предмет көп түрли қəсийет ҳəм қатнаслардан турады. Мəселен, бир қысым қар, 
ол ақ, белгили формаға, көлем, салмақ ҳ.т.б. ийе. Олардың ҳəммесин адам бирим-бирим емес, ал тутас 
қабыллайды ҳəм мəнисине жетеди.  

Предметтиң образының сезиў органына тутас тəсир етиўи қабыллаў деп аталады. Əдетте 
қабыллаўлардың тийкарында сезиўлердиң ҳəрқыйлы түрлериниң бирлеспеси болады. Сезиўлер ҳəм 
қабыллаўлар адамның жəмийетлик митйнет искерлигиниң тийкарында раўажланады. Адамның 
қабыллаўы ҳайўанның қабыллаўына қарағанда раўажланған, жетилген. Адам қабыллаўларын 
приборлардың жəрдеминде күшейте алады.  

Сезиў ҳəм қабыллаўлардың тийкарында адам мийинде елеслетиўлер пайда болады. Сыртқы 
дуньяның предметлери ҳəм қубылыслары адамның сезиў органларына белгили ўақытқа ғана тəсир етеди. 
Соңынан бул тəсир тамамланады. Бирақ бул тəсириниң изи, есте қалыўы изсиз жоқ болмайды, ядта 
сақланады. Мийдиң сыртқы дуньяның тəсийрин сақлаў ҳəм есте қалдырыў ҳəм оларды керекли моментте 
қайтадан жаңғыртыў уқыбы яд деп аталады.  

Бир ўақытлары адамның сезиў органларына тəсир етип, ал соңынан бул предметлердиң 
жоқлығында ҳəм мийде сақланған изи бойынша тикленген предметлердиң образлары елеслетиўлер деп 
аталады. Елеслетиўлер-ҳақыйқатлықты билиўдиң сезиўлик басқышының жоқарғы формасы. Бар 
елеслетиўлерден адам ҳəртүрли комбинациялар, елеслетиўлер қурады, демек өзи ҳешқашан көрмеген 
предметлердиң образларын жаратыўы мүмкин. Ҳəрқыйлы елеслетиўлерди жаңа образлардың тутас 
картинасына бирлестириў ҳəм оны қайта ислеў қыяллаў деп аталады.  

Қыяллаў адамның мийиниң сезиўлер ҳəм қабыллаўларға қарағанда қурамалы формасы. Бирақ 
билиў ҳəм дөретиўшилик бунда тоқтамайды, тереңге өтеди. Ал бул абстракт ойлаў жəрдеминде əмелге 
асады.  

2. Логикалық билиў ҳəм оның формалары 
Адамның өмири, мийнет искерлигиниң талаплары қыйын ҳəм көп түрли. Олар адамның алдына 

затлардың тийкарына өтиўди қояды. Өмирдиң ең қыйын мəселелерине жуўап бериў мүмкиншилиги 
ойлаў менен байланыслы. Ойлаў адам мийинде затлардың тийкарғы қəсийетлериниң, себеплик 
қатнасларының ҳəм нызамлы байланысларының улыўмаластырылған сəўлелениўи.  

Ойлаўдың жəрдеминде түсиниклер ҳəм пикирлеўлер пайда болады ҳəм олардың тийкарында ой 
жуўмақларына уқыплылық раўажланады. Түсиниклер, пикирлер ҳəм ой жуўмақлары ойлаўдың тийкарғы 
формалары.  

Түсиник-предметлерди олардың улыўма ҳəм тийкарғы белгилеринде сəўлелендиретуғын ой. Егер 
биз, мəселен, қабыллаўда Иван я Базарбайдың сыртқы келбетин, ал елеслетиўлерде улыўма адамның 
типлик келбетин (туўры аяқ басыўын, қолларын, аяқларын, басын ҳ.т.б.) сəўлелендирсек, адам туўралы 
түсиникте бул белгилерди сəўлелендириў менен шекленбеймиз, ал оның жүдə терең, бас белгилерин 
ашамыз. «Адам» түсинигиниң мазмуны оның өндирис қуралларын өндириў ҳəм оның сыртқы дуньяға 
тəсиринде пайдаланыў, мийге, санаға, сөйлеўге ийе жəмийетлик қубылыс екенлигин қамтыйды.  

Илимий ҳəм күнделикли, турмыслық түсиниклер болады. Илимий түсиниклер: «масса», 
«энергия», «дифференциал», «химиялық элемент» ҳ.т.б. Екиншилериниң ишине адамлар күнделикли 
өмирде ис алып баратуғын предметлер киреди. Олар мəселен, «cтол», «айна», «үй» ҳ.т.б. Түсиниклер 
адамның басында бир-биринен бөлекленген ҳалда өмир сүрмейди. Қубылыслардың өз-ара 
байланысларын ҳəм ғəрезлилигин сəўлелендириў ушын тўсиниклер өз-ара байланыста болады. Олар 
белгили байланыста, пикирлер түринде өмир сүреди.  

Пикир - бул ойдың сондай формасы, онда түсиниклердиң байланысының жəрдеминде бирнəрсе 
туўралы ой я тастыйықланады я бийкарланады. Сөйлеўде пикир гəп түринде көринис табады. 
Ҳақыйқатлыққа байланыслы пикирлер ҳақыйқый я жалған болыўы мүмкин. Адамның ойының 
ҳақыйқыйлығы я жалғанлығы практика арқасы тастыйықланады ҳəм тексериледи.  

Анаў я мынаў пикирге адам тиккелей бақлаў жолы менен я ой жуўмағының жəрдеминде келеди. 
Ой жуўмағында адамзат ойлаўының дөретиўшилик характери көринис табады.  

Ой жуўмағы - бул ойлаў процеси ҳəм оның нəтийжесинде еки я бирнеше пикирлерден жаңа пикир 
келип шығады. Мəселен, адам барлық металлардың электр тоғын өткизетуғынлығын билгенликтен, 
мыстың ҳəм ток өткизетуғынлығы туўралы жуўмақ шығара алады.  

Илимий билиўде гипотезаның əҳмийети ҳəм жоқары. Ол өз ишине бақлаўға тийкарланған 
фактларды улыўмаластырыўға, билимлердиң жəми дəлийленбеген болсада, тийкарынан шамалаўларды, 
болжаўларды өз ишине алады. Практика гипотезаны жуўмағында теорияға айналдыра отырып 
мақуллайды я бийкарлайды.  
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Ойлаў процессинде идеялар пайда болады. Идея ҳақыйқатлықтың сəўлелениўи менен мақсетке 
ылайық умтылыўдың бирлиги. Мəселен, «Китап жазыў идеясы пайда болды» дейди. Идея ойдан 
ҳəрекетке, идеаллықтан реаллыққа өтиўдиң зəрүрли басқышы, идея ойлаўдың басқа формалары менен 
тығыз байланыста болады. Идея бул түсиник, пикир ҳəм ой жуўмағы.  

Идеяда адамзат ойлаўының конструктивлик дөретиўшилик характери көринеди.  
Прогрессив жəмийетлик идеялар ҳақыйқатлықты анық сəўлелендире отырып, массаны ҳəрекетке 

мобилизациялайды.  
Адамзат ойлаўы салыстырмалы өзиншеликке ийе. Бул деген сөз адамның ойы қабылланған 

предметтиң ҳəм олардың байланысының тек ғана көширмеси емес, ал дөретиўшилик пенен 
сəўлелендириўи. Бунда ой ўақыялардың тəбийий барысының алдына киреди. Бул мəнисте сана 
ҳақыйқатлықты тиккелей сəўлелендириўден ажыралыўы мүмкин. Ойлаўдың жəрдеминде адам илимий 
болжаўды əмелге асырады.  

Билиўдеги сезиўлик ҳəм рационаллық бирликте. Сезимлик қабыллаў менен ойлаўдың бирлигиниң 
ҳəм айырмашылығының обьектив тийкары - затлардағы ишки ҳəм сыртқы тəреплердиң реаль бирлиги 
ҳəм айырмашылығы. Бирақ рационаллық пенен сезиўликтиң бирлиги олардың арасындағы бирликти 
ғана емес, қарама-қарсылықты да болдырады. Сезиў органларының көрсеткишлерине критикасыз қатнас 
жасаў ҳəр түрли адасыўларға алып келиўи мүмкин. Мəселен, ўақыялардың ўақытлық избе-излигин 
қабыллаў гейде себеплик байланыс сыпатында, мəселен, Күнниң Жер дөгерегинде айналыўы 
ҳақыйқатлық сыпатында көриниўи мүмкин.  
 Рационалистлер сезиўлик билиўди мойынлағысы келмейди. Эмпириклер сезимлик билиўдиң 
əҳмийетин бийкарлаўға урынады.  
 Бул мəселеге диалектикалық подход бул еки көз-қарасты ҳəм метафизикалық көз-қарас 
сыпатында қарайды.  

 Ҳақыйқатлықты адамның танып билиўинде интуицияның роли жоқары. Интуиция заттың 
қубылыстың мəнисине тиккелей дəлиллеўдиң көмегин тийкарламай ақ енисиў. Мəселен, тəжирийбели 
врач тез руўхый кеселге душар болған адамның тек түрине қарап ақ, оның аўырыўының мəнисин 
абайлайды. Интуицияның мəниси сонда, адам аргументлестириўдиң аралық звеноларын жиберип ақ, 
жуўмақ исленетуғын тийкарға муўапық байланысларды толық саналы түрде билмей ақ жуўмаққа келиўи 
мүмкин. Интуицияның қудирети, күши үлкен тəжирийбе, теориялық ҳəм практикалық ойлаў тийкарында 
болады.  
 Интуицияға диалектикалық подход оны билиўдиң формасы сыпатында қарайды ҳəм ондағы ой 
менен сезимниң бирлигин көреди.  

  Интуитивистлер интуицияны адамның айрықша мистикалық қалаты айрықша экстаз, диний 
қайсарлық сыпатында түсиндирип, усы процессте адамға ҳеш қандай билиў алғы шəртсиз шынлық 
ашылады дейди де. Ал шын мəнисинде интуиция обьектив реаллықтың логикасын сəўлелендиретуғын 
ойдың жəмленген логикасы.  

  Қулласы, иррационалистлердиң адамның ақыл-ойының билиў мүмкиншиликлерин бийкарлап, 
биринши планға қəте түсиндирилген интуицияны шығарыўы натуўры. Бул илимге жат.  

 
 7. Гносеологияда шынлық проблемасы.  
 Билиў ойдың обьектке енисиўи, кириўи, ал бул процесстиң билиўлик мақсети шынлыққа жетисиў 

болып табылады. Шынлық деген неЎ 
Философлар арасында шынлықты түсиниўге байланыслы улыўмалық жоқ. Жаңа дəўир 

филосфиясының тийкарын салыўшы Ф. Бэкон, мəселен, шынлықтың еки түрлилиги теориясын көтерип 
шықты. Ол бул жерде философияда ҳəм теологияда билиўдиң предметин, функцияларын ҳəм усылларын 
анық ажыратты. Теологияның предмети-қудай, қудайтаныў. Теологияның функциясы - диний 
тəлийматты тийкарлаў ҳəм қорғаў.  

Философияның предмети - тəбият, философияның мақсети-тəбият нызамларын үйрениў, тəбиятты 
билиў методын ислеп шығыў. Сонлықтан ҳəм теологияның ҳəм философияның методлары ҳəр қыйлы. 
Теология сезимнен тысқары ашылыўға ҳəм ширкеўдиң абыройына сүйенсе, философия ойдың 
ҳақыйқатлыққа сəйкес келиўине, шынлыққа сүйенеди.  

Бүгинги идеализм ушын шынлық быраз америка прагматизминде субьективликке ийе, не пайдалы 
болса, сол шынлық. Сондай-ақ конвенционализм ҳəм неопозитивизмде қандай нəрсе улыўма 
мойынланған, улыўма əҳмийетке ийе болса, сол шынлық. Материализм ушын шынлық-бизиң санамызда 
сыртқы дуньяның адекват, дурыс, бурмаланбаған сəўлелениўи.  

  Шынлық-бизиң дунья туўралы билимлеримиздиң ҳəм көз-қарасларымыздың дуньяның өзине, 
обьектив реаллыққа сəйкеслиги болып табылады. Шынлыққа бул қатнастың авторы-Аристотель.  

Обьектив шынлық- бул бизиң билимлеримиздиң сондай мазмуны, ол бир адамнан я пүткил 
адамзаттан бийғəрез болады.  
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Бизиң билимлеримиз обьектив характерге ийе. Себеби олар бизден бийғəрез обьектив жасаўшы 
дуньяның сəўлеси. Обьектив шынлықты мойынлаў ҳəм бизиң сезиў, елеслетиўлеримзди сыртқы 
дуньяның субьектив образы сыпатында тəн алыў-бул, демек философиялық материализм позициясында 
турыў деген сөз.  

Объектив шынлықты мойынламаў, бийкарлаў-агностицизм ҳəм идеализм позициясында тоқтаў 
деген сөз.  

Объектив шынлықты мойынлаў абсолют шынлықты мойынлаўды аңлатады. Бирақ соның менен 
бирге билиўдиң ҳəрбир тарийхый бөлегинде ҳəрбир конкрет адамның ҳəм пүткил адамзаттың билими 
абсолют емес, ал салыстырмалы (относителли) характерге ийе.  

Абсолют шынлық-бул билиўдиң обьекти туўралы толық тамамланған билим, ол бийкарланыўы 
мүмкин емес, ал салыстырмалы (относителли) шынлық-бул билиў предмети туўралы толық емес, 
тамамланбаған шынлық. Усы себепли абсолют шынлық-бул толық көлемдеги обьектив шынлық, ал 
относителли шынлық тамамланбаған формадағы, толық емес көлемдеги шынлық. Ҳəрбир относителли 
шынлықта абсолют шынлықтың моменти бар. Себеби қəлеген относителли шынлық обьективликке ийе 
болса, өткинши емес, абсолют бийкарланбайтуғын билимниң моменти бар.  

Бизиң билимлеримиздиң тереңлесиўи ҳəм кеңейиўи бизди ҳəр дайым абсолют шынлыққа 
жақынлатады. Относителли шынлықты танып билиў бизди абсолют шынлыққа жақынлатады. Бирақ 
обьектив дуньяның шексиз ҳəм үзликсиз раўажланыўы себепли тутас алғанда, бизиң билимлеримиз 
абсолют емес, ал относителли характерге ийе. Относителли ҳəм абсолют шынлықтың билиў 
процесиндеги өз-ара байланысын анализлей отырып, заманымыздың ири физиги Нильс Бор 1913-жылы 
өзиниң атақлы толықтырыўшылық принципин (принцип дополнительности) усынады. Бул принцип 
бойынша белгили қубылыслар топары ушын шынлық екенлиги тастыйықланған билимлер ҳəм теориялар 
кең предметлик областы өз ишине алатуғын жаңа ҳəм терең билимлердиң пайда болыўы менен абсолют 
дəрежеде жалған сыпатында ылақтырылып тасланбайды, ал относителли шынлықлар сыпатында, бул 
жаңа теориялардың шекли формасы ҳəм жеке жағдайы сыпатында сақланады. Мəселен, классикалық 
механика ҳəм относителлик теориясы, квант механикасы ҳəм майданның квантлық теориясы, затлардың 
химиялық қурылысының классикалық ҳəм ҳəзирги теориясының өз-ара қатнасы.  

Догматиклер ҳəм релятивистлер абсолют ҳəм относителли шынлықты бир-бирине қарама-қарсы 
қояды.  

Бизиң билимлеримиз бир ўақытта ҳəм абсолютликке ҳəм относителликке ийе. Тутаслай алғанда 
бизиң билимлеримиз абсолют емес, ал относителли характерге ийе.  

Гносеологияда шынлық теориясының əҳмийетли аспекти шынлықтың конкретлиги туўралы 
гегеллик постулат болып табылады. Гегельдиң пикиринше абстракт шынлық жоқ, шынлық мудамы 
конкретликке ийе. Бизиң билимлеримиз шынлыққа ийе ме я жалған ба, билиўдиң субьекти дурыс жолда 
турама я адасыўда ма, бизиң билимлеримиздиң абсолютлигин я относителлигин орынның ҳəм ўақыттың 
конкрет шарайытлары белгилейди. Орын ҳəм ўақыт шарайытлары - өзгеристеги фактор. Усы себепли 
бир шарайытларда шынлық болған нəрсе өзгерген, екинши бир шарайытларда адасыў я жалған болыўы 
мүмкин.  

Шынлық мəселесин тек субьектли-обьектли қатнаслар системасы рамкасында қараў керек. Егер 
шынлыққа раўажланыў көз-қарасынан келсек, шынлықты процесс сыпатында қарай отырып, конкрет 
шынлыққа абстракт шынлық қарама-қарсы қойылады.  

Қəлеген шынлық билиў барысында раўажланғанлықтан өз ишинде ҳəм абстракт ҳəм кокрет 
моментти қамтыйды. Ол раўажланыўдың өзинен кейинги басқышы ушын абстрактлыққа ийе болса, 
раўажланыўдың өзине дейинги басқышы ушын салыстырмалылыққа (относителликке) ийе.  

Дуньяны билиў процеси бул тек теориялық процесс ғана емес, соның менен бирге өмирлик, 
практикалық процесс ҳəм. Адамзат практикасы философиялық көз-қарастан бул адамзаттың тəбиятты 
саналы ҳəм мақсетке муўапық өзгертиўи, социаллық қатнасларды қəлиплестириўи бойынша жəмленген 
искерлиги, бул мийнет процесси ҳəм оның ҳəрекет етиўиниң социаллық-тарийхый шарайытлары менен 
бирлиги.  

Практика ҳəрқашан жəмийетлик характерге ҳəм тарихийлыққа ийе. Гносеологияда, субьектли-
обьектли қатнаслардың бағдарында практика адам тəрепинен ҳəм тəбиятты ҳəм социаллық қатнасларды 
қайта өзгертиў бойынша материаллық-сезиўлик искерлик сыпатында қаралады.  

  Билиў процеси сəўлелениў процеси сыпатында генетикалық жақтан, тарийхый жақтан 
адамзаттың жəмийетлик-практикасы менен белгиленген ҳəм жанапайланған.  

 Таяныш сөзлер: сəўлелендириў, титиркендириў, сезим, қабыллаў, елеслетиў, түсиник, 
пикир, қабыллаў, психика, сана, тил, билиў, сезиўлик басқыш, рационаллық басқыш, шынлық, 
практика.  

 
8-тема. Философияда диалектика мəселеси  

Жоба 
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q. Диалектика түсиниги, оның қəлиплесиўи. Диалектика ҳəм оның альтернативалары 
(метафизика, догматизм).  

w. Нызам, нызамлық түсиниклери. Диалектика тəбият, жəмийет ҳəм ойлаўдың 
раўажланыўының, өзгериўиниң оғада улыўма нызамлары туўралы тəлиймат.  

3 Диалектиканың категориялары болмыстың универсаллық байланысларының көриниси 
сыпатында.  

r. Диалектиканық тийкарғы нызамлары.  
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 Философия дүньяны тутаслық, оның үстине мудамы өзгеристеги ҳəм раўажланыўдағы тутаслық 

сыпатында теориялық жақтан сəўлелендириўге умтылады. Бул проблеманың шешилиўи əсирлерге 
созылды. Оның өз ишинде айрықша тəлиймат--диалектика қəлиплести. Диалектиканың жəрдеминде 
ойшыллар дүньядағы ғалаба байланыслардың тəбиятын ҳəм раўажланыўдың улыўма нызамларының 
тəбиятын түсиниўге умтылды. Философиялық мəнисте диалектика деген неЎ Оның мəниси недеЎ Ҳəмме 
философлар диалектиклер меЎ Диалектикада альтернативалар бар маЎ Бул сораўларды бираз кеңирек 
қарап көрейик.  

Диалектика грекшеден аўдармасында Ғгүрриңлесиў өнериҒ, Ғтартыс, айтысыў өнериҒ дегенди 
аңлатады. Əййемги грек мəдениятында диалог жүргизиў мəденияты жүдə баҳаланды. Ал бул үлкен 
таярлықты ҳəм шеберликти талап етти. Ҳəр түрли көз-қарасларды соқлығыстырып билиў, өзиниң 
пикирлериниң дурыслығын дəлийллеў Сократ пенен Платонда жүдə анық көринди. Олар диалогты 
шынлықтың, демек жаңаның пайда болыўы ушын жəрдем беретуғын қубылыс сыпатында түсиндирди. 
Жаңа тартыстың басламасында болмаған, бирақ додалаў процессинде пайда болған. Бундай подходты 
эвристика деп атайды. Грекшеден аўдармасында эвристика ашылыўды аңлатады. Бул нəрседен 
диалогтың дөретиўшилик басламасын көремиз. Ойдың раўажланыўы альтернативлик көз қараслардың 
соқлығысыўында, қарама-қарсылықлардағы улыўмалықтың көриниўинде, ҳəр түрли пикирлердиң 
белгили келисимлериниң тастыйықланыўында өтеди. Пикирдиң бундай соқлығысыўларына мысалларды 
бизлер Сократтың диалогларында табамыз. . Булар Платонның Парменид, Гиппий үлкен, Мəмлекет 
мийнетлери. Сократ буларда Ғақыл-парасатлықҒ, ҒгөззаллықҒ, ҒəдалатлықҒ түсиниклери туўралы 
тартысады. Не себеп адамның творчестволық ойлаўы диалектикалық характерге ийе. Себеби болмыстың 
өзи мудамы өзгеристе ҳəм раўажланыўда ҳəм ол туўралы адамлар айтысып тартысады. Болмыстың 
қарама-қарсылығы болмыс туўралы пикирлердиң қарама-қарсылығында өз сəўлелениўин табады. 
Дүньяны қурамалы, раўажланыўдағы қубылыс сыпатында қараў өзгеристегилик пенен сақланыўдың өз-
ара байланысы туўралы қыйыншылықлар менен соқлығысады. Айтайық, узақ ўақыт дүнья өзгермейди 
деп түсиндирилип келди. Соңынан дүньяның өзгериси туўралы қарама-қарсы идея ҳүким сүреди. 
Əййемги Қытай, Индия, Əййемги Греция философиясын еске түсирейик. Гераклиттиң бир дəрьяға еки 
мəрте түсиўге болмайды деген сөзи ҳəммеге мəлим. Ҳəттеки, Кратилдиң бир дəрьяға бир рет түсиўге 
болмайды деген тастыйықлаўы ҳəм бар. Философлардың қайсысы дурыс айтады. Дүньяны өзгермейди 
дейтуғынларыма я оның өзгеристе болатуғынларын мойынлайтуғынлар ма. Мəлим пикир жүриткенде 
дүньяның өзгермелилиги ҳəм турақлылығы ҳəм есапқа алынады. Бирақ олардың қарама-қарсылықлы 
бирлигин түсиниклердиң тилинде сəўлелендириў жүдə қыйын. Бундай проблема менен əййемги грек 
философы Зенон ҳəрекеттиң мəнисин түсиниўде соқлығысты. Логикалық пикирлеўлериниң жуўмағында 
ол тиккелей қарама-қарсылықлы жуўмаққа келди. Ҳəрекет мүмкин емес. Бул логикалық парадокслар 
апорий атына ийе болды. Олардың гейбиреўлерин қарайық. Мəселен, ҒДихотомияҒ аты менен белгили 
апория. Зенон анаў я мынаў предметтиң ҳəрекетин бастан баслап соңғы пунктқа шекем қарайды. Ол 
былай пикирлейди- ҳəрекеттеги предмет дəслеп өз жолының ярымын өтеди, соңынан қалған ярымын ҳəм 
солай шексизликке созылады. Соның ушын ҳəм предмет өтиў мүмкиншилигине ийе емес жолдың 
белгили бир бөлеги қалып қоя береди. Усының тийкарында Зенон мынадай пикирге келеди- ҳəрекеттеги 
предмет қандай тезликке ийе болса ҳəм соңғы пунктқа жете алмайды. Себеби жолдың өткен 
бөлеклериниң ақырғы жəми тутас жолға ҳеш қашан тең болмайды. Оның үстине Зенон ҳəрекет улыўма 
мүмкин емес деген жуўмаққа келеди. Əлбетте, Зенон ҳəрекеттиң мүмкин емеслигин логикалық 
дəлийллеў менен оның мүмкинлигин сезиўлик қабыллаў арасындағы айырмашылықты көрди. Ҳəттеки 
усы бүгинлигинде ҳəм бул қарама-қарсылық ашық-айдынлыққа ийе емес. Бул проблеманың ҳəзирги 
изертлеўлеринде бул дихотомия интеграллық операциялардың дифференциаллық проблемаларға қарама-
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қарсысының тийкарлары сыпатында формулировкаланады. Айтайық, белгили бир нызам бойынша соңғы 
бөлек потенциаллық жақтан шексиз избе-изликке бөлинетуғын болса, тутаслықты қайта тиклеў бойынша 
қайта операцияларды қалай тиклеў мүмкин.  

Ҳəр түрли философиялық мектеп ҳəм бағдарларда диалектика идеясының тарқалыўы мынадай 
сораўды қойыўды ҳəм талап етеди- философлар диалектикадан басқа қандай методларды пайдалана 
алды. Диалектикаға альтернативалар барма.  

Диалектиканың қарама-қарсысы метафизика деген пикир кең тарқалған. Метафизика деген не ҳəм 
оны қалай түсиниў керек. ҒМетафизикаҒ түсиниги туўралы бир-еки аўыз сөз. Б. э. ш. биринши əсирде 
Родослы Андронник Аристотельдиң өзин Ғбиринши философияҒ деп атаған шығармаларын енгизеди. 
Булар болмыс пенен билиўдиң жоқарғы, биринши, басланғыш принциплерин билиў туўралы 
шығармалары еди. Олар Андронника ҒМетафизикаҒ (нақма-нақ Ғфизикадан кейинҒ дегенди аңлатады). 
Бул дəстүрге сəйкес соңғы ўақытлары ҳəм ҒметафизикаҒ термини арқалы болмыс пенен билиўдиң 
жоқары басламалары туўралы философиялық изертлеўлерди түсинеди (мəселен, схоластиклер, 
Кампанелла, Гассенди ҳ.т.б.). Канттан баслап метафизиканың жаңа трактовкасы басланады. Ол өзиниң 
философиясын критикалық метафизика деп атайды. Ақыры, ол билиўдиң шегаралары туўралы барлық 
өткендеги философиялық билимлерди критикалық көз-қарас тийкарынан анализлейди. Пүткил 
философия Кантта критикалық ҳəм критикалыққа дейинги, догматикалық метафизика болып бөлинеди.  

Гегель философиялық билимниң бурынғы системасын - метафизиканы толығы менен 
бийкарлайды. Бурынғы философияның барлық методларын (метафизика) ол метафизика деп атап, оған 
диалектиканы қарама-қарсы қояды. Философиялық билиўдиң еки қарама-қарсы методының бөлиниўи 
Гегельден басланады.  

Диалектика менен метафизиканың альтернативасы туўралы айтқанда, метафизиканы диалектикаға 
тек шеклеўли жағдайда, конкретлирек айтқанда билиўлик принциплердиң, билиўлик концепциялардың 
шегараларында ғана қарама-қарсы қоюды есапқа алған жөн.  

Билиўдиң конкрет методлары, приемлары туўралы айтсақ, диалектика билиў искерлигиниң 
метафизикалық методларын ҳəм усылларын органикалық түрде өз ишине алады. Ҳақыйқатында, адамзат 
билиўи өз искерлигиниң биринши басқышларында тири дүньяны қарапайымластырады, 
турпайыластырады, жансызландырады да. Ақыры, тири организмди үйрениў ушын, биз оны 
жансызландырамыз ҳəм соңынан бөлеклерге бөлемиз. Бул бөлеклерди үйрениў барысында тириниң не 
екенлигин билемиз. Басқаша болыўыда мүмкин емес- тутаслықтың мəнисин, оның қандай бөлеклерден 
туратуғынлығын билип алмай билиў мүмкин емес. Бизиң билиўимиз усындай. Билиў искерлигиниң 
тарийхында тутаслықты жансызландырыў ҳəм майдалап бөлиўди философлардың, алымлардың 
абсолютлендирген ҳəм бузылған тутаслықты бириктириўге, синтезлеўге, қайтадан тиклеўге өте алмаған 
дəўирлери ҳəм болды. Мине метафизиканың диалектикаға қарама-қарсы принцип сыпатында дəреги ҳəм 
усында. Деген менен олардың ара-қатнасы быраз қыйын ҳəм қурамалы. Тарийхый жақтан дəслеп 
изертлеўдиң метафизикалық методлары қəлиплести, ал соңынан диалектика өзиниң методлариның 
арсеналына метафизикалық методларды ҳəм енгизген. ТБирақ бул бойынша метафизикалық методлар 
қолланылыўы бойынша белгили сфера менен шекленген.  

Диалектикаға альтернативалар проблемасында тағы бир мəселе бар: Обьектив диалектикаға, 
демек обьектив реальлықтың өзиндеги диалектикаға альтернативалар бар маЎ Жуўап биреў: жоқ. Ақыры 
метафизикалық, догматлық ойлаў - бул адамды қоршаған дүньяны ҳəм оның ойлаўының белгили 
тəреплерин, қəсийетлерин абсолютлендириў. Бундай ойлаў қубылыслардың байланысларын ҳəм өз-ара 
тəсийрин оншелли есапқа ала бермейди, оған предметлердиң жеке элемент ҳəм қəсийетлерин бөлип 
қараўды абсолютлендириў тийисли. Байланысларды, өз-ара тəсир ҳəм өтиўлерди метафизика дыққат 
орайынан жоғалтып алып, дүньяның көп түрли тəреплериниң пүткил байлығын ашыў ҳəм дүньяның 
бирлигин тастыйықлаўдан өзин маҳрум қылады. Егер диалектика байланыслар туўралы тəлиймат болса, 
метафизика оны есапқа алмаўға умтылады. Догмалық ойлаў ушын оғада қыйынның қыйыны - қарама-
қарсылықлардың байланысы. Догматиклер ҳəмме ўақыт қарама-қарсылықларды өзлериниң 
пикирлеўлеринен шығарып таслаўға умтылды. Олардың ойлаўын ойлаўдың я қара я ақ деп ойлаў типи 
менен теңлестирсе болады.  

Қарама-қарсылықлардың бирлигине дейинги аралықта байланысларды анықлап түсине билиў - 
бул диалектиканы уғыныў. Солай етип диалектика - бул дүньяны солай түсиниў ҳəм оны меңгериўдиң, 
өзлестириўдиң сондай усылы, бунда ҳəр түрли қубылыслар олардың байланысларының көп 
түрлилигинде, қарама- қарсылықлы күшлердиң өз-ара тəсийринде, өзгерислеринде ҳəм раўажланыўында 
қаралады.   

Енди диалектиканың тарийхый типлери мəселесине келсек, диалектиканың элементлери Əййемги 
Шығыс, айрықша Индия ҳəм Қытай философиясында көринис табады. Мəселен, даосизм философиясына 
сəйкес дүньяда турақлылық жоқ: бир затлар жоқ болады, басқалары келеди, биреўлери гүллейди, гүллеп 
жайнап-жаснайды, ал биреўлери жоқ болады. Қубылыслар белгили өмирге жетискеннен кейин, 
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өзлериниң қарама-қарсысына айналады: толық емес толық, қыйсық дүзиў, бос-толық, гөне жаңа менен 
алмасады.  

Философияның тарийхында айрықша əййемги грек, антикалық диалектиканы атап өтиў зəрүрли. 
Гераклиттиң пикиринше, ҳəмме нəрсе өмир сүреди ҳəм соның менен бирге өмир сүрмейди, ҳəмме нəрсе 
ағыста, мудамы пайда болыў ҳəм жоқ болыў процессинде болады. Оның фрагментлериниң биреўи: 
ҒБизде - тири ҳəм өли, зейинди ашатуғын ҳəм уйықлататуғын, жас ҳəм ғарры бар. Ақыры бул өзгериске 
түскеннен кейинги ҳəм оннан кейинги солҒ. (Материалисты Древний Греции. М. , 1955. с. 49).  

Аристотель философиясында диалектика - дəлийиллеў усылы. Басқалардан алынған, бирақ 
ҳақыйқатлығы белгисиз жуўмақлардан келип шығады. Диалектикалық көз-қараслар Аристотельде оның 
материя менен форманың ара-қатнасын, мүмкинлик пенен ҳақыйқатлықтың ара-қатнасын анализлеўде, 
олардың бир-биреўине өтиўине байланысы бар. Ҳəрбир зат басқаға айналыўы мүмкин, мрамор статуяға, 
ағаш столға айналыўы ҳ. т. б мүмкин.  

Диалектикалық идеялар орта əсирлик философияның шегарасында, əсиресе Жақын ҳəм Орта 
Шығыста философия теологияның хызметкерине айналған Батыс Европаға қарағанда ҳəм раўажланыўға 
ийе болды.    

Жаңа дəўир тусында диалектикалық идеяларды Декарт, Спиноза, Лейбниц ҳəм басқаларда көриў 
мүмкин. Деген менен, тутаслай алғанда XVII-XVIII əсирлер философиясының ойлаў усылын 
метофизикалық деп минезлесе болады.  Диалектиканың күшли раўажланыўы немец классикалық 
философиясының рамкасында, ең алды менен Гегельдиң философиясында күшли раўажланыўға ийе 
болды.  

Егер антиклик диалектика ой жуўыртыўшылықтағы болжаўларға тийкарланған болса (мəселен, 
дүньяның өзгергишлиги, оның қарама-қарсылығы туўралы идея), Гегельдиң диалектикасы тийкарынан 
сол дəўирдиң илимий жетискенликлерине сүйенди ҳəм теориялық идеялардың минсиз системасын 
қурайды.  

Гегель ең алды менен диалектиканың тийкарғы түсиниклерин-түсиник аппаратын қəлиплестирди. 
Ол усы бүгинлигинде ҳəм табыслы ҳəрекет етиўде. Гегель диалектикасының тийкарғы түсиниклери ҳəм 
нызамларының системасы көп түрли байланыслар, өтиўлер ҳəм раўажланыўды процесс сыпатында 
сəўлелендирди. Қулласы, раўажланыўдың тийкарғы нызамларын: сапалық ҳəм санлық өзгерислердиң 
бир-бирине өтиў нызамын, қарама-қарсылықлардың бирлиги ҳəм гүреси нызамын, бийкарлаў нызамын 
формулировкалаў Гегельге тийисли. Гегель диалектикасының тийкарғы принциплерин диалектикалық 
ойлаўдың нормалары сыпатында қəлиплестирип дүзди: қубылыслардың универсаллық байланысының 
принципи, қарама- қарсылықлардың бирлиги принципи, диалектикалық бийкарлаў арқалы раўажланыў 
принципи. Тағы бир мəрте атап өтемиз: Гегель диалектика бойынша өз концепциясында үлкен илимий 
ҳəм тарийхый материалды улыўмаластырды. Бунда оның философиялық излениўлериниң баҳалылығы 
көринис табады. Гегель руўхый раўажланыўды жəмийетлик раўажланыўдан бөлеклеп қойды, себеби ол 
тарийхты, тəбиятты ҳəм адамды түсиниўде идеалистлик позицияда болды.  

К. Маркс ҳəм Ф. Энгельс диалектиканы ҳəм материализмди бириктирип диалектикалық 
материализм теориясын дүзди ҳəм оны тəбиятты, билиў процессин, жəмийетлик турмыс қубылысларын 
түсиниўге тарқатты. Ҳəзирги философияда диалектика философиялық билимниң зəрүрли элементи 
сыпатында қатнасады. Оның үстине бүгинлигинде философиялық ойдың көп ғана бағдарларының не 
себеп диалектика идеясын ислеп шығып атырғанлығы жүдə қызығарлы мəселе. Гəп сонда, ҳəзирги 
илимий, жəмийетлик практика раўажланыў проблемасын соншалық дəрежеде актуалластырды, оны 
сезбеў, бийкарлаў туўры мəниске қарсы жүриў деген сөз. Соның ушын ҳəзирги қəлеген философия 
раўажланыў деген не, не себеп дүнья раўажланады деген сораўларға жуўап бериўге мəжбүр.  

Философияда диалектика идеясын ислеп шығыў бойынша бир қанша бағдарларды бөлип көрсетиў 
мүмкин. Олар: экзистенциаллық диалектика. Адамыйзатлық ҒМенниңҒ раўажланыў нызамлықларын 
түсиниўге бағдарланған. Мессианлық диалектика. Ол өз тəлийматының тийкарына практика түсинигин 
қойған ҳəм пүткил дүньяны социология категориялары позициясынан қарайды. Негативлик 
диалектика (Т. Адорно) Тийкарғы идеясы: раўажланыў - бузыў, ҳəммени абсолют бийкарлаў. Ол 
тəбияттаныў ҳəм гуманитарлық илимлер рамкасында раўажланыў туўралы анаў я мынаў идеяларды өз 
ишине алады. Биологиялық изертлеўлер сферасында - бул Александердың эмерджентлик 
диалектикасы. Башляр ислеп шыққан тəбияттаныў илимлери диалектикасы. Àë ҳəçèðãè ýòàïòà 
ïîñòïîçèòèâèçì ¢əêèëëåðè òəðåïèíåí áóë êîíöåïöèÿ èñëåíèï øûғûëғàí. Òàðèõèé áèëè¢ 
äèàëåêòèêàñû. Êөáèðåê Ð. Äæ. Êîëëèíãâóäòûң ìèéíåòëåðèíäå ñə¢ëåëåíè¢èí òàïòû.  

Äèàëåêòèêà, ñөç æîқ äүíüÿäàғû өçãåðèñ ïðîáëåìàñûí òүñèíè¢ãå æîë àøûï, 
ðà¢àæëàíû¢äûң ìəíèñèí òүñèíè¢ áîéûíøà òèéêàðғû ìîìåíò õûçìåòèí àòқàðàäû. 
Ðà¢àæëàíû¢äûң èäåÿñû àäàìçàò ñàíàñûíäà əñèðëåð áîéû қəëèïëåñòè. Äəñëåï îë 
қóáûëûñëàðäûң ïàéäà áîëû¢û, áèðèíèң åêèíøèñèíå àéíàëû¢û òó¢ðàëû êөç-қàðàñ òүðèíäå 
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өìèð ñүðäè. Îíûң үñòèíå áèð қóáûëûñòûң åêèíøèñèíå àéíàëû¢û àéíàëûï òóðû¢ 
(êðóãîâîðîò) ôîðìàñûíäà òүñèíäèðèëäè. Əééåìãè ãðåêëåð, ìəñåëåí, äүíüÿäà ҳəììå íəðñå 
қàéòàëàíàäû ҳəì áåëãèëè ìүääåòòåí êåéèí өç îðíûíà (íà êðóãè ñâîÿ) қàéòûï êåëåäè äåï 
åñàïëàғàí. Äүíüÿ - ìəңãè, ҳåøêèì òəðåïèíåí æàðàëìàғàí, öèêëëèê қàéòàëàíû¢øûëûққà èéå. 
Ãåðàêëèò ìûíàäàé äåãåí åäè: ҒÄүíüÿ áèðå¢, àäàìëàðäûң, қóäàéëàðäûң ҳåø áèðå¢è 
òəðåïèíåí æàðàëìàғàí, æàíû¢ ҳəì өøè¢äåãè îò ìəңãè áîëà áåðåäè».  

Íå ñåáåï áóë äүíüÿäà àéíàëûï òóðû¢ (êðóãîâîðîò) èäåÿñû êåң òàðқàëäû ҳəì əééåìãè 
ãðåê ìəäåíèÿòûíûң áàҳàëûқëàðûíà үéëåñòè¡ 

Ãəï ñîíäà, əééåìãè ãðåê äүíüÿñûíäà æîқàðғû қəäðèÿò àøûқ өìèð, ãөççàëëûққà 
ëəççåòëåíè¢ áîëäû. Өëèìíèң ñөçñèç áîëàòóғûíëûғû áóíäàé åòèï äүíüÿíû қàáûëëà¢ äà ҳåø 
қàíäàé ҳəì ðîëü îéíàìàäû. Əééåìãè ãðåêëåðäèң îéëà¢ûíøà ïүòêèë ãөççàëëûқ қàéòàëàíû¢û 
òèéèñ. Óñûííàí àéíàëûï òóðû¢ (êðóãîâîðîò) èäåÿñû өìèð ñүðåäè.  

Öèêëëèê èäåÿñûíà қàðàìà- қàðñû îðòà əñèðäå ôèëîñîôèÿäà ¢àқûòøà áàғäàðëàíû¢, 
¢àқûÿëàðäûң èçèíå қàéòàëàíû¢øûëûқ èäåÿñû ïàéäà áîëàäû. Õðèñòèàíëûқ ôèëîñîôèÿ 
àäàìíûң òàêðèéõûíûң îíûң òó¢ûëû¢ûíàí өëè¢èíå øåêåì áàғäàðëàíû¢ûí äàғàçàëàäû. 
¹əñèéåòëè Àâãóñòèí, ìəñåëåí, àäìíûң òó¢ûëû¢ûí òàðèéõòûң áàñëàìàñû ìåíåí, îíûң 
өëèìèí қîðқûíûøëû ñóä ïåíåí ñàëûñòûðäû. Áóë өòêåííåí êåëåøåêêå áàғäàðëàíғàí 
ðà¢àæëàíû¢ ïðîöåññèí òүñèíè¢äå əҳìèéåòëè îé.  

Ôèëîñîôèÿ òàðèéõûíäà əëåìíèң Ғáèðèíøè òүðòêè» èäåÿñûí ìàқóëëàғàí ôèëîñîôëàð 
ҳəì áîëäû. Ìəñåëåí, Äåêàðò. Ñîíäàé-àқ òàðèéõûé ðà¢àæëàíû¢äû æəìèéåòòåãè 
ðåâîëþöèÿëûқ өçãåðèñëåð àðқàëû òүñèíäèðè¢ãå óìòûëғàí ôðàíöóç àғàðòû¢øûëàðû Âîëüòåð 
ҳəì Ðóññîíûң îðíû äà àéðûқøà.  

Ðà¢àæëàíû¢äû òүñèíè¢ áîéûíøà áàҳàëû èäåÿëàð íåìåö êëàññèêàëûқ 
ôèëîñîôèÿñûíäà (Êàíò, Ãåãåëü) ҳəì өç êөðèíèñèí òàïòû. Əñèðåñå ðà¢àæëàíû¢ òó¢ðàëû 
êîíöåïöèÿ åң àëäû ìåíåí àäàìçàòòûң òàðèéõûé ðà¢àæëàíû¢ûíûң îáüåêòèâ èäåàëèçì 
ïîçèöèÿñûíàí òүñèíäèðèëè¢è Ãåãåëüãå òèéèñëè.  

Ðà¢àæëàíû¢, èëãåðè өðëå¢ áàñëàíғûø ñàïàäàí æîқàðû ñàïàғà өòè¢ áîëûï òàáûëàäû. 
Îë åêè ñàïàíûң ðàìêàñûíäà ñàíëûқ ҳəì ñàïàëûқ өçãåðèñëåð àðқàëû əìåëãå àñàäû ҳəì áóíäà 
ðà¢àæëàíû¢äûң äəðåãè îáüåêòèâ äèàëåêòèêàëûқ қàðàìà-қàðñûëûқ áîëàäû, àë 
ðà¢àæëàíû¢äûң áàғäàðû áèéêàðëà¢äû áèéêàðëà¢ áîëûï õàðàêòåðëåíåäè. Æîқàðûғà қàðàé 
ðà¢àæëàíû¢ өçèíå æîëäû òåíäåíöèÿ òүðèíäå ñàëàäû. Îë өç èøèíå ðà¢àæëàíû¢ äə¢èðèíèң 
æàңà ñàïàíû қəëèïëåñòèðè¢èíèң çəðүðëè ýòàïû ñûïàòûíäà ñàëûñòûðìàëû òүðäå òûíûø 
(ýâîëþöèÿëûқ) äə¢èðäè ҳəì êèðãèçåäè. Ñîíäàé àқ ðåãðåññòèң, äåìåê ãөíåãå қàéòûï àéíàëûï 
êåëè¢ ìүìêèíøèëèãè ҳəì áîëàäû. Ñîëàé åòèï ðà¢àæëàíû¢ æîқàðûëà¢äûң àâòîìàò ïðîöåññè 
áîëà àëìàéäû.  

¹óëëàñû, ҳəð қàíäàé íəðñå ïàéäà áîëàäû, ðà¢àæëàíàäû ҳəì өç өìèðèí òàìàìëàï, 
åêèíøè ñàïàғà өòåäè. Äåãåí ìåíåí ìəëèì ¢àқûòқà øåêåì өç òóðàқëûëûғûí ñàқëàéäû. Áóë 
òóðàқëûëûқ, əäåòòå ìəëèì íûçàìëàðäà өç êөðèíèñèí òàáàäû. Äèàëåêòèêàíûң íûçàìëàðû 
(қàðàìà-қàðñûëûқëàðäûң áèðëèãè ҳəì ãүðåñè, ñàí өçãåðèñëåðèíèң ñàïà өçãåðèñëåðèíå өòè¢ 
ҳəì áèéêàðëà¢äû áèéêàðëà¢ íûçàìëàðû) ҳəì ñîíäàé.  

Ҳəð áèð íûçàì ҳəð òүëè êàòåãîðèÿëàðäà êөðèíèñ òàáàäû. Áèðàқ ñîíû àéòû¢ûìûç 
êåðåê, áүãèíëèãèíäå ôèçèêà, ìàòåìàòèêà, õèìèÿ, áèîëîãèÿ, ñûÿқëû ôóíäàìåíòàëëûққà èéå 
èëèìëåðäå æүç áåðèï àòûðғàí өçãåðèñëåðäè òåê äèàëåêòèêàíûң íûçàì, қàғûéäàëàðû ìåíåí 
òүñèíäèðè¢ æåòêèëèêñèç áîëûï қàëäû. Əëáåòòå áóë áîéûíøà ҳəð òүðëè ïèêèðëåð áàð. Øåò 
åëëåðäå êөï ғàíà ôèëîñîôëàð äèàëåêòèêàíû áèðîòàëà áèéêàðëàìàñòàí ñèíåðãåòèêàíû ҳəì 
қîëëàï- қó¢àòëàìàқòà.  
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Àëûìëàðäûң ïèêèðèíøå, Ғñèíåðãåòèêà» òүñèíèãè èëèìãå 70- æûëëàðû êèðèï êåëãåí. 
Îë äəñëåï ôèçèêàëûқ, áèîëîãèÿëûқ, õèìèÿëûқ қóáûëûñëàðäàғû, êåéèíøåëèê 
ýêîíîìèêàëûқ-òåõíèêàëûқ, æəìèéåòëèê ïðîöåññëåðäåãè өçèí - өçè øөëêåìëåñòèðè¢, 
óéûìëàñòûðû¢, өçèí - өçè áàñқàðû¢, õàîñ (òəðòèïñèçëèê) ñûÿқëû ҳàëàòëàðäûң 
áàғäàðëàíû¢ûí, íûçàìëàðûí áèëè¢ãå қàðàòûëғàí. Áóë òəëèéìàòòûң äəñëåï áåëüãèÿëû ôèçèê 
Èëüÿ Ïðèãîæèí, ñîңûíàí íåìåö ôèçèãè Õåíðèê Õàéêåí ҳəì áàñқà àëûìëàð òèéêàðûí 
ñàëғàí ҳəì îë áүãèíëèãèíäå áèéғəðåç îéëà¢ ìåòîäû ñûïàòûíäà қàðàëìàқòà. Áóë áàғäàðäû 
òүñèíäèðè¢äå òóðàқëàñқàí ïèêèð æîқ. Ìəñåëåí, îíû áèðïàðà àëûìëàð äèàëåêòèêàíûң 
äà¢àìû äåñå, åêèíøè áèðå¢ëåðè ÕÕ əñèðäåãè èëèì ҳəì æəìèéåòëèê ðà¢àæëàíû¢ 
íəòèéæåñèíäå æүçåãå êåëãåí îéëà¢ ìåòîäû äåï òүñèíäèðåäè. Ñèíåðãåòèêàғà òəí қəñèéåò íå¡ 

Æàñûðàòóғûíû æîқ, ÕÕ əñèðäå òəáèÿòòàíû¢äàғû ҳəì æəìèéåò òàíû¢äàғû 
æåòèñêåíëèêëåð íəòèéæåñèíäå îáüåêò ïåíåí ñóáüåêò, ìàòåðèàëëûқ ïåíåí ðó¢õûéëûқ, 
èçåðòëå¢øè ìåíåí îíûң èçåðòëå¢ îáüåêòè, òəáèÿò ïåíåí æəìèéåò, òүðëè қàòëàìëàð ҳəì 
òîïàðëàð îðòàñûíäàғû ìүíəñèáåòëåðãå æàңàøà қàòíàñ áàñëàíäû. Îíûң ìəíèñè ñîííàí 
èáàðàò, èëèì ҳəì ôèëîñîôèÿíûң өç-àðà ïàðқû åíäè îëàð àðàñûíäàғû қàðñûëûқ, қàðàìà-
қàðñûëûқ ҳəì àíòîãîíèçì òó¢ðàëû åìåñ, áəëêèì, îëàðäûң áèðãå èñëåñè¢è, áèðëèãè ҳàққûíäà 
ïèêèð æүðãèçè¢äè òàëàï қûëìàқòà. Äåìåê, ñèíåðãåòèêà áîëàòóғûí áîëñà èíñàí òóðìûñûíäà, 
èëèì ïðîöåññèíäå áóðûí áîëìàғàí қàòíàñëàðäû ôèëîñîôèÿëûқ àíàëèç қûëû¢øû áàғäàð 
ñûïàòûíäà ïàéäà áîëäû.  

Åãåð äèàëåêòèêà ðà¢àæëàíû¢äû қàðàìà-қàðñûëûқëàðäûң áèðëèãè ҳəì ãүðåñè, ñàí 
өçãåðèñëåðèíèң ñàïà өçãåðèñëåðèíå өòè¢è, áèéêàðëà¢äû áèéêàðëà¢ íûçàìëàðû àðқàëû 
ñə¢ëåëåíäèðñå, ñèíåðãåòèêà îëàðäû ðà¢àæëàíû¢äûң áèðäåí áèð óíèâåðñàë íûçàìëàðû äåï 
қàðàìàéäû. Áóíàí òûñқàðû ñèíåðãåòèêà áүãèíãè öèâèëèçàöèÿ ðà¢àæëàíû¢ûíà òəí áàñ 
ïðèíöèï - үçëèêñèçëèê (ýâîëþöèÿ), áàñқûøïà-áàñқûø ðà¢àæëàíû¢ (êîýâîëþöèÿ) 
òåңñèçëèê, òóðàқñûçëûқòûң òóðàқëû ñûïàò àëû¢û ñûÿқëû íûçàìëûқëàðäû òèéêàðëàï áåðäè 
ҳəì îëàð èëèì, æəìèéåòëèê òóðìûñ ðà¢àæëàíû¢ûíäà áàðғàí ñàéûí өç äəëèéëëëå¢èíå èéå 
áîëìàқòà.  

Ñèíåðãåòèêà үéðåòåòóғûí ðà¢àæëàíû¢äûң ýâîëþöèÿëûқ ïðèíöèïèí àíàëèç қûëûï 
êөðåéèê. Áүãèíãè êүíäå äèàëåêòèêà òèéêàðëàï áåðãåí ýâîëþöèÿñûç ðåâîëþöèÿ, 
ðåâîëþöèÿñûç үçëèêñèç ðà¢àæëàíû¢ æүç áåðìåéäè äåãåí ãəï åñêèðèï қàëäû. Ñåáåáè 
ýâîëþöèÿ áîëìûñòûң óëû¢ìà íûçàìû ñûïàòûíäà òåê ғàíà èíñàíëàð ìåíåí èíñàíëàð 
îðòàñûíäàғû, áəëêè èíñàí ìåíåí òəáèÿò îðòàñûíäàғû áèðëèê, áèðãå èñëåñè¢äè ҳəì 
ìàқóëëàéäû. Îë æəìèéåò òóðìûñûíäà êåңèñëèê ҳəì ¢àқûòқà áàéëàíûñëû ãåîñèÿñàòëûқ 
өçèíå òəíëèêòè åñàïқà àëû¢äû òàëàï қûëàäû. Æəìèéåòòå ðåâîëþöèÿëûқ ҳəäèéñå æîқ 
äåìåêøè åìåñïèç. Òàðèéõòà êөïëåï ðåâîëþöèÿëûқ òөңêåðèñëåð áîëғàí. Îëàð òó¢ðàëû 
êөïëåï øûғàðìàëàð ҳəì æàçûëғàí. Áèðàқ XX-əñèð èëèìè ðåâîëþöèÿíûң ðà¢àæëàíû¢ 
ïðîöåñèíäåãè áèðäåí-áèð æîë åêåíëèãèí êөðñåòè¢ ìåíåí áèðãå îíûң áåëãèëè äəðåæåäå 
қə¢åòåðëè æîë åêåíèí äəëèéëëåï áåðäè. Àқûðû, îë åñêè ñèñòåìàíû çîðëûқ ïåíåí à¢äàðûï 
òàñëà¢äû, áóçû¢äû, æîқ қûëû¢äû àқëàéäû. Ìəëèì, ìàðêñèñòëèê òəëèéìàòòà Ғçîðëûқ - æàңà 
æəìèéåòòèң êèíäèê øåøåñè» äåï қàðàëàäû. Óëû¢ìà ðåâîëþöèÿëûқ òəëèéìàòòà çîðëûққà 
àéðûқøà èòèáàð áåðèëåäè ҳəì îғàí øàқûðûëàäû. Үçëèêñèç ðà¢àæëàíû¢ òəëèéìàòûíäà 
áîëñà, ïðîãðåññ, ðà¢àæëàíû¢ åñêèíè áóçáàñòàí, óðûññûç-қàғûññûç əìåëãå àñû¢û ìүìêèí 
áîëғàí ïðîãðåññ åêåíëèãè òèéêàðëàíàäû. Áóë òəëèéìàò ҳəçèðãè çàìàí òəáèÿò èëèìëåðèíèң 
òèéêàðғû íûçàìëûқëàðû ñûïàòûíäà òèéêàðëàíûëғàí.  

Áóë ñèíåðãåòèêàíû æəìèéåòèìèçäèң áүãèíãè ñèÿñèé-æəìèéåòëèê ҳəì ýêîíîìèêàëûқ 
òóðìûñûíà åíãèçåð åêåíáèç, ðåñïóáëèêàìûç Ïðåçèäåíòè Èñëàì Êàðèìîâòûң ҒҮëêåí 
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ñåêèðè¢ëåð òүïêèëèêëè ¢àéðàí қûëû¢ æîëû ìåíåí åìåñ, áəëêè áèð áàñқûøòàí åêèíøè 
áàñқûøқà èçáå-èç өòè¢, ÿғíûé ýâîëþöèÿëûқ òəðèçäå èëãåðèëåï áàðû¢äû өçèìèç óøûí 
òàңëàï àëäûқҒ äåãåí ïèêèðèí èëèìèé òèéêàð ñûïàòûíäà ïàéäàëàíû¢ûìûç êåðåê. Ñåáåáè 
áóë ïèêèð áүãèíãè çàìàí óíèâåðñàë íûçàìëàðûíà ìó¢àïûқ êåëåäè. Îë ìåòîäîëîãèÿëûқ 
əҳìèéåòêå èéå áîëғàí ïèêèð.   

Ñèíåðãåòèêà ðà¢àæëàíû¢ ïðîöåñèíäå òóðàқñûçëûқ ҳàëàò ïåíåí òóðàқëûëûқ ҳàëàò, 
òåңñèçëèê ïåíåí òåңëèê îðòàñûíäàғû íûçàìғà ñүéåíåäè. Êåéèíãè ¢àқûòëàðғà ôèëîñîôèÿғà 
áàéëàíûñëû èëèìèé èñëåðäå òóðàқëûëûқ ҳəì òóðàқñûçëûқ òүñèíèêëåðè æèéè-æèéè òèëãå 
àëûíáàқòà. Áóë òүñèíèêëåð ҳəì Èëüÿ Ïðèãîæèííèң ҒÒóðàқñûçëûқ ôèëîñîñîôèÿñûҒ àòëû 
ìèéíåòèíäå ñèíåðãåòèêàíûң íàғûç ïðèíöèïè ñûïàòûíäà æàңàøà, äəñòүðèé áîëìàғàí 
òèéêàðäà àíàëèçëåíãåí. Àëûìíûң ïèêèðèíøå, áóë ¢àқûòқà äåéèí òóðàқñûçëûқ òүñèíèãè 
óíàìñûç ìəíèñòå èñëåòèëèï êåëèíãåí ҳəì îíûң ҳàñëû ìəíèñèíå æåòåðëè èòèáàð 
áåðèëìåãåí. Áүãèíãè çàìàí èëèìè òóðàқñûçëûқòû áîëìûñòûң àéðûқøà өçãåøåëèãè äåï 
åñàïëàéäû. Ìəñåëåí, òåáðåíè¢øè (ìàÿòíèê) ҳəðåêåòèíå èòèáàð áåðèï êөðåéèê. Îë áèð 
íîðìàäà (өëøåì) òåáðåíåäè. Åãåð òîқòàòñàқ, äəñëåïêè òóðàқëû ҳàëûíà қàéòûï êåëåäè. Àë 
åãåð îíû òөңêåðèï қîéñàқ, ìàÿòíèê ÿ îң òàìàíғà, ÿ øåï òàìàíғà àғûï òóðàäû. Áóë ҳàëàò 
òóðàқñûçëûқ.  

Óñû ¢àқûòқà øåêåì òóðàқñûçëûқ ҳàëàòû àëûìëàð äûққàòûíàí øåòòå áîëûï êåëäè. 
Ìəëèì òóðàқëûëûқ íûçàìëûëûқ ҳəì ñåáåïëèëèê íəòèéæåñè. Îíû àëäûí àëà àéòû¢, 
áàñқàðû¢ ìүìêèí. Òóðàқñûçëûқ ҳəäèéñåñèíèң ìəíèñèí òүñèíè¢ óøûí îғàí æүäə òåðåң 
äəðåæåäå íəçåð òàñëà¢ êåðåê áîëàäû. ҒÎíû áóðûíғûøà ñûéқàғû øûққàí ïèêèð ìåíåí 
òəðèéïëåï áîëìàéäûҒ äåéäè Ïðèãîæèí. Ìèêðîäүíüÿ, òîëқûí ҳəì êîðïóñêóëÿð òəëèéìàòûíà 
ûëàéûқ êîìïëåêñëè áîëғàíûíäàé-àқ, áîëìûñ òóðàқñûçëûқ ҳəì òóðàқëûëûқòûң өç-àðà 
áèðëèãèíåí èáàðàò. Ñîë ñåáåïëè îëàðäûң áèðå¢èñèç äүíüÿíû үéðåíèï áîëìàéäû.  

Óñû ¢àқûòқà øåêåì òəáèÿòòàíû¢äà êөáèðåê äåòåðìèíèíèçìãå - íəðñå ҳəì 
ҳəäèéñåëåðäèң ñåáåïëèëèê áàéëàíûñûíà əҳìèéåò áåðèï êåëèíäè. Òəáèÿò ҳəì æəìèéåòòè 
áàñқàðû¢ ҳəì үéðåíè¢äå ҳəì äåòåðìèíèçì ïðèíöèïèíå òèéêàðëàíûëäû. Åíäèëèêòå èíñàí 
òəáèÿò ҳəì æəìèéåòòè òîëûқ áèëè¢è ҳəì áàñқàðà àëû¢û ìүìêèí áå¡ äåãåí ïðîáëåìà 
қàéòàäàí êөòòåðèëìåêòå. Îíû ҳàë åòè¢ óøûí èëèì ҳəì ôèëîñîôèÿ èíñàí áàñқàðû¢û қûéûí 
áîëғàí ñàëà òóðàқñûçëûқòû үéðåíè¢ãå êèðèñòè. Òóðàқñûçëûқ-äåòåðìèíèçì-ҳəäèéñåëåðäèң 
ñåáåïëè áàéëàíûñûí áèëè¢äèң æàңà èìêàíèÿòûíà ғàíà åìåñ, áəëêè, èëèìèé ïðîöåññòèң 
èíñàíûéëàñû¢ûíàí ҳəì äəëèéë áîëàäû. Îíûң ìəíèñè ñîííàí èáàðàò, èëèìèé áèëè¢ 
ïðîöåññèíå èíñàí èñêåðëèãè қîñûëғàíû ñåáåïëè îë èíñàíûéëàñқàí ïðîöåññ. Èíñàí өç 
íə¢áåòèíäå áóë èëèìèé ïðîöåññòèң ïүòèí áèð òàìàíû. Ñîíûң óøûí åíäèëèêòå èíñàí 
ñóáüåêòèíèң əҳìèéåòè òàғû äà àðòûï áàðìàқòà. Áóғàí áèëè¢ ïðîöåññèíèң èíñàíûéëàñû¢û 
äåï қàðà¢ êåðåê. Óñû ñåáåïëè áүãèí èíñàí ҳəì òəáèÿò áèðëèãè ҳàққûíäà àéòàð åêåíáèç, 
òəáèéèé èëèìëåð îðòàñûíäà ҳəììå ¢àқûò áîëғàí óëû¢ìà òàìàíëàðғà үëêåí èòèáàð 
áåðè¢èìèç êåðåê. Åíäèëèêòå òəáèéèé èëèìëåð æəìèéåòëèê èëèìëåðãå æàқûíëàñûï 
áàðìàқòà. Êөðêåì äөðåòè¢øèëèê ïåíåí èëèìèé äөðåòè¢øèëèê өç-àðà æàқûí êåëìåêòå, 
èëèìèé àáñòðàêëûққà ҳəì ãөççàëëûқ èñêóññòâîñûíà òəí óñûë ҳəì қàғûéäàëàð åíãèçèëìåêòå.  

Òóðàқñûçëûқ ҳəì òóðàқëûëûқ ҳàққûíäà ãəï êåòåð åêåí, èíñàí ҳəì òəáèÿò 
ìүíəñèáåòèíäå қàíäàé өçãåðèñ æүç áåðèï àòûðғàíû áîéûíøà òîқòàï өòè¢èìèç êåðåê.  

Òóðàқëûëûқ äåòåðìèíëåñêåí äүíüÿíû èíñàí òîëûқ қàäàғàëà¢ғà ҳəì áàñқàðû¢ғà 
èìêàíèÿò áåðåäè. Åãåð äүíüÿ òóðàқñûçëûғûí, îíû àëäûí-àëà áèëè¢ ìүìêèí åìåñëèãèí, 
îíäàғû өçãåðèñëåð íəòèéæåñè áèç êүòêåíäåé áîëìàñëûғûí àңëàñàқ, îғàí àáàéëûëûқ ïåíåí 
ìүíəñèáåòòå áîëû¢ғà ìəæáүð áîëàìûç äåéäè Ïðèãîæèí.  
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Òóðàқñûçëûқ ҳəäèéñåñèí үéðåíè¢ èíñàííûң óñû äə¢èðãå äåéèí êөï íəðñåíè 
òүñèíè¢èíå, àéòàéûқ, èëèìäåãè øåêëåíãåíëèêòè àңëà¢ғà èìêàíèÿò áåðåäè. Ñåáåáè óñû 
¢àқûòқà øåêåì èëèì êөáèðåê òóðàқëûëûқ ҳəäèéñåñèíå èòèáàð áåðèï êåëãåí ҳəì òəáèÿòòàғû 
ҳəäèéñåëåð ìəíèñèíå áèð òàìàíëàìà æàíòàñқàí. Áèðàқ áóííàí òəáèÿò ҳəì æəìèéåòòå òåê 
òóðàқñûçëûқ áàð åêåí äåãåí æó¢ìàқ êåëèï øûқïàéäû. ҒÃəï ñîíäà, òóðàқëûëûқ ҳəì 
òóðàқñûçëûқ əéíå áèð ïàéûòòà ïàéäà áîëàäû ҳəì өìèð ñүðåäè» äåï ïèêèðëåéäè Ïðèãîæèí.  

Ñèíåðãåòèêà òóðàқñûçëûқ òүñèíèãè ҳəì õàîñ - òəðòèïñèçëèê êàòåãîðèÿñûí 
ôèëîñîôèÿëûқ æàқòàí àíàëèç åòåäè. Ҳəð қàíäàé åñêè ñòðóêòóðà æàңà ñòðóêòóðàғà өòåð åêåí, 
äəñëåï òóðàқñûçëûқ, õàîñ æүç áåðåäè, êðèçèñ ҳə¢èæ òî÷êàñûíà æåòåäè. Áóë òî÷êàäàғû 
ҳàëàòòû өçãåðòè¢äå əïè¢àéû òîñûíëûқ ҳəì àéðûқøà əҳìèéåòêå èéå. Ñèíåðãåòèêà 
ðà¢àæëàíû¢äàғû ìèêðî ҳəì ìàêðî ïðîöåññòèң өç-àðà ìүíəñèáåòèí áîëäûðàäû. Ìəñåëåí 
ãåéáèð àëûìëàðäûң ïèêèðèíøå, ìèêðîñîöèàëüëûқ ҳəäèéñåëåðäå õàîñ-òəðòèïñèçëèê, 
òóðàқñûçëûқ æүäə óíàìëû îðûí òóòñà, ìèêðîñîöèàëëûқ ҳəäèéñåëåðäå áóçû¢øûëûқ 
¢àçûéïàñûí àòқàðàäû. Ñîíûң óøûí ìəìëåêåò òəðòèï-íûçàì үñòèíëèãèí òàëàï қûëñà, åðêèí 
áàçàð òəðòèïñèçëèê, íûðқòûң åðêèíëåñè¢èí òàëàï åòåäè.  

Ñèíåðãåòèêà æàңà äүíüÿғà êөç қàðàñ ñûïàòûíäà ҒñûçûқñûçҒ áîëìûñ îáðàçû, 
ҒñûçûқñûçҒ ҳəì ҒñûçûқëûҒ òүñèíèêëåðè ҳàñëûíäà ìàòåìàòèêà èëèìèíå òəí. Ñèíåðãåòèêà 
îëàðäû óíèâåðñàë íûçàìëàðäûң õûçìåò åòè¢è ñûïàòûíäà èñëåòåäè.  

Äèàëåêòèêà óíèâåðñàë íûçàì ҳəì áàéëàíûñëàð òó¢ðàëû òəëèéìàò ñûïàòûíäà ïàéäà 
áîëғàí áîëñàäà, òèéêàðғû äûққàòû áèð ñûçûқëûëûқ áîëìûñûíà òèéêàðëàíғàí. Áèç 
ðà¢àæëàíû¢äà òөìåííåí æîқàðûғà, қàðàïàéûìíàí қûéûíғà êàðàï áàðàäû äåï үéðåòêåí 
äèàëåêòèêà òəëèéìàòûí æəìèéåò ðà¢àæëàíû¢ûíà қîëëàíûï, îíû áèð áàғäàðäà, ÿғíûé 
àëғàøқûëûқòàí қóëëûққà, қóëëûқòàí ôåîäàëèçìãå, îííàí êàïèòàëèçìãå, êåéíèíåí 
ñîöèàëèçìãå áàðàòóғûí çəðүðëè íûçàìëûëûқ äåï òүñèíäèê. Äóðûñ áóë òəëèéìàò ҳəì қóðғàқ 
ãəï åìåñ, æəìèéåòòèң áèð áàғäàðûí åñàïқà àëғàí îéëà¢ îáðàçû. Äåìåê, îë æəìèéåò ñûçûқëû 
(áèð ñûçûқ áîéûíøà) ðà¢àæëàíàäû äåãåí ãəïòåí èáàðàò åäè.  

Ñèíåðãåòèêà æàңà ôèëîñîôèÿëûқ îéëà¢ óñûëû ñûïàòûíäà áèð ñûçûқëûëûқ ïåíåí 
áèðãå ñûçûқñûçëûқ ïðèíöèïèí ҳəì æàқëàéäû. Áóë ïðèíöèï ðà¢àæëàíû¢ àëäûí àëà 
áåëãèëåï қîéûëғàí, өçãåðìåéòóғûí áèð æîëäàí êåòïåé, ҳəð áèð íəðñåíèң èøêè áèð 
өçèíøåëèãè ҳəì ñûðòқû áàéëàíûñû íåãèçèíäå ҳəð ñàïàðû æàңà ҳəì òəêèðàðëàíáàғàí æîëäàí 
áàðû¢äû êөðñåòåäè. Îëàð áîëìûñ òó¢ðàëû ҳəð қûéëû ïèêèðëåðãå òèéêàðëàíғàí áîëû¢û ҳəì 
ìүìêèí. Áóííàí òûñқàðû òàðèéõûé äəðåêëåðäè, æəìèéåòëèê өìèðäè òүñèíäèðè¢äå 
қîëëàíûëàòóғûí ãåðìåíåâòèêà ìåòîäû, æəìèéåòëèê өìèðäèң ñòðóêòóðàñû êөç-қàðàñûíàí 
îëàðäûң áèð ïүòèíëèãè ҳəì ýëåìåíòëåðè îðòàñûíäàғû ìүíəñèáåòè òèéêàðûíäà 
òүñèíäèðè¢øè ñòðóêòóðàëûқ ìåòîä, èíñàí ðó¢õûé ҳàëàòûí үéðåíåòóғûí ðó¢õûé òүñèíäèðè¢ 
ìåòîäëàðû ҳəì áàð.  

Êàòåãîðèÿ ҳəì íûçàì òүñèíèêëåðè 
Ôèëîñîôèÿëûқ îéëà¢ қóáûëûñëàðäûң, ïðîöåññëåðäèң қàíäàé äà áèð æåêå òүðëåðèíå 

åìåñ, ïүòêèë áîëìûñқà òəí ғàëàáà áåëãèëåðäè, қàòíàñëàðäû àøàäû. Áóë òåêëåñ áèëèìëåð 
àäàìçàò îéëà¢ûíûң óíèâåðñàëëûқ ôîðìàëàðûíäà - êàòåãîðèÿëàðûíäà êөðèíèñ òàáàäû. 
Áîëìûñòûң óíèâåðñàëëûқ áàéëàíûñëàðû îëàðäûң қóðàìëû, èéèëè¢øèëèê, қàðàìà-
қàðñûëûқëû äèíàìèêàñûíäà óғûíûëû¢û, òүñèíèëè¢è, óëû¢ìàëàñòûðû¢ûí өç èøèíå 
àëàòóғûí ôèëîñîôèÿëûқ òүñèíèêëåð äèàëåêòèêàíûң êàòåãîðèÿëàðû òîïàðûí қóðàéäû. 
Əëáåòòå áóë êàòåãîðèÿëàð áàðëûқ àäàìçàò ïðàêòèêàñûíûң òàðèõèé íəòèéæåñè ҳəì æó¢ìàғû, 
àäàìçàò áèëè¢èíèң òàðèõèé ðà¢àæëàíû¢ûíûң åң óëû¢ìà àáñòðàêöèÿñû. Ñîíäàé-àқ, 
êàòåãîðèÿ áóë - äèàëåêòèêàíûң åң äəñëåïêè, áàñëàíғûø, ýëåìàíòàð ëîãèêàëûқ ôîðìàñû. 
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Äèàëåêòèêàíûң áàñқà ëîãèêàëûқ ôîðìàëàðû êàòåãîðèÿëàðäûң ðà¢àæëàíû¢ûíûң ҳəì өç-àðà 
áàéëàíûñûíûң íəòèéæåñèíäå æүçåãå êåëåäè. Àéòàéûқ, ñàí өçãåðèñëåðèíèң òèéêàðғû ñàïà 
өçãåðèñëåðèíå өòè¢ íûçàìû. Îíûң ìàçìóíûí áåëãèëè áèð àñïåêòòå ҒñàïàҒ, ҒñàíҒ, ҒөëøåìҒ, 
ҒқəñèéåòҒ ҳ. ò. á. êàòåãîðèÿëàð ҳəì îëàðäûң өç- àðà áàéëàíûñëûðû қóðàéäû äå¢ æүäə äóðûñ 
áîëàäû. ¹àðàìà-қàðñûëûқëàðäûң áèðëèãè ҳəì ãүðåñè íûçàìûíûң ìàçìóíûí áîëñà, 
ҒáèðäåéëèêҒ, ҒàéûðìàøûëûқҒ, Ғқàðàìà-қàðñûëûқҒ ҳ. ò. á. êàòåãîðèÿëàðäûң өç-àðà 
áàéëàíûñû àøàòóғûíëûғû àíûқ. Òàðèõèéëûқ ҳəì ëîãèêàëûқ ìåòîäëàðäûң ìàçìóíû 
ҒòàðèõèéëûқҒ, ҒëîãèêàëûқҒ êàòåãîðèÿëàðûíäà àíûқëàíàäû. Óñû òàқûëåòòå ҒòүñèíèêҒ 
ҳàққûíäà ëîãèêàëûқ ôîðìà êàòåãîðèÿëàðäûң áèð ïүòèí áèðëèãèíèң íəòèéæåñèíäå êåëèï 
øûқñà, Ғïèêèð æүðãèçè¢Ғ (ñóæäåíèå) ҳàққûíäà ëîãèêàëûқ ôîðìà òүñèíèêëåðäèң өç-àðà 
áàéëàíûñûíûң íəòèéæåñèíäå ïàéäà áîëàäû. Áóë áèð. Åêèíøèäåí, êîíêðåò èëèìëåð 
êàòåãîðèÿëàðû ìåíåí ôèëîñîôèÿëûқ êàòåãîðèÿëàðäûң өçãåøåëèãè ìəñåëåñèíå àíûқëûқ 
åíãèçè¢ êåðåê áîëàäû. Êîíêðåò èëèìëåðäèң êàòåãîðèÿëàðûí ìûñàëғà àëàéûқ: ôèçèêàäà - 
íóð òүñèíèãè, áèîëîãèÿäà - өñèìëèê, ýêîíîìèêà òåîðèÿñûíäà - òóòûíû¢, êөðêåì-өíåðäå - 
ïîðòðåò ò. á. Ôèëîñîôèÿëûқ êàòåãîðèÿëàð áîëàòóғûí áîëñà, îëàð - ìàòåðèÿ, êåңèñëèê ҳəì 
¢àқûò, ôîðìà ҳəì ìàçìóí, çəðүðëèê ҳəì òîñûíëûқ ҳ. ò. á.  

Ãəï ñîíäà, êîíêðåò èëèìëåðäèң êàòåãîðèÿëàðû ҳəì òүñèíèêëåðè ñûðòқû äүíüÿíûң 
áåëãèëè áèð ñôåðàñûíûң òəðåïëåðèí ҳəì áåëãèëåðèí ÿ çàòëàðäûң áåëãèëè áèð êëàñûíûң 
òîïàðëàðûíûң қəñèéåòëåðèí ñə¢ëåëåíäèðñå, äèàëåêòèêàëûқ êàòåãîðèÿëàð äүíüÿíûң áàðëûқ 
ñôåðàëàðû, äүíüÿíûң áàðëûқ çàòëàðû èéå áîëғàí áåëãèëåðäè, қàòíàñûқëàðäû, òəðåïëåðäè 
ñү¢ðåòëåéäè.  

Äèàëåêòèêàëûқ êàòåãîðèÿëàð, êîíêðåò èëèìëåðäèң êàòåãîðèÿëàðû ìåíåí 
ñàëûñòûðғàíäà åң óëû¢ìà òүñèíèêëåð ÿìàñà Ғóëû¢ìàëûғû øåãèíå æåòêåí òүñèíèêëåðҒ. 
Àéòàéûқ, áîòàíèêà èëèìèíäå Ғàқ òåðåêҒ òүñèíèãèí óëû¢ìàëàñòûðû¢ қûéûí åìåñ: Àқ 
òåðåê→ òåðåê→ өñèìëèê. Àë ҒáîëìûñҒ ÿ ҒìàòåðèÿҒ òүñèíèêëåðèí àëñàқ, îëàðäàí 
óëû¢ìàëûғû æîқàðû òүñèíèêëåð æîқ. Òàғû áèð ìîìåíò. Äèàëåêòèêàëûқ êàòåãîðèÿëàð 
äүíüÿíûң çàòëàðûíûң ҳəì қóáûëûñëàðûíûң êîíêðåò òəðåïëåðè ÿìàñà қəñèéåòëåðèí 
ñү¢ðåòëåìåéäè. Ìəñåëåí, ìàòåðèÿ ҳàққûíäà ôèëîñîôèÿëûқ ҳəì òəáèéèé-èëèìèé òүñèíèê 
áàð. Ìàòåðèÿ ҳàққûíäà òəáèéèé-èëèìèé òүñèíèêòèң ìàçìóíû çàòëàðäûң ìåõàíèêàëûқ, 
ôèçèêàëûқ, õèìèÿëûқ ҳ. ò. á. қəñèéåòëåðè ìåíåí áàéëàíûñëû. Ìûñàëû, ìàòåðèÿíûң 
êîíêðåò қóðûëûñû ҳàққûíäà: àòîì, ÿäðî, ýëåêòðîí, ïîçèòðîí ҳ. ò. á. Àë ìàòåðèÿíûң 
ôèëîñîôèÿëûқ òүñèíèãèíèң ìàçìóíûíà ìàòåðèÿíûң êîíêðåò қóðûëûñû ҳàққûíäà, 
ìàòåðèÿíûң ìåõàíèêàëûқ, ôèçèêàëûқ, õèìèÿëûқ қəñèéåòëåðèíå ñûïàòëàìà áåðè¢ 
ìəñåëåëåðè êèðìåéäè, àë îíûң îáúåêòèâ ðåàëëûқ áîëû¢û, ñàíàìûçäàí òûñқàðû æàñà¢û 
åñàïқà àëûíàäû.  

Äèàëåêòèêàëûқ êàòåãîðèÿëàð ìåíåí êîíêðåò èëèìëåðäèң êàòåãîðèÿëàðûíûң 
àðàñûíäàғû қàòíàñûқòà æəíå áèð àéûðìàøûëûқ áàð. Ôèëîñîôèÿëûқ êàòåãîðèÿëàðäûң 
àáñòðàêòëûғû, óëû¢ìàëûғû îғàäà æîқàðû äəðåæåäå áîëғàíëûқòàí, îëàð êîíêðåò èëèìëåðäèң 
òèêêåëåé ìåòîäû áîëà àëìàéäû. Áèðïàðà àëûìëàðäûң ïèêèðèíøå äèàëåêòèêàíûң 
êàòåãîðèÿëàðû ìåíåí êîíêðåò èëèìëåðäèң àðàñûíäà, îëàðäûң îðòàëûғûíäà îëàðäû 
áàéëàíûñòûðàòóғûí æəíå áèð èëèìèé ìåòîäëàð áîëû¢û êåðåê. Ìəñåëåí, òəáèéèé èëèìëåð 
óøûí ìàòåìàòèêàëûқ ëîãèêà, ñèñòåìàëûқ ìåòîä ҳ. ò. á. Òàðèéõûé-æəìèéåòëèê èëèìëåð 
óøûí ñîöèàëëûқ ôèëîñîôèÿíûң ìåòîäû ҳəì êàòåãîðèÿëàðû ҳ. ò. á. Áóëàðäûң áåëãèëè áèð 
æûéíàғûí - óëû¢ìà ìåòîäëàð ҳəì êàòåãîðèÿëàð äåï àòà¢ғà áîëàäû. Áèð æàғûíàí îëàðäûң 
òèéêàðûíäà ôèëîñîôèÿëûқ ïðèíöèïëåð ҳəì ìåòîäëàð îðûí òóòàäû. Åêèíøè æàғûíàí 
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óëû¢ìà èëèìèé ìåòîäëàð ìåíåí êàòåãîðèÿëàð êîíêðåò èëèìëåðäèң áåëãèëè áèð òàðà¢ûíäà 
ôèëîñîôèÿëûқ ҳəì ìåòîäîëîãèÿëûқ ¢àçûéïà àòқàðàäû.  

Àéûðûì àâòîðëàð óëû¢ìà èëèìèé ìåòîäëàðäû äèàëåêòèêàëûқ ìåòîä ïåíåí 
òåңëåñòèðãèñè êåëåäè, óëû¢ìà èëèìèé òүñèíèêëåðäè äèàëåêòèêàëûқ êàòåãîðèÿëàðäûң 
ñòàòóñûíà êөòåðãèñè êåëåäè. Ҳàқûéқàòûíäû áóëàð åêè òүðëè êàòåãîðèÿëàð. Óëû¢ìà èëèìèé 
òүñèíèêëåð êөáèíåñå æåêêå àðíà¢ëû èëèìëåðäèң òåîðèÿëûқ ôóíäàìåíòàë òүñèíèêëåðè 
áîëûï òàáûëàäû. Äèàëåêòèêàëûқ êàòåãîðèÿëàðäûң áàñқà èëèìëåðäèң êàòåãîðèÿëàðûíàí, 
ñîíûң èøèíäå óëû¢ìà èëèìèé êàòåãîðèÿëàðäàí àéûðìàøûëûғû ìûíàäàí èáàðàò. 
Áèðèíøèäåí, îáúåêòèâëèê àñïåêòòå äèàëåêòèêàëûқ êàòåãîðèÿëàð ñү¢ðåòëåéòóғûí ғàëàáàëûқ 
áàéëàíûñëàðғà ҳəì қàòíàñûқëàðғà ìàòåðèàëëûқ ҳəðåêåòòèң áàðëûқ ôîðìàëàðû èéå. Áàñқà 
èëèìëåðäèң òүñèíèêëåðè áóë ҒҒқəñèéåòêå» èéå åìåñ. Åêèíøèäåí, ëîãèêàëûқ àñïåêòòå 
äèàëåêòèêàíûң ëîãèêàëûқ ôîðìàëàðû, ñîíûң èøèíäå êàòåãîðèÿëàð óíèâåðñàëëûқ ôîðìàғà 
ҳəì ìàçìóíғà èéå, ÿғíûé áóë êàòåãîðèÿëàðäûң ìàçìóíûíûң èøèíå àäàìçàò áèëèìèíèң 
áàðëûқ òàðà¢ëàðûíûң ìàçìóíûí êèðãèçè¢ãå áîëàäû. Àë êîíêðåò èëèìëåðäèң òүñèíèêëåðèí 
ÿìàñà óëû¢ìà èëèìèé òүñèíèêëåðäè àëñàқ, îëàðäû òåê êөáèíåñå òəáèéèé èëèìëåðäèң ÿìàñà 
æəìèéåò èëèìëåðèíèң àéûðûì òàðà¢ëàðûíäà қîëëàíû¢ғà áîëàäû. Óëû¢ìà èëèìèé 
òүñèíèêëåðäè óíèâåðñàëëûқ êàòåãîðèÿëàð ðåòèíäå қîëëàíû¢ғà óìòûëғàíäà áóë 
êàòåãîðèÿëàðäûң ìàçìóíû òèéêàðғû òүðäå өçãåðèñêå óøûðàéäû. Үøèíøèäåí, 
ãíîñåîëîãèÿëûқ àñïåêòòå äèàëåêòèêàíûң ëîãèêàëûқ ôîðìàëàðû, ñîíûң èøèíäå 
êàòåãîðèÿëàð áèëè¢äèң óíèâåðñàëëûқ ôîðìàñû áîëûï òàáûëàäû. Îëàðäû òåîðèÿëûқ áèëè¢ 
қóðàëëàðû ðåòèíäå àäàìçàò áèëèìëåðèíèң áàðëûқ òàðà¢ëàðûíäà қîëëàíû¢ғà áîëàäû. Àë 
êîíêðåò èëèìëåðäèң òүñèíèêëåðèí áèëè¢äèң óíèâåðñàëëûқ ôîðìàñû ðåòèíäå êөïøèëèê 
æàғäàéäà қîëëàíû¢ғà áîëìàé қàëàäû.  

Äèàëåêòèêàëûқ êàòåãîðèÿëàð, îëàðäûң ìàçìóíû àäàìçàò îéëà¢ûíûң æóìûñûíûң 
ə¢ëàäòàí-ə¢ëàäқà өòèï æûéíàғàí òəæèðèéáåñèíèң æó¢ìàғû, íəòèéæåñè. Æàңà êàòåãîðèÿëàð 
ïðàêòèêàëûқ қàòíàñûқëàðäûң ðà¢àæëàíû¢û òåê áåëãèëè äəðåæåãå æåòêåííåí êåéèí ïàéäà 
áîëàäû. Çàòëàðäûң ÿìàñà қóáûëûñëàðäûң áåëãèëè áèð қàòàðûíàí òèéêàðғû áåëãèëåðèí 
àæûðàòûï áèëè¢ ҳəì îíû æó¢ìàқëà¢ ëîãèêàëûқ îéëà¢ ìåíåí åìåñ, àë ïðàêòèêà ìåíåí 
áåëãèëåíåäè. Ñîíûң óøûí ҳəì êàòåãîðèÿëàðäû øåãèíå æåòêåí òүñèíèêëåð ðåòèíäå áåëãèëå¢ 
äóðûñëûққà êåëåäè.  

Êàòåãîðèÿëàð áóë àäàìíûң òəáèÿòòû áèëè¢èíèң áàñқûøëàðû.  
Äåãåí ìåíåí ôèëîñîôèÿ òàðèéõûíäà êàòåãîðèÿëàð ҳàққûíäà êөç-қàðàñëàð áèð қûéëû 

åìåñ. Ìəñåëåí, Êàíòòûң ïèêèðèíøå, êàòåãîðèÿ áóë àïðèîðëûқ òүñèíèêëåð, ÿғíûé îëàð 
ñûðòқû äүíüÿíûң ñү¢ðåòëåìåñè åìåñ, àäàìçàò ïðàêòèêàñûíàí ïàéäà áîëғàí åìåñ. 
Êàòåãîðèÿëàð ïðàêòèêàғà øåêåì òûñқàðû äүíüÿäàí ғəðåçñèç àäàìäà òó¢ûëғàííàí áåðè 
æàñàéäû. Êàòåãîðèÿëàð àäàìíûң áèëèìèíèң äəñëåïêè øəðòè. Òəáèÿòòà, ìûñàëû, êåңèñëèê 
ҳəì ¢àқûò æîқ. Àäàì òåê өçèíèң îéëà¢ûíäàғû êåңèñëèê ҳəì ¢àқûò ҳàққûíäàғû êàòåãîðèÿëàð 
àðқàëû êåңèñëèê ҳəì ¢àқûòòû қîñûìøàëàï òəáèÿòòû òəðòèïêå ñàëàäû. Êàòåãîðèÿëàð ҳåø 
¢àқûòòà өçãåðèëìåéäè. Îëàðäûң àðàñûíäà ҳåø қàíäàé áàéëàíûñ æîқ.  

Êàíòòûң êàòåãîðèÿ ҳàққûíäà ìåòàôèçèêàëûқ êөç-қàðàñûí Ãåãåëü êðèòèêàëàéäû. Îíûң 
ïèêèðèíøå, êàòåãîðèÿëàð ðà¢àæëàíàäû. Îëàð өç-àðà áàéëàíûñòà. Ãåãåëüäûң ôèëîñîôèÿ 
òàðèéõûíäà қîñқàí óëëû үëåñè îíûң îéëà¢äûң ëîãèêàëûқ ôîðìàëàðûí, îíûң èøêè қàðàìà-
қàðñûëûқëàðûí êөðñåòè¢èíäå. Ñîíûң ìåíåí áèðãå Ãåãåëü èäåàëèñò. Îíûң ïèêèðèíøå, 
êàòåãîðèÿëàð îáüåêòèâ èäåÿëàðäûң æàñà¢ ôîðìàëàðûíûң, êəðàìàòëû ñàíàíûң 
ðà¢àæëàíû¢ûíûң áàñқûøëàðûíûң ñү¢ðåòëåìåñè. Òəáèÿò àáñîëþò ñàíàíûң ðà¢àæëàíû¢ûíûң 
íəòèéæåñè. Áóë ïèêèð ñûíғà àëûíàäû. Ҳàқûéқàòûíäà äà êàòåãîðèÿëàð ҳàқûéқûé, ÿғíûé 
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îáüåêòèâëèê қàòíàñëàðäûң ñү¢ðåòëåìåñè áîëûï òàáûëàäû ҳəì áóë қàòíàñûқëàð áîëғàíøà 
êàòåãîðèÿëàðäû øûí òүñèíèêëåð äå¢ãå áîëàäû.  

Åíäè íûçàì ìəñåëåñèíå êåëñåê, îë òəáèÿòòàғû, æəìèéåòòåãè ҳəì àäàìçàò îéëà¢ûíäàғû 
ҳəð òүðëè øåêñèç áàéëàíûñëàð ҳəì қàòíàñûқëàðäûң áåëãèëè áèð òүðèí ñү¢ðåòëå¢ ìåíåí 
áàéëàíûñëû. Àéòàéûқ, áóë қàòíàñëàð ҳəì áàéëàíûñëàð ñûðòқû ҳəì èøêè, çəðүðëè ҳəì 
òîñûíëû, ¢àқûòøà, òóðàқëû ҳ. ò. á áîëû¢û ìүìêèí.  

Ãəï íûçàì ҳàққûíäà êàòåãîðèÿ ñү¢ðåòëåéòóғûí áàéëàíûñëàðäûң, қàòàíàñûқëàðäûң 
òèéêàðғû áåëãèëåðè ҳəì àéûðìàøûëûғû íåäå äåãåíäå åң àëäû ìåíåí íûçàìëûëûқ 
áàéëàíûñëàðäûң îáüåêòèâëèãèí, äåìåê áèçèң ñàíàìûçäàí ғəðåçñèçëèãèí ìîéûíëà¢ғà 
áîëàäû. Íûçàìëûëûқ áèçèң ñàíàìûçäàí ғəðåçñèç æàñàéòóғûí ìàòåðèàëëûқ îáüåêòëåðäèң 
òəáèÿòûíàí êåëèï øûғàäû. Ñîíûң óøûí áóë íûçàìëûқëàðäû èñëåï øûғàðû¢ғà ҳəì æîқ 
åòè¢ãå áîëìàéäû. Àäàìëàðäûң òåê өç ìəïèíäå íûçàìëàðäûң ïàéäàëû òəðåïèí қîëëàíûï ҳəì 
çûÿí êåëòèðåòóғûí òəñèðèíåí қóòûëû¢ғà ҳəðåêåò åòè¢è ìүìêèí.  

Íûçàìíûң åêèíøè áåëãèëè òəðåïè îíûң çàòëàð ҳəì қóáûëûñëàðäûң èøêè 
áàéëàíûñëàðûí ҳəì қàòíàñûқëàðûí áèëäèðè¢èíäå. Åãåðäå îáüåêòëåðäè èçåðòëåãåíäå 
îëàðäûң ñûðòқû áàéëàíûñëàðûíäà òîқòàìàé, òåðåңèðåê, èøêè áàéëàíûñëàðûí èçåðòëå¢ãå 
óìòûëғàí æàғäàéäà, òåê ñîë ¢àқûòòà áóë îáüåêòëåðäèң íûçàìûí àøû¢ғà áîëàäû. Àéòàéûқ, 
ñà¢äà ìåíåí өíäèðèñ àðàñûíäàғû áàéëàíûñëàðғà èòèáàð áåðè¢ çəðүðëè. Òèéêàðûíàí íûðқ 
өíäèðèñòå èñëåíèï øûғûëàäû, àë ñà¢äàäà èñêå àñûðûëàäû. Əëáåòòå, áóë áîéûíøà òàëàï ҳəì 
óñûíûñòûң ñàëûñòûðìàëû åðêèíëèãèí áèéêàðëà¢ғà áîëìàéäû.   

Íûçàì òүñèíèãè èøêè áàéëàíûñëàðäû ñү¢ðåòëåéäè. Óñû æàғûíàí íûçàìäû åêè 
қóáûëûñòûң àðàñûíäàғû èøêè áàéëàíûñëàðäû áèëäèðåäè äåñåê қəòåëåñïåéìèç. Áèðàқ 
íûçàìғà òàï óñûíäàé àíûқëàìà áåðè¢ åëå æåòêèëèêñèç, ñåáåáè ҳəð áèð èøêè áàéëàíûñòû 
áóë íûçàìëû áàéëàíûñ äå¢ãå áîëìàéäû. Ìûñàëû, áóëò ïåíåí æà¢ûííûң àðàñûíäà èøêè 
áàéëàíûñ áàð. Áèðàқ, áàðëûқ ¢àқûòòà áóëòòàí êåéèí æà¢ûí áîëà áåðìåéäè. Íûçàì 
íəðñåëåðäèң òèéêàðûí êөðñåòåäè. Íûçàì - òèéêàðëàðäûң àðàñûíäàғû қàòíàñûқ.  

Ñîíûң ìåíåí áèðãå íûçàìғà áóë èøêè ҳəì òèéêàðғû áàéëàíûñ äåï àíûқëàìà áåðè¢ 
åëå æåòêèëèêñèç.  

Íûçàìëû áàéëàíûñëàðäûң æəíå äå áåëãèëè áèð òəðåïè îëàðäûң òóðàқëûëûғûíäà. 
Íûçàì áóë қóáûëûñòûң áåêêåì, өçãåðìåéòóғûí òəðåïè. Íûçàì қóáûëûñëàðäûң àðàñûíäàғû 
қàòíàñûқòû øûғàðàòóғûí áàéëàíûñëàðғà êèðåäè. Ìûñàëû, Àðõèìåäòèң àøқàí íûçàìûí- 
ñó¢äàғû çàòқà áóë çàò îðíûí áàñқàí ñó¢äûң à¢ûðëûғûíà òåê áèð êүø òəñèð åòåäè. Áóë æåðäå 
çàòëàðäûң ìàññàñû, êөëåìè, ìàòåðèàëû ҳ. ò. á. қàíøåëëè êөòåðèëå áåðñèí, áèðàқ 
қàòíàñûқòûң áèðå¢è áèðå¢èíå áåëãèëåíãåí òåңëåìåñè, ïðîïîðöèÿñû өçãåðèëìåéäè. 
Áàéëàíûñëàðäà áîëàòóғûí ïðîïîðöèÿíû, òåңëèêòè, áàñқàøà àéòқàíäà áàéëàíûñëàðäûң 
өçãåðìåéòóғûí, òóðàқëû òəðåïèí íûçàì òүñèíèãè ñү¢ðåòëåéäè. Äåìåê, íûçàì êàòåãîðèÿñû 
ñåáåïëè áàéëàíûñëàðäûң èøêè, òèéêàðғû ҳəì òóðàқëû, òəðåïëåðèí ñү¢ðåòëåéäè. 
Äèàëåêòèêàíûң áàñқà êîíêðåò èëèìëåð ìåíåí ñàëûñòûðғàíäà íûçàìëàðäû èçåðòëå¢äå 
өçãåøåëèãè áàð. Ìàòåðèÿëëûқ äүíüÿäà, îíûң áàðëûқ ҳəðåêåò ôîðìàëàðûíäà áîëғàí 
ғàëàáàëûқ íûçàìëàðäà ҳəðåêåòòèң òåê àéðûқøà ôîðìàñûíà èéå íûçàìëàð áàð.  

Äèàëåêòèêà, áèðèíøèäåí, åң óëû¢ìà íûçàìëàðäû èçåðòëåéäè. Áóë óíèâåðñàëëûқ 
íûçàìëàðғà ҳəðåêåòòèң áàðëûқ ôîðìàëàðû, ÿғíûé, ìåõàíèêàëûқ, ôèçèêàëûқ, õèìèÿëûқ, 
áèîëîãèÿëûқ, ñîöèàëëûқ ҳəì îéëà¢ èéå.  

Áóë åң óëû¢ìà íûçàìëàðäûң èëèìèíå, ìûñàëû, äèàëåêòèêàíûң òèéêàðғû íûçàìëàðû 
ҳəì êàòåãîðèÿëàðû ñү¢ðåòëåéòóғûí áàéëàíûñëàð äà қàòíàñûқëàð äà êèðåäè.  Åêèíøèäåí, 
äèàëåêòèêà åң óëû¢ìà íûçàìëàðäû өçèíøå, íàқ òүðäå, îëàðäûң äүíüÿíûң ҳəð қûéëû 
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ñôåðàëàðûíäà өçãåøå êөðèíåòóғûí ôîðìàëàðûíàí àæûðàòûï қàðàéäû. Êîíêðåò èëèìëåð 
êîíêðåò íûçàìëàðäû èçåðòëåéäè. Ìûñàëû, ôèçèêà Àðõèìåä íûçàìû ìåíåí øóғûëëàíàäû, 
õèìèÿ - Àâàãàäðî íûçàìû ìåíåí, áèîëîãèÿ - ôèëîãåíåç ҳəì îòíîãåíåçäèң áèðëèãè ҳàққûíäà 
íûçàì ìåíåí ҳ. ò. á. Áèðàқ íûçàìíûң өçèí қàëàé òүñèíè¢ êåðåê - áóë ìəñåëåëåð ìåíåí òåê 
äèàëåêòèêà øóғûëëàíàäû.  

Үøèíøèäåí, äèàëåêòèêà òəáèÿòòàғû ҳəì æəìèéåòòåãè îáúåêòèâ íûçàìëàðäûң òåê 
óëû¢ìà áåëãèëåðèí èçåðòëå¢ ìåíåí øåêëåíáåéäè, àë îëàðäû ñү¢ðåòëåéòóғûí ëîãèêàëûқ 
ôîðìàëàð ìåíåí, ìûñàëû, íûçàì ҳàққûíäà êàòåãîðèÿëàð ìåíåí øóғûëëàíàäû. Ñîëàé åòèï 
äèàëåêòèêàíûң íûçàìëàðäû èçåðòëåéòóғûí òəðåïèíèң өçãåøåëèãè, êîíêðåò èëèìëåðäèң 
èçåðòëåéòóғûí òəðåïèíåí àéûðìàøûëûғû óñûëàðäàí êåëèï øûғàäû.  

Əëáåòòå íûçàìëàðғà áàéëàíûñëû êөç-қàðàñëàð ôèëîñîôèÿäàғû áàғäàðëàðғà ñəéêåñ áèð 
қûéëû åìåñ. Ìəñåëåí, èäåàëèñòëèê êөç-қàðàñëàð íûçàìëàðäû ðó¢õûéëûққà æүãèíäèðåäè. 
Êàíòòûң ïèêèðèíøå, äүíüÿäà íûçàìëàð æîқ. Íûçàìëàð òүñèíèê ðåòèíäå òåê àäàìçàòòûң 
îéëà¢ûíäà áàð. Àäàìëàð óñû êàòåãîðèÿëàð àðқàëû èçåðòëåéòóғûí îáúåêòëåðäè òəðòèïêå 
ñàëàäû. Àë ãåéáèð ñóáúåêòèâëèê, âîëþíòàðèñòëèê òүñèíäèðè¢ëåðäå Êàíòòûң ïèêèðè òàғû 
äà êүøåéòèëåäè. Àқûðû, îëàð èëèìëåðäèң íûçàìëàðûí îáúåêòèâ äүíüÿíûң íûçàìëàðûíûң 
ñү¢ðåòëåìåñè äåï қàðàìàéäû. Èëèìíèң íûçàìëàðûí àäàìçàòòûң ñàíàñû îéëàï øûғàðàäû. 
Íûçàìëàðäûң òåîðèÿëûқ қóðàë åêåíèí äå óìûòïà¢ûìûç êåðåê.  

 
ÄÈÀËÅÊÒÈÊÀÍÛҢ ÍÅÃÈÇÃÈ ÍÛÇÀÌËÀÐÛ  

Ñàí өçãåðèñëàðèíèң òèéêàðғû ñàïà өçãåðèñëåðèíå өòè¢ íûçàìû 
Əééåìãè ãðåê ôèëîñîôëàðû àқ ¢àқòûíäà èòèáàðғà àëûíà áåðìåéòóғûí ìàéäà 

өçãåðèñëåð òîïëàíûï- òîïëàíûï, àäàì æүäə ñåçåðëèê өçãåðèñëåðãå àëûï êåëåòóғûíëûғûíà 
äûққàò à¢äàðғàí åäè. Àéòàéûқ, үéèëãåí қóìíûң ñåçèëìåñòåé äəðåæåäå àçàÿ áåðè¢è қóìäû 
áèðîòàëà æîқ åòñå, àäàìíûң áàñûíäàғû øàøòûң áèëäèðìåé òүñè¢è îíû òàқûð áàñ åòåäè. 
Áóë æåðäå áèð ҳàëäàí åêèíøèñèíå өòè¢ åëåñïåñèç, êөðèíåð-êөðèíáåñ æàғäàéғà èéå. Áàñқà 
æàғäàéëàðäà áóë øåãàðà æүäə àíûқ êөðèíèñ òàáàäû.  

Áóíäàé ìûñàëëàðäû êөïëåï êåëòèðè¢ ìүìêèí. Ñïîðò ҳəì êəñèïëèê áîéûíøà 
øåáåðëèê ÿ áèëèìëèëèê, äàíûøïàíëûқ òà àқûðûíëàï òîïëàíûï, ¢àқûòòûң өòè¢è ìåíåí 
æүäə ñåçèëåðëèê äəðåæåãå өòåäè. Àëêîãîëüäè, íàðêîòèêòè òîñûí áèð ðåò қîëëàíû¢ ҳəì 
қə¢èïëè - àëêîãîëèçìãå, íàðêîìàíèÿғà àëûï êåëè¢è ìүìêèí. Ñîíäàé àқ өíäèðèñòèң 
қîðøàғàí îðòàғà êөï ғàíà çûÿíëû òəñèéð ìóäàìû òîïëàíûï òóðàäû. Ҳàçàðñûç äîçàäàí 
áàñëàíûï, ҳà¢àíûң, ñó¢ ñàқëàғûøëàðäûң, ҳə¢èçäèң ïàòàñëàíû¢û ¢àқûòòûң өòè¢è ìåíåí 
àïàòøûëûқ äəðåæåãå æåòåäè. Äåíåíèң áåëãèëè òåèïåðàòóðàғà äåéèí æûëû¢û ÿ 
ñó¢û¢ûîëàðäûң àãðåãàòëûқ ҳàëàòûí өçãåðòåäè.  

Ãåãåëü áóíäàé өçãåðèñëåðäå ғàëàáà ñàí өçãåðèñëåðèíèө ñàïà өçãåðèñëåðèíå өòè¢è äåï 
àòàëàòóғûí ғàëàáà íûçàìëûëûқòû êөðäè.  

Ñàïà ҳəì қəñèéåòëåð 
Äүíüÿ êөï òөðëè. Îë àäàìíûң àëäûíäà áèð òүð ïðåäìåòëåðäèң åìåñ, àë ҳəð òүðëè 

қəñèéåòêå èéå êөï òүðëè ïðåäìåòëåð, қóáûëûñëàð, ïðîöåññëåðäåí òóðàäû. Ҳəð áèð ïðåäìåò 
áèð åìåñ, àë áèð íåøå қəñèéåòëåðãå èéå. Ñîíûң óøûí äà áèð åìåñ, áèðíåøå ҳəð òүðëè 
ìèíåçëåìåëåðäåí òóðàäû.  

Қəñèéåòëåð òèéêàðғû ҳəì òèéêàðғû åìåñ áîëàäû. Àéòàéûқ, èñêåðëèê êөç-қàðàñûíàí 
àäàìíûң êөçèíèң қàðà ÿ êөê áîëû¢û, áîéû, êèéèìèíèң ñòèëè əҳìèéåòêå èéå åìåñ. Îíûң 
қàíäàé қəíèãå, ïðîôåññèîíàëèçìèíèң äəðåæåñèíèң òөìåí ÿ æîқàðû áîëû¢û æүäə 
əҳìèéåòëè.  
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Àíà¢ ÿ ìûíà¢ ñåáåïëåðãå áàéëàíûñëû òèéêàðғû қəñèéåòëåðèí æîғàëòқàí ïðåäìåòëåð 
æàңà ҳàëàòқà əéòå¢èð êèðå áåðìåéäè, áàñқà ïðåäìåòëåð áîëûï êåòåäè. Ìəñåëåí, àâàðèÿғà 
òүñêåí ñàìîëåò ñàìîëåò áîëû¢äàí қàëàäû, ìåòàëë ñûíûқëàðûíà àéíàëàäû.  

Ñïåöèôèêàëûқ ҳəì ñïåöèôèêàëûқ åìåñ қəñèéåòëåð ҳəì áîëàäû. Àòîì ñàëìàғûíûң 
áåëãèëè əҳìèéåòè ìəëèì õèìèÿëûқ ýëåìåíò óøûí ñïåöèôèêàëûққà èéå, àë óëû¢ìà ñàëìàқ 
òàðòûëûñ ìàéäàíûíäà òóðғàí қəëåãåí ìàòåðèàëëûқ äåíåëåðäèң óëû¢ìà õàðàêòåðèñòèêàñû. 
Ìəëèì қóáûëûñқà òèéèñëè ñïåöèôèêàëûқ қəñèéåòëåð îíûң óøûí õàðàêòåðëè áîëûï 
áåëãèëåð ÿìàñà ñèìïòîìëàð äåï àòàëàäû. Îëàð àíà¢ ÿ ìûíà¢ ïðåäìåòòè áóíäàé áåëãèëåðãå 
èéå åìåñ áàñқàëàðûíûң àðàñûíàí òàáû¢ғà ìүìêèíøèëèê áåðåäè. Áóғàí, àéòàéûқ қûëìûñ 
ñèòóàöèÿñûíäà áàðìàқëàðäûң èçè, ìəëèì íà¢қàñқà òəí òàðòûñ ìûñàë áîëà àëàäû. 
Ïðåäìåòòèң ãåéáèð қəñèéåòëåðè òүðèí өçãåðòè¢è ìүìêèí, îëàðäû æîғàëòû¢û ÿ қàéòàäàí 
àëû¢û ìүìêèí. Ñîíûң ìåíåí áèðãå àæûðàëìàñ қəñèéåòëåð ҳəì áàð. Ôèëîñîôèÿäà îíû 
àòðèáóòëàð äåï àòàéäû. Àéòàéûқ, ïðåäìåòëåð êåңèñëèêòèң, ¢àқûòòûң, ҳəðåêåòòèң 
ìèíåçëåìåñèñèç ìүìêèí åìåñ. Æåêå àäàì óøûí àòðèáóòèâëèê қəñèéåòèң áèðè-ÿä. ßäûí æîқ 
åòêåí àäàì, îíûң ìåíåí áèðãå àäàìçàòëûқ êåëáåòèí õəì æîқ åòåäè.  

Àêòóàëëûқ ҳəì ïîòåíöèàëëûқ қəñèéåòëåð ҳəì áîëàäû. Àêòóàëëûқëàðû òàï óñû ¢àқûòòà 
əìåëãå àñàäû ҳəì áàқëàíàäû. Ïîòåíöèàëëûқëàðû (îëàðäû äèñïîçèöèÿëûқ äåï ҳəì àòàéäû) 
æàñûðûí õàðàêòåðãå èéå, ìəëèì ïðåäìåòòèң áàñқàëàðû ìåíåí ҳəð қûéëû өç-àðà òəñèéðèíäå 
ìóäàìû æåêå қîñûëàäû ҳəì êөðèíèñ òàáàäû. Ìəñåëåí ýëåêòð өòêèçè¢øèëèê, åðè¢, 
àäàìçàòëûқ áà¢ûðìàíëûқ ìèíå óñûëàé êөðèíåäè.  

Ïðåäìåòëåð - қəñèéåòëåðäèң ìåõàíèêàëûқ æûéûíäûñû ÿ қəñèéåòëåðäèң əïè¢àéû 
ñóììàñû åìåñ, îëàðäûң өç-àðà áàéëàíûñû, áèðëèãè. Ñîíûң óøûí ҳəì ïàðàìåòðëåðäè òàíûï 
áèëè¢ îéäûң êүøèí - îëàðäûң êөï òүðëè êөðèíèñëåðèíèң ñèíòåçèí òàëàï åòåäè. 
Ïðåäìåòòèң қəñèéåòëåðèíèң òóðàқëû æûéûíäûñû ôèëîñîôèÿäà ñàïà òүñèíèãè àðқàëû 
êөðèíèñ òàáàäû. ¹əñèéåòëåð ïðåäìåòëåðäèң àíà¢ ÿìàñà ìûíà¢ áåëãèëåðèíèң òəðåïëåðèíèң 
áàñқà ïðåäìåòëåð ìåíåí қàòíàñëàðûíûң êөðèíèñè ñûïàòûíäà áîëàäû.  

Ҳəð áèð ïðåäìåò êөï қûðëû. Îë áàñқà ïðåäìåòëåðãå ҳəì àäàìëàðғà ҳəð қûéëû 
òəðåïëåðè ìåíåí áóðûëû¢û, áàñқà ïðåäìåòëåð ìåíåí ҳəð òүðëè áàéëàíûñëàðғà êèðè¢è, 
àäàìçàò ïðàêòèêàñûíäà ҳəð қûéëû ïàéäàëàíû¢û ìүìêèí. Ìəñåëåí, ñòàêàí-ñó¢ èøè¢ óøûí 
ûäûñ, ñîíûң ìåíåí áèðãå îë áàñқà ìàқñåòëåð óøûí ҳəì ïàéäàëàíûëû¢û ìүìêèí: ãåîìåòð 
òəðåïèíåí-öèëèíäðäèң үëãèñè, çîîëîã òəðåïèíåí-ñïèðòëåíãåí íàñåêîìà óøûí ûäûñ. Үé 
õîæàëûғûíäà, áèç áèëåìèç, ñòàêàí èøèï-æå¢ ïðîäóêòëàðû óøûí өëøåì ҳ.ò.á. Îëàðäû ҳəð 
òүðëè êөç-қàðàñòàí қàðà¢ ìүìêèí. Ïðåäìåòëåðäåãè ҳəð òүðëè àñïåêòëåðäè îëàðäûң áèðëèãè 
òó¢ðàëû êөç-қàðàñëàðäû ÿäòà óñëàé êөðå áèëè¢ ҳəðқàøàí äàғäûíû, òəæèðèéáåíè òàëàï 
åòåäè. Äèàëåêòèêà қóáûëûñëàðғà èéèëè¢øèëèêòè, êөï òүðëè, ҳəð òəðåïëåìå қàòíàñòà 
áîëû¢ғà үéðåòåäè.   

¹əñèéåòëåðäèң óқñàñëûқëàðû ҳəì àéûðìàøûëûқëàðû ñàïà æàғûíàí áèð òèïëè ҳəì ҳəð 
қûéëû òèïëè ïðåäìåòëåðäèң, қóáûëûñëàðäûң, ïðîöåññëåðäèң òîïàðëàðûí àíûқëàï áåðäè. 
Ñàïà äåãåíèìèçäå áèç ïðåäìåòòèң áàñқà ïðåäìåòëåð ìåíåí қàòíàñ, áàéëàíûñëàð 
ñèñòåìàñûíäàғû òóòàñ, èíòåãðàëëûққà èéå õàðàêòåðèñòèêàñûí òүñèíåìèç.  

Ïðåäìåòëåðäèң ñàïàñû ҳəì қəñèéåòëåðè òó¢ðàëû ïèêèð æүðèòêåíäå îëàð îáúåêòèâ 
õàðàêòåðãå èéå ìå ÿ àäàìíûң êөç-қàðàñûíàí, ïðàêòèêàëûқ ìàқñåòëåðèíåí, àäàìíûң 
қàáûëëà¢ûíûң өçãåøåëèêëåðèíåí ғəðåçëè ìå äåãåí ñîðà¢ ïàéäà áîëàäû. Áóë ñîðà¢ 
(ôèëîñîôèÿíûң òèéêàðғû ìəñåëåñèíèң êөï âàðèàíòëàðûíûң áèðè) ôèëîñîôëàðäûң àëäûíà áóðûííàí 
ҳəì қîéûëғàí. Ìəñåëåí, XVIII-XVII əсирлерде затлардың ҒбириншиҒ тығызлық, аралық, ҳəрекет, салмақ,) 
ҳəм ҒекиншиҒ (сес, түр, дəм, ийис,) ҒсапаларыҒ ҳаққында тартыслар болды. Ол дəўирдиң ойшыллары 
биринши топарға киретуғын қəсийетлерди ғана объективликке ийе десе, адамның сезим органларына 
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тəсийр етиў нəтийжесинде пайда болатуғынларын субъективликке ийе деп қарады. Бул материяға 
механистлик көз-қарасқа сəйкес келди. (Ақыры, материя механистлик көз-қарас бойынша кеңисликте 
ҳəм ҳəр түрли бирликтеги дене ҳəм бөлекшелердиң бирлиги, олардың тартылыў ҳəм ийтерилиў нызамы 
бойынша ҳəр қыйлы затлық предметлерди пайда етеди).  

Дүньяның сапалы көп түрлилигиниң реаллығы ямаса иллюзорлығы ҳаққында буннан соңғы 
пикирлеўлер сондай жуўмаққа келди, ҒбириншиҒ сапалар сезим органларының жəрдеминде 
қабылланады (Приборлардың көмеги ҳəм бийкарланбайды). Бул мəнисте аўырлық, орын алмасыўдың 
тезлиги, жоқарылағандағы гедир-будырлық, тегислык ҳəм басқа да механикада есапқа алынатуғын 
қəсийетлер адамлар тəрепинен сезимлик қабыллаў барысында сеслерди, түрлерди ҳəм басқа да 
ҒекиншиҒ деп аталатуғын қəсийетлерди қабыллаўдан субъективликке ийе емес. Басқаша айтқанда, 
адамлар денелик жақтан (тек ғана ойша, руўҳый емес) онда қатнасатуғын предметлердиң қыйын өз-ара 
қатнасына енискен. Олар затлардың қəсийетлери, сапалары туўралы пикирлерин олардың қалайынша 
тəжирийбеде болыўына байланыслы айтады. Кант буны Ғөзинше затлардыңҒ характеристикасынан 
бөлеклеп, ҒқубылысларҒ деп атады. Мойынлаў керек, затлардың барлық қəсийетлери Ғобьектив 
дүньяның субьектив образларыҒ. Бирақ адамдай тəжирийбеси өзине дүнья туўралы обьектив 
билимлердиң өсиўиниң реаль мүмкиншиликлерин, предметлердиң ҳəр қыйлы қəсийетлерин ҳəм сапалы 
өзгешеликлерин жəмлейди. Бундай мүмкиншилик предметлер менен көп түрли контактлар барысында 
тəмийинленеди. Бирақ бул ҳəр қашан өзгеше шарайытта, басқа тийкарда əмелге асады. Иске, сондай-ақ 
алған билимлерди практикада тексериў, олардың топланыўы адамлардың көпшилигиниң күш ғайратын 
жəмлеў ҳəм киреди. Сапа түсиниги предметлердиң үлкен ҳəм киши топарларының спецификациясын, 
өзгешелигин аңлатады. Сапа тəбият пенен жəмийет, тири ҳəм тири емес, қатты денелер, суйықлық ҳəм 
газ, өсимлик ҳəм ҳайўанлар дүньясы ҳ.т.б. арасындағы сапалық шегараларды анықлаўға мүмкиншилик 
береди. Сапалы шегаралардың орнатылыўы минералларды, өсимликлерди, ҳайўанларды, техникалық 
дүзилислерди, қəсийетлерди, миллет ҳəм халықларды классификациялаўдың тийкарында жатады. Соның 
менен бирге дүньяның сапалы көп түрлилиги тоқтап қалған қубылыс емес. Ол ҳəр қашан ҳəрекетшең. 
Қубылыслар менен предметлердиң сапалы характеристикасы не менен белгиленедиЎ Бул сораўға жуўап 
бериў ущын сапа түсиниги менен байланыстырыў зəрүр.  

САПА ҲƏМ САН. Сапа предметтиң (қубылыслардың, предметтиң) сондай белгиси, ол оны оған 
ҳəм оның менен бир типлес предметлер класына тийисли қəсийетлердиң жыйындысына ийе сыпатында 
болады. Сапалық белгиликти жоғалтыўдан предмет өзи менен өзи болыўдан қалады, оның 
предметлердиң басқа класларына тийисли жаңа белгилерге ийе болады. Мəселен, ериген руда шлакқа, 
металлға айналады, өспирим есейип, жас жигитке, жас жигит кисиге, киси ўақыттың өтиўи менен 
ғаррыға айналады, поселок улғайып қалаға айналады ҳ.т.б.  

Сапа категориясы биринши мəртебе Аристотель тəрепинен анализленди. Ол физикалық дүньяға 
сапалы қатнасты тийкарлады (квалитативизм). Орта əсирлик схоластиканың ўəкиллери ҒжасырынҒ сапа 
проблемасы менен шуғылланды. Оларға силтеўлер менен предметлердиң, затлардың ҳəр қыйлы 
қəсийетлери менен түсиндирилди (дəри емлейди, себеби онда емлеў уқыбы ҳ. т. б бар). XVII-XVIII 
əсирлердеги философ-материалистлер бул проблемаға ҒбириншиҒ ҳəм ҒекиншиҒ сапалар туўралы ой-
пикирлер менен байланыслы қатнас жасады. Бирақ əсирлер бойы дүньяға басқаша көз-қарас, санлық 
қатнас қəлиплести ҳəм онда сапалық көп түрлилик өширилип қаралды. Санлық белгилердиң ашылыўы 
үлкен əҳмийетке ийе болды. Мəселениң бул тəрепине көбирек пифагоршылар дыққат бөледи, олар 
тийкарынан санды-болмыстың тийкары сыпатында тəлийматты ислеп шықты.  

Сан - қубылыслар, предметлердиң, процесслердиң оларға тəн қəсийетлериниң раўажланыў ҳəм 
интенсивлиги бойынша муғдарға ҳəм санларда көринис табатуғын характеристикасы.  

Пифагоршылардың ҳəм басқа да өзине дейингилердиң ойларын улыўмаластыра отырып, 
Аристотель санды былай түсиндирди: Ғсан дегенимиз - состав бөлеклерге бөлиниўи, олардың ҳəр бири 
олар екеў ме я көп пе, тəбияты бойынша биреў ҳəм белгили бир нəрсе. Қəлеген сан егер есапланса көп, ал 
ол өлшенсе муғдарҒ. (Аристотель. Соч. в ң-т. М. , 1974. Т. стр. əүң). Бул философиялық пикирлеўдиң 
əдеттен тысқарылығына қарамастан (пикир буннан ғ, ө мың жыл бурын айтылған), оның мəнисин 
түсиниў қыйын емес: санлық тəрепине затлардың өлшеўге ҳəм математикалық сəўлелендириўге тəн 
тəреплери киреди.  

Реаль ҒзатлардыңҒ санлық характеристикасын баҳалаў əдетте бир теклес, сондай-ақ тəбияты 
бойынша сапалық жақтан ҳəр қыйлы затлардың улыўма қəсийетлерин ашыўдан басланады. Бул 
қəсийетлер (олар бойынша ҳəр түрли предметлерди салыстырыў мүмкин) линиялық размерлер, 
ҳəрекеттиң тезликлери, масса, денелердиң температурасы. Адамзат организми ушын гəп салмақ, бой, 
өкпениң көлеми ҳəм қан басымның көрсеткишлери ҳ.т.б. туўралы болыўы мүмкин. Тек усындай улыўма 
қəсийетлерди бөлип көрсетиў ғана затлардың санлық характеристикасын белгилеўге мүмкиншилик 
береди.  

Ҳəр түрли затлар санлық жақтан бир бирликке жатқызылғанда ғана санлық жақтан салыстырмалы 
бола алады. Бир бирликтиң ғана сəўлелениўи сыпатында бир атамалы, демек өз-ара өлшенбели 
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муғдарлар бола алады. Сапалық жақтан пүткиллей ҳəр қыйлы предметлер ҳəм қубылыслардың бир 
санлық характеристика менен улыўмаластырыўдың мүмкин емеслигин А. П. Чеховтың белгили 
ҳəзилинен көриўге болады: ҒЖаўын жаўды ҳəм еки студентҒ.  

Ҳəр түрли предметлерди гейбир улыўма қəсийетлер тийкарында санлық көз-қарастан қараў 
ондағы сапалық айырмашылықларды өширеди. Мəселен, сапалық жақтан ҳəр қыйлы товарлар - нан, 
кийим, автомобиллер - оларды жүклеў, жүгин алыў барысында, транспортировка тусында ҒтеңлеседиҒ. 
Ақыры олар салмақ ҳəм габаритке ийе. Адамларды ҳəм ҳəр түрли тəғдийрине, характериниң белгисине, 
профессиясына ҳ.т.б. қарамастан лифт олардың тек салмағын Ғесапқа» алып теңлестиреди. 
Продукцияның көп түрлилиги олардың қунының ақшадағы суммалық санлық көринисинде өширилген.  

Предметлердиң сапалық айырмашылықларын ҒтеңлестириўҒ, оларды гейбир бирликке алып 
келиў, өлшеўди мүмкин қылады. Анаў я мынаў муғдарды өлшеў процедурасы оған сəйкес өлшеўдиң 
бирлигин орнатыўды талап етеди. Мəселен, метр - узынлықтың бирлиги, килограмм - массаның бирлиги. 
Бир нəрсени өлшеў - демек ондағы бирликлердиң санын орнатыў деген сөз. Предметлердиң, 
қубылыслардың, процесслердиң, санлық характеристикалары жəмийетлик практикада кеңнен 
қолланылады (мəселен, өндиристи, қурылысты, социаллық раўажланыўды планластырыў ҳəм 
транспорттың ҳəрекетиниң кестесин дүзиўде, халықтың есабын жүргизиўде ҳ.т.б.).  

Санлық подход, оған тийкарланған математикалық аппарат ҳəзирги илимде əҳмийетли роль 
ойнайды. Тəбияттаныўды ҳəм техникалық илимлерди нəзерде тута отырып, Д. И. Менделеев өлшеў 
басланған жерде илим басланады дейди. Эксперименталлық, математикалық, тəбияттаныў, жаңа 
дəўирдиң ҳəмме анық илимлери санлық методларды қолланыў барысында пайда болды. 
Математикаландырыў процеси, математиканың илимий билиминиң ҳəм техниканың ҳəр түрли 
билимлерине терең енисиўи XX-əñèðäèң åêèíøè ÿðûìûíäà èíôîðìàòèêàíûң ҳəçèðãè 
òåõíèêàëûқ áàçàñûíûң ðà¢àæëàíû¢û ìåíåí қóäèðåòëè òåç ҳəðåêåò åòåòóғûí ýëåêòðîí-
åñàïëà¢ ìàøèíàëàðûíûң ðà¢àæëàíû¢û ìåíåí êүøåéäè.  

Èëèìäåãè ҳəì òåõíèêàäàғû өëøåíåòóғûí ìóғäàðëàðғà, îíûң àíûқëûғûíà òàëàïëàð 
èëèìèé-òåõíèêàëûқ ïðîãðåññòèң æàғäàéûíà áàéëàíûñëû өñè¢äå. Êөï ғàíà ҳəçèðãè 
òåõíîëîãèÿëàðäà èñëåíè¢äåãè äåòàëëàðäûң ëèíèÿëûқ ðàçìåðëåðè ìåòðäèң ìèëëèîííàí 
áèðëèãèíäå áàқëàíû¢äà. Áүãèíëèãèíäå ðàäèî ýëåêòðîíèêàíûң ïåðñïåêòèâàëûқ îáëàñòû - 
íàíàýëåêòðîíèêà (áóíäà өëøå¢äèң àíûқëûғû ìåòðäèң ìèëëèàðäòàí áèðèíå æåòåäè), îë 
ìèêðîýëåêòðîíèêàíû өçãåðòåäè.  

Àíà¢ ÿ ìûíà¢ «çàòòû» (қóáûëûñ, ïðîöåññ) қàðàé îòûðûï, äûққàòòû ÿ ñàïàëûқ ÿ 
ñàíëûқ àñïåêòëåðãå áөëè¢ êåðåê. Àíàëèçäèң, үéðåíè¢äèң, áàҳàëà¢äûң ñàïàëûқ ҳəì ñàíëûқ 
ìåòîäëàðû èëèì ìåíåí ïðàêòèêàíûң ҳəð òүðëè îáëàñòëàðûíäà қîëëàíûëàäû. Õèìèÿäà 
ñàïàëûқ àíàëèç àíà¢ ÿ ìûíà¢ áèðëèêêå êèðåòóғûí çàòëàðäûң õèìèÿëûқ ñîñòàâûí, òүðëåðèí, 
ýëåìåíòëåðäèң íîìåíêëàòóðàñûí àíûқëà¢ ìåíåí áàéëàíûñëû, ñàíëûқ àíàëèç - áóíû 
қóðàéòóғûí ñàíëûқ õàðàêòåðèñòèêàëàðäû àíûқëà¢ ìåíåí áàéëàíûñëû. «Ñàïà» ҳəì «ñàí» 
òүñèíèêëåðè ýêîíîìèêàíûң ðà¢àæëàíû¢ûíûң ýêñòåíñèâ æîëûíàí èíòåíñèâ æîëûíà өòè¢èí 
ñàíàëû òүðäå òүñèíè¢ ìåíåí áàéëàíûñëû. Áèðèíøè æàғäàéäà ïðîäóêöèÿíûң øûғû¢û æàңà 
êəðõàíàëàðäûң åíãèçèëè¢è ìåíåí, åãèñ ìàéäàíëàðûíûң óëғàéû¢û, өíäèðèñëèê қóäèðåòòèң 
êүøåéè¢è, èñëå¢øèëåðäèң ñàíûíûң êөáåéè¢è ìåíåí ҳ. ò. á. áàéëàíûñëû. Åêèíøè æàғäàéäà 
өíèìíèң øûғû¢ûíûң óëғàéû¢û ìèéíåò өíèìäàðëûғûíûң óëғàéû¢û ìåíåí, áèðàқ ñîë 
æóìûñëàðäûң, ìèéíåò қóðàëëàðûíûң àç ñàíû ìåíåí òəìèéíëåíåäè. Òåõíîëîãèÿëûқ 
үñêåíåëå¢äèң ñàïàñûí æàқñûëà¢ æîëû ìåíåí, æóìûñêåðëåðäèң ҳəì èíæåíåðëåðäèң 
қəíèéãåëèãèí àðòòûðû¢, æàңà àãðîòåõíèêàíû æîқàðû ñîðòëû òóқûìäû қîëëàíû¢, äåìåê 
ñàíëûқ åìåñ ñàïàëûқ өçãåðèñëåðäèң åñàáûíàí ҳəì åðèñèëäè. Əñèðåñå åëèìèçäèң ғəðåçñèçëèê 
ðà¢àæëàíû¢û òóñûíäà îíûң áàçàð ýêîíîìèêàñûíà òèéêàðëàíғàí ҳàқûéқûé äåìîêðàòèÿëûқ 
ҳəì ðà¢àæëàíғàí ìəìëåêåòêå, ñîíäàé-àқ ïóқàðàëûқ æəìèéåòêå àéëàíäûðû¢ áóëàðñûç ìүìêèí 
åìåñ.  

Ñàïà ҳəì ñàí қàðàìà-қàðñû ҳəì ñîíûң ìåíåí áèðãå áèð-áèðè ìåíåí àæûðàëìàñ 
äəðåæåäå áàéëàíûñқàí ïðåäìåòëåðäèң õàðàêòåðèñòèêàëàðû. Îëàðäûң áóë áàéëàíûñû 
ôèëîñîôèÿäà өëøåì òүñèíèãè àðқàëû áåðèëåäè.  
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Əééåìãè ãðåê ôèëîñîôèÿñûíäà áóë òүñèíèêòè Äåìîêðèò қîëëàíäû ҳəì өëøåì àíà¢ ÿ 
ìûíà¢ қóáûëûñòûң îáúåêòèâ áåëãèëåðèí ҳəì îëàðғà áàҳàëà¢ қàòíàñûí áèðèêòèðåäè (өëøåì 
ñåçèìè) äåï òүñèíäèðåäè. Åêèíøè ìîìåíò ñîôèñò Ïðîòàãîðäûң îéûíäà êүøëèðåê êөðèíèñ 
òàáàäû: ҒÀäàì áàðëûқ çàòëàðäûң өëøåìèҒ. Шынында да адамлар өзлерин қоршаған дүнья менен 
ҳəм басқа адамлар менен байланыстырып қарап, олар өзлериниң ҳəрекетлеринде затлардың 
қəсийетлерин саналы түрде түсинеди, есапқа алады. Бунда таң қаларлық ҳеш нəрсе жоқ. Философиялық 
түсиниклер, проблемалар өзине Ғадамзатлық аспекттиҒ киргизеди. Өлшем түсиниги өндирислик, көркем 
практикада (бөлеклердиң сəйкеслиги, келискенлиги, пропоциялары, гармония ҳ.т.б.) сондай-ақ адамның 
минез-қулқына (өлшем сезими) қолланылыўына қарай пайдаланылады. Соның менен бирге илимниң 
раўажланыўы менен ҳəм оның философиялық улыўмаласыўы менен өлшем түсиниги өзине билиўлик-
теориялық мəнис жəмлейди.  

Өлшем - сапа менен санның диалектикалық бирлиги ямаса санлық өзгерислердиң сондай 
интервалы, оның шегарасында предметтиң сапалық белгилилиги сақланады. Мəселен, өсимлик ҳəм 
ҳайўан организмлери өзиниң өмир сүриў уқыбын температураның анық белгиленген шегараларында 
ғана сақлайды. Ҳəммемиз билемиз, денениң температураларының айналыў диапазоны онша үлкен емес 
жағдайда адамның нормал дəрежеде өзин-өзи сезиўи ҳəм адам организминиң өмири мүмкин болады. Ҳəр 
түрли затлардың агрегатлық ҳалының температуралық өлшемлери өмир сүреди. Бундай өлшемлерди 
билиў практикада кең қолланылады. Айтайық, суў суйық ҳалында 0 ден 100 градусқа шекем өмир 
сүреди, нульден төмен температурада суў музға айналады, 100 градуста қайнап баслайды. Сынаптың 
суйық ҳалындағы -39 градустан +357,  

Сынап -39 градуста қатады, ал 357 градуста қайнап баслайды. Агрегатлық ҳалаттың өлшемин 
билиў, мəселен, металлургияда ҳəм жүдə əҳмийетли. Усында сынапты алыў тийкарланған. Сынабы бар 
қазылманы 500 -550 градуста қыздырыўда сынап шығарылады ҳəм соңынан конденсаторларда усланады, 
ол жерде температура 20градуста қоллап-қуўатланады. Аналогиялық жол менен - шығарыў ҳəм 
конденсация арқалы цинктиң ҳəм басқа да реңли металлардың пирометаллургиясы əмелге асырылады.  

Солай етип биз санлық өзгерислердиң сапалық өзгерислерге өтиўине тиккелей келдик.  
Санлық қатнаслардың сапалық қатнасларға өтиў нызамы санлық ҳəм сапалық өзгерислердиң өз-

ара байланысын билдиреди.  
Нызамның мəниси мынада: затларда мудамы болатуғын ақырын санлық өзгерислери шегарасына 

жетиў менен сапалы өзгерислерге алып келди. Буған байланыслы Гегель былай дейди: гүнасыз көринген 
санлық өзгерис ҳийлекерликке ийе, онда сапалы өзгерис тутылды.  

Санлық ҳəм сапалық өзгерислердиң байланысларының конкрет формалары көп ғана 
тəбияттаныўлық - илимий нызамларда көринис табады. Д. И. Менделеевтиң химиялық элементлериниң 
периодлық нызамы усындай. Бирақ сан өзгерислериниң сапа өзгерислерине өтиў нызамы конкрет-
илимий нызамлардан айрылып турады. Ол шексиз улыўма, философиялық характерге ийе ҳəм дүньяға 
көз-қараслық функцияны атқарады, ең алды менен узақ ҳүким сүрген дүньяға санлық механистлик көз-
қарасты бузады.  

Гегель өзгерислердиң азайыўы ҳəм улғайыўы туўралы шекленген түсиникти сынға ала отырып, 
оны «жаман шексизлик пенен» салыстырды ҳəм оны бир түрли, монотонлы, санлық өзгерислерде шек 
жоқ қубылыс сыпатында қарады: 1+1+1+1. . Бул «жаман шексизликке» «ҳақыйқый шексизликти»- 
сапалы шегаралардың өтиўи менен, жаңа пайда болыўлар менен байланыслы азайыў ҳəм көбейиўге 
қарсы қойды.  

Санлық өзгерислердиң сапалы өзгерислерге өтиў нызамы дүньяны қыйын, көп сапалы, өз ишине 
элементар бөлеклерди, атомларды, молекулаларды, кристалларды, таў пародаларын, планеталарды, 
планеталар системасын, галактикаларды, метагалактикаларды алатуғын дүньяны түсиниўге бағдарлайды. 
Олардың барлығы бир-биринен тек размери, массасы ҳəм басқа да санлық характеристикалары арқалы 
ғана айрылып турады, ол ҳəр түрли сапалы бирликлерден түрли, болмыстың спецификалық, көп түрли 
түрлерин аңлатады. Басқаша айтқанда, нызам дүньяның көп сапалылығын затлардың ҳəр түрли санлық 
характеристикасы менен ажыралмас байланыста қарайды.  

Сапалы өзгеристиң санлық өзгеристен тағы бир айырмашылығы сол, ол секириў түсиниги арқалы 
ҳəм көринис табады.  

Секириў - санлық өзгерислердиң сапалық өзгериске өтиўи ямаса бир сапалық ҳалаттың 
екиншисине өтиўи (өлшемниң, шектиң артыўы нəтийжесинде), секириўдиң мысаллары: жулдызлар ҳəм 
планеталар, соның ишинде Күн системасының пайда болыўы, Жер бетинде тиришиликтиң пайда 
болыўы, өсимликлердиң ҳəм ҳайўанлардың жаңа түрлериниң, адамның, оның анасының қəлиплесиўи, 
адамзат жəмийети тарийхында жəмийетлик - экономикалық формациялардың пайда болыўы ҳəм 
алмасыўы, социаллық революциялар.  

Секириўге мысалларды жүдə көп келтириў мүмкин. Санлық өзгерислердиң топланыўы менен 
секириўге алып келиўи мүмкин. «Металлдың шаршаўынан» машинаның деталының сыныўы. Металл 
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детальдың кысымы артында турған структураның микроскопиялық өзгерислери ерте ме, кеш пе сыныўға 
алып келеди. Егер микрожарылыўлар биринен соң бири пайда бола берсе, олардың саны ақырынлап 
өседи, металл стерженьниң жарылыўы тез болады. Температураның өсиўиниң нəтийжесинде белоктың 
суйық ҳалынан қатты ҳалына өтиўи болады. Ядролық жанылғының санын мудамы күшейтиў мүмкин. 
Бирақ плутонийдиң белгили массасына жетиўде тутас ядролық реакция пайда болады ҳəм энергияның 
жарылысы болады. Бул мысалларды секириўдиң бир сапалы ҳалаттан екиншисине өтиўдиң жүдə анық 
ҳəм пүткил системаның қайта қурылыўы менен байланыслы. Секириўлер басқаша да болады: Жаңа 
сапаның элементлериниң топланыўы, гөне сапаның элементлериниң жоқ болыўы. Бундай «секириўлер» 
узақ ҳəм мудамы болады.  

Тəбиятта, жəмийетте, мəдениятта екинши типтеги секириўлерге көп мысал табыў мүмкин. 
Мəселен, көп ғана геологиялық процесслер ақырынлап иске асады. Айтайық, тас көмирдиң, нефтьтиң, 
руданың пайда болыўы. Жер бетинде өмирдиң пайда болыўы ҳəм узақ процесс. Өсимликлер менен 
ҳайўанлардың жаңа түрлери ҳəм узақ ўақыт қəлиплести.  

Сапалы өзгерислердиң гей бир түрлери ҳəм интенсивли ҳəм мудамы ақырын формада өтиўи 
мүмкин. Мəселен, суўдың қайнаўы менен тəбийий шараятларда суў сақлағышлардағы суўдың пуўға 
айналыўы. Сондай ақ ақырын өтетуғын химиялық реакция менен катализаторды қосыў менен я 
қыздырыў менен өтетуғын реакция. Секириўлерге əдетте адамлар ушын бузылыўлар менен өтетуғын 
тəбияттағы, жəмийеттеги апатшылықлар ҳəм киреди. Буған мысаллар вулканлардың атылыўы, жер 
силкиниўлер, күшли дүбелейлер. Бирақ апатшылықлар ақырынлап билдирмей ҳəм болады. Мəселен, 
адамзатқа дөнип турған қəўип. . .  

Мудамы ҳəм əсте ақырынлық пенен өтетуғын секириўлердиң, өзгерислердиң санлық əсте 
ақырынлығынан айырмашылығы бар маЎ Секириўдиң критерийи - сапалық өзгерис. Өзгеристиң тезлиги, 
оның интенсивлиги сапалы өзгерислердиң спецификалық белгилери бола алмайды. Санлық өзгерислер 
ҳəм тез, интенсив, ал секириўлер жүзлеген, мыңлаған, миллионлаған жылға созылыўы мүмкин.  

Философиялық көз-қарастан санлық ҳəм сапалық өзгрислердиң критерийи процесстиң даўамлығы 
емес, ал оның характери болады.  

Секириўлер ири, киши ҳ.т.б. болады. Киши секириўлер жийи-жийи болса, ирилери киши 
масштабтағы секириўлерден қуралады. Киши секириўлер масштаблы секириўлерге байланыслы олардың 
санлық таярлығы болады.   

Тағы бир момент. Қəлеген қубылысты система сыпатында қараў мүмкин. Белгили ўақыт 
аралығында ҳəр бир системаның өмир сүриўин тəмийнлеўши тийкарғы подсистемалар элементлер ҳəм 
байланыслар анаў я мынаў дəрежеде турақлы болып қалады, турақлы белгилерин ҳəм минезлемелерин 
сақлайды ҳəм сөйтип оның тутаслығын, өзи менен өзиниң относителли бирдейлигин тəмийнлейди. 
«Сапа» яғный «сапалық белгилик» категориясы системаның бул белгили ўақыт аралығындағы 
относителли турақлылығын сəўлелендиреди. Басқаша айтқанда, сапа «затлардың» системалар сыпатында 
белгили структураға ийе басқа затлар менен өз-ара байланыс ҳəм қатнасларда өмир сүрип, анаў я мынаў 
функцияны орынлайтуғын тутас характеристикасы.  

Системалық подход көз-қарасынан сапалы-болдырыўшы факторлар қандайЎ Бул мəселеде үш 
позиция болыўы мүмкин. Предметтиң сапалық белгилигиниң тийкарында затлық қурам болыўы мүмкин. 
Бул химиялық бирлеспелердеги элементлердиң қурамының өзгерисинде жақсы көринеди. Бирақ 
субстратлық подход сапалы өзгерислердиң барлық себеплерин аша алмайды. Сапалық жақтан ҳəр қыйлы 
затлар бир, олар бир составқа, бирақ ҳəр қыйлы структураға (тас көмир, алмаз, графит) ийе. Предметтиң 
сапалы белгилилигиниң əҳмийетли факторы оның структурасы - системадағы элементлердиң 
байланысының белгили усылы болады. Структуралық подходтың тийкарында сапа обьекттиң составлық 
элементлериниң турақлы өз-ара қатнасы болады ҳəм бул оның спецификасын минезлейди, бир обьектти 
екиншисинен ажыратыўға мүмкиншилик береди. Бирақ бул обьект ҳəм шекленген. Структураға уқсас 
сапалы ҳəр қыйлы системалар бар. Сапалық белгилиликти системаның функционаллық қəсийетлери 
менен (функционаллық подход) байланыстырыў бар. Бул үш подход жəмленген түрде ғана предметтиң 
сапалық белгилилигин белгилейтуғын факторлардың тутас картинасын бере алады. Ал, енди өзгерис, 
сапалы жаңа өзгерислердиң пайда болыўын генетикалық методты пайдалана изертлейди.   

Əлбетте санлық ҳəм сапалық өзгерислердиң динамикасы ҳəм оның системалық подходтың 
түсиниклеринде бүгинлигинше түсиндирилиўи тек илимий билиў ушын ғана емес, əмелий искерлик 
ушын ҳəм əҳмийетке ийе. Мəселен, елимиз ғəрезсизликке еристи. Лекин, оны сақлаў, беккемлеў ҳəм 
раўажландырыў бизден ҳəр қашан шыдам ҳəм жигерлилик талап етеди. Ақыры, Өзбекстанның өз 
раўажланыў жолы Ғсохта революциялық секириўлерсиз, фожиали ақыбетлерсиз ҳəм күшли социаллық 
ларзаларсиз, эволюциялық жол менен нормал, мəдениятлы раўажланыўға өтиў - таңлап алынған жолдың 
тийкарғы мазмуны ҳəм мəниси». (Ислам Каримов. Ўзбекистоннинг ўз истиқлол ва тараққиет йўли. Т. 
«Ўзбекистон», 1992. 10-б.).  

 
Қарама - қарсылықлардың бирлиги ҳəм гүреси нызамы 
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Қарсылықлар обьектив ҳəм ғалаба характерге ийе.  Айтайық, обьектив дүньяның қəлеген 

материаллық бирлиги, ҳəр бир процеси ямаса қубылысы раўажланыўдағы қарама-қарсы тəреп ҳəм 
тенденциялардың өз-ара тəсиринен, қарсылықлардың пайда болыў, қəлиплесиў ҳəм шешилиўинен 
турады.  

Ҳəрекеттиң өзи қарама-қарсы тəреплерден - үзликлилик ҳəм үзликсизликтен турады. Ҳəрекеттеги 
дене бир ўақытта бир орында турады ҳəм турмайды. Бул қарама-қарсылықтың мудамы пайда болыўы 
ҳəм бир ўақытта шешилиўи ҳəрекет болады.  

Тəбият пенен жəмийеттиң қарама-қарсылықлы характери илим ҳəм практиканың мағлыўматлары 
менен тастыйқланады. Ҳəзирги физика, мəселен, барлық микрообъектлердиң толқын тəризли ҳəм 
корпускуляр қəсийетлерге ийе екенлигин айтады.  

Жəмийеттиң тийкарын ҳəм оған характерли ишки қарсылықлар, биринши гезекте өндириўши 
күшлер менен өндирис қатнасларының арасындағы қарама-қарсылық қурайды.  

Адамзат билиўи ҳəм қарама-қарсылықлы. Ақыры, билиў процеси мудамы ойлаўдың объектке 
жақынласыўы ҳəм тəбиятты адамның ойында сəўлелендириў Ғөли», абстракт жағдайда емес, ал 
ҳəрекеттиң мəңги процесинде, қарама-қарсылықлардың пайда болыўында ҳəм олардың шешилиўинде 
болады.  

Солай етип, қарсылықлар раўажланыўдың тийкарын қурайды, олар объективликке ийе, тəбият ҳəм 
жəмийет, пүткил бизди қоршаған дүнья менен ажыралмас бирликте.  

Диалектикалық қарсылықлар қарсылық, қарама-қарсылық, айырмашылық, конфликт, бирдейлик 
ҳ.т.б. категориялары арқалы ашылады.  

Қарсылық ҳəм қарама-қарсылықты тең мəнисли түсиниклер сыпатында түсиниў бар. Шынында да, 
мəлим қубылыс қарсылықлы ямаса ол қарама-қарсылықлардың бирлигинен турады деў бир сөз есабы. 
Деген менен қарсылықты қарама-қарсылықлардың арасындағы қатнас сыпатында қараў дурысырақ 
болады.  

 Процесслер ҳəм қубылыслар раўажланыўдың қарама-қарсы тəреплердиң я тенденцияларынан 
туратуғын қарсылық сыпатында болады. Солай етип, «қарама-қарсылық» түсиниги 
(«противоположность») қарама-қарсылықтың ҳəр бир тəрепин аңлатыўға, ал «қарсылық» - усы 
тəреплердиң өз-ара қатнасларын, қарама-қарсылықлардың өз-ара қатнасларын аңлатыўға байланыслы 
қолланылады.  

Айырмашылық - қарсылықтың көринисиниң бир формасы. Айтайық, тутыныў ҳəм алмасыў 
қунының, қунның турақлы ҳəм эквивалентли формалары. Сондай-ақ товар тутыныў қуны ҳəм қун 
сыпатында еки түрли жасаўға ийе. Бирақ бул еки түрли бирдей емес жасаў айырмашылыққа өсип шықса, 
айырмашылық қарама-қарсылыққа ҳəм қарсылыққа өсип шығады.  

«Айырмашылық» түсиниги бир ўақытта предметлердиң бир-биринен айырмашылығын, екинши 
бир моментте диалектикалық қарсылықтың формасын ямаса қарсылықтың раўажланыўындағы 
басқышты аңлатады.  

«Қарсылық» түсиниги менен «конфликт» түсинигин шатастырыўға болмайды. Қарсылық 
предметтиң ямаса қубылыстың раўажланыўының пүткил барысында өмир сүрсе, конфликт қарсылықтың 
белгили моменти ғана бола алады. Конфликт қарсылықтың жоқары өткирликке өтиўи, усының 
себебинен бул ҳалатты жаңасы менен өзгертиў зəрүрлилиги пайда болғанда иске қосылады.  

«Сəйкессизлик» ҳəм «қарсылық» түсиниклери ҳəм бир емес. Буны өндириўши күшлер ҳəм 
өндирис қатнаслары арасындағы қатнаслары мысалында түсиндириў мүмкин.  

Диалектикалық қарсылық қарама-қарсы тəреплердиң, тенденциялардың бирлиги, олардың өз-ара 
белгилениўи менен характерленеди.  

«Қарама-қарсылықлардың бирлиги» түсиниги жийи-жийи «қарама-қарсылықлардың бирдейлиги» 
түсинигине тең түсиник сыпатында түсинидириледи. Ҳақыйқатында олардың арасында толық теңлик 
жоқ. Қарама-қарсылықлардың бирдейлиги қарама-қарсылықлардың бир-бирине айналыўына 
байланыслы «бирлик» термини ишки қарама-қарсылықлардың өз-ара белгилениўшилигин аңлатады. 
Бирдейлик айырмашылықтан ажыралмас жағдайда ҳəр бир зат бир ўақытта өзи менен өзи ҳəм соның 
менен бирге басқа болады. Қарама-қарсы тəреплер тек ғана бирдейликке ийе емес, айырмашылыққа да 
ийе. Бул диалектикалық көз-қарасқа метафизикалық көз-қарас қарсы келеди. Метафизика бирдейлик 
пенен айырмашылықта маўасасыз қарама-қарсылықларды көреди ҳəм олардың арасындағы бирлик ҳəм 
өз-ара тəсирди бийкарлайды.  

Қарама-қарсылықлардың бир-биринен бөлинбейтуғынлығы, бирин-бири белгилемейтуғынлығы 
олардың бир-бирине өтиўинен ҳəм көринеди. Мəселен, қəлеген тири организмниң өмир сүриўи қурыў 
менен бузыўдың өз-ара тəсиринде көринеди. «Қарама-қарсылықлардың бирлиги», оның үстине улыўма 
диалектикалық бирлик ҳəр түрли формаларда көринеди. Бул бирлик, бурын айтқанымыздай-ақ, қарама-
қарсы тəреп ҳəм тенденциялардың бир-бирин белгилеўинде ғана емес, ал олардың тең келиўи, 
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бирдейлиги ҳəм тең ҳəрекети (равнодействие) түринде ҳəм болады. Белгили шараятларда бирин-бири 
бийкарлаўшы тəреплер теңлесиўге ямаса тең ҳəрекетке жетисиўи мүмкин.  

«Тең ҳəрекет» (равнодействие), «теңлик» түсиниклери қарсылықлардың раўажланыўындағы 
сондай этапларды сəўлелендиреди, қарама-қарсы тəреплер теңлеседи я бул я ол тəрепке анық салмақ 
түсиў болмайды. Мəселен, организмниң өмиринде тең ҳəрекет моменти организмниң өсип жетилисиў, 
ержетиў дəўиринде көринеди. Бул дəўирде ассимиляция ҳəм диссимиляция процесслери бирин-бири 
теңлестиреди. Өсиў дəўиринде жетекши ролди ассимиляция процеси, ал қартайыў дəўиринде 
диссимиляция процесслери жетекшилик роль ойнайды. Қарама-қарсылықлардың тең ҳəрекетинде 
турақлылық моменти ҳəм көринис табады.  

Қарама-қарсылықлардың бирлиги олардың өз-ара бийкарлаўынан ажыралмас жағдайда. 
Предметлер ҳəм қубылыслардағы қарама-қарсылықлардың, қарама-қарсы тəреплердиң гүреси 
раўажланыўдың ҳəрекетке келтириўши күшин қурады.  

Диалектикалық қарсылық қарама-қарсы тəреплердиң ҳəм тенденциялардың бирлиги, бирин-бири 
белгилеўи ҳəм өз-ара бийкарлаўы болады. Қарама-қарсылықлардың бирлигиниң относителли характери 
сонда, ол мəлим предмет я қубылыс, сапалы ҳалат өмир сүргенше жасай береди. Қарама-
қарсылықлардың гүресиниң абсолют характерден мəлим предметтиң өмир сүриў пайытында ғана емес, 
оның екиншисине өтиўи, гөне сапалық ҳалатты жаңасы менен алмастырылғаннан пайытта ҳəм өмир 
сүриўи болады.  

Қарсылықлар көп түрли. Олар нəрсе ҳəм ҳəдийселердиң раўажланыўында түрлише роль ойнайды 
ҳəм ҳəр қыйлы ўазыйпа атқарады. Олар əдетте ишки ҳəм сыртқы, тийкарғы ҳəм тийкарғы емес, 
антогонистлик ҳəм антогонистлик емес қарсылықлар болып бөлинеди.  

Ишки қарсылық - бул нəрсе ҳəм ҳəдийселердиң өз ишиндеги қарама-қарсы тəреплер, күшлер 
ортасындағы қарсылықлар.  

Сыртқы қарсылықлар нəрселер ҳəм ҳəдийселер ортасындағы қарсылықлар. Бирақ қарсылықларды 
булай бөлиў шəртли характерге ийе. Себеби, бир мүнəсибетте ишки қарсылық сыртқы қарсылық болыўы 
мүмкин. Мəселен түрли дүзимдеги мəмлекетлер арасындағы қарсылық сыртқы қарсылық, ал адамзат 
жəмийети аспектинен алынса ол ишки қарсылық. .  

Ишки ҳəм сыртқы қарсылықлар раўажланыў процесинде бир қыйлы роль ойнамайды. 
Раўажланыўдың тийкарын, мəнисин тийкарынан ишки қарсылық белгилейди. Сыртқы қарсылықлар 
раўажланыўға, ишки қарсылықлар арқалы унамлы ямаса унамсыз тəсир етиўи мүмкин. Мəселен, биз 
ҳəзир бийғəрез Өзбекстанның келешеги, оны раўажландырыў жобаларын дүзип атырмыз. Бунда 
республикамыздың раўажланыўы, келешеги көп тəрептен мəмлекеттиң ишиндеги экономикалық сиясий 
ҳəм руўҳый машқалаларды туўры, истиң көзин билип ҳал қылыўымызға байланыслы. Бирақ 
республикамыз ҳалықаралық бирлесиклерде, Бийғəрез Мəмлекетлер Аўқамында жасамақта. Сыртқы 
байланыс ҳəм мүнəсибетлердеги машқалаларды ҳəм туўры анықлап ҳал қылынбаса, республикамыз 
алдында турған зəрүрли ўазыйпаларды əмелге асырып болмайды. Демек, раўажланыў тийкарынан ишки 
машқалаларды ҳал қылыўға байланыслы болса да сыртқы қатнасықлырды ҳəм дыққаттан шетте 
қалдырып болмайды. Турмыста ишки ҳəм сыртқы қарсылықлардың өз-ара байланысын ҳəм өз-ара 
тəсирин жүдə есапқа алып ис тутқанда ғана бəри табыслы болыўы мүмкин.  

Қарсылықларды өз характерине, олардың нəрсе ҳəм ҳəдийселердиң раўажланыўындағы 
əҳмийетине қарап тийкарғы ҳəм тийкарғы емес қарсылықларға ҳəм бөлиў мүмкин. Нəрсе ҳəм 
ҳəдийселердиң мəнисин, олардың келип шығыў ҳəм раўажланыў нызамлықларын белгилеп беретуғын 
қарсылық тийкарғы қарсылық болады. Тийкарғы қарсылық раўажланыўда басқа бəрше қарсылықларға 
тəсир етеди. Тийкарғы емес қарсылықлар нəрсе ҳəм ҳəдийселердиң мəлим бир раўажланыў басқышында 
олардың мəнисин белгилемейтуғын, раўажланыўды өзгериў күшине ийе емес қарсылықлар болып, 
олардың раўажланыўға тəсири конкрет ўақытқа ҳəм шараятқа байланыслы.  

Қарсылықлардың қайсысы тийкарғы, қайсысы тийкарғы емеслигин анықлаў раўажланыўдың 
тийкарғы себеплерин туўры белгилеўдиң жолы. Бул аңсат емес. Тийкарғы қарсылықты басқа 
қарсылықлар ишинен табыў ушын қарсылықларды майданға шығарған шараятты, ситуацияны, бундағы 
қарама-қарсы таманларды, басқалардан айырмашылығын, ҳəр бир қарсылықтың бул тийкарға болған 
қатнасын анықлаў керек. Тийкарғы қарсылықларды анықлаў социаллық практика процесинде ҳəм 
практика нəтийжелерин ойлаў арқалы анализ ҳəм синтез қылыў нəтийжесинде əмелге асады.  

Тийкарғы қарсылықлар ишинде олардың бири бас қарсылық болады. Бас қарсылық деп 
раўажланыўдың ол я бул басқышының мəнисин белгилеп беретуғын тийкарғы қарсылыққа айтамыз. Бас 
қарсылық тийкарғы қарсылықлар ишинде үлкен орын тутады. Оларға байланыслы раўажланыў 
процесинде белгилеўши роль ойнайды. Жəмийетлик раўажланыўда бас қарсылықты анықлап алыў 
мəмлекет раўажланыўын туўры белгилеп алыўда жүдə əҳмийетке ийе.  

Антогонистлик қарсылықлар жəмийеттеги мəплери бир-бирине түбиринен қарсы болған күшлер, 
жəмийетлик топарлар ҳəм класслар арасындағы қарсылықлар. Антогонистлик қарсылықлар конфликтке 
алып келиўи мүмкин. Бундай ҳалда олар бир тəрептиң жеңилиси ҳəм екинши тəрептиң жеңиси менен ҳал 
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қылынады. Улыўма ҳəмме қарсылықларды өз ўақтында ҳал қылыў зəрүрли, оған қарама-қарсы ҳалда 
олардың кескинлесип барыўы күтилмеген ақыбетлерди келтирип шығарады.  

Соның менен бирге қарсылықлар мəселесине, оларды ҳал етиўдиң форма ҳəм усылларына ҳəм 
диалектикалық ойлаў тийкарында қатнас жасаў керек. Жəмийеттеги қарсылықлар ҳəр қыйлы форма ҳəм 
усылларда əмелге асырылыўы мүмкин. Олардың гейбиреўлери гөнениң жемирилип барыўы ҳəм 
жаңаның қарар таўып барыўы тийкарында ҳал қылынып барылса, басқалары бул қарсылықларды 
шөлкемлестирген қарама-қарсы тəреплерди өз-ара келистириў, бир-бирлери менен өз-ара сөйлесиўлер 
алып барыў, питимлер дүзиў, партнерликке ерисиў тийкарында раўажланыўды тəмийнлеўи мүмкин. 
Кейинги ўақытларда жəмийеттеги қарсылықларды ҳал қылыўда қолланылатуғын усыллардың бири 
консенсус (келисим).  

Марксистлик философияда қарсылықларды ҳал қылыўдың бул усылына дыққат бөлинбеди. 
Жаңаша ойлаўдың қарар табыўы менен жəмийет қарсылықларын ҳал қылыўда Гегель айтқан консенсус 
усылынан пайдаланыў өзиниң мақсетке муўапықлығын көрсетти. Ҳəзирги дəўирде консенсус усылы 
жəмийет раўажланыўында үлкен роль ойнамақта. Айрықша, узақ мүддетлер даўамында бир-бирине 
қарама-қарсы болып келген мəмлекетлер, жəмийеттеги қарама-қарсы тəреплер, күшлер, жəмийетлик 
топарлар, ҳəрекетлер ҳəм партиялар ортасындағы қарсылықларды жəмийеттиң улыўма мəпинен келип 
шығып ҳал қылыўға консенсус усылы жүдə қолай. Бул усыл жəҳəн халықларын миллий татыўлыққа, өз-
ара бирге ислесиўге, бирликке, турақлылыққа ерисиўде жүдə əҳмийетли. Консенсус усылы өз-ара тыныш 
жол менен алып барылатуғын сөйлесиўлер, референдумлар, халықаралық ҳуқық нормалары тийкарында 
ең зəрүрли ҳүжжетлер қабыл қылыў арқалы алып барылмақта. Əсиресе, бунда халықаралық шөлкемлер 
(БМШ сияқлы) тең ҳуқықлы ағзасы болыўға да байланыслы.  

Қарсылықларды үйренип атырғанда конкрет шараятты ҳəм есапқа алыў керек: Дəўир ҳəм 
шараяттың өзгериўи менен антогонистлик ҳəм антогонистлик емес қарсылықларды шешиў формалары 
ҳəм өзгериўи мүмкин. Себеби қарсылықлар ҳəм өзгерип, бир-бирине өтип турады.  

Ҳəр бир областқа тəн қарсылықлардың өзине тəн ҳал болыў формалары бар. Тəбияттағы 
қарсылықлар, əдетте стихиялы, өз-өзинен пайда болып, раўажланып, соң өзлерине тəн нызамлықлар 
тийкарында ҳал қылынады.  

Ишки ҳəм сыртқы, тийкарғы ҳəм тийкарғы емес, антогонистлик ҳəм антогонистлик емес 
қарсылықларды бир-биринен айырыў зəрүрли. Бирақ олар ортасында биротала шегара жоқ. Реаллықта 
бир-бирине өтип отырады.  

Бийкарлаўды бийкарлаў нызамы 
Раўажланыў процесси бийкарлаўды бийкарлаў жолы менен ҳəм əмелге асады. Бул бойынша 

бийкарлаў түсинигин анықлап алыў зəрүр.  
Болмыстың ҳəмме областларында мудамы гөне өмири тамам болып атырған нəрсе ҳəм 

ҳəдийселердиң ҳəм жаңа нəрсе, ҳəдийселердиң пайда болыў процесси болып турады. Бундағы ескиниң 
жаңа менен алмасыўы бийкарлаў деп аталады. «Бийкарлаў» атамасын философияға Гегель киргизген. 
Бийкарлаў диалектикада күнделикли санада исленетуғын түсиниктен парық қылады.  

Бийкарлаўды диалектикалық түсиниў жаңаның ески менен қарапайым алмасыўы болмастан, бəлки 
жаңа ескиниң жағдайында пайда болып, ондағы дүзиў таманлардан пайдаланып, қарар табыўды тəн алыў 
«Ишки бийкарлаў» раўажланыўдың ҳəрекетлендириўши күши деп Гегель бийкарға айтқан емес. 
Диалектикалық бийкарлаў бир ўақытта «жоқ» деў менен «аўа» деп, яғный бийкарлаў менен бирге 
тастыйықлаўды ҳəм өз ишине алады. Ол ҳəмме нəрсени пүтинлей бийкарлаўшы нигилистлик көз 
қарастан айтылып, бир пайытта болатуғын бузылыў менен жаралыўды, қулласы нəрсе ҳəм 
ҳəдийселердиң жоғалыўы ҳəм пайда болыўын байланыстырып илгери раўажланыў ҳалатын 
сəўлелендиреди. Бул диалектикалық бийкарлаўдың белгили бир тəрепин шөлкемлестиреди.  

Диалетикалық бийкарлаўдың еки тəрепи бар: бириншиси, ескиниң орнына жаңаның келиўи 
тəбийий-тарихий процесс болғанлығы ушын раўажланыўдың ҳақыйқый шəрти есапланса, екиншиси, ол 
жаңаның ески менен байланыслы екенлигин көрсетеди.  

Бийкарлаўды бийкарлаўдың мəниси соннан ибарат, əлемдеги ҳəмме нəрсе ҳəм ҳəдийселер мудамы 
раўажланыўда болып, бир ҳалаттан екинши ҳалатқа өтип отырады ҳəм ақыбетинде раўажланыўдың 
үзиликсиз екенлиги келип шығады. Ҳəр бир пайда болған нəрсе я ҳəдийсе өзине дейин пайда болған сапа 
ҳəм муғдардың бийкар етилиўиниң нəтийжеси, соның менен бирге буның өзи ҳəм ўақыттың өтиўи менен 
бийкарланады. Демек, ҳəр бир нəрсе ҳəм ҳəдийсениң өзгериўи ҳəм раўажланыўы ҳəрқашан еки ҳəм 
оннан көбирек бийкар етиўлер менен əмелге асады. Бунда бир бийкарлаў нəрсе ҳəм ҳəдийселердеги 
өзгериў ҳəм раўажланыўдың бир моментин есапқа алса, «бийкарлаўды бийкарлаў» атамасы олардың 
шынжырын, бир неше дəўирин сəўлелендиреди.  

Бийкарлаўды бийкарлаўдың тағы бир белгиси сонда, раўажланыўдағы периодлықтың тамам 
болыўшы ҳалқасында яғный нəўбеттеги бийкарлаў басқышында оның алдыңғы басқышындағы базы 
белгилер тəкирараланады (дəн өсимликтен жəне дəнлерге айналады).  
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Бийкарлаўды бийкарлаўдың əмелге асыўында раўажланыў туўры сызық формасында емес, ал 
шеңбер формасында болады, оның соңғы точкасы басланғыш точкаға жақынласады. Бирақ бул 
жақынласыў оның ақырғы точка менен тутасыўы емес, ал жоқары басқышта болғанлықтан раўажланыў 
спираль формаға ийе болады. Бул спиральдың ҳəр бир жаңа орамы алдыңғы орамға қарағанда жоқарырақ 
басқышта жүзеге келген болады. Мине бул мəнисте раўажланыўдың диалектикалық тəлийматында 
спираль тəризли атамасы исленеди.  

Диалектикалық бийкарлаўға байланыслы раўажланыўдың спираль тəризли характери өзиниң үш 
моментине ийе: бириншиден, бийкарлаўды бийкарлаўда, дəслеп нəрсе ҳəм ҳəдийсе өзгериссиз қала 
алмайды, бунда жаңа сапа жемирилип атырған нəрсе тийкарында пайда болды. Буны деструкция дейди. 
Екиншиден, бийкар етилип атырған нəрсе менен пайда болып атырған нəрсе арасындағы өз-ара 
байланысты, олардың бир-бирине болған мүнəсибетин ашып берди. Буны кумуляция дейди. 
Үшиншиден, бийкар етилип атырған нəрсе алдын ерискен табысларды, оның раўажланыўына тийисли 
базы белги ҳəм қəсийетлерди сақлаў, оларды пайдаланыў тийкарында жүз береди. Буны конструкция 
дейди.  

Буннан бийкарлаўды бийкарлаўдың ҳақыйқый белгиси, яғный нəрсе ҳəм қəсийетлердиң илгерилеп 
раўажланыўы, жаңалықтың жеңилмеслиги логикалық жақтан өз-өзинен келип шығады.  

Жоқарыда айтылған үш процесстиң бирлиги ҳəзирги күнде Өзбекстанның бийғəрезлигин 
беккемлеў ҳəм раўажландырыўда өз көринисин таппақта. Биз ушын ҳəзир жəмийетимизде гөнерген 
социаллық мүнəсибетлерди илажы барынша диалектикалық избе-излик ҳəм зийреклик пенен өз ўақтында 
болдырыў, жаңадан пайда болып киятырған базар экономикасына кең имканиятлар ашып береди.  

Мəмлекет тəрепинен əмелге асырылып атырған ҳəм халқымыз кең қоллап-қуўатлап атырған базар 
мүнəсибетлери жəмийетимиздеги хожейинсизлик, қала ҳəм аўылларда мийнетти шөлкемлестириўдиң 
ески усылларының, өмирдиң ҳəмме областларында басқарыўдың буйрықпазлық усылларының, 
жəмийетке зəлел келтириўши экологиялық ҳəм руўхый бузылыўлардың сапластырылыўына алып келеди.  

Раўажланыўдың бағдары туўралы түрли дəўирлерде түрлише көз-қараслар болған. Узақ ўақытлар 
раўажланыўдың бағдарын натуўры түсиниў ақыбетинде философлар ҳəмме нəрселер дəўирлик 
тəкирарланыўшы өзгеристен, яғный, дөңгелек ишинде мудамы айналыстан ибарат деген. Базы бир 
алымлар раўажланыўды туўры сызық пенен барыўшы яки тəкирарланып барыўшы басқышлардан ибарат 
деп түсинген. Мəселен, француз алымлары Ламарк, ҳəм Сент-Илер тири тəбиятта раўажланыў үзиликсиз 
ҳəм секириўлерсиз туппа-туўры жолдан илгерилеп барады десе, италиялы философ Ж. Вико жəмийет өз 
басынан мудамы тəкирарланып турыўшы үш басқышты (балалық, жигитлик ҳəм қартайыў дəўири) 
кеширеди деген.  

Соны да да айтыў керек, раўажланыў процесинде мəлим дəрежеде тəкирарланыўды ушыратамыз. 
Бирақ олардың ҳəр бири алдыңғы ҳалаттың қарапайым өзгериссиз тəкирарланыўынан ибарат болмай, 
бəлки жаңаша, өзгеше жоқарырақ басқышта пайда болыўы, буннан бийкарлаўды бийкарлаў қарапайым 
ҳəм туўры жол менен пайда болмай, бəлки өзине тəн жол менен спираль тəризли бағдарда болады. 
Бундағы раўажланыў процессине муўапық бийкарлаў ҳəм бийкарлаўды бийкарлаў моментлеринде 
басланатуғын ўақтынша изге шегиниў, тəкирарланыўлар менен бир қатарда илгерилеп баратуғын 
раўажланыўды ҳəм көре билиў бийкарлаўды бийкарлаўдың мəнисин қурайды.  

Тарийхта, мəселен Өзбекстан шарайтында бирнеше мəртебе жəмийетти изге қайтарыўшы үлкен 
жоғалтыўлар ҳəм қурбанларға алып келген қурғақ бийкарлаўлар болған. Ҳаслында, реаль тарийхый 
раўажланыў идеалластырылған көринистен жырақ болып, өз қатнасларын жоғалтпаған ҳалда, беккемлеп 
барыўшы басқышлардан ибарат.  

Ҳəзирги күнде Өзбекстанда ески ҳəм гөнерип атырған нəрселерди бийкар етиў ҳəм олардың 
орнына жаңаларын қурыў, жаратыў ушын гүрес даўам етпекте. Жəмийетте жүз берип атырған базар 
экономикасы туўдырылып атырған өзгерислерди ҳəр бир адам туўры түсинип алыўы тийис. 
Республиканы сапалы жақтан өзгертиў оны жоқары раўажланған мəмлекетлер қатарына киргизиў ушын 
ҳəзирги дəўирде ҳəрбир адамнан көбирек күш-ғайрат сарыплаўды, өз искерлигине баҳа бериўде қалыс, 
принципиал болыўды ҳəм пидəкерликти талап етеди. Өзбекстанның ғəрезсизлигин беккемлеў ушын тек 
экономикалық өзгерислер қурыў жетерли емес. Соның менен бирге сиясий, мəдений ҳəм руўхый 
өзгерислер ҳəм болдырыў искерликли социаллық сиясат алып барыў, инсан бойынша ғамхорлық, оның 
өмирлик мəплерин қорғаў ҳəм зəрүр.  

“əрезсизлик бизден билимданлықты ҳəм жоқары дəрежеде қəниге болыўды талап қылады. 
Ендиликте өзгеристи илим ҳəм техниканы басқарыў, мийнетти шубҳасыз, жоқары дəрежеде 
шөлкемлестириў сыяқлылар ҳəр таманлама таярлықсыз ҳəм терең билимлерсиз болыўы мүмкин емес.  

“əрезсизлик раўажланыўға тосқынлық қылыўшы административлик - буйрықпазлық механизмин 
бузып таслаў, Өзбекстанның социаллық- экономикалық ҳəм руўхый раўажланыўдың исенимли 
механизмин жаратыў.  

“əрезсизлик улыўма инсаный минез-қулық нормаларын бузыў ҳалларынан, безиў, социаллық 
əдалат принциплерин избе-излик пенен əмелге асырыў. Бул деген сөз бенен истиң, ҳуқық пенен 
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ўазыйпаның бирлигин тəмийинлеў, ҳадаллық ҳəм ҳүждан менен ислеп, жоқары өнимли мийнетти 
шөлкемлестириў, оған ҳақы төлеўде теңлестириўшилик тенденцияларына, күтиўшиликке кейиплерди 
бийкарлаў.  

Солай етип, болмыс ҳəм билиўге сай бийкарлаў ҳəм бийкарлаўды бийкарлаў даўам ете береди. Бул 
процессте диалектиканың ҳəмме принциплери əмелге аса береди.   

 
Диалектиканың негизги категориялары 
Жекелик, айрықшалық ҳəм улыўмалық 

 
Дүньяның материаллық бирлиги туўралы мəселе оның конкрет көринислериниң көп түрлилигин 

бийкарламайды. Материаллық дүнья ҳəр түрли предметлер, қубылыслар, процесслер сыпатында өмир 
сүрип, өзиниң индивидуаллық, жекелик белгилерине, қəсийетлерине ийе.  

Жеке предметлер менен қубылыслардың ўақыт пенен кеңисликте бир-биринен относителли бөлек 
болыўы ҳəм белгили өзиншеликке, тутаслыққа, индивидуаллыққа ийе болыўы диалектиканың жекелик 
категориясында сəўлеленеди.  

Ҳəр бир предмет, ўақыя ҳəр қашан жеке. Бирақ жекелик түсиниги бир предмет ҳаққындағы ғана 
билим емес, ал көп ҳəм бирнешше предметлерден туратуғын, өз структурасы, функциясы, шығысы 
жағынан тутаслыққа ийелерин де қамтыйды. Мəселен, жекелик түсинигине Күн системасы, сондай-ақ 
Галактика киреди. Бир жағдайда бизиң Галактикаға киретуғын системалардан, екинши жағдайда басқа 
галактикалардан бөлек. Бирақ предметлер менен қубылыслардың бир-биринен бөлеклиги ҳəр қашан 
относителли, себеби олар бир-бири менен улыўма тəреп, қəсийет ҳəм белгилерге ийе. Бул улыўма 
қəсийетлер, белгилер объективликке ийе, олардың келип шығыўының улыўма дəреги бар, 
функцияларында улыўмалық бар. Улыўмалық олардың адамзаттың талапларын қанаатландырыўында 
ҳəм тарихий раўажланыў процесиндеги бир роли менен де анықланады.  

Бул улыўма тəреплер, қəсийетлер ҳəм қатнаслар предметлердиң белгили топарына, класына 
тийисли болып, объектив характерге ийе болады ҳəм «улыўмалық» категориясының мазмунын қурайды.  

Жеке қубылыслардың тийкарғы, қайталанбалы белгилерин сəўлелендиретуғын улыўмалық анаў я 
мынаў дəрежеде кең болыўы мүмкин. Басқа улыўмалыққа кирмейтуғын жүдə кең улыўмалық ғалабалық 
болады. “алабалыққа материя, сана, кеңислик, ўақыт мысал бола алады. “алабалыққа диалектиканың 
категориялары мысал бола алады.  

Улыўмалық ҳəм жекелик категориялары бир-бири менен ажыралмас байланыста. Жекеликсиз 
улыўмалық жоқ, улыўмалықсыз жекелик жоқ. Қəлеген затта улыўмалық ҳəм жекелик ҳəм бар. Соның 
менен бирге ҳəр бир зат айрықшалық ҳəм болады. Айрықшалық категориясы улыўмалық пенен 
айрықшалықтың диалектикасының өз-ара байланысын сəўлелендирип, олардың арасындағы айрықша 
звено болады. Бул соны аңлатады, айрықшалық жекеликке байланыслы улыўмалыққа ийе, жүдə 
улыўмалыққа байланыслы аз улыўмалыққа ийе.  

Айрықшалық категориясы жеке қубылыслардағы улыўма нызамлылықлардың көринисиниң ҳəр 
түрли тəреп ҳəм формаларын сəўлелендиреди. Булар мəлим қубылыстың қəсийетлериниң 
спецификалығы менен белгиленеди. Улыўмалықтың жекеликте көринисин белгилейтуғын улыўма 
нызамлықларды танып билиў практика ушын үлкен əҳмийетке ийе.  

Сондай-ақ ҳақыйқатлықтағы улыўмалық, демек обьектив-улыўмалық ҳəм ойлаўдағы 
улыўмалықтың логикалық категория сыпатында ара қатнасы мəселеси ҳəм практика ушын əҳмийетли 
проблема. Ҳақыйқатлықтағы улыўмалық оны танып билетуғын субьектсиз, оның абстрактлы ойлаўының 
раўажланыўының дəрежесине ғəрезсиз өмир сүреди. Ойлаўда улыўмалықтың пайда болыўы ушын 
абстрактлы ойлаўдың раўажланыўының белгили дəрежеси талап етиледи, предметлерде бас 
улыўмалықты айырып билиў талап етиледи. Логикалық ойлаўдағы улыўмалық илимий түсиниклерде, 
категорияларда, нызамларда сəўлеленеди.  

Илимий түсиникке индивидуаллық предметлер менен қубылыслардың барлық белгилерин 
киргизиў мүмкин емес. Бирақ анаў я мынаў түсиникке анықлама бере отырып, көп индивидуаллық 
белгилердиң ишинен баслыларын ҳəм предметтиң белгилеўши мəнисин айырып алыў мүмкин.  

Жекелик пенен улыўмалықтың диалектикасы мəселесине келсек, жекеликтиң өзиншелик болмысы 
соның менен бирге оның улыўмалық пенен бирге ажыралмас бирлигин талап етеди. Себеби, жекелик 
абсолют емес, ал басқа қубылыс ҳəм затлардан относителли дəрежеде бөлекленген бул көп жеке 
предметлер ҳəм қубылысларға тəн улыўма белги, қəсийетлерсиз өмир сүриў мүмкин емес. Жекелик 
улыўмалықтан байырақ. Ақыры, ҳəр бир жеке предмет улыўма белги ҳəм қəсийетлер менен бирге өзиниң 
индивидуаллық (айрықша) белгилерине ҳəм ийе. Бирақ улыўмалық жекеликтен тереңирек, себеби ол 
жекеликтиң бас тəрепи, тийкары болады. Улыўмалық ҳəр бир жекеликте ишки, турақлы, тийкарғы 
байланысларды ашады.  

Жекеликте улыўмалықтың оның бас тəреплериниң бири сыпатында болыўы соны көрсетеди, 
жекелик белгили мəнисте улыўмалық болады. Мəселен, Ерназар - адам, қара тал - терек.  
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Улыўмалық ҳəм жекелик раўажланыўдың обьектив процессиниң басқышлары болады. Жаңа 
бирден пайда болмайды, ал жеке қубылыслар формасында пайда болады. Бирақ ол көбейеди, күшейеди, 
жетиледи, сөйтип жекеликтен улыўмалыққа ҳəм ғалабалыққа айналады.  

Билиў процессиндеги жекелик пенен улыўмалықтың мəниси билиўдиң конкрет-сезиўлик ҳəм 
абстракт-логикалық формаларының ара-қатнасы туўралы мəселе болып табылады.  

Дүньяны билиў жекеликтен ғалабалыққа қарай болады. Айтайық, бул процессти энергияның 
айналыў ҳəм сақланыў нызамының ашылыў тарийхы менен байланыстырсақ, жəмийетлик өндиристиң 
биринши басқышларында адамлар отты ысқылаў арқалы алады. Бул жеке ҳəрекетлер болған сəйкес 
пикирде -»ысқылаў - жыллының дəреги» деген пикирде көринис тапты. Илимниң, практиканың узақ 
раўажланыўының барысында адамлар қəлеген механикалық ҳəрекет ысқылаўдың жəрдеминде 
ыссылыққа айналыў мүмкиншилигине ийе (айрықша пикир) деген жуўмаққа келди. Бул пикирде 
ҳəрекеттиң жеке формасының (механикалық) ҳəрекеттиң жеке формасының байланысы ҳəм 
айырмашылығы тастыйықланады. Соң ала илим практика ашқан фактларды улыўмаластырыў, 
ҳəрекеттиң ҳəр түрли формаларының басқаларына айналыўы мынадай жуўмаққа алып келди: ҳəрекеттиң 
қəлеген формасы ҳəр қандай жағдай ушын белгили шарайтларда туўра я жанапай түрде ҳəрекеттиң басқа 
формасына айналыў мүмкиншилигине ийе ҳəм мəжбүр (ғалабалық пикир).  

Тийкар ҳəм қубылыс 
Жəмийетлик практика ҳəм илимлердиң раўажланыўы соны көрсетеди, объектив дүньяның 

предметлери ҳəм қубылыслары бизиң тиккелей қабыллаўымызға қолай сыртқы тəреплерди ҳəм тиккелей 
бақлаў қыйын, ишки жасырын тəреплерди ҳəм өз ишине алады.  

Тийкар предметлер ҳəм қубылыслардың ишки, ең негизги өз-ара байланысларын аңлатады. 
Қубылыс - бул ҳақыйқатлықтың предметлериниң, процесслериниң сыртқы, аз турақлылыққа ийе тəрепи. 
Қубылыс - тийкардың көриниси. Қубылыслар тиккелей сезим органлары, сондай-ақ бизиң сезиў 
органларымызды толықтыратуғын ҳəм күшейтетуғын жанапай түрдеги ҳəр түрли қураллардың - 
телескоп, микроскоп, қурамлы физикалық приборлардың жəрдеминде қабылланыўы мүмкин.  

Тийкар категориясы тəбияттың я жəмийеттиң жеке бир қубылысының емес, ал көп 
қубылыслардың улыўма тийкарын ашады. Буның үстине тийкар категориясы қубылыслардағы қəлеген 
улыўмаласқан емес, ал бул қубылыслардың тəбиятын ҳəм раўажланыўын белгилейтуғын улыўмалықты 
аңлатады. Буған мийнет (тийкар) ҳəм қубылыслар (товарлар ҳəм олардың алмасыўлары) мысал бола 
алады.  

Тийкар категориясы мазмун категориясына жақын. Айырмашылығы сонда, тийкар категориясы 
қубылыслардағы бас белгилеўши ишки тийкарды бөлип көрсетеди. Тийкар - бул мазмундағы баслысы. 
Айтайық, қарама-қарсылықлардың бирлиги ҳəм гүреси нызамын раўажланыў процесиниң тийкарғы 
мазмуны сыпатында минезлей отырып, оны раўажланыў процесиниң тийкары сыпатында қарайды. 
Себеби бул процесс тутас, оның мазмуны диалектиканың бир нызамы емес, ал барлық нызамлары 
арқалы белгиленеди, сонлықтан олар бир ғана қарама-қарсылықтың бирлиги ҳəм гүреси нызамы менен 
шекленбейди.  

Тийкар категориясы нызам категориясына ҳəм жақын. Белгили шегараларда тийкар ҳəм қубылыс 
тиккелей сəйкес келеди. Ақыры нызам ҳəм ишки, тийкарғы байланысларды сəўлелендиреди. Егер 
нызамды универсумның ҳəрекетиндеги тийкарғысы деп түсинсек, анаў я мынаў процесстиң раўажланыў 
нызамын оның тийкары деп түсиниў дурыс болады.  

Тийкар ҳəм қубылыс бир реаллықты ҳəр түрли тереңликте сəўлелендиреди ҳəм сонлықтан олар 
тиккелей сəйкесликке ийе емес.  

Қубылыс пенен көринисти (уқсаслықты) қарағанымызда соңғысы тийкарынан тийкардың оның 
көринис формасы менен сəйкес келмеўи менен байланыслы. Айтайық, əсирлер бойы тиккелей 
қабылланыўы мүмкин қубылыслар менен шекленип, Күн Жерге байланыслы айналыста болады деп 
түсиндик. Бул астрономияда Птоломейдиң геоцентристлик системасына тийкарланды. Бирақ соңынан 
астрономия илими топлаған билимлер нəтийжесинде Жердиң өз көшери дөгерегинде айналыўы 
дəлийлленди. Гəп сонда, бул нызамлықты ашыўға кесент берген нəрсе адамның алдында тийкардың 
көринис моменти сыпатындағы ҳəрекети.  Деген менен тийкарды ашыў көринис пенен ҳəм 
(уқсаслық - видимость, кажимость) байланыслы.  

Философия тарийхында тийкар ҳəм қубылыс категориясына көп ғана ойшыллар дыққат аўдарды. 
Мəселен, Аристотельдиң пикиринше, тийкар барлық категориялардың реаль негизи. Тийкар категориясы 
- бул субьект, ал басқа категориялар, мысалы, ўақыт, жағдай, сан, сапа ҳ.т.б. булар тийкардың айрықша 
тəреплерин билдиретуғын предикатлар. Усы себепли ҳəм тийкарсыз басқа категорияларды белгилеўге 
болмай қалады. Аристотельде еки түрли тийкар аталады: биринши ҳəм екинши тийкар. Биринши тийкар 
бул жеке заттың реаль болмысы, ал ол заттың белгили бир түри. яғный формасы - екинши тийкар.  

Мəселен, Бердақ шайыр. Тарийхый реал болған адам. Ал, улыўма адам ямаса оны сүўретлейтуғын 
адам ҳаққында түсиник екинши тийкар болып табылады. Деген менен бул тийкарлардың өз-ара 
байланысын Аристотель толық түсиндире алмады.  



 123

Кант бул мəселени гносеология аспектинде қарап, тийкар ҳəм қубылысты еки түрли дүньяға 
тийисли деп қарайды. Кант бул ойлаўымыз биле алмайтуғын тийкар сыпатында «өзинше заттың» 
болмысын мойынлап, қубылысты бизиң сезимлеримиздиң қəсийетлериниң нəтийжеси деп қарайды.  

Басқаша айтқанда, қубылыс бизиң сезимлеримиздиң дүньясын билдиреди. Бирақ бул субьектив 
қубылыслар обьектив жасайтуғын өзинше заттың қəсийетлерине туўры келеме я келмейме, ҳеш ўақытта 
биле алмаймыз. Демек, Кант өз тəлийматында тийкар менен қубылыстың қатнаслығын гносеологиялық 
тəрептен қарайды ҳəм бул мəселениң шешилиўин ашық қалдырады.  

Гегель Канттың тийкарды ҳəм қубылысты бир биринен ажыратып қараған тəлийматына қарсы 
шығады ҳəм оларды диалектикалық бирликте қарайды. Гегельдиң пикиринше, ҳақыйқый тийкар - 
абсолютлик идея. Тийкар ҳəм қубылыс категорияларының өз-ара байланысы абсолютлик сананың 
раўажланыўының белгили бир басқышын ҳəм тəрепин сүўретлейди.  

Тийкар ҳəм қубылыс өз-ара улыўма тəреплерге ҳəм ийе: а) ҳəр қандай тийкар қубылыста болады, 
қубылыс болса тийкардың ол я бул ҳалдағы көриниси. ə) тийкар ҳəм қубылыс обьектив характерге ийе 
болып, олар инсан санасына байланыслы болмаған ҳалда ҳəм бар. б) тийкар ҳəм қубылыс ҳəм мудамы 
өзгеристе ҳəм раўажланыўда болады. Бирақ тийкар ҳəм қубылыс қарама-қарсылық харктерге ҳəм ийе.  

Тийкар ҳəм қубылыстың диалектикасы сондай қубылыслардың ҳəрекетшең, өзгерисшиллиги 
тийкардың ҳəм өзгермейтуғынлығын, қатып қалғанлығын аңлатпайды.  

Тийкардың өзгериси я жоқ болып кетиўи қубылысларда өзгерис я олардың жоқ болыўын 
белгилейди. Мəселен, постсоциалистлик жағдай.  

Қубылыс пенен тийкардың диалектикасы сонда, тийкар тек жеке көп түрли қубылысларды тек 
шама менен жақын дəрежеде қамтыйды, ал соңғылары, демек, тийкарға толық кирмейди. Бул нəрсе соны 
аңлатады, тийкар қубылыслардан жарлырақ, себеби ол өз ишине оның тəреплериниң көп түрлилигин 
қамтымайды. Сонда да тийкар - олардың улыўма тийкары. Мысал: товар, оның көп түрлилиги ҳəм қуны.  

Тийкар ҳəм қубылыстың ара-қатнасы, олардың диалектикалық өз-ара тəсири конкрет 
шарайытлардан ғəрезли.  

Диалектиканың тийкар ҳəм қубылыс категориялары конкрет пəнлердиң бул областта ерискен 
жетискенликлерин улыўмаластырыў тийкарында мудамы байып, раўажланып барады. Олар инсан 
практикасы ҳəм бəрше пəнлер жетискенликлеринен келип шыққан. Усы аспекттен тийкар ҳəм қубылыс 
категориялары инсан билимлери ҳəмме областларына тийисли болып, дүньяны билиўдиң 
методологиялық ўазыйпасы есапланады.  

Тийкар ҳəм қубылыс байланыслары илим ҳəм практикада беккем орын тутады. Бунда қубылысты 
тийкардан ажырата билиў зəрүр. Тийкарды қубылыстан ажыратып билмеслик илим ҳəм практикада 
қəтелерге алып келеди.  

Мазмун ҳəм форма 
Дүньяның ҳəр бир предмети, қубылысы, ҳақыйқатлықтың процеси мазмун менен форманың 

диалектикалық бирлигинен турады.  
Мазмун ҳақыйқатлықтағы қубылыслар менен предметлердиң топарларының, белгили 

классларының, белгилериниң, тəреплериниң жыйындысын ишине алады.  
Форма мазмунның өмир сүриў, раўажланыў, аңлатыў усылы. Ол мазмун менен ажыралмас 

байланыста. Мазмун белгили конкрет шөлкемге, структураға ийе. Форма категориясы мазмунның сəйкес 
шөлкеминиң, дүзилисиниң, структурасының көриниси. Мəселен, өндириўши күшлер өндирис усылының 
мазмуны, өндирис қатнаслары - өндирис усылының формасы.  

Мазмун ҳəм форма категориялары пүтин ҳəм бөлек категориялары менен байланыслы. Пүтин 
категориясы бөлеклердиң ҳəр түрли формаларының белгили сапалық бирликке байланысларын 
аңлатады. Пүтинниң бөлеклери санлық жақтан ғана емес, сапалық жақтан ҳəм пүтиннен айрылып 
турады. Мəселен, суў белгили сапа, белгили көлемге ийе (санлық белги) ийе болса, суўдың молекуласы 
оны қурайтуғын кислородтың ҳəм водородтың молекулаларынан санлық ҳəм сапалық жақтан айрылып 
турады. Сол себепли пүтинди бөлеклердиң суммасы менен шеклеп, тутас бөлектен көп деп түсиндириў 
натуўры болады. Пүтин оның бөлеклериниң байланысларының формасы бойынша ҳəр қыйлы болыўы 
мүмкин. Бул байланыслардың формалары үш тийкарғы түрге бөлиниўи мүмкин:  
 ə. Пүтин оны қурайтуғын бөлеклердиң қарапайым системасы. Бундай бөлеклерди көбейтиў 
ямаса азайтыў я олардың орнын алмастырыў пүтинниң сапалы өзгерисине алып келмейди.  
 ғ. Пүтин бөлеклердиң сондай шөлкемлесиўи, онда ол сапалық жақтан олардан айрылып 
турады. Бул бөлеклерди азайтыў ямаса көбейтиў пүтинниң системасындағы олардың орнын өзгерткенге 
барабар сапалы өзгерислерге алып келеди. Бул химияның мысалларынан анық.  
 қ. Пүтин организм: я биологиялық, я жəмийетлик. Бул жерде бөлеклердиң байланысының 
формасы пүтинди белгили сапа сыпатында ғана емес, ал бул пүтинниң функцияларын ҳəм белгилейди. 
Бундай пүтинде бөлек өзиниң относителли өзиншелигин жоғалтады. Организм - бул органлардың 
суммасы ғана емес, ал орган пүтиннен тысқары өмир сүрмейди, жəмийет - бул адамлардың қарапайым 
суммасы емес, ал адам жəмийетсиз жасай алмайды.  
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Мазмун ҳəм форманың диалектикасы туўралы айтсақ, мазмун форманы белгилейди, форма 
мазмунлы, олар бир-бирине өтип отырады. Мəселен, өндирис қатнаслары өндириўши күшлердиң 
раўажланыў формасы. Бирақ өндирис қатнаслары надстройкаға байланыслы мазмун, ал надстройка- 
форма болады.  

Мазмунның форманы белгилеўшилик характери форманың пассивлигин аңлатпайды. Көп 
жағдайда мазмунның раўажланыўы формаға байланыслы. Мəселен, ҳəзирги раўажланыў пайытындағы 
меншиктиң ҳəр түрли формалары.  

Мазмун ҳəм форманың байланысы өз характери бойынша ҳəр қыйлы болады, усының ақыбетинде 
раўажланыў процеси ҳəм ҳəр түрли өтеди. Жаңа мазмун оған сəйкес ортаға ениседи ҳəм сонда 
раўажланыў процеси тез өтеди. Себеби, бундай жағдайда форма мазмунның раўажланыўына толық 
кеңислик берди, бирақ оның раўажланыўына актив түрде жағдай жасайды. Бирақ мазмун өзиниң 
раўажланыўында жийи-жийи формадан озып отырады. Бундай жағдайда форма белгили этапта мазмун 
менен конфликтке түседи ҳəм оның раўажланыўына ғана жағдай жасап қоймастан, оның раўажланыўын 
иркеди.  

Форма менен мазмунның диалектикалық өз-ара байланысы, таза мазмунға сəйкес келмейтуғын 
гөне формалардың алмасыўы жəмийетлик раўажланыўдың ҳəмме барысы менен тастыйықланады. 
Мəселен, жəмийет раўажланыўы барысындағы өндирис қатнасықларының бираз прогрессив өндирис 
қатнасықлары менен алмасып барыў процеси.  

Жəмийеттиң раўажланыў процесинде мазмун менен форманың ара қатнасынының нормал əмелге 
асыўы ҳəм субъектив факторға ҳəм байланыслы.  

Сондай-ақ мазмун менен форманың өз-ара қатнасында жаңа мазмунның еле оған жуўап беретуғын 
гөне формаларды қолланыўы да бар.  

Мүмкиншилик ҳəм ҳақыйқатлық  
Ҳақыйқатлық термини ҳəр түрли мəнисте қолланылады. Кең мəнисте бизлерди қоршаған дүньяны, 

тəбиятты демек болмысты аңлатады. Бизди қоршаған болмыс мудамы ҳəрекетте ҳəм раўажланыўда 
болады. Раўажланыў барысында өсимликлердиң, ҳайўанатлардың, жəмийетлик қубылыстың ҳ.т.б. 
түрлери бирден келип шықпайды. Қубылыслардың, процесслердиң пайда болыўының алдында пайда 
болыў дəўири, орнығыў басқышлары болыў керек. Басқаша айтқанда, жаңа сапаға секириў стадиясынан 
бурын бул сапаны кем-кем таярлайтуғын заттың ямаса қубылыстың пайда болыўынан бурын өзгерислер, 
жағдайлар пайда болыўы керек. Белгили бир дəслепки шəрт ретинде болатуғын раўажланыў стадиясын 
мүмкиншилик категориясы сəўлелендиреди.  

Мүмкиншилик белгили бир заттың, оның сапасының басқа бир затқа, сапаға өтиў имканиятын 
билдиреди.  

Раўажланыў ҳəр ўақытта белгили бир бағдарға ийе. Жүўериниң дəнинен, оның раўажланыўының 
нəтийжесинен тек жүўери пайда болады. Ериктиң шаңғалағынан, оның раўажланыўының нəтийжесинен 
тек ериктиң мийўеси пайда болады.  

Мүмкиншилик бул мəнисте раўажланыўдың бағдарын көрсететуғын түсиник болып табылады. 
Мүмкиншиликлер раўажланыўдың зəрүрлигинен келип шығады.  

Мүмкиншилик деп затлардың ҳəм қубылыслардың ишки тəбиятынан келип шығатуғын, бирақ еле 
иске асырылмаған ҳəм толығы менен пайда болмаған бағдарларға, имканиятларға айтамыз. 
Мүмкиншилик абстракт ҳəм реаллық болып бөлинеди.  

Егер узағырақ келешекте иске асырылыўы мүмкин, ҳəзирги тарийхый жағдайларда иске асырыў 
болмаса ондай имканиятларды абстракт мүмкиншилик деп атаймыз.  

Егер ўазыйпалар конкрет жағдайлар менен байланыслы болса ҳəм оннан келип шықса оны 
реаллық мүмкиншилик ретинде қараймыз. Мəселен бурынғы жəмийеттен қалған ҳəкимшилик-
буйрықпазлықтан, оның стереотиплеринен қутылыў, базар экономикасына тийкарланған, ҳуқықый 
мəмлекет, пуқаралық жəмийет орнатыў.  

Раўажланыў барысында абстрактлы мүмкиншилик реаль мүмкиншиликке айналыўы мүмкин. 
Тарихий конкрет жағдайлар жеткиликли дəрежеде болса, реаль мүмкиншилик ҳақыйқатлыққа өтеди. 
Мəселен, айға ушып барыў ертеклерде айтылған абстракт мүмкиншилик еди. Илимий-техникалық 
раўажланыўға байланыслы дəслеп реаль мүмкиншилик, соңынан америкалы космонавтлар айға барып 
келгеннен кейин ҳақыйқатлыққа өтти. Абстрактлы мүмкиншиликти иске асырыў ушын сыртқы 
жағдайлардың болыўы еле жеткиликсиз. Абстрактлы мүмкиншилик өз ҳалында ҳақыйқатлыққа өте 
алмайды. Абстракт мүмкиншилик əўелден реаьл мүмкиншиликке өтеди. Соннан кейин жағдайлардың 
жыйынтығы ҳəм дəрежеси толы ҳəм жеткиликли болғаннан кейин ол ҳақыйқатлыққа өтеди. Ҳəр бир 
затта я қубылыста раўажланыўға я өзгериўге мүмкиншиликлер бар. Бирақ оның қайсысы иске асады, ол 
конкрет жағдайлардан ғəрезли.  

Ҳақыйқатлық деген неЎ Ҳақыйқатлық иске асырылған мүмкиншилик. Мүмкиншилик пенен 
салыстырғанда, ол раўажланыўдың жаңа басқышы, жаңа моменти сыпатында келип шығады. Мəселен: 
қаўынның ҳəм бийдайдың туқымлары, ериктиң ҳəм шабдалдың шаңғалақлары - мүмкиншиликлер, 
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ериктиң ҳəм шабдалдың мийўелери ҳақыйқатлық. Жайдың планы - мүмкиншилик, ал салынған жай - 
ҳақыйқатлық.  

Ҳəр бир жаңадан болған ҳақыйқатлық тек белгили бир қарама-қарсылықлардың шешилиўиниң 
нəтийжесинде келип шығады. Мəселен, жəмийетимиздиң жаңа системаға өтиўи, базар экономикасына 
тийкарланған ҳуқыйқый мəмлекет ҳəм пухаралық жəмийет қурыў.  

Ҳақыйқатлық категориясы затлардың ишки зəрүрли тəреплерин де, тийкарғы байланысларын да 
сүўретлейди. Ҳақыйқатлық затлардың пайда болыўының, жасаўының ҳəм жыйылыўының раўажланыў 
нызамлары менен байланысын билдиреди. Ҳақыйқыйлық ҳаққында категорияның басқа бир затлардың 
пишимин сүўретейтуғын категориялардан (мысалы, қубылыс, сыртқы форма, болмыс ҳ. т. б) өз 
мазмунының айырмашылығы усаған келип шығады. Мəселен, аспанда ушқан самолетти ҳəмме көреди, 
ал оны соққан конструктор бул самолетти ҳақыйқый көреди. Себеби, ол самолеттиң ишки қурылысын, 
оның ушыўының принципин, оның элементлериниң байланысын көз алдына келтиреди. Демек, 
ҳақыйқатлық категориясы затлардың тек сыртқы пишимин ҳəм жасаўын сүўретлемей, ал ишки 
байланысларын ҳəм мазмунын сүўретлейди. Соның ушын, Гегель ҳақыйқатлықты бул тийкарлы болмыс 
деп белгилейди.  

Белгили бир зат, қубылыс, жағдай бир тəреплеме қарағанда ҳақыйқатлық, екинши тəрепинен 
қарағанда мүмкинлик болып табылады. Мəселен, орта мектепти питкерип, оқыўшылар бир тəрептен орта 
билимге ийе хызметкер, бир тəрептен жоқары билим алыўға мүмкиншилиги бар хызметкер.  

Раўажланыў процессиниң қарама-қарсылықлы тəбияты көплеген тенденцияларды (бағдарларды), 
имканиятларды туўдырады. Бул имканиятларды еки тийкарғы раўажланыў бағдарларына бөлиўи 
мүмкин: а)прогрессив мүмкиншилик ямаса гөне ҳақыйқатлықтан абстракт мүкиншиликке-реаль 
мүмкиншиликтен жаңа ҳақыйқатлыққа ҳəм регрессив раўажланыў, басқаша айтқанда, жаңа 
ҳақыйқатлықлы -реаль мүмкиншиликке-абстракт мүмкиншиликке -гөне ҳақыйқатлыққа өтиўи. Бул 
гүресте прогрессив тенденциялар тоқтатылыўы я кейин шегиниўи мүмкин. Бирақ ақырында 
прогрессивли тенденция жеңеди.  

Жəмийетлик өмирде мүмкиншиликтиң ҳақыйқатлыққа өтиўине субьектив фактордың роли күшли.  
Себеп ҳəм нəтийже 

Себеплик байланыслар обьекетивлик дүньяның улыўмалық байланысларының ишине киреди. 
Себеплик нызамы материаллық болмыстың ғалабалық, универсаллық нызамы болып табылады.  

Себеплик қатнасық яки байланыстың еки белгилейтуғын ҳəм белгилемейтуғын тəрепи болады. 
Белгилейтуғын тəрепи себеп, белгилемейтуғын тəрепи нəтийже. Усы себепли қатнасықлардың бундай 
түрин себепли - нəтийжели қатнасық деп атайды.  

Егерде, белгили бир қубылыс ямаса зат, процесс, байланыс, жағдай, ҳ.т.б. өз-ара қатнасығында 
басқа бир қубылыстың пайда болыўын, оның тəбиятын, өзгерилиўин, жойылыўын алдынан белгилесе, 
сол ўақытта бул қубылысты себеп деп белгилеймиз. Мəселен, температураның көтерилиўи, муздың 
ериўине себеп болса, сананың пайда болыўына себеп болған нəрсе - социаллық материяның 
раўажланыўы болады. Қатты даўыл теректиң сыныўының я бастырманың қопарылыўына себеби болады.  

Себепли байланыслар ишки ҳəм сыртқы, улыўма ҳəм өзгеше, тийкарғы ҳəм сыртқы, зəрүрли ҳəм 
тосыннан пайда болған ҳ. т. б себеплер.  

Егерде белгили бир қубылыс я зат, жағдай, процесс ҳ. т. б өзиниң пайда болыўында, 
өзгерилиўинде, жойылыўында басқа бир қубылыстан алдыннан белгиленсе, оны бизлер нəтийже деп 
атаймыз. Мəселен, жаўын булттың нəтийжеси, лампочканың жаныўы выключателдиң ашылыўының 
нəтийжеси.  

Себеп ҳəм нəтийже ажыралмас бирликте. Мəлим бир себептиң көплеген нəтийжеси, белгили бир 
нəтийжениң бир неше ҳəр түрли себеби болыўы мүмкин.  

Себеп ҳəм нəтийже орны менен алмасыўы мүмкин, басқаша айтқанда себеп нəтийжеге айналыўы 
мүмкин, ал нəтийже, себеп ретинде келип шығыўы мүмкин. Айтайық, қатты самал булттың келиўиниң 
себеби, булт оның нəтийжеси. Өз гезегинде булт жаўынның себеби. Ал, жаўын оның нəтийжеси, жаўын 
егиске зыян келтириўдиң себеби. Егиске зыян келгенлиги атыздағы зүрəəттиң төменлегенлигиниң себеби 
ҳ.т.б. Əлбетте, белгили бир қатнасықты, ямаса қубылыстың арасындағы байланысты дүньяның улыўма 
ғалабалық байланысларынан ажыратып қарағанда себепли-нəтийжели байланыс ретинде белгилери 
болады. Демек, дүньяны барлық ғалаба байланысларды тек себеплик байланысларға келтирип 
түсиндириўге болмайды.  

Себепли-нəтийжели байланыс ўақыт жағынан алғанда избе-из байланыс болып табылады. Соның 
менен бирге ҳəр бир қатнасықта ямаса байланыста ўақыттан бурын болған қубылысты себеп деўге 
болмайды. Мəселен, бəҳəр жаздан бурын, гүз қыстан бурын болады. Бирақ, бəҳəр жаздың, гүз қыстың 
себеби емес.  

Себеп ҳəм сылтаў бир емес. Мəлим бир қубылыс өзинше себеп болмай, бирақ себептиң ҳəрекети 
ушын түртки болса, ол жағдайда бул қубылысты сылтаў деймиз. Мəселен, биринши жер жүзилик 
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урыстың пайда болыўына сылтаў болған нəрсе: Сараевода австро-венгер тахтының мийрасхорының 
өлтирилиўи.  

Себеп ҳəм нəтийже оларды қоршаған орталық пенен ишки байланыста болып табылады. Егер бул 
орталық себептиң ҳəрекетлениўиниң ҳəм нəтийжениң жүзеге шығыўының зəрүрли шəрти болса, оны 
бизлер жағдай деймиз. Бул мəнисте жағдай деп белгили бир себепли-нəтийжели байланыс орын тутқан 
орталықты айтады. Жағдай түсиниги себепли байланыстың оны қоршаған қубылыслар менен ишки 
қатнасығын, зəрүрли өз-ара ғəрезлилигин сүўретлейди. Белгили бир себеп бирдей болған жағдайларда 
уқсас нəтийжелерди туўдырады. Себепли байланыслардың бул тəреплерине адамзаттың барлық 
практикалық мақсети, жумысы (иси) тийкарланған. Себепли байланыслардың усы тəрепи арқалы 
тəбияттың ҳəм жəмийеттиң қубылысларының келешекте пайда болыўын алдын ала көриўге болады ҳəм 
адамзаттың мəпине ылайықлы өзгерилиўи мүмкин.  

Себепли -байланысларды мойынлаў-детерминистлик көз-қарас, тəлиймат, затлардың тəбияты 
туўралы телеологияға қарама-қарсы түсиник береди. Илимий ойлаў затлардың тəбиятын түсиндириў 
жолында не себептен деген сораў қойса, телеологиялық көз-қарас не ушын деген сораў қояды. 
Телеология көз-қарас бойынша затлардың пайда болыўы ҳəм раўажланыўы қүдиретли күштиң нийети 
менен қойылған мақсет пенен алдынан белгиленеди. Буған биологияда Ч. Дарвин қарсы соққы берди.  

Зəрүрлик ҳəм тосынлық 
Зəрүрлик ишки, бас байланыслардан, тəреплерден шығатуғын өткендеги раўажланыўдың ҳəммеси 

менен шəртленген, усы себепли, қалай болмасын болатуғын, болып атырған қубылыс, процесслер ҳəм 
ҳ.т.б. тəн. Тосынлық ишки бас байланыслардан емес, ал раўажланыўдың сыртқы байланыслары менен 
тəреплеринен шығады.  

Зəрүрлик процесстиң мəниси менен белгиленеди, тосынлық процесстиң мəниси менен 
белгиленбейди, болыўы да, болмаўы да мүмкин.  

Зəрүрликтиң бас белгиси оның улыўма характерге ийе болыўы. Мəселен, тəбиятта зəрүрлик-
жылдың ўақтының белгили өзгериси, түн менен күнниң алмасыўы, химиялық реакциялардың белгили 
жағдайда өтиўи.  

Тири организмлер ушын зат алмасыў зəрүрли. Жəмийетлик урыста антогонизмге тийкарланған 
раўажланыў басқышлары ушын белгили социаллық төңкерислерге алып келетуғын топарлардың гүреси 
зəрүрли.  

Қулласы, зəрүрликтиң еки əҳмийетли белгисин айырып көрсетиўге болады. Бириншиден, бул 
зəрүрликтиң улыўмалық, турақлы қəсийетке ийе екенлиги, екиншиден, зəрүрликтиң раўажланыўдың 
нəтийжеси екенлиги.  

Зəрүрликтиң тағы бир əҳмийетли белгиси дүньяның затларының ҳəм қубылысларының ишки, 
тийкарғы байланысларын көрсетиўинде. Зəрүрли байланыслар ҳəм қатнасықлар белгили бир қатарда 
затлардың ҳəм қубылыслардың улыўмалық турақлы тəреплерин билдиреди. Зəрүрликтиң бул белгиси 
əсиресе статикалық нызамларда ҳəм итималлық тəлийматта сүўретленеди. Бул жағдайда зəрүрлик 
көплеген ўақыялар (затлар ҳəм қубылыслар) арқалы олардың турақлы байланысы ҳəм тəрепи ретинде 
көринеди. Зəрүрликтиң бундай формасы өзиниң ҳəрекетиниң мысалы, квантлық майдан ҳаққында 
тəлийматтың нызамларында, социаллық статистикалық мағлыўматларында, көп санлы бир қатар 
элементлерди, мысалы, химияда Авагадроның нызамында, лотерея ҳəм рулеткаға усаған қумар 
ойынларында, қамсызландырыў мəкемелери шуғылланатуғын ўазыйпаларда, ҳ.т.б. өз ҳəрекетине ийе.  

Тосынлық деп нени түсинесизЎ 
Ескерткенимиздей ақ белгили бир зат, қубылыс, байланыс қандай гүрес болса да сөзсиз келип 

шығыўы керек болса, оларды зəрүрли деп белгиледик. Егерде белгили бир қубылыстың пайда болыўы 
ямаса болмаўы зəрүрли түрде келип шықпаса бул қубылысты тосынлық деймиз. Мəселен, көшеде 
машинаның аварияға ушыраўы ҳ.т.б.  

Тосынлық, əлбетте себепсиз қубылыс емес, себеби бар. Бирақ оның себеби затлардың ишки 
тийкарғы тəбиятынан келип шықпайды. Соның ушын бизлер күтпеген жағдайда пайда болған 
қубылысларды тосынлық деймиз.  

Зəрүрлик ҳəм тосынлық тəреплер қарама-қарсылықлы бирликте. Зəрүрлик ҳəм тосынлық 
түсиниклери объектив затлардың ишки ҳəм сыртқы тəреплериниң өзгешелигин ҳəм өз-ара байланысын 
сəўлелендиреди.  

Философия тарийхында буны мақуллайтуғын көз-қараслар ҳəм болған. Мəселен, бул мəселеге 
метафизикалық подходта биреўиниң болмысы екиншисиниң болмысын бийкарламайды. Мысалы, 
француз материалистлери объектив дүньяда тек зəрүрликтиң болмысын мойынлайды. Мəселен, 
Гольбахтың пикиринше, дүньяның ғалабалық процеси бул ҳақыйқатында себеплер менен нəтийжелердиң 
ҳеш бир өзгертиўге болмайтуғын бирлиги. Зəрүрлик бул қутылыўға болмайтуғын нəрсе. Соған 
байланыслы адамның тəғдири оның маңлайында туўылғанда ақ жазылған.  

Тосынлық түсинигиниң пайда болыўын адамзат билиўиниң шекленгенлиги менен 
байланыстыратуғын көз-қараслар ҳəм бар. Демек, тосын қубылыс деп себеби белгисиз қубылысты 
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айтамыз. Ҳақыйқатында дүньяда себепсиз нəрсе жоқ, яғный тосыннан нəрсе жоқ деўге болады. Бул 
жерде метафизиклер зəрүрликти себеп пенен шатастырып, тосынлықты бийкарлаўға ҳəрекет етеди. 

 Таяныш сөзлер: улыўма байланыс, раўажланыў, диалектика, метафизика, нызам, сан, сапа, 
өлшем, секириў, қарама-қарсылықлардың гүреси ҳəм бирлиги, бийкарлаў, категория.  

 
9-тема. Тəбиятты  философиялық түсиниў  

Ж О Б А  
1. Ҳəзирги философиялық концепцияларда тəбият проблемасы. Тəбият тусиниги.  
2. Экологиялық проблеманың пайда болыўы, оның философиялық, жəмийетлик-сиясий ҳəм басқа 

да тəреплери.  
3. Тири хам тири емес тəбият. Өмир баҳалылық сыпатында.  
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Əдетте тəбият түсиниги путкил əлемди өз ишине алады. Бул мəнисте ол материя түсинигине 

жақын. Деген менен бул түсиник бираз шекленген мəнисте қолланылады, ҳəм адамның, адамзаттың 
жасаўының өмир кешириўиниң тəбийий шарайытларының пүткил жыйындысын аңлатады.  

Əдетте бул түсиникти анықлаўда оны оған қарама -қарсы түсиник пенен - ҒмəдениятҒ пенен 
салыстырып қараў бар.  

Мəденият адам баласы тəрепинен ийгерилген, меңгерилген, қайта исленген мəнисинде 
қолланылады. Ал тəбият болса керисинше өз нызамларына ылайық өмир сүрип, адамға қарсы турады. 
Солай екен мəденият адам тəрепинен қайта исленген, өзгертилген, меңгерилген тəбият, ал адамның 
искерлиги бул мəнисте тəбийийлықтың мəденийликке айланыўы болады. Қулласы адам өзиниң 
искерлиги барысында өзин тəбиятқа қарама-қарсы қойғаны менен, оның бөлеги ана-тəбияттың 
туўындысы болып табылады.  

Тəбият адамның жасаўы ушын тəбийий шарайыт, оның қайта өзгертиў искерлигиниң майданы. 
Сондай ақ тəбият адамның билиўлик қатнасының объекти тəбиятқа баҳалық (аксиологиялық) қатнас ҳəм 
бар. Оның үстине адам өз практикасы барысында жəмийеттиң өндириўши күшлериниң раўажланыўы 
процесинде тəбият алдында жуўапкерде.  

Адам менен тəбият арасында қарама-қарсылықлы өз-ара қатнас адамның тəбиятқа қатнасының ҳəр 
түрли позицияларының дереги болды ҳəм бул адамзат ойының тарийхынан белгили.  

Айтайық, бир көз-қарасларда тəбият мəденияттан пəс қубылыс, ақыры онда шөлкемлеспегенлик, 
ақылға сыйымсызлық басым деген түсиник ҳүким сүрди. Ал екинши бир көз-қарасларда, керисинше 
тəбият жетилиўдиң үлгиси, мəденияттан ҳəм адамнан ҳəм артықмашылыққа ийе қубылыс сыпатында 
түсиндирилди ҳəм тəбияттан үйрениў, оған бағыныў талап етилди. Тəбиятты соқыр стихиялық 
күшлердиң ҳүкимдарлығы деп түсиндириўлер, сондай-ақ буған керисинше, тəбиятта ақылға сыйымлы 
нызамлар өмир сүреди деп тастыйықлаўлар ҳəм болды.  

Антикалық ойлаў системасында тəбият ҳəрекетшең, өзгеристеги тутаслық сыпатында 
түсиндирилип, антикалық философлар космос тийкарынан адамның ақыл-ойына түсиникли тəбият деп 
тастыйықланды. Соның ушын идеал тəбият пенен келисимдеги өмир.  

Орта əсирлик христианлық мəденияттың көз-қарасы бойынша тəбият жаманлықтың дəреги, ал 
адамның өмири қудайлық баслама жолы менен гүналы тəбийий басламаның, денениң гүресинен ибарат.  

Деген менен соң ала тəбиятты қудайлық дөретпе деп түсиндириў ондағы рационаллық басламаны 
излеўге, қудайлық планды ашыўға ийтермеледи. Бул көз-қарас орта əсир тусында пайда болып, тəбият-
таныўдың пайда болыўында үлкен роль ойнады.  

Тиклениў дəуирин алсақ, адамның тəбиятқа қатнасы өзгереди. Адам бирден өзин қоршаған 
тəбияттан гөзаллықты ҳəм уллылықты ашады. Соң ала философияда ҳəм романтизм эстетикасында 
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тəбият бузылған адамзат цивилизациясына қарсы туратуғын баспана сыпатында түсиндирилип баслайды. 
Романтизмниң тийкарын салыўшылардың бири Ж. Ж. Руссо адамның тəбийийлық ҳалаттан социаллыққа 
өтиўи бизиң барлық бахытсызлығымыздың дəреги деди.  

Санаат капитализминиң қəлиплесиўи дəўиринде адамның тəбиятқа қатнасының тағы бир типи 
пайда болады. Ол ҳəм болса илим менен техниканың тəбият үстинен ҳүким сүриўин қоллап-қуўатлаў 
(мəселен, Ф. Бэкон). Бундай установка И. С. Тургеневтың Базаровының аўзыларында айтылады. ҒТəбият 
храм емес, ал устахана ҳəм адам оның жумыскериҒ.  

Дəслепки тəбийий-илимий материализмде ҳəм тек тəбиятқа ғана емес, ал адамға байланыслы ҳəм 
тутыныўшылық қатнас ҳүким сурди.  

Бизиң əсиримиздиң екинши ярымында адамның илимий техникалық күши тез өсип кетти ҳəм ол 
шексиз қадағалаўсыз дəрежеде болып, қəўип туўғызатуғын дəрежеге жетти. Бүгинлигинде жəмийет 
пенен тəбият арасында ақылға сыйымлылық, адамгершилик қатнастың болыўын талап етип атыр. Бул 
маселеге келместен бурын тəбийий ҳəм жасалма ортаны анықлап алайық.  

Бизди қоршаған тəбийий орта гео - ҳəм биосферадан турады. Бул материаллық системалар 
адамнан бийғəрез пайда болған ҳəм бийғəрез өмир сүреди, бирақ ўақыттың өтиўи менен адамның 
искерлигиниң объектине де айналады. Айтайық космослық технологияның ҳəм космоста жүзиўдиң 
раўажланыўы менен бундай объектлердиң қатарына күн системасының белгили бөлеги ҳəм киреди. 
Бирақ оны географиялық орта түсиниги менен шеклеўге болмайды. Географиялық орта жердиң бетин өз 
ишине алады, адамның жасаўының жалғыз ғана подсистемасы бола алмайды. Адамның өмир сүриўиниң 
тəбийий ортасы екиге болинеди. а) адамның өмир сүриўиниң тəбийий дəреклери (жабайы өсимликлер, 
жемислер, ҳайўанлар ҳ. т. б) б) мийнет предметлери болатуғын тəбийий байлықлар (тас көмир, нефть, 
суў қуламаларының энергиясы ҳ. т. б).  

Жəмийеттиң раўажланыўының дəслепки басқышларында биринши топарға тийисли қубылыслар 
үлкен роль ойнаған болса, өндириўши күшлердиң раўажланыў барысында бул роль екинши 
топардағыларға өтеди. Бул деген сөз соңғы топардағылар өндиристиң, демек пүткил жəмийеттиң 
раўажланыўының шарайытына айналады.  

Солай етип адамның тəбийий орта менен өз-ара тəсири бир ғана тəбийий компонент пенен емес, 
ал өндиристиң раўажланыў дəрежеси менен ҳəм белгиленеди. Бул өндиристиң əҳмийетли нəтийжеси 
жасалма ортаның жасалыўы демек Ғекинши тəбияттыңҒ пайда болыўы болады. Екинши тəбият өз ишине 
адам тəрепинен дөрелген тек ғана тири емес предметлерди емес, тири организмлерди ҳəм киргизеди. 
Олар жасалма отборға ылайық адам тəрепинен келтирилип шығарылған өсимликлер ҳəм ҳайўанлар. 
Жасалма орта буның менен шекленбейди.  

Адам белгили жəмийетлик қатнаслар системасында өмир сүриўге ҳəм ҳəрекет етеди. Бул 
жəмийетлик қатнаслар белгили материаллық шарайытларда (соның ишинде адам тəрепинен дөретилген 
шарайытларда) əмелге асады.  

Жəмийеттиң раўажланыўы менен адамның өмир сүриўиниң жасалма шарайыты өседи. Гейбир 
мағлыўматларға қарағанда, адам дөреткен жасалма орта тəбийий ортаға қарағанда онлаған есе 
өнимлирек, оның үстине адамның техногенлик тəсири тутас геологиялық структураларды өзгертип, 
гигант дəрежедеги жасалма суў сақлағышларды қурып, атмосфераны өзгертип ҳ. т. б атыр.  

Жасалма орта бара-бара тəбийий ортаны соншелли дəрежеде өзгертиўге қарады, оны жутып 
жибериў алдында десек лап болмас. Бирақ соны түсиниўимиз керек, тəбийий орта адамның өмир 
суриўиниң тек ғана материаллық шарайытларын, өндиристиң тийкарғы объектин емес, ал белгили 
эстетикалық ҳəм əдеп-икрамлық қатнастың объекти де. Басқаша айтқанда адамның өмири тəбият пенен 
тек физикалық жақтан емес, руўхый жақтан ҳəм байланыслы болып қалды.  

Бир жағынан өндириўши күшлердин раўажланыўы барысында, адамның тəбийий орта менен өз-
ара қатнасының Ғекинши тəбият пененҒ жанапайласыўында адам өзиниң тəбият стихиясынан 
қорғаныўын күшейтеди. Буған кийимлердиң жетилиўи, жылытатуғын, суўытатуғын жайлардың 
қурылыўы, суў басқынынан сақлайтугын қурылыслар ҳ.т.б. мысал бола алады. Усының менен адамның 
тəбияттан ғəрезлилигин ҳəлсирететуғын процесслер менен бир қатарда өндириўши күшлердиң 
раўажланыўы менен басқа тенденция алға шығыў береди. Адамзат жəмийети өзин қоршап турған 
тəбияттан көп түрли байланысларға түсиўин жүда күшейтеди. Айтайық, темирди хам оны еритиўдиң 
усылларын меңгерип, адам өзиниң тəбият пенен өз-ара қатнасындағы қүдиретин молайтады. Соның 
менен бирге ўақыттың өтиўи менен цивилизацияның раўажланыўы планетадағы темир рудаларынан, 
оларды табыўдан ҳəм хожалықта пайдаланыўдан ғəрезли болып қалады.  

Басқа мысал. Көмир ҳəм нефть узақ ўақыт жанылғы-энергиялық ресурс сыпатында 
пайдаланылады ҳəм жандырылды. Бирақ соңынан көмирден, нефттен жүдə көп атамаға ийе продукталар 
алыныўға қарады. Ҳазирги нефть химиясы сегиз мыңнан аслам ҳəр түрли хызметке бағдарланған 
продукт шығарады.  

Қулласы адамның шегера ғəрезсизлик тенденциясы планетада бар запаслардың азайып баслаўы 
менен байланыслы болып атыр.  
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Адамның өмир сүриў, жасаўына қəўип дөнип тур. Ақыры тек запаслардың азығы емес, оның 
жасаў ортасы тəўир-ақ патасланыўда, мине усы жəмийет пенен тəбият арасындағы қарама-қарсылықлар 
менен экологиялық проблеманың мəниси белгиленеди.  

Адамзат тəбиятты жеңип алып белгили дəрежеде өзиниң өмир сүриўиниң тəбият тийкарларын 
тəўир-ақ бузды. Айтайық, сонгы 500 жылдың барысында тоғайлардың үштен еки бөлеги қурытылды. 
Дурыс өндирис көп ғана ийгиликлерди болдырды. Соңғы 100 жылдың ишинде энергетикалық 
ресурсларды мың есе көбейтти. Раўажланған еллерде ҳəр бир 15 жылда товарлардың ҳəм хызметтиң 
ўлыўма көлеми еки есе көбейиўи, ҳəттеки бул мүддет ҳəзир қысқарып баратыр. Усыған сəйкес хожалық 
искерлигиниң шығындысы ҳəм еки есеге көбейип, атмосфераны, суў сақлағышларды жүдə бузып атыр. 
Ҳəзирги өндирис тəбияттан заттың 100 единицасын алып, оның тек 3-4 единицасын ғана пайдаланады, 
қалган 96 единицасын зəҳəрлеўши затлар сыпатында тəбиятқа шығарып таслайды. Индустриаллық 
жақтан раўажланған еллерде ҳəр бир турғынға 30 тоннаға жақын заттан келеди. Оның ҳəм 1-1, 5 
проценти тутынатуғын продуктты тутса, қалғанлары тəбият ушын зыянлы.  

Биосфераның өзин-өзи таза тутыўы ҳəм төменлеп кетти. Жердиң дөгерегине углекислый газдың 
қатламының көбейиўинен климаттың нақолай дəрежеде өзгериси бойынша қəўип дөнди.  

Бул ҳəм басқада жағдайлар экологиялық проблеманың мəниси неде деген сораўды пайда етеди. 
Бул бойыннша, əлбетте, биринши гезекте соңғы он жыллықлар ишинде илимий-техникалық 
революцияның адамзатқа алып келген жемиси өндириўши күшлердиң раўажланыўы менен байланыслы.  

Қулласы, экологиялық проблеманың мəниси неде ҳəм ол адамзат алдына қандай реаль 
дилеммаларды қояды ҳəм оның теориялық, практикалық шешилиўиниң жоллары қандайЎ 

Əлбетте, экологиялық проблеманы комплексли ҳəм глобаллық характерге ийе проблема, екинши 
тəрептен, оның келип шығыўын ҳəм мəнисин конкрет социаллық контекстте қараў ҳəм керек.  

Бул бойынша ең алды менен жəмийет пенен тəбияттың өз-ара тəсири тарийхый характерге ийе деп 
есаплаймыз. Демек бул өз-ара тəсирдиң формалары. масштаблары ҳəм тенденциялары жəмийетлик 
раўажланыў барысында өзгереди.  

Əлбетте. экологиялық проблеманың тиккелей илимий ҳəм технологиялық ҳəм социаллық-
экономикалық, сиясий (соның ишинде халық-аралық ҳуқықый аспектлерден басқа социаллық, мəдений, 
идеологиялық, этикалық, гуманистлик аспектлерин есапқа алыў оның комплексли проблема сыпатында 
мазмунын қурайды. Бул бир. Екиншиден экологиялық қыйыншылықлардан шығыўға байланыслы көз- 
қараслар ҳəм жоқ емес.  

Мəселен, руссосоистлер ямаса неоруссосоистлик көз-қарасты алайық. Олар адам менен тəбияттың 
бирлигин мойынлайды. Бирақ, бул көз-қарас абсолютлендирилип, адамның тəбиятқа пассив 
бейимлесиўин есапқа алып, оның активлигин мойынлағысы келмейди. Соның ушын руссосоистлик 
концепциядан жуўмақ, көбирек реакциялық-утопистлик характерге ийе. Бул көз-қараслар 
антигуманистлик минезлемеге ийе.  

Десекте, бундай концепциялардың бир унамлы тəрепи сонда, олар адамды тəбият үстинен ҳүким 
сүретуғын демиург дəрежесинде түсиндириўди бийкарлайды.  

Белгили адамның тəбиятты қайта өзгертиўшилик ҳəрекетиниң тəбият ушын ҳəм өзи ушын ҳəм 
зыяны мол. Бундай көз-қарасларда адамның еркинлиги жүда улғайтылған дəрежеде болады. Ол 
технократиялық деп аталатуғын экономикалық өндирислик стереотипте жүдə көринеди ҳəм ол илимий-
техникалық революция дəўиринде адамның тəбият пенен өз-ара тəсириниң масштабы хам формалары 
менен сəйкес келместен экологиялық қəўиптиң бир дерегине айналады. Усы себепли руссосоистлик көз-
қараслар илимге ҳəм техникаға душпанлық қатынаста.  

Экологиялық проблеманың пайда болыўының социаллық шəртленгенлигин есапқа ала отырып, 
оның пайда болыўының терең дəреклерин излеп қоймастан, оны сапластырыўдың реаль жолларын ҳəм 
излеў керек.  

Экологиялық проблема тийкарынан социаллық проблема болып, тиккелей техникалық қураллар 
менен пайда болса да, өзиниң толық шешимин фундаменталь социаллық трансформация нəтийжесинде 
экономикалық өндирислик, социаллық, мəдений ҳəм аксиологиялық илгерилеўлер арқалы табады. 
Бүгинлигинде экологиялық машқала пүткил планеталық, глобаллық характерге ийе болып отыр. 
Айтайық Байкал, Арал, Каспий ҳ.т.б. Əсиресе Арал проблемасының экологиялық апатшылық екенлиги 
ҳеш кимге де сыр емес. Оннан шығыўдың жоллары усынылмақта. Деген менен, буны жақсы түсиниў 
ушын илимий техникалық прогресс пенен экологияның ара қатнасына байланыслы мəселени анықлаў 
зəрүр. Илимниң ҳəм техниканың раўажланыўы тек экологиялық проблеманы шешиўдиң мүмкиншилигин 
болдырады ҳəм ол белгили социаллық шарайытларда əмелге асады. Сондай-ақ экологиялық 
проблемалардың глобаллық характерин есапқа ала отырып, оның қəўпиниң өткирлигин мойынлаўымыз 
керек. Неге дегенде бул қəуипти болдырмаўдың бир қыйыншылығы сонда, адамлар өзиниң тəбият пенен 
практикалық өз-ара қатнасында көп жағдайда жеке, шекленген мəплерин басшылыққа алады. Нəтийжеде 
тəбият ҳəр түрли регионлардың, халықлардың қарсыласлық плацдармына ҳəм айналып кетеди. Ал, 
хақыйқатына келсек, бул қəўип соншелли күшли, енди оны тутас бирлик болып тоқтатпаса болмайды.  
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Тағы бир момент. Ғалабалық экологиялық проблеманы ҳар түрли еллер ҳəм халықлардың тең емес 
раўажланыўы жағдайында шешиўге туўра келип атыр.  

Айтайық, раўажланған еллер менен бирге раўажланыўдағы еллер бар. Раўажланған еллер 
жеткиликли социаллық шарайытларға ҳəм зəрүрли илимий-техникалық потенциалға ийе. Бирақ олардың 
тəбийий ортасы интенсив өндирислик искерликтиң қолайсыз тəсиринде, ал раўажланыўдағы еллер 
жергиликли социаллық шарайытларға ҳəм зəрүрли илимий-техникалық потенциалға ийе емес. Бирақ 
үлкен тəбийий ресурсларға ийе. Солай етип экологиялық проблеманы шешиў ҳəр түрли қойылады. 
Раўажланыўдағы еллер ушын экологиялық тастыйықланған раўажланыў, раўажланған еллер ушын 
экологиялық тастыйықланбаған раўажланыў.  

Буннан басқа өмирдиң тəбийий шарайытларын басқарыўда тек ресурсларды тутыныўды тəртипке 
салыўдың шегарасында шеклеў надурыс. Кең мəнисте бул адам ушын жақсы өмирлик ортаны қурыўды 
аңлатады. Оның социаллық ҳəм тəбиятлық параметрлери оның раўажланыўы ушын максимум 
мумкиншиликлерди тəмийнлейди. Буған сəйкес экологиялық раўажланыў түсиниги адамның мəпине 
ылайық қоршаған орталық роционаллық қəлиплесиў процесси болып табылады.  

3. Ҳəр қашан адам өзиниң практиксында анаў я мынаў объекттиң тири я тири емес қубылыс 
екенлиги менен қызығады. Ақыры, бул бизиң сыртқы дүньяны қабыллаўымыздағы фундаменталлыққа 
ийе ажыратыў линияларынан есапланады.  

Алғашқы адамлар ушын анимизм, демек адам ҳəм тас ҳəм тири, олар жанларынан айырылғанша 
өмир сүреди деген түсиник ҳүким суреди.  

Гиолозоизм ушын ҳəм ҳəмме нəрсениң жаны бар тири.  
Сөйтип өмир, тиришилик ҳəм болмыс теңлестирилген ҳалда түсиндириледи. Бирақ бул бойынша 

тек өмир, тиришилик емес, өлим ҳəм реаллық сыпатында түсиндирилди.  
Библия бойынша тири дүнья жансыз материядан кейин адамның дөретилиўиниң алдында пайда 

болады.  
Əлбетте тири бул аң аўлаўдың, балық аўлаўдың ең соңында культ сыпатында табылыўдың 

объекти. Сондай ақ тири бул адамның күн-көриси ушын қəўипли қарсылас (мəселен, жабайы ҳайўан). 
Соның менен бирге адам жаны бар қубылыс сыпатында тириге туўысқан да. Бул əсиресе тотемизмде 
алғашқы қəўимлердиң өзиниң родын анаў я мынаў ҳайўан менен теңлестирип билиўде жүдə 
характерленеди.  

Бул еки түрлилик, амвивалентлик адамлардын практикалық искерлигинде ҳəр қыйлы 
өзгерислерди пайда етеди ҳəм бул олардың мифологиялық, диний көз-қарасларында, мораллық 
формаларында, эстетикалық қабыллаўларында саўлеленеди. Мəселен қой, қасқыр туўралы ертеклер. 
Адамзат мəденияттың сағасындағы анаў я мынаў ҳайўанның гөшин жеўди қадаған етиў (табу) ҳəм 
усының менен сабақлас.  

Бүгинлигинде, белгили ҳəр қыйлы өсимликлер, ҳайўанлар адамлардың эстетикалық санасында 
гөззаллықтың эталоны я керисинше əбешийлик сыпатында қабылланады. Соны ядта тутыў керек, тири 
ҳəм тири еместиң қарама-қарсы қойылыўы практикалық ҳəм билиўдиң рауажланыў дəрежесинен ҳəм 
ғəрезли.  

Айтайық, дəслебинде адамлардың, ҳайўанлардың ҳəрекети я жемистиң писиўи олардың 
практикалық искерлигине баспүкил енисип кеткен. Бул бойынша гилозоизм ҳəм бүгинги түсинигимиз 
бойынша фантастикалық болып көрингени менен онда тири менен тири еместиң қарама-қарса қойыўдың 
изи сезиледи.  

Қулласы, булардың ҳəммеси соны көрсетеди, тириге тийисли улыўма қəсийетлер ҳəм 
минезлемелерди анықлаў зəрүрлиги пайда болады. Бул бойынша тирини танып билиўде биология менен 
философияның орнын ҳəм ролин анықлаў жүдə əҳмийетли.  

Биологиялық билиў ҳəзирги күнде аўыл-хожалық, биотехникалық, медициналық билимлер менен 
толысып отыр. Олардың ҳəммесиде адамның тири менен практикалық өз-ара тəсирине бағдарланған. 
Мəселен, биотехнология бурын тəбиятта жоқ биологиялық организмлерди бурын берилген генетикалық 
аппарат пенен жасаўға бағдарланған. Гəп сонда, философияның тиришиликти танып билиўдеги орны 
қандай деген сораў ҳəм пайда болды. Бул сораўға жуўаптың зəрүрлиги бурынғы аўқам тусында, 
тийкарынан 30-40-жыллардағы биологияның проблемаларын надурыс түсиниў менен де байланыслы. 
Бул бойынша еки биология -диалектикалық-материалистлик ҳəм реакциялық идеалистлик, халыққа 
қарсы биологияда болатуғынлығы тастыйықланған еди. Əсиресе бул идея үстиртин дəрежеде 
философияны түсинетуғын биолог Т. Д. Лысенко, философ-догматик М. Б. Митин ҳəм өзин саўатлы 
философ санаған юрист И. И. Презент тəрепинен жүдə қоллап-қуўатланылды. Олардың топылысының 
бас объекти- генетика болды. Жуўмағында бул биологияға да, философияға да үлкен зыян тийдиреди. Ең 
өкинишлиси, генетиканың тектиң хромосомлық теориясы сияқлы тараўлары жоқары шығарылды. 
Нуклеин кислотасының ролин ашқан биохимиялық генетика Т. Д. Лысенко тəрепинен идеалистлик деп 
аталды. Бул көз-қарас жоқарғы, орта оқыў орынларында оқытыла басланды.  
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Мəселениң философиялық тəрепине келсек, ҳакыйқый диалектика жалған диалектика менен 
алмастырылды. Диалектикалық көз-қарас көбинесе қарсылықларға ярлық тағыў ушын қолланыла береди.  

Буннан шығарған жуўмақ сол: философияны биологияға қалай болса солай қолланыў жүдə 
қəўипли. Деген менен биология ҳəм философия арасында кесилсетуғын ноқат жоқ деў надурыс.  

Белгили, биологияда тири-билиўдиң объекти. Бирақ адамның тириге қатнасы көп қырлы: 
билиўлик тəреплери менен бирге эстетикалық, этикалық тəреплери ҳəм бар.  

Биологиялық билиўдиң нəтийжелери ҳəм жетискенликлери өзлеринше ғана баҳалыққа ийе емес, 
ал адамның тири туўралы көз-қарасларының жыйындысының ишине киреди. Биологиялық билим 
адамның тириге көз-қарасына тəсир етеди. Философиялық аспектте улыўмаластырылған.  

Биология тири туўралы объектив билим береди. Философияда тири менен адам арасындағы қатнас 
қаралады. Сондай ақ адамның жасаўы ҳəм адамның искерлиги ҳəм адамның билиўи -ҳəммеси өмирдиң 
көринисиниң формалары.  

Биология ҳəм философия тығыз байланыслы. Ҳəзирги күнде биология мораллық-этикалық 
характерге ийе өткир проблемаларды қойыўда. Мəселен, адамға эксперименттиң шегарасы, текке 
байланыслы мүмкиншиликлердиң мораллық баҳасы ҳ.т.б. Буларды додалаў философиясыз болмайды. 
Бир жағынан философия адамның дүньяға көз-қараслық позициясын теориялық жақтан тийкарлай 
отырып, биологиялық билиў изертлеўи мүмкин болған машқалаларды бираз жеңиллестиреди, келешекке 
рационаллық анализ ушын аҳмийетли.  

Белгили XIX əсирдиң орталарында үш түрли илимий ашылыў болды. Олар энергияның сақланыў 
ҳəм айналыў нызамы, организмлердиң клеткалық дүзилиси теориясы ҳəм Ч. Дарвин тəрепинен ашылған 
түрлердиң тəбийий отбор жолы менен келип шыгыў тəлийматы.  

Соңғы екеўи тиккелей биологияға тийисли. Энергияның сақланыў ҳəм айланыў нызамында ҳəм 
биологияның роли жоқары.  

Айтайық, Ч. Дарвинниң тиришиликтиң эволюциялық раўажланыў ҳəм адамның маймыл тəризли 
ата-бабалардан келип шығыўы идеясы XIX əсирдиң екинши ярымы -XX - əсирдиң басында философияға 
үлкен тəсир етти. ҒӨмир философиясыҒ аталған ағынлар ҳəм пайда болды.  

Дурыс, эволюцияны түсиндириўдиң дарвинлик теориясына альтернативалар ҳəм пайда болды. 
Айтайық, социал-дарвинизм. Ол биологиялық нызамлықларды жəмийетке алып қарады. Бул қəте көз-
қарас.  

Биологияның философиялық дүньяға көз-қараслық əҳмийети сонда, тири өзинде диалектикалық 
раўажланыўдың нызамлықларының ҳəм минезлемелериниң барлық байлығын өз бойына жəмлеген.  

Диалектикалық раўажланыў жеке биологиялық түр ушын ҳəм белгили территорияға жайласқан 
бири-бири менен байланысқан ҳəм өз-ара ҳəрекеттеги түрлердиң жыйындысы -биоценоз ушын ҳəм 
ҳəттеки биосфера ушын ҳəм тийисли. Бул улыўмалықлар менен бирге олардың ҳəрбири спецификалық 
өзгешеликлерге ҳəм ийе. Айтайық, цикиллик раўажланыў (туўылыў, өсиў, раўажланыў, өлиў) жеке 
организм дəрежесинде бар, ал бул вид, биосфера дəрежесинде жоқ.  

Биологиялық организмлердиң раўажланыўы нызамлы, тəртипке түскен процесстиң үлгиси. 
Сонлықтан ерте дəўирлерден баслап организмниң раўажланыўы басқада процессте модель бола алады. 
Мəселен, космогониялық мифлерде дүньяның пайда болыўы, раўажланыў фазалары туўралы айтылады. 
Бул модель əййемги грек ойшылларының натурфилософиялық көз-қарасларында ҳəм бар.  

Тиришилик ҳаққында ҳəзирги көз-қарасқа келсек, Күн системасының Жерден басқа бирде-бир 
планетасында тиришилик жоқ.  

Тири ҳəм тири емес тəбиятты ажыратыўда өмирдиң келип шығыў мəселеси менен соқлығысыў.  
Ҳəзирги илимий көз-қараслар бойынша тиришилик жер бетинде пайда болғанына 3, 8 миллиард 

жылдай болған. Соң, 2 миллиард жыл кейин фотосинтезге уқыплы биринши клеткалар пайда болады. 
Демек, химиялық реакция ушын күнниң жақтысын пайдаланыўға уқыплы болыў ҳəм бул процессте 
кислородтың бөлинип шығыўы болады. Бул жер атмосферасының химиялық составын өзгертиўге 
мүмкиншилик берип, тиришиликтиң планетада тез тарқалыўына жағдай жасайды. Сөйтип тутас система-
биосфера пайда болады. Нəтийжеде тиришиликтиң өзи оны жер бетинде сақлап турған факторға 
айналды. Бул диалектикалық раўажланыўдың бас нызамлықларының бири. Материяның ҳəрекетиниң 
жоқарғы формасына ийе законлық тек ғана биологиялық емес, ал химиялық эволюцияны да анықлайды.  

Белгили, органикалық система тутаслық сыпатында өзиниң алғы шəртлерине ийе ҳəм оның 
раўажланыўы тутаслық бағдарында жəмийеттиң барлық элементлерин бағындырыў ямаса оннан еле 
жетпей турған органларды бағындырыў менен байланыслы.  

Тап усы сияқлы тиришилик ҳəм бизиң планетамыздың үстинде пайда болып ҳəм тарқалып, жаңа 
тутаслықты шөлкемлестирген күшке биосфераға айланып, ондағы процесслерди белгилейди. Бизиң 
планетамыздың белгили стадиясы ҳəм эволюциясы сыпатында ғана емес, ал пүткил космос əлеминде өз 
ишине алған өмир туўралы көз-қарас XX -əсирдиң басында қəлиплести. Орыс космизми идеясы (К. Э 
Циолковский, А. Л. Чижевский ҳ. б) В. И. Вернадскийге тəсир етти. В. И. Вернадский тиришиликти 
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планеталық ҳəм космослық тəртиптеги фактор сыпатында қарап, тиришиликти сақлаў бойынша адамның 
жуўапкерлигин тастыйықлады.  

Биосфера хаққында көз-қарас тиришиликти ўақыттағы ҳəм кеңисликтеги тынымсыз ағыс 
сыпатында қараўды талап етеди. Онда зат, энергия ҳəм информация өзгеристе болады. (зат-вещество бул 
тынышлық массасына ийе атомлар, молекулалар ҳəм оннан шығып қуралған) дискретли бирлик.  

Зат энергияның ҳəм информацияның запасын ҳəрбир организм қоршаған ортадан алады. Организм 
бул ресурсларды қайта ислеп шығарады, сапасы жақтан жоқары тəртипке түсиреди.  

Организмге оның ишки дүзилиси көз-қарасынан қарасақ ҳəм қарама-қарсылықты көриў мүмкин. 
Бир тəрептен ҳəмме организмлерге тəн улыўма нызамлар, дүзилис ҳəм ҳəрбир организм оған характерли 
генлердиң жыйнағы бойынша уникал дəрежеде. Демек генлер арқалы қадағаланатуғын биохимиялық 
процесслердиң спецификасы ҳəм организмниң генетикалық программасының оның өмир сүриў 
шарайыты менен өз-ара тəсири менен белгиленетуғын дүзилис белгилери, искерлиги ҳ. т. б бойынша 
айырылып турады.  

Ҳəрбир индивидуаллық тиришилик тамамланады. Тиришилик көп ғана вариацияларды пайда 
етеди. Бул вариациялардың тийкарғы дəреги генлер меңгерилиўи: а) ген, б) мутация (баслысы) - 
генлердиң өзгериси.  

Көп ғана мутациялар зыянлы. Деген менен мутация тийкарынан өмир сүриўге қəлиплескен жаңа 
түрлер жасайды.  

Тəбият тири дүньяда көп түрли сес, ийис ҳ.т.б. ийе. Бул адамның сезимине ғана емес, ақылына ҳəм 
азық болады ҳəм ол көп түрлиликтен бирлик өзгеристеги турақлылықты излеўге умтылдырады.  

Ҳəзирги биологияның бир тараўы-экология тири организмлердиң өмир сүриў, жасаў ортасы 
арасындағы өз-ара тəсирди изертлейди. Олардың ғəрезлилигиндеги ең қурамалы тəреплерин бир 
тутаслыққа-биосфераға салады. Демек биоценоздың жер бетине қатнасы нəзерде тутылады.  

Тири тəбият көп жағдайда адамзаттың устазы, ҳəрекет шығынсыз, аз шығынлы технология 
бойынша ҳəм.  

Биологиялық түрдеги зыянлы ҳəм пайдалы деп бөлиў шеклениў болады. Зыянлы деп бир түрди 
жоқ етиў жүда қəўипли ақыбетлерге ийе.  

Экология солай етип қəлеген тиришиликтиң баҳалығын ғана емес, тəбиятты пайдаланыўдағы 
стратегияға өзгерислер енгизеди.  

Тири организмлер өзиниң өмир сүриў ҳəм раўажланыў процессинде затты, энергияны ҳəм 
информацияны тутына отырып, материяны тəртипке салады. Бундай өзин-өзи шөлкемлестириў 
тиришиликтиң ҳəмме дəрежесинде- молекула ҳəм клеткадан баслап биосфераға дейин қамтыйды.  

Тири тəбиятта, əлбетте шөлкемлестириўдиң дəрежесиниң томенлеўине алып келетуғын 
процесслер ҳəм болады: өлиў, жоқ болыў, улыўма қурыў ҳ.т.б.  

Солай етип, тиришилик бул шөлкемлескенлик пенен хаостың гүресинен турады.  
Əлбетте, тиришиликтиң шөлкемлескенлигин ғана емес, ал оның жүда нəзик екенлигин ҳəм ядтан 

шығармаўымыз керек. Оның үстине ҳəзирги адамның биосфераға тəсири күшейген пайытта тиришилик 
бизиң планетамызда ахыйырға ийе ме, ийе емеспе деген сораў пайда болады.  

Өткен асирде өмирдиң ахыйырлығы ҒƏлемниң ыссылық өлимиҒ гипотезасы менен актуалласты. 
Буның қəтелиги дəлилленип киятыр, бирақ бул пикирди нольге теңлестириў ҳəм оншелли дурыс емес.  

Айтайық, тиришиликтиң ахыйырлығы, ахыйыр емеслиги бугинги адамзаттың саналы таңлаўы 
менен байланыслы болып отыр. Шынында да, тиришиликти сақлаў бул бүгинги мақсет ҳəм уазыйпа.  

Белгили, XX-асирдиң биринши ярымында философ-гуманист А. Швейцер адамның өзин-өзи 
шеклеўи адам ушын ғана емес, пүткил тиришилик ушын болыўы керек деген еди.  

Екинши позицияда да тиришилик баҳалық сыпатында қуралады. Бирақ онда адамның сақланыўы, 
адамның ҳəм адамзаттың сақланыўы ушын зəрүрли алғы шəрт ғана.  

Бизиң əсиримиздиң 20- жыллары француз алымы Э. Леруа ноосфера (грекшеден аудармасында 
ақыл-ой сферасы) түсинигин усынды. Соңынан бул түсиник Тейяр де Шарден ҳəм В. И. Вернадский 
тəрепинен раўажландырылды. Буның мəниси сонда, илимий ой менен қуралланған адамзат жетекши 
күшке айланып, бизиң планетамыздың эволюциясын келешекте белгилейди. Бүгинлигинде адамзат соны 
саналы түрде түсинип атыр, оның келешеги тəбият пенен қатнасындағы ақылға сыйымлылыққа жүдə 
байланыслы.  

Таяныш сөзлер: тəбият, адам, жəмийет, экологиялық жағдай, кризис, биосфера, геосфера, 
ноосфера.  

 
 

10-тема. Социаллык философиянын пəни.  
Жəмийетти философиялық анализлеў 

Ж О Б А 
 1. Философияның жэмийет таныўлык аспекти.  
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 2. Социаллық философияның гуманитарлық ҳəм путкил илимий 
 билимлер системасындағы орны.  
 3. Социаллық философияның рауажланыўының логикасы.  
 4 Жəмийет түсиниги ҳəм оның илимий-философиялық мəниси.  
 5 Жəмийетлик өндирис түсиниги. Материаллық ҳəм руўхый өндирис, олардың тарийхый 

процесстеги өз-ара байланысы.  
 6. Жəмийетлик-экономикалық формация.  
 7. Жəмийеттиң социаллық дүзилиси.  
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муаммолари. Т. 1996.  
 Белгили, философияның пайда болыўы басқа илимлер сияқлы адамзат тарийхында социаллық ҳəм 

биологиялық ортаға бейимлесиө ҳəм оны қайта өзгертиў процессинде эмпириялық билимлердиң 
жеткиликсизлиги менен байланыслы. Əлбетте бул кескин гносеологиялық ситуация бираз созылыңқы 
характерге ийе болды. Оның шешилиўи ушын белгили объектив алғы шəртлер талап етилди. Илимниң 
пайда болыўы ушын усындай тарийхый болмыслық фон цивилизацияға дейинги алғашкылықтан 
цивилизацияға өтиу дəўири болды. Бул процесс өзиниң еле жетилиспегенлигине қарамастан ақыл 
мийнетиниң физикалық мийнеттен бөлиниўинен илимий билимлерди өндириу менен профессионаллық 
дəрежеде шуғылланатуғын адамлардың айрықша топарының пайда болыўына алып келди. Илимниң, 
соның ишинде философияның пайда болыў дəўирин анализлегенде бул процессти əдетте адамзат 
тарийхындағы үлкен бурылыс пенен бизди қоршаған орталықты тыныш ҳəм турақлы иррационаллык 
ойлаўдан илимий- философиялық түсиниуге өтиў менен байланыстырылады. Бул процессти Шығысқа 
ҳəм Батысқа ҳəм байланыслы б. э. ш. 800-ҳəм 200- жыллардың аралығында түсиндириў арнаўлы 
əдебиятларда бар.  

Деген менен грек-рим цивилизациясының Европаның ең əййемги цивилизациясы екенлигин 
есапқа алыў менен бирге Шығыс цивилизациясынан анағурлым кейин пайда болғанын есапқа алсақ 
бунын философиялық ойға ҳəм тийисли екенин умытпаўымыз керек. Бул бир. Сондай-ақ гəп 
өзиншеликке ийе дисциплинаның социаллық философияның пайда болғанлығы туўралы емес, ал онын 
генезиси туўралы болып отыр. Ахыры, улыўма илим əўзел баста бөлинбеген, синкрет жағдайға ийе. 
Себеби тусиникли: қоршап турған дунья туўралы топланған билимлер салыстырмалы турде аз, 
қубылыслардың мəнисин, тийкарын аңғарыў еле үстиртин. Бул тарийхый шарайытларда илим дунья 
туўралы билимлердиң жыйындысын, соның ишинде социаллық философиялық билимлерди ҳəм өз 
ишине алады.  

Сонын менен бирге илимниң пайда болыўы менен оның рауажланыўының тийкарғы 
нызамларының бири илимий билимлердиң дифференциалланыў процесси ҳəм əмелге асады. Буның 
нəтийжеси относителли түрде өзинше илимий билимлер тараўының бөлинип шығыўы менен, соның 
ишинде философияның предметиниң тарылыўы менен ҳəм байланыслы. Баскаша айтқанда, философия 
избе-из конкрет илимий тараўларды өзинен бөлеклей отырып, қызларына путкил мал-мулкин бөлип 
берип, изинде өзи дийуана болған Шекспирдиң Король Лирине уксаған жоқ. Қайтама ол өзинен илимий 
билимлердиң тараўларын қаншама көбирек бөлип шығарған сайын бай, жемисли ҳəм жəмийет ушын 
пайдалырақ болды. Ақыры, ол басқалары менен сəйкес емес изертлеуўпредметине, өз функцияларына 
ийе болды.  

Əлбетте философиялық илимниң өзи де əсирлер бойы дифференцияға ушырады ҳəм оның 
дүзилиси тəўир-ақ өзгерди. Мэселен, тарийхый рауажланыў барысында философиядан психология, 
формаль логика, этика, эстетика бөлинип шыкты. Бүгинлигинде, философиялық билимниң дүзилиси 
арнаўлы əдебиятларда тийкарынан төмендегише:  
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1. Болмыс туўралы тəлиймат (онтология).  
2. Гносеология (билиў туўралы тəлиймат).  
3. Өз-ара байланыс ҳəм раўажланыў концепциялары.  
4. Логика.  
Бул структурадағы социаллық философияның орны мəселесине келсек, оны бесинши элемент 

сыпатында қараўдан гөре аталған элементлердиң көпшилигиниң тутаслығындағы жəмийет таныўлық 
аспект сыпатында қараў жоө болса керек. Өйтпесек, философияның дүнья туўралы тутас түсиник ҳəм 
оның жасаўының ҳəм раўажланыўының универсаллық нызамлары ҳаққында илимий көз-қарастың 
жыйындысы болатуғынлығына шек келтиремиз.  

Бул бойынша социаллық онтология, социаллық динамика ҳəм социаллық билиў сыпатында 
философиялық билимниң элементлерине сəйкес қараў бар. Бул бойынша социаллық онтология 
жəмийетлик болмыс ҳəм оның модификацияларын-экономикалық болмыс, социаллық болмыс, 
экологиялық болмыс, демографиялық болмыс ҳ.т.б. машқалаларды өз ишине алады.  

Өз-ара байланыс ҳəм раўажланыў концепциясының сəйкес аспекти социаллық динамика. Ол 
жəмийетлик раўажланыўдағы линиялық, цикллик, шенбер тəризлиликти, сондай-ақ өтиу дəўирлериндеги 
революциялық пенен эволюциялықтың ара қатнасығын, жəмийетлик прогресс проблемаларын қарайды.  

Социаллық философиялық билимниң тағы бир əҳмийетли структуралық элементи гносеологияның 
жəмийет таныўлық бир аспекти-социаллық билиў. Ол жəмийетлик сананы, социумды изертлеў 
барысында улыўма илимий методларды ҳəм билиўдин формаларын анализлейди.  

Бул контекстте логика ғана Ғесапка илинбейдиҒ.  
Философиялық билимниң бул элементи күтэ абстрактлығына ҳəм универсаллығына байланыслы 

социаллық логика деп аталатугын айрықша аспектине ийе емес.  
Белгили, ўақтында Аристотель философиядай пайдасыз, бирақ оннан гөззал илим жоқ деген еди. 

Пикирдиң субъективлигине қарамастан, онда жан бар екенлигин бийкарлаўға болмайды. Бул оның 
атқаратуғын функцияларынан ақ белгили.  

1. Дүньяға көз-қараслық функция 
Социаллық философия тутас философия сияқлы еки тийкарғы спецификалық-дүньяга көз-

қараслық ҳəм методологиялық функцияларға ийе.  
Спецификалығы сонда, олар раўажланған ҳəм жəмленген түринде тек философияға ғана тийисли. 

Бул бойынша дүньяға көз-қарастың не екенлигин еске тусирип өтейик. Дүньяға көз-қарас бул бизди 
қоршаған дүньяның мəниси ҳəм ондағы адамның орны туўралы оғада улыўма көз-қараслардың ҳəм 
түсиниклердиң жыйындысы. Социаллық философияның дүньяға көз-қараслық функциясын дурыс 
түсиниў ушын ең кеминде еки моментти есапқа алыў керек.  

Бириншиден, адамнын дүньяға көз-қарасы илимий мағлыўматқа ийе болыў нəтийжесинде ҳəм 
социаллық ортаның тəсииринде стихиялы түрде ҳəм қəлиплесиўи мүмкин.  

Бул жағдайларда, əлбетте дүньяға көз-қарастың бир элементлери илимий жақтан тексерилген, ал 
басқалары күнделикли сананың дəрежесинде ески үрип-əдетлер ҳəм дəстүрлер менен араласып жүриўи 
мүмкин.  

Дурыс, бирде-бир философиялық система ҳəм қаншама жетилген, қаншама заманагөй болыўына 
қарамастан индивидтиң дүньяға көз-қарасында ескиликли қалдыкларын ҳəм адасыўларды абсолют 
дəрежеде болдырмаўға кепиллик бере алмайды.  

Ақыры, оның өзиниң де булардан абсолют дəрежеде еркин болыўы қыйын. Усыған қарамастан тек 
системаласқан философиялық билим ғана бизиң дүньяға көз-қарасымыздағы ҒмифологиялықҒ 
элементлерди минимумға келтире алады.  

Екиншиден, дүньяға көз-қарастың қəлиплесиўинде билимниң ҳəмме тараўлары, оқыў 
орынларында оқытылатуғын дисциплиналар: улыўма тарийх, психология, физика, тил билими х т б 
катнасады. Философияның өзгешелиги сонда, ол дүньяға көз-қарастың барлығын емес, ал оның ядросын 
қурайды.  

2. Методологиялық функция 
Философиялық метод ҳақыйқатлылықты теориялық изертлеўге қатнастың оғада улыўма 

принциплериниң системасы.  
Философияның тарийхында еки тийкарғы философиялық метод бар. Олар: диалектика ҳəм 

метафизика 
Олардың айырмашылықлары: 
Бириншиден, диалектика бизди коршаған дүньяның қубылысларының ҳəм процесслериниң ғалаба 

универсаль өз-ара байланысын мойынласа, метафизика тосын байланысларды мойынлап, затлардың 
өзиншелигин, автономлығын абсолют дəрежеге көтереди.  

Екиншиден, диалектика қубылыслар менен процесслердиң раўажланыўын сапалық өзгерислери 
принципинен шықса, метафизика барлық өзгерислерди тек ғана санлық өзгерислер менен шеклейди.  
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Үшиншиден, диалектика қəлеген қубылысқа ҳəм процесске нызамлы дəрежеде тəн ишки қарама-
қарсылыклардан келип шықса, метафизика қарама-қарсылықлар объектив ҳақыйқатлыққа емес, ол тек 
ойлаўымызға тийисли деп қарайды.  

Төртиншиден, диалектика ушын раўажланыўдың бас дəреги қубылыслар ҳəм процесслердиң 
өзлерине тəн қарама-қарсылықлары. Ал метафизика бул дəректи изертлениўдеги предметтен сыртта 
излейди.  

Философия тарийхында диалектика ҳəм метафизиканың алмасыў процессин түсиндиргенде оның 
илимнин өзиндеги, ең алды менен тəбият таныўдағы сапалы өзгерислер менен байланыстырыў зəрүр. 
Социаллық философияның методологиялық функцияға ийе болыўы улыўма философиялық методтың 
социаллық философиялық кенисликте ҳəм ўакытта өзлестирилиўи менен байланыслы. Мəселен, ХIХ 
əсирдиң ортасында диалектикалық методтың тийкарғы принциплери бир қанша тəбият таныў 
илимлеринде тастыйкланды. Ал социаллық философияда метафизика хүким сүриўин даўам етти.  

Ахыры, философияның методологиялық функциясы жəмийет таныўлық-гуманитарлық циклда 
тиккелей емес, ал социаллық философия арқалы əмелге асты.  

Тағы бир мысал. Философияда бизди кқршаған дүньяның раўажланыўының объектив 
нызамлылығы идеясы антикалық дəуирден берли бар. Бирак гəп жəмийет туўралы болғанда ҳəтте усы 
бүгинге дейин жəмийетлик раўажланыўдың нызамларының объектив характерин бийкарлайтуғын 
ағымлар (мəселен позитивизм) бар.  

Сөз жоқ, позивитивизмниң социаллық философиясы конкрет жəмийет таныўлық илим 
ўəкиллерине методологиялық тəсир етеди.  

Социаллық философияның методологиялық ҳəм дүньяға көз-қараслық функциялары бир бирине 
өтип отырады. Əсиресе оның методологиялық функциясын диалектика менен метафизикалық 
тийкарында сөз етер екенбиз, синергетиканы ҳəм дыққаттан шетте қалдырмаў керек.  

Синергетиканы əдетте раўажланыўдың жаңа методы сыпатында қараў ҳəм оны бүгинги 
цивилизацияға тəн бас принциплер үзиликсизлик, басқышпа-басқыш раўжланыўды түсиндириўге 
мумкиншилиги мол деп түсиндириўлер арнаўлы əдебиятларда бар. (Караныз:И. Рахимов. Фалсафа Т. 
1988, 99-101 бетлер).  

Бул тийкарғы спецификалық функциялар менен бирликте социаллық философия улыўма илимий 
функцияларды-гуманистлик ҳəм улыўма мəдений функцияларды атқарады.  

Философияның гуманистлик функциясы жеке адамның гуманизм руўхындағы тəрбиясына 
бағдарланған. Ал оның улыўма мəдениятлық функциясы философияның адамзаттың руўхый 
мəдениятының бас элементлериниң бири екенлиги менен байланыслы.  

Социаллық философия философиялық билимниң басқа компонентлери менен органикалық 
бирликте барлық жəмийетлик, кеңирек, путкил гуманитарлық билимлердиң дүньяға көз-қараслықк ҳəм 
методологиялық тийкары болады. Мəселен, социаллық философияның социология менен өз-ара қатнасы. 
Булай етиўимиздиң ҳəм еки жағдайы бар: бириншиден əсиримиздиң 60-70 жыллары усы мəселеге 
байланыслы тынымсыз дискуссиялар болып өтти. Екиншиден, бул мысал илимлердиң гуманитариялық, 
ҳəттеки гуманитарлық емес тараўлары ушын ҳəм характерли.  

Ескерткенимиздей ақ, социаллық философия ҳəм социологияның ара-қатнасына байланыслы 
дискуссияларда үш түрли көз-қарас көринис тапты.  

1 Социаллық философия барлық социалогияға тең.  
2 Социаллық философия социологиядан тысқары.  
3 Социаллық философия социологияның жокарғы методологиялық қабаты.  
Сонғы позицияда дəслепки екеўиндегидей ҳəдден тыс шетке шығыў жоқ. Ахыры, қəлеген илимди 

үш қабатлы дүзилисте қарағанымызда жокарғы қабаты оның методологиялық ҳəм улыўма теориялық 
проблемаларын қурайды. Буннан соңғы қабатлар илимниң орта дəрежесиниң теорияларын ҳəм қолланба 
тəреплерин өз ишине алады. Усындай екен, социаллық философия жокарғы қабатты қураса, тараўлық 
социологиялық теориялар орта, конкрет социологиялық изертлеўлер соңғы қабатларды ийелейди.  

Социаллық философияның тарийх илими менен ара-қатнасы ҳəм усы принциптен келип шығады. 
Деген менен бул жағдайда жоқарғы қабатты социаллық философия тарийхтың методологиясы ямаса 
тарийхый билиўдиң методологиясы атлы илимий дисциплина менен бөлиседи. Соны да ядта тутыў 
керек, тарийхтың методологиялық проблемаларын басынан аяғына дейин оған сəйкес социаллық 
философиялық проблемалардың конкретлесиўи (мəселен, тарийхый нызамларда улыўма социологиялық 
нызамлардың конкретлесиўи) сыпатында қараў натуўры. Айтайық, тарийхтың методологиясы да 
тарийхый илимдеги гносеологиялық проблемалар менен шуғылланады.  

Социаллық философияның методологиялық функциясы ҳəмме илимлер, соның ишинде, тəбият 
таныў илимлери ушын ҳəм тийисли. Мəселен, бул илимлердиң көп ғана проблемалары социаллық 
философия тəрепинен ашылған нызамлардың жəрдеминдеги методологиялық тийкарлаў арқалы 
шешимин табады.  
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Мəселен, анаў я мынаў илимниң дəўирлерге бөлиниўи, илимий проблемалардың пайда болыўында 
ҳəм шешилиўинде жəмийетлик шарайытлардың роли, дүньяға көз-қарастың илимий дөретиўшиликтеги 
роли, алымның мораллық жуўапкершилиги, илимлердиң классификациясы, илимлердиң жəмийеттиң 
тиккелей өндириўши күшлерине айланыўы ҳ.т.б.  

Сондай-ақ ҳəзирги тəбият таныўда көп ғана тараўлар бар, олар тек тəбиятқа тийисли ғана емес, 
жəмийетке тийисли объектлерди ҳəм изертлейди. Бул илимлердиң жетискенликлери эффект бериўи 
ушын тек тəбият нызамлары туўралы билимге емес, жəмийеттиң социаллық талапларының нызамлары 
туўралы бөлимге де сүйениўи тийис.  

Социаллық философияның статусы туўралы мəселеге қайтадан келетуғын болсақ, оның 
философиялық билим системасындағы относителли еркинлигин бийкарлаўға болмайды. Бул социаллық 
философияның раўажланыўының ишки логикасында көринис табады.  

Басқаша айтқанда ол тутас философияның я оның бөлеклериниң (онтология, гносеология, 
раўажланыў концепциясы) раўажланыў логикасын қайталамайды. Мəселен, егер раўажланыў 
концепциясы бирин-бири белгили триада- сада актикалық диалектика-метафизиканың көп əсирлик 
ҳүкимлилиги- Жана дəўир философиясында диалектиканың тиклениўи түринде алмастырған болса, 
социаллық философияның раўажланыў логикасын мынадай схемада сəулелендириў мүмкинҮ 

  
Жəмийет дегенимиз не деген сораўға жуўап излеў көптен бар. Əлбетте жəмийет-бул адамлардың 

жыйындысы деў алымларды қанаатландырған емес.  
Əдетте жəмийетти диний, гуманистлик ҳəм идеалистлик ҳəм матералистлик түсиндириўлер бар. 

Бул бойынша ҳəр бир диний тəлиймат жəмийетте өз спецификасына ылайық түсиндириўине қарамастан 
оның тийкарын қудай менен байланыстырады.  

Жəмийетти идеалистлик түсиндириў б. э. ш V əсирлерден - Фукиду ҳəм Геродотлардан басланады.  
Жəмийет туўралы тутас жетерли дəрежеде раўажланған тəлийматты Платон өзиниң ҒНызамларҒ, 

ҒМəмлекетҒ ҳ. т. б мийнетлери арқалы қалдырды. Оннан этатикалық традиция, демек жəмийетти 
мəмлекет пенен теңлестириў идеясы басланады. Платон идеаллық мəмлекеттиң үш классы бар өз 
моделин ислеп шықты. Үш класс: 1) ҒфилософларҒ басқарады, 2) əскерлер қорғайды, 3) еркин 
мийнеткешлер мийнет етеди ҳəм қуллар (соңғылары - қуллар жəмийеттен тысқарыда есабында).  

Аристотельдиң мийнетлеринде, мəселен, ҒСиясатҒ атлы шығармасында жəмийетти идеалистлик 
түсиндириў өз раўажланыўын тапты. Ол жəмийетлик дүзимниң үш типин көрсетеди: 1) семья, 2) елат, 3) 
мəмлекет. Булар иерархиялық қатнасларға ийе.   

Жəмийеттиң идеалистлик түсиндирилиўине үлес қосқанлар: Т. Гоббс ҳəм Д. Локк (Ғжəмийетлик 
шəртнамаҒ теориясы), Д. Вико (Ғмəмлекеттиң ҳəрекетиҒ тəлийматы), Вольтер (ҳəмме адамлардың əзел 
бастағы сиясий теңлиги идеясын дағазалады), И. Кант (мəңги дүнья ҳаққында тəлиймат ҳ. т. б).  

Жəмийетти идеалистлик түсиндириў тамамланған түринде Г. Гегельдиң тəлийматында 
сəўлелениўин тапты. Оның пикиринше, жəмийетлик раўажланыўдың мəниси: бул абсолют идеяның 
(Ғмировой духҒ) ен жайыўы.  

ХХ-əсирде социаллық раўажланыўды идеализм позициясынан түсиндиргенлердиң бири - француз 
алымы Раймон Арон (Ғиндустриаллық жəмийетҒ теориясы), америкалы Роберт Билл (Ғгражданлық динҒ 
концепциясы) ҳəм оның ўатанласы Д. Г. Мид (Ғтүсинетуғын социологияҒ) ҳ.т.б.  

ХIХ əсирге дейинги аралықта жəмийетке дерлик пүтинлей диний ҳəм идеалистлик көз-қараслар 
ҳүкимлик қылыўына қарамастан көп ғана ири ойшыллардың көз-қарасларында жеке материалистлик көз-
қараслар болды. Олар: Левкипп ҳəм Демокрит, Л. Фейербах ҳəм Н. Г. Чернышевский. . .  

Жəмийетлик раўажланыўды материалистлик түсиндириўдиң алғы шəртлериниң қəлиплесиўине 
айрықша үлес қосқан немец классикалық философиясы (И. Кант, Г. Гегель, Л. Фейербах), англия сиясий 
экономиясы (Д. Рикардо, А. Смит), Оуэн Р. , француз социал-утопизми (Ш. Фурье, А. Сен-Симон).  

Жəмийетлик раўажланыўдың кеңейтилген дəрежеде материалистлик түсиндирилиўине К. Маркс, 
Ф. Энгельс үлкен үлес қосты.  

ХХ-əсирдиң социаллық философиясында материалистлик идеялардың раўажланыўына венгер философы Д. Лукач (1888-
1971ж.) күшли тəсир етти.  

Əлбетте жəмийетке материалистлик көз-қарас ҳəм бир текли емес. Мəселен, оның сциентистлик бағдары материализмди 
«тарийхыйсызландырыў», ҒэмпириясызландырыўҒ, ҒидеологиясызландырыўҒ жолы менен илимийлик тəрепине қарай бурып, 
түсиндириўди усынады.  

Заманагөй түсиндириўлерге дыққат бөлсек, олар ҳəм бир қыйлы емес 
Интуитив дəрежеде жəмийеттиң не екенлиги түсиникли. Деген менен оны анықлаў зəрүрлиги жетерли. Айтайық, Эмиль 

Дюркгеймде жəмийетти индивидуаллық реаллық, Макс Веберде социаллық ҳəрекетлердиң системасы, Т. Парсонста адамлар 
арасындағы қатнаслардың системасы деп түсиндириўлер бар.  

Көп ғана ойшылларда жəмийеттиң тийкарында анаў я мынаў принцип (я бир нешше принциплер бар). О. Шпаннда бул 
принцип-тутаслық, О. Тоффлерде-плюрализм, У. Ростоуда-стадиаллық, И. Луманда-комплекслик, А. П. Сорокинде супер 
системалық, О. Шпенглерде- Ғтурмысты қайғырыўҒ ҳ.т.б.  

Орыс алымы Э. В. Тадевосян жəмийеттиң минезлемесин турақлылық, тутаслық, өзин-өзи өндириў, өзин-өзи 
жетилистириўи, өзин-өзи тəртипке салыў, өз-өзинен раўажланыў, адамлардың өз-ара байланыс ҳəм өз-ара тəсириниң ҳəм айрықша 
социаллық нормалардың ҳəм баҳалылықлардың болыўы менен байланыстырады. (Қараңыз: Социология М. , 1995. 195 б.).  
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Əлбетте жəмийет ҳəр түрли мəнисте түсиндирилиўи мүмкин: а) материаллық дүньяның раўажланыўының бир бөлеги, 
тəбияттан бөлек, б) адамлардың ҳəм топарлардың жыйындысы, в) биологиялық системалардың раўажланыўының жоқарғы 
дəрежеси, г) социаллық системаның тарийхый типи, д) конкрет социум,  е) социаллық байланыслар формасы.  

Усылардың ҳəммесин есапқа ала отырып, жəмийетке кең, философиялық аспектте мынадай анықлама берсе дурыс болса 
керек. Жəмийет адамлардың бирликлериниң барлық формаларының ҳəм олардың өз-ара тəсийриниң, усылларының жыйындысы.  

Жəмийет қурамлы тутас бирлик сыпатында өз дүзилисине ийе. Соңғы жыллары баспа көрген мийнетлерде жəмийеттиң 
төрт сферасы: экономикалық, сиясий, руўхый, социаллық туўралы пикирлер бираз турақласты.  

Əлбетте жəмийетке анықлама берип оның дүзилисин айтқан менен оның обьектив реаллықтың подсистемасы екенлиги 
туўралы мəселе тамамланбайды. Оның материяның ҳəрекетиниң формасы сыпатында спецификалық сапалы айырмашылығы ең 
алды менен өндирис процессиниң ҳəм оның тарийхый типлериниң тийкарында пайда болатуғын жəмийетлик қубылыслардың 
минезлемелери менен байланыслы. Бул бир. Екиншиден социаллық философияда социаллық системаның элементар клеткасы 
туўралы мəселе, демек системаны изертлеўди баслаўдағы анализдиң обьекти боларлық «қарапайым бирлик» ҳəзирге шекем 
изленисте. Басқаша айтқанда философлар ҳəм социологлар физикалық атомға яки биологиялық клеткаға онтологиялық 
характердеги киши бөлекти қашшаннан излеп жүр. Пикирлер ҳəм ҳəр қыйлы. Деген менен, соңғы ўақытлары социаллық 
байланыслар ҳəм қатнаслар ҳақыйқый адамзатлық өз-ара тəсир сыпатында родлық социаллық қубылыс ҳəм барлық социо 
мəдениятлық қубылыслар ушын тəн қəсийетлер болып, социумның структуралық аспектин изертлеўде баслама болатуғынлығы 
арнаўлы əдебиятларда турақласып киятыр.  

Енди жəмийетлик қатнаслар мəселесине келетуғын болсақ, ол адамның искерлиги менен байланыслы. Конкретлирек 
айтқанда, жəмийетлик қатнаслар усы искерликтен туўынды болып, оның жəмийетлик формасын қурайды. Адамлардың қəлеген өз-
ара қатнасы, тəсири жəмийетлик характерге ийе.  

ҒЖəмийетлик қатнасларҒ əдетте арнаўлы əдебиятларда еки мəнисте - тар ҳəм кең мəнисте қолланылады. Кең мəнисте 
адамлар арасындағы ҳəмме қатнаслар, тар мəнисте үлкен социаллық топарлар арасындағы тиккелей жəмийетлик характерге ийе 
қатнаслар ғана (өндирислик, класслар аралық, миллетлер аралық ҳəм класслар аралық, халық аралық ҳəм ишки сиясий экологиялық 
ҳ. т. б) нəзерде тутылады. ҒСоциаллықҒ түсиниги ҳəм сондай ҒЖəмийетликҒ қатнаслар түсинигиниң тар мəнисте қолланылыўы 
жəмийеттиң подсистемалық қəсийетин конкретлестиретуғынын есапқа алсақ (ҳəр бир индивидтиң социумға тиккелей емес ал, ҳəр 
қыйлы бирликлер ҳəм топарлар арқалы енисиўи ҳ. т. б), жəмийетлик қатнаслар-үлкен социаллық топарлар арқалы ҳəм олардың ҳəр 
бириниң өз ишиндеги искерлиги процессинде пайда болатуғын өз-ара тəсир ҳəм өз-ара байланыслардың көп түрли формалары. Ҳəр 
бир адам бул топарлардың (этнос, класс, класстың ишиндеги қатлам, бир мəмлекет пухараларының бирлиги ҳ.т.б.) ҳəр бирине 
киргенликтен ол универсал субьектив элемент, дурысырағы со субьект болады. Ақыры, ҳəр бир топар индивидлердиң бирлигинен 
турады.  

Деген менен жəмийетлик қатнаслар адамлардың еркинен ҳəм санасынан бийғəрез қубылыс. Олардың обьективлиги 
адамның сəйкес жəмийетлик қатнаслардың жыйындысы (сəўлелениўи) болатуғынлығы менен əбден дəлийлленген.  

Жəмийетлик қатнаслар материаллық, руўхый қатнасларға бөлинеди ҳəм олардың екеўи де обьективликке ийе. Егер 
материаллық қатнасларға бөлиў жəмийетлик болмыстың тийкарғы сфералары (өндирис қураллары, экологиялық қатнаслары, бала 
туўылыўдың өндирилиўи ҳ.т.б.) бойынша əмелге асырылса, руўхый, идеаллық қатнаслар тийкарына жəмийетлик сананың 
дүзилиси, оның формалары жатқызылады. Бул қəдеге онша көне бермейтуғынлары да бар. Айтайық, сиясий қатнаслар. Олар 
сиясий ҳəрекеттиң субьектлериниң (класслар, миллий ҳəрекетлер, партиялар, мəмлекетлер) көз-қарасында сəўлеленгенликтен 
руўхыйлыққа, идеаллыққа ийе. Бирақ бул қатнаслар олардың практикалық сиясий искерлигиниң барысында қəлиплескенликтен 
материаллыққа ийе. Ал семьялық қатнасларды я материаллық я руўхый қатнаслар менен шеклеў қыйын.   

Жəмийеттеги қатнаслардың айрықша түри жеке адамлар арасындағы (межличностные) қатнаслар. Олар жеке индивиттиң 
үлкен социаллық топарларға кириўине тиккелей байланысы жоқ қатнаслар. Мəселен, жора-жолдаслық, ашналық ортадағы өз-ара 
байланыслар ҳəм қарым-қатнаслар.   

Пүткил жəмийетлик қатнаслар системасының структурасын дүзиўши элемент-өндирис қатнаслары. Ол бириншиден 
өндирис усылының бир тəрепи, екиншиден, жəмийетлик санадан бийғəрез қəлиплеседи, оны белгилейди. Ол тек жəмийетлик 
сананы ғана емес, пүткил идеологиялық қатнасларды белгилейди. Бул байланыслар, қатнаслар ҒбазисҒ ҳəм ҒнадстройкаҒ 
түсиниклеринде ҳəм проекцияланады.  

Базис- бул жəмийеттиң экономикалық дүзилиси, басқаша айтқанда, өндирислик қатнаслар системасы. Базистиң үстинен 
оған сырт надстройка көтерилип турады. Бул өз ишинеҮ а) жəмийетлик сана, б) идеологиялық қатнаслар, в) оларды 
беккемлейтуғын жəмийетлик мəкемелерди ҳəм шөлкемлерди алады.  

Базис ҳəм надстройканың бир-бирине тəсийри, соңғысының бириншисине қарата относителли еркинлиги, жəмийетлик 
өндиристи қараў менен жүдə тереңлеседи. Оның елимиздиң базар қатнасларына өтиў процесси əмелге асырылып жəмийетлик 
сиясий өзгерислер миллийлик пенен улыўма адамзатлықтың бирлигиниң арнасына түскен бир пайытта жəмийетлик өндирис 
түсинигин, конкретлирек айтқанда, материаллық өндиристиң усылын тарийхыйлық пенен логикалық аспектинде анықлаў жүдə 
зəрүрли.  

Əлбетте ең алды менен жəмийетлик өндиристиң не екенлигине анықлық енгизиўимиз керек.  
Жəмийетлик өндирис категориясы тек ғана адам тəрепинен өзин қоршаған тəбийий дүньяны меңгериў процессин аңлатыў 

менен шекленбейди. Дурыс, бул процессте адам өзин өмир сүриўдиң, жасаўдың зөрүрли қураллары менен тəмийинлейди. Деген 
менен бул категория мəселениң басқа тəрепин ҳəм сəўлелендиреди. Бундай қуралларды өндириў процессинде адамлардың 
арасында олардың санасынан, еркинен бийғəрез олардың жəмийетлик өмир сүриўиниң, жасаўының шараятлары сыпатында 
болатуғын материаллық қатнаслар пайда болады ҳəм раўажланады.  

Солай етип өндирис жəмийетлик өмирди өндириў болып табылады. Бул момент адамның сыртқы тəбият пенен қатнасының 
адамзатлық формасын қурып, ҳайўанлардың Ғөндирислик искерлигиненҒ айырылып турады.  

Қулласы өндирислик искерликтиң нəтийжеси ҳəр қашан өмир сүриўдиң, жасаўдың қураллары (средства жизни) ғана емес, 
ал жəмийеттиң өзи, социаллықтың алып келиўшиси- Адам болып табылады. Демек жəмийетлик өндирис мийнет процесси болыўы 
менен бирге адамның өмир сүриў, жасаўының шараятларының дəреги бола отырып, оның ҳəр түрли индивидуаллық уқыпларының, 
талантларының ашылысыў сферасы ҳəм бола алады.  

Жəмийетлик өндиристи материаллық ҳəм руўхый өндиристиң бирлигинде қараў материаллық өндиристиң белгилеўшилик 
ролин есапқа алып қоймастан идеаллықты адамлардың материаллық шараятларының қуры пассив сəўлеси емес екенлигин 
түсиниўге ҳəм мүмкиншилик береди.  

Қулласы, жəмийетлик өндиристи адамлардың өмир сүриў усылының тутаслығы, оның материаллық ҳəм руўхый 
тəреплериниң бирлиги сыпатында қараў тарийхты 1) өзиниң раўажланыўында объектив нызамларға бағынған, адамлардың саналы 
искерлиги арқалы əмелге асырылған тəбийий- тарийхый процесс сыпатында, 2) оның материаллық ҳəм руўхый факторларының 
бирлигиниң тутас процесси, олардың ҳəр бирин толық баҳаламаў я турпайы экономизмге я керисинше сананың ролин натуўры 
улғайтып жибериўге алып келиў, 3) жеке адамның қəлиплесиў ҳəм раўажланыў процесси сыпатында қарап, бул бойынша 
жəмийетлик ҳалатты жеке адамның индивидуаллығы менен сəйкес келиў процесси сыпатында қараўға мүмкиншилик туўдырды.  
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Жəмийетлик өмир сүриўдиң, жасаўдың усылы сыпатында жəмийетлик өндирис қурамлы дүзилиске ийе. Кең мəниде тутас 
жəмийетлик мийнеттиң барлық тараўларын өз ишине алады. Оған турмысты материаллық қураллар менен тəмийнлеў, хызмет етиў 
сферасы, соның ишинде бүгинлигинде күшли раўажланған денсаўлықты сақлаў ҳəм социаллық тəмийнлеў, сананы, оның ҳəр 
қыйлы формаларында ислеп шығарыў, руўхый баҳалықларды өндириў ҳəм көбейтиў, тəрбияны, улыўма ҳəм профессионаллық 
билим бериў, мийнетке таярлаўды, қулласы, адамның пүткил социалласыў процессин тəмийнлейтуғын социаллық институтлардың 
искерлиги киреди. Жəмийетлик өндирис системасында айрықша орын материаллық ҳəм руўхый өндириске ийе.  

Жəмийетлик өндирис системасына адамның өзиниң өндирилиўи ҳəм мудамы өндирилиўи ҳəм киреди.  
Солай етип жəмийетлик өндириске материаллық, руўхый өндирис пенен бирге адамзат родының өндирилиўи де киреди. 

Əлбетте, турмыстың реал процессинде жəмийетлик өндиристиң бул тараўлары бир-бирине өтип отырады.  
Материаллық өндиристиң структурасында бир-бири менен байланысқан еки подсистема бар екенлигин ҳəм умытпаўымыз 

керек. Олар: а) өндиристиң технологиялық усылы- адамлардың предметлер менен ҳəм өзиниң мийнетиниң қураллары менен өз-ара 
тəсир усылы ҳəм усының тийкарында өндиристиң техникалық-технологиялық өзгешеликлерине байланыслы олардың өз-ара 
қатнаслары б) өндиристиң экономикалық усылы - өндириўши күшлер менен өндирис қатнасықларының өз-ара тəсириниң 
жəмийетлик усылы.  

Атап өтемиз, бүйтип бөлиў, материаллық өндиристиң дүзилисинде өндиристиң технологиялық ҳəм экономикалық 
усылларын қараў еле жүдə кең тарқалмай атыр. Өндиристиң экономикалық усылын материаллық ийгиликлерди өндириўдиң усылы 
менен бир алымлар теңлестирсе, екиншилери материаллық ийгиликлерди өндириў усылына өндиристиң технологиялық усылын 
ҳəм киргизеди. Бул пикирлердиң қунлылығын ҳəм соның менен бирге толық турақласпағанын есапқа алып, өндирис усылын 
дəстүрий қараўды мақул таптық.  

Жəмийеттиң дүзими қандай болмасын, ол раўажланыўдың қандай басқышында турмасын, оның өмир сүриўиниң, 
жасаўының биринши шəрти тəбият пенен зат алмасыў, адамлардың аўқатқа, кийимге, турақ жай ҳ.т.б. байланыслы материаллық 
талапларын қанаатландырыў болып табылады.  

Адамлардың материаллық, мийнет искерлиги, зəрүрли турмыслық ийгиликлерди өндириў жəмийеттиң өмир сүриў ҳəм 
раўажланыўының тийкарын қурайды. Материаллық өндирис, оның продуктлары менен алмасыў басқышы, жəмийетлик дүзимниң, 
оның мəмлекетлик мəкемелериниң, жəмийеттиң ҳуқықый ҳəм басқа да көз-қарасларының тийкарын қурайды.  

Материаллық өндиристиң усылындағы ҳəм айналыўындағы өзгерис жəмийеттиң пүткил социаллық-экономикалық 
укладында оның жəмийетлик идеяларындағы, сиясий ҳəм ҳуқықый ҳ.т.б. мəкемелериндеги түпкиликли қайта қурыўларды 
болдырады.  

Материаллық ийгиликлерди өндириў усылы конкрет-тарийхый характерге ийе. Өндирис усылы бир-бири менен 
ажыралмас бирликтеги өндириўши күшлерден ҳəм өндирис қатнаслардан турады.  

Өндириўши күшлер-жəмийет тəрепинен жасалған өндирис қураллары, ең алды менен мийнет қураллары ҳəм материаллық 
ийгиликлерди өндириў бойынша өндирислик тəжирийбеге ҳəм усының арқасында оларды ҳəрекетке келтиретуғын ҳəм əмелге 
асыратуғын адамлар.  

Адам- өндиристиң субъекти, өндириўши күшлердиң шешиўши күши (Гəп адам туўралы емес, ал өндириўши туўралы).  
Материаллық ийгиликлерди өндириў ушын мийнет предметлери зəрүрли. Мийнет предметлерине өндирислик қайта 

ислеўде адамлардың мийнет искерлигине бағдарланғанларының бəри де киреди.  
Мийнет предмети мийнет қуралларысыз өзгериске түсе алмайды. Мийнет қураллары (средства труда) адамның ҳəм тəбият 

арасындағы тəбиятқа тəсир етиў ушын арналған затлардың комплекси. Олардың ең баслысы- мийнет қураллары (орудия труда). 
Мийнет қураллары өндиристиң сүйекли ҳəм мускуллы системасын қурайды.   

Өндирис усылының екинши тəрепин өндирис қатнаслары қурайды.  
Өндирис процессинде адамлар тəбиятқа ғана емес, ал бир-бирине олардың еркинен ҳəм тилегинен ғəрезсиз қатнасларға 

түседи. Бир қатнаслар зəрүрли ҳəм тийкарынан бири ислесиў ҳəм бул искерликтиң өнимин өз-ара алмастырыўды өз ишине алады. 
Өндирис, алмастырыў ҳəм бөлистириўдеги өз-ара байланыс ҳəм қатнаслар өндирис қатнасларын қурайды. Өндирислик, 
экономикалық қатнасларғаҮ а) өндирис қуралларына меншиктиң формасы, б) буннан келип шығатуғын ҳəр түрли социаллық 
топарлардың өндиристеги жағдайы ҳəм өз-ара қатнаслары, в) булардан ғəрезли өнимди бөлистириўдиң формалары киреди.  

Өндирис қатнасларының ишиндеги ең тийкарғылары, белгилеўшиси-адамлардың өндирис қуралларына қатнаслары, демек 
меншик қатнаслары ҳəм оның формалары.  

Əлбетте өндирис мудамы раўажланыўда болады. Бул тийкарынан өндириўши күшлердиң өзгерисинен басланады. Ақыры 
мийнетти жеңиллестириў ушын, аз шығын менен көбирек нəтийжеге ерисиў ушын жаңа мийнет қураллары жетилип барады, 
техникалық шеберлик күшейеди, мийнетке дағды өседи.  

Бул бойынша өндириўши күшлер өндирис усылының мазмунын қураса, өндирис қатнаслары формасын қурайды. Олардың 
өз-ара тəсири, байланысы өндирис қатнасларының өндириўши күшлердиң характерине, дəрежесине ҳəм раўажланыў талапларына 
сəйкес келиў нызамы менен айқынланады. Бул нызам улыўма социологиялық, демек барлық формациялар ушын тəн характерге 
ийе.   

Гəп формация туўралы кетер екен, оның ҳəм не екенин анықлаў зəрүрлиги пайда болады. Тарийхый процессти ири 
масштабта белгили бир жүйеге түсириў оның белгили параметрлери бойынша пикирлерсиз болмайды.  

Жер жүзилик тарийхты, мəселен, дəўирлерге бөлиўдиң тарийхы бар. Платонда бул көбирек Ғидеаллық жəмийеттиҒ 
тийкарлаўға бағдарланған: тəбийий, жəмийетлик, ақылға сыйымлы (идеаллық).  

Англия тарийхшысы Р. Дж. Коллингвудтың көрсетиўинше ХVI əсирде-ақ тарийх илиминде тарийхты төрт империя 
(Шығыс, Грек, Рим ҳəм Герман) бойынша дəўирге бөлиў болды.  

Италиялы тарийхшы гуманистлер XV-XVI əсирлерде антиклик, орта əсирлик ҳəм жаңа жер жүзилик тарийхый дəўирди 
тапты.  

Сен-Симон буны тереңлестирип, бул дəўирлердиң ҳəр бирин белгили экононмикалық система менен байланыстырады: 
антикликти - қуллық пенен, орта əсирликти - феодализм менен ҳəм жаңа дəўирди - жалланба мийнетке тийкарланған ҒсанаатҒ 
системасы менен.  

Фурье де бүйтип дəўирлерге бөлиў эдемизм менен (Ғбейишлик алғашқылықҒ) байланыстырылды.  
Ҳақыйқатына келгенде, тарийхты формациялық бөлиўдиң принциплери əсиресе еки моментте үлкен əҳмийетке ийе. 

Бириншиден, ҳəр бир конкрет жəмийетте өндирис қатнаслары тутас системаны қурап ғана қоймастан, барлық жəмийетлик 
қатнаслардың тутас социаллық организмниң тырнағы болады. Екиншиден, адамзат тарийхында өндирис қатнасларының бир 
нешше типлери- алғашқы- общиналық, қул ийелеўшилик, феодаллық, капиталистлик ҳ.т.б. болды. Олар избе -из, бири 
екиншисинен келип шықты. Усы себепли ҳəмме конкрет жəмийетлер, белгили өзгешеликлерине қарамастан егер олардың 
экономикалық тийкары бир типтеги өндирис қатнаслары болса, (мəселен, афиналық, римлик, вавилонлық, египетлик) тарийхый 
раўажланыўдың бир басқышына (қул ийелеўшилик) киреди.  

Ҳəр бир жəмийетлик- экономикалық формацияның тырнағында өндирс күшлери, олардың характери ҳəм дəрежеси болады. 
Өндириўши күшлер, сондай-ақ тарийхый процессти билиўдиң екинши бир принципиниң- цивилизациялықтың ҳəм тырнағына ийе.  

Жəмийетлик- экономикалық формацияның дүзилисин мына схемадан анығырақ көриўимиз мүмкин.  
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Жəмийетлик- экономикалық формация  
 

Солай етип, жəмийетлик-экономикалық формация тарийхий раўажланыўдың белгили бир басқышында турған 
сфецификалық экономикалық базиси ҳəм оған сəйкес сиясий ҳəм надстройкаға ийе, адамлардың бирликлериниң тарийхый 
формалары менен ҳəм семьяның формалары характерленетуғын жəмийет.  

Жəмийетлик-экономикалық формация тəлийматы адамзат тарийхының бирлигин ҳəм көп түрлилигин түсиниўдиң гилти 
болады. Бул бир. Екиншиден, тарийхый процессти кең масштабта бөлеклерге бөлиў бойынша тартыслы пикирлердиң ҳəм жоқ емес 
екенлигин айтыўымыз керек. Бул пикирлер ҳəттеки дисциплиналар аралық характерге ҳəм ийе болыўда ҳəм ол тийкарынан 
азиялық өндирис усылы деп аталатуғын феномен дөгерегинде. (Толығырақ қараң: Семенов Ю. Н. Проблема социально-
экономического строя Древнего Востока //Народы Азии и Африки. 1965. Қ 4). Əлбетте булардың ҳəммесин, олардағы рационаллық 
дəнениң барлығын есапқа алыў менен бирге марксизм формациялық подходты əбден тыс улғайтып жибергенликтен ол теорияда да, 
практикада да бираз зыян берди. Материалистлик монизм класслық подход пенен ушласып, интеграциялаўшы күшлерден гөре 
дезинтеграциялайтуғын күшлер басым болып кетти. Демек, цивилизациялық подход артта қалып қойды деген сөз.  

Бүгинлигинде, бийғəрезлик тусында бул кемшиликтен жуўмақлар шығарылып, теория ҳəм практика жер жүзилик 
цивилизацияға енисиўге бағдарланған.  

Тағы да қайталаймыз, аадмзат жəмийети индивидлердиң əйтеўир механикалық жыйындысы емес, ал социаллық система 
ҳəм оның тийкарында материаллық ийгиликлерди өндириў бар. Усы системаның тийкарында ҳəр түрли бирликлер ҳəм топарлар- 
руўлар, қəўимлер, миллетлер, семьялар, жəмийетлик өндиристиң ҳəр қыйлы сфераларындағы коллективлер ҳ.т.б. бар.  

Деген менен бул компонентлердиң саны жəмийеттиң раўажланыў басқышларына сəйкес өзгеристе болады. Мəселен, 
алғашқы общиналық жəмийетте класслық ғана емес турғынлық (поселенческая) дүзилис болмады. Себеби турғынлық дүзилистиң 
пайда болыўы саўданың орайы- қала менен байланыслы. Усы себепли жəмийеттиң социаллық дүзилисин тарийхый қатнассыз 
қараўға болмайды.  

Жəмийеттиң социаллық дүзилиси ондағы барлық бирликлердиң өз-ара байланыслары, тəсирлери тийкарында алынған 
тутас жыйындысы. Буны конкретлестириў мəнисинде мына схеманы келтирсек болады.   

 Жəмий еттиң этникалық дүзилиси өз ишине руў, қəўим, халық, миллетлерди, демографиялық дүзилис халықты 
(народонаселение), турғынлық дүзилиси қалалық, аўыллық, аўылдың, қаланың ишкерисиндеги ҳ.т.б. дүзилисти, класслық 
структура, класслар ҳəм класслар аралық қатнасларды өз ишине алады.  
 Сондай-ақ социаллық топарлар (касталар, қатламлар) ҳəм болады.  
 Жəмийеттиң кəсибий -билим беретуғын структурасы адамлардың кəсип ҳəм билим дəрежесин өз ишине алады.   

Таяныш сөзлер: социаллық философия, социаллық билиў, жəмийетлиқ болмыс, жəмийетлик сана, мəденият, 
социаллық структура, жəмийетлик-экономикалық формация.   
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