
4 (62) 2014 | Адам әлемі      1

4 (62)·2014

ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ-
ГУМАНИТАРЛЫҚ ЖУРНАЛ

ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-
ГУМАНИТАРНЫЙ ЖУРНАЛ

1999 ж. шыға бастады

Тiркелген куәлiк № 13395-Ж 
Қазақстан Республикасының 

мәдениет және ақпарат 
министрлiгi 

Ақпарат және мұрағат комитеті
22.02.2013 ж. берген 

Редакция алқасы

Н.Л. Сейтахметова (бас редактор)
А. Сағиқызы (бас редактордың 
орынбасары)

К.Н. Бурханов
С.Ю. Колчигин
А.К. Назарбетова
Б.Г. Нұржанов
З.К. Шәукенова
М.С. Шайкемелев
Ш.М. Жандосова
Б. Молдахмет (жауапты хатшы)

Редакционная коллегия

Н.Л. Сейтахметова (главный 
редактор)
А. Сагиқызы (зам. главного 
редактора) 
К.Н. Бурханов
С.Ю. Колчигин
А.К. Назарбетова
Б.Г. Нуржанов
З.К. Шаукенова
М.С. Шайкемелев
Ш.М. Жандосова 
Б. Молдахмет (ответ. секретарь)

Регистрационное свидетельство 
№ 13395-Ж выдано Комитетом 

информации и архивов
Министерства культуры и 
информации Республики 
Казахстан 22.02.2013 г.

Издается с 1999 года

 Адам 
әлемі

Халықаралық редакциялық кеңес 
Международный редакционный совет 

Нысанбаев А.Н. (кеңес төрағасы, Қазақстан)
Фиерман У. (АҚШ)
Халилов С. (Әзiрбайжан)
Мехди Санаи (Иран)
Жумагулов М. (Қырғызстан)
Зотов А.Ф. (Ресей)
Лекторский В.А. (Ресей)
Малинин Г.В. (Ресей)
Нечипоренко О.В. (Ресей)
Тощенко Ж.Т. (Ресей)
Кенан Гюрсой (Түркия)
Шермухамедова Н.А. (Өзбекстан) 



2     Адам әлемі | 4 (62) 2014

МАЗМҰНЫ                     ●                    СОДЕРЖАНИЕ

Жолдауды қолдау   ●   За строкой Послания

Идрисова Н. К вопросу об экономической парадигме современного 
Казахстана (в контексте Послания «Нұрлы жол» – Путь в будущее)... 3

ҚаЗіргі Заман философиялық мәселелері ●  философские Проблемы современности

Абдильдин Ж., 
Абдильдина Р. Свобода как начало логики современной демократии................ 6

Кара-Мурза А. Философия и публицистика.......................................................... 17
Хамидов А. К характеристике когнитивной, этической и эстетической 

мироотношенческих модальностей.............................................. 23
Капышев А. Драматизм философии истории.................................................... 38
Майданский А. Воспитание философией............................................................... 45
Акименко Е. Традиция исследования космизма: альтернативность 

интерпретаций и разнообразие подходов.................................... 51
қаЗақ мәдениеті: өткені мен бүгіні  ●  каЗахская культура: традиции и современность

Сүлейменов П. Абайдың қоғамдық әлеуметтік көзқарасы................................... 63
Petrik M. James, 
Kilybayev T. The role of human capital in country development......................... 76

саясат Және қоғам  ●   Политика и общество

Биекенов К.,
Биекенова Н. Развитие социологической науки в Республике Казахстан........ 88

Dosmagambetova G. Local Communities as a Binding Element of 
the Political System.......................................................................... 99

Аубакирова С.,
Исмагамбетова З.

Этносаралық қарым-қатынас контекстіндегі 
толеранттылық................................................................................ 107

Халикова Ш., 
Кайдарова А.

Реформирование системы государственного управления 
Республики Казахстан.................................................................... 114

исламтану: мәселелері, трендтері, болашағы  ● 
исламоведение: Проблемы, тренды, ПерсПективы

Сейтахметова Н., 
Жандосова Ш. 

Ханафитский мазхаб: проблемы и перспективы 
научных исследований................................................................... 120

Окан С. Ханафи мәзһабының фықһ ілімінің методологиясы................... 128
Бектенова М. Мечеть как феномен возвышенной и повседневной 

городской практики в культурном пространстве современного 
Казахстана: к вопросу об исламской идентичности.................... 134

Борбасова Қ., 
Рысбекова Ш., 
Абжалов С.

Ислам дінінің Қазақстандағы дінаралық, ұлтаралық келісімді 
нығайтудағы рөлі мен маңызы....................................................... 144

мерейтойлар. меЗгілдер. оқиғалар  ●   Юбилеи. даты. события

Колчигин С. Казахстанский философский Конгресс: первые итоги.............. 153
Сергею Юрьевичу Колчигину – 60 лет!...................................... 157

философқа, әри досқа деген естелік  ●  Памяти философа и друга

Габитов Т. Галихан Акмамбетов, один из основоположников 
казахстанской профессиональной философии............................ 158

Памяти друга, философа, ученого 161
біЗдің авторлар ● наши авторы

Философия. Наука. Личность



4 (62) 2014 | Адам әлемі      63

УДК 394. 011

Пірімбек Сүлейменов – әл-Фараби атындағы 
Қазақ Ұлттық Университеті (Алматы) 

         АБАЙДЫҢ  ҚОҒАМДЫҚ  
                ӘЛЕУМЕТТІК  КӨЗҚАРАСЫ

Аннотация. Абайдың қоғамдық әлеуметтік көзқарасын бір жүйеге келтірген 
арнайы философиялық шығармасы жоқ. Дегенмен, Абайдың кептеген өлеңдері 
мен прозалық шығармаларында «... адам мен адамгершілік, ұждан, мораль фило-
софиясына тікелей қатынасы бар, толып жатқан бөлек-бөлек бір келемді, әрі сапа-
лы ойшылдық пікірлері бар екені даусыз». Абай шығармаларын зерттеуге арналған 
еңбектер жеткілікті болғанымен, оның философияның негізгі мәселелеріне бай-
ланысты көзқарастары жөнінде әлі күнге дейін тиянақты пікір тұжырымдалған 
жоқ. Ойшыл ақынның терең ойы мен қоғамдық әлеуметтік көзқарасының ішкі 
мазмұнын бір мақалада толық  ашып, түсіндіру мүмкін емес.

Түйін сөздер: Абай дүниетанымы, қоғам, әлеумет, адам, адамгершілік, ұждан, 
мораль, этика, уақыт.  

Халқымыздың ұлы перзенті Абай Құнанбаев шығармашылығына 
мәдениеттанушылар, философтар, әдебиеттанушылар аз көңіл бөлді деп 
айту қиын. Қазір Абай мұрасын талдап, зерттеуге арналған еңбектер саны 
мың жарымнан асады. Бірақ олардың бәрі біркелкі сарынмен жазылған 
дүние емес.  

Абай дүниетанымындағы философиялық, әлеуметтік ой-пікірлерін, 
көзқарасын зерттеушілер ұзақ уақыттар бойы кемеңгер ақынның алу-
ан салалы ойларының онтологиялық (бүтін дүниенің мәнін, материя мен 
сананың арақатынасын түсіну), гносеологиялық (нанымның мәнін түсіну) 
мәселелеріне ерекше мән беріп, біреулері Абайды онтологиялық жағынан 
«идеалист», екіншілері «материалист» деп таныса, гносеологиялық 
тұрғыдан біреулері «сенсуалист» десе, екіншілері «рационалист» деп, жар-
тылай идеалист, жартылай материалист немесе жартылай сенсуалист, жар-
тылай рационалист немесе дүниені, қоғамды таным теориясы тұрғысынан 
біреулері «метафизик», біреулері «диалектик» деп түсіндіріп келді.

Уақыт өтеді, заман өзгереді. Белгілі бір құбылысқа әр уақыттың адамы 
өз түсінігімен, өз пайымдауынша баға береді. Өйткені, құбылысты әркім 
өз кезінің тұрғысынан бағалайды, мөлшерлейді. «Материалист болу дұрыс 
екен, қайтсек материалист атанамыз» дейтіндер «нан болса, ән өзінен-өзі 
айтыла береді» дейтін жалған, жасанды, көзқарастар болды. Осындай 
тұрпайы, дөрекі әлеуметтік көзқарас Абай шығармаларын бағалауға да зар-

ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТІ: ӨТКЕНІ МЕН БҮГІНІ  ●   
КАЗАХСКАЯ КУЛЬТУРА: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D2%B1%D0%BB%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9
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дабын тигізді. Бұл көзқарас өмірдің өзінде қайшылықтар қандай көп болса, 
Абайдың табиғат, қоғам, таным жайлы түсініктерінде сол қайшылықтар, 
қарама-қарсылықтар өте терең бейнеленгенін ескере қоймаған. Егер 
ақиқатқа, әділетке жүгінсек, Абай жалаң философиялық категориямен, 
мысалы, «материя», «сана», «уақыт», «кеңістік», «қозғалыс», «даму», 
«қажеттілік пен кездейсоқтық» сияқты т. б. толып жатқан «таза фило-
софиямен» шұғылданбайды. Ойшыл ақынның негізгі ойы  материя мен 
сананың, кеңістік пен уақыттың арақатысы емес, «қайран елі, қазағының» 
келешегі, қайткен күнде қазақты өскен, өркендеген елдердің қатарына 
жеткізу еді.  

«Ақыл, білім, сезім, терең ойлылығына қарағанда Абай қазақтан 
шыққан философ данышпан».

Ақын мұрасында бір жүйеге түсірілген көзқарасын тұжырымдайтын 
арнайы философиялық шығармасы жоқ. Дегенмен, Абайдың кептеген 
өлеңдері мен прозалық шығармаларында «... адам мен адамгершілік, ұждан, 
мораль философиясына төтелей қатынасы бар, толып жатқан бөлек-бөлек 
бір көлемді, әрі сапалы ойшылдық пікірлері бар екені даусыз» [1]. Абай 
шығармаларын зерттеуге арналған еңбектер жеткілікті болғанымен, оның 
философияның негізгі мәселелеріне байланысты көзқарастары жөнінде 
әлі күнге дейін тиянақты пікір тұжырымдалған жоқ. Ойшыл ақынның 
терең ойы мен дүниетанымының ішкі мазмұны ақырына дейін ашылып, 
түсіндірілмей келеді.  

Ақын шығармалары ХІХ-ғы Қазақстанда демократтық қоғамдық ой-
дың қалыптасып, дамуына негіз болған басты-басты идеялық үш қайнардан 
нәр алды: 1) қазақтың ауыз әдебиеті мен өткен замандардағы жазба ескерт-
кіштерінен сусындаған алдыңғы қатарлы халықтық дәстүр; 2) ежелгі және 
орта ғасырдағы Шығыс ойшылдарының таңдаулы шығармалары; 3) орыстың 
материалистік философиясы мен мәдениеті, сол арқылы дүниежүзілік (ең 
алдымен Батыс Европаның) философиялық ойдың жетістіктері.   Әуезов бұл 
идеялық бағыттарды бір-бірімен табиғи ұштасып, жалғасып кететіндігін 
айта  келіп, Абай дәуірі үшін осылардың ішінде үшінші қайнар мен, орыс 
классиктерінің шығармаларымен таныстықтың маңызы аса зор болғанын, 
Қазақстандағы қоғамдық ойдың болашақта жандана түсуіне ықпал еткенін 
атап көрсетті. Ғалым Абайдың орыс әдебиетімен және философиялық озық 
ойымен байланысын оның аударған шығармаларының санымен немесе 
оған революцияшылдық демократтар идеясы ықпал етті деген қарапайым  
түсініктерді еске алумен ғана дәлел демек болған «жеңіл-желпі, қара дүрсін 
пікірлерге» қарсы шықты.

Өз заманының ғұламасы болған Абай көптеген орыс жазушылары мен 
философтарының, әсіресе, А.С. Пушкиннің, М.Ю. Лермонтовтың, И.А. Крылов-
тың, В.Г. Белинскийдің, А.И. Герценнің, Н.Г. Чернышевскийдің, Н.А. Добролюбов-
тың шығармаларын оқып, зерттеді, орыс рев.-демократтарының озық ойы 
оның дүниетанымының қалыптасуына үлкен ықпал етті. Ойшыл-ақын ежел-

Қазақ мәдениеті: өткені мен бүгіні

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%8B%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D2%B1%D0%BB%D1%8B
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гі заман философтары Сократ, Платон, Аристотель, сондай-ақ, Шығыстың 
ұлы ойшылы әл-Фараби мұраларымен де жақсы таныс болды; Батыс Европа 
философиясын, дәлірек айтқанда Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Спенсер, 
Л. Фейербах еңбектерін оқыды:«... өзінің рационалдық философиясын Абай 
кездейсоқ жасай салған жоқ, алдымен осындай бай мектептердің оқуынан 
өтіп алып, сөйтіп, бұларды өзінің творчестволық өңдеуінен еткізген соң 
ғана жасай алды» [2]. Ол Ч. Дарвиннің даму теориясы мен анатомиялық ілім 
негіздерін білді. Абайдың жаратылыстану ғылымындағы білімінің кеңеюіне 
орыстың материалистік психологиясы, нақтырақ айтқанда И.М. Сеченов пен 
К. Д. Ушинский еңбектері маңызды қызмет атқарды. Ақынның дүниета-
нымына сол кезеңде Семейде тұрған, орыстың саяси жер аударылған адам-
дарымен достығы игі әсерін тигізді. Олардың арасында Е. П. Михаэлис, 
Н. И. Долгополов т. б. демокр. идеяда тәрбиеленген алдыңғы қатарлы зия-
лы қауым өкілдері бар еді. Абай Қазақстанның Россияға қосылуының аяқ-
талуына байланысты патриархалдық-феодлдық қатынастар ыдырап, ка-
питалистик қатынастар дами бастаған, қазақ ауылдарында, таптық тартыс 
пен жіктелу күшейген ХІХ ғ-дың 2-жартысында өмір сүрді. Орыстың озық 
экономикасы мен мәдениетінің ықпалымен қазақ қоғамында жүзеге асқан 
прогрессивті өзгерістер ақын дүниетанымының қалыптасуына белгілі 
дәрежеде ықпал етті. Абайдың көптеген өлеңдерінде терең философилық 
ойлары, табиғатқа, болмысқа көзқарастары, таным, ақыл, сана жай-
лы толғаныстары көрініс тапқан: «Өлсе өлер табиғат, адам өлмес», «Көк 
тұман – алдындағы келер заман» т. б. 45 «сөзден» тұратын қара сөзбен 
жазылған «Ғақлиялары» ақынның философиялық көзқарасының мәйегі, 
өзінің мәні мен тұжырымдарының тереңдігі жағынан ұлттық мәдениет 
шегінен әлдеқайда асып түсіп жатқан маңызды мұра. Бұл «Сөздер» қазақ 
халқының сан ғасырлы тәжірибесінен (мәдениет, тарих, дәстүр, әдет-
ғұрып, адамгершілік қасиеттер т. б.), адам және адамзат туралы ойларынан 
сусындаған. Абайдың философиялық көзқарастарын оларды тек өзіне ғана 
тән ерекшеліктерімен, өзіндік белгілерімен және сонылығымен, басқаша  
айтқанда,  белгілі бір дәуірмен байланысты және сол дәуірді танытатын 
нақты тарихи ережелер  жүйесін  қаз-қалпында қабылдаған күнде ғана 
дұрыс түсінуге болады. Абайдың дүниетанымындағы айналадағы  қоршаған  
әлемнің  объективті шындығы таным барысын құдайға сенумен және  жанның  
өлмейтіндігімен ұштастыра қарастыратын көзқарасы қарама-қайшылықта  
және  күрделі  болып  келеді. Солай бола тұрса да ақын құдайды  табиғат-
адамзаттың  болмысының  алғашқы себебі  деп есептемейді, ол дүниені 
әлдеқандай күш жаратты дегенді теріске шығарады. Абай шығармаларын 
зерттеушілер ойшылдың философияның негізгі мәселесін шешуге байла-
нысты көзқарастарын бағалауда нақты бір тұжырымға тоқтаған жоқ.

 Бірқатар зерттеушілер философияның негізгі мәселесін шешуде 
«Абай атеист болды» деген пікір айтады. О.А. Сегізбаев «философиялық 
дүниетаным саласында ол тұтасымен деизм бағытын ұстады. Барлық деис-
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тер сияқты оның шығармаларынан материалистік бағдар мейлінше анық 
көрінеді» деп есептейді [3].

Дегенмен, өзінің бұдан кейінгі зерттеулеріңде О.А. Сегізбаев: «Ыбы-
рай Алтынсариннің, әсіресе, Абай Құнанбаев философиясының мәнін 
толық аштық деу әлі ерте... Абай философиясының мазмұнын барынша 
толық ашу үшін оның шығармаларының шығыс, орыс және дүниежүзілік 
философияның мәдениетімен байланысын мейлінше терең зерттеу қажет, 
ал бұл әлі жеткілікті деңгейде қолға алынбаған нәрсе» деп мойындайды [3].

Бұл тұжырымдармен келіспеуге болмайды. Абай дүниетанымының 
бағыттарын зерттеуге Әуезов елеулі үлес қосты. Ол Абайдың көптеген 
өлеңдері мен ХІХ-ғы көрнекті орыс ойшылдарының шығармаларын са-
лыстыра зерттеу арқылы олардың терең тамырластығын ашып берді. «Біз 
Абайдың бірде жекелеген өлеңдерінен, бірде қарасөзбен жазылған «ойла-
рынан» «Ғақлияларынан» деп  жазды Әуезов, Белинскиймен, Герценнің ой-
ларымен, Чернышевскийдің,  Добролюбовтың көзқарастарымен, олардың 
«Современник» беттерінде айтқан пікірлерімен жиі ұшырасамыз». Ұзақ 
жылдар бойғы ізденістер нәтижесінде Әуезов Абайдың дүниетанымы мен 
демокрттық көзқарастарына Чернышевскийдің рухани мұрасы игі ықпалын 
тигізді деген тұжырымды дәлелдеп шықты. Патриархалдық-феодальдық 
қазақ қоғамында өмір сүріп, аса күрделі де қайшылыққа толы жағдайда 
өлең жазған Абай мұрасын зерттеу барысында, өткен ғасырлардағы ой-
шылдар шешкен мәселелердің шынайы мазмұнын анықтау, онша жеңіл 
жұмыс еместігін есте ұстау керек.Ойшыл-ақынның жеке шығармаларына 
ғана талдау жасамай, оның бүкіл әдеби мұрасының идеялық мазмұны мен 
ішкі логикасын тұтастай қарастыратын болсақ, Абай рационализм мен де-
мократизм бағытын ұстады деп толық айтуымызға болады. Осының өзінен 
орыстың материалистік философиясының, ең алдымен Чернышевскийдің 
ықпалы айқын көрінеді. Рас «ақын айқын да толық жетілген революциялық-
демократиялық дүниетаным деңгейіне көтеріле алған жоқ, дегенмен ол 
ешқандай бұлталақсыз революцияшыл демократтарды жақтады» [4].

Абай философиясы рационализм мен демократизм рухындағы өзінің 
ең басты идеялық ұстазы және тәрбиешісі болған Чернышевский көз-
қарастарының негізін терең түсіне білді. Ойшыл-ақын, оның әр түрлі фило-
софиялық жүйелерге сын көзбен қарап, қорытынды жасайтын еңбектері 
арқылы Демокриттен бастап Фейербахқа дейінгі, Батыс Европа философия-
сымен танысты. Абай табиғаттың объективті шындығын, әлемнің адамдар 
еркінен, қалауынан және санасынан тыс өмір сүретінін мойындайды. Ол 
әлемнің пайда болуы мәселесін «... дүние әрбір бір түрлі керекке бола жа-
ратылып және бір-біріне себеппен байланыстырылып, пенденің ақылына 
өлшеу бермейтұғын көркем загонға қаратылып жаратылды», – деп түсінген.

Атомистиканың көне заманнан бері материалистік дүниетанымының 
негізі саналғаны белгілі. Абай тұжырымдарына қарағанда оның осы ілім-
мен, соңдай-ақ, атомизмнің дамуына зор үлес қосқан М.В.Ломоносов, 

Қазақ мәдениеті: өткені мен бүгіні

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D0%B1%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D0%B1%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
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А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев еңбектерімен таныс болғаны анық. 
Ойшылдың пікірінше табиғатта бәрі де объективті түрде өмір сүреді, 
барлығы да белгілі бір заңдылыққа сай және соған бағынады. Сондықтан 
да ақын себептілік байланысты, «әрбір істің себебін» тани білу қажет деп 
есептейді. Табиғат құбылыстарын тұрақты қозғалыста және даму үстінде, 
өзара байланысты және себептес деп қарастыратындықтан, ақын әлемнің 
бір орнында тұрмайтынын атап көрсетеді. Адамның өмірі мен қуаты 
да өзгеріссіз болмай тұрмайды. Абай әлемнің шексіздігін, қозғалыстың 
мәңгілігі мен қайталанбайтынын, тыныштықтың салыстырмалы түсінік 
екенін айқын түсіңді.

Абайдың философиялық көзқарастарын оларды тек өзіне ғана тән 
ерекшеліктерімен, өзіндік белгілерімен және сонылығымен, басқаша 
айтқанда, белгілі бір дәуірмен байланысты және сол дәуірді танытатын 
нақты-тарихи ережелер жүйесін қаз-қалпында қабылдаған күнде ғана дұ-
рыс түсінуге болады. Абайдың дүниетанымындағы айналадағы қоршаған 
әлемнің объективті шындығы таным барысын құдайға сенумен және жанның 
өлмейтіндігімен ұштастыра қарастыратын көзқарасы қарама-қайшылықта 
және күрделі болып келеді. Абай көзқарасынан антропологиялық принцип-
тер де көрініс тапқан, ол бүкіл табиғатта орталық тұлға етіп адамды қояды, 
философиялық ойларының көпшілігіңде адам және адамгершілік мәселесіне 
баса көңіл бөледі. 17-19 ғасырлардағы антропологизм, тіпті, Фейербахтың 
өзі де, адамды абстрактылы түрде, жай ғана биологиялық тіршілік иесі 
ретіңде қарастырып, оның барлық қасиеттері мен ерекшеліктерін табиғи 
шығу тегімен ғана түсіндірді. Абай адамды табиғаттың бір бөлігі деп санап, 
оның имандылық қасиеттерін өмір жағдайлары, дәуір қалыптастырады деп 
есептейді, ал объективті дүниенің құбылыстары адам басыңда сәулеленеді 
де, оның психикалық қызметінен көрініс табады. Адам мәселесін Абай 
әр түрлі: философиялық, биологиялық, психологиялық, эстетикалық, 
және әсіресе, этикалық, көзқарастарды көбірек қарастырған. Абайдың 
адам туралы негізгі тұжырымдары Чернышевскийдің «Философиядағы 
антропологиялық принцип» (1860) деген еңбегіндегі ойларымен ұштасады. 
Чернышевскийдің түсіндіруінше болмыс бірыңғай болған жағдайда адам ба-
сынан екі түрлі: материалдық (адам тамақ ішеді, ұйықтайды, жүреді) және 
адамгершілік тұрғыдағы (адам ойлайды, сезеді, қалайды) құбылыстарды 
байқаймыз. Абай Жетінші сөзіндегі «Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінез-
бен туады. Біреуі – ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады... Біреуі білсем екен 
демеулік... Дүниенің көрінген Һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса 
денелеп білмесе, адамдықтың орны болмайды», – дейді ойшыл-ақын. 

Объективті шындықты тануға деген бұл құмарлықты ақын адамның ең 
жоғарғы талабы деп біледі. Абай адамның қасиеті туралы ойын өрістете 
келіп: «Адам баласы екі нәрсемен: бірі – тән, бірі – жан. Ол екеуі ортала-
рында болған нәрселердің қайсысы жибили, қайсысы кәсіби – оны білмек 
керек. Ішсем, жесем демектің басы – жибили, ұйықтамақ та соған ұқсайды. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D2%B1%D0%BB%D1%8B
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Аз ба, көп пе, білсем екен, көрсем екен деген арзу, бұлардың да басы – жи-
били. Ақыл, ғылым – бұлар – кәсіби», – деп атап көрсетеді. Қ. Бейсембиев 
ақынның адам бойындағы туа бітетін «екі бастау» туралы тұжырымдарына 
«Абай дуализмге жол берді» деп есептеді[5].

Ақынның дүниетанымы шынайы заттарды тануға және адамдар 
бақытын о дүниеден емес, жарық дүниеден іздеуі керектігіне бағытталды. 
Ойшыл-ақын әсіресе ғылыми ақиқатты жоғары бағалады: «... әрбір 
ақиқатқа тырысып ижтиһатыңмен көзің жетсе, соны тұт, өлсең айрылма!». 
Ол  діни қағидалардың  мәнін  аша келіп, Алланың «барлығының» өзіне, 
оның құдіретті күшіне деген сенімге күдік келтіреді: «Дініміздің бір жа-
сырын тұрған жалғаны жоқ болса, ақылды, оны ойлама дегенімізге пен-
де бола ма? Ақыл тоқтамаған соң, діннің өзі неден болады? Әуелі иманды 
түзетпей жатып, қылған ғибадат не болады? Алла мен бүкіл басқа дүниенің 
арақатынасын бұлайша түсіндіру, құдіреттің ұйғарымынсыз ешнәрсе де 
жасалмайды деп пайымдайтын  Құран  қағидасынан тікелей бас тарту бо-
лып табылады. Абай дүниетанымы бұлжымайтын қағида мен нанымға 
негізделген тапжылмайтын дін сияқты емес, санаға сүйенеді. Ол өзінің 
бірқатар өлеңдернде молдаларды, мұсылмандық қағидаларды уағыздаушы 
дін қайраткерлерін, ырымшылдық пен қараңғылықты қатал сынап, айып-
тайды. Абай мұрасында таным мен логика мәселелері ерекше орын ала-
ды. ХІХ ғ-дың 2-жартысында Қазақстанның қоғамдық дамуына байланыс-
ты туған талаптар ойшыл-ақынды заңды түрде таным мәселелеріне көңіл 
бөлуге мәжбүр етіп, оған өзіндік көзқарасын айқындап берді. Қоғамдық 
өмірдегі ғылым мен білімнің маңызын жоғары бағалап, оларды әлеуметтік 
жаңалықтармен тығыз байланыстырған ақын таным қызметін қоғамның 
үздіксіз дамуындағы басты күш деп есептеді. Ол объективті әлемді тану 
мүмкіндігін және оның даму заңдылықтары мәселелерін дұрыс шешті. 
Оның ойынша қандай да болмасын білімнің, ақиқаттың қайнар көзі 
адам өзінің сезім мүшелері арқылы танитын объективті шындық. Біздің 
біліміміздің салыстырмалы шама екенін айта келіп, Абай: «... хабарлардың 
ұнамдысы ұнамды қалпыменен, ұнамсызы ұнамсыз қалпыменен, әрнешік 
өз суретімен көзге түседі. Ол көңілге түсіруші... бес нәрседен өткен соң, 
оларды жайғастырып көңілде суреттемекке», – деп атап көрсетті. Ол таным 
мәселесін шешкенде ерікті адамның жеке басы мен оның белсенді күресіне 
деген сеніміне сүйенеді. Адамды дәрменсіз, әлсіз жан иесі деп қарайтын 
діни ілімдерге қарама-карсы ойшыл-ақын адамды белсенді, саналы, 
жасампаздық қызмет атқара алатын қуатты күш деп санайды. Абай сананы, 
«өз рухын» адам надандыққа қарсы күресте, қажырлы еңбек арқылы үнемі 
нығайтып отыруы керек деп есептейді. Бір жағынан, «сана ерікпен бірігуі 
қажет», екінші жағынан,  сана мен еңбек әрқашанда бір жерден көрінуі ке-
рек. Ары таза, еңбекқор, білімді адамдар үшін табиғат құпияларын танудың 
шегі жоқ. Ақын білімді адам құбылыстар мен заттардың өзінен бұрынғы 
беймәлім жаңа қырлары мен қасиеттерін тануға кең мүмкіндік алатынын 
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атап көрсетеді. Ол ғылымды: «Адамның білімі хақиқатқа, растыққа құмар 
болып, әр нәрсенің түбін, хикметін білмекке ынтықтықпен болады», – деп 
қарады.

Әлемді тануға құштарлық адамның бойына біткен табиғи қасиеті деп 
есептеді ойшыл. Бірақ, оның бұл мүмкіншілігі үнемі жетілдіріп отыруды 
талап етеді. Бала рухани қасиеттерін жетілдіру үшін оның өзін қоршаған 
ортамен, оның қасиеттерімен, адамдардың қызметімен танысуы керек. 
Адам табиғат құбылыстарының құпияларын ұғу немесе соған байланысты 
белгілі бір дәрежеде жорамал жасау арқылы өзінің қызметін нығайта түседі.   

Дегенмен ол қоршаған ортаны тануға болатындығын мойындай   оты-
рып, сонымен қатар таным қызметінің мүмкіндіктері шектеулі екенін, 
барша  танымның  толық  аяқталмайтындығын  да ескертеді. Ол мұның 
себебі материалдық әлемнің шексіздігі мен таусылмайтындығында, 
бітпейтіндігіңде деп біледі: «Бұл ғаламды көрдің, келісті  керімдігіне  
және қандай  лайықты жарастықты законімен жаратылып, оның ешбірінің 
бұзылмайтұғынын көресің. Бұлардың бәріне ғажайып ықыласың және  
ақылың жетпейді». Данышпан  нұсқаған  жолмен  жүріп,  оның  өсиеттерін 
бұлжытпай орындаған  адамның  жан  сарайы  күннен-күнге  тазарып,   
кемелденудің биік деңгейіне шыға  алады.

Қазақ  ағартушыларында,  қазақ халқының бүкіл прогрессивті мәдениеті 
тарихында үлкен орын алған ұлы ақын, ойшыл демократ, сазгер – Абай 
Құнанбайұлы. Оның шығармашылық  мұрасы өлең, поэма, философиялық  
проза, аудармалар мен әндерден  тұрады. Ол «ақынның азаматтық пары-
зы шындықты бейнелеуде, қоғамдық кесірді әділет пен ақылдың билігіне 
жүгіндіруде» деп білді. Құдай – өз заңдары бойынша дамып жататы-
нын өлшемнің алғашқы себепшісі деп түсінді. Абай дінбасарлары мен 
діни надандықты, фатализм мен екіжүзділікті атеизм тұрғысынан емес, 
Қазақстан  ағартушы демократтарының көбінде кездесетіндей, «нағыз» дін 
немесе  рационалдырылған дін позициясынан сынады. Дінбасыларының на-
сихаттап жүрген соқыр сеніміне Абай ақылмен тануды қарсы қойды. Неме-
се оның өз сөзімен айтқанда «алла табарака уатағаланың шексіз, ғайыпсыз, 
бірлігіне, барлығына... хақтығына бірлән дәлел жүргізерлік болып, ақылы 
дәлел сипат қырларға керек». Орыстың алдыңғы қатарлы демократтары-
мен таныс болып, пікірлескен Абай реформалық талпыныстарының жүзеге 
аспайтынына бірте-бірте көзі жетеді.

Қазақ елінде бай, кедей болып бөлінген таптардың арасындағы тар-
тысты Абай айқын көрді. Кедейлердің жоқшылық тұрмысын «Қараша, 
желтоқсан мен сол бір – екі ай», тағы басқа өлеңдерінде өмірді реалистік 
тұрғыдан суреттейді, қалың бұқараның ауыр тағдырына жаны ашиды, 
құтылар жол іздейді.  Ұлы ақын да Шоқан, Ыбырай сияқты қазақ халқының  
шырғалаңнан  құтылар жолы – білім игеру,  кәсіпті дамыту, аянбай еңбек ету 
деп біледі. Әсіресе еңбекті дәріптейді. «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның 
тіленбей» немесе «Бақпен асқан патшадан, Мимен асқан қара артық», 
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«Сақалын сатқан кәріден, Еңбегін сатқан бала артық» деген  сөздерде 
қанша философиялық тұжырым, ой жатыр. Аянбай еңбек етудің арқасында 
ғана адам дұрыс тұрмыс құра алады, ағайын-туысқа шапағаты тиіп, құрметке 
бөленеді деп тұжырымдайды. Абайша, сену үшін алдымен түсіну қажет. Бұл 
ойлары Пьер Абеляр, Фарабиге жақын. Абай адам мәселесін оның қайшылыққа 
толы қоғамдық болмысының аясында қарастырады. Осыдан келіп адамның 
әлеуметтік белсенділігі, шығармашылық мүмкіндігінің шексіздігі тура-
лы идея туады. Ал Адам – өз тағдырының  қожасы және құрушысы. Адам 
тіршілігінің бірегейлігі, жердегі тіршілігінің құндылығы  әр адам жанының 
қайталанбас сонылығы идеялары – Абай тұжырымдамасындағы негізгі идея-
лар. Өз шығармаларында ол адамға мейірбандық көрсету, сұлулыққа ұмтылу 
– жоғары имандылық қасиетінің белгісі, көрінісі деп айтудан жалықпайды.

Адамдардың әртүрлілігі жайлы айта келіп, Абай әр адамның өмірде өз 
орнын табуының маңыздылығын атап көрсетеді. Адамның өз орнын, өзін 
табуына жол сілтеу, бағыт беру – ағартушының, бұқараны тәрбиелеушінің 
бірінші міндеті осы деп біледі. Осыдан келіп «Адам бол!» деген Абай 
этикасының негізгі принципінің мағынасы мен мәні ашыла түседі: әр 
адам өзінің шығармашылық мүмкіндігін іске асырып, өзін жетілдіре ала-
ды және жетілдіруі тиіс. Сонда ғана ол жаратылысынан өзіне белгіленген 
орынға сай келеді. Абай абстрактілі, утопиялық сарынды гуманист. Ол 
құдай идеясын адамнан жоғары сырт күш деп қабылдайды. Өлмес жан 
туралы, мәңгілік, шексіздік жайлы ой қозғағанмен, бұл ұғымдар діни 
мағынада емес, Фараби секілді игі істер мен ойдың әлеумет жолындағы 
мәңгілікті деген түсінікте келтіріледі. Абай әлемдік «мен» және «менікі» 
деп метафизикалық түрде адамның рухани дүниесі мен тән тіршілігін, 
биологиялық болмысын қарама-қарсы қояды. Әйтсе де, бұл қарама-  
қарсылықты жан мен тән дуализміне дейін өрбіте қоймайды.  Осылайша,  
Абай адам мәселесін этикалық, қоғамдық – саяси т. б. аспектілерде ғана 
қарастырып қоймай, толық философиялық дәрежеде ұғынуға ұмтылғанын 
атап өтуіміз қажет. Көрнекті мәдениет қайраткерлері мен жазушылар: 
М.О. Әуезов, С. Мұқанов, Қ. Жұбанов, С. Сәдуақасов, С. Қожанов, І. Жансүгіров, 
т. б. Абайдың ақындық мұрасын арнайы  социологиялық шабуылдан қорғап, 
мақалалар жазды. «Көзқарасының  қарама-қайшылықтарына  карамастан, 
– деп жазды Мұқанов, Абай бұл сөздің ұнамды мәнінде ең озық реалист-
суреткер болды және сонысы үшін де біз оны құрмет тұтамыз, сондықтан 
да оның әдеби мұрасы біз үшін баға жетпес байлық болып табылады, тап 
солай болғандықтан да қазақ халқы Абайды өзінің аса ірі ұлттық ақыны деп 
біледі» («Казахстанская правда», 30 көкек 1934 ж.).

Ақиқатында Абай да Чернышевский сияқты адам бойындағы заттық 
және рухани бастауларының бірлігін, адамның тұтастығын айқынырақ 
ашып көрсетуді мақсат етті. Ақын орыс ойшылдарының еңбектері мен өз 
қолына түскен жаратылыстану ғылымының деректері негізінде табиғатқа 
материалистік  монизм тұрғысынан қарап, адамның «рухани қызметін» 
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оның дене еңбегінен бөліп алу дұрыс емес деп есептеді. Ал, бұл бір-біріне 
тәуелсіз материалистік және идеалистік, жеке дара екі бастауды мойындау-
дан келіп шығатын дуализмге түбірі мен қайшы нәрсе. Герцен жазғандай 
дуализмнің еңбасты принциптері «... шын мәнісінде бөлуге болмайтын 
нәрсені мысалға, дене мен рухты-жасанды қарама-қарсылықтарға бөлу 
болып табылады, бұл дерексізденулерді бір-біріне қастық пен қарсы қою 
және мызғымастай болып біріккен нәрселерді жасанды жолмен өлшеу» [6]. 
Абай әлемді тануға болатындығын мойындап, болмыс  пен сананың шегін 
ажыратуға болмайтындығын теріске шығарады, бір бүтіннің бөлшектері 
ретінде адам мен табиғаттың тұтастығы туралы айқын тұжырымдар жасап, 
саналы адамның біртұтас табиғаттың үздіксіз дамуының нәтижесі екенін 
дәлелдейді. Әлемнің тұтастығы туралы мәселе философия тарихындағы ең 
күрделі тақырыптардың бірі екені белгілі. Абай мұны сана тудырған емес, 
өзінше объективті өмір сүретін әлемнің материалдық тұтастығы, бірлік деп 
түсінді. Абайдың танымның іс жүзіндегі маңызына баса көңіл бөлуі оның 
гносеологиялық тұжырымының өзіндік ерекшелігі болып табылады. Ол 
дерексіз шындық жоқ, өйткені, шындық қашанда нақты деген сенімде бол-
ды. Іс жүзінде қолдану – практика мәселесін саналы түрде алға қойып, оны 
танымды жүзеге асырудың бірден-бір жолы деп есептеді. 

Танымның мақсаты оның іс жүзіндегі пайдасында, өз талаптарын 
қанағаттандыратын адам қуатын арттыратындығында деп түсіндіреді ой-
шыл ақын. Адамның әлемді тану жолындағы тәжірибенің атқаратын қызметі, 
оның табиғатын, өзара қатынасы туралы талдау жасағаңда Абай тәжірибені 
шындық пен білімнің айқындаушы белгісі деп қарайтын танымдық орыс 
философиясының қол жеткізген табыстарына сүйенеді. Абай сананы, «өз 
рухын» адам надандыққа қарсы күресте, қажырлы еңбек арқылы үнемі 
нығайтып отыруы керек деп есептейді. Бір жағынан «сана ерікпен бірігуі 
қажет», екінші жағынан – сана мен еңбек әрқашанда бір жерден көрінуі ке-
рек. Ары таза, еңбекқор, білімді адамдар үшін табиғат құпияларын танудың 
шегі жоқ. Ақын білімді адам құбылыстар мен заттардың өзінен бұрынғы 
беймәлім жаңа қырлары мен қасиеттерін тануға кең мүмкіндік алатынын 
атап көрсетеді.

Ол ғылымды: «Адамның білімі ақиқатқа, растыққа құмар болып, әр 
нәрсенің түбін, хикметін білмекке ынтықтықпен болады», – деп қарады. 
Әлемді тануға құштарлық адамның бойына біткен табиғи қасиеті деп 
есептеді ойшыл. Бірақ, оның бұл мүмкіншілігі үнемі жетілдіріп отыруды 
тапап етеді. Бала рухани қасиеттерін жетілдіру үшін оның өзін қоршаған 
ортамен, оның қасиеттерімен, адамдардың қызметімен танысуы керек. 
Адам табиғат құбылыстарының құпияларын ұғу немесе соған байланысты 
белгілі бір дәрежеде жорамал жасау арқылы өзінің қызметін нығайта түседі: 
«Дүниенің көрінген Һәм сырын түгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, 
адамдықтың орны болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны болмай, 
хайуан жаны болады». 
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Дегенмен ол қоршаған ортаны тануға болатындығын мойындай оты-
рып, сонымен қатар таным қызметінің мүмкіндіктері шектеулі екенін, бар-
ша танымның толық аяқталмайтындығын да ескертеді. Ол мұның себебі 
материалды әлемнің шексіздігі мен таусылмайтындығында, бітпейтіндігін- 
де деп біледі: «Бұл ғаламды көрдің, өлшеуіне ақылың жетпейді, келісті 
көрімдігіне және қандай лайықты жарастықты законымен жаратылып, 
оның ешбірінің бұзылмайтынын көресің. Бұлардың бәріне ғажайып, таң 
қаласың және ақылың жетпейді». Абай әлемнің шексіздігін мойындау 
арқылы танымды «үнемі өзгеріп отыратын түр» ретіңде түсініп, «танымның 
үздіксіз сипаты» туралы жорамал жасайды. Егер Абайдың гносеологиялық 
көзқарастары туралы тұтасататын болсақ, онда оның мұрасында сенсуа-
лизм мен рационализмнің жағымды тұстарының қоспасы барын аңғарамыз. 
Абай танымның жолдары мен құралдарын түсінуде материалистік сенсуа-
лизм негіздерін басшылыққа алды; ол сезімдік танымға, сезімдік ақиқатқа 
баса көңіл бөлді. Оның пікірінше танымның қандай түрі болса да сезім 
мүшелері арқылы  анықталады.

Сонымен қатар ол объектінің (заттың) мәнін түсіну үшін бір ғана сезім-
дік танымның жеткіліксіз екенін, «саналы», рационалды танымның қажет 
екенін жақсы түсінді. Абай осы тұрғыда адамның өзін қоршаған әлемді ал-
дымен сезім мүшелерінің көмегімен түйсіну арқылы танып, содан соң сол 
мағлұматтар арқылы түсінігі қалыптасатынын анықтады. Рационалды та-
нымды «біртекті заттың тартылыс күші» деп атап, оған: «... бір нәрсені естіп, 
көріп білдің, хош келді, қазір соған ұқсағандарды тексересің. Түгел ұқсаған 
ба? Яки бір ғана жерден ұқсағандығы бар ма?» деген анықтама береді. Ол 
саналылыққа шақырып, рационалды таным мен сезімнің біртұтастығы ту-
ралы тұжырымды қолдай отырып, адам танымын оның санасы мен қуатын 
аяқасты ететін ислам өктемдігінен азат етуге күш салды.

Абай мұрасында таным мен логика мәселелері ерекше орын алады. 
ХІХ ғ-дың 2-жартысында Қазақстанның қоғамдық дамуына байланысты 
туған талаптар ойшыл-ақынды заңды түрде таным мәселелеріне көңіл 
бөлуге мәжбүр етіп, оған өзіндік көзқарасын айқындап берді. Қоғамдық 
өмірдегі ғылым мен білімнің маңызын жоғары бағалап, оларды әлеуметтік 
жаңалықтармен тығыз байланыстырған ақын таным қызметін қоғамның 
үздіксіз дамуындағы басты күш деп есептеді. Ол объективті әлемді тану 
мүмкіндігін және оның даму заңдылықтары мәселелерін дұрыс шешті. 

Оның ойынша қандай да болмасын білімнің, ақиқаттың қайнар көзі 
адам өзінің сезім мүшелері арқылы танитын объективті шындық. Абай 
рационализмінің мәні мынада: рационалдық – сезімге (тәжірибеге) қарсы 
қойылатын ойлау емес, өмірдегі иррационалдық бастауға қарсы қойылатын 
саналылық. Дәйексіз логик, ойлау жолымен өңделген, қорытындыланған, 
яғни, «... естіп білу, керіп білу секілді нәрселерді... сынап, орынды, орын-
сызын... есеп қылып...» тәжірибеге сүйену жолымен алынған түйсік 
мағлұматтары объективті шыңдықты танудың қажетті жағы болуы мүмкін 
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деп түсіндіреді ойшыл ақын. «Ақылмен білім еңбек жемісі, – деп жазды 
Абай, – «еңбек таным сезімін оятады», естігеніңді санаңда орнықтырады. 
Тек түйсік мағлұматтарды біртұтас, табиғи байланыста болған жағдайда 
ғана, «сын көзбен қорытып», тәжірибеде сынау арқылы ғана тануға болады». 
«... Жан қуатыменен адам хасил қылған өнерлері де күнде тексерсең, күнде 
асады. Көп заман тексермесең, тауып алған өнеріңнің жоғалғандығын... 
білмей қаласың. Не көрдің, есіттің, әрнешік білдің, соны тездікпенен ұғып, 
қандықпен тұрмай, арты қайдан шығады, алды қайда барады, сол екі жағына 
да ақылды жіберіп қарамаққа тез қозғап жібереді. Егер бұл болмаса, көп 
білуге кеп оқу оңды пайда да бермейді» [7]. Абай да рационалистер сияқты 
әлемді тану жолында ақылдың атқаратын қызметін жоғары бағалады. Деген-
мен, ол шынайы білімнің бірден-бір көзі сана деп білетін рационалистердің 
білімінің түпкі тегі – тәжірибе екендігін теріске шығаратын тұжырымымен 
келіспейді. Рационалистер тек сана арқылы ғана терең білім алуға болады, 
ал ақиқат білімнің тәжірибеден туындауы мүмкін емес деп есептесе, Абай 
сана тек объективті шыңдықты ғана көрсетеді: «Ақыл, ғылым  бұлар  кәсіби 
еңбекпен келетін нәрсе», – деп санайды. 

Абай адам танымын надандықтан білімге дейінгі, толық емес білімнен 
неғұрлым толық білімділікке дейінгі үздіксіз даму деп түсіңді, білімнің 
қайнар көзі объективті шындық болып табылады және заттар туралы сол 
білім толық ақиқат. Ол тәжірибе барысында білімнің толыға түсетінін ерек-
ше атап көрсетті: «Адам ата-анадан туғанда есті болмайды: естіп, көріп, 
ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды таниды дағы, сондайдан 
білгені, кергені кеп болған адам білімді болады». 

Абайдың айтуынша адам ақылды немесе ақымақ, қайырымды неме-
се жауыз болып тумайды, ол жағдайға, тәрбие мен еңбек қызметіне қарай 
қалыптасады. Ақынның бұл ойлары Чернышевскийдің адамның ақыл-ойы 
оның саяси және басқа да дамуы сияқты экономикалық өмір жағдайлары 
мен материалдық өмір сүру құралдарына байланысты деген тұжырымымен 
үйлесіп жатыр. Бірақ, Абай танымның сезімдік-нақты және түсінікті 
деңгейлерін тиісті ғылыми атаулармен толық атап көрсете алмады. Соған 
қарамастан оның негізгі ойлары дұрыс бағытта өрістейді, сенсуализм мен 
рационализмнің шектерінен асып, танымның сезімдік және рационалдық 
жақтарын бөлінбейтін қатынаста деп қарауға ұмтылысты танытады. Абай 
таным барысында игерген білім мазмұны туралы айтқанда олардың шы-
найы болуына баса көңіл бөледі. «Шыңдық пен өтірікті анықтау» жолы – 
таным жолы болып табылады. Ол адам таным арқылы шындыққа жетеді де-
генге сенді. Ақын «хақиқат... Һәмманы білетұғын ғылымға ынтықтықтан» 
туыңдайды деген тамаша тұжырым жасайды. 

Бұл тұжырым Абайдың гносеологиялық пікірінің сырын ашып, оның 
топшылауынша шындық бейне мен объектіні түсінуге көмектеседі, өз 
түпнұсқасына сай, яғни, шыңдықтың біздің санамызда бейнелеуіне сәйкес 
қалыптасады, тек рационалды таным мен сезімнің тұтастығы ғана таным 
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нәтижесі мен сәйкестігінің басты шарты бола алады. Абай шындыққа жету, 
таным жолындағы ойлаудың қызметі мәселелеріне ерекше мән берді. «Адас-
пай тура іздеген хакимдер болмаса, дүние ойран болар еді. Фиғыл пенденің 
(адамның) қазығы – осы жақсы хакимдер, әр нәрсе дүние де солардың ис-
тихражы (істеу, ойлау) бірлән рауаж табады. Хакимдердің ғақлияты бірлән 
жетсе, иманякини (шыниман) болады. Бұл хакимдер... адам баласының 
ақыл-пікірін ұстартып, хақ пенен батылдықты айырмақты үйреткендігі – бар-
шасы нәфиғлық (пайда беруші) болған соң, біздің оларға міндеткерлігіміз-
ге дауа жоқ» [8]. Ғалым алған білімінің көлемімен, көп оқығандығымен 
ғана ардақты емес, ол өз білімін үздіксіз толықтырып, жаттығып, логикалық 
ережелерді еркін меңгеріп, шеберлігі мен өнерін шыңдай түсуге тиісті. 
Ойшыл-ақын Әл-Фарабидің, сол арқылы Аристотельдің логиканың мәні 
ғылым ретіңде баяндалатын философиялық еңбектерімен жақсы таныс бол-
ды. Оның логикалық түйіндеу шеберлігін еркін меңгергендігін қара сөзбен 
жазылған «Ғақлиялары». Ендеше философияның негізгі мәселесі Абай 
шығармаларында кеңінен талқыланады деуге болады.

Ақынның эстетикалық және этикалық мәселелер жөніндегі ой 
пікірлері сол кездегі қоғамдық ойдың үлкен белесі болып табылады. Оның 
«Құлақтан кіріп, бойды алар», «Құр айғай бақырған құлаққа ән бе екен» 
деген өлеңдерінде әннің, күйдің адам сезіміне әсер етер қуатты құдіреті, 
шипалы шапағаты көркем суреттеледі. Әсіресе жақсы ән мен тәтті күйдің 
ассоциативтік ой туғызып, адамның өткен өміріндегі ең бір тамаша 
кездерін еске түсіретіндігін шебер көрсетеді. «Жазғытұрым», «Жаз» де-
ген өлеңдерінде табиғаттың көркем бейнесін ардақтап, оның адам ойы мен 
сезіміне шипалы әсер еткендігі баяндалады. Абай көркем сөздің эстетикалық 
маңызына ерекше көңіл бөлді. Абай шығармаларындағы мен философиясы 
этикалық  моральдық мәселелерге толы  десек қателеспейміз.
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Резюме

Сулейменов П. Социально-общественные взгляды Абая 
Нет особого философского произведения, приводящего в одну систему или 

подытоживающего общественные социальные воззрения в мировоззрении Абая. 
Тем не менее, во многих стихах и прозаических произведениях Абая «бесспор-
но имеется множество отдельных довольно подходящих и качественных фило-
софских мыслей, напрямую относящихся к философии человека и человечности, 
совести, морали». Несмотря на то, что трудов, посвященных изучению произве-
дений Абая, предостаточно, по сей день не сформировалось точного мнения о воз-
зрениях Абая касательно основных проблем философии. Невозможно полностью 
раскрыть, объяснить глубокие мысли и внутреннее содержание мировозрения по-
эта-мыслителя в одной статье.

Summary
                 
Suleimenov Р. Public-social View of  Abai
There is no particular philosophical works, resulting in one system or summarizing 

public social views in the outlook of Abai. Nevertheless, in many poems and prose works 
of Abai “undoubtedly there are many individual quite suitable and quality philosophical 
ideas, directly related to the philosophy of man and humanity, conscience and morality.” 
Despite the fact that the works devoted to the study of Abai are pretty enough, opinions 
on the views of Abai concerning the major problems of philosophy do not accurately 
formed abound to this day. It’s impossible to fully disclose, explain the deepest thoughts 
and inner content of poet – thinker worldview in one article.
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