
• Кіріспе •

1

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

ҒЫЛЫМ КОМИТЕТІ

ФИЛОСОФИЯ, САЯСАТТАНУ ЖӘНЕ ДІНТАНУ 
ИНСТИТУТЫ

АБАЙДЫҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ІЛІМІНДЕГІ 
«ТОЛЫҚ АДАМ» ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ 

ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЗАМАН

Алматы 
2022



• Абайдың философиялық іліміндегі «толық адам» тұжырымдамасы 
және қазіргі заман •

2

ӘОЖ 821.512.122.0
КБЖ 83.3 (5 Каз.)
А 13

ҚР ҒЖБМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институтының 
Ғылыми кеңесі ұсынған

Жауапты редактор:
С.Т. Сейдуманов, ҚР ҰҒА академигі, 

әлеуметтану ғылымдарының докторы, профессор 

Рецензенттер:
С.Е. Нұрмұратов, философия ғылымдарының докторы, профессор
Б.М. Сатершинов, философия ғылымдарының докторы, профессор

Авторлық ұжым:
Г.Ғ. Барлыбаева, философия ғылымдарының докторы (ғылыми жетекші) – кіріспе, 

1.1, 1.2, қорытынды; Ж.М. Әбділдин, ҚР ҰҒА академигі, философия ғылымдарының 
докторы, профессор, Р.Ж. Әбділдина, ҚР ҰҒА академигі, философия ғылымдарының 
докторы, профессор – 2.1; Г.Г. Соловьева, философия ғылымдарының докторы, профес-
сор – 1.4, 2.4; Г.Ж. Нұрышева, философия ғылымдарының докторы, профессор – 1.3, 1.4;                                                 
Ғ.Қ. Құрманғалиева, философия ғылымдарының докторы, қауымдастырылған профессор – 
2.3; Р.С. Сартаева, философия ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор 
– 3.1; А.Д. Мейірманов, гуманитарлық ғылымдар магистрі – 2.2; Д.С. Дариябек, PhD – 2.3, 
2.6; М. Төлегенов, PhD – 2.3, 2.6; Г.И. Нүсіпова, PhD – 3.2; Д.Р. Шайдулина, гуманитарлық 
ғылымдар магистрі – 3.2; Ж.Ә. Рахметова, гуманитарлық ғылымдар магистрі – 2.4.

А 13   Абайдың философиялық іліміндегі «толық адам» тұжырымдамасы және 
қазіргі заман. Ұжымдық монография. – Алматы: ҚР ҒЖБМ ҒК Философия, саясаттану 
және дінтану институты, 2022. – 290 б. 

ISBN – 978-601-08-2706-6

Абай – қазақ философиясындағы шоқтығы биік, этнос қалыптастырушы тұлға, 
ол жаңа дүниетанымның, адам мен оның әлемдегі орнын жаңаша түсінудің жаршысы. 
Қазақ ойшылының барлық шығармашылығы толық адам туралы терең ойтолғауларға 
қаныққан, ал оның негізгі мақсаты - Адам болудың озық жолдарын үйрету және адамдарға 
қайырымдылық пен зұлымдықтың шынайы мәнін айқындап беру. Абай бізді тереңдеп 
ойлануға, күмәндануға және қателіктер үшін өкінуге мәжбүрлейді. Абай тыныштандыр-
майды. Ол ХІХ ғасырда керек еді, ал ХХI ғасырда және болашақта одан да керек болады 
деген ойдамыз. 

Монография абайтанушы-ғалымдарға, қоғамтанушыларға, жоғары оқу орындарының 
оқытушыларына, философия және мәдениеттану мамандықтарының докторанттарына, ма-
гистранттарына, бакалаврларына, сондай-ақ абайтану мәселелеріне қызығушылық таныта-
тын қалың оқырман қауымға арналған.

*Ұжымдық монография № AP08856067 «Абайдың философиялық іліміндегі «толық адам» тұжы-
рымдамасы және қазіргі заман» тақырыбындағы гранттық қаржыландыру жоба аясында дайындалды.

ӘОЖ 821.512.122.0 
КБЖ 83,3 (5 Каз.) 

ISBN – 978-601-08-2706-6                     © ҚР ҒЖБМ ҒК «Философия, саясаттану және 
                                                                              дінтану институты» ШЖҚ РМК, 2022



• Кіріспе •

3

МАЗМҰНЫ

Кіріспе.................................................................................. 4
1 Абайдың философиялық ілімі
1.1 Абай дүниетанымының генезисі және 
рухани эволюциясы.............................................................. 10
1.2 Ойшылдың философиялық, этикалық-эстетикалық 
және әлеуметтік-саяси көзқарастары................................ 23
1.3 Абайдың философиялық іліміндегі адам мәселесінің 
экзистенциалдық сипаты..................................................... 35
1.4 Абай толық адам туралы: этика мен эстетиканың 
бірлігі..................................................................................... 53
2 «Толық адам» тұжырымдамасы – ойшылдың 
философиялық мұрасының түптамыры
2.1 Абай философиясындағы адамның мәні, 
оның табиғаты және әмбебап қабілеттері......................... 110
2.2 Абайдың «толық адам» тұжырымдамасы 
және оның зерттелу мәселелері........................................... 124
2.3 Абайдың «толық адам» ілімінің 
діни-философиялық мәні.................................................... 163
2.4 Толық адамның қалыптасуындағы оқу-білім 
және ғылымның орны......................................................... 193
2.5 Білім феномені: Абай және шығыс дискурсы............. 220
2.6 Абайдың діни танымы................................................... 228
3 Абай философиясы: кісілік келбет және қазіргі 
заман үрдістері
3.1 Абайдың «толық адам» ілімі және біртұтас адам 
мәселесінің шешімін табу жолындағы қазіргі үрдістер... 245
3.2. Қазіргі заманның цифрлық әлем кеңістігіндегі 
Абайдың «толық адам» тұжырымдамасы.......................... 269
Қорытынды......................................................................... 287



• Абайдың философиялық іліміндегі «толық адам» тұжырымдамасы 
және қазіргі заман •

4

КІРІСПЕ

Абай адамның және халықтың өзінің жандүниесін 
қалыптастыратын, яғни оның ұлттық бірегейлігін құрайтын 
данышпан ойшылдардың қатарына жатады. Ол қазақтардың 
бірегей әлем образын, яғни олардың мәдени кодын ашуға тыры-
сады. Абайдың философиялық ілімі бізге қазіргі таңда өзіміздің 
мәдениетіміздің қайнар бастауына қайта оралуға көмектеседі және 
бізге қазір жетіспей жатқан тек жанымыздағы және айналамыздағы 
әлемді көру қабілетімізді ұштап қана қоймайды, сонымен бірге 
оның шексіз биіктеріне асқақтатып, терең иірімдеріне бойлатады. 
Абай туралы ол – бірегей рухани әлем, ортасында адам орналасқан 
Абай ғаламы деуге болады. 

2022 жылдың 1 қыркүйегіндегі Қазақстан Республикасы 
Президентінің Қазақстан халқына арналған «Әділетті мемлекет. 
Біртұтас ұлт. Берекелі қоғам» тақырыбындағы Жолдауында біздің 
еліміздің болашақ дамуына және тағдырына, халықтың бірлігіне, 
ұлттың бірлігіне қатысты маңызды және көлемді мәселелер 
көтерілді [1]. Ол туралы ұлы Абай өзінің шығармаларында көп 
жазды. Ел Президенті Жолдауы мен біздің ұжымдық монография 
талқыланатын идеялардың терең үндестігі осында болып отыр. 
Мемлекет басшысы өзінің 2020 жылы Абайдың 175 жылдық 
мерейтойына арнап жариялаған «Абай және ХХІ ғасырдағы 
Қазақстан» деген мақаласында абайтанушы ғалымдардың наза-
рын біртұтас, адамгершілікті және әмбебап адам ілімі – «толық 
адам» тұжырымдамасына аудартады [2]. Шыныменде, қазақ 
философының шығармашылығының барлығы біртұтас адам тура-
лы терең ойтолғауларға қаныққан, ал оның негізгі мақсаты Адам 
болу үшін не істеуге болады, нені істемеу керек екенін үйрету 
және адамдарға қайырымдылық пен зұлымдықтың шынайы мәнін 
айқындап беру. 

Абайдың пайымдауынша, «толық адам» деңгейіне жеткен адам 
құдайдың каһарынан қорыққанынан қайырымды болуға тиісті 
емес, ол өзінің әрекеттері үшін ар-ұждан, ақыл-ой, халықтың алдын-
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да жауапкершілікті болуы тиіс. Абайдың тұжырымдауынша, шы-
найы қайырымды адам өзіне игіліктерді күтпей жақсылықтар жа-
сайды, игілікке қарай озінің жасаған оңды істерінің нәтижелеріне, 
яғни олардың рақатқа бөлейтініне немесе қиналтатына қарамай-ақ 
ұмтылады. Қайырымды әрекеттер – қоғамға, адамға және жалпы 
мүддеге сәйкес келетін пайдалы әрекеттер. 

Адам мәні, оның этикалық және эстетикалық келбеті, оның 
өмірінің мақсаты мен мағынасы, оның сезімі мен интеллектісінің 
әлемі ойшылды терең толғандырды. Абайдың этикалық мұраты 
эстетикалық қырлармен терең астасып жатады. Ойшылдың 
пайымдауынша, адамгершіліктік кемелдену – этикалық пен 
эстетикалықтың бірлігі, ол белгілі бір эстетикалық құндылыққа 
ие болады. Абай шығармаларын оқи отырып оның этикалық 
және эстетикалық позицияларының біртұтасып жататына көзіміз 
жетеді. Сұлулық пен жақсылық терең байланыстағы ұғымдар, 
сондықтан жақсы адам көркем мінезді деген ой түйінделеді. 

Жалпы адам мәселесі мәңгілік философиялық проблемалар-
дың қатарына жатады. Ол сонау ежелгі заманнан бері фило-
софтардың назарын аударып келеді. Бірақ бұл мәселе барлық 
уақытта жаңа болып қала береді, өйткені өмірдің өзі, адам білімі, 
адамның өзі үнемі өзгеріп отырады. Ол әрдайым белгілі бір тари-
хи жағдайда өмір сүретін, өз уақытысының міндеттерін шешуші, 
өзінше әлемді пайымдайтын, сезінетін және түсінетін адам үшін 
жаңаша кейіпте болады.

Ойшылдың барлық шығармалары арқылы өз халқын ағарту 
идеясы қызыл жіптей өтеді. Абай үшін білім өзіндік мақсат, ол кей-
бір игілікке жетуге арналған құрал емес, ол – адам дамуының іргелі 
негізі. Білім адамның жанын ағартады, оның рухани мәдениетін 
байытады, – дейді қазақ ағартушысы. Абайдың түсінігінше 
адамгершіліктің, білімнің, таза еңбектің байлық пен биліктен 
үстемдігі, егер билік пен байлық – адам өмірінің шектеулі, уақытша 
құндылықтары болса, онда білім, еңбек, махаббат, мейірімділік 
сияқты адамды асқақтатын мәңгі құндылықтар болары анық.

Дербес философиялық бастауларға шынайы қызығушылықты 
қайта түлету ұлттық өзіндік сананы, ұлттық бірегейлікті және 
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біртұтас ұлтты нығайтады. Қазақстан Республикасы Президенті 
өзінің мақаласында жазғандай ұлттың жұмылуы, топтасуы және 
өзінің ішкі жеткіліктілік, бәсекелестік тетіктерін дамытуы арқылы 
болады деген Абайдың идеясы «қоғамдық сананы жаңғыртады 
және біртұтас елдің, біртұтас ұлттың дамуына түрткі болады» [2].

Шыңғыс Айтматов «Абай қазіргі кезеңде өзі өмір сүрген 
орыс самодержавиясынан, Қазан революциясынан және кеңес 
тоталитаризмінен кейін 3-і дәуірді басынан өткізіп жатыр» деп 
дұрыс атап өткен еді. Ойшыл қазір бізбен бірге тәуелсіздік алған 
және тарихи сананың жаңғыруы кезеңінде өмір сүріп жатқандай 
деуге болады. Бұл дәуірлердің әр қайсысында Абай мұрасының 
әлеуеттік ресурстары жаңа терең мағынада және жаңа өлшемде 
айшықталды. 

Абай қазақ мәдениеті мен қазақ тілі үшін қорғаныс қамалындай 
қызмет атқарған, тіл ассимиляциясы және сыңаржақты 
мәдениеттендіру үрдісі белең алып келе жатқан заманда ұлттық 
төлтумалықты сақтау құралына, қорғанына айналған кезең де бол-
ды. Тіптен, сол кездің өзінде Абайға қол көтеруге батылы жетпеді 
және ол дерек қазақ тілі мен ұлттың өзіндік санасын сақтауға 
қызмет етті. 

Заманауи кезеңде ағартушылықтың ұлы идеяларын сіңірген 
және орыс және батыс мәдениеттерін шығармашылықпен 
дамытқан, олардың әлемдік маңыздылығын айқындаған Абай 
бізге жаңа қырынан қызмет етеді. Абай бізді ұлттық оқшауланудан 
және ұлттық өзімшілдіктің көрсоқырлығынан сақтайды. 

Абай өзінше алғанда ұлттық құбылыс және ол сонымен қатар 
ол әлемдік деңгейге көтерілген тұлға, ол сенімді түрде, көзге 
көрінетіндей Шығыс пен Батыстың бастаулары мен тәжірибесін 
өзіне біріктіріп, еуразиялық мәдениеттің қиылысында тұрғаны 
анық. 

Абай қазақ халқының алдына дамудаң жаңа көкжиегін ашты, 
оның рухани мәдениеті мен ойлауын жаңа деңгейге көтерді, оның 
алдында жаңа рухани кеңістікті ашты, дүниені көркем игерудің 
жаңа үлгісін әзірледі. Абай – негізінен этнос қалыптастырушы 
тұлға, ал оның мұрасы ұлттың рухани бірлігін қалыптастыру 
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үдерістеріне ықпал етуін жалғастырып келеді. Оның идеяларына 
бойлай түсіп, онымен рухани кеңесе отырып біз өзіміздің қандай 
екенімізді және қандай болуға тиісті екенімізді танимыз. Абай 
бізді ойлануға, күмәндануға және өкінуге мәжбүрлейді. Абай 
тыныштандырмайды. Ол ХІХ ғасырда керек еді, ал ХХI ғасырда 
және болашақта онан да керек деген ойдамыз. 

Ойшыл қазақтардың өнегелі, сауатты және еңбекқор халық 
болғанын шынайы қалады және үнемі «Не істеу керек?» де-
ген сұрақты қойып отырды. Адамдарды қараңғы және ке-
дей өмірден шығаруға болады? Қалай оларды жалқауланбауға 
шақырып, алаңсыз және ешнәрсе істемейтін күйден шығаруға 
болады? Бәсекелестікке төтеп беретіндей қабілетті етуге бола-
ды? Ойшылдың өз замандастарына бағыттаған осы сұрақтары 
бүгінгі таңда да өте өзекті және сұранысқа ие. Олар қазіргі 
кезеңде айтылғандай өте өткір және қазақстандықтарды оята-
тындай қауқары бар және әркімді өзінің өмірі туралы ойлануға 
итермелейді. 

Абай өзінің барлық шығармашылық күшін гуманизмнің 
жоғарғы мақсатына бере отырып қазақ халқының рухын 
айшықтап берді. Абай – жаңа дүниетанымның, адам мен оның 
әлемдегі орнын жаңаша түсінудің хабаршысы. Ойшылдың қазақ 
ойының түпқазығы болып табылатын этикалық ілімі қазақ 
философиясының ең жоғарғы шыңы екені анық. 

Абайдың философиялық мұрасының маңызды ерекшелігі 
оның қөзқарастарының әлеуметтік бағыттылығы, сонымен 
қатар адам экзистенциясы мәселесіне бағдарлануы және адам 
болмысының өмірмәндік негіздерін рухани іздеу болып келеді. 
Ол адамның рухани өркендеуінсіз кез келген іс-әрекет бұл әлемде 
өзінің түбегейлі мәнін жоғалтатынына барынша сенімді болды. 

Абайдың іргелі жалпыадамзаттық құндылықтарға, атап 
айтқанда – ақиқатқа, әсемдік пен жақсылыққа қарай ішкі тарты-
лысы болғанын байқаймыз және олар туралы көп және тамаша 
жазғандығы ол үшін барлығынан қымбат адам екенін көрсетеді. 
Абай үшін барлық философиялық зерделеудің мағынасы мен 
шегі адам болды, өйткені адам әлемнің өзегі, жасампаздықтың 
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шыңы, қоғамның негізі және тамыры. Абай оны жаңғыртудың 
жолдарын іздеді, оған жақсылықтар әкелуге тырысты, адамның 
адамгершілік жолында жетілуіне қарай шақырды және оған күші 
мен мүмкіндіктері жететіндігіне шексіз сенді. 

Абайдың рухани ізденістерінің орталығында – адамның 
шығармашылық күштерін оятуға қабілетті, адамгершілік 
тұрғысынан асқақтататын, басқа мәдени әлемдермен қарым-қа-
тынасқа ұмтылдыратын әлем мен адамның түбегейлі жаңғыруы 
үдерістері, жаңа құндылықтар мен бағдарларды іздеу талпыны-
стары орналасқан. 

ҚР ҰҒА академигі Ж.М. Әбділдин «Абайдың жасампаздығы 
біздің дәстүрлі мәдениетімізде бұрын болған нәрселердің 
барлығынан түбегейлі түрде айырықшаланады. Ол жаңаша 
ойлау мен дүниетанымды дәйектеді, басқаша этикалық және 
эстетикалық құндылықтарды тұжырымдады, қазақтар үшін 
өмірлік болмыстың және жаңа мұраттардың жаңа қағидаттарының 
қажеттілігін дәлелдеп берді. Оның шығармаларында сынның ны-
санына қазақтардың өзі, қазақ қоғамы айналғанын атап өту керек, 
дегенмен бұл жағдайдың өзі жалпы адамзаттық проблемаларды, 
жақсылық пен әсемдік сияқты адамзаттың түбегейлі мәселелерін 
көтерудің өзіндік және ерекше формасы екені анық», – деп орын-
ды атап көрсетеді [3, 353 б.].

Абай әрбір адамды, әрбір жаңа ұрпақты толғандырмай 
қоймайтын мәселелерді поэтикалық және философиялық сипат-
та айта алатындай дарынға ие болды. Сондықтан бүгінгі таңда 
Абайдың туындыларын оқи отырып қазіргі кезеңді де тереңінен 
түсінуге болады. Қазіргі таңда мәңгілікті көздеген, өмір мәнін 
іздеген, адам абыройын асқақтататын оның тұжырымдарының 
құрылымы ерекше құнды. 

Абай біз үшін неге қайта-қайта жаңалық болып ашыла түседі? 
Өйткені мүмкін оның өзі үшін адам барлық уақытта құпия? Тіпті, 
Абай өзі туралы «жұмбақ жан екенін» ескертуі кездейсоқ емес: 

«Жүрегімнің түбіне терең бойла,
Мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла» [4]
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Егер философияны рационалды-логикалық білімнің ерекше 
түрі ғана емес, оны ежелгі мағынасында, яғни жалпылама ойлау 
формаларындағы даналыққа, өзін-өзі тануға, өмірді игеруге деген 
сүйіспеншілік деп түсінетін болсақ, онда Абайды өзінің халқының 
мәдениеті мен ойлауын жаңа деңгейге көтерген философ және 
ойшыл деп толық атауға болады. Ол өзінің шығармашылығында 
қазақтардың ойлары мен ұмтылыстарын, олардың болмыс, мо-
раль және этика туралы түсініктерін терең пайымдай білді.

Адамгершілік жетілу, оқу мен білім беру туралы жоғарғы 
жалпыадамзаттық идеясымен көмкерілген Абай мұрасы Жаңа 
Қазақстаннның жаңғыруының негізі болады. Ұлы дала даныш-
паны ұсынған рухани-адамгершілік бағдарлар мен қағидаттар 
өзін дүниеге әкелген кезеңде ғана қалған жоқ, осы идеялардың 
көбісі қазіргі әлемдік философиялық ойда орын алатын әр қилы 
ұстанымдармен жемісті өзара астасып жатуы мүмкін. Абай бүгінгі 
таңда өзінің қуатымен халқын күшейтеді, өзінің көзқарастарымен 
шабыттандырады және адамдар тағдырын, өмірлік маңызды про-
блемалар мен қайшылықтарды шеше алатын тұжырымдарымен 
бізге өзіміздің мүмкіндіктеріміз бен әлеуеттерімізге деген 
сенімділік әкеледі.
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1 АБАЙДЫҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ІЛІМІ

1.1 Абай дүниетанымының генезисі 
және рухани эволюциясы

Абай қазақтың қоғамдық ой-санасыңда шындықты фило-
софиялық тұрғыдан ұғынуды жаңа сапалық деңгейге көтерді. 
Абайдан бұрынғы қазақ тұрмысының айнасы болған ой 
санамыздың ірі өкілдері, Абайдың ізашарлары: Бұхар жырау, Ду-
лат, Шортанбай, одан ілгеріректе өткен Қазтуған, Шалгез, Жи-
ембеттер, уақыт рухын, халықтың ой-арманын өз өлеңдерімен 
бейнелеген, жарқын да қайталанбас сөз суреткерлері, ерекше де 
терең ойшылдар болғанымен, олар негізінен өткенге қарайлаумен 
болды, дүниені тек шығыс мәдениеті тұрғысында қарастырды, 
ал өмірді көбіне статикалық тұрғыдан бейнеледі. Ойшыл ретінде 
тек Шығыс мәдениетінің бесігінде қалыптасып қана қоймаған, 
дүниетанымында Батыс пен Шығысты ұластыра білген Абайдың 
көзқарастары мүлде соны. Ол қазақтың қоғамдық ойында алғаш 
рет дүниеге даму мен өзгеру, диалектика тұрғысынан зер салуға 
ұмтылыс жасады.

Ескеретін бір жай: қандай да болмасын ойшылдың фило-
софиялық көзқарастарын бағалағанда, оны біржақты және үзілді-
кесілді қалыптасқан қандай да бір философиялық рубрикаға 
жатқызу шындыққа келмейді, бұны жасау соншалықты қиын, 
өйткені «таза» материализм немесе «таза» идеализм болмайды, ал 
кез келген анықтама қарастырып отырған заттың қажеттілікке орай 
бір немесе бірнеше жақтарын айқындайды, сонда затта олардың 
саны шексіз болып шығады. Сонымен қатар біздің қоғамымызда 
материализм мен идеализмнің күресі философиялық тұрғыдан 
ойлау тарихыңда біршама үстірт қаралғанын, бұрмаланғанын 
айтуымыз керек, ал сол кезде белгілі болғандай, кейінгі Маркс 
– марксист, әрі ертеректегі – гегельшіл, ертеректегі Беркли – 
субьективтік идеалист, әрі кейінгі – классикалық неоплатоншыл 
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және т.б. Біздің көзқарасымызша, Абайдың адами ой-аңсарға, 
адам баласының имандылық тұрғысынан жетілуіне, терең сенімге 
толы философиялық таным проблемаларына дәл осы тұрғыдан 
қарау керек. Тәуелсіздік кезеңіннің рухани таным жағдайы 
Абай өміріне және оның туыстарына, оның дүниетанымы мол 
шығармашылығына нәр берген бұлақтарға қатысты тарихи 
шындықты қайта бағамдауға және қалпына келтіруге мүмкіндік   
жасады. Ш. Құдайбердиевтің, Ә. Бөкейхановтың, А. Байтұрсынов-
тың, М. Дулатовтың, М. Жұмабаевтың, Ж. Аймауытовтың, есімдері 
мен мұраларының қайта оралуы, Абайдан кейінгі шәкірттері мен 
ізін жалғастырушылары болғандығы, ойшыл ақынның мұрасының 
дүниетанымдық аспектілеріне жаңаша қарауға мүмкіндік береді. 
Ойшыл-ақынның дүниетанымын әдебиеттің алғаш рет ғылыми ар-
насына қосқан Абай шығармашылығына арналған шәкірттерінің 
еңбектері деп есептейміз.

Абай дүниетанымының генезисі, оның өзекті мәселесі толық 
қарастырылған болып көрінгенмен, алайда өзіне бүгінгі заман 
тұрғысынан қарауды талап ететін кейбір аспектілер, бұрын әртүрлі 
қасіретті тарихи жағдайларға байланысты жеткілікті дәрежеде 
ашылмады, ілгеріректе белгісіз болып келді.

Абайдың ең алғашқы әрі сүйікті шәкірті, үлкен ағасы 
Құдайбердінің ұлы, көрнекті қазақ ақыны, философ, діндар 
ғалым Шәкәрім Құдайбердіұлы «Түрік, қырғыз, қазақ һәм ханлар 
шежіресі» деген 1911 жылы алғаш рет Орынборда жарияланған 
еңбегінде, өзінің дүниетанымының бұлақтарын көрсетеді, өзінің 
ұстаздарын атайды [1].

Мұхтар Әуезов өз зерттеулерінде бұл ойларды шығар-
машылықпен дамытты және оларды Абай Құнанбаевтың өзекті 
мәселесінің жайы мен байланыстырып оны теориялық жағынан 
жетілдірді. Абайдың шығармашылығы мен дүниетанымына 
нәр берген үш бұлақ туралы концепция 30-жылдарда М. Әуезов 
күшімен дамытылған болатын. «Солардың бірі, – деп жазады 
Әуезов, – халықтың өзі жасаған, өткен дәуірдің ауызша және жаз-
ба ескерткіштерінде сақталып қалған, ертедегі қазақ мәдениеті... 
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Келесі бұлақ – бұл шығыс мәдениетінің таңдаулы үлгілері: тәжік, 
әзірбайжан, өзбек классикалық поэзиясы... Үшінші көз – бұл орыс 
мәдениеті, ал сол арқылы әлемдік мәдениет» [2]. 

Қазіргі кезеңде бұл концепцияны көпшілік мойындаған болып 
табылады. Бұдан басқа көптеген зерттеушілер жоғарыда аталған 
бұлақтарды жалпы қазақ ағарту ісіне әділдікпен қосып жүр.

М. Әуезовтің бұрын жарияланбаған, осыдан аз уақыт 
бұрын ғана жарық көрген еңбектері көрсеткендей, зерттеуші 
өз атына айтылған әртүрлі айыптауларға байланысты Абай 
дүниетанымының өзекті бұлақтары туралы айтылуға тиістінің 
бәрін жарыққа шығара алмағанын байқаймыз. 

Қырық жасқа дейін Абай шығармашылығы екі бұлақтан нәр 
алды деп айта аламыз: қазақтың халық ауыз әдебиеті және шығыс 
ойшылдары мен ақындарының шығармалары. Абай ізашарлары 
мен замандастарының қолы жеткен табыстарының барлығын өз 
бойына қуатты күшпен сіңіре білді, игерді, қайта жаңғырта өңдеді 
және оларды жинақтап қорытты. Гете өзі туралы былай деп жазған 
еді: «Мен туындыларым үшін тек жеке басымның ақылдылығына 
емес, маған солар үшін материал берген мыңдаған адамдар мен 
менен тыс жай-жағдайларға қарыздармын» [3, 24 б.]

Абай да ұлы неміс ақынының бұл пікірінің өзіне қатысты 
екеніне келісер еді деп ойлаймыз... Әртүрлі дәуірлер мен 
халықтардың әртүрлі философиялық ілімдерімен таныса отырып, 
Абай ең алдымен өзінің дүниетанымына, өзінің рухани дүниесіне 
жақынын таңдап алды, бұлардың бәрін өз бойына сіңіріп, 
өзінің мәнеріне салып, қуатты шығармашылық рухының жалы-
нында ұстап шынықтырды. Абайдың айырықша осы қасиетін                        
М. Әуезов мына сөздермен атап көрсеткісі келгендей: «Абайдың 
ерекше өзіндік талғамы, зор таланты аталған үш қайнар-бұлақ 
көздерге қарап-ақ көрінеді, ол өз талантын не жалғандықпен, не 
еліктеушілікпен бұрмалаған жоқ. Абай кең тынысты суреткерге 
тән қасиетпен жаңа мәдениетті табиғилықпен өз бойына сіңірді 
дей тұрса да, ол бұл жерде өзінің суреткерлік және ойшылдық 
жарқын даралығын толық сақтады» [4].
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Абай мұрасы – бұл халық даналығының, шығыс мәдениетінің, 
орыс әдебиетінің, қоғамдық-саяси ойдың және өз бастаула-
рын антика дәуірінен алатын батыс мәдениетінің синтезі (өзара 
ұласымы). Замандар бойы қалыптасқан ұрпақтар даналығына 
негізделген халықтық дүниетаным – Абай дүниетанымының 
сөзсіз маңызды қайнар көздерінің бірі.

«Абай әке жағынан Тобықты руының әйгілі билеушілері 
мен билері тұқымынан шыққан. Ақынның бабасы – Ырғызбай, 
Тобықтының белді биі әрі батыры... Абайдың өз атасы Өскенбай 
туған даласыңда тура бидің даңқын шығарған оған өз дауларына 
шешім іздеген алыстағы рулардың қырғыздары (қазақтары. – Г.Ғ.) 
келетін. Абайдың әкесі Құнанбайдың өзге рулардың қырғыздарына 
(қазақтарына, – Г.Ғ.) зор ықпалы болды, бұл билік текті сұлтандар 
қолына жинақталғанда, Құнанбайдың Қарқаралы округіне аға 
сұлтан болып сайлануынан айқын көрінді. Абайдың анасы Ұлжан 
Бошан руындағы атақты Бертіс би тұқымынан шыққан. Қырғыз 
(қазақ. – Г.Ғ.) даласындағы Қоңтай мен Тоңтай секілді ағайынды 
сықақшылар Абайдың анасы Ұлжанның туған ағалары болатын» 
[5] – деп жазады Бөкейханов – өз заманының көрнекті қайраткері, 
терең білімді экономист, тарихшы-ғалым, әдебиеттанушы, жа-
лынды публицист, орыстың ғылыми жұртшылығын ұлы қазақ 
ақынымен таныстырған талантты аудармашы [6]. М. Дулатов 
өзінің «Абай» деген мақаласында [7] жазғандай 1909 жылы Пе-
тербургтен шыққан қазақ ақынының өлеңдерінің бірінші жинағын 
шығаруда үлкен рөл атқарған – Ә. Бөкейханов. 

Көріп отырғанымыздай, әкесі жағынан да, анасы жағынан да 
Абайдың ата-бабалары халық таныған, әйгілі билер, әдет-ғұрып 
пен халық дәстүрінің, қазақтың қалыптасқан құқықтарының, 
халық даналығының білгірлері болған. Осыған байланы-
сты ұлының рухани бейнесі мен қалыптасуындағы Абайдың 
әкесінің рөліне тоқталғым келеді; өзінің сөз өнері, қазақтың 
дағдылы (қалыптасқан) құқықтары және Ресей заңдары ту-
ралы бастапқы біліктерін Абай осы бір жарқын тұлғаның 
аузынан естіді, сондықтан да оның бейнесін қалыптасып 
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қалған көшірмелерге салмай жасағым келеді. А. Янушкевич, 
– поляк жер аударылушысы, Қазақстан тарихыңда ізгі белгі 
қалдырған Адам Мицкевичтің досы, Құнанбай туралы – алғыр 
ақыл, үлкен ұйымдастырушылық қабілет иесі ретінде ашық 
сүйіспеншілікпен бағалап, оны пайғамбар данқына лайық, «са-
тып ала алмайтын адалдықтың төрешісі және үлгілі мұсылман» 
деп атаған, одан кеңес алу үшін алыс ауылдардан жастар мен 
үлкендер, кедейлер мен ауқаттылар келіп жататын, ол «басқа 
байлар (ауқаттылар) Құнанбайдың кебісін әперуге жарамай-
тын», – деп ашық айтады [8]. Сөз соңында, Абайдың қадірсіз 
әкенің ұлын ұлы адам етіп тәрбиелеуі бұл өмірде болмаған 
жағдай деген сөзін еске аламыз.

Халық рухын, халық тарихын поэзия түрінде философиялық 
ойды бере білуді Абай өмір мен өлім туралы ойларға, қазақ 
халқының бірлігі мен топтасуы жөнінде ойларға толы, жеке 
адамның еркіндігі, адам құқы, махаббаты үшін күрес идеяла-
рымен өткірленген қазақ эпосынан алды. Абай Құнанбаевтың 
дүниетанымы көптеген тұстарда қазақ эпосының дүниетанымы-
мен үңдес.

Абай үшін ой қайнары болған шығыс мәдениетінің де 
орны ерекше. Ол барлық араб-парсы эпосын, шығыс клас-
сик ақындарының шығармаларын түпнұсқасынан оқыды, Та-
бари, Рабғузи, Рашид-аддин, Бабыр, Абылғазы-Баһадур хан 
және басқалардың тарихи еңбектерін білді, Шығыстың діншіл 
ғалымдарының түсіндіруіндегі логика негізі мен мұсылман 
құқы негізін білді. «Жана кезеңге, – деп жазады Ә. Бөкейханов, 
– исламның табыстарымен және қазақ даласында нығаюымен 
суреттеледі, бұл Абайдың назарын араб, парсы және түрік 
тілдерінде жазылған кітаптардағы білімге аударды. Қабілеті 
мен бос уақытын жұмсай отырып, ол өз бетінше араб және пар-
сы тілдерін игерді, ол тілдерде еркін оқи алатын және қасиетті 
кітаптардың білгірі деген атқа ие болды» [5, 2 б.]. 

Шығыстың Абайға әсері жөнінде әртүрлі пікірлер бар: ол 
ойшылдың дүниетанымы қалыптасуындағы шешуші рөлден мой-
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ындаудан бастап, оның әсерінен болуының өзін түгелдей жоққа 
шығару.

Қазіргі уақытта бұл мәселені тереңдей оқып-білуге ұмтылыс 
байқалуда. Белгілі абайтанушы М. Мырзахметовтың еңбегі 
үлкен қызығушылық туғызды. Зерттеуші көбінесе, Абайдың 
философиялық көзқарастарының қайнар көздерін Шығысқа 
көбірек саятынын атап көрсетеді, өйткені Шығыс ойшылда-
ры мен ақындарының идеяларын игеру Абайдың көзқарасының 
гуманистік аспектілерінің қалыптасуына әсер етті [9]. «Әл-Фараби 
және Абай» проблемасының қойылуы маңызды әрі қажетті болып 
табылады.

Араб мәдениеті, арабтық-мұсылмандық Шығыс – бұл әл-
Фараби мен Абай үшін бірдей рухани бастау, олардың арасын 
жалғастырар арқау, үндестік, олардың кейбір идеяларының бір-
біріне тіл қатып тұрғандығы, байланыстылығы болып табыла-
ды. «Әл-Фарабидің этикалық ойларының дамуының басталуы 
болып табылатын негізгі проблема, – дейді А.Х. Қасымжанов, 
– бұл сұлулық пен бақытқа адамның жетуі...» [10]. Атап айтсақ, 
Абайдың және барлық қазақ Ағарту ісінің этика-әлеуметтік кон-
цепциясы бастауын адамды бағалау, оның бақыты мен адамдық 
болмыстың мәнін қарастырудан алды. Абай мұрасы «ұлы ақынның 
шығармашылығының өзегінде жатқан әсемдікке ұмтылумен 
бейнеленеді», – деп академик Ә.Х. Марғұлан әділ бағалаған бо-
латын [11, 68 б.]. 

Әл-Фараби мен Абайдың жердің жаратылуы туралы ойлары 
және космогониялық және космологиялық түсініктері үндес. Әл-
Фараби өзінің математикалық трактаттарыңда «8» санына баса 
назар аударған, ал Абай «Сегіз аяқты» жазған. ...Әл-Фараби былай 
деп жазған: «Әрбір адамның әлемде (дүниеде) өз орны бар, Абай 
оны жаңғыртады: «Сен де бір кірпіш дүниеге» [12]. Идеялардың 
мұндай өзектестігін жалғастыра беруге болар еді. «Әл-Фараби 
және Абай» проблемасын зерттеумен шұғылданушы – А. Маша-
нов, екі ойшылдың арасын жалғастырушы арқау – өз еңбектерінде 
Әл-Фарабидің философия, музыка, жаратылыстану ғылымдары 
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туралы трактаттарына кеңірек тоқталған, мұсылман-діншіл Ша-
хабутдин Маржани есімімен байланыстырады. Ш. Маржанидің 
шәкірттері Абайға медреседе оқыған жылдарында дәріс берген. 
Абайдын Маржаниды көп оқығандығы жөнінде мәліметтер бар 
[12].

Шындығында, ортағасырлық араб-парсы тілді философияның, 
араб мәдениетінің, араб-мұсылмандық Шығыстың Абай Құнанбаев 
дүниетанымының өрістеуіне, қалыптасуына әсері, абайтануда 
қалыптасқан пікірлерден әлдеқайда жоғары. Арабтық Шығыс пен 
Орта Азия елдері, Қазақстан арасындағы байланыстар, бүгінде 
жалпыға бірдей танылған араб және Батыс Еуропа мәдениетінің 
байланыстары, өзара әсерінен әлдеқайда тығыз екені даусыз. 

Шығыстың ұлы ақындары: Фирдоуси, Низами, Хафиз, Жәми, 
Сағди, Науаи, Сайхали және басқа тұлғалар Абайдың өмір бойына 
жанында жүрді, ол солардың поэзиясымен тәрбиеленді, олардың 
рухымен тыныстады, олардың поэзиясына тән поэтикалық 
жарқылға, әлемді таңдандырушылыққа, жоғары рухқа, үндестікке 
табынды. Олардың туындыларымен көптеген ұқсастықтарды 
Абай шығармашылығынан кездестіреміз, дегенмен шығыс ой-
шылдары мен ақыңдарының ойларымен әсіресе, Абайдың адамды 
түсінуі, оның адамға деген махаббаты, адамның рухани күшіне 
сенімі неғұрлым үндестік тауып жатады. Шығыстың ұлы ойшыл-
дары секілді Абай өзінің адамдарға арнаған: «Адам бол!» деген 
атақты қағидасы – оның шығармашылығының негізгі желісіне 
айналды. Ақын қоғамның гүлденуіне адамның имандылығының 
жетілуі жолымен қол жеткізуге болады деп сенді.

Қазақ ойшылының гуманистік көзқарастарының қалып-
тасуына үлкен әсерін тигізген Шығыстың рухани мәдениеті 
және қазақ фольклорында бейнеленетін халықтық дүниетаным 
Абайдың шығармашылық күш-қуатына ұзақ уақыт бойына (40 
жасқа дейін) нәр берген негізгі бастаулар болды.

Ұлы қазақ ойшылының дүниетанымына орыс әдебиетінің, 
қоғамдық-саяси ойының, жалпы орыс мәдениетінің әсері тура-
лы қарастыратын болсақ, оның бірнеше жолдармен жүргені ту-
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ралы айтуға тиістіміз: (әкесі жағынан) інісі Халиолла Өскенбаев 
арқылы (Абай мен Халиолланың әртүрлі фамилияда болуы: 
Халиолланың өзіне фамилия етіп атасы Өскенбайдың атын алуы, 
ал Абайдың – әкесі Кұнанбайдың атын алуымен түсіндіріледі), 
Семейдегі саяси жер аударылғандармен қарым-қатынас арқылы 
және орыс әдебиетінің туындылары мен қоғамдық-философиялық 
ойды өз бетінше оқып-танысуы барысында болды. Осы уақытқа 
дейін абайтануда – інісі Халиолланың Абайдың қалыптасуына 
тигізген әсері жөнінде белгісіз себептермен толық, өз дәрежесінде 
айтылмай келді. Осылай болып келсе де, бұл ықпалдың әсері 
үлкен болды, Абайдың Лермонтов, Тургенев, Толстой, басқа да 
орыс жазушыларының шығармаларымен бастапқы танысуы Ха-
лиолламен байланысты. Г.Н. Потанин ол туралы «Қырғыздың 
соңғы ханзадасы отауында» деген очеркінде қызықты мәліметтер 
келтіреді: «Маған Омбы кадет корпусын бітірген, одан кейін 
өз Отаны Семей маңында өмір сүрген бір қырғыз (қазақ – Г.Ғ.) 
сұлтаны (о дүниелік болған Өскенбаев) туралы әңгімелеп бер-
ген еді: ол кешкі уақытта өз ауылдастарына орыс повестері мен 
романдарының мазмұнын әңгімелейтін және қырғыздар (қазақтар 
– Г.Ғ.) оны ықыласпен тыңдайтын, оған өз әңгімелерін жазуды 
өтінетін, осылайша қырғызша (қазақша – Г.Ғ.) жазылған Лермон-
тов, Тургенев, Толстой және басқалардың туындыларының еркін 
аудармасы жасалған дәптерлер пайда болды. Кей кезде, осындай 
әдеби кештердің кезінде қырғыздардың (қазақтардың – Г.Ғ.) киіз 
үйінде пікірлер тиегі ағытылғанда, өз көзімен көрген адамның ай-
туына қарағанда, Өскенбаевтың орыс беделдерін пайдаланғанын 
естуге болатын: «Тыңдаңдар, бұл туралы белгілі орыс сыншысы 
Белинский былай деген!» немесе «бұл туралы орыс сыншысы До-
бролюбов мынадай пікірде болған!» [13].

Сібір кадет корпусында тамаша білім алған, орыс армиясының 
офицері – Халиолла оқыған қазақтардың арасында да өзінің 
даралығымен көзге түсетін. Өз халқының шынайы ұлы болған 
Халиолла оған барлық күш-жігерімен қызмет етуге ұмтылды. «Ол 
өз руластарын, олардың тар «қайсақ» дүниесінен басқа, өзгеше 
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әлемнің: жарық пен білімнің, ғылым мен жоғарғы сатыға жету-
ге мәңгілік ұмтылудың әлемі бар екендігіне үйретті». ...Халиолла 
кемеңгер ақын Абайға үлкен әсерін тигізді», – деп Ә.Қ. Марғұлан 
М.О. Әуезовтің мерейтой кешінде жасаған баяндамасыңда атап 
көрсетті. Осы баяндамада Ә.Х. Марғұлан Халиолла Кавказдағы 
әскер құрамында (1877 ж.) Тифлисте болғанда, Абайдың бірнеше 
өлеңдерін орыс тілінде жариялағанын айтқан [11, 66 б.]. Бұл өзіне 
зерттеушілер назарын аударатын, өте қызықты факт деп ойлай-
мыз.

Абайдың Семейдегі жер аударылушылармен достығы, олардың 
әсері туралы, аз еңбек жазылған жоқ, бірақ Ә. Бөкейхановтың, 
А. Байтұрсыновтың осы мәселеге байланысты еңбектері, 
біздің ойымызша, әлі айтылмаған аспектілерді көз алдымызға 
тартады. Олардың атап көрсеткеніндей, Е.П. Михаэлистің,                                                                                                                              
С.С. Гросстың Абайға қатысты басты сіңірген қызметі, ең басты-
сы, оның жер аударылушы достарымен қарым-қатынастан алғаны 
– Абай солардың арқасында поэтикалық және философиялық 
шығармашылығына көзқарастарында төңкерісті бастан кешірді. 
Ол енді өркениетті халықтарда поэтикалық және философиялық 
шығармашылықтың құрметті кәсіптердің бірі екенін түсінді. 
Егер халықта поэтикалық шығармашылық беделге ие болмаса, 
онда кінәлі өнер емес, өз өнерін қайыршылық, қол жаю кәсібіне 
айналдырған акындар кінәлі. «Орыс ақындарымен танысып, өлең 
орны қайда екенін білгеннен кейін Абай өлеңге басқа көзбен 
қарап, басқа құрмет ықыласпен күтіп алып, төр түгіл, тақтан 
орын берген», – деп жазады Абай шығармашылығына арналған 
мақаласыңда А. Байтұрсынов [14].

Сонымен, ақынның жер аударылушы достарының басты 
еңбегі – Абайдың өлең, ән, музыка шығаруы – сұраншақ (қайыршы) 
ақындардың үлесіне тиген, сол арқылы нан тауып жейтін кәсіп де-
ген түсініктерін (бұл сол кездегі қазақтардың қоғамдық санасын-
да үстемдік еткен ұғым болатын) қиратуы болды.

Абайға қатысты Е.П. Михаэлистің, С.С. Гросстың,                                  
Н.И. Долгополовтың басты жетістігі – енді ол дала аристократия-
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сы жек көретін ақын атағынан өзін төмендетеді деп қорынбайтын 
болды. Абай шайырлық шығармашылық жолына түсе отырып, 
қазақ ақындарын өнерді ауқаттылардан ақша, мал алу құралына 
айналдырғаны, «әннің алтын сөзін мысқа айналдырғаны» үшін 
айыптады.

Абай орыс тілін өте жақсы білді, оны сезінді, тілдің нәзік 
тұстары мен реңктерін түсіне білді. Ол қазақ тіліне Пушкин-
нің «Евгений Онегинін», Крыловтың мысалдарын, басқа да 
ақындардың өлеңдерін аударды, оның аударуындағы «Дума», 
«Қанжар», «Желкен», «Дұға» секілді Лермонтов туындылары ау-
дарма өнерінің күні бүгінге дейінгі маңдай алды үлгілері болып 
табылады. Академик Ә.Х. Марғұлан Ленинград университетінің 
тарих-әдебиет факультетінің студенті болып жүргенде, профес-
сор В.В. Сипковскийге Абайдың 1909 ж. Петербургте жарық 
көрген өлеңдері кітабына кірген «Евгений Онегиннен» аударма-
сын көрсеткенін еске алады, профессор жылы жүзбен таңқалып: 
«Бұл өте қызықты. Басқа шығыс әдебиетінде біз мұндай жайды 
кездестірген емеспіз. Мен Абайды университет лекциялары-
на енгізіп, бұл циклды «Абай сағаттары» деп атаймын, өйткені 
студенттер онымен таныс болуы керек», – деген [15]. Абайдың 
аудармашылық өнеріне бұл саладағы білікті адамның жоғары баға 
беруі, оның ақынды шығыс әдебиетіндегі бірегей тұлға ретінде 
құрметтеуі – бұл есте сақталатын, назар аударуды керек ететін 
факт.

Адамның қалыптасу процесінде тәрбиенің, қоршаған ортаның 
рөліне үлкен мән бере отырып, Абай өзін-өзі тәрбиелеумен 
айналысудың қажеттілігі туралы ойды баса айтады. Адам өз-өзіне 
басқаша көзбен қарауға, өзіндік талдау, өзіндік баға беру, өзіндік 
бақылау қажеттілігі туралы есте сақтауға тиіс. «Егерде есті 
кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәртебе, болма-
са жұмысында бір, ең болмаса, айында бір, өзіңнен өзің есеп ал! 
Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өміріңді қалай өткіздің екен, не 
білімге, не ахиретке, не дүниеге жарамды, күнінде өзің өкінбестей 
қылықпен өткізіппісің? Жоқ, болмаса, не қылып өткізгеніңді өзің 
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де білмей қалыппысың?» – деген тоқтамға келеді қазақ ойшылы 
[16, 151 б.]. 

Орыс әдебиеті мен мәдениеті Абайға дәл осындай ықпалын 
тигізді, ол қазақ халқының соған араласуына қызу тілекте бол-
ды: «Орысша оқу керек, хикмет те, мал да, өнер де, ғылым да – 
бәрі орыста тұр... Орыстың ғылымы, өнері – дүниенің кілті, оны 
білгенге дүние арзанырақ түседі» [16, 161-162 бб.].

Орыстың қоғамдық-философиялық ой-санасы Абай Құнан-
баевтың эстетикалық, кейбір этикалық талғамдарына едәуір 
әсерін тигізді. Абай үшін дүниетанымның өрістеуі барысында 
мирасқорлық жеке, өзіндік бағыты – өз бастауларын антикалық 
(ежелгі) дәуірден алатын батыс еуропалық мәдениеті болды. 
Қазақ ойшылы Сократтың, Платонның, Аристотельдің филосо-
фиясын білген, ол жөнінде шығармалары куәгер. Ол Спенсердің 
«Тәжірибелерін», Льюистің «Позитивтік философиясын», 
Дрепердің «Еуропаның ақыл-ойының дамуын», Милль Бокльдің 
және басқа көптеген авторлардың еңбектерін оқыды деп жазады 
Ә. Бөкейханов және Д. Кеннан [5]. Оның қазақ тіліне аударған 
өлеңдері арасында Байрон, Гете, Шиллер, Мицкевичтің өлеңдері 
кездеседі. 

Абай Гетенің «Жолаушының түнгі әнін», Лермонтовтың «Тау-
лы шыңдары» арқылы «Қараңғы түнде тау қалғып» деген керемет 
аударма жасады. «Гете және Абай» атты өте қызықты эссе-еңбек 
жазған Г.К. Бельгер Абай поэзиясының терең философиялығын 
ерекше атайды және Абай осы өзгешелігімен Гетеге керемет 
жақын деп есептейді. «Гете және Шығыс», «Абай және Батыс» 
– осы жолдардың түйіскен жерінде зерттеушілерді жаңалықтар 
күтіп тұр деп әділ бағасын береді Г. Бельгер [3, 45 б.]. 

Батыс, батыс өркениеті – өзінің философиясымен, қоғамдық 
ойдың тарихымен, ғылымымен өз дүниетанымында Батыс пен 
Шығыстың синтезін (ұласуын) жүзеге асырған қазақ ойшылының 
рухани өсуі барысында маңызды рөл атқарды.

Біз, Абайдың рухани өрістеуі барысындағы сабақтастық 
қалайша жүзеге асқанын, оның дүниетанымы мен шығармашы-
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лығы қандай қайнар көздерден нәр алғанын, мұндай топтастыру-
ларда кездеспей қоймайтын кейбір схематизмдерге (еліктеушілікке 
бой ұру) есеп бере отырып, көрсетуге тырыстық. Ойшылдың 
бұл әртүрлі мәдениетті игерудегі күрделілік, жинақтылық, өзара 
өрімдестік және өзара байланыстылық жайлары ешбір күдік 
келтірмейді.

Сонымен, Абай дүниетанымының генезисін түсінудің 
тұжырымдарына белгілі бір анықтама беруге ұмтыла отырып, бұны 
жасау қиынның қиыны екендігіне көзіміз жетті, шынын айтқанда, 
«осы ұғымды анықтаудың», – жалпы қажеті бар ма деп ойладық, 
өйткені: бұл оны тарылтып, төмендетіп жіберетіндей. Тіпті кез-
келген анықтаманың өзі – қажеттілікке орай қолға алынған 
заттың тек бір ғана немесе бірнеше қырларын көрсете алады. Ал 
барлық затта – қырларының саны шексіз. Бұл, бірақ анықтаманың 
қажеті жоқ деген емес. Алайда ол барлық анықтаманың шартты 
әрі заттың мәнін түгелдей бере алмайтындығын білдіреді» [17]. 
Біз А.Ф. Лосевтің осы бір нақты әрі өте нәзіктікпен түсіндірген 
түйінімен келісе отырып, Абай дүниетанымының генезисі мен ру-
хани эволюциясы біз кездестірген қиындықтарды толық бейнелеп 
береді деп ойлаймыз.

Адамның жанын, халықтың өзінің рухын қалыптастыратын 
жазушылар, философтар, ақындар болады және оларсыз өмір 
сүрудің өзі қиын. Абай солардың қатарына жатады. Оның 
шығармашылығының, рухани эволюциясының деңгейі өте 
жоғары. Қазақтың бұл ойшыл-ақыны өз халқының рухани 
өмірімен, өмір сүрген дәуірімен берік әрі етене байланысты, ал 
өз заманымен біте қайнасқан адамның аты өшпейтіні, мәңгілікке 
қалатыны белгілі.
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1.2 Ойшылдың философиялық, этикалық-эстетикалық
және әлеуметтік-саяси көзқарастары

Абай философия бойынша іргелі еңбек жазбаған, алай-
да оның қаламынан терең философиялық поэзиясынан басқа 
философиялық толғаныстардан, төлтума философиялық идея-
лардан тұратын «Ғақлия» немесе «Қара сөздер» атты еңбек туды. 
1918 жылы жарық көрген «Абай» журналында Ж. Аймауытұлы 
«Журнал туралы» деген мақаласында Абайдың философиялық да-
рынына алғашқылардың бірі болып баға бере келіп, былай деп дәл 
атап көрсетті: «Ақыл, білім, сезім, терең ойлылығына қарағанда 
Абай қазақтан шыққан философ (данышпан)» [1]. 

Абай жөнінде, бұл – «адам» дейтін орталық нүктеге қарап, те-
пе-теңдік ұстайтын тұтас әлем, Абай ғарышы деу жөн. Адамшылық 
мәні, оның этикалық һәм эстетикалық келбеті, өмірінің мәні 
мен мағынасы, зерде мен сезім дүниесі ойшылды тебіренте 
толғантқан. «Абайға келгенде, ... адам мен адамгершілік, ұждан, 
мораль, философиясына тікелей қатысы бар» толып жатқан бөлек 
бөлек бір көлемді, әр сапалы, терең ойлы пікірлері бар екені дау-
сыз. Біздің білуімізше, Абайдағы философиялық көзқарастың көбі 
адамгершілік, мәселесіне тіреледі», – деп жазады М.О. Әуезов [2].

Бұл пікірді мақұлдамау қиын, өйткені адам мәселесі және 
оның қоршаған дүниеге қатынасы, өмірінің мәні философияның 
жалпы өзегін құрайтыны, оның басты зерттеу нысанасы болып 
табылатыны ежелден белгілі жәйт. Абай үшін негізгі мәселе 
– адам мәселесі және ол кең ұғымда алынған. Дәлірек айтсақ, 
философиялық мәселенің бір-бірімен тығыз байланысты, 
сабақтас этикалық, эстетикалық, әлеуметтік, гносеологиялық 
және басқа қырлары болғандықтан адам мәселелерінің жиынтығы 
тұрғысынан қарастырылады.

Сонымен, біз адамды Абайша түсінудің тұжырымдарына 
белгілі бір анықтама беруге ұмтыла отырып, бұны жасау қиынның 
қиыны екендігіне көзіміз жетті, шынын айтқанда, «осы ұғымды 
анықтаудың», – жалпы қажет емес пе деп ойладық, өйткені: 
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бұл оны тарылтып, төмендетіп жіберетіндей. Тіпті кез-келген 
анықтаманың өзі – қажеттілікке орай қолға алынған заттың тек бір 
ғана немесе бірнеше қырларын көрсете алады. Ал барлық затта 
– қырларының саны шексіз. Бұл, бірақ анықтаманың қажеті жоқ 
деген емес. Алайда ол барлық анықтаманың шартты әрі заттың 
мәнін түгелдей бере алмайтындығын білдіреді» [3]. Біз А.Ф. 
Лосевтің осы бір нақты түсіндірген түйінімен келісе отырып, 
бұл қазақ ойшылының философиялық тұрғысын анықтауда біз 
кездестірген қиындықтарды толық бейнелеп береді деп ойлаймыз. 
Абайдың адамды түсінуі оның этикалық көзқарастарынан ажы-
ратып алғысыз дей тұрсақ та, ойшыл адам мәселесінің этикалық 
қырына өзінің негізгі назарын аударды деп айта аламыз, оның 
бүкіл шығармашылығының өн бойы «толық адам» – өз мәніндегі, 
иманды, үндестікке толы адам туралы терең ой-толғамдарға толы, 
ал оның басты мақсаты – адам болу үшін неге жақын, неден 
қашық жүру керек екендігін үйрету, жақсылық пен жамандықтың 
ақиқаттық болмысын ашып беру еді. Абай өз рулас ағайындарына, 
қазаққа арнап, былай деген: «Екі сөздің басын қосарлық не ақылы, 
не ғылымы жоқ бола тұра, өзімдікін жөн қыламын деп, құр «өй, 
тәңір-ай!» деп таласа бергеннің несі сөз? Оның несі адам?» [4, 179 б.].

Абайдың өз шығармаларындағы негізгі ұстанған этикалық 
қағидасы – бұл «Адам бол!» деген үндеуі – ол ойшыл-ақынның 
шығармашылығының өзегіне айналды. Абай үңдеуінің этикалық 
мәні – адамның өмірдегі міндеті мен рөлін жоғары бағалау. Адам 
– ақын көзқарасында ақыл-ойдың, адамшылықтың, еңбексүйгіш-
тіктің және білімділіктің, достық пен махаббаттың түгелдей 
көрініс табуы, жинақталуы. Ай мен күн – аспан әлемінің әшекейі, 
орман мен жемістер – таудың әшекейі, ал жердің сәні – адам. Абай 
үлкен мақтанышпен: «Адам деген даңқым бар!» – деп жар салады [5].

Абай адамның рақымды болуы оның Құдай тағаланың кө-
рінен қорыққандығына байланысты емес, оның өз қылықтары 
үшін ар алдында, ақыл-ойы, өзін қоршаған адамдар алдында 
жауапкершілігін сезінуімен деп есептейді. 

Абайдың этикалық тұжырымдамаларында «еңбек» ұғымының 
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айырықша орны бар, өйткені қазақтың ойшыл-ақынының еңбектің 
адам өміріндегі мәні туралы айтылмайтын шығармасы жоқ деп 
әсірелеусіз айта аламыз. Еңбек әрекетін Абай адамның рухани, 
ақыл-ойының қалыптасуының негізі деп есептеді: «Ақыл, ғылым 
– бұлар – кәсиби» [4, 219 б.]. Ол сонымен қатар, еңбек адам жанын 
түлетеді, ал еңбектен алыс жүретін жалқауларда жаман әдеттерге 
бейімділіктер көп кездесетінін келтіреді. «Еріншектік – күллі 
дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, 
кедейлік – бәрі осыдан шығады», – деп жазады «Ғақлиясында» [4, 
207 б.].

Еңбек, халық атына еңбек ету – адамның мінез-құлқы мен іс-
әрекеттерінің өлшемі, ең жоғарғы игілікті іс деп сенеді ойшыл. 
Халыққа қызмет ету идеясы, өз мүддесінен халық мүддесінің 
басымдылығы Абай шығармашылығының арқауы болып өтті.

Адамның қалыптасу процесінде тәрбиенің, қоршаған орта-
ның рөліне үлкен мән бере отырып, Абай өзін-өзі тәрбиелеумен 
айналысудың қажеттілігі туралы ойды баса айтады. Адам өз-өзіне 
басқаша көзбен қарауға, өзіндік талдау, өзіндік баға беру, өзіндік 
бақылау қажеттілігі туралы есте сақтауға тиіс. «Егерде есті 
кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәртебе, болма-
са жұмысында бір, ең болмаса, айында бір, өзіңнен өзің есеп ал! 
Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өміріңді қалай өткіздің екен, не 
білімге, не ахиретке, не дүниеге жарамды, күнінде өзің өкінбестей 
қылықпен өткізіппісің? Жоқ, болмаса, не қылып өткізгеніңді өзің 
де білмей қалыппысың?» – деген тоқтамға келеді қазақ ойшылы 
[4, 151 б.]. Бұл жерде қазақ ойшылының бүгінгі күні өте өзекті 
тақырыпты – эмоционалдық интеллект мәселесін қозғағаны көңіл 
аударарлық.

Жоғарыда тоқталып өткендей, Абайда адамды қандай 
да бір әрекеттер жасауға итермелейтін қажеттіліктерді қана-
ғаттандырудан туатын жағдайлар деп атап кеттік. Бірақ қажет-
тіліктерді қанағаттандырудың да шегі бар, оның өз мөлшері 
бар деп есептейді ойшыл: «әрбір жақсы нәрсенің өлшеуі бар, 
өлшеуінен асса – жарамайды. Өлшеуін білмек – бір үлкен керек 
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іс... Ішпек, жемек, кимек, күлмек, көңіл көтермек, құшпақ, сүймек, 
мал жимақ, мансап іздемек, айлалы болмақ, алданбастық – бұл 
нәрселердің бәрінің де өлшеуі бар» [4, 222 б.]. Бірақ мөлшерді 
қалай білеміз? Ұятты сезіну, арлылық адамды парасаттылық пен 
асып-таспаудың жолында ұстап тұрады дегенге тоқталады Абай. 
Бұл жерде біз белгілі орыс философы Вл. Соловьевтің ұят теория-
сы мен Абайдың ұят туралы ой-пікірлерінің соншалық күтпеген 
үңдестігіне таңданушылықпен назар аударғымыз келеді. Вл. Со-
ловьев ұят сезімі, ұят дегеннің өзі жалпы адамдықтың, моральдық 
маңыздылықтың бірінші элементі деп есептеген, ұятты мінез-
құлықтың айрықша реттеушісі дей келіп, Декарттың «Мен ойлана-
мын, сондықтан өмір сүрудемін» деген әйгілі сөзін «Мен ұяламын, 
демек, мен өмір сүрудемін» деп келтіреді. «Ұятты жоғалту», яғни 
«адамдықты жою» деген байламға келеді орыс философы [6]. Ал 
Абай «Ғақлияның» отыз алтыншы сөзінде осы ұғымды толық 
талдай келіп: «Ұят деген адамның өз бойындағы адамшылығы» 
[4, 182 б.] – дейді. «Ғақлияның» он төртінші сөзінде қазақ ой-
шылы былайша ой қорытады: «ар мен ұятқа терістіктен сілкініп, 
бойын жиып ала алмаған кісі үнемі жаманшылыққа, мақтанға 
салынып, өз бойын бір тексермей кеткен кісі, тәуір түгіл, әуелі 
адам ба өзі?» [4, 149 б]. Екі ойшылдың идеяларындағы мұндай 
айқын үндестіктің, этикалық идеялардың мұндай жаңғырығын 
түсіндіру қиын. Абайдың Вл. Соловьев еңбектерімен таныс бол-
ды деген ұйғарымға келуге болады, өйткені олар Ресейде көптеген 
журналдарда жарияланған, кеңінен танымал болды, ал Абай бай 
кітап қорымен әйгілі Семей кітапханасының тұрақты оқырманы 
болғаны жұртшылыққа белгілі.

Ж. Аймауытұлы «Абай» журналында жарияланған жоға-
рыда аталған мақаласында, қазақ ағартушысының этикалық 
қағидаларына байланысты былай деп жазады: «Шеберлікті 
меңгер, оқы, еңбек ет, тәрбиелі бол, адам бол, шамаңды парықтай 
біл деп Абай табаңдылықпен қайталайды. Ол халқыньң қамын 
ойлады, адамдық атына қызмет етуге, адамды туысындай сүюге 
шақырды» [1]. Ж. Аймауытұлы сондай-ақ Абайға «дананың 



• 1. Абайдың философиялық ілімі •

27

көрегендігі, ізгілікке құштарлық, әділдік, шыншылдық» тән деп 
тұжырымдап, ол өмір бойы «жаңылыс басқандарды дұрыс жолға 
бағыттауға ұмтылды» [1], – дейді.

Біздің көзқарасымызда жазушы Абайдың этикасының негізгі 
өсиеттерін талғампаздықпен өте дәл айқындады, оның өн бойын-
да адамға деген гуманистік идеялар тұнып жатқан болатын.

Абай ғұмыр бойына адамдық идеяларын ұсынды, ол адамды 
шыққан тегіне, қоғамдағы дәрежесіне, ақсүйектігі мен байлығына 
қарап бағаламауға, адамның адамдарға жасаған жақсылығына, 
оны рухани дүииесіне қарап бағалауға үндеді, рухани қасиеттер 
– адам өміріндегі басты нәрсе деп есептеді. Нұрлы ақыл мен 
ойлы жүрек адамды бастап жүруге тиіс, сонда ғана оның еңбегі 
мағыналы, ауқаттылығы орынды. Ол адамның ішкі әлемі әрқашан 
даму үстінде болатынын байқап, өзінің негізгі этикалық принципі 
«Адам бол!» дегенді имандылықтың жетілуі тұрғысынан түсінді. 
Міне, осы тұста Абай еліміздің Президенті Қ.-Ж.Қ. Тоқаевтың 
«Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» мақаласында көтерген 
бүгінгі күннің өте өзекті тақырыбы меритократия мәселесі туралы 
ой толғайды [7].

Басқа да ағартушылар секілді Абай да қоғамның жақсаруына 
имандылықты жетілдіру жолымен қол жеткізуге болады деп, ал 
оның жоғарғы міндетін халық игілігіне жаратуға ұмтылу деп білді.

Ойшыл-ақынның этикалық идеясы эстетикасымен тығыз 
өріліп жатыр. Абайда имандылықты жетілдіру – бұл этика мен 
эстетиканың бірлігі, ол белгілі бір эстетикалық құндылыққа ие. Ол 
үйлесімді тұтастықты іздеуді өнер, сөз, поэзия арқылы жүргізеді, 
тірліктің күйкілігін эстетикалық тәрбие жолымен жеңуге, шындық 
өмірмен байланыстағы сөз құдіретімен адамдарға әсерін тигізуге 
әрекет етеді. Өз поэзиясының өмірлік негізі жайлы былай деп жа-
зады: 

Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, 
Жоқ барды ертегіні термек үшін» [4, 126 б.]. 
Абай поэзияның мазмұнына, өлеңдердегі ойға үлкен мән берді: 
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«Өлеңге әркімнің-ақ бар таласы, 
Сонда да солардың бар таңдамасы.
Іші алтын, сырты күміс сөз жақсысын, 
Қазақтың келістірер қай баласы?» [4, 90 б.].

Абайдың жанға жақын идеяларының бірі адамды табиғатқа 
жақындату: адам мен табиғат, табиғат пен махаббат, табиғат пен 
өмір, табиғат және өнер оның поэзиясының сүйікті тақырыптары 
болды. Абай шығармашылығында нақтылы пейзаждық, ли-
рика көлемі аса көп емес, барлығы бірнеше өлеңдер: «Жаз», 
«Күз», «Қараша, желтоқсан мен сол бір-екі ай», «Қыс», «Желсіз 
түнде жарық ай», «Жазғытұры» және басқалар. Дегенмен 
бұл шығармалардың Абай шығармашылығында алар орны 
салыстырмалы түрде ерекше, өйткені бұл өлеңдерде қазақ 
даласындағы жылдың төрт мезгілі толығымен суреттеліп қана 
қоймайды, табиғаттың көркемдігі айшықталып, ақынның дүниеге 
көзқарасы, оның идеялық-көркемдік кредосы, оның көшпелі өмір 
жағдайындағы әлеуметтік проблемаларды түсінуі, адамды түсінуі 
тұтастай көз алдымызға келеді. «Оның жылдың төрт мезгіліне 
(көктем, жаз, күз және қыс) арналған ғажап өлеңдері Еуропаның 
көрнекті ақындарының өлеңдерімен қатар тұрар еді» – деп жаза-
ды Ә. Бөкейханов [8, 8 б.].

Абай үшін табиғат өэгеріссіз материалды, нақты, тамаша әрі 
адаммен, әлеуметтік ортасымен тығыз байланысты. Ол нақтылы 
шындықты ақын көзімен қабылдайды, яғни оны әсемдіктің 
тұлғасы ретінде ұғынады, «Әсемдік – бұл өмір!» деген Н.Г. 
Чернышевскийдің еңбектерімен «Современник» журналы арқылы 
танысқан соң, Абай да оның бұл эстетикалық принципімен келісер 
еді. Абай өзінің «Адамның кейбір кездері» өлеңінде: 

«Ызалы жүрек, долы қол, 
Улы сия, Ащы тіл. 
Не жазып кетсе, жайы сол, 
Жек көрсеңдер өзің біл»[4, 257 б.], 
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– деп Н.Г. Чернышевскийдің эстетикалық идеяларының әсерінсіз 
жазбауы мүмкін емес. М.О.  Әуезовтің: «Чернышевскийдің дис-
сертациясының тек қана он жетінші тезисіндегі өнердің туынды-
лары өмірді түсіндіріп және болмысқа үкім шығаруға тиісті деуі 
қазақ классигінің дүниетанымындағы көп нәрсені айқындады», – 
деп жазуы дәл шындықты көрсетеді [9, 353 б.].

Абайдың ақындық өнерге, поэтикалық шығармашылыққа, 
өнердің қоғам өміріндегі орнына деген көзқарастарында төңкеріс 
жасауға әсер еткен Семейдегі жер аударылушылармен қарым-
қатынасы, бұл түсініктер (сол кездегі қазақтардың қоғамдық 
үстемдік еткен) бойынша, өлең, ән, музыка шығару – жарамсақ 
ақындардың өзіне нан табатын үлесі деп бағаланатын. Абай мұнан 
кейін – өзін сол кездегі дала аристократиясы жек көретін ақын деп 
атаудан қорынбады, ал поэтикалық өнерге құрметпен қарады. Ол 
шайырлық және философиялық шығармашылық жолына түсе 
отырып, өнерді бай-шонжарлардан сый-сияпат алу құралына ай-
налдырып, сонысымен өнердің биік атағын төмендеткен, алтын 
сөзді мысқа айналдырған қазақ ақындарын әшкерелеген көптеген 
өлең жолдарын жарыққа шығарды.

Абай жасөспірім шағынан бастап өз дәуірінің бел ортасында 
болды, дәуірдің әлеуметтік-тұрмыстық жағдайы оның әлеуметтік-
саяси қөзқарасында, көркем шығармашылығында және іс-
әрекетінде айқын әрі дәл көрінді. Абай өзінің көрнекті рухани 
сапарын ерте сезінді және де биік міндетіне қатысты қателеспеді 
деп ойлаймыз.

Абайдың ертерек жазылған шығармаларында бой 
көрсеткен әлеуметтік және азаматтық арқаулар, кейін оның 
шығармашылығында алдыңғы орынға шықты. Ол қоғамдық 
құрылыс, сайлау жүйесі (патшалық реформаға сәйкес енгізілген), 
билер соты құрылымының мәселелеріне баса назар аудар-
ды. Қазақ ойшылы өз заманының феодалдық-патриархалдық 
қоғамының ұнамсыз жақтарын қоғамды феодалдық топтарға 
бөліп тастауынан, халықтың күшін бөлшектеуінен көрді. 
Абай шығармашылығының арқауына айналған ой – ру, тайпа 
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арасындағы жанжал, дау-дамай, алауыздықты жою қажеттілігі, 
ұлттық сананың дамуына ықпал ететін ұлттық бірлікті нығайту 
еді. Міне, осыдан Абай жүз елу жылға жуық уақыт бұрын айтқан 
бүгінгі күндегі ең өзекті ойларды көреміз.

Өзін ешқашан иектен арғыны көрмейтін рулық мүдделер-
мен шектемеген Абай, шын мәнінде халық ақыны ретінде се-
зінді. Әрқашан болашағын ойлаған ақын қазақ халқын бірлікте, 
бірегейлікте болғанын көрді, ол қазақтардың бірлігін өз бойына ру-
хани өмір мен тіл саласында сіңіре білді. Ол: «Қалың елім, қазағым, 
қайран жұртым» [4, 48 б.], – деп жан айқайын білдіреді... Өз халқын 
шексіз сүйген, оның тағдырына қандастық ортақтастығын сезінген 
Абай ол туралы тура, аяусыз сөз найзасымен түйрей, сөз айтады. 
Диалектикалық тұрғыдан бұл түсінікті, әрі ұғынықты. Лермон-
тов «жұмбақ» деп атаған махаббат осы болатын: «Мен Отанымды 
сүйемін, бірақ мендегі махаббат жұмбақ»... Жұмбақтық өз халқын: 
игілікті, биік, жоғары мақсаттар мен идеалдарға ұмтылған биіктен 
көргісі келген, үлкен тілектен туындап жатады деген ой түйеміз. 
Абайдан басқа ешбір адам, дәл осылайша, қазақтар бойындағы 
ұнамсыз қылықтарды, қазақ қоғамындағы теріс құбылыстарды ая-
усыз, уытты сөзбен әшкерелеген емес.

Қазақ ойшылы патша үкіметінің реформасына сәйкес 
енгізілген сайлау жүйесіне баса назар аударады [10]. Сайлау 
жүйесін сынауда Абайдың көзқарасы Ш. Уәлихановтың «Сот 
реформалары туралы жазбаларындағы» пікірлерімен үндесіп 
жатады: «...біздегі, даладағы сайлаулар қазіргі уақытта рулық 
тұрмыс заңы әсерімен рулық алауыздықтармен шектелу-
де және бай қырғыздардың (қазақтардың – Г.Ғ.) даңғойлығын 
қанағаттандыруға қызмет етіп, әрі лай суда балық аулауды жетік 
меңгерген орыс чиновниктерінің баюына жағдай жасауда» [11,                              
93 б]. Абай да осы бір сайлау жүйесін кесірлі деп санайды, өйткені 
ол рулар арасындағы жанжалды күшейтеді, жаңа жағдайда ман-
сап үшін күресті күшейтіп, даукестік пен парақорлықты туғызды.

Сот құрылымы туралы мәселеде қазақ ойшылы мерзімсіз 
сайланатын билерді (қазылар) дұрыс деп табады. Ол билер саны 
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жұп болмау керек деп есептейді, себебі «Би екеу болса, дау төртеу 
болады» [4, 133 б.]. Қазақтар үшін қоғамдық ұйымның ең тәуір 
түрін іздеуде Абай таза рулық басқару тәжірибесін қолайлайды, 
ол былай деп жазады: «ол заманда ел басы, топ басы деген кісілер 
болады екен. Көш – қонды болса, дау – жанжалды болса, билік со-
ларда болады екен. Өзге қара жұрт жақсы-жаман өздерінің шару-
асымен жүре береді екен. Ол ел басы, топ басылары қалай қылса, 
қалай бітірсе, халық та оны сынамақ, бірден бірге жүгірмек бол-
майды екен» [4, 213 б.]. Халық өз басшыларының соңынан ерді, өз 
табынушыларының кемшіліктерін көрмеді, олардың көрегендігін 
мадақтады, оларды құдайдай көрді, халықтың өзі де жақсы бола 
түсті деп есептейді Абай. Бұлайша болғанда: «бәрі де өз бауы-
ры, бәрі өз малы болған соң, шынымен жетесінде жоқ болмаса, 
солардың қамын жемей қайтеді?» – деп риторикалық сұрау қояды 
қазақ ойшылы.

Абай рулық басқаруды көтермелей көрсетеді, дегенмен кейбір 
тұстарда оның айтқандары дұрысқа келеді. Өнегелілік тұрғысы-
нан келгеңде, ру басы рулық қоғамда халыққа әлдеқайда жақын 
болды, оның мүшелерінің қамын ойлап, феодалдық қоғаммен 
салыстырғанда, олардың ар-ожданына құрметпен қарады.

Рулық басқаруды көтермелей көрсетсе де, Абай оның 
кемшіліктерін көре білді. Бұрынғы «ел басы» мен топ басының 
кемшілігі олардың «білімінің болмауы» деген тоқтамға келеді. 
Ол күшті, ақылды, оқыған әрі бай билеушінің ру арасындағы 
алауыздықты жоюға қабілеті жетеді, халықты әлеуметтік өрлеу 
жолымен алып жүреді деген терең сенімде болды. Феодалдық 
бытыраңқылықтан орталықтандырылған мемлекетке өту кезе-
ңінде күшті де ақылды жеке адамға сену көптеген ойшылдарға 
тән болғаны бізге белгілі, бұл салада Абай көзқарастары жаңалық 
емес, бірақ олар қазақ даласында жаңаша естілді. «Сократқа 
у ішкізген, Иоанна Аркті отқа өртеген, Ғайсаны дарға асқан, 
пайғамбарымызды түйенің жемтігіне көмген кім? – Ол – көп, ен-
деше, көпте ақыл жоқ. Ебін тап та, жөнге сал» [4, 183 б.] – дейді 
Абай 1896 жылы «Ғақлияның» отыз жетінші сөзінде.
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Күшті тұлғаның әрекет етуіне жағдайлардың жоқ екендігін 
ескере отырып, бірақ та өз идеяларынан бас тартпай, қазақтың 
ойшыл-ақыны халыққа қолайлы және қазақтың болмысына 
оңтайлы әлеуметтік жаңару жолын іздейді және әлеуметтік өсу 
(өрлеу) адамның қоршаған дүниені тануына және бұл танымның 
адамдардың іс-әрекеттерінде жүзеге асуына тікелей байланысты 
деп біледі. 

Абай адам үшін ұлы бақыт халықтың қайғы-қасіреті мен 
ауыртпалығын жеңілдету деп біледі, оның жоғары міндетін 
адамдарға зор пайда әкелу деп бағалайды. «Өзің үшін еңбек 
қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың; адамшылықтың 
қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі 
боласың» [4, 183 б.], – деп жазды қазақ ойшылы. Абай өзінің бүкіл 
шығармашылық күш-қуатын адамдық игіліктерге, ақиқат адамдық 
болмысты іздеуге, адамға лайық өмірге ұмтылуға сарп етсе, 
сондай-ақ оның ізбасарлары – Шәкәрім Құдайбердіұлы, Әлихан 
Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Мағжан 
Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытұлы өздерін ұлы қазақ ойшылының 
шәкірттеріміз деп есептеген, оның ісін жалғастырушылар болды.

Олардың шығармашылық мұраларына талдау жасау – бұл 
ойшылдардың көптеген мәселелерді мүлде тереңнен қозғағанын, 
ал олардың ұсынған ой-толғамдарының бағасын бүгінгі күні ғана 
нақтылай бағамдауға болатынын көрсетеді. Мәніне жете үңіле 
қарасақ, олардың өз заманынан оза туғандығын сеземіз, себебі 
қазіргі кезеңде олардың бұдан жүз жыл бұрын айтып кеткен 
мәселелерін шешу үстіндеміз. Абайдың ізбасарлары қазақ фоль-
клорына, Шығысқа, Ресей мен Батыстың рухани мәдениетіне бет 
бұруды тоқтатқан жоқ, өз көзқарастарында Шығыс пен Баты-
сты ұластыра отырып, олар Абайдың поэтикалық дәстүрлерінің, 
оның философиялық, этикалық, эстетикалық қағидаларының 
толыққанды жалғастырушылары, мирасқорлары болды. Абай 
секілді олар да өз шығармаларында адами тіршіліктің бірлі-жарым 
фактісін өмір туралы тұтастай философиялық жинақтау сатысы-
на дейін жеткізді, ал адам мәселесі олар үшін өзекті мәселеге ай-
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налды, осыны шешу арқылы басқа да мәселелерге жауап табуға 
ұмтылды.

Абайдың шәкірттері, оның идеяларының өзіне тартар әсерімен 
рухтанып, ұлы қазақ философ-ақынының шығармашылығының 
желісін құраған әсемдікке, сұлулыққа ұмтылды, әсіресе оның 
мәңгілікке, өмірдің мәнін іздеуге құрылған, адам қасиетінің 
биіктеуіне бағытталған оның ой-толғамдарының құрылымын 
айрықша бағалады. «Талабым, таяғым, жігерім, азығым, маң-
дайыма ұстаған ақын Абай – қазығым..., деп шын ниетімен жа-
зады Жүсіпбек Аймауытұлы 1918 жылы «Абай» журналында [1].

Абай шығармашылығының, адамшылық жаңғырық-үні, оның 
тартымдылығы мен жоғары құндылығы – оның адамды жаңарту 
жолдарын іздеуде, оның рухани дүниесін байытуға ұмтылысында, 
оның күш-жігері мен қабілетіне сене отырып, жетілдіруге жағдай 
жасауға талпынуында жатыр. Абай, адам дүниенің жиынтығы, 
жаратылыстың шыңы, қоғамның негізі мен тамыры деген 
ұйғарым жасады. Оның әділдік мұратын, имандылық талаптарын 
қалыптастыруға үндеп, әрбір адамға арнаған «Адам бол!» деген 
қағидасының мәні күні бүгінге дейін көкейкестілігін жоғалтпаған.

Абай идеяларының дәл осы өзектілігі мен қажеттілігі 
қазіргі уақытта көптеген атауларды құрайтын Абай туралы ора-
сан зор әдебиетті өмірге әкелді. Бұл ұлы ақын-философқа деген 
қызығушылықтың кеңдігі мен тереңдігін ғана білдіріп қоймай, 
Абайдың өз заманының айнасы болғандықтан және бұл айнаға 
зер салмай қазақ халқының тарихын да, дәстүрін де, идеялық 
ұмтылысын да, өткені мен болашағын да танудың, ұғынудың 
мүмкін еместігімен сипатталатын белгілі бір заңдылықты 
түсінуден хабар беретін тәрізді. 

Абайдың философиялық, этикалық, эстетикалық, әлеуметтік-
саяси, діни көзқарастары, дүниетанымдық мәселелері бірқатар ар-
найы зерттеулердің нысанына айналды: «Абайдың дүниетанымы 
мен философиясы», Алматы, Ғылым, 1995 [12]; «Абай және 
қазіргі заман: зерттеулер жинағы», Алматы, Ғылым, 1994 [13];                          
Есімов Г. «Хакім Абай (даналық дүниетанымы)», Алматы, 
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Атамұра-Қазақстан, 1994 [14]; Орынбеков М.С. «Абайдың 
философиялық көзқарастары», Алматы, Білім, 1995[15]; Барлы-
баева Г.Ғ., Ерғалиев І.Е. «Абайдың этикалық және гуманистік 
ой-толғаулары», Алматы, ҚР ҒМ-ҒА Философия институты, 1997 
[16]; Әбділдин Ж., Әбділдина Р. «Абай – кемеңгер ойшыл және 
гуманист», Астана, Фолиант, 2015 [17]. Біздің пікірімізше, абай-
тану саласындағы зерттеулер болашақта одан ары белсенді түрде 
жалғаса береді, өйткені Абай – сарқылмас рухани қазына және 
қазақ философиялық ойының ең биік шыңы, ал абайтанушылардың 
әрбір жаңа буыны ұлы ойшыл-философтың шығармасынан қазіргі 
заман мен адамның рухани әлемін терең түсінуге септігін тигізетін 
нәрсені табады. 
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1.3. Абайдың философиялық іліміндегі адам мәселесінің 
экзистенциалдық сипаты

Философиялық антропологиядағы ең күрделі мәселелердің 
бірі болып саналатын өмірдің мәні мәселесін зерттеудің өзектілігі 
қазіргі заманғы философияның ішкі даму қажеттіліктерінен ғана 
емес, бүгінгі күннің талаптарынан да туындайды. Өмірдің мәні 
туралы сұраққа жауап таба алмай қиналған адамға архикүрделі 
абстракциялар емес, оның күнделікті өмірінде кездесіп отырған 
практикалық мәселелерді шешуге көмектесетін философиялық 
талдау қажет болып отыр. Осы тұрғыдан алғанда, қазақ халқының 
Абай Құнанбайұлы сияқты белгілі ойшылдарының баға жетпес 
адамгершіліктік-философиялық мұрасына үңілу теориялық және 
практикалық тұрғыдан аса маңызды. 

Адам дүниеге не үшін келеді? Адам өмірінің мәні бар ма? 
Бар болса, неде? Жоқ болса, неге? Өмір не, өлім не? Осы тек-
тес экзистенциалдық сауалдар талай ғасырлар бойы адам 
қоғамының қарапайым адамынан бастап, ғұлама ойшылдарына 
дейін мазалап келе жатыр, олардың «мәңгілік» сұрақтар аталуы 
да сондықтан.

Адам экономикалық, әлеуметтік, саяси және рухани салалар-
да қандай жетістіктерге қол жеткізгеніне қарамастан, Канттың 
сөзімен айтсақ, бізден биіктегі жұлдыздар мен біздің бойымыздағы 
адамгершілік заңдылықтар туралы ойланумен болады. 
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Өмірдің мәні туралы сұрақты өзіне қоя білу және оған жау-
ап таба білу – әрбір адамның өмірін, оның болмысына нықтаушы 
белгі. Өмірдің мәні туралы ойланбайтын адамды кездестіру қиын, 
әрбір адам саналы түрде немесе санадан тыс осы мәселені ше-
шуге тырысады, бірақ бұл өте күрделі міндет. Адам өмірмәндік 
сауалдың түбіне тереңдеп бойлаған сайын оның жауабын табу 
мүмкіндігі де азая береді.

Өмірдің мәні мәселесіне деген рефлексия қоғамдағы өтпелі, 
дағдарысты кезеңдерде күшейе түседі. Осындай кезеңді біздің 
қоғам басынан кешкені белгілі және ол әлі де жалғасып отыр. 
Экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени өзгерістер қо-
ғамдық құндылықтардың қалыптасқан, халықтың өзіндік са-
насына мықтап енген бұрынғы жүйесін күйретті. Өмірді жаңа 
құндылықтар бағытында өзгертуге деген талпыныстар адамның 
басқа құндылықтар негізінде қалыптасқан ішкі дүниесінде 
қайшылықтар туғызуда. Бұл қайшылықтар тұлғаның бірлігі мен 
тұтастығына, адамгершілік келбетіне, жеке адамның ғана емес, ол 
арқылы бүкіл қоғамның өзіне қауіп төндіруі мүмкін, себебі тұлға 
өзінің өмірмәндік ізденісінде өзіндік құндылықтарды жалпы 
қабылданған құндылықтармен ұштастыруға ұмтылады, қоғамдық 
құндылықтарды көбіне басты бағдар ретінде ұстанады.

Әрине, қоғамдағы құндылықтар жүйесі өзгеріп отыруға тиіс 
екендігін теріске шығаруға болмайды, бірақ бұл өзгерістерді адам-
ның еркінен тыс, бұйрықтық тәсілмен, оның мүмкіндіктерімен 
сол өзгерістерді қабылдауға дайындық деңгейін ескерусіз жүзеге 
асыруға болмайды. Сананың өзгеруі ішкі логикаға байланысты, 
сонымен бірге әлеуметтік болмыс шарттарының да әсері мол. 
Экономикалық және саяси тұрақтылық түпкілікті орнығып бол-
май тұрған қазіргі жағдайда көптеген адамдар өмірдің мәнін 
таба алмау немесе қате, бұлыңғыр түсіну қатеріне тап болып 
отыр. Өмір күрделенген сайын адамға өмірден өз орнын табу, 
өз мүмкіндіктерін толық жүзеге асыру қиындай түсуде. Адамы 
да, қоғамы да өзгерген, өзі қырық құбылған заманда болашағы 
бұлдырланған адам жалғыздық пен өгейсінуге, белгісіздік пен 
бөгделікке ұшырап отыр.



• 1. Абайдың философиялық ілімі •

37

Осындай қиын сәттерде адамға көмек бере алатын ғылым 
– философия. Адам туралы ғасырлар бойы жинақталған 
философиялық-антропологиялық бай мұрасына сүйене отырып, 
оның ақыл-ойға ие тіршілік етуші ретіндегі жұмбақ табиғатының 
ерекшеліктерін ашып көрсетуге және өмірге келгендегі басты 
мақсатын түсіндіруге тырысады, өмірдің нағыз мәніне жеткізер 
жол сілтейді, сол арқылы қазіргі заман адамының өмірмәндік 
гиперрефлексиясын сәлде болса жеңілдетіп, оның экзистенциал-
дық вакуумнен шығуына қолынан келгенінше көмектеседі. Ал 
жүрегі қазақ адам өзін толғантқан экзистенциалдық сауалдардың 
жауабын бүкіл адамзат тарихында өшпесіз қалдырған философ 
ойшылдардың туындыларынан ғана емес, ең әуелі қазақ хал-
қының адам өмірінің мәні туралы адамгершілік философиялық 
толғаныстарға толы вербальді дискурстік рухани мәдениетінен 
таба алады. Оның өмірмәндік мазмұны арнайы ғылыми зерттеу 
объектісіне айнала қойған жоқ, бұл тұжырымды әсіресе қазақ 
философиясының бастауы – қазақ ауыз әдебиеті, оның эпос, қара 
өлең, қоштасу, жоқтау, ақындық, жыраулық, шешендік өнер және 
тағы басқа түрлеріне қатысты айтуға болады.

Әбу Нәсір әл-Фараби, Қожа Ахмет Йасауи, Жүсіп Баласағұн, 
Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбайұлы, 
Шәкәрім Құдайбердіұлы, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев, 
Ғұмар Қараш секілді ойшылдарымыздың да туындылары өмір-
мәндік мазмұнға толып тұр. Олардың шығармаларын зерттеп 
қана қоймай, тұлғалық сипаттарына, трагедиялық тағдырларына 
тереңірек үңілу қазіргі адамға ой салып, өміріне сабақ болар еді. 
Өткенге деген мұндай экскурс бізге қазіргі таңда аса қажет бо-
лып тұр, бұл қажеттілік қазіргі рухани жағдайымыздың кейбір 
құбылыстарынан туындап отыр. Қоғамда адам өмірінің мәнін қате 
түсіну, оған жауапты қазақтың табиғатына жат мәдениеттерден 
іздеу, өзгеге еліктеу қаупі бар. 

Белгілі ғалымдар Ә. Нысанбаев пен Ғ. Есім қазақ халқының 
философиялық дүниетанымын зерттеу бағытындағы жұмыстар 
жаңа басталған кезеңнің өзінде-ақ: «қазақ философиясы – «өмір 
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сүру философиясы», яғни рухы жағынан қазіргі экзистенциа-
лизмге жақындау» деген пікір айтқан болатын [1]. Өмірмәндік 
мәселенің жалпы философиялық мағынасын түсіндіріп қана 
қоймай, қазақ философиясының осы терең экзистенциалдық 
мазмұнын, халқымыздың өмірмәндік ұғымдарының құндылығын 
ашып көрсету қазіргі заман адамына теориялық және практикалық 
жағынан пайдалы. Бұл жұмыс философ ғалымдардың міндеті, біз 
оны орындау арқылы жоғарыда аталған құбылыстардың алды-
налып, қоғамымыздың рухани шыңдалу ісіне үлес қоса аламыз. 
Карл Ясперс рухани регресске душар болып отырған қазіргі адам 
өз табиғатын толық түсініп, нағыз адамға айналу үшін өзінің 
тарихына, шыққан тегіне қайта оралып, оған тереңірек үңілу 
қажет екендігін ескерткен [2, 213 б.]. Бұл пікірді толық мақұлдай 
отырып, өмірдің мәні мәселесі туралы пайымдауларды қазақ 
халқының ұлы тұлғасы Абай Құнанбайұлының философиялық 
толғаныстарға толы рухани мұрасынан іздеу мақсатында осы 
еңбек жазылды, себебі өткеніміздің көрнекті ойшылдарымен 
диалог «адамзат тәжірибесінің олар тұжырымдаған жемістерін 
ұғынуға және ұмытпауға, сонымен бірге өмірлік жол көрсетер 
жарық сәуле алу үшін жеке өмірімізде тексеруден өткізуге қызмет 
ете алады» [3, 36 б.]. 

Қазақ ұлтының өмірінде Абайдың алатын орнын түсіндіріп 
жатудың өзі артық. Көзі ашық қазақтың жүрегінде мәңгілік орын 
тапқан Абайдан басқа тұлғаны атау қиын. Ол қазақ үшін парасат 
биіктігінің, ақыл-ой толықтығының, адамгершілік пен рухани 
байлықтың өлшемі. Қазақ бар іздегенін Абайдан табады, қиналған 
кезде Абайды оқып, Абай арқылы тазарады, Абай арқылы жұ-
банады. Қуаныш сәттерінде де адам өзі кешкен сезімдерінің дәл 
сипатын осы ұлы ақынның өлеңдерінен табады, себебі оның ту-
ындыларында адам өмірінің бар саласы түгелдей дерлік қамтыды 
және «не нәрсе жайынан жазса да Абай түбірін, тамырын, ішкі 
сырын, қасиетін қармай жазды» [4, 217 б.].

Абайдың шығармашылығын зерттеу жаңару жолына түскен 
қазіргі Қазақстан үшін аса маңызды. Қазақстан Республикасының 
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Президенті Қ.-Ж.К. Тоқаев атап көрсеткендей, «Ұлы ақынның 
шығармалары бүгін де өзектілігін жоғалтқан жоқ. Абайдың ой-
тұжырымдары баршамызға қашанда рухани азық бола алады» [5]. 

Әрбір қазақ баласына ол мектеп табалдырығын аттаған күннен 
бастап қария жасына жеткенге дейін өмірлік серік болған даныш-
пан ақынның өмірі мен шығармашылығы жан-жақты зерттелді де-
сек те, оның бар-жоғы екі кітапқа сиып кететін шығармаларының 
тұңғиық сыры әлі де ашылмағандай әсерден арыла алмайсыз, 
ойларының құдыреті мен ұлылығына табынумен, тамсанумен 
боласыз. Қазақтың бас ақынының философиялық толғаныстары 
да қазіргі заман адамын дәл осылай таңдандырады. Бізді мазалап 
жүрген адам, өмір, өлім, өмірдің мәні мәселелерінің шешімдерін 
де Абай тұтас қамтып, түсіне білген адамның санасына жеткізіп 
кеткен екен. 

Абай секілді ғұламаның өмірмәндік ойларын таратып айту 
– қиынның қиыны. Бірақ әрбір қазақ оны түсінуге, шамасы кел-
генше ұғынуға ұмтылуы тиіс. Біреу үстіртін, басқа адам тереңірек 
тексерер, қайткен күнде де Абай өзін оқыған адамның жүрегінде 
із қалдырары, санасына қозғау салары күмәнсіз. 

Сөз жоқ, Абай философиясының негізгі мәселесі – адам. Белгі-
лі қазақ философы Р.С. Сартаеваның: «Абай арнайы философиялық 
трактаттар қалдырған жоқ, бірақ оның мұрасының (өлеңдері, по-
эмалары, прозасы) философиялық сипатқа ие екені күмәнсіз, 
себебі оның философиялық көзқрастары мен ізденістерінің басты 
тақырыбы – «толық адам» мәселесі» деген ойы өте орынды [6, 80 б.].

Адам – табиғаттың ең үлкен жұмбағы. Дүниеде адам зерт-
темеген, құпиясын ашпаған нәрсе, құбылыс қалмаған шығар, 
әсіресе ХХ ғасыр дүниені танып-білу тұрғысынан алғанда 
адам үшін аса жемісті болды. Ал адамның өзі кім? Оның өмірге 
келгендегі мақсаты не? Адам қоғамы қайткенде түзелмек? Мәнді 
өмір дегеніміз қандай өмір? Осы мазмұндас сұрақтар көне за-
маннан бастап қазіргі кезеңге дейін өмір сүрген ойшылдарын 
толғантты және толғанта бермек, себебі оның дәл жауабын табу 
мүмкін емес. 
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Абай ғұламаны да ойландырған, күйзелтіп, күйіндірген осы 
жауабын табу қиын, мәңгілік мәселе. Оның шешімін ол тапты ма, 
жоқ па – әңгіме онда емес. Мәселе Абайдың өмірмәндік ізденісін-
де, ақынның осы сауалдар төңірегіндегі толғаныстарының жалпы 
қазақ үшін, әсіресе қазіргі қазақ үшін қажеттігінде, құндылығында. 
Абайдың философиялық-этикалық көзқарастарын терең зерттеген 
ғалым Г.Ғ. Барлыбаева тұжырымдағандай, «Адамның мәні, оның 
этикалық және эстетикалық келбеті, өмірінің мәні мен мақсаты, 
сезімдері мен интеллектісі әлемі ойшылдың терең толғантты» [7, 
128 б.]. 

Адам, оның өмірі туралы философиялық толғаныстарын 
Абай өлеңмен өрнектеді. Бұл кездейсоқ құбылыс емес, себебі 
философиялық ой кешу мен поэзиялық бейнелеу адамның руха-
ни қызметінің ажырамас жақтары. Философия мен поэзияның 
онтологиялық және гносеологиялық негіздері де бір, екеуі де 
нақты шындықты бейнелеуге тырысады. Бейнелеу тәсілдері 
мен нәтижелері әр түрлі болғанымен, екеуі де ақиқатты танып-
білуге ұмтылады. Философия ғылым ретінде пайда болғаннан 
бері адам дүниесін зерттеумен айналысып келе жатырса, 
поэзияның да жырлағаны адам. Адам жүрегін оятуға бағытталған 
шығармашылықтың азапты жолынан философ та, ақын да өтеді. 
Рухани қызметтің аталған түрлерінің ұқсастығының осындай мы-
салдарын көптеп келтіруге болады. Философия мен поэзияның, 
философ пен ақынның бірлігін теріске шығарып, поэзиядан фи-
лософия, ой мен мораль іздеу бекер дейтіндер де табылып жа-
тады, ондай пікірдің қисынсыздығына әлемдік деңгейдегі басқа 
тұлғаларды айтпағанның өзінде Абайдың өзі-ақ дәлел бола алады.

Абайдың адам, өмір туралы толғаныстарын екі кезеңге бөліп 
қарауға болатын секілді. Оның ақындық ғұмырының алғашқы 
кезеңінде адам, оған тән махаббат, сүйіспеншілік сезімдеріне 
арналған лирикалық жырлар басым. Ғашықтық өлеңдердің тама-
ша үлгілері дүниеге келген осы жылдары Абайда ойшылдықтан 
ақындық көбірек.

Екінші кезеңі – Абайдың ақыл тоқтатып, өткен өміріне көз 
жіберіп, өзінің де, қазағының да тіршілігін талдаған уақыты. 



• 1. Абайдың философиялық ілімі •

41

Өмірмәндік ізденістерге толы өлеңдері де, философиялық қара 
сөздері де осы жылдары жазылды. Түркі топырағының атақты 
ойшылдары Жүсіп Баласағұн мен Қожа Ахмет Йасауи секілді 
ғұламалар кешкен өмірмәндік экзистенциалдық күйзеліске Абай 
да ұшырады, «өкінішті көп өмір кеткен өтіп» деп, қайғы мен 
мұңға шөкті. Әдетте Абайға қазақты көп сөкті деп кінә тағамыз, ал 
оның жырларына тереңірек үңілсек, оның басқаның кемшілігінен 
бұрын өз мінін көбірек тексергенін көреміз. Пендешілік күйбең-
мен өтіп кеткен өміріне оның көңілі толмайды. Өз өмірінің ащы 
қорытындысын қазағына жеткізуге тырысады. Сондағы мақсаты 
– жақсы мен жаманды айырмай, береке-бірліксіз, дүние мен нәпсі 
қызығынан ұзап шыға алмай, байлық пен билікке таласумен өмір 
кешіп жатқан жұртына ой салу, ақыл беру. 

Абай өмір сүрген ХІХ ғасыр сан қилы тағдырды басынан 
кешірген, өз тарихында талай рет өмір тәлкегіне ұшыраған қазақ 
халқы үшін ерекше ғасыр еді. Үш ғасырға созылған бодандық 
қамыты әсіресе осы кезде күшейе түскен болатын. Америка 
ғалымы Уильям Файерман «Ресей 1820 жылы қазақтар мекендеген 
аймақтарда империялық билікті нығайту үшін әскери бекіністер 
сала бастады»деп атап көрсетеді [8, 173 б.]. (Ескертпе: ағылшын 
тілінен аударған Г.Н.).

Ресейдің отарлық саясаты қазақтың бүкіл өмір салтын, 
шаруашылық жүйесін, этникалық тұтастығын, моральдық 
келбетін бұзды. Осы тұрғыдан алғанда, тағы бір шетелдік 
зерттеуші Каффи Наоми Беттің «Ресей империясы өзінен алыс 
елдерді емес, іргелес жатқан территорияларды жаулап, біртіндеп 
өскендіктен, ол өзімен ұзақ уақыттан бері тығыз қарым-қатынаста 
болып отырған, орыстармен мәдени тіпті генетикалық жағынан 
араласып кеткен топтарға билік жүргізді» деген тұжырымы өте 
қисынды [9, 10 б.]. (Ескертпе: ағылшын тілінен аударған Г.Н.).

Бұл өзгеріс қазақ жұртының мораль саласында ерекше 
байқалды. Қай қоғамда болмасын мораль қоғамды біріктіруші, 
байланыстырушы рөл атқаратыны белгілі. Моральдың объективтік 
негізі – қоғамның әрбір мүшесінің маңыздылығынан туындайтын 
адамдардың бір-біріне деген мейірімділік, ізгілік қасиеттеріне 
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негізделген қоғамдық байланыстарға деген қажеттілік. Ал кісілік-
ке негізделген адами қатынастар қазақ үшін ғасырлар бойы 
ең басты құндылық болып келді, қазақ оларды шаруашылық 
қатынастардан да жоғары бағалады. 

Отарлау саясатының күшеюі мен қазақ даласында патша 
заңдарының орнауы осы қаймағы бұзылмаған қандастық бірлікті 
ыдырата бастады да, қазақ халқының адамгершілік келбетінің 
негізі болып келген рулық және ұлттық ынтымақтастық күйреу-
ге айналды. Елді байлыққа, болыстыққа ұмтылу, бәсекелік-
бақталастық сияқты жеке бастың мақсатын көздеуге негізделген 
жағымсыз қасиеттер жайлады. Бір сөзбен айтсақ, қазақ жұрты 
аза бастады. Абайды қапаландырып, қайғы-мұңға бөлеген де осы 
құбылыс еді. Қоғамдық иерархияға қызмет ету, болыстыққа та-
ласу сатысынан оның өзі де өткен болатын, өмірінің осы кезеңі 
ойшыл ақынды кейін талай өкіндірді де. Бірақ Абай үшін сезімі 
ақылын жеңгеннен туған қателіктері ұмытылмастай сабақ болды. 
Ол адам баласына өмірлік құндылық байлық пен мансап емес, 
адамгершілікті сақтау, өмірге адам болып келіп, адам болып кету 
екендігін ұғынды. Өмірдің мәні де Абайдың түсінігінде осы адам 
болып өмір сүруде. Ұлы ақынның өлеңдері мен қара сөздерінің 
түйіні осы.

Адам өмірінің мәні мен мақсатын түсіндіруде оның қара 
сөздерінің орны ерекше. Түрік ғалымы Meрьем Хаким» Оның 
«Қара сөздері» адам өмірінің мәні мен мақсатын түсіндіруде ерек-
ше рөл атқарады деген. Әлем, адамзат, ұлт, тарих пен рух, сонымен 
қатар, тұтас, үйлесімді және бейбіт ғалам оның «Қара сөздерінің» 
гуманистік идеяларында заңды орын алды» деп, өте дұрыс атап 
көрсетті [10, 273 б.]. (Ескертпе: ағылшын тілінен аударған Г.Н.).

Абайдың «Қара сөздер» кітабын қазаққа өмірдің мәнін тал-
дап көрсететін дайын оқулық десек, артық айтқандық болмас. 
Ғұламаның «Қара сөздерді» жазғандағы мақсаты да осы. «Бұл 
жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір 
бірталай өмірімізді өткіздік: алыстық, жұлыстық, айтыстық, 
тартыстық – әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа 
келдік: қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің бәрінің ба-
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янсызын, байлаусызын көрдік, бәрі қоршылық екенін білдік. Ал, 
енді қалған өмірімізді қайтіп, не қылып өткіземіз? Соны таба 
алмай өзім де қайранмын», – деп толғанған Абай өмір туралы 
түйген пікірлерін қағаз бетіне түсіре беруге бекінеді [11, 13 б.]. 
Басқаларға ой салудың, сол арқылы адамды түзетудің ең дұрыс 
жолы ретінде санаға сөз арқылы әсер етуді таңдайды: «кімде-кім 
ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын, керегі жоқ десе, 
өз сөзім өзімдікі...» [11, 13 б.].

Адамның өмірге келгендегі басты мақсатын Абай жетінші 
қара сөзінде ашады. Дүниеге келген адамдардың бір тобы «ішсем, 
жесем, ұйықтасам» деп тәнін күтеді, енді біреулер «көрсем, 
білсем» деп жан рақатына ұмтылады. Абай нағыз адам болу 
үшін жан сұраныстарын дамытудың қажеттігін айтады. Бұл жол 
адамгершілік жолы, руханилыққа, білімге талпыныс жолы. Рухани 
байлық адамның ең жоғарғы өлшемі десек те болады. Ішсем, же-
сем деген тән құмарлығы жануарларда да бар, адам осы мақсатты 
ғана көздесе, оның жануардан еш айырмашылығы жоқ. Әрине, 
өсіп-жетілу үшін тән сұраныстарын да қанағаттандырған дұрыс, 
бірақ жанды тәннен жоғары қоя білу керек. Көпшілік тобырдың 
түсінігі керісінше. Абайша айтсақ, «тәннен жан артық еді, тәнді 
жанға бас ұрғызса керек еді. Жоқ, біз олай қылмадық, ұзақтай шу-
лап, қарғадай барқылдап, ауылдағы боқтықтан ұзамадық. ...Жан-
ды тәнге бас ұрғыздық» [11, 23 б.]. Тәні жанын билеген пенде адам 
баласы болудан қалады, себебі «көкіректе сәуле, көңілде сенім 
жоқ. Құр көзбенен көрген біздің хайуан малдан неміз артық?» [11, 
24 б.]. 

Жалпы философия тарихында, әсіресе антика заманының 
философиясында кеңінен талқыланған жан мен тәннің тарты-
сын Абай осылайша жанның пайдасына шешеді. Тәнін күткен 
адам надандық пен тоғышарлық деңгейінде қала бермек, ал жан 
сұранысын орындаған адам ғылым-білім, адамгершілік жолында 
өзін үнемі жетілдіріп отырады. Дүниеге адам болып келген соң, 
өмірлік мақсатың да осы болуы керек, тек тәнді күтіп өмір сүрудің 
қажеті де жоқ. Абайдың осы ойлары әсіресе қазіргі заман адамына 
керек-ақ.



• Абайдың философиялық іліміндегі «толық адам» тұжырымдамасы 
және қазіргі заман •

44

Өмірдің мәніне жетемін деген адам қандай қасиеттерді бойы-
на жинап, қандай қасиеттерден арылуы қажет? Өмірде не нәрсенің 
маңызды екенін түсіну үшін адамға ең әуелі ақыл керек. Абай 
ақылды адамды есті адам деп сипаттайды. Ақылдың көмегімен 
адам өзі қызыққан өмір-дүниенің есігін ашады, дүниені ғана емес, 
өзін де, басқаны да ұғынуға тырысады. Өмірінің мақсатын анықтау 
міндетін де адамның ақылы атқарады. Ең қарапайымнан күрделіге 
дейінгі сан түрлі мақсаттың ішінен өзіне қажеттісін таңдап алу 
оңай емес. Есті адам құмарлық сезімге бой бермей, ақылына 
жүгініп, тұрақты, түпкілікті мақсатты таңдап алуға қабілетті. Ол 
«орынды іске қызығып, құмарланып, іздейді екен-дағы, күнінде 
айтса құлақ, ойласа көңіл сүйсінгендей болады екен. Оған бұл 
өмірдің өкініші де жоқ болады екен» [11, 13 б.].

Сезімі ақылын шырмаған адамның есі кетіп, ақылын қолдан 
шығарып алады да, анықты бұлдырдан айыра алмайды. Мұндай 
күй әсіресе жас адамға тән. Жастық шақта адамға өмірдің бәрі әлі 
алда, өмір таусылмастай, адам бәріне үлгеретіндей көрінеді. Абай 
осы алдамшы сенімнен сақтандырады, себебі ақылына құлақ 
түрмей әр нәрсеге бір қызығушылық адамның бойында мастық 
туғызады, ол ақылдың көзін мүлдем байлап тастайды. Есер адам 
осы мастықтан арыла алмайды да, «орнын таппай, не болса сол, 
бір баянсыз, бағасыз нәрсеге қызығып, құмар болып, өмірінің 
қызықты, қымбатты шағын итқорлықпен өткізіп алады екен-дағы, 
күнінде өкінгені пайда болмайды екен» [11, 13 б.].

Ақыл өмірлік мақсатты анықтауға көмектесіп қана қоймайды, 
сол өмір ағымын реттеп те отырады. Адам өмірінің әрбір күнін, 
жұмасын, айын ақыл таразысына салып, өзінен өзі есеп алып 
отырса, өмірін өкінбестей өткізетінін Абай баса айтады. Қандай 
тамаша ой! Бұл пікірге ұқсас «сандар теориясы» Пифагор-
да кездеседі. Антика ғұламасы адам өмірі сандар секілді ретті, 
үйлесімді, жинақы болу керектігіне назар аударған еді. Абайдың 
ойы тереңдеу. Ақылға жүгінбей, есепсіз, қалай болса, солай өмір 
сүрген адам өмірдің ағып өте шыққанын білмей қалып, кеш ой-
ланатыны шын емес пе? Сондықтан да ғұлама бабамыздың бұл 
пікірін әрбір адам басшылыққа алса, артық болмас еді.
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Адамды аздыратын ақылсыздық қана емес, сыншыл ақылдың 
айтқанымен жүретін, оны ұғатын жүрек пен қайраттың жоқтығы. 
Көздеген мақсатқа жету үшін ақылдылық аз етеді, ештеңеге мойы-
майтын батылдық, жүректілік керек. Осы жүректіліктің негізінде 
жігер мен қайрат жатыр. Қайрат ақылға бағынғаны дұрыс:

Жүректе қайрат болмаса,
Ұйқтаған ойды кім түртпек?
Ақылға сәуле қонбаса,
Хайуанша жүріп күнелтпек.

Аспаса ақыл қайраттан,
Тереңге бармас, үстірттер.
Қартыңның ойы шар тартқан
Әдеті жеңіп күңгірттер [12, 178 б.].

Ал жігерді адамның өз өмірінің негізгі мақсатын таңдап 
және оның құндылығын саналы түрде бағалап қана қоймай, 
оны жүзеге асыруға өзінің ішкі күш-қайратын жұмылдыра білу 
қасиеті десек, жігер мінезбен байланысты екен. Мінез ұғымын 
тереңірек түсінетін болсақ, өмірлік мақсатқа жетемін деген 
адамға табандылық, тұрақтылық қажет, бірақ мінез ақылға бай-
лаулы болғаны дұрыс. Мінезсіз адам өмір кешінен қалып қояды, 
себебі ол ақылсыз. 

Жігер мен қайраттан тұратын жүректілік ақылға құлақ салма-
са, асықтық іс жасалады. Қазақта көбіне жүректіліктің осы түрі 
көп кездесетін секілді. Абай айтқандай: «Амалдың тілін алса, 
жүрек ұмыт қалады. Біздің қазақтың жүректісі мақтауға сыймай-
ды» [11, 33 б.].

Таза жүректе ақыл, рақымдылық, мейірбандық қонақтайды, 
таза жүректі адамның шапағаты өзіне ғана емес, бүкіл адам бала-
сына түседі. Абайдың «адам баласына адам баласының бәрі – дос» 
деген гуманистік қағидасының негізінде де осы таза жүректілік 
принципі жатыр. Тереңірек ойлап қарасақ, ашық аспан астында 
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жер басып жүрген адамдардың бәрі бірдей, өмір мен өлім, қайғы 
мен рақат, тоқтық пен аштық, тағы басқаның бәрі бар адамға 
ортақ, жетпейтін ештеңе жоқ. Сондықтан да кішкентай өмірді 
қырқыспен өткізу ақылға сияр ма екен? Абай айтқандай: «...Бес 
күндік өмірің бар ма, жоқ па? Біріңе бірің қонақ екенсің, біреудің 
бағына, малына күндестік қылып, я көрсеқызарлық қылып көз 
алартыспақ лайық па?» [11, 61 б.].

Адамдар арасындағы араздық жүректің кірлеуінен шығады. 
Жүректі кірлететін – «мақтаншақтық, пайдакүнемдік, жеңілдік, 
салғырттық» [11, 101 б.]. Осы қасиеттерден және надандық, 
өтірікшілдік, мансапқорлық секілді жаман қылықтардан аулақ 
болуға Абай өз халқын үнемі үгіттеп отырды, себебі олар адам-
ды «ақылдан шығарып жібереді», ал «адамшылықтан шығарып, 
құмарпаздыққа салып жіберетін нәрседен бойды ерте тиып алуға 
керек» [11, 102 б.]. Ол үшін адамға керегі – қанағат. 

Қазақ аса жоғары бағалаған, Жүсіп Баласағұн, Қожа Ахмет 
Йассауи, Ыбырай Алтынсарин секілді ғұламаларымыздың фило-
софиясында ерекше орын алған осы ұғым туралы Абайша дәл айту 
мүмкін емес сияқты: «ішпек, жемек, кимек, күлмек, көңіл көтермек, 
құшпақ, сүймек, мал жимақ, мансап іздемек, айлалы болмақ, 
алданбастық – бұл нәрселердің де өлшеуі бар. Өлшеуін асырса, 
боғы шығады» [11, 101 б.]. Қанағат ете білу ар-ұят пен арлылыққа 
тікелей байланысты. Ар-ұят – өлшемнің шамасын анықтаушы, ол 
үшін адамға ең әуелі ақыл керек. Ақылды адам ғана шын ұят пен 
жалған ұяттың арасын аша алады. Ақылы тайыз, надан, ақымақ 
адам ұялмайтын нәрседен ұялады. Шын ұят бұл емес. Абайдың 
түсінігінде шын ұят ақылды, иманды адамда болады. Ұяла білу 
мен өзіңді өзің сөге білуді Абай адамның адамгершілігінің белгісі 
деп көрсетеді: «Біреуі сондай ұят, шариғатқа теріс, я ақылға, я 
абиұрлы бойға теріс, я адамшылыққа кесел қылық, қатеден, яки 
нәпсіге еріп, ғапылдықтан өз бойыңнан шыққандығынан бола-
ды. Мұндай ұят қылық қылғандығыңды бөтен кісі білмесе де, өз 
ақылың мен өз нысабың өзіңді сөккен соң, іштен ұят келіп, өзіңе 
жаза тарттырады. Кірерге жер таба алмай, кісі бетіне қарай алмай, 
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бір түрлі қысымға түсесің. ...Ұят деген адамның бойындағы өз 
адамшылығы, иттігіңді ішіңнен өз мойныңа салып, сөгіп қылған 
қысымның аты» [11, 64 б.]. Абайдың ойынша, осы шын ұят аз 
кездеседі, оны әсіресе өз замандастарының бойынан таба алмауы 
оны қатты таңдандырады. 

Өмірдің мәні руханилық пен адамгершілікке жету үшін 
адамға білім мен еңбек қажет екендігін Абай барлық дерлік 
өлеңдері мен қара сөздерінде айтады. Адамның тіршілігінің мәнді 
болмағы адамның өзіне ғана байланысты. Бұл мәселенің шешімін 
құдайтағалаға немесе басқа күштерге ысырып тастау қисынсыз. 
Еңбек ету, Абайдың сөзімен айтсақ, өнер үйрену адамға ең әуелі 
күн көріс үшін керек: «Мал тапса, қарын тояды. ...Қарны аш 
кісінің көңіліне ақыл, бойында ар, ғылымға құмарлық қайдан 
тұрсын?» [11, 45 б.]. Бірақ еңбекпен уақытша мал тауып, қарын 
тойдыру нағыз адамшылыққа жатпайды. «Мал жұтайды, өнер 
жұтамайды», сондықтан адам жалқаулыққа салынбай, еңбегін 
еселеп, ақылмен дамыта, жетілдіре білген жөн. Оған кедергі бо-
лар кеселдерді де Абай ұмытпай ескертеді. Қолдағы барға ғана 
мақтанбай, бар өнерді арттырып, басқа жұрттан үйреніп, талапта-
ну қажет. Еріншектік, жалқаулық, «өнерлісің ғой» деген мақтанға 
алдану мен ысырапсыздық еңбекті қор етеді, дауға айналдырып, 
адамшылықтан айырады.

Қазақстан философиясының көрнекті өкілі Г.Г. Соловье-
ва дұрыс атап көрсеткендей, кейбіреулердің қулық, сұмдық, 
жағымпаздық, тіленшілік арқылы жеңіл өмір сүргісі келетіні, 
жұмыссыз қаңғырып жүруді қалайтыны оны қатты ызаланды-
рады: «Тыныш жатып, көзін сатып, біреуден тіленбей, жанын 
қарманып, адал еңбекпен мал іздемек – ол арлы адамның ісі» [13, 
25 б.].

Еңбексіз білім де келмейді. Ғылым тілі – дүниенің кілті. 
Адамның көкірегін тазартатын да, надандықты жеңетін де ғылым. 
Осы қағидаға өзі көзі жеткен Абай қазақ жұртын мал емес, тау-
сылмас қазына білім мен ғылым жинауға шақырады. Ерінбей 
еңбектенсе, алынбайтын білім қамалы жоқ екендігін ұлы ақын 
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әсіресе жастарға көбірек ұғындырады. Абай білім ұғымын кең 
түсінікте қолданады. Ол тек ғылым ғана емес, адамның қоғамдық 
тіршілік етуші ретінде өмір сүре білуге, басқа адамдармен 
адамгершілікке негізделген қарым-қатынас жасауға үйренуі. 
Дүниеге келген адам бәрін біліп тумайды, адам деген атқа сай бо-
луды бірте-бірте үйренеді. 

Қазақта «көргенділік» деген тамаша ұғым бар. Тәрбиелі, 
бойында адамгершілігі мол, үлкенге ізетті, кішіге мейірімді, ата 
салтын бойына мол жинаған, рет білетін адам – көргенді. Осы 
көргенділікке жеткен адам қоғамда өз орнын таба білу ғылымын 
игерді деуге болады, қазақ баласын көргенділікке тәрбиелеуге ты-
рысатыны сондықтан. Бұл білімді игеру тек ата-анаға ғана емес, 
баланың өзіне де көбірек байланысты. Көрсем, білсем, үйренсем 
деп еңбектенген адам ғана көргенділікке, адамгершілікке жетеді. 
Өмір бойы ештеңені ұғынбай, ұғынуға талпыныс жасамай да 
өмірден өтетін, адам болу біліміне қол жеткізуге еңбектенбейтін 
адамдар қаншама. Өмірін осылайша мағынасыз өткізуден 
ауыр ештеңе жоқ шығар. Эстон философы Пеетер Муурсепп 
бастаған ғалымдардың «Абай өмір бір орнында тұрмайды, 
істеріңізді уақытында атқармасаңыз, қарттық тез жетіп қалғанын 
байқамайсыз да, енді ештеңе өзгерте алмайсыз деп ескертті» де-
ген пікірімен келісеміз [14, 52 б.]. (Ескертпе: ағылшын тілінен 
аударған Г.Н.).

Қазақ халқын адамгершілік пен руханилыққа негізделген 
мәнді өмір сүруге үгіттеген Абайдың өсиеті өз жұртының сана-
сына жете қоймады. Қараңғылық пен надандық тұмшалап қалғы-
ған сананы сөзбен оятпақ болған, елді жайлаған бақталастық, 
күншілдік, еріншектік, арсыздықпен поэзиясы арқылы күрескен 
философ ақын бұл тірлігінің еш нәтиже бермегенін көзімен көріп, 
шошынды:

Менсінбеуші ем наданды,
Ақылсыз деп қор тұтып,
Түзетпек едім заманды,
Өзімді тым-ақ зор тұтып.
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Таппадым көмек өзіме,
Көп наданмен алысып.
Көнбеді ешкім сөзіме,
Әдетіне қарысып.

Жан шошырлық түрінде
Бәрі бірдей еліріп.
Ұстай алмадым бірін де,
Кекиді кейін шегініп.

Мұндай елден бойың тарт, 
Мен қажыдым, сен қажы!
Айтып-айтып өтті қарт,
Көнбеді жұрт, не ылажы? [12, 114 б.].

Мыңмен жалғыз алысқан Абайды оның өз сөзімен айтсақ, 
кілең нөл қажытты, жанын мұң жайлап, жабығу мен жалғыздық 
басты. Жалығу туралы ол жиырмасыншы қара сөзінде: «...
жалығу деген әр нәрсені көрем деген, көп көрген, дәмін, бағасын 
– бәрінің баянсызын біліп жеткен, ойлы адамнан шығады. Хатта-
ки ғұмырдың баянсызын, дүниенің әрбір қызығының ақырының 
шолақтығын көрген-білгендер тіршіліктен де жалықса болады. 
Бұлай болғанда ақымақтық та, қайғысыздық та бір ғанибет екен 
деп ойлаймын», – деп жазған еді [11, 40 б.].

Адамзат тарихының барлық дерлік ғұламалары кешкен 
жалығуды Абай да кешті. Жалығу әрбір адамның басында болады. 
Біреу үшін, әсіресе Абай айтқан ақымақтар үшін жалығу өткінші 
болуы мүмкін, олардың жалығуы жалығу емес, жәй әншейін, 
уақытша іш пысу десек те болар. Осы жерде өмірдің мәнін тап-
пай қиналып, өмірден жалыққан Лев Толстойдың ештеңеге басын 
қатырмайтын, бар мұңы ішер тамағы мен жатар орнын ойлау-
мен ғана шектелетін мұжықтарына қарап, «қандай бақытты» деп 
қызығатыны еске түседі. 

Нағыз жалығу өмір, адам, қоғам туралы ойлардың тереңіне 
бойлаған адамда болады. Абайды да «болмасқа болып қара тер, 
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қорлықпен өткен қу өмір» жалықтырды, жалығу жалғыздыққа 
ұласты, ақын «ішім өлген, сыртым сау» күйге түсті. Түсінген 
адамға Абайдың жалғыздығы – нағыз жалғыздық. Өзін қоршаған 
меңіреу қоғам ақынның өсиетін де, ақылын да керек қылмады, 
терең ойы мен ішкі жан дүниесін түсінуге де тырыспады. Арқа 
сүйеп, жөн сұрар, пікір бөлісер, өзін өзіндей биік деңгейден бол-
маса да, тым құрыса өзі шамалас тұрғыдан түсінер жан табыл-
мады. Қоғам мен адам арасындағы осындай дисгармония әдетте 
субъектіні оқшаулануға мәжбүр етеді. Өзін қоршаған ортаны та-
стап кетпегенімен, Абай одан рухани безді, рухани оқшауланды, 
өгейленді: «ішім толған у мен өрт, сыртым дүрдей», «моласындай 
бақсының, жалғыз қалдым тап шыным» дейтіні де сондықтан. 

Абай үшін мәнсіз өмір енді басталады, бұл өмірден 
құтқаратын өлім ғана. Абайдың өлімге деген салмақты көзқарасы 
таңдандырады, адамға ой салады. Оның түсінігінде, мәнсіз өмір 
– жалған, өлім шын. Өмірдің ырду-дырдумен өтетін мәнсіздігін 
көріп, күйініш тартқаннан өлген артық. Абайдың Оспанның 
өліміне жазған өлеңін оқып көрейік:

Жайнаған туың жығылмай,
Жасқанып жаудан тығылмай,
Жасаулы жаудан бұрылмай,
Жас жүрек жомарт құбылмай,
Жақсы өмірің бұзылмай,
Жас қуатың тозылмай,
Жалын жүрек суынбай,
Жан біткеннен түңілмей,
Жағалай жайлау дәулетің
Жасыл шөбі қуармай,
Жарқырап жатқан өзенің
Жайдақ тартып суалмай,
Жайдары жүзің жабылмай,
Жайдақтап қашып сабылмай,
Жан біткенге жалынбай, 
Жақсы өліпсің, япырмай! [12, 119 б.].



• 1. Абайдың философиялық ілімі •

51

Өлеңді үзбей-жұлмай, толық беріп отырғанымыздың себебі 
– осы өлеңде Абайдың өлімге деген көзқарасы керемет сезіледі, 
өлеңнің Оспанға арналды деген аты ғана. Ұлы ақынның өз өміріне 
деген ащы сыны, өзін түсінбеген қоғамға өкпе-наразылығы өлең 
мәтінінде бұғып жатыр. Абай мазасыз, мағынасыз өмірден өлім 
артық деген таңдау жасайды. Өлімнен қорқудың керегі жоқ, өмір 
өткінші, өлім – заңдылық, «тірліктің арты өлмек-ті» [12, 144 б.].

Өлімді жеңетін жақсы, мәнді өмір ғана. Осындай 
философиялық тұжырымды Абайдың баласы Әбдірахман 
дүниеден өткенде жазған өлеңдерінен, Оспанның өліміне жазған 
тағы бір өлеңінен байқауға болады. Мәселе адамның қанша өмір 
сүргенінде емес, қалай өмір сүргенінде:

Ұзақ өмір не берер,
Көрген, білген болмаса?
Жатқан надан не білер,
Көңілге сәуле толмаса? [12, 146 б.].

Адам деген атына лайық, адамгершілігіне кір шалдырмаған, 
көрсем-білсем, еліме қызмет қылсам деген адам өлмейді, оның 
ізгі ісі мен мәнді өмірі өлімді жеңеді [15, 76 б.].

Өлсе өлер табиғат, адам өлмес,
Ол бірақ қайтып келіп, ойнап күлмес.
«Мені» мен «Менікінің» айрылғанын
«Өлді» деп ат қойыпты өңкей білмес [12, 143 б.].

Адам – табиғаттың жемісі, адамның «Менікісі», оның тәні 
осыны білдіреді. «Менікіні» адам «Менімен», өзінің адам-
гершілігімен, жақсы ісімен, үлгілі өмірімен толтырады. Адамның 
тәні өлгенімен, өмірде қалдырған рухани ізі өлмек емес. Біздің 
осы ойымыздың дәлелін Абайдың «Көк тұман алдыңдағы ке-
лер заман» өлеңінен көруге болады. Ақын адам өмірі «арнаулы 
таусыншық күн», қалғанын алла бір өзі ғана біледі дей келіп, көп 
күнді айдап өтіп жатқан көп өмірдің ізі жоқтығының себебіне 
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үңіледі, ол – адамның пендешілікке салынып, «Менін», әділет, ар, 
жан құмарын, махаббатты емес, тән құмарын, мал мен пайданы, 
«Менікін» көбірек ойлауында [12, 168 б.].

Саналы адам өзінің «Менін», иманы мен жанын жетілдіруге, 
руханилық пен адамгершілікке ұмтылса ғана өлмейді. Абайдың:

Өлді деуге сыя ма, ойлаңдаршы, 
Өлмейтұғын артына сөз қалдырған,

деуі де сондықтан [12, 143 б.]. Дәл осы ойды Абайдың өзі туралы 
да айтамыз, оның өмірі – мәнді өмір сүрудің ұлы өнегесі.

Қазақ үшін әлі күнге дейін Абайдан асқан данышпан, ғұлама 
тұлға болмай отыр, мүмкін болмайтын да шығар [16, 22 б.]. Абай-
ды танып-білу шексіз. Әлі талай ұрпақ қазақтың бас ақынының 
жұмбақ әлеміне, оны толғандырған адам, қоғам, өмір мәселелеріне 
зерттеу жасайтыны сөзсіз. 
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1.4 Абай толық адам туралы: 
этика мен эстетиканың бірлігі

Абайдың толық адам туралы концептісін талқылау ең әуелі 
қазақ философиясын метафизика, этика және эстетиканың бірлігі 
ретінде ерекшелігін айқындауды, сонымен қатар, қазақ ойшылы 
айтқан және дала халқының тағдыры мен өмірін өзгерткен ұлы 
Сөз туралы пайымдауды қажет етеді. Қазақ философиясының 
эстетикалық формадағы этика екені дәстүрлі түрде жалпы 
қабылданған. Алайда бүгін ерекше маңызды нәрсені қосуымыз 
керек: болмыстың экзистенциалдық мәселелерін талқылау бо-
лып саналатын этика метафизикаға, рухани мәндер мен алғашқы 
негіздерге міндетті түрде үңілуді талап етеді. Сонда дәл осы эти-
каны метафизика деп атау дұрысырақ болатыны шығады: өмір 
мен өлімнің, махаббат пен жек көрудің, азап пен мейірімділіктің 
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мәні оларды Алғашқы Негізбен, яғни руханилықпен, Сеніммен 
байланысты қарастырғанда ғана ашылады. 

Қазақ философиясының басқаға ұқсамайтындығы және 
бірегейлігі – ондағы этика мен эстетиканың ажырамас бірлігі 
Құдай мен адам туралы метафизикалық Ақиқатты білдіреді. 

Абай қазақтың ұлттық бастауын бейнелеуші ғана емес, хал-
қына жаңа құндылық парадигманы қайта құрып, құрастырушы, 
жаңа мүмкіндіктер мен перспективалар ашушы да болды. Ол өзі 
қайта өзгерткен Шығыс пен қайта пайымдаған Батысты біріктіріп, 
ұлттық менталитеттің жаңа сапасын – Сенімді басшылыққа ала-
тын ойлаушы жүрек пен арлы ақылды – қалыптастырды. 

Адамның кемелдігі – халықтың кемелдігі. Сенім арқылы ойлау 
және сезіну, рухани-адамгершілік кемелдікке жету, ғылымдарды 
игеру және әлем тарихы кеңістігіне нық қадам басу – Абайдың өз 
халқына көрсеткен жолы, міне, осы. 

Қайталап айтсақ, қазақ философиясы – эстетикалық түрде 
жеткізілген этика, яғни, этика мен эстетиканың үйлесімді бірлігі, 
мызғымас жиынтығы.

Бұл жиынтыққа метафизиканы, алғашқы Ақиқат туралы 
ілімді міндетті түрде қосу керек деп ойлаймыз. Философияға 
алғашында «әсем де әділ өмір туралы уағыз» деген анықтама 
берілгенін есімізге түсірейік. Алайда «әсемдік не?» және «әділдік 
не?» дегенді анықтау «болмыс не?», «жеке не?» және «жекеден 
көп қалай пайда болады?» деген метафизикалық, онтологиялық 
сұрақпен байланысты болып шықты. Этика, шын мәніне келсек, 
өзінің бастауында метафизикалық сипатқа ие. 

Жанда сенім болмаса, ізгілік, махаббат, әділет, мейірімділік, 
өмірдің мәні және өлім деген сұрақтарға жауап беруге бола ма? 
Достоевский «Құдай жоқ болса, бәріне рұқсат, ойыңызға келгенді 
жасауға болады» деп, дұрыс айтты. Ізгіліктің өлшемі жоқ, оны 
зұлымдықтан айрықшалау мүмкін емес, бәрі скептицизм мен 
релятивизмнің батпағына батып кеткен. Үстіңгі бетке шығатыны 
– қазіргі заманда «адам құқықтары» деген желеумен кең на-
сихатталып жүрген ең арам және ең арсыз құштарлықтар мен 
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құмарлықтар. Осылайша, ақыл мен ар-емес, «адамның хайуандық 
патшалығы» (Гегель) салтанат құрады. 

Әрине, адам сенім, ізгілік, мейірімділік, махаббат, өзара 
түсіністік, ынтымақтастық, отбасы, шығармашылыққа құқылы. 
Бірақ жанның төменгі қабаттарынан шығатын азғындық, 
озбырлық, ашкөздіктің «адам құқына» еш қатысы жоқ. Ал оның 
бәрін салмақтап, пайымдаушы өлшем-критерий – рухани бастау 
ғана. Онсыз әлем күйреп, бәрі – тіпті бұрын тиым салынған, арам, 
арсыз нәрселердің өзі ақталып, «адам құқы» деген атаққа ие бо-
лады. 

Өкінішке орай, бүгінгі Батыс философиясы өзінің байырғы 
мақсаты – этикаға, онымен бірге метафизикаға мен эстетикаға 
деген қызығушылығын жоғалтты. Гносеология мен ғылым 
әдістемесі нағыз философиялық сұрақтарды ығыстырып шығарды. 
Әңгіме болмыс туралы бола қалғанда да ол «болмыс ұғымы» ту-
ралы пайымдауға айналды, ал адамгершілік, адамның бақыты, 
сұлулық мәселелері екінші кезектегі, тіпті «нағыз философиялық» 
дәрежесіне лайық емес мәселелер деп жарияланды. 

Гегель бақыт парақшалары әлем тарихының бос парақшалары 
екенін салтанатты түрде жария етті. Логика, диалектика, таным 
теориясы туралы әңгіме мүлдем басқа! Осыдан келіп этикаға – 
эстетика туралы айтпай-ақ қойсақ та болады – немқұрайлық пай-
да болды. «Үлкен философия», яғни батыстық типтегі философия 
оларды енді қажет етпеді. 

Теодор Адорно өзінің әйгілі «Minima moralia» кітабына 
кіріспесінде осыны еске салады: «Қайғылы ғылым… ежелден 
философияға тиесілі болып саналатын, бірақ жеккөрініштілікке 
ұшырап, жалаң сентенциялардың жиынтығы деп жарияланған 
әдістемеге айналдырылған соң, ақыр аяғында ұмыт болған салаға 
– әділ өмір туралы ілімге жатады» [1, 323 б.].

Қазақ философиясының батыс философиясынан өзгешелігі 
– ол өзінің түпкілікті міндетіне, философияның шын мәні – 
этикаға адалдығын сақтап қалды. Бұл – қазақ философиясының 
әлсіздігі емес, күштілігі, оның жаңа жаһандық әлемде айрықша 
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өзектілігі. Ең әуелі этика бола отырып, қазақ философиясы өзін 
метафизика, Құдай, әлем туралы ілім ретінде көрсетті және осы 
ғаламат ой эстетикалық түрде жүзеге асырылған. Эстетика 
да онтологиялық тұрғыдан, өнер туралы ілім ретінде ғана емес, 
Құдайдың ғажайып есімі, және де, осыған сәйкес, ізгілік пен 
әділдіктің әсем дидарлары – әлем мен адам туралы ілім ретінде 
түсініледі. Қазақ философиясы ақиқатты, бірақ үлкен әріппен жа-
зылатын Құдай Ақиқатын, өмір Ақиқатын үйретеді. 

Абай – ұлттықтың жаңа сапасын жасаушы. Қазақстан 
гуманитаристикасының қорында ұлы Абайдың шығармашылы-
ғын тереңдеп зерттеуге арналған еңбектер баршылық. Жабай-
хан Әбділдин мен Раушан Әбділдинаның «Абай. Гениальный 
мыслитель и гуманист» атты іргелі еңбегінде оның санқырлы 
шығармашылық мұрасы диалектикалық логика әдістерін қолдана 
отырып, жан-жақты және философиялық тұрғыдан талданған. 
Бұл зерттеу Абайдың философиялық қызметінің маңыздылығы 
мен ұлылығын, туған халқының дүниетанымы мен өміріне 
әсерін айқындауға мүмкіндік берді. Қазақтың дәстүрлі са-
насын сынай отырып, Абай қазақтардың әлем тарихындағы 
болмысының жаңа жолдары мен перспективаларын – «жасанды 
құндылықтарға құлшылық етуден», жаман қылықтардан арылу 
арқылы құндылықтардың адам мен қоғамның дамуы, кемелденуі, 
ақиқат, ізгілік және сұлулықтың бірлігі идеясына негізделген 
жаңа жүйесін қалыптастыруды көрсетіп берді. Авторлар Абайдың 
жаңа этикалық идеалы, толық адам идеясы және оның іс жүзінде 
жүзеге асуы туралы баяндайды: «Абайдың пікірінше, адамзат 
тарихының жадында адамзаттың мәдениеті мен адамгершілігіне 
теңдессіз үлес қосқан ұлы рухтың ұлы батырлары, ұлы даналар 
ғана сақталады. Олардың істері – бүкіл адамзаттың игілігі! Пла-
тон, Аристотель, Кант, Гегель, әл-Фараби, Абай жасаған нәрселер 
бүкіл адамзаттың игілігіне айналып, оның үнемі дамуы мен 
кемелденуіне қызмет етіп отыр емес пе?» [2, 53 б.].

Жалпы қазақ философиясына, әсіресе Абайдың шығарма-
шылығына арналған тамаша еңбектердің бірі – Гауһар 
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Барлыбаеваның «Философская этика казахов» монографиясы деп 
есептейміз. Оның айқын да күмәнсіз жетістігі – қазақ ойының 
тарихи панорамасын Қорқыт Ата, әл-Фараби, әлем мен адамның 
түркілік үлгелерінен бастап, қазақтардың философиялық 
этикасының қазіргі әлемдегі перспективасына дейін жасап 
шығуы. Абайдың философиялық шығармашылығы халықтың 
рухани ізденістерінің үздіксіз легіне сай келеді. Автор Абайдың 
көзқарастарының эволюциясын және оның шығармашылығының 
этикалық негіздерін бейнелеп, «Оларсыз өмір сүру мүмкін емес, 
адам мен халықтың жанын қалыптастыратын жазушылар, ақындар 
бар. Абай солардың қатарында» [3, 109 б.] деп атап көрсетеді.

Бірақ Абай сияқты құдыретті тұлғаның өмірмәндік ізденісте-
рін зерттеу ешқашан үзілмейді және жаңа зерттеулерді, гипотеза-
лар мен интерпретацияларды қажет етеді. Абай феноменін қазіргі 
заманғы философиялық герменевтика тұрғысынан түсіндіру ке-
рек. 

Вильгельм Дильтей герменевтиканың міндеті – авторды 
өзінен де жақсырақ түсіну дегені белгілі. Түсіндіру құралын 
қолданушы герменевтикалық әдіс (Auslegung) индивидтің неме-
се мәдениеттің аяқталған және өзінде қалыптасып болған ішкі 
дүниесіне бойлауға мүмкіндік береді [4]. Бірақ бұл жағдайда 
бір ғана дұрыс интерпретация мүмкін болады, ал мұны мәдени-
тарихи мәнмәтіндерге байланысты көптеген тәсілдер мен интер-
претациялар туындататын түсіндіру практикасы жоққа шығарады. 

Адорно Дильтейге қарсы орынды пікір айтты. Оның ойын-
ша, түпкілікті аяқталған шығарма, ішкі дүние, мәдениет феномені 
деген жоқ. Адорно түсіну дегеніміз бірге құрастыру, көптеген 
ұстанымдар ұсыну, соңғы үкім шығаруға ұмтылмауды білдіреді 
дейді: «Ұғым ол түсінгісі келгенді трансценденттегенде ғана оны 
басқалар түсінеді». Алайда мұндай жағдайда герменевтикалық 
релятивизм, мәдениеттің болмыстық феноменін жоғалту, оның 
«денесін» интерпретацияға батырып жіберу қаупі пайда болады. 

Бұл жағдайдың түйінін Ганс Георг Гадамердің қазіргі 
заманғы философиялық герменевтика концептісі шешеді. Ол 
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автордың ойын және ойластырылғанға бойлауға ұмтылушылар 
құрастыратын мағынаны бөліп қарастырады. Мақсат – ойды ре-
конструкциялау ғана емес, мағына құрастыру да. Көптеген интер-
претацияларда мәдениет феноменінің «денесі» аннигилденбейді 
(басқа антибөлшек екеуі бірін-бірі құртып, жаңа бөлшектер тудыр-
майды – Г.С., Г.Н.), керісінше, өзінің болмыстығын, өмір сүруін, 
өмірін ұзартуын және тарихқа әсер етуін күшейтіп, көбейте түседі 
[5].

Қазіргі заманғы философиялық герменевтика тұрғысынан 
алғанда, Абайдың шығармашылығы – сарқылмас мұра. 
Интерпретациялардың көптігі оның болмыстығын, өмір сүруін 
және қазіргі мәдениетке әсер ету көлемін арттыра түседі. Қазір ең 
танымал интерпретациялардың бірі – Абайды ағартушы ретінде 
қарастыру: қазақ ойшылы өз халқының өміріне білімге, ғылымға 
құштарлықты, жалқаулық пен надандықты жеңуді енгізіп, сол 
арқылы оны әлемдік тарихы процесске қосты [3].

Тағы бір интерпретация: Абай – экзистенциалист. Бұл жерде 
автордың ішкі әлемін талдауға бағытталған және әлемдік тарихтың 
сұраныстарына және халықты рухани өркендету міндеттеріне сай 
келетін шығыс экзистенциализмі мен қазақ экзистенциализмінің 
ерекшеліктері айқындалады [6], [7].

Абайды сопылықтың Қожа Ахмет Йасауи ұстанған тар-
мағының қолдаушы деп есептеуге болады деген ұстаным да бар. 

Иә, Абай ағартушы да, экзистенциалист те, сопы да. Бірақ 
ең бастысы – ол бірегей, қайталанбас, ешкімге ұқсамайтын 
Абай. Ешбір мектеп оның мәнін аша алмайды. Мүмкін, Абай 
шығармашылығының қай философиялық бағытқа жататынын 
айқындау өте маңызды шығар. Бірақ оның өз дауысын есту, оның 
бірегейлігін осыған дейін белгілі философиялық идеялармен са-
лыстырмай, олардан тыс көрсету одан да маңызды. Біздің ойы-
мызша, ол өзінің философиялық мектебін қалыптастырды және 
басқаларды оның ғажап философиялық тәжірибесімен салыстыра 
отырып қарастыру керек. 

Жалпы қалыптасқан пікір бойынша, әлем мойындаған 
ғұламаның шығармашылығы үш бастаудан нәр алған: қазақ 
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мәдениеті, шығыс философиясы және батысқа бағытталған орыс 
мәдениеті. Алайда бұл үш бастау бірдей емес. Қазақ дәстүрінің 
– халық эпосы, фольклор, мақал-мәтелдер, жазбаша мәдениет 
ескерткіштерінің – басым екені күмәнсіз. Өзара әсер ету мен 
ықпалдар қаншама көп болса да, Абай – дала халқының құдіретті 
рухы тудырған нағыз қазақ данышпаны, оның дара ұлттық үлгісін, 
ұлттық жанын бейнелеуші. Ол өзіне Қорқыт пен Асан Қайғының 
даналығын сіңірді, халықтың «Ер Тарғын», «Қобыланды батыр», 
«Қамбар батыр» жырларын өте жақсы білді. Оны «Қыз Жібектің» 
жан тебірентерлік тарихы, «Қозы Көрпеш – Баян сұлудың» ма-
хаббат драмасы толғантты. Абай әл-Фарабидің еңбектерін, әсіресе 
«Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы» тракта-
тын зерттеді, Махмұд Қашғари түркі болмысының категорияла-
рын зерек талдаған «Диуани лұғат ат-түрік» еңбегін сараптады, 
«Диуани Хикметті» қайта-қайта оқып, Ахмет Йасауи ілімінің 
мәніне терең бойлады. 

Абайдың жаны да, тәні де қазақ еді. Ол аптап ыстық далада 
өсті, оның мінезін, ұйтқыған жел сияқты еркін сөзін, сәйгүліктің 
жылдамдығына, көз жетпес кеңістігі мен тау бұлақтарының сыл-
дырына деген махаббатын бойына сіңірді. Табиғат ана, әуені 
ғажап, бейнелері сүйкімді тіл, бабалардың батырлығы мен әйгілі 
қазақ қонақжайлылығы – осының бәрі оның ішкі әлеміне бойлап, 
философиялық қолтаңбасының өзіндік ерекшелігін айқындады. 
«Абайдың дүниетанымының сипатына терең ұлттық бағыт тән еді 
және қазақтың философиялық ұстанымдары ол үшін негізгі бол-
ды» [8, 31].

Абай туған мәдениетінен нәр алып қана қойған жоқ. Ол – 
өмірдің жаңа түрі мен психологиясын, ұлттық философияны 
жасаушы және өзгертуші, халқының жаңа құндылықтық пара-
дигмасын құрастырушы. Басқаша айтсақ, ол ұлт феноменінің 
жойылмайтындығын және әлемдік қоғамдастық үшін аса маңызды 
екенін тұжырымдап, дәлелдеу арқылы ұлттықтың жаңа сапа-
сын жасады. 

Оның бұл қызметі философия, поэзия шеңберімен шек-
телмей, замандастарының ойы мен жанына тарихи әсер етті, 
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себебі Абай өз халқының арасында орасан зор беделді болды. 
Оның Сөзі халқының жүрегінен орын тауып, өмірін, өмір сал-
тын, салт-дәстүрін, болмыс тәсілін және қоғамда болып жатқан 
құбылыстарды түсінуін өзгертті. 

Бұрын-соңды болмаған философиялық сөздің түйіні деп 
Абайдың қара сөзінің он жетінші сөзін айтуға болады. «Қазақ 
ойшылы Шығыс пен Батыстың арасында інжу жіп жалғады» де-
ген пікірді көпшілік мойындаған. Алайда Шығыс пен Батыстың 
қандай бейнелерін сиқырлы байланыстар біріктіріп тұрғаны тура-
лы анық айтылмайды. 

Біздің ойымызша, Абай үшін Шығыс ең әуелі Алла тағаланың 
мәңгі, көзге көрінбей, бірақ нақты өмір сүруі, оның адамға деген 
шексіз махаббаты, ол – ең жоғары әділет және бәріне кешірімді 
мейірімділік. Батыстық әріптестері сияқты емес, Шығыстың 
философиялық дәстүрі рухани бастаумен байланыстарды 
ешқашан үзбеген. 

XIX ғасырдың соңында-ақ Еуропа философиясында за-
мандастарын таң қалдырған идея айтылды: ақиқат, ізгілік және 
сұлулық бір-бірімен тығыз байланысты емес, олар бір бастаудан 
туындамайды. Мәдениетте «абсолюттердің бөлінуі» байқалды: 
зұлымдық әсем, ақиқат сұрықсыз болуы мүмкін. Шарль Бодлер 
бұл принципті әйгілі «Зұлымдық түстері» жинағында жария етті. 
Ол өлең түрінде баяндаған «сүйкімді» суреттердің бірі мынадай: 
түрлі-түсті шығыс кілемінде қыз жатыр. Оның жайылып кеткен 
бұйра шаштары қанмен араласып, айқыш-ұйқыш өрнек пайда 
болған. Кісі өлтіру картинасы әдемі болып көрінеді. 

Бұл әлем нақты дүниеден, рухани негізден алыстап, Ақиқат, 
Ізгілік және Сұлулықтың «ажырасуын» заңдастырып, виртуал 
қалаларға көшкен болашақ постмодернистік тәсілдің басталуы 
еді. Абайдың дәуірінде мұның уақыты әлі жеткен жоқ, оған әлі 
алыс, бірақ үрдіс айтарлықтай айқын байқалды: рухани негізді, 
алғашқы бастауды терістеліп, біртұтас мәндік кеңістік ыдырады, 
ал бұлар «ақыл-ойдың шатасуын», оны зұлым және адамзатқа 
қарсы қылмыс мақсаттарға қолдану жолына түсуді білдіретін еді. 
Осы тәсілдің салтанаты Освенцимде айқын көрінді.
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Абай ғылым, ақыл, білім принципін уағыздап, туған дала-
сына ағартушылық нұрын таратқанда ол ақылдың құндылығын 
төмендетіп, оны қылмысқа итермелеген батыстық үрдіс туралы 
айтып тұрған жоқ. Абай өзінің ұғымына сай келетін, біртұтас ру-
хани түпнұсқа арқылы Ақиқат, Сұлулықпен біріккен ақыл туралы 
айтты. Адамгершілік-рухани принциптің шын мәнін сатып кеткен 
Батыстан Абай осылайша озды. 

«Шатасқан ақыл-ойдың» күйретуші күшін түсінген қазіргі 
Еуропа ойшылдары әлемге ақиқат ойлы, ізгілік пен сұлулықты 
сақтаушы көзқарасты жандандыратын философиялық жоба-
лар құрастыруда. Мартин Хайдеггер «тек қана бейнелеуші, яғни 
түсіндіруші ойдан есті ойға бір қадам кейін қадам жасағысы» 
келеді [9, 325 б.]. Бұл – ізгілікке негізделген ақыл-ойға, Абай ар-
ұждан мен жүрек деп атаған нәрсеге ұмтылу. Яғни, Абай Шығыс 
пен Батыстың синтезін жасап шықты дегенде, әңгіме қандай Ба-
тыс туралы болып отырғанын ұмытпау керек. 

Қазақ ойшылы өзінің философиялық қызметінде Шығысты 
да өзгертеді. Ол өзінде Құдайдың жүзін бейнелейтін, күнәһар 
ойлар мен істерден тазартылған Жүректің басымдығы принципі-
мен келіседі. «Абайдың шығармашылығындағы жүрекке табыну 
мен оның бейнесінің көпмағыналылығы Шығыс ақындарының 
сопылық дәстүрінен бастау алады деп ойлаймыз» [3, 118 б.]. Алай-
да ол дәл осы жерде Шығыс үшін жаңа нәрсені – танып-білуші 
ақылды, ғылыми ізденуші ойды – қосады. Ұлттық рухтың жаңа 
сапасы міне, осы: Ақиқат, Ізгілік және Сұлулық нұрландырған, 
Алғашқы Негізден тарайтын көк Нұры сәулесін сепкен ақыл. Абай 
осы ұлттық бастаумен әлемдік мәдени дискурске батыл қадам 
жасап, оның көкжиегін айқындауы – керемет құбылыс. Себебі 
жалпыадамзаттықтағы өзіңіздің айқын орныңызды тек ұлттық 
арқылы ғана растай аласыз. 

Қазақтың ұлттық бастауы бүгін аса маңызды. Ұлттық жаңа 
жаһандық әлемде адамдардың көбі күтпеген басымдыққа ие бо-
лып отыр. Постмодернист Жак Дерриданың «ұлт – саяси және 
әлеуметтік-мәдени ғана емес, ең әуелі философиялық катего-
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рия, онда айырмашылық энергиясы шоғырланған, ал қазіргі 
әлем айырмашылыққа назар аударуға шақырады, оның негізінде 
көптүрлінің бірлігі, айырмашылықтардың бірлігі қалыптасады» 
деген сөздері сәуегейлік болып шықты. 

Көзқарастық жаңа парадигманың, ұлттық ойлау мен ұлттық 
мінездің мәнін мәнін Абай «Қара сөздің» әйгілі Он жетінші сөзінде 
баяндады. Ол өте қарапайым, ешқандай философиялық талаптар 
қойылмай жазылған сияқты болып көрінеді. Бұл «дана нәрсенің 
бәрі қарапайым» деген ақиқаттың дәлелі. 

Шығыс адамы, ақын және шешен ретінде Абай аңыз жанры-
на сүйенеді: ол – Қайрат, Ақыл және Жүректің адам өміріндегі 
жетекші орны туралы пікірталас және оны шешетін – Ғылым. 
Қайрат өзінің басымдығына сенімді: өмірде бір де бір іс онсыз 
шешілмейді: «Ей, ғылым, өзің де білесің ғой, дүниеде еш нәрсе 
менсіз кәмелетке жетпейтұғынын» [10, 36 б.]. Ақыл қайраттың 
басымдығын терістейді: ақыл болмаса, пайда да, ғылым да жоқ. 
Ақылдың қайратты терістеуі де негізді: адам жасайтын істердің 
бәрі ақылды дәйектермен мақұлдануы тиіс. Жүрек қайраттың да, 
ақылдың да қатысын мойындайды, бірақ олардың екіұштылығы 
мен екіжүзділігін әшкерелеп, екеуінің де кеудесін басады, себебі 
оларды адамның игілігіне ғана емес, жаман, арсыз істерге де 
жұмсауға болады. Тек жүрек ешқашан алдамайды, қулық-сұмдық 
оған жат: «…әділет, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын 
нәрселердің бәрі менен шығады» [10, 37 б.]. 

Ғылым дұрыс жалғыз шешім табады. Өмірде онсыз ештеңе 
болмайды деген Қайратпен келісу керек. Бірақ оның әлсіздігі – 
салыстырмалылығында: оны жақсы істерге де, жаман істерге де 
қолдануға болады. 

Ақылдың да мүмкіндіктері мол. Бірақ онда да релятив таңбасы 
бар: оған жақсы да, жаман да сүйене алады.

Ар қоныс тепкен Жүректе ғана осындай кемшілік жоқ және 
ол тек Ізгілікке қызмет етеді. Сондықтан қайрат пен ақыл бірігіп, 
«бәрін де Жүрекке билет», «Құдайшылық сонда, қалпыңды таза 
сақта. Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды» [10, 37 б.]. 
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Абайдың концептісінде Шығыс та, Батыс та қайта өзгерген: 
Шығыстың жүрегі – ойлаушы жүрек, Батыстың ақылы – арлы 
ақыл. Дүниені жүрекпен ғана емес, тек өзіңнің рухани мәнің 
арқылы ойлау, танып-білу, ашу. Қазір ең өзекті, ең қажетті өмірлік 
принцип! 

Абай адамның толықтығы туралы. Олай болса, Абай жаңа 
онтология мен жаңа антропология жасады. Оның түсінігі бойын-
ша, адам толық, тұтас болуы тиіс. Алайда ол толықтықты қалай 
түсіндіретіндігіне жауап беру үшін оның адамды – оның пайда бо-
луын, мәні мен мақсатын қалай түсінетінін айқындап алу қажет. 
Қазақ ойшылының тұжырымынша, адам – шекті, уақытша өмір 
сүруші мақұлық. Ертең немесе бір сағаттан кейін бар боламыз ба 
– оны ешқайсымыз білмейміз. Ал Құдай – шексіз және мәңгілік. 
Шекті шексіздің сәті болғандықтан ғана бар болады, өмір сүреді. 
Шекті (адам) Шексізге (Құдайға) енеді және керісінше. Адам ажал-
сыз және оның анықтамасы осы. Адамның мәнін оның Құдаймен 
байланыстырмай қарастыруға, оның шексіз және мәңгілік екенін 
түсінбей анықтауға талпыныстардың бәрі сәтсіз аяқталады. 

Абайдың көзқарасы Әл-Ғазалидың пікірімен үндес: «Адам 
ойнау үшін және уақытын босқа өткізу үшін жаратылмаған, бірақ 
оның алдында үлкен сын күтіп тұр». Сондықтан, ахиретте хайуан 
кейпінде болмас үшін ол «трансмутациядан» өтіп, «ашкөздіктің 
қабаны» мен «ызаның төбетін» жеңуі тиіс [11].

Ибн-Арабидің концептісі де Абайға жақын. Адам өзінің 
шегіне жетіп, өзін жаратушыға қайта оралады. «Құдай адамды 
өлім деп аталатын арқылы жоймайды: ол оны өзіне алады…оған 
қазіргіден өзге мекен береді» [12].

Адамның мәнін осылай түсіну оның толықтығы туралы 
тұжырымның мазмұнын ашады. Оның бүкіл сапалары мен жан 
қабілеттері – ақыл-ойы, қайрат-жігері, сезімдері сенім, яғни 
руханилық принципімен біріктіріледі. Басқаша болған жағдайды 
адам толық емес, қасиеттердің механикалық жиынтығы ғана бо-
лып шығар еді. Бұл туралы қазіргі заманғы философ Пауль Тиллих 
жақсы жазды. Оның пікірінше, дәл осы сенім ақырғы мүдденің 
экзистенциал әрекеті ретінде жанның да, тәннің де қызметтерінің 
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бәрін біріктіреді. «Орталық жеке өмірдің, адам тәнінің бейсана, 
саналы, рухани элементтерінің бәрін біріктіреді. Сенім әрекетіне 
адам тәнінің әрбір тамыры, адам жанының әрбір ұмтылысы, адам 
рухының әрбір қозғалысы қатысады [13, 132 б.]. 

Абайдың түсінігінше, сенім – адамның сапаларының, жан, 
сезім, ой, тән қасиеттерінің көріністерінің бәрі шоғырланған 
орталық. Сондықтан қазақ ойшылы сенім құбылысына ерекше на-
зар аударады. Бұл, ең әуелі, Құдай мен адамның сұхбаты арқылы 
жасалатын рухани дүние. «Ақиқат дегеніміз Алла», одан махаб-
бат, мейірім, әділет туындайды. Адам, егер де ол шынымен адам 
болса, осы ұлы қамқорлыққа махаббатпен жауап береді. Сенім 
осылай пайда болады. 

Абай иманның (сенімнің) екі түрі бар деп есептейді. 
Ойшылдың өзі ұстанған біріншісі – «якини иман», ақиқат сенім. 
Оны жүрекке адамгершілік, ұят және әділет орнататын Құдай 
тағала береді. Ал адам ұлы сыйды қабылдай отырып, өзіндегі 
сенімді ақылды дәлелдермен нығайтады. Оның ақыл – құдайы 
Ақылдың бөлшегі, сондықтан сенімді ақыл қолдап отырады. 

Сенімнің екінші түрін Абай «таклиди иман» (дәстүрлі 
сенім) деп атайды. Бұл жолды жүрегі мен ақылы жалқау адамдар 
таңдайды. Олар оны кітаптар мен молданың сөздерінен біледі, 
сенімнің мәніне терең бойлай бермейді. Сол себепті олар өздерінің 
нанымдарын қорғауға қабілетсіз, азғыруға оңай беріледі және өз 
көзқарастарынан көп қиналмастан бас тарта салады.

Абай сенімге таза формалды, сыртқы көзқарасқа, әдеп-
ғұрыптар ең басты нәрсені – сенімнің өзін алмастыратын 
көзқарасқа қарсы шығады. Жасанды, жалған, екіжүзді, әдеп-
ғұрыптарды жай ғана, ішкі нұрсыз орындай салатын сенімді Абай 
соқыр сенім деп атайды.

Көптеген адамдар мұндай сенімді қандай да бір пайда алу 
мүмкіндігі ретінде қарастырады. Олар Құдаймен көпес сияқты 
сияқты саудаласып, одан байлық, саулық, бала сұрап алуға 
тырысады. Бұл жағдайда рухани қақпалар жабылады. Алла 
мұндай «дұғаларды» естімейді, ал адам рухани нұрланудан ай-
ырылады. 
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Абай адамшылық пен ар тудырған ақылды, саналы, ақиқат 
сенім міндетті түрде ізгі істер мен қылықтарда көрініс табаты-
нын еске салады. Адамдар «…амал жоқ нанады, анық өз ойына, 
ақылына тексертіп нанбайды. …Олар сендім десе де, анық сенген 
кісіге уайым ойлап не керек? Осы екеуіне лайықты жақсылықты 
өздері де іздеп таба береді» [10, 60 б.], «құлшылықтардың ешбірі 
ғадаләтті, мархаматты бермейді» [10, 77 б.], «…ғадаләті адамның 
көңіліне келеді: мен өз көңілімде «халық маған сондай-мұндай 
қылықтарымен мұғамәла қылса екен деп ойлап тұрып, өзім сол 
халықпен бірге мұғамәла қылмағандығым жарамайды ғой» ? [10, 
77 б.].

Абайдың ойынша, сенімді ақыл қолдап, нығайтады және 
ол ізгі істер арқылы дәлелденеді. Бірақ рационал бастаумен 
шектелмей, ақылдың аясынан ол жете алмайтын салаға – 
махаббатқа, жүректің дәйектеріне шығып кетеді. Абайға Әулие 
Августиннің «танып-білу үшін сенемін» принципіне қосылып, 
бірақ оны Абелярдың «сену үшін танып-білемін» тұжырымымен 
толықтыруға болар еді. 

Августин ойлау қабілетін адамға Құдай беретіндігіне сенімді 
болғанын білеміз. Пайымдау субъектісі предикатпен «бар» деген 
байлам арқылы біріктіріліп тұр. Осы «бар» деген сөзде Құдайдың 
абсолют болмысы жарқырап тұр [14].

Осы ойды бірнеше ғасырлардан кейін, батыс дәстүрі ұмытып 
кеткен болмыс туралы сұрақты жаңғырту үшін Мартин Хай-
деггер қайталайды. Біз білмейтін туралы, болмыс туралы сұрап 
тұрмыз, бірақ «бар» деген байламда болмыс туралы білетінімізді 
айтып қойдық. Парадокс ойлау әрекетін жүзеге асыратын құдайы 
бастаудың бар екенін мойындау арқылы шешіледі» [9].

Абай осы идеяны шығысқа тән метафорамен жеткізеді: 
жүрекпен, сенім арқылы ойлау. Сонда ой мен ғылым жүректі, 
адамшылықты басшылыққа алады. 

Сонымен, толықтық, тұтастық дегеніміз адамда біртұтас, 
негіз принциптің бар болуы, оның көрінісі – жанның да, тәннің 
де барлық сапалары мен қасиеттері. Бұл – руханилық принципі, 
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яғни Сенім феномені. Адам – белгілі бір қасиеттердің жиынтығы, 
қоспасы емес. Оны біртұтас принцип басқарады: адамның жаны 
да, тәні де рухтанған. 

Тұтастық, толықтық дегеніміз – тірі өмір. Толықтық – 
кемелдікке, нәпсі құмарларынан, азғын, күнә нәрселердің бәрінен 
арылуға ұмтылу және ең жоғары мән мен абсолют Ақиқатқа 
бағытталған қозғалыста нұр мен ізгілікке біртіндеп жету.

Абайдың тұжырымынша, Алла тағала жаратқан адам – өз 
ұғымы бойынша ізгі. Бұл күмәнсіз. Бірақ жеке, нақты адам өз 
ұғымына сай келмейді. Оның болмысы екі түрлі. Оның бойында 
Құдайдың бейнесі бар, алайда нәпсі құмарлары да оның жанына 
тыныштық бермейді. Сондықтан оның нақты өмірі жаңаруы тиіс, 
оның бойындағы табиғилық өзгеріп, жетілуі қажет. Табиғи жан – 
ол болуы тиіс нәрсе емес. Оған нәпсіні жеңіп, өзін адамгершілік 
принципіне бағындырғанда, руханилық адамның екінші 
табиғатына айналғанда ғана жетуге болады. 

Ақиқат, ізгілік, Сұлулық: «бар болып отырған» және 
«болуы тиіс». Адамның толықтығы, яғни рухани-адамгершілік 
принципінің басшылығымен өмір сүру танымның да, ізгіліктің де, 
сұлулықтың да нағыз мәнін айқындайды. 

Абайдың пікірінше, ең қауіпті зұлымдық – надандық. Өмірді 
құртатын теріс қасиеттердің бәрі – күншілдік, тойымсыздық, 
қулық-сұмдық, бекер мал шашпақ, жауластық, залымдық осыдан 
шығады. Абай халқын еңбек пен өнерге, қызметтің барлық түріне 
жаңа сапа беретін білім мен ғылымды меңгеруге шақырады. 

Алайда білім дегеніміз не? Бұл ең әуелі Алла тағаланы 
тану, өзіңді, қоршаған ортаны түсіну, яғни болмыстың рухани 
негіздеріне жету. Себебі, «ғылым – Алла тағаланың көп келбетінің 
бірі». Мұндай рухани таным болмаса, жағымды білім тереңдігі 
мен мығымдылығынан айрылады. 

Келесі қадам – заттардың табиғаты мен мәнін ашу: «…әрбір 
істің себебін іздеушілерге хакім ат қойды. Бұлар хақ бірлән 
бұтылды айырмаққа, себептерін білмекке тырысқандарыменен 
һәммасы адам баласының пайдасы үшін, ойын-күлкі түгіл, 
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дүниедегі бүкіл ләззат екінші мәртабада қалып, бір ғана хақты 
таппақ, әрбір нәрсенің себебін таппақпенен ләззаттанады… Бұл 
хакімдер ұйқы, тыныштық, әуес-қызықтың бәрін қойып, адам 
баласына пайдалы іс шығармақлығына, яғни электрды тауып, 
аспаннан жайды бұрып алып, дүниенің бір шетінен қазір жауап 
алып тұрып, от пен суға қайласын тауып, мың адам қыла алмастай 
қызметтер істетіп қойып тұрғандығы, уахсусан адам баласының 
ақыл-пікірін ұстартып, хақ пенен бұтылдықты айырмақты 
үйреткендігі – баршасы нафиғлық болған соң, біздің оларға 
міндеткерлігімізге дау жоқ» [10, 82-84]. Бірақ бұл жағымды білім 
рухани бастаумен байланысын үзбеуі керек, толық тәуелсіздікке 
ұмтылмауы тиіс, бұл адамның өміріне қауіп төндіреді. 

Адамшылық бастау – білімдерді игеруге қажетті шарт. 
«Белгілі жәуанмәртлік үш хаслат бірлән болар деген, сиддиқ, 
кәрәм, ғақыл – бұл үшеуінен сиддиқ ғадаләт болар, кәрәм шафағат 
болар. Ғақыл мағалұм дүр, Ғылымның бір аты екендігі» [10, 78]. 
Яғни, жәуанмәрттік үш қасиетті – шын (сиддиқ), ақ пейіл (кәрәм), 
ақылды (ғақыл) біріктіреді. Абай ақыл мен білімнің шығыстық 
принципін ұсынады. Ол ғылымның адамшылық өлшемдерді 
жоғалтуының салдарлары қаншалықты зиянды болатынын алдын-
ала болжады. Адамзатқа қарсы жасалған болашақ қылмыстардың, 
атом бомбалары күлге айналдырған қалалардың сұлбалары оның 
көз алдында тұрғандай. Сондықтан да ол «Әрбір ғалым – хакім 
емес, әрбір хакім – ғалым» деп ескертеді [10, 83 б.]. 

Ғылым, білім – пайда табу құралы емес, олар – ұлы 
құндылықтар. Өзінің ғылым жолындағы ізденістерінен олжа ғана 
тапқысы келгендер ұтылады. «Егер дін көңілің өзге нәрседе болса, 
білім-ғылымды бір-ақ соған себеп қана қылмақ үшін үйренсең, он-
дай білімге көңіліңнің мейірімі асырап алған шешеңнің мейірімі 
секілді болады» [10, 57 б.]. Білім, ғылым адамның мүмкіндіктерін 
кеңейтеді және оның адамшылығының, Құдай мен әлемге 
махаббатының қуатын арттырып, күшейтуге бағытталған. «Біз 
ғылымды сатып, мал іздемек емеспіз. Мал бірлән ғылым кәсіп 
қылмақпыз…Бірақ ол өнер ғадаләттан шықпасын, шарғыға муа-
фих болсын» [10, 86].
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Яғни, Абай халқын білім мен ғылымды, адам қызметінің 
жаңа түрлерін игеруге шақыра отырып, ғылымның батыстағыдай 
адамшылық бастаудан алыстап, адамзаттың қорқынышты сайта-
нына айналуынан сақтандырады. Осы мағынада қазақ ойшылы – 
болашақтың адамы және халқын соған бағыттайды. 

Абай ізгілік, ұят, намыс, рақым, әділет туралы жаны күйзеліп 
және болашақ өзгерістерге үміттене отырып, ерекше тебірене 
жазды, бар болып отырған мен болуы тиістің шекараларын, 
олардың диалектикасы мен өзара ауысуын жіті айырып береді. 
Ол халқын, оның өр тарихын, даланың қатаң жағдайында өмір 
сүру солардың арқасында мүмкін болған мейірімділік пен өзара 
түсіністік дәстүрлерін шексіз сүйді. Алайда оның махаббатының 
зор болғаны соншалық, ол жерлестерінің рухани жаңғыруын және 
рухтануын, адамшылығы өркендеп, толықтыққа жетуін, әлем 
тарихының ырғағына қосылуын жан-тәнімен қалайды. Оған жету 
үшін өмірлік құндылықтарды қайта бағалау, философия тілімен 
айтсақ, Коперник төңкерісін жасау қажет. 

Адам өміріндегі еңбектің орнын қайта зерделеу қажеттігі 
шешуші рөл атқарады. Бұрынғы түсінік бойынша, еңбек – 
қажеттілік және одан құтылуды қазақ ұлы игілік: мал, жүйрік 
ат, сұлу әйел және молшылық пен той-думанға толы өмір сүру 
мүмкіндігі деп түсінді. Абай бұл пікірге қарсы: еңбек – өмірдің 
ауыр жүгі ғана емес. Ол – өз бойында ақыл, жүрек, қайрат келісімді 
үйлескен толық, кемел адамның қалыптасу және даму шарты. 
«Еріншектік» пен «ойыншы-күлкішілдік» [10, 56 б.], керісінше 
адамның бүкіл ең жақсы қасиеттерін жойып, оны махаббат пен 
әділетке жау, өсекші, күншіл адамға айналдырады. Ізгіліктің 
құндылығынан өрбитін барлық адамшылық қасиеттерді белсенді 
еңбек, өнерді игеру және оны үнемі жетілдіру тудырады.

Еңбектің рөлін бағалау – халықтың өмір салты мен көзқарас-
тық ұстанымдарын қайта қарастырудың шешуші тұғырнамасы. 
Абай «бар болып отырған» және «болуы тиіс» категория-
лары арқылы пайымдайды. Кейбіреулердің қулық, сұмдық, 
жағымпаздық, тіленшілік арқылы жеңіл өмір сүргісі келетіні, 
жұмыссыз қаңғырып жүруді қалайтыны оны қатты ызаландырады: 
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«Тыныш жатып, көзін сатып, біреуден тіленбей, жанын қарманып, 
адал еңбекпен мал іздемек – ол арлы адамның ісі» [10, 54 б.]. 

Еңбек тақырыбы байлық пен кедейлік туралы көзқараспен 
байланысты. Өзі бай және ақсүйек Абай байлықты сыни тұрғыдан 
қарастырумен шектелмейді. Ол логикалық ойластырылған және 
үш негізгі: «адам неге байығысы келеді, оған қандай жолдар-
мен ұмтылады және оны қалай жаратады» деген тармақтардан 
тұратын байлық философиясын ұсынады. Үш тармақ өзара бай-
ланысты және адамның «байлық ол үшін немесе ол байлық үшін» 
деген ұстанымы арқылы айқындалады. 

Байлықтың өзін зұлымдық деп қарастыруға болмайды. 
«…әулиелердің де бәрі бірдей тәркі дүние емес еді, ғашәрән – 
мүбәшәрәдан қазірет Ғосман, Ғабдурахман бин Ғауф уа Сағид бин 
Әбудқас үшеуі де үлкен байлар еді» дейді Абай [10, 81 б.]. Құдай 
байлар мен кедейлерді емес, байлық пен кедейлікті жаратты. 

«…Дүниеде кімде-кім өзіне өзгешелік бермек касады бірлән 
малға махаббатын аударған дүние болмаса, ихсанда қолым қысқа 
болмасын деп һәм өзім біреуге тамғалы болмайын деп, малға 
махаббатын аудармай, ізгілікке бола халал кәсіп бірлән тапқан 
дүние емес» [10, 85-86 б.]. Мақсаттардың әртүрлілігі жолдар 
мен құралдардың сантүрлілігін туындатады. Білімге ізгілік пен 
әділет принциптерін сақтай отырып жетуге болады, сонымен 
қатар, ақшаның иісі шыққанда ешқандай құралдан бас тартпай, 
алдап-арбау, заңсыз алаяқтық және қастық арқылы жету жолы 
да бар. Екеуінің жемісі екі түрлі, тең емес. Адал байлық отба-
сы мен халқының берекесіне жұмсалады, ал иттікпен табылған 
байлықтан адам «иттікпен айрылады» [10, 28 б.].

Абай кедейлікті жақтамайды да, мақтамайды да. Көбіне ол 
еріншектік пен надандықтан пайда болады. Өнер үйреніп, ғылым 
іздесе және тынымсыз еңбектенсе, байлыққа жетпейтін адам жоқ. 

Бірақ халықтың санасында байлықтың мінсіздігі туралы ой 
мықтап қалыптасқан және ол көптеген мақалдарда бейнеленген. 
Оларға сақтықпен қарау керек, себебі бұл мақалдарда халықтың 
оң тәжірибесі ғана емес, еріншектік пен надандық тудырған теріс 
ойлары да көрініс тапқан. «Жарлы болсаң, арлы болма», «Қалауын 
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тапса, қар жанады», «Ата-анадан мал тәтті, алтын үйден жан 
тәтті». Ата-анасынан мал тәтті антұрғанның тәтті дерлік не жаны 
бар? [10, 54 б.].

Адам байлықты адал жолмен тапса да, ол түпкі мақсат бол-
мауы тиіс, дейді Абай. «Дүниеде түпкі мақсатың өз пайдаң бол-
са – өзің ниһаятлысың, ол жол Құданың жолы емес» [10, 87]. 
Адам болмысының мәні – бұ дүниеде, жер бетінде ізгі іс жасау, 
сол арқылы рухани нұрға жақындау: «…Жүректі кірлетіп алсаң, 
жүректің айнасы бұзылады да, иә қисық, иә күңгүрт көрсетеді» [10, 
101 б.]. Абай рухани байлықты – сенім, ақыл, білім, мейірімділік, 
әділетті – бәрінен жоғары бағалайды. 

Қазақ ойшылы философияны Шығыс пен Батыс дәстүрлерінің 
ізімен дамытады. Бұл тақырыпты Шығыста Конфуций, Будда, әл-
Фараби, ибн Сина, әл-Ғазали, Батыста Платон, Аристотель, Марк 
Аврелий және Сенека жан-жақты талқылады. Барлық дәуір адам-
дарын толғантқан бұл мәселе туралы пайымдамаған ойшыл жоқ. 

Байлық бақытқа жетумен тікелей байланысты еместігін 
атап өту қажет. Бұл жерде материалдық байлық туралы айтып 
отырмыз. Осы туралы ең жақсы жазған ойшыл – әл-Фараби. Ол 
әйгілі «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы 
трактат» еңбегінде материалдық байлықты көздегендерді на-
дан қала тұрғындары деп атайды, себебі ол шын бақыттың не 
екенін білмейді, оның жасанды, жалған үлгісін қанағат тұтады. 
Қайырымды қаланың тұрғындары ғана шын байлық пен бақыттың 
құпиясына жақын, ол – болмыстың рухани мәніне бірге жету [15].

Ибн Сина бақытқа жетуге байлықтың қатысы барын мүлдем 
терістейді. Оның өзінде бәрі керісінше: 

«Құмырадан ішкен су мен бір тілім нан,
Ескі қапшық сияқты жамау көйлек.
Ашкөздіктің тұтқындарын 
Жазмыштары құртып жатқан сары ай астында 
Мендегі нәрселер тек осылар.
Ант етемін: жер бетіндегі 
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Құдыретті билеушілердің ешқайсысы – 
Гаремі мен әскері ғаламат әмірлердің ешбірі
Кедей дәруіш сияқты мен жеткен
Шын бақытқа жете алды ма екен» [16, 21 б.].

Әл-Ғазали жер бетінде бай адамдар мүлдем жоқ деп есептейді. 
Тіпті сарқылмас байлыққа ие адамның өзі де оны жұмсай ала ма, 
жоқ па – білмейді. Себебі өмірі бір сәтте үзілуі мүмкін. Өзінің бол-
мысын жалғастыру үшін ешкімді қажет етпейтін нәрсе ғана толық 
бақытты. «Болмыста бір ғана бай бар, ал қалғандары өздерінің 
болмысының оның мәнінен ала отырып жалғастырады» [11, 192 б.]. 
Бұл, әрине, Алла. Әл-Ғазали байлықты болмысқа, өмірге ие болу 
деп түсінеді. Адамдар арасында осындай байлыққа қатысы бар 
бір де бір адам жоқ. 

Еңбек, өнер, рухани жаңғыру, ғылым үйрену – өтпелі емес, 
шын бақытқа жету жолы, міне, осы. Әл-Фараби, Ибн Сина, әл-
Ғазали дәстүрінің ізімен Абай халқын осыған шақырады. Бұл – 
идеалдың, болуға тиістің деңгейі. 

Бар болып отырған оның көңілін көншітпеді. Өз жерлестерінің 
көбі тойымсыз, күншіл, еріншек, мақтаншақ, мансапқор екеніне 
Абайдың көзі жетті. Бұл қасиеттер адамдарға Адам мен Еваның 
кезінде де тән болды деп, сенімді түрде айтсақ болады. Надандық, 
ақымақтық, ашкөздікті айыптаушы ойшылдар әрбір дәуірде, әрбір 
халықта бар. Яғни, мұндай жаман қасиеттердің ұлттық сипаты 
жоқ. Ибн Сина: 

«Ар-намыс пен ғылым
Талғампаздық жоғалды.
Абыройдан пайда жоқ,
Надандық пен ақымақтық жайлады» [16, 11 б.] дейді.

Абай Ибн Синаның назасын білді, бірақ өз халқы 
кемшіліктерден арылып, бүкіл адам тегіне әділет пен адамшылық 
үлгісі болса деп тіледі.
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Әл-Ғазали сияқты, Абай да адамның қасиеттерін екі түрге 
бөледі: «аздырушылар» (күншілдік, тойымсыздық, өтірік, 
ерін-шектік, надандық) және «құтқарушылар» (сенім, махаб-
бат, әділет, ар, мейірім). «Аздырушыларға» қарсы тұратын – 
«құтқарушылардың» осындай керемет тобы, олар жүрекке рухани 
нұрлануға үміттену сенімін орнатады. 

Абай өсек, алдау, сатқындықтың себебі болатын күншілдікті 
ерекше жек көрді. Ол адамның жанын қара тордай тұмшалап, 
зұлымдыққа итермелейді, өзі көре алмай, күндеп отырғанды жой-
ып, таптағанша, жаны тыныштық таппайды. Бірақ ақыр соңында 
өзінің жаны күйрейді. «Бағың өскенше тілеуіңді ел де тілейді, өзің 
де тілейсің, бағың өскен соң – өзің ғана тілейсің» [10, 66 б.].

Қырқыншы сөзінде ол айналасындағыларға «неге?» деген 
сұрақ қойып, жұрттың бәрін мазалаған сұрақтарды талқылауға 
шақырады. «Көп кісі досым жетілсе екен демейді, егер де жетілсе, 
бағанағы досына бір бітімі жоқ дұшпан сол болатұғыны қалай?» 
[10, 95 б.]. 

Бұл туралы сұрақ қазақтарға ғана емес, басқа халықтарға 
да қойылады. Жалпы адамзатқа тән қасиет, өкінішке орай, бірге 
қайғыра білуде ғана көрінеді, бірге қуана білетін адам аз. Бұл 
әлдеқайда қиын және оны жалған достық емес, шын достықтың 
өлшемі деуге болады. 

Әл-Ғазали күншілдікті «бірінші күнәһар» деп атайды, себебі 
Ібілістің Алла қатты сүйген Адамды күндеуі адамзаттың бүкіл 
қайғысы мен қасіретінің бастауына айналды:

«Кез-келген нәрседен зұлымдықты қуып шығуға болады,
Ал күншілдің зұлымдығына қарсы қояр күш жоқ» [11].

Халықтың арасындағы араздық пен күншілдік Абайды ерек-
ше қинады. Ол қазақтардың бытыраңқылығы мен бір-біріне пәле 
іздеуінің себептері туралы ой қозғайды. «Қазақтың бір мақалы: 
Өнер алды – бірлік, ырыс алды – тірлік» дейді. Бірлік қандай елде 
болады, қайтсе тату болады – білмейді. Қазақ ойлайды: бірлік – 
аты ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді». Абай бұл 
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пікірге қарсы шығады: «Жоқ, бірлік – ақылға бірлік, малға бірлік 
емес» [10, 22 б.]. Бұл жауап әлі күнге дейін өзекті. Біз бүгін де сол 
туралы айтып жүрміз, бірақ «ұлттық бірегейлік» деген терминді 
қолданамыз.

Абай мақтан мен масаттануға да қарсы. «Біздің қазақтың 
қосқан аты алдында келсе, күреске түсірген балуаны жықса, 
салған құсы алса, қосқан иті өзгеден озып барып ұстаса – есі 
шығып бір қуанады» [10, 47 б.]. Мұндай адамға халықтың оны 
әңгіме еткені, күштілігі мен ептілігін мақтағаны, оның бай 
және текті екенін білетіні ұнайды. Ал ақылды, ұяты бар адам 
мақтаннан бойын аулақ салып, ол туралы айтсын деп тырыспай-
ды, мақтан мен өркөкіректіктен алыс болып, жай ғана өз ісімен 
айналысады. 

Абайдың пікірінше, «Күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды, 
ықыласыменен өзін өзі аңдып, шын діни шыншылдап жаны ашып 
тұрмаса, салғырттың иманы бар деп болмайды» [10, 30]. 

Басымызға бірден мынадай ой келеді: цифрлық дәуір адамда-
ры қайғыны бөлісе білеміз бе? Әлде осындай баға жетпес құнды-
лық адамдар «лайктер» жинау үшін және зорлық-зомбылықты 
тікелей көрсету арқылы өзін мойындату жолында жанталасқан 
Интернет пен әлеуметтік желі заманында жоғалды ма? 

Басқалардың кемшіліктерін әшкерелей отырып, Абай «бар 
болып отырған» «бар болуы тиістің» өлшемдерімен толығады, 
батыр тарихы бар халқы басқа халықтармен теңдесіп, оларға ма-
хаббат, туған жерге деген адалдық, келісім мен бірлік, мейірім 
мен рақым және тағы басқа биік қасиеттердің үлгісін көрсетеді 
деп үміттенеді. Халықтың рухани күші зор, оның дәлелі – білімге 
құштарлық, ғылым игеруге ұмтылыс, ақыл мен жүректің бірлігі, 
зұлымдық пен жеккөрушілікке қарсы тұру, жан жылуының 
молдығы, туған табиғатты аялай білу.

Адамзатты «аздырушылардың» бәріне қарсы тұратын – 
махаббаттың құдыретті де мығым күші. Оның метафизикалық 
мәні бар, себебі әлем мен адамды махаббатпен жаратқан Құдай 
тағала. Сүюші – Алланың ұлы есімдерінің бірі. Сондықтан да адам 
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сүюге – өзінің ошағын, туған даласын, отбасы мен халқын – сүюге 
қабілетті. Махаббат – Құдай мен адамды біріктіретін, руханилық 
пен өзара сұхбат кеңістігін құратын белгісіз бір рухани күш. 

Өзінің халқына жаңа көзқарастық парадигма жасап отырған 
Абай үшін махаббаттың метафизикалық мәні ерекше маңызды. 
Бұл – асқақ сезім, бірақ ең алдымен Құдай мен адамды біріктіруші 
рухани нұр. Әл-Ғазали: «Адам өзін сүйіп, өзі соның арқасында 
өмір сүріп отырған Алласын сүймеуі мүмкін бе! Күннің ыстық 
сәулелері өзін күйдіріп, қиналған адам көлеңкені жақсы көрсе, 
онда оның осы көлеңкені түсіріп тұрған ағашты да жақсы көріп, 
сүйетіні сөзсіз емес пе?» дейді. 

Абай белгілі ислам философымен келіседі: «Адам баласынан 
махшарда сұрау алатұғын қылып жаратқандығында һәм ғадаләт, 
һәм махаббат бар» [10, 74 б.].

Сондықтан да Абайдың философиясында жүрек басшы. 
«Рақымдылық, мейірбандылық, әртүрлі істе адам баласын өз 
бауырым деп, өзіне ойлағандай оларға да игі еді демек, бұлар – 
жүрек ісі. Асықтық та – жүректің ісі» [10, 33 б.]. Әл-Ғазалидің 
«ішкі ақыл сыртқы ақылдан күштірек, ал жүрек танымда 
көзден жақсырақ» деген пікірін қабылдай отырып, Абай шығыс 
дәстүрінің ізімен жүреді [11, 231 б.]. Бірақ Абай бұрын-соңды 
болмаған жаңа ой енгізеді. Абайдың пікірінше, жүрек ғылымды 
қоштайды, әлем мен оның заңдылықтарын танып-білуді қолдап, 
білімділік пен ағартушылыққа, надандық пен еріншектіктен 
арылу жолына бағыттайды. Махаббатқа толы жүрек Алланың 
Құранда жазылған «болмыстың Рухани Ақиқатына жақындай 
отырып, құдай жаратқанды танып-білу, заттардың мәніне бойлау, 
дүниенің кітабын оқу» деген әміріне құлақ асады.

Барлық ізгіліктер, «құтқарушылар» Абай философиясында 
мазмұны бойынша әділетте шоғырланған: «Енді белгілі, иман 
құр инанышпенен болмайды, ғадаләт уа рафғат бірлән болады. 
…Бәлки ғадаләт барша ізгіліктің анасыдүр. Ынсап, ұят – бұл 
ғадаләттен шығады» [10, 77 б.]. 

Әділет мәселесін Шығыс философтары да, Батыс философта-
ры да қызу талқылаған. Платон мінсіз мемлекетті жоспарлағанда 
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әділет идеясын басшылыққа алды және әділет дегеніміз – 
«әлеуметтік құрылымды құрастыратын барлық топтардың келісімі 
және бірлігі» деп тұжырымдады. Яғни, әділ адам – ақыл, сезім 
және қайраты келісімге келген, сезім бір жаққа, ақыл екінші жаққа 
тартатын ішкі қайшылығы жоқ адам. Әділ адам «өзін реттеп, өзіне 
өзі дос болады, жанының үш бастауын үндестіктің үш – жоғары, 
төмен, орта – дыбыстары сияқты бір-біріне үйлестіреді [17, 239 б.]. 
Тек осындай адам ғана басқаға әділ бола алады. 

Абай Платонның әлеуметтік онтологиясын қабылдап, оның 
терең бастауларын анықтайды. Бұл әлем мен адамды жаратудағы 
құдайы әділдік: «Құдай тағала бұл ғаламды ақыл жетпейтін 
келісіммен жаратқан, онан басқа, бірінен бірі пайда алатұғын 
қылып жаратыпты» [10, 74 б.]. Табиғатта бәрі келісімді, бәрі бір-
біріне үйлестірілген: тірі нәрсенің бәріне өмірлік қуат беретін 
жаңбыр жерге жауып, шөптер мен гүлдер өсіп шығу үшін, жеміс 
пісу үшін күн ылғалды бұлтқа айналдырады. Өзендер теңізге 
құяды, жер өзінің байлығын адамға сыйлайды. Осының бәрі 
кездейсоқ жағдайдың әмірімен мүмкін болар ма еді? 

Ақылды, жаны бар адамды да Алла оның барлық мүшелерінің, 
жан және рухани қасиеттерінің бәрінің келісімді және бірлікте 
болуы принципін басшылыққа ала отырып жаратты. Осыдан 
шығатын тұжырым мынадай: адамның бүкіл көріністері мен 
қасиеттерінің бірлігі, үйлесімділігі мен үндестігі, сонымен қатар, 
қоғамның бірлігі мен келісімі рухани-адамшылық мәнге ие құдайы 
әділеттің жүзеге асуы болып саналады. 

Құдайдың адамға деген махаббатының құдіреттілігі 
соншалық, Алла адамның жүрегінен орын табады. Ол ешқашан 
қалғымайтын, қатаң сот және қадағалаушы, сонымен қатар, адам-
ды ізгілік пен рақымдылыққа жетелеуші. Абай ар мен онымен 
категориалды байланысты ұятты кемшіліктер мен адасулардан 
құтқарушы деп есептейді. Ол «Ұяты жоқтың сенімі де жоқ» деген 
белгілі хадисті және оны дәлелдеуші «Ұяты бардың иманы бар» 
деген халық мақалын мысалға келтіреді.

Абайдың ойынша, ұят білімділердің ортасына түскенде 
адамның сәби сияқты дыбысы шықпай қалатын надандықпен 
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байланысты болуы мүмкін. Бірақ Абай үшін ұяттың басқа түрі 
маңыздырақ, оны адам құдай заңдарын бұзғанда, жақынының 
қылығы немесе өзінің күнәсі үшін қызарғанда басынан кешеді. 
Жасаған жаман ісі туралы өзінен басқа ешкім білмеген күнде де 
мұндай ұят адамға тыныштық бермейді, қинап, азаптайды. «Ұят 
деген – адамның өз бойындағы адамшылығы, иттігіңді ішіңнен өз 
мойныңа салып, сөгіс қылған қысымның аты» [10, 64 б.].

Бірақ ұят пен ар адамды неге үнемі мазалайды? Не болғанын 
ешкім көрген жоқ қой? Қате, міне, осы жерде. Құдайдан басқа 
ешкім көрмеді. Ол біздің жанымызда, сондықтан одан қашып 
құтылу мүмкін емес. Адам көрінбейтін бола алмайды. Бұл туралы 
Платон Гиг* сақинасы туралы мифте айтқан. 

Ұят пен ар, дейді Абай, жаман ойлар мен істерден 
сақтандырады. Орыс философы Вл. Соловьев те осы тура-
лы айтады. Оның тұжырымынша, абсолют ізгілік, яғни Құдай, 
трансцендентті, шектен тыс қана емес, біздің жер бетіндегі нақты 
өмірімізде бізбен бірге және өзін көрсетіп отырады, онсыз бізді 
немқұрайлық пен қатыгездік мұнары тұмшалап алар еді. Сый мен 
алғыс күтпей-ақ жасалған мейірімді көзқарас, достық қолдау мен 
жанашырлық, ынтымақтастық пен өзара көмек – осының бәрі 
трансценденттінің жер бетіндегі бұ дүниеге жолдауы. Абсолют 
ізгіліктің ең айқын дәлелі – ұят пен одан туатын ар. Олар адамның 
табиғи және әлеуметтік тіршілік етуші ғана емес, өзін Жаратушы-
мен кездесе отырып, рухани, трансценденттіге бойлайтынының 
дәлелі, «Адам өзінің әрекеті және өзінің мәнін сынау арқылы өзін 
өзі адамгершілік тұрғысынан түсінуге жетеді» [18, 124 б.].

Риясыз көмек, жанашырлық пен аяушылық, тіпті жанқиярлық, 
отаның үшін өміріңді қию да – трансценденттінің бұ дүниедегі 
көрінісі. Адами құндылықтар тізімінде өмірдің алдыңғы орын-
дарда еместігі осы арқылы дәлелденеді. Адами және ұлттық ар-

* Бақташы тауып алған сақина оны басқаларға көрінбейтін адамға айналдырды. 
Осы артықшылықты пайдалана отырып, бақташы жан түршігер қиянаттар жаса-
ды. Бірақ ол құпия сақина оған әсер етпейтін Біреудің бар екенін ұмытып кетті. 
Өзінің ішкі жанындағы Құдай, өзінің ұяты Гигке өте ауыр азаптар тағайындау 
туралы үкім шығарды. 
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намыс, жаныңда құдайы бастауды сақтау анықтаушы қасиеттерге 
айналып, адамды рухани-адамгершілік тіршілік етуші ретінде си-
паттайды. 

Абайдың пікірінше, «құтқарушылар» «аздырушылардан» 
күштірек, себебі оларды сенім, иман қолдайды, яғни болуы тиіс 
бар болып отырғанға бойлап, оны өзгертеді, жетілдіреді, рухтанды-
рып, Ақиқат, Ізгілік және Сұлулық сәулесімен нұрландырады. «Бар 
болып отырған» мен «болуы тиістің» диалектикасы адам өмірінің 
драмасын қайта жасайды. Абай үшін бұл негізгі категориялардың 
бірі. Ол толық адамның ақиқатқа жету жолындағы жолы мен са-
тыларын айқындайды. 

Өмір күйбең тіршілік, ұсақ кикілжің, дау-дамай, реніш, өсек-
аяң, қастыққа толы болса, махаббат, шығармашылық, таныммен 
нұрланбаса – мұндай өмірді «өлі» өмір деп атаған дұрыс. «Адам ба-
ласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада бұ дүниенің рахатының 
қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдып, біріне бірі мақтанып, есіл 
өмірді ескерусіз, босқа, жарамсыз қылықпен, қор етіп өткізеді де, 
таусылған күнде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба 
алмай қалады» [10, 20 б.].

Абай мұндай бейшара өмір кешуді өмір деп атаудан бас тар-
тады. Өзің тірі, ал жаның өлі болса, өзіңді тірімін деп есептеме. 
Тірі өмір дегеніміз – еңбек, шығармашылық, білім, жетілу, маха-
бат, отбасындағы және халықтың арасындағы келісім, тұтастық 
пен кемелдік. 

Әсемдік метафизикасы. Платон, Гегель және Абай. 
Абайдың этикасы метафизика, Құдай мен әлем туралы жаңа 
түсінікке жету екеніне көзіміз жетті. Себебі, өмір мен өлім, ма-
хаббат пен жеккөрушілік туралы пайымдағанда Алғашқы Негізге, 
өзіңді Жаратушыға қайта оралмау мүмкін емес.

Алайда Абай ілімінің метафизикалық қуаты одан сайын өсе 
түседі, себебі этика қазақ философиясында эстетикалық түрде, 
сұлулық формасы мен категориялары арқылы бейнеленген. Қазіргі 
философиялық дискурсте этика мен эстетиканың алатын орны ло-
гика мен гносеологияның орны сияқты құрметті емес. Бұл дәстүр 
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ғылым мәдениетіндегі басымдық, яғни философияны ғылыми 
сұраныстарға бағындыру туралы жаңаеуропалық ұстанымдардан 
басталды. Нәтижесінде философия өзінің алғашқы міндетінен – 
өнер, әділ де әсем өмір туралы ілім болу, ең құпия нәрселер болып 
саналатын Құдай мен әлем, өмір мен өлім туралы пайымдаудан 
бас тартты. 

Бір кездердегі тәкаппар басын төмендетіп, философия таным 
теориясы мен әдістемені таза «негізгі» тақырып ретінде зерттеу-
ге кірісіп кетті. Өкінішке орай, метафизика, оған қоса этика мен 
эстетика қолдаудан тыс қалды. Мұндай көзқарас бүгін де басым. 
Ғылым ілгерілеп, көшбасшы болуын жалғастырып келеді, ал 
философия шүбәсіз көшбасшыға мазмұны жағынан да, формасы 
жағынан да еліктеуге тырысып, ғылыми сияқты болуға ұмтылып 
отыр. Себебі осындай канондарға төтеп бермесе, оны философия 
деп аталу құқынан айырады.

Қазақ философиясының батыстық үлгілерден айырмашылы-
ғы ең шешуші тұста байқалады. Ол өзінің биік миссиясынан 
айнымай, философияның алғашқы міндетін сақтап қалды. Бұл – 
метафизика, этика және эстетиканың бірлігі. Тіпті, осыған дейін 
айтқанымыздай, әсемдік туралы ілім метафизикалық басымдыққа ие.

Әсемдік категориясында әлемнің бүкіл алуантүрлілігі – 
түстер, дыбыстар, сезімдер, көңіл-күйлер, ұлттық ерекшеліктер 
– мейлінше толық және ашық бейнелетінімен келісеміз. Әрбір 
халықта, әрбір дәуірде, тіпті әрбір адамда сұлулық пен кемелдіктің 
өз идеалы бар. Бұл нағыз симфония, өмірдің барлық көріністері 
мен реңктерінің ғажайып музыкасы! Әсемдіктің мұндай қалпы 
философия тілінде салыстырмалылық деп аталды. Бір адам-
ды шаттандырып, жүрегін толқытқан нәрсе басқаны бей-жай 
қалдыруы, тіпті жеккөрініштілік тудыруы мүмкін. Естеріңізде 
болса, бұл туралы кезінде Гераклит былай деген болатын: «Адам 
тегімен салыстырғанда, ең әсем маймылдың өзі ұсқынсыз… 
Ең дана адам құдайдың алдында даналық жағынан да, сұлулық 
жағынан да маймыл».

Әсемдік патшалығына ұсқынсыз рұқсат сұрамастан баса-
көктеп кіреді және оның серіктесі болудан дәмелі: өзгермейтін, 
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көк сияқты саф таза, жарқыраған абсолют әсем деген жоқ және бо-
луы да мүмкін емес. Ол жалтаруға, тұрақсыздыққа, ойнауға және 
метаморфозаға, аяқ астынан өзіне қарама-қарсыға, ұсқынсызға 
айналуға бейім. 

Алайда дәуірлер, халықтар мен адамдар өздерінің мәдени-
өркениеттік статусы бойынша қаншалықты әртүрлі болса да, 
оларды біріктіруші ортақ бірдеңе бар. Басқаға ұқсамайтын, 
сәулесін шашып тұрған әсем нәрседе де әйгілі «көптүрліліктің 
бірлігі» деген тұжырымға сәйкес ортақ келісім мен қолдау туды-
ратын бірдеңе болуы тиіс. Мұндай әсемдік абсолют болар еді, 
ұсқынсызбен байланыстарын үзер еді, уақытқа, жағдайлар мен 
басымдықтарға бағынбас еді. Бұл мүмкін бе? 

Осы сұраққа философия өзінің атақты шеберлері Пла-
тон, Гегель, Абайдың ілімдерімен жауап берді. Қателеспесек, 
әсемдіктің трансцендеттік, эмпирикалықтан жоғары сипатын 
алғаш айқындаған философ – Платон. Мейлі, заттар әлемінде 
сұлулықтың салыстырмалылығы мен алуантүрлілігі байқала 
берсін, әлем сондай болуы тиіс. Бірақ өмір мұнымен бітпейді. 
Басқа өлшем, алғашқы анықтаушы өлшем – идеялар әлемі бар. 
Онда салыстырмалылық жеңіліске ұшырап, мәңгі мәндердің 
абсолют сипаты салтанат құрады, олардың арасында сұлулық 
басқаларды өзінің нұрына бөлей отырып өмір сүреді. 

Бұдан бөлек, Сұлулық басқа мәндердің арасында шүбәсіз 
басымдыққа ие. Ол заттар әлеміне енгенде, сезімдер арқылы 
қабылданады, бұл қасиет ақылда да, әділетте де жоқ. «Көзге 
көрінетін және сүйкімді болу тек сұлулыққа ғана бұйырған» [17, 
187 б.]. Таң қаларлық жайт, бірақ адам өз көзімен абсолют идея-
ны, өздігінен әсемді көруге қабілетті! Әсемдіктің метафизикалық 
басымдығы, міне, осында. 

Гегель Платонның дәстүрін қолдап, әсемдіктің трансцендеттік 
сипаты туралы оның ойын сұлулық философиясының үйлесімді 
жүйесін құру арқылы әрі қарай дамытты. Эмпирикалықтан 
жоғары бола отырып, нақты дүниеге енеді, оған рухани нұр 
енгізсе де, сезім арқылы қабылданады: әсемдік дегеніміз ұғым 
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мен нақтының бірлігі. «Әсемдікке «сезімдік құбылыс, идеяны 
сезім арқылы көру» деген анықтама берген дұрыс» [18, 79 б.].

Алайда айтылғанның бәрі әсемдіктің ұлылығын жеткізу ал-
майды. Ол сезімдер арқылы қабылданып қана қоймай, философия 
мен дінге ортақ міндет – ең жоғары Мәнді ұғынуды шешеді, бұл 
ақыл мен рухтың қатысуын талап етеді: «Сезімдік өнерде рухта-
нады, себебі рухани онда сезімдік формаға ие болады» [19, 113 б.].

Бәрін біріктіріп, келісімге келтіретін әсемдік «өзінің сипаты 
бойынша салыстырмалы болып саналатын аяқталған қатынастар 
саласынан бөлініп шығып, идея мен оның ақиқатының абсо-
лют патшалығына жоғарылатылады» [19, 182 б.]. Дәуірлердің, 
мәдениеттердің, индивидтердің көптүрлілігі мен саналуандығын 
сақтай отырып, айрықша, өзге, ұқсамайтынның сұлулығын мой-
ындау, бірлікке келу мүмкіндігі – қандай формада көрінсе де, 
сезім арқылы қабылданатын руханилық дегеніміз, міне осы! 

Әсемдіктің сапалары мен сипаттарының бәрі оның 
трансценденттік шығу тегі арқылы түсіндіріледі. Әсемдік адамға 
рухтың еркіндігі мен шексіздігі саласын ашады. Біз күнделікті 
өмірде өзіміздің күйбең тіршілігіміздің қамы мен мәселелерінен 
бас көтере алмай, көктің жүзіне қарауға, желдің жылы лебі мен 
жердің иісін сезінуге батылымыз жетпей де, үлгермей де жата-
мыз. Бірақ бір күні тоқтай қалып, шұғыланың нәзік сәулесіне 
көз алмастан сүйсінгенде басқа бір өлшемге тап боламыз: бізді 
құдайдың рақымы өзінің қанатымен сипап өтті. Бұл жерде есеп-
теулер, калькуляциялар, цифрландыру керек емес. Біз «әсем 
затты еркіндікке жіберіп, ішкі дүниедегі «толыққанды, өзіндік 
мақсат» ретінде қарастырамыз (Гегель). Оны пайдаланып, олжа 
табуға ниеттенбейміз, сондықтан да басқа жағдайларда көздейтін 
мақсатымыздан құтылып, өзіміз де еркін бола бастаймыз. 

Әсемдікті тамашалай отырып, адамның жаны тынышта-
лып, жарқын, шуақты көңіл-күй орнайды, ол шектіні тастап 
шығып, шексізде қалқыған сияқты болады. Оның жанын қинаған 
барлық қайшылықтар, бұ дүниенің азап-қайғылары жоғалады. 
«Бөлінгендік әсемдікте жойылып кетеді, себебі бұл жерде жал-
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пы мен ерекше, ұғым мен зат бір-біріне мүлдем сіңіп кетеді» [19,    
131 б.].

Әсемдіктің қасында үнемі жүретін ұсқынсыздық өзінің күшін 
жоғалта бастаған сияқты болып көрінеді. «Зұлымдық – жалаң және 
мазмұнсыз, себебі одан жағымсыз, күйрету мен бақытсыздықтан 
басқа ештеңе шықпайды, ал шын өнер ішкі үйлесімділіктің 
көрінісі болуы тиіс» [19, 275 б.]. Ізгілік пен сұлулық онтологиялық 
тұрғыдан негізделген болса, зұлымдықта да, ұсқынсыздықта да 
бұл жоқ. Мұны ауытқушылық, ауру деген дұрысырақ және одан 
арылу қажет. 

Қазіргі заманғы философиялық-эстетикалық дискурсте басқа 
пікірлер айтылады. «Гегельдің өзіндік ерекшелікке ие эстетика-
сы ғана емес, дәстүрлі эстетика мен өнертанудың бүкіл ұғымдық 
аппараты ХХІ ғасырдың көркем мәдениетін түсіну және зерттеу 
үшін мүлдем жарамсыз деген әдістемелік ұстаным кеңінен таны-
мал бола бастады [20, 6 б.].

Қазіргі заманғы «түбегейлі өзгеріс» өнері эстетиканың негізгі 
категориясымен қош айтысып, әсемдікке қарсы ұсқынсыз, көріксіз, 
жексұрын, жиіркеніштінің экспансиясын насихаттаудан танбай-
ды. Олардың пікірінше, әсемдік адамдарды адастырады, тәтті ил-
люзиямен алдайды, ал шын өмір азапқа, қайғы-мұңға, қылмысқа 
толы. Адамдарды жұбатудың қажеті жоқ, оларды күнделікті 
өмірдің күйбең тіршілігінің тұтқынынан оятып, есінен тандыру 
керек. Бірақ мұндай «өнерден» әсемдікпен бірге трансценден-
ция, ең жоғары мән мен нағыз Ақиқат та жоғалады. Адам өмірі 
қазір де, басқа ғасырлардың бәрінде де шектен аса толы болған 
ұсқынсызды не істейміз, сонымен? «Әсемдік нақты мәселелер 
туралы айтпайды, қайшылықтарды боямалап, азаптар жаралаған 
әлем туралы ащы шындықты жасырады» деген дәйектер наным-
ды болмай тұр ма? 

Жауапты әсемдік метафизикасының ерекше түсінігін 
ұсынған Абайдың концептісінен табамыз. Ол әсемдіктің өздігінен 
трансцендентті, эмпирикадан тыс сипаты туралы тұжырымды 
қолдайды. Бірақ Абай үшін бұл Платондағыдай идея емес және 
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Гегельдегідей Абсолют емес. Абайдың трансценденциясы – Құдай 
ұғымы емес, ол тірі, әлеммен және адаммен өзара махаббат арқылы 
байланысты, бар болып отырғанның бәрін мейірімді, әділ Жарату-
шы. Шығыс дәстүрінің ізімен Абай махаббат пен рақымға толы 
жүректің билеуші екеніне сенімді. Әсемдік трансценденциясының 
осындай түсінігінің Гегельдің рационал тәсілінен айырмашылығы 
– оның экзистенциалдығында. 

Абай жаратылған ғаламның таң қаларлық үндестігіне 
сүйсінеді: «Құдай тағала дүниені кәмалатты шеберлікпен 
жаратқан» [10, 87 б.]. «Бірақ адам баласы болмаса, ғажайып 
ақылды және ғажайыппен жасаған денеге кіргізіп, мұнша салахи-
ят иесі қылғаны хиқметпенен өзге хайуанға сұлтан қылғандығына 
дәлел емес пе?» [10, 51 б.]. Сонымен қатар, Құдай тағала адамның 
ақылын ғаламның сұлулығымен биіктей түсетін етіп жаратты. 

Құдай тағаланың әмірімен туған жер көктемде, «қыстың 
сызы» жоғалғанда сұлулығын паш етіп, «көркі енеді», «күннің 
көзі елжірер» тірі нәрсенің бәрі «масатыдай құлпырады»:

 
«Безендіріп жер жүзін тәңірім шебер,
Мейірбандық дүниеге нұрын төгер.
…Жаз жіберіп, жан берген қара жерге
Рахметіне Алланың көңіл сенер. [21, 70 б.].

Абайдың адамгершіліктік сұлулық туралы ойына ерекше на-
зар аударайық. Бұл жерде оның концептісін, жалпы қазақ фило-
софиясын анықтаушы идея – этика мен эстетиканың, ізгілік пен 
сұлулықтың ажырамас бірлігі идеясы баяндалған. Эстетиканы 
Абай ғалам мен адам денесінің сұлулығы ғана деп санамайды, 
ол – жанның, ойдың, сөздер бен істердің сұлулығы. Сұлулық 
адамның қалай сенетіндігінде, қалай ізгі іс жасайтындығында 
және аяушылық пен мейірім білдіретіндігінде. 

Сондықтан да Абай сұлулықты ішкі және сыртқы деп бөледі. 
Ол сыртқы келбетімен әуре болып, қымбат киінуге әуес кербездерді 
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сөгеді, мұндай адамдарды «айнаға табынғандар» деп атайды. 
«Сыртқа қасиет бітпейді, алла тағала қарайтұғын қалыбыңа, боя-
масыз ықласыңа қасиет бітеді. Бұл айнаға табынғандардың ақылы 
қаншалықты өсер дейсің? Ақыл өссе, ол түпсіз терең жақсылық 
сүймектікпен өсер» [9, 87 б.]. Ақылмен өсе түсетін осындай 
ішкі сұлулық адамның жүзін нұрландырады, оның көзінен, әрбір 
қимылы мен мүсінінен көрінеді!

Абай философиясындағы этика мен эстетиканың бірлігі, ішкі, 
адамгершілік сұлулыққа баса назар аудару қазіргі заман үшін аса 
өзекті болып отырған эстетикадан әсемдікті алып тастап, алдыңғы 
қатарға ұсқынсыздықты, жеккөрініштіні ұсыну туралы сұраққа 
жауап беруге мүмкіндік береді.

Қазақ ойшылы нақты өмірдің жаман жақтарын жасырмауды 
жөн көреді. Ол тойымсыздық, надандық, еріншектік, ақымақтық, 
мақтаншақтық, күншілдік, ұрыс-керіс, жаман сөз айту сияқты 
қасиеттерді сөгеді. Мұның бәрі адамгершілік тұрғысынан 
ұсқынсыз олар туралы айтпауға болмайды. Бірақ адамгершілік 
тұрғысынан әсемдіктің өлшемдерін алып тастап, жаман 
қасиеттерді әшкерелей отырып, оларды «құқылы, заңды, жоюға 
болмайтын» деп тұжырымдау дұрыс па? Ұсқынсыз нәрселер 
оларға жеккөрініштілік тудыратындай, олар үшін ұялатындай, 
оларды тезірек жойып, адамгершілік жаңару, әсемдікке, яғни 
ақиқат пен ізгілікке нақты қадам жасауға ниеттенетіндей етіп 
бейнеленуі тиіс. 

Бүгінгі таңда философияда, өнер мен өмірде әсемдік пен 
ұсқынсыздық туралы пайымдаушыларды толғандырып отырған 
сұраққа Абай жауап берді. Себебі ол трансцендентті, руханиға 
ұлттық, бірегейлік арқылы бойлады деп ойлаймыз. Әрбір 
ойшылдың концептісінде оның жеке өмірбаяны – өмір сүрген ор-
тасы, сүйген адамы, өмірлік мақсаты міндетті түрде із қалдырады. 
Гегель мен Абайдың өмір сүру жағдайларындағы орасан зор 
айырмашылықты көз алдымызға елестетейік. Бірі күн өзінің 
сәулесін сирек төгетін, көк аспан мүлдем дерлік көрінбейтін, 
көшелері тар және үйлері тығыз орналасқан шағын қалада дүниеге 
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келіп, өмір сүрді. Әлемнің сұлулығы туралы ол не айта алады? Тек 
ойлау мен елестету арқылы ғана айтуы мүмкін.

Ал Абай «сары алтын шатыр» сияқты жайқалған, еркін аспан 
астында дүние есігін ашты және өмір бойы сол жерде тұрды. 
Түнде жұлдыздар жарқырап, күндіз «ата-анадай елжірер» күн 
оны қабылдауға дайын «толықсыған» жерге өзінің ыстық сәулесін 
аямай төгетін. Даланың «шілде» жазын «үсті-басы ақ қырау, түсі 
суық» қыс алмастырады, одан кейін «құлпырған» көктем тағы 
келіп, табиғат адамға «күлімдеп, шырай берер». Қар басқан тау-
лар, «сыбдыр қағып, бұраңдаған» мөлдір тау бұлақтары, «көкорай 
шалғынның» иісі – осының бәрін Абай ақылымен ғана емес, бүкіл 
жан-тәнімен өмір бойы қабылдады. Сондықтан да сұлулық оның 
түсінігінде ойша құрастырылған конструкт емес, оның жаны мен 
жүрегін өмір бойы толтырып, қанаттандырған нәрсе. 

Алайда мәселе жеке жағдайлардың ерекшелігінде ғана емес. 
Оларды анықтаушы – ойшылдар өмір сүрген дәуір мен мәдениет. 
Гегель – ойы мен ұлылығы жағынан зор философиялық жүйе 
құрды, ол неміс классикасының «Зевс-Олимпиадашысы». Де-
сек те, Гегель – бүкіл батыс өркениетінің рухын: адамның ішкі 
де, сыртқы да табиғатына қатысты алғанда метафизикалық 
басымдық принципін, «субъект-объект» парадигмасы деп атала-
тынды бейнелеуші. Адам «жүрек логикасын» ақылдың табиғатты 
пайдалануға, оның қорын сарқуға бағытталған дәйектеріне 
бұлжытпай бағындырып, өзінің толықтығын, тұтастығын 
жоғалтады. «Субъект» «объектіге» пайда мен олжа тұрғысынан, 
билеу принципіне сай қарай бастайды.

Нәтижесінде табиғат адамның осындай қатыгез көзінің ал-
дында өзін тұмшалай бастайды. Адам бағындыруға тырысып 
отырған табиғат өзінің түстерін, дыбыстарын, өмір музыкасын 
жасырып, жаттана бастайды. Жаттану әлемінде компенсаторлық 
рөлді өнер атқарады, ол адам оларды тамашалай отырып, өзінің 
табиғатқа салған жарасын ұмытып, арын тыныштандыратын 
әдемі пейзаждар ұсынады. Бағындыру, үстемдік ету принципінің 
барлық көріністері батыс өркениетін құрастырып, жендеттер 
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адамдарды өртеуші пештердің түтініне сүйсінетін Освенцимнің 
салтанатына дейін жеткізді [22].

Абай басқа мәдени-өркениеттік ортада өмір сүрді. Табиғатты 
ол пайда табу объектісі деп қарастырмайды. Абай жырлаған 
табиғат – тірі, мәңгі, Құдай тағала жаратқан, суреттеуге сөз 
жетпейтін сұлулыққа ие субстанция. Ол қатал, тіпті қатыгез бола 
алады, адамға оны көгендеп, билеу емес, онымен келісімге келіп, 
достасу, кейде қайсар да өжет, кейде мейірімді және жылы шырай-
лы болу бұйырған. 

Табиғатты аялай отырып, адам өзінің толықтығы мен 
тұтастығын, Ақиқатты танып-білу, Ізгілік жасау және Әсемдікке 
сүйсіну қабілеттерін сақтап қалады. Оның бойында ақыл-ой мен 
сезім үндесіп, музыкалық гармонияға ие болады, Платонның 
терминімен айтсақ, өзіне, яғни басқа адамдарға, отандастарына 
қатысты алғанда әділдікке жетеді. 

Қазіргі заманда қазақтардың көшпелі өмір салты тарих 
қойнауына кетіп, өмір жаңа технологиялармен өзгерсе де, 
табиғатқа, тірі, құдайы ортаға деген сүйіспеншілік және аялау 
принципі мызғымас қалпын сақтап отыр. Бүгінгі таңда ол бұрын-
соңды болмаған өзектілікке ие болды, себебі бүкіл адамзаттың 
тағдыры осы шешіммен тығыз байланысты. Мәдениет экология-
сы, жасыл экономика – қазіргі заманғы осы жобалардың бәрі қазақ 
мәдениетіне тән табиғатпен достық принципіне негізделген. Бірақ 
мәселе мынада – қазақ дәстүріне тән табиғатты сүю, аялауды жаңа 
технологияларды қолдана отырып, қалайша қайта жаңғыртуға 
және нығайтуға болады? 

Қайталап айтсақ, табиғатты құдайдың туындысы деп қабыл-
дай отырып, адам өзінің бүкіл қасиеттері мен көріністерін 
анықтайтын және оның толықтығы мен гармониясын 
қалыптастыратын рухани мәнін түсінеді. Ішкі және сыртқы 
табиғаттың сұлулығы ерекше метафизикалық күшке ие. Ру-
ханидың әсемдікте көзге көрінетінінің, оның көзбен – жүрекпен 
және жанмен қабылданатынының да себебі осы. Сұлулықта бізге 
жоғарыдан «қайғы мен бақытсыздық атаулының бәрі күндердің 
күнінде бітеді, көптен күткен келісім, бейбітшілік пен бақыт 
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дәуірі келеді» деген үміт беріледі. Бұл күндердің бәрі Абай 
армандағандай ашық та нұрлы болады:

 
«Көңілі күн лебіне тойғаннан соң
Жер толықсып, түрленер тоты құстай…» [21, 70 б.].

Философ ақын әсемдіктің ұлттық бейнесін ең әуелі әйел 
сұлулығы арқылы суреттейді. Қазақтың сұлу әйелі өзінің 
еуропалық немесе африкалық құрбыларына ұқсамайды. Оның 
мүсіні ерекше, келбеті, күлкісі мен жүріс-тұрысы қайталанбас 
әдемі. Ол туған жерінің барлық бояуы мен дыбысын бала кезінен 
бойына сіңірген дала қызы:

 «Білектей арқасында өрген бұрым,
Шолпысы сылдыр қағып жүрсе ақырын.
Кәмшат бөрік, ақ тамақ, қара қасты
Сұлу қыздың көріп пе ең мұндай түрін?

Аласы аз, қара көзі айнадайын,
Жүрекке ыстық тиіп салған сайын,
Үлбіреген ақ етті, ашық жүзді,
Тісі әдемі көріп пе ең қыздың жайын?» [21, 97 б.].

«Ғашықтық, құмарлық пен – ол екі жол,
Құмарлық бір нәпсі үшін болады сол.
Сенен артық жан жоқ деп ғашық болдым,
Мен не болсам болайын, сен аман бол» [21, 89 б.].

Бұл – нәпсі ниеттерінен ада, таза, асқақ сұлулық. Бірақ қазақ 
сұлуына сүйсінетіндер оның жерлестерімен шектелмейді. Қазақ 
қызының сұлулығында тылсым, толқытушы бірдеңе – жоғарыдан 
берілген трансцендентті мән – бар. Ең танымал, Абай ғажайыпқа 
айналдырып, жүректерді бағындырған өлең жолдары:
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«Көзімнің қарасы,
Көңілімнің санасы,
Бітпейді ішімде
Ғашықтың жарасы»
[…] Қалқамның нұсқасын
Көр көзім, бір кенел».
[…] Қызыл тіл шыға алмас,
Мақтаудың шартынан» [21, 98-99 бб.].

Абай «жай ғана сұлу қызға емес, ұлттық сұлулығында 
адамзаттық, жалпы сұлулық бейнелеген әсем қазақ қызына 
сүйсінеді» [23, 203]. Құдайы, рухани нәрсе сұлулықта көзге 
көрінетінге айналып, сезіммен қабылданады. Философ ақын эти-
ка мен эстетиканы біріктіре отырып, болмыстың ең жоғары Мәнін 
– жанның көзін ашатын махаббатты танып-біледі. 

Рухани байланыстың құпиясын сақтай отырып, махаббат 
қашан да асқақ, оның арсыз нәпсіден айырмашылығы да осыдан 
байқалады. Философ қазақ қызының сұлулығын, оның ерекше 
ұлттық сипаттарын, мойылдай қара бұрымын, еркелеген көзін, 
әдемі күлкісін жырлайды. Дала желі сияқты ұшқыр, оңтүстіктің 
күні сияқты ыстық сұлу бұдан басқа еш жерде жоқ. 

Бірақ сұлулықтың осындай қайталанбас ұлттық келбетінде 
халықтың мінезі мен жаны, барлық халықтар бас иетін жалпы аб-
солют нәрсе: рухани мазмұны, құдайдың сәулесі мен нұры бар:

 
«Қазақтың данасы,
Жасы үлкен ағасы,
Бар демес сендей бір
Адамның баласы» [21, 98 б.].

Ұлттық сұлулықта әсемдіктің метафизикалық мәні көрініс 
тауып, өмір қуанышты мерекеге айналады және оның күші 
де сонда. Әртүрлі, басқаға ұқсамайтын, бірақ метафизикалық 
мәнге толының сұлулығы келісім мен татулыққа, көптүрліліктегі 
бірлікке апарар жол емес пе? 
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Ізгілік пен сұлулықтың трансценденттігі экзистенциалды 
екені маңызды, әлемге көзқарастың шығыстық түрінің ерекшелігі 
осында көрінеді. Абай трансценденцияға ұлттық, қайталанбастық 
және бірегейлік арқылы ғана енуге болады деп тұжырымдайды. 
Осылайша, Ақиқат, Ізгілік және Сұлулық толық, үйлесімді, кемел 
адамның ажырамас бірлігін қалыптастырады. 

Философияның бастапқы міндеті – әділ және әсем өмір ту-
ралы ілім болу. Алайда әділ мен әсемдікті айқындау мынадай 
метафизикалық сұрақтарды қарастыруды қажет етеді: болмыс, 
өмір мен өлім, рухани Ақиқат және ең жоғары Мән деген не? 
Сол себепті философия – этика ретінде метафизика. Қазір осы 
бастапқы міндетті этика ретіндегі метафизика болып саналатын 
және эстетикалық бейнелерде көрініс тауып отырған қазақ фило-
софиясы атқарады. 

Философияның ұлы миссиясын әлем мәдениетінің данышпа-
ны Абай Құнанбайұлы өзінің шығармашылығында жүзеге асырды. 
Оның туындыларында қазақ халқының ұлттық рухы, жеке келбеті 
айқын байқалады. Сонымен қатар, ол өзі жаңартқан Шығыс пен 
қайта пайымдаған Батысты біріктіре отырып, ұлттықтың жаңа 
сапасын жасап, құрастырды. Ол – ойлаушы жүрек пен ұятты 
ақылдың рухани-адамгершілік құндылықтардың басымдығы ая-
сында көрініс табатын бірлігі. 

Мәдени-өркениеттік болмыстың жаңа парадигмасы қазақ 
халқының әлемдік тарих үдерісіне қосылуына жол ашады және 
толық адамды қалыптастырады. Бұл ойлау қабілетін дамытатын, 
ізгілік жасайтын және сұлулыққа сүйсінетін адам. Бұл – ақылы 
мен жүрегі, қайраты жанжалдардан аулақ болып, келісім мен 
үндестікте өмір сүретін адам. Оған жетуге болады, себебі толық 
адам рухани-адамгершілік бастауды, шынайы, жүректен шыққан, 
ақылды Сенімді басшылыққа алады. 

Абай надандық, еріншектік, күншілдік, ашкөздік, 
мақтаншақты сөге отырып, залым және жексұрын қасиеттерді 
жеңуі тиіс махаббат, рақымдылық, әділетті мадақтайды, осы 
арқылы адамды теріс нәрседен арылтуға тырысады. 
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Себебі «болуы тиіс» «бар болып отырғанға» бойлап, 
оны нұрландырады, адамдардың жанын асқақтатады. Теріс 
қасиеттерден арылу үмітін беретін – ғаламның өшпес Сұлулығы, 
Жаратушының әлем мен адамға ұлы махаббаты. Әсемдік қазақ 
философиясында ізгілікпен және метафизикалық ақиқатпен одақ 
құрады, яғни этика мен эстетиканың, ізгілік пен сұлулықтың 
трансценденттік бастауы бар. Сонымен бірге, әсемдік 
метафизикалық басымдыққа ие, себебі тек оны ғана көзбен көруге 
болады. Онда рухани нәрсе сезім арқылы қабылданады. 

Абай Құнанбаевтың толық адам философиялық концептісі 
әлемге Ақиқат, Ізгілік және Сұлулық, сенім, Ар-ұждан, Махаб-
бат құндылықтарын ұсына отырып, халықтың толықтығының, 
әлемдік тарих кеңістігіне сенімді қадам жасауының перспектива-
ларын ашады. 

Абай шығармашылығының өзектілігі адамзаттың мойнына 
түскен ауыр сынақ – миллиондаған адамдардың өмірін жалмаған 
жаһандық эпидемия дәуірінде арта түсті. Үйреншіктіден 
кейінгі (постүйреншікті) өмір әрбірімізді өмір мен өлім тура-
лы философиялық мәселелерді сараптауға, ойлау мен болмыс 
тәсілдерін түбегейлі өзгертуге итермелейді. Біз сынақтан руха-
ни жаңарған, тұтынушылық идеологиядан, байлық пен рахаттың 
соңына түсуден бас тартуға, өмірдің мәні туралы мәңгілік сұрақ 
туралы ойлануға қабілетті адам болып шығуымыз керек. Өмір мен 
өлімнің арасындағы шекаралық жағдайға тап болған біз өзімізге 
қажетті көмек пен кеңес алу үшін өз халқының, сол арқылы бүкіл 
адамзаттың экзистенциясының тылсымына терең бойлаған ұлы 
Абайға қайта-қайта жүгінеміз.

Күн тәртібінде Абай концептісіндегі шешуші мәселе – этика 
мен эстетиканың бірлігіндегі толық адам мәселесі. 

Авторлар философиялық дискурсте адам мәселесін қайта 
қоюға ұмтылып отыр. Модернизациялау, бірегейлік, цифрлан-
дыру постүйреншікті кезеңде гуманитарлық лексиконда ең 
көп қолданылатын категорияларға айналды. Сенім, ар, махаб-
бат, келісім сияқты сөздер ұмыт болды, олар алыстан естілетін 
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жаңғырық қана. Алайда бұл сөздер бүгін өздерін тағы да еске са-
лып отыр. «Эмерджент технологиялар» шектеулерді алып тастап, 
біз ұзақ күткен еркіндіктерге жол ашты. «Адам ағзасын жаман 
аурулардан жазып қана қоймай, оның табиғатын жақсартамыз, 
интеллектісін, қайрат-жігерін, тіпті жанын да жетілдіреміз» 
деген уәделер берілді. Трансгуманизмді жақтаушылар хай-
уан мен роботтың арасындағы белгісіз бірдеңені білдіретін, 
тәні, талап-тілектері, қажеттіліктері, мәндерінің формасы басқа 
жаңа мақұлықтың – постадам немесе өзінің қалай аталатынын 
білмейтін белгісіз мақұлықтың пайда болғанын жария етті. Десек 
те, адам-технологтардың арасындағы есі дұрыс дегендері «қашан 
тоқтаймыз?» деп, ойланып қалды. Гуманитарлық сараптама қажет, 
бірақ оның критерий-өлшемі қандай? «Адам дегеніміз кім?» де-
ген сұраққа жауапты ешкім бере алмайды, анықтамалар көп және 
олардың мағынасы әртүрлі. Бірақ философияның мыңдаған жыл-
дар бойғы рухани батырлығы, еңбегі зая кеткен жоқ, ол «адам 
дегеніміз кім, ол қалай пайда болды, мәні мен мақсаты қандай?» 
деген сұрақтарға жауап бере алды. Бұл тұжырымымызды 
растау үшін экзистенциалдық тұрғыдан бір-біріне жақын 
ұлттық философияның – қазақ және орыс философиясының – 
концептілеріне компаравистік талдау жасайық. Қазақ жанының 
индивидуалдығын бейнелеуші Абай Құнанбайұлы өзара пайым-
дауда өмірдің шынайы құндылықтарын: сенім мен білімді, ұят пен 
арды, махаббат пен келісімді қайта жаңғырту үшін орыс фило-
софтары Владимир Соловьев, Павел Флоренский, Иван Ильинмен 
сұхбатқа түседі.

Қайталап айтамыз, ғылымның технологиялық мүмкіндіктері 
қазіргі уақытта фантастикалық перспективалар ашып, адам ер-
кіндігінің шамасын өсірді, бірақ өзін жасаушы адамға және 
өркениет матрицаларының негіздері мен ядросы болып санала-
тын адами құндылықтарға жаңа қауіп-қатерлер төндіріп отыр. 

Жарылыс күші жағынан атом ядросының адамды ғы-
лымдармен және технологиялармен бірге жойып жібере алатын 
энергиясына ұқсас екі ғылыми бағытты ғана атайық. 
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Біріншіден, адамды емдеуге емес, бұрын-соңды болмаған 
күшті интеллектіге ие, тәні мен жаны мүлдем басқа жаңа мақұлық 
жасауға ниеттеніп отыр. Бұл енді Ницшенің асқақ адамы емес, 
«адамға тән шектеуліктен арылу үшін оның өзін, тәні мен ақылын 
толығымен қайта жобалау». Эмерджент технологиялар адамды 
химераға, гибридке айналдырып, жануар мен роботтың арасы-
на орналастырады. Ауру денеге салынған жануардың бірнеше 
мүшесі, роботтың бейімделген бірнеше тетігі – міне, ежелгі 
евгенетикалық жобаның жүзеге асқан үлгісі біздің көз алдымызда! 
Адам болып қалғымыз келе ме, жоқ па – ғылым оны сұрамайды. 

Ғылымның өкілдері мұны түсінбейді деуге болмайды. 
Олардың көбі философияға үміттенеді: гуманитарлық этикалық 
талдау қажет, бірақ оны жүзеге асыру үшін тірек, сенімді кри-
терий, «адам дегеніміз кім және оның мақсаты не?» деген 
сұраққа айқын жауап қажет. Алайда адамдардың бәрі бірдей 
келісетін анықтаманың жоқ екеніне ғалымдардың көзі жетті. Ол 
биотехнологиялардың дамуына байланысты өзгеріп отырады. 

Біз ең алдымен философияны, яғни адам мен оның абсолют 
құндылықтарын қорғаймыз, және, әрине, ғылыми жаңалықтар мен 
технологиялардың маңыздылығын жоққа шығармаймыз. Бірақ 
адам ғылымға емес, ғылым адамға қызмет етуі тиіс. Көпғасырлық 
тәжірибе жинаған философияның адамның пайда болуы, мәні 
мен мақсаты, құндылықтарының маңызы туралы сұраққа жауабы 
бар. Әйтпесе, философияның қажеті не? Гуманитарлық талдау 
адамның хайуаннан да, роботтан да айырмашылығын көрсетудің 
сенімді критерий-өлшемін береді. Біз оларды жасаған халқының 
жандары сияқты өздері де бір-біріне экзистенциалды жақын қазақ 
және орыс философиясының концептілерін ұсынамыз. Ғасырдың 
«ештеңенің соңынан бос шабыс» деп аталатын сұрағына жа-
уапты сол жерден табасыз және ізденісіңізді шын гуманизмге 
бағыттайсыз.

Адам, оның сенімі мен білімі туралы. Атап көрсеткеніміз-
дей, философия әсем де әділ өмір туралы ілім ретінде пайда бол-
ды. Алайда әсемдік, әділдік дегеніміздің не екенін түсіну үшін 
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болмыстың алғашқы бастаулары мен алғашқы мәндері туралы 
сұрақ қоя отырып, метафизикалық ойлауға жүгінуге тура келеді. 
Яғни, өзінің мәні бойынша этика дегеніміз метафизика. 

Бірақ уақыт жағынан алғанда философия жүлдегерге арналған 
орынды ғылымға берді, бір кездегі маңғаз басын иіп, болмыс ту-
ралы сұрақты ұмытты, этиканы жұпыны, сұрықсыздау Күлбикеге 
(Золушка) айналдырды. Ғылымның әдістемесі мен логикасы 
философияның шарықтау шыңына айналып, оған мәртебе және 
әлеуметтік-мәдени статус берді. 

Бірақ уақыт өзгереді. Қазір Күлбике ханшайымға айнала ба-
стады, солай болуы тиіс те. Өзін көшбасшымын деп есептейтін 
ғылым онсыз дами алмайды, ал этиканың қайта өркендеуі – бұл 
метафизиканың қайта өркендеуі, бастауларға, философияның 
шын Ақиқатына, әсем де әділ өмір өнеріне оралу.

Қазіргі заманғы Батыс философиясы, тіпті классикалық емес 
және постклассикалық нұсқаларында да, этиканы метафизика 
ретінде қарастыруға қабілетсіз. Мұндай міндетті орындау Болмы-
спен байланысын үзбеген, рухани алғашқыбастаумен, және, ең ал-
дымен, Құдай және адам, өмір және өлім, махаббат және жеккөру, 
рақымдылық мен мейірімділік сияқты экзистенциалды, тылсым, 
терең мәселелер туралы пайымдаған ұлттық философияның ғана 
қолынан келеді. Қазақ және орыс философиясы – осындай фило-
софия. Ұлттық рухтың көрінісі бола отырып, олар адамды адам 
атауына дейін көтеретін абсолют құндылықтар әлеміне енді. 

Әлемдік мәдениеттің адамзат мойындаған кемеңгері, 
қазақтың ұлы ақыны және ойшылы Абай Құнанбайұлы «өз 
халқының рухани мәдениеті мен ойын жаңа сатыға көтеріп, 
жаңа рухани кеңістік ашқын, нақты өмірді көркем игерудің 
бұрын белгісіз үлгілерін жасаған философ-гуманист» [24, 353 
б.]. Көптеген ұрпақтардың Ұстазы және Тәлімгері болған ол 
халқына болмыстың жаңа парадигмасын жасап берді және 
әлемге болмыстың мынадай ең жоғары ақиқатын ашты: «адам 
дегеніміз кім және оның міндеті неде?» Бұл біз қазір естігіміз 
келіп отырған нәрсе. 
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Абайдың «Адам бол!» өсиеті бүгін дабыл сияқты естіледі. Бұл 
кез-келген адамды адам деп атауға болмайды дегенді білдіреді 
емес пе? Қазақ ойшылының бүкіл шығармашылығы толық адам 
«біртұтас, адагершілікті, әмбебап адам туралы ойларға толы, ал 
оның басты мақсаты – Адам болу үшін не істеу керектігін және 
нені істемеу керектігін үйрету, адамдарды ізгілік пен зұлымдықтың 
ақиқат мәнімен таныстыру болды» [3].

Орыс философиясы арқылы Абай Еуропа ойшылдары Гете, 
Буйон, Хайдеггермен жүздеседі. Ал орыс философиясы Абай 
арқылы шығыс философиясымен кездеседі. Оның пайымдаула-
рында ұлы шейх Мұхитдин Ибн-Арабидің, атақты философ-тео-
лог Абу Хамид әл-Ғазалидің сарындары естіліп тұр. 

Шығыс философтары адамның кім екенін оның Алғашқы Не-
гізге қатынасы арқылы ғана түсінуге болатынына сенімді. Адам 
– жаһангер және жолаушы. Оның мақсаты – Жаратушыға оралу. 
Құдай адамды өлім деп аталатын нәрсе арқылы жоймайды, оған 
жаңа «мекен», жаңа өмір береді. Жер бетінде өмір сүре отырып, 
адам жанын кірлететін жаман нәрселерден арылып, Құдайдың 
келбетін көру үшін жүрегін тазартуы тиіс. 

Ибн-Араби аңызға сүйене отырып, «толық адам» мен «хайуан-
адамның» айырмашылығын көрсетеді. Алладан: «Таулардан да 
мықты қандай нәрсе жараттың?» деп сұрады. – Темірді. Одан да 
мықтырақ? – Жел. Ал желден де асып түсетін – адам. «Адам деп 
сыртқы келбеті ғана бар хайуан емес, осы тұрақтың иесі аталуы 
тиіс, басқаша болуы мүмкін емес» [24, 158 б.].

Әл-Ғазали да адам ойын мен босқа уақыт өткізу үшін жа-
ратылмағанын түсіндіреді. Оның алдына зор мақсат қойылған. 
Жез бен мыстың алтынға айналардағы (муджахадат) сияқты, 
оны да трансмутациядан өту күтіп тұр. Жаман нәрселердің бәрі 
– дүниеқоңыздық, арамдық, ызақорлық, күншілдік – жойылуы 
тиіс. Ал өзінің хайуандық бастауын жеңе алмай, «дүниеқоңыздық 
азбаны» мен «ызақорлық төбетін» ауыздықтай алмаған адам ахи-
ретте осы хайуандардың – шошқа мен қасқырдың кейпіне енеді» 
[26].
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Яғни, адам «сенім-білім» дискурсы арқылы анықталады. 
Мұндай тәсіл бүгін аса өзекті. «Қазіргі жаһандану жағдайында екі 
маңызды үрдіс айқын байқалады: жалпы адамзаттық құндылықтар 
аясында рухани-адамгершіліктік жаңаруға деген терең қажеттілік. 
Оның жүйесінде сенім шешуші тұғырнамаға ие. Сонымен қатар, 
қоғамды ақылды, рационалды құрастыруға, білімге бағытталған 
әлеуметтік онтологияға қажеттілік» [27, 5 б.].

Философиялық дискурсте Абайдың сенім мен білім туралы 
пайымдаулары айтарлықтай резонанс тудырды [28]. Абайдың 
пікірінше, адам – жер бетінде қонақ. Оның енді қанша өмір 
сүретіні белгісіз. Өмір мен өлімді Құдай алдын ала дайындап 
қойған. Сондықтан да алтын уақытыңды жауластыққа, реніш пен 
өсекке, жаман сөз айтуға жұмсаудың еш мәні жоқ. Кез-келген 
жолмен, тіпті қылмыспен тапқан байлықты мақсат ету де мәнсіз. 
«Хайуандық бастауға» кіретін осының бәрі жанды тазартуға, 
құдайы сәулеге жетуге мүмкіндік бермейді дейді Абай. Өмір сүріп 
отырса да, мұндай адамның жаны өлі:

«Кеселді жалқау, қылжақбас,
Әзір тамақ, әзір ас, 
Сыртың – пысық, ішің – нас, 
Артын ойлап ұялмас» [10, 22 б.].
 
Философтың «осындай адамды адам деуге бола ма?» деген 

сұрақ қоюы орынды. Сенім кеңістігінде, Жаратушымен тікелей 
байланыста бола отырып өмір сүретін адамды ғана адам деп атауға 
болады. Абайдың тұжырымынша, сену дегеніміз – Құдайдың әсем 
істеріне, әлемнің де, адамның да таң қаларлық үндестігіне қайран 
қалу. 

Оның пікірінше, сенім, яғни адамның рухани мәні негіздер-
дің негізі, экзист енциалдық күйзеліс, сонымен қатар, ұлттық 
болмыстың жаңа парадигмасын анықтаушы құндылықтар 
жүйесінің бастапқы, шешуші категориясы. Сенім – бұл бүкіл 
адам, оның ақыл-ойы, сезімі, қайрат-жігері, мінезі, істері, өмірлік 
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және өлгендегі тағдыры. Дала данасы «адам қалай сенсе, өзіне, 
жақындары мен бауырларына, халқы мен бүкіл әлемге солай 
қарайды» деп тұжырымдайды. 

Философ шын, ақиқат, жүрек сенімі туралы айтып тұр, сыртқы 
әдеп-ғұрып ол үшін «сақшылар» ғана, қолдау ғана, ол мәннің 
өзі емес. Осыған дейін айтқанымыздай, Абай сенімнің екі түрін 
бөліп көрсетеді. Ақиқат сенім (якини иман) ішкі күш-жігердің 
нәтижесінде келеді, ақылдың дәйектерін қосады, олармен шек-
телмей, адамның барлық мәнін қамтып, жүрекке енеді. Сенімнің 
екінші түрі (таклиди иман) сыртқы факторларға, молданның 
беделіне, айналадағы адамдардың дәлелдеріне сүйенеді. Дәл осы 
сенім өзін әдеп-ғұрыптарда көрсетеді, ең бастыны – Алғашқы 
Негізбен сұхбатты уысынан шығарып алады. Шын және саналы 
сенетін адам сенімге сәйкес әрекет етеді, ізгі және әділ іс жасай-
ды.

Сенім білімнің сипаты мен мақсатын анықтайды. Ең жаман 
қасиеттер, Абайдың ойынша, надандық пен еріншектік. Ол өз 
халқының білімді, ең өркениетті елдер достастығына қосылған 
халық болғанын қалайды. Сонымен қатар, әлемге төнген қауіптен 
– ғылымның рухани бастаудан бас тартып, адамның өзін құртуға 
қабілетті күшке айналдырудан арылу қажет. «Ғылым – Алланың 
бір сипаты, ол – Хақиқат, оған ғашықтық өзі де хақлық һәм 
адамдық дүр» [10, 68 б.].

Ұлт кемеңгері тұжырымдаған парадигма – сенім мен 
білімнің бірлігі. Бұл – Освенцим пештері лаулаған, жендеттер өз 
құрбандарына миығынан күле отырып, «Сен ертең осы тұрбадан 
шығатын түтінге айналасың» деген Батыс әлемі жоғалтқан нәрсе. 
Бәрі құдай заңынан бойын аулақ салған ғылым заңдарына сәйкес 
жасалды.

Абай халқын басқа жолмен жүргізеді: білім мен ғылым 
жоғарыдан рухтандырылып отырады. Олардың ұраны – адамды 
сүю, яғни адамдардың бәрі үшін игілік жасау. «Адамшылықтың 
алды – махаббат, ғаделет сезім. …Бұл ғаделет, махаббат сезім 
кімде көбірек болса, ол кісі – ғалым, сол – ғақил» [10, 104 б.]. 
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Сеніммен нұрланған білім – ақиқат игілік. «Егер дін көңілің 
өзге нәрседе болса, білім-ғылымды бір-ақ соған себеп қана 
қылмақ үшін үйренсең, ондай білімге көңіліңнің мейірімі асы-
рап алған шешеңнің мейірімі секілді болады» [10, 57 б.]. Сенім 
мен білімнің бірлігі арқылы философ қазақтың ұлттық көзқарасы 
мен дүниетанымын – білімді болу, білім үйрену, ғылымның жаңа 
көкжиектерін ашу, сонымен қатар, иманды, жүрегі таза да жарық 
адам қалпын сақтап қалуды – дәлелдейді. 

Қазақ философиясының экзистенциалдығы, шынайылығы 
мен ақжүректігі орыс жаны мен орыс философиясының сипа-
тымен үндес. Вл. Соловьев «адамзаттың даңқын шығарған ұлы 
ойшылдардың бәрінің шынайы және терең сенушілер» болғанына 
сенімді. Ол сенімге апарар өз жолын іздейді. Бұл жол қандай ру-
хани күш-жігерді қажет етсе де, әрбір адам бұл жолдан өз бетінше 
өтуі тиіс: «Адам сенімге қатысты алғанда үш жастан өтеді: 
алғашқысы – балалық, соқыр сенім кезеңі, екіншісі – пайымның 
дамуы және соқыр сенімді терістеу, ақырында, соңғы кезең – 
ақылдың дамуына негізделген саналы сенім» [29, 16 б.]. 

Шын мәніне келсек, Соловьев те Абай сияқты, сенімнің екі 
түрін атайды. Біріншісі – аңғал, соқыр, ақылды дәйектер мен терең 
діни сезімдер жоқ сенім. Екіншісі – саналы, терең, ақыл бекіткен, 
экзистенциалды күйзелісті басынан кешкен сенім. Екеуінің ара-
сында – критицизм, терістеу кезеңі, адамның ішкі дүниесінде 
сұмдық бостық, өмірдегі өлім пайда болатын кезең. Өмірдің 
мәнсіздігін түсінумен қатар жүретін азапты критицизм сенімге 
қайта оралудың, бірақ скептицизм уы мен ащы түңілуден ада ру-
хани қайта тірілудің, қуанышты да нұрлы оянудың қажеттігіне 
нандырады.

«Абай – Иван Ильин» экзистенциалдық сұхбаты сенім 
басқаратын этикалық категориялар махаббат, ар, әділет, еркіндік-
тің жиынтығын құрастырады. Әртүрлі мәдени-тарихи дәуірлерде 
сұхбаттастарға айналған, ең маңызды болып саналатын өмір мен 
өлім сұрақтарын бірге талдаған ойшылдардың дүниеге келуі таң 
қалдырады. Олар философия кеңістігінде ғана кездеседі. 
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Ильин сенімнің беделіне нұқсан келтірмекші болған 
«оқымысты» ғасырдың соқыр нанымын әшкерелейді. Білім 
өскен сайын адамдар діни сенімді білімсіздік пен надандыққа 
теңеп, сенімін жоғалта бастайды. Бірақ бәрі керісінше, дейді ой-
шыл: «Ең тайыз және надан адамдар – өзін құдайға сенбейтін, 
ғылыми білімнің күшіне арқа сүйейтін адам деп көрсететіндер. 
Бірақ күйзеліс сәттерінде, өмір мен өлім арасындағы шекаралық 
жағдайда олар қорғанышты аса қажет етіп, сенімді «естеріне 
алады». Шынына келсек, адамдардың бәрінде бұлжымайтын 
құнды мен тылсым жоғарыға мұқтаждық бар екен». «Белгісіз 
бір міндетті түрде бар және ең жоғары өмірлік мазмұнды табуға 
ұмтылу (саналы немесе бейсана түрде) әрбір адамға тән» [30, 56 
б.]. Ол осындай тірек, өзі үшін өте маңызды өмір мен өлім тура-
лы сұрақтарға жауап таппаса, жел айдаған күзгі жапырақ сияқты 
болады. 

Абай сияқты, Ильин де сенім ақиқат, жүректен шыққан, ол 
«әнші жүрек» лаулатқан «автоном сенім» деп атайтын сенім 
болуы тиіс деп тұжырымдайды, басқа адам үшін «түсінуге» 
және «сүюге» болмайды. Сонымен қатар, басқаның әмірімен, 
бұйрығымен, беделдің қысымымен сенуге болмайды. Сенім 
еркін, жеке күш-жігеріңді жұмсау арқылы – руханилықтың ортақ 
отымен біріктіретін ұшқын жаныңда пайда болғанда туындайды. 

Сенім ғылымға қарсы емес. Әлемге ұлы жаңалықтар сыйлаған 
ғалымдар туу мен өлудің соңғы құпияларын білмейтіндерін 
түсінді. Көзге көрінбейтін, ақыл танып-біле алмайтын, бірақ 
Сенім жете алатын бірдеңе әрқашан болады. «Кез-келген шынайы, 
«сенуші» сенім – адам өмірінің бірінші және ең жоғары күші, ол 
өмір мен өмір арқылы ұшу мүмкіндігін береді [31, 117 б.].

Осылайша, қазақ философиясы Абай арқылы орыс ойшылда-
рымен жүздеседі және адамның бүкіл өмірін анықтайтын нәрсе 
туралы келісімге келеді. 

Махаббат пен келісім туралы: қазіргі заманғы түсінік. Абай 
өмірінде көптеген сынақтар мен қиыншылықтарды басынан кешті. 
Ол халқы үшін бүкіл жан-тәнімен азап шекті, бірлікке, жауластық 
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пен жанжалды тоқтатуға шақырды. Ол биіктің шыңында болды, 
бірақ өзін жалғыз сезінді: мен өмір сүріп отырғандаймын, бірақ 
жаным өлі. Рухани ізбасарлары – сүйікті ұлдарының өлімі жанын 
қатты жаралады.

«Таппадым көмек өзіме,
Көп наданмен алысып,
Көнбеді ешкім сөзіме, 
Әдетіне қарысып» [21, 114 б.].

Бірақ қарлы таудың шағылысқан сәулесіне көз салып, ыстық 
даланың иісін жұтып, тау өзенінің мөлдір суының сыбдырына 
құлақ салған бойда-ақ туған жер, алтын бесік жанын жұбатып, 
тыныштыққа бөледі. 

«Адам баласынан махшарда сұрау алатын қылып жарат-
қандығында һәм ғадаләт, һәм махаббат бар…Кім өзіңе ма-
хаббат қылса, сен де оған махаббат қылмағың қарыз емес пе? 
...Кім сені сүйсе, оны сүймектік қарыз емес пе?» [10, 74-75 бб.]. 
Абай адам Жаратушымен кездесетін шын руханилық кеңістікті 
құрушы махаббатттың метафизикалық мәнін көрсетеді. «Құдай 
тәбәраканың затына пендесінің ақылы жетпесе, дәл сондай 
ғашықпын демек те орынсыз. Ғашық-машұғлыққа Халиқ бірлән 
махлұқ ортасы мунәсибәтсіз, Алла тағаланың пендесін махаббат 
уа мархамат бірлән жаратқанын біліп, махаббатына махаббатпе-
нен ғана елжіремекті Құдаға ғашық болды дейміз» [10, 82 б.]. 

Бір-біріне махаббаттың нұры айналаның бәрін жарқыратып, 
қатал табиғаттың сұлулығын да ашады. Ызғарлы қыстан кейін 
ылғи да көктем келеді:

 
«Жазғытұры қалмайды қыстың сызы,
Масатыдай құлпырар жердің жүзі.
Жан-жануар, адамзат анталаса,
Ата-анадай елжірер күннің көзі. 
…Жаз жіберіп, жан берген қара жерге
Рахметіне Алланың көңіл сенер [21, 69-70 бб.].
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Философия, поэзия, музыка… Абай ойшыл ғана емес, биік 
ақиқатты жеткізуші, өз халқының тәлімгері және Ұстазы. Ол 
Жаратқан ие жоғарыдан шабыт беретін ақын ғана емес. Ол сазгер 
де, себебі туған жерінің музыкасын, сұлулық пен махаббат әуенін 
ести білді. Бұлбұлдың сайрағаны, алғашқы бәйшешек сияқты 
нәзік ән домбырадан төгілген бойда-ақ жүрек лүпілдеп, өмір ояна 
бастайды, мұң мен жалғыздық сейіледі. Абайдың әні, махаббат 
әні – жауапсыз қалған махаббат әні болса да, ғажап ән!

«Махаббатсыз – дүние бос,
Хайуанға оны қосыңдар» [21, 112 б.].

Ең күшті, бірақ ешкім байқамаған, Абайдың бүкіл жан-
тәнін, қиын да бақытты өмірін жаулап алған махаббат – оның өз 
халқына, жүрегіне жылы қазақ жеріне, туған ауылына махабба-
ты. Осы махаббат оны барлық сынақтардан алып шықты, сенім, 
үміт, қазақтарға ұлы болашаққа – адамшылықты, рақымдылық пен 
мейірбандылықтың, абырой мен ұлттық намыстың, өзара түсіністік 
пен келісімнің, бейбітшілік пен ұжданның құдайы бастауын сақтауға 
– жол сілтеп, рухани биіктерге жетелеу күшін сыйлайды. Бұл жан-
жалдар мен қайшылықтар, локалды соғыстар күйретіп, махаббат-
тың, өмірдің шын ақиқатын ұмытқан қазіргі заманғы әлемге бұрын-
соңды болмаған дәрежеде қажет болып отырған құндылықтар. 

Қазақтың ұлттық кемеңгерінің надандық пен еріншектікке, 
дау-дамай мен күншілдікке, ашкөздікке қарсы шыққан даусы 
орыс философиясында естіледі. 

Қазақ философиясы мен орыс философиясының әрқайсысы 
өзінің ұлттық сипатын, ұлттық мінезін бейнелейді. Бірақ бұл 
жерде әдістер мен мәндердің жақындығын атап өту маңызды. 
Бұл Құдай рационалдық ракурстегі Құдай ұғымы ретінде емес, 
тірі, сүйе білетін, рақымды, көмектесуге дайын Құдай ретінде 
қарастырылатын экзистенциалдық. Болмыс та «болмыс» ұғымы 
емес, туған жер деп аталатын тірі табиғат. 

Абай сияқты, Павел Флоренский де Ақиқатты өзі арқылы 
беретін рухани қызмет – махаббат деп есептейді. Оның арқасында 
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тау әлемдерінің есіктері ашылып, ол жақтан «жұмақтың салқын 
ауасы еседі». Құдайдың адамға енуі және адамның Құдайға енуі 
махаббат арқылы ғана мүмкін. Ол – байланыстырушы жіп, ол 
руханилық матасын тоқиды. Флоренский махаббатқа ең жоғары, 
метафизикалық сарын береді. Оның психологиялық сипаттамала-
ры рухани мән арқылы айқындалады. Сол себепті ол Лейбництің 
«басқаның бақытына қуану» деген анықтамасының шекарасынан 
шығып кетеді. 

Адамды Құдаймен байланыстыра отырып, махаббат екі адам-
ды да біріктіреді. Құдай адами өзділік түйіндерін шешіп, «Мен» 
бұрын «Бөтен» болғанға қосылады да, «Ол» маңызды тұлғаға, 
басқа «Мен», басқа «Сенге» айналады. 

Өзін Құдайға қатынастан, яғни басқамен қатынастан 
тыс растау ішкі дүниенің күйреуіне, бірліктің бұзылуына, 
психологиялық күйлердің бөлшектерге ыдырауына әкеледі. Тек 
трансценденттілік, Құдайға махаббатта кездесу арқылы ғана адам 
бөлшектенбеген рухани құрылымға жетеді, «Құдайды терістеу 
ылғи да алжасқандыққа жеткізді және соған жетелеп отыр, себебі 
Құдай – ақылдың түп-тамыры» [32, 173 б.]. 

Флоренский ұмыт болған, тіпті жеккөрініштіге айналған, 
бірақ махаббат сарынымен тығыз байланысты қызғаншақтық 
тақырыбын философиялық мәнмәтінге енгізеді. Күнделікті 
түсінікте қызғаншақтық – лайықсыз, ұят, қылмысқа итермелей-
тін нәрсе. Әлем мәдениетінің ең керемет туындыларында 
қызғаншақтықтың азабы мен трагедиясы әртүрлі ұлттық контек-
стерде суреттелген. 

Философтардан тек Спиноза ғана қызғаншақтыққа назар ау-
дарды, бірақ «қызғаншақтық – махаббатты жеккөрушілікпен ал-
мастыру және бұрын құмар болған адамның ықыласын пайдалана 
бастайтын біреудің пайда болуы» деген жалпы пікірді қолдады. 

Мұның себебі – осындай «махаббатта» тұлғалық бастаудың 
жоқтығы және нәпсінің басым болуы. Жоғарыдан рақым алған 
махаббат әрқашан тұлғалық сипатқа ие, сондықтан өзін қорғауды 
және сақтауды қалайды. Сол себепті оның күші ерекше, қызығу, 
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қызғану. Тобырдан бір адам ғана таңдалып, оны жүректің ше-
карасына кіргізеді, таққа отырғызып, патшаға айналдырады 
және өзінің махаббатын оған дәмелілердің бәрінен қызғыштай 
қориды. Сондықтан да қызғаныш – тұлға арқылы көрінген ма-
хаббат. 

Флоренскийдің пікірінше, сенім мен махаббат уақыттың 
шеңберін кеңейтеді де, тарихта мәңгілік шұғыласының сәулесі 
пайда бола бастайды [33].

Вл. Соловьев те махаббатты сеніммен байланыстырып, 
оған метафизикалық мән береді. Идеалдау, сүйген адамымыз-
ды құдайы қайта жасау сәті махаббатта міндетті түрде бар. 
Сенім руханилық сатысымен бірге көтерілуге ықпал етеді. 
«Махаббаттың сезім ретіндегі мәні мен құндылығы – эгоизмнің 
кесірінен ол біздің өзімізде ғана деп сезінетін сөзсіз орталық 
мағынаның басқада екенін жан-тәнімізбен мойындауға мәжбүр 
ететіндігінде. Махаббат біздің сезімдеріміздің бірі ретінде ғана 
емес, бүкіл өмірлік мүддемізді өзімізден басқаға аудару, біздің 
жеке өміріміздің ор-талығының орнын қайтадан ауыстыру 
ретінде маңызды [17, 511 б.].

Махаббаттың метафизикалық мәні туралы дәлелдерге И. 
Ильин де қосылады және ол да махаббаты сеніммен байла-
ныстырады. Олар қаншалықтты күшті болса да, логикалық 
аргументтердің көмегімен сенімге жете алмайсыз. Тек рухани ма-
хаббат қана сенімге ашады. «Рухани махаббат жанның Құдайыны 
қатты аңсауы. Ол рухани көкке бағытталған «Көрінші! Сені көруге 
мүмкіндік берші! Ашылшы! Осы рақат пен қуанышты берші 
маған!» деген күрсініс, өтініш, жалыныш секілді [30, 122-123 бб.].

Рухани махаббат махаббатты немесе сезімді тазартып, 
жақсартады және «болмысты сәулесімен шарпып өтеді». Сонда 
адам өз жанының ашылып, сүйетін адамын және бүкіл әлемде 
бұрын көрмегенді көре бастағанын байқайды:

 
«Табиғат өзінің құпия жабылғысын
Кез-келгенге ашпайды» [Баратынский].
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Сонда біз орыс мақалы «Сұлу – сұлу емес, сүйген – сұлуды» 
еске түсіреміз. 

Адамды Жартушымен, сол арқылы басқалармен біріктіретін 
махаббат келісім мен өзара түсіністік мүмкіндіктерін ашады. 

Қазақстандықтар үшін Абай есімі рухани символды, бірігуге 
үндеуді білдіреді. «Қазақтың ұлы ақыны, ағартушысы, ойшылы 
және философы Абай Құнанбаев полиэтникалық және поликон-
фессионалды Қазақстан халқын біріктіретін осындай рухани 
көшбасшы, ұлттық үлгі-идеал бола алады» [34, 78 б.].

Ұят пен ар туралы: қазіргі заманғы контекст. Жанда сенім 
болса, ұят пен ардың да болғаны. Абай ұяттың бірнеше түрін бөліп 
көрсетеді. Ұяттың надандықтан туатын кездері болады. Адамның 
басқалар мен арының алдында еш кінәсі жоқ, бірақ білмегендік-
тен ұялып, керек кезде сөз айта алмай, бала сияқты қызарады. 

Бірақ әңгіме адам шариғат заңдары мен ардың ережелерін 
бұзғанда болатын басқа ұят туралы. Бұл жағдайда ұяттың екі түрі 
туралы айтуға болады. 

Кейбір адамдар өзінің емес, бөтеннің қылығына ұялады: 
«Мұның себебі сол ұят істі қылған адамды есіркегендіктен бола-
ды. «Япырмай, мына байғұсқа не болды, енді мұның өзі не бола-
ды дегендей, бір нәрсе іштен рахым секілді болып келіп, өзіңді 
қысып, қызартып кетеді» [10, 63 б.].

Бірақ өзіңнің кінәң тудырған ұят болады. Ол туралы ешкім 
білмеуі мүмкін, бірақ адам өзін қоярға жер таба алмай, ұйқысы 
қашады, қиналып, өзін үнемі сөгеді: «...өз ақылың, өз нысабың 
өзіңді сөккен соң, іштен ұят келіп, өзіңе жаза тарттырады» [10, 
63 б.].

Философ ұятты жанда орын тапқан құдайы бастау – ар ту-
дырады деп түсіндіреді. Өмірде жасалғанның, қол жеткізгеннің 
бәрі – байлық, билік, білім, даңқ – ардың сынағынан өтеді. Қатаң 
сынға төтеп берген нәрсені ғана нағыз құндылық деуге болады. 

Адамдар еңбекті ауыр жаза деп есептеп, байлық пен 
тоқшылыққа толы өмірді аңсайды. Олардың көбі байлыққа жету 
үшін неше түрлі ауыр қылмыс жасаудан да тайынбайды. Адамның 
оған қалай жеткенін ескермей-ақ, байлықты мадақтайтын мақалдар 



• 1. Абайдың философиялық ілімі •

103

бар: «Ата-анадан мал тәтті», «Аузы қисық болса да, байдың бала-
сы сөйлесін». Абай жәдігөйлік пен ақымақтық тудырған осындай 
жалған даналықтан сақ болуға шақырады. 

Адам алдына қоятын мақсат оған жету құралдарын 
анықтайды. Ардың талаптарына қайшы келетін нәрсенің бәріне 
қарсы шығады. Дәулетке адал еңбек, білім, ғылым, өнерді 
жетілдіру арқылы ғана жетуге болады. Басқаның бәрі ұят пен ар 
азабын тудырады: «Ешбір қазақ көрмедім, малды иттікпен тап-
са да – адамшылықпен жұмсағанын. Бәрі де иттікпен табады, 
иттікпен айрылады [10, 28 б.].

Қамшының соққысы сияқты өткір сөздер құдды бүгін 
айтылғандай. Ұят пен ар? Адамдардың көбі үшін бұлар ұмыт 
болған, ескірген ұғымдар. Құралдар мен ардың қайдағы бір 
эфермерлік азаптары туралы бас қатырмай-ақ мақсатқа жетуге, 
табысты және бәсекеге қабілетті болуға ұмтылу керек – олардың 
ұраны осындай. 

Ар – жақсыны жаманнан, ізгілікті зұлымдықтан, ақиқатты 
жалғаннан, достықты достық-мыстан айыруға көмекші крите-
рий. Ар жанды кірлететін барлық жаман қасиеттерге, ең алды-
мен күншілдікке қарсы тұрады. Абай бір адамның жолы болса, 
бұрынғы достардың дұшпанға айналатынына налиды. Бірге 
қайғыру жұрттың бәрінің қолынан келеді, ал бірге қуанатындар аз 
дейді Абай. Күншілдік адамның жанын жайлап, оны іштен қажай 
бастайды, ол оны жеңетін ұят пен ар ғана. Абай айтқан осы ойлар 
әлі күнге дейін маңызды. Ұят өзінің зұлым жауы, сатқындық пен 
қылмыстың себебі күншілдікпен күресін бүгін де жалғастырып 
отыр.

 
«Ынсап, ұят, ар, намыс, сабыр, талап –
Бұларды керек қылмас ешкім қалап» [21, 61 б.].

Бірақ Абай ең соқыр жанды адамның бойында да ұят оянады 
деп сенеді: «Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам 
мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім» [10, 65 б.].
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Абайдың уағызына құлақ аса отырып, Шәкәрім Құдайбердіұлы 
«Адам өмірін қалай түзеуге болады? Адам қайткенде тату тұра 
алады? Ойлы, саналы адамдардың ғасырлар бойы миын тыншыт-
пай, өмірін сарп еткен, әлі де сан адамдардың арын қозғап, ойла-
рын тыншытпайтын осы сұрақтар» дейді [35, 540 б.]. Ғалымдар 
мен данышпандар ғасырлар бойы аталған сұрақтарға жауап іздеді, 
әрқайсысы өз түсінігін ұсынды. Алайда бұл жауаптар Шәкәрімнің 
көңілінен шықпады. Қазақ ойшылының тұжырымынша, ең басты-
сы – ақыл мен арды біріктіріп, ар ілімін жасау және адамдарды 
бала күннен биік азаматтыққа пен өр арлы болуға тәрбиелеу. 

Ар тақырыбы орыс философиясы үшін де ең шешуші 
тақырыптардың бірі. Адамның, халықтың, адамзаттың ары… 

Абай сияқты Соловьев те ұят пен ар тақырыбын сеніммен 
байланыстырды, трансценденцияның жердегі, күнәһар әлемде 
көрінуінің үш деңгейін атап көрсетті. Бұл көріну руханилықтың 
нақты бар екендігінің логикадан тыс дәлелі бола отырып, ешқан-
дай талас тудырмастан қабылданады және оны жеңу мүмкін 
емес. 

Бірінші деңгей – адам өзінің табиғи бастауы, тән құмарлығы, 
нәпсісінің алдында сезінетін ұяты. Ұяттың бұл деңгейінде 
табиғидың әмірінен құтылғандай болып, биіктегісі келеді, өзінің 
адамшылық абыройы мен құдайы негізін, трансценденттігі 
қатыстылығын көрсетіп, дәлелдегісі келеді. 

Екінші деңгей – ұят сезімін саналы түсіну, оның арға айналу. 
Бұл Жаратушының адамның жүрегіне бойлауының ең бұлтартпас 
дәлелі. Соловьев осы екі күйдің арасындағы шекараны айқын 
көрсету мүмкін емес дейді. «Ұят пен ардың тілі әртүрлі және 
себептері де әртүрлі, бірақ олар айтатын нәрсенің мәні бірдей: бұл 
жақсы емес, болуға тиіс емес және лайықсыз» [18, 133 б.].

Жанда өмір сүретін ар, құдайдың үні жақсылықты риясыз, 
мадақтау мен марапат күтпей, сөгіс пен жазалаудан қорықпай 
жасауға – тіпті бұл азап, құрбандық, өліммен байланысты болса 
да – түрткі болады. Мұны адамдардың бәрі бірдей жасай алмайды. 
Өмірдің бір мысалының өзі жеткілікті. «Неге?» деген сұраққа бір 
ғана жауап бар… 
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Трансценденцияның үшінші көрінісі – ризашылық пен 
құлдық етудің, кешірім мен мәңгілік өмірге Сенімнің кіршіксіз де 
асқақ сезімі. Әділетті биіктетін Құдай тағалаға деген сезім, міне, 
осындай. 

Ұят, ар, риясыздық, сенім – қазіргі заманның көптеген адам-
дары үшін бұлар ұмыт болған, табысты, материалдық тұрғыдан 
бай болу жарысына түскен астан-кестен әлем үшін архаикалар. 
Бірақ абсолюттік құндылықтардан өзектірек және маңыздырақ 
ештеңе жоқ, әлемді әзірге аман сақтап тұрған солардың күші. 
Жан-жағына көз сала отырып, «төніп тұрған апатты» түсінген 
«Соловьев көреген және ұстаз, бірақ уақыттан тыс тұрған ұстаз 
болды. Біздің заманымыз үшін оның ұлылығы осыдан көрінетіні, 
әрине, парадокс» [36].

Ильиннің ар ілімі, оның Соловьев пен Абайдың ілімдерімен 
үндестігі туралы айтпай кетуге болмайды. Ильин ардың 
шығармашылық тұрғыдан алғанда жағымды күші бар екеніне 
сенімді. Дәстүрлі қалыптасқан пікір бойынша, ол – қатаң 
қадағалаушы, тексеруші, адал сот, адамның жаны мен жүрегіне 
қадалып, ұйқы бермей, жан тыныштығын бұзады. Ұйқыда, өлі 
болғанда да ол оянып, адамды өзінің алдында, яғни Құдайдың ал-
дында жауап беруге шақыра алады.

Әрине, Ильин ардың Пушкин айтқандай «жүректі тазалаушы 
тырнағы ұзын аң» екенін теріске шығармайды. Бірақ, дейді орыс 
философы, ең бастысы – оның шығармашылық, құдайы, ізгі, әділ 
іс жасауға итермелеуші күші. Аңызда айтылғандай, бір король 
үсіп өлейін деп жатқан қайыршының үстіне өзінің тонын жапты, 
ал Петр патша мұз құрсанған лахтадағыларды құтқарды. 

Ар әрекеті кенеттен пайда болады да, адамға жетіп, оның 
күмәндары мен ақылдың дәлеледерін жоққа шығарып, оның бой-
ын түгел жаулап алады. Тұңғиықта сақталған жақсы атаулының 
бір сәтте сыртқа шығып, адам өзінің оларды жасауға қабілетті 
екенін бұрын білмеген құдайы істерін жер бетінде жүзеге асыра 
бастайды. Ар тәжірибесі құлшылық ету тәжірибесіне ұқсас. Адам 
Оның жігерінің көрінісіне айналып, Оның уағыздарына сай әрекет 
жасай бастайды. «Ар біздің бойымыздағы Құдайдың ішкі күші, 
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ол біздің өзіндік терең тіршілік етуіміз секілді ашылады [30,180]. 
Сонда ардың мейірімді күшін сезінген адам өзіне: «Осы істерді 
атқаруға шынымен күшім жетті ме? Бұл мен бе?» деген сұрақтар 
қояды да, көктің шұғыласын төккен сәтіне ұқсас күйді тағы да 
басынан кешіргісі келеді. Осылайша, қатаң қадағалау аса қымбат 
құдайы сыйға айналады. Біздің арамызда ардың осындай күшін 
басынан кешкендер бар ма? 

Сенім, ар, махаббат, келісім – бұлар бәріміз өмір сүріп 
отырған қазіргі цифрландыру, жаһандану және антропотехни-
ка заманында құнсызданса да, адамзат оларға аса мұқтаж болып 
отырған нәрселер. Олар адамды адам етеді. Абай «Адам бол!» де-
генде биік рухани құндылықтар туралы айтып отыр. Оны орыс 
философтарының да қолдауы екі жанның, екі халықтың бір-бірі-
не жақындығын дәлелдейді. Бізді құтқаратын – олардың дауыста-
ры қазіргі адамдарға жетеді деген Үміт. Басқа жол жоқ. Қазіргі 
заманғы Батыс гуманитарийлері де осыған шақырып отыр, яғни 
бүкіләлемдік философиялық дискурс қалыптасып келеді. 

Біз философияның намысын қорғауға және қазір талап етіліп 
отырған этикалық, гуманитарлық сараптаманың критерий-өлшемі 
жоқ екенін дәлелдеуге ұмтыламыз. Бұл әлемдік философияның 
талмастан тер төгіп – біз рухы жағынан туыстас қазақ және 
орыс дәстүрлеріне назар аударамыз – адам дегеніміз кім және 
оны генетикалық жағынан әртүрлі материалды «будандасты-
ра» отырып алынған құрылымдардан несімен ерекшеленетінін 
түсіндіруі. 

Сенім, ақиқат, ізгілік, сұлулық, махаббат пен келісім – 
адамға ғана тән және оны жануар күйіне дейін төмендеуден 
сақтандыратын абсолютті құндылықтар. Жануарларда, роботтар 
мен химераларда сенім бар ма? Олар сүйе ала ма? Құлшылық ете 
ме? Философиялық пайымдау жасауға қабілетті ме? Ар азабын не-
месе өмірлік тағдыры мен адамгершілік елбетіне оның жағымды 
әсерін сезіне ме? Гуманитарлық сараптаманың негізі бола ала-
тын, адамның тәні мен жаныны жетілдіру, барлық болмыстық 
өлшемдері бойынша адамнан асып түсетін жаңа бір мақұлық 
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жасап шығуға тырысып жатқан «эмерджент технологиялардың» 
әрекеттері мен жаңалықтарының әділ бағасын бере алатын, күн 
сияқты айқын критерий – міне, осы. Сонымен қатар, отбасын 
жоюға бағытталған «гендерлік инновациялардың» да критерий-
өлшемі: «Трансгуманистер ұсынған, адаммен салыстырғанда 
жоғарылау мақұлық рухы ғана емес, жаны да жоқ жасанды 
құрылым болып шықты» [37].

Тоқтау керек, адамзаттың ұстаздарының уағыздарына 
тереңірек бойлап, экзистенциалдық қазақ және орыс фило-
софиясының «Адам бол, сену, сүю, мейірімді болу арқылы адам 
атыңды сақта» деген үндеуіне құлақ салу қажет. 

Осының бәрі не үшін жазылды? Аристотель айтқандай, «Біз 
ізгілік дегеннің не екенін білу үшін емес, ізгілікті болу үшін 
зерттеу жүргіземіз…» [38, 79 б.]. Бірақ сондай болу үшін, әуелі 
білуіміз керек.

Еңбегімізді Абайдың жүрекке жететін өлең жолдарымен 
аяқтайық:

«Өмір жолы – тар соқпақ, бір иген жақ, 
Иілтіп екі басын ұстаған хақ.
Имек жолда тиянақ, тегістік жоқ,
Құлап кетпе, тура шық, көзіңе бақ» [21, 142 б.].
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2 «ТОЛЫҚ АДАМ» ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ – 
ОЙШЫЛДЫҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ МҰРАСЫНЫҢ 

ТҮПТАМЫРЫ

2.1 Абай философиясындағы адамның мәні, оның 
табиғаты және әмбебап қабілеттері 

 Адам – Абай философиялық ілімінің негізгі мәселесі

Әрбір халық әлемдік мәдениетке өзіндік, қайталанбас, бүкіл 
адамзат мәдениетін байытатын жетістігінқосады. Осы тұрғыдан 
алғанда, қазақ халқының әлемдік рухани мәдениетке өзінің ерек-
ше үлесін қосқаны сөзсіз. Әл-Фараби, Ахмет Йасауи, Бұқар 
жырау, Шортанбай, Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, 
Абай Құнанбаев, Шәкәрім Құдайбердиев, Ахмет Байтұрсынов, 
Сұлтанмахмұт Торайғыров, Сәкен Сейфуллин, Мағжан Жұмабаев, 
Мұхтар Әуезов және тағы басқалардың есімдерін атасақ жеткілікті.

Осы ұлы адамдардың арасында Абай Құнанбаев айырықша 
орын алады. Немістің ұлы философы Иммануил Кант кемеңгер 
адам өз халқы мен адамзатты жаңа сатыға көтеріп, рухани 
мәдениеттің дамуына жаңа бағыт береді де атап көрсеткен бола-
тын. Яғни, кемеңгер адам дүниеге талантты туындылар әкеліп қана 
қоймайды, өзінің ізбасарлары осы шығармалардың өлшемдеріне 
сай дүниелер жасауға ұмтылатын озық рухани мәдениет үлгілерін 
қалыптастырады.

Халқына дамудың жаңа көкжиектерін ашып, қазақтың рухани 
мәдениеті мен ойлау деңгейін жаңа биіккекөтерген, нақты дүниені 
көркем түрде игерудің жаңа үлгілерін жасаған Абай дәл осындай 
шын кемеңгер. 

Философиялық ілімінің негізгі мәселесі адам болғандықтан, 
ұлы Абай өзінің ойшабыты, гуманистік мазмұны жағынан 
алғанда Сократтың философиясына ұқсас бірегей философия 
қалыптастырды. Ол бұл мәселені өзінің еңбектерінде жан-жақты 
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зерттеді, адамның мәні, оның табиғаты, әмбебап қабілеттері, 
идеалдары, өмірінің мәні және тағы басқалары секілді іргелі 
мәселелер туралы өзіндік түсінігін ұсынды.

Адам мәселесі философиялық зерттеудің ең күрделі мәселесі 
десек, артық айтқандық болмас. Адам – ерекше тіршілік етуші, 
оның бойында бір-біріне қарама-қарсы «жан» мен «тән» біріккен. 
Тәндік-материалдық құрылымға ие адам биологиялық заңдарға 
бағынады, алайда ақылға, санаға ие рухани тіршілік етуші ретінде 
адам еркін, ерік еркіндігіне ие, ол өзінің биологиялық сипатынан 
асып түсуге қабілетті. Ерік еркіндігі оның өз тағдыры мен өмірін 
таңдау қабілетінен көрінеді. Адам өмірінің мәні – өзінің өмірлік 
ұстанымдарын өз еркімен жүзеге асыруында. Сондықтан да 
адамның мәні, табиғаты, мақсаты, дүниедегі орны, құндылықтар, 
өлім және ажалсыз, мәңгілік өмір, адам өмірінің мәні туралы сұрақ 
– философиялық ой тарихындағы ең негізгі сұрақтардың бірі.

Адам мәселесі философияның мәңгілік мәселелерінің қа-
тарына жатады. Ол ежелгі дәуірден бастап философтардың на-
зарын өзіне аударды. Алайда бұл мәселе мәңгілік жаңа, себебі 
өмірдің өзі, адамның білімдері, өзі үнемі өзгеріп отырады. Ол 
белгілі бір тарихи жағдайларда өмір сүретін, өз заманының мін-
деттерін шешетін, дүние туралы өзінше ойлап, сезінетін және 
ұғынатын адамның алдынан әрдайым жаңа түрде шығып отырады. 

Адамды философиялық тұрғыдан түсіндіру мәселесі адам-
ның барлық рухани және физикалық күштерін талап ететін, 
жеке индивидтің ғана емес, бүкіл қоғамның өмір сүруінің мәні 
мен мақсаттары туралы сұрақ өткір қойылатын тарихи дамудың 
бетбұрысты кезеңдерінде ерекше өзекті бола түседі. Сондықтан 
да қазақ қоғамының осындай бетбұрысты тұсында өмір сүрген 
Абайды адамның ішкі дүниесі, жаны, ізгілік, рухани құндылықтар 
мәселесі аса қызықтырды. 

Абай философиясының негізгі мәселесі ретінде адам 
мәселесі оның шығармашылығының басқа сұрақтарын да өзінде 
шоғырландырады, себебі олардың әрқайсысының негізінде адам, 
оның табиғаты, мақсаты мәселесін шешу қамтылған. Сократ 
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секілді, Абай да өзінің философиясында «ізгілік дегеніміз білім» 
деп тұжырымдайды. Сол себепті, ізгілік пен әділдікті танып-
білген адам лайықсыз, әділ емес іс жасамайды. Адамның міндеті 
де дәл осы – ақиқатты танып-білудің негізінде адамгершілік 
жетілуге үнемі ұмтылу. 

Абай өзінің философиялық шығармашылығында «дүние, 
ғарыш деген не?», «бастау болып не саналады?» деген сұрақтарды 
арнайы қойған жоқ, ерекше философиялық жүйе жасамады. 
Сократтың дәстүрін ұстана отырып, қазақ философы адам үшін 
табиғат пен ғарышты зерттеу емес, адам өмірін зерделеу маңызды 
деп пайымдады. Осылайша, ол өзінің назарын адамды, қоғамдық 
құбылыстарды зерттеуге аударды. 

Қазақ философы өзінің ойлау үлгісі, дүниетанымы бойын-
ша бірегей ойшыл еді. Ол адам туралы, оның өміріндегі білімдер 
мен ғылымды, адамгершілік императивтер мен эстетикалық 
идеалдардың рөлі туралы жаңаша түсінік қалыптастырды.

Абай философияның басты мақсаты – адамды зерттеу, оны 
адамшылық қасиеті, ар-ұяты бар, лайықты, сезімі дамыған адам 
болуға үйрету деп есептеді. Философ адамды табиғат дүниесінен 
бөліп қарастырады, себебі оған жан, ақыл, рухани құндылықтар 
берілген, ол ақыл мен рухани құндылықтарды басшылыққа ала 
отырып, өз еркімен таңдау жасауға және әрекет етуге қабілетті. 

Ойшылдың тұжырымынша, адамның мінезін анықтайтын 
сыртқы себептер емес, ішкі мақсат. Сондықтан адамның міндеті 
– өзінің мінезінің мәні мен мақсаттарын түсіну. Нәтижесінде адам 
өмірінің мәні мен мақсаты туралы сұрақ Абайдың философиялық 
ілімінің басты сұрағына айналады.

Қазақ ойшылының пікірінше, адам өмірі әрқашан мақсатты 
қызмет болып саналады, яғни адам ылғи да белгілі бір мақсатқа 
жетуге ұмтылады, сондықтан адам үшін ең маңыздысы – оның 
өзіндік қызметі, жанының қызметі, ойлары мен істері. Сол 
себепті, философтың ойынша, адамның істерін, мақсаттары мен 
жан ұмтылыстарын зерттеу – адам үшін ең маңызды нәрсе. 

Абайдың пайымдауынша, адам өзінің ішкі дүниесінде 
өмірдің ең жоғары мәнін ашуы тиіс, ол өткінші тән қуаныштары 
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да, өзімшілдік пайда да емес. Осылайша, қазақ философы өзінің 
философиялық ілімінде жалпы мен жекенің, тұтас пен ерекшенің 
арақатынасы мәселесін қойды. 

Абай өзінің философиясында адам не, жан не, ол қандай, адам 
істерінің қозғаушы күші не, табыс пен бақыттың шарты не, адам 
өмірінің мәні неде деген сұрақты қарастырды. Осы сұрақтардың 
бәрі адамзатты дамудың ежелі сатыларынан бастап мазалап келе 
жатқанын және үнемі өзекті екенін атап өткен жөн. 

Абай өмірді түсіндірумен айналысып қана қойған жоқ. Ол 
этикалық мәселелерге, адамгершілік мәселелеріне ерекше на-
зар аударды. Қазақ философын мына сұрақ қызықтырды: «адам 
қалай ізгі болып, адамшылық іс жасай алады?», «адам өмірінің ең 
жоғары мәнінеде?».

Ойшыл өзінің философиялық ұстанымына сүйене оты-
рып, адам іс, әрекет жасамас бұрын істің мәнін, адамгершілік 
императивтерін білу қажет деп тұжырымдайды. Абайдың пі-
кірінше, адам істі өзінің әділдік, ізгілік, ар-намыс, жақсы мен 
жаман туралы түсінігінің ізімен жасайды. Философтың ойынша, 
адам арсыз болғысы келгендіктен жаман және адамшылыққа жат-
пайтын іс жасамайды, ол ізгілік пен әділдік туралы тиісті ұғымы 
болмағандықтан осындай іске барады. Яғни, қазақ философының 
пікірінше, арсыздық мен надандық – синонимдер болмаса да, 
белгілі бір деңгейде қатар жүріп отыратын ұғымдар. Философ 
істі, әрекетті бастамас бұрын ізгілік пен игіліктің не екені тура-
лы дұрыс түсінікке ие болу қажет деп атап көрсетті. Адам көбіне 
ізгілік пен зұлымдық туралы түсінігі бұлдыр болып, құбылыстар 
туралы бұрыс ұғым қалыптастырғандықтан жаман іс жасайды. 

Әлемдік философияның адамгершілікті санамен, ақылмен 
байланысты қарастыратын концепциясы этикалық рационализм 
деп аталады. Қазақ философы адам надан болғандықтан жаман 
іс жасайтынына, ал ол білімдірек, ғылым, білім, мәдениетке 
жақынырақ болса, жақсырақ бола түсетініне сенімді. Адамгершілік 
іс жасау үшін адам білім мен ұғымға ие болып, білімді, көзі ашық 
болуы тиіс екенін Абай талмастан қайталайды.
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Осылайша, Абайдың пікірінше, өзінің парызын білу, ізгілік 
пен зұлымдық туралы дұрыс түсініктер – адамның адамгершілік 
мінезінің, адамгершілік іс жасауының негізі. Қазақ ойшылының 
этикасы рационалды түсінікке, білімге негізделген. Адамның 
барлық ізгі қасиеттерін философ ізгілік пен зұлымдықты айыра 
білу деп анықтайды. Ізгілік, ар-намыс, абырой, ар-ұят сияқты 
ізгі қасиеттердің мәнін білетін адам нақты жағдайларда лайықты 
және әділ іс жасайтынына қазақ ғұламасы сенімді. Ізгілік ең 
зұлымдықтың мәнін түсінген адам ізгі болады. Яғни, философтың 
ілімінде ізгілікті білу ізгіліктің өзімен, адамның адамгершілікті 

Адамның мәні мен табиғаты туралы

Адамның Абай жасаған философиялық концепциясының 
негізі, оның бастапқы ұстанымы – «Құдай – тіршілік етушілердің 
бәрін де, адамды да жаратушы» деген қағида. Қазақ ойшы-
лы адамды жан мен тәннің, руханилық пен табиғаттың, жан 
мен руханилықтың, «Мен» мен «Менікінің» бірлігі ретінде 
қарастырады және жан мен руханилықтан тұратын «Мен» тән 
мен денеден – физикалық бастау болып саналатын «Менікінен» 
жоғары деп түсінеді. Кейбір тұстарда философ адам мен оның ру-
хани дүниесі тең деп пайымдайды. 

Абайдың пікірінше, адамның физикалық, тән бастауынан 
өзгеше руханилығына білім, ақыл, адамгершілік құндылықтары, 
мәдениеті жатады. Тәнге ие, табиғи тіршілік етуші адамды ажал-
ды, оның өмірі шектеулі, түбінде аяқталады дей отырып, фило-
соф рухани тіршілік етуші адам мәңгі өмір сүреді және ажалсыз 
деп атап көрсетеді. Мәселе мынада: адам дүниеге бүкіл табиғи 
қабілеттерімен, дайын табиғатымен келеді, ал өзінің руханилығын, 
мәдениетін, адамгершілік құндылықтарын ол өмірлік қызметі 
барысында, адамзаттың рухани мұрасына оның мәдениетінің ең 
озық үлгілерін игеру арқылы жету үдерісінде қалыптастырады. 
Рухани мәдениетті игере отырып, адам рухани құндылықтар жа-
сайды, сол арқылы мәдениеттің өзін байытады, ол жасап шығарған 
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құндылықтар мәдениетке қайтадан қосылып, адамзаттың рухани 
мәдениетінен өзінің орнын табады. 

Адам дүниеден өткенде оның тәні ғана өледі, ал рухани 
мәдениеті мәңгілік және ажалсыз, өлмейтін нәрсе ретінде өзінің 
өмір сүруін жалғастырады. Жан мен тәннің айырылуын адамдар 
өлім деп санайды. Абайдың пікірінше, бұл үстіртін және бұрыс 
түсінік, адамзаттың рухани мәдениетіне елеулі үлес қосқан адам-
дарды өлді деуге болмайды. Адамзат мәдениетінде өшпес із 
қалдырған сөздер, ойлар, рухани құндылықтар – мәңгілік. Абай 
бұл туралы былайша жазады:

Өлсе өлер табиғат, адам өлмес,
Ол бірақ баяғыдай ойнап-күлмес,
«Мені» мен «менікі»нің айырмасын,
«Өлді» деп ат қойыпты өңшең білмес.
Өлді деуге бола ма ойлаңдаршы,
Өлмейтұғын артына сөз қалдырған [1].

Бұл сөздердің мазмұны мынадай: табиғат, физикалық бастау 
өледі, бірақ адам өлмейді. Адамдар жан мен тәннің, руханилық 
пен табиғаттың ажырауын өлім деп қате түсінеді. Артына өшпес 
сөз қалдырған адамды өлді деуге бола ма? Осылайша, Абай адам-
зат мәдениетіне терең үлес қосқан адамды өлгендердің қатарына 
қосуға болмайды деп пайымдайды. 

Абайдың пікірінше, қарапайым, надан, тоғышар адамдардың 
ұлылардан ерешелігі – олар тәнмен бірге өледі, себебі, олар ар-
тына құнды ештеңе қалдырмайды. Ал ұлы адамдар орасан зор 
күш-жігер жұмсап, бүкіл адамзаттың рухани дүниесін байытқан 
мәдениеттің керемет үлгілерін, рухани құндылықтарды жасады. 
Яғни, олар идеалдық салада, рухани мәдениет саласында жасаған 
нәрселердің бәрінің мәңгілік екені сөзсіз. 

Көріп отырғанымыздай, Абай рухани, идеалды туа біткен 
нәрсе емес, оларды адам шығармашылық қызмет процесінде адам 
үшін жасаған деп есептеді. Сәби өмірге келгенде руханилық оған 
мүмкіндік ретінде ғана беріледі, табиғат оған тәнді ғана сый-
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лайды, ал оның бүкіл рухани құрылымы, ақылы, адамгершілік, 
эстетикалық құндылықтар, мәдениет – оның белсенді қызметінің 
нәтижесі. Мәдениетті байытып, дамытатын рухани мәдениеттің 
барлық элементтерін, рухани құндылықтарды адам өзінің 
қажырлы еңбегі процесінде жасап, қалыптастырған, сондықтан 
олар мәңгілік және ажалсыз. Бұл біріншіден. 

Өзінің шығармашылығында Абай адамды тән мен жанның 
бірлігі деп түсінумен шектелмей, адамның екі қасиетін де жүйелі 
талдады. Қырық үшінші сөзінде ол жан мен тәннің қасиеттері ту-
ралы өз түсінігін баяндайды. 

Бірінші қабілет – туа біткен қажеттіліктер, адамның 
табиғи қажеттіліктері, затты көру, есту, иісін, дәмін сезу және тағы 
басқалары, яғни Абай адам олар арқылы қоршаған ортамен бай-
ланыс орнататын бес сезімді бөліп көрсетеді. Тән қабілеттерімен, 
сезім қабілеттерімен қатар, адамның жаны, жан қабілеттері бар. 
Жан қабілеттеріне философ адам олардың көмегімен әлемді ра-
ционалды танып-білетін білім, ақыл, адамгершілік, ғылым және 
тағы басқаларды жатқызады.

Әрі қарай Абай адам өзінің танымдық қызметінде өте 
маңызды, «білімге жол ашар қақпа» болып саналатын туа біткен 
қабілеттермен ғана шектелмеуі тиіс, себебі жан, ақыл, білім 
арқылы ғана адам өзіне сезімдік тәжірибе берген нәрселерді са-
раптап, қорыта алады. Сараптау мен қорытудың, жалпылаудың 
нәтижесінде адамдар ненің жақсы, ненің жаман, ненің зұлымдық, 
ненің ізгілік ненің әділдік екенін айыра бастайды. Абайдың 
пікірінше, ойлау арқылы алынған осындай білім адам жанының 
қабілеттерінің қатарына жатады.

Рефлексияның, пайымдаудың нәтижесінде өзінің жанын, 
әлем туралы білімін дамытқан адамды ақылды адам деп атай-
ды, себебі мұндай адам естіп, көріп, сезіп қана қоймайды, 
сезімдік тәжірибенің нәтижесінде алынғанның бәрін сараптайды, 
қорытып, жалпылайды және оның негізінде пайдалы мен зиянды-
ны, қажетті мен кездейсоқты, тұрақты мен уақытшаны айырады. 
Яғни, философтың пікірінше, табиғат пен қоғам құбылыстарын 



• 2. “Толық адам” тұжырымдамасы – ойшылдың философиялық
мұрасының түптамыры •

117

жай ғана бақылаумен шектелмейтін, олар туралы сенімді білімге 
ие адам ақылды адам болып саналады. 

Сонымен қатар, Абай ақыл, білімді туа біткен қасиеттер 
деп санауға болмайтынын үнемі атап көрсетіп отырды. Өзінің 
философилық концепциясында адамдар өмірге дайын білімдермен 
– біреуі ақылды, басқасы ақымақ – болып келеді деп пайымдай-
тындармен мүлдем келіспейді. Ойшылдың көзқарасы бойынша, 
мұндай пайымдаулар толығымен қисынсыз, себебі олар бір адам-
дар ақымақ, ақылсыз, басқалары ақылды, парасатты, әуелден-
ақ басқалардан басым болып жаратылған деп тұжырымдайды. 
Философтың ойынша, надан адамдар осындай пікірлер арқылы 
өздеріне тән жалқаулық пен енжарлықты ақтауға тырысады.

Абай Құдайдың адамдардың бәріне жоғары сапалы жан 
бергеніне, сол арқылы адамды жануардан ерекшелендіргеніне, 
сондықтан әрбір адам еңбектенсе, мақсатқа ұмтылса және 
лайықты, парасатты болуды қалап, талмай ізденсе ақылды бола 
алатынына сенімді. Қазақ ойшылының пікірінше, адамның руха-
ни қабілеті, ойлау қабілеті, ақылы үнемі дами алады. Адамның 
өмірді зерттеуге енді қадам басқан жас кезінде оның білімі мен 
ойлау қабілеті әлі де болса әлсіз, жеткіліксіз. Біртіндеп даму, 
нағыз еңбектену, тынымсыз іздену барысындаадамның ақылы 
мен білімі кеңейіп қана қоймайды, сонымен бірге сапалы дамып, 
тереңдей түседі. 

Нағыз білімге, дамыған ойлау қабілеті мен ақылға жету үшін 
үнемі ізденіп, осы жолда кездесетін қиындықтардан тайсалмай, 
өзіне әрдайым жаңа міндеттер мен мақсаттар қойып отыру қажет. 
Адам ізденуді, жетілуді, еңбектенуді тоқтатса, оның білімі де, 
ақылы да нашарлай бастайды. Зерттеуден, еңбектенуден, оқудан, 
білім жинаудан бас тартқан мұндай адам өзін байытуды тоқтатып 
қана қоймай, білгенінен айрылып қалуы мүмкін. Сондықтан да 
ойшыл адам жан қабілетін үнемі дамытып, жетілдіріп отыруы 
тиіс екеніне сенімді. 

Абайдың пікірінше, нағыз, сенімді білімге ие болу үшін 
адамға жан күшінің мынадай үш қасиеті қажет. Біріншісін Абай 
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орысша атаумен «подвижной элемент» деп береді, бұл көрген, 
естіген, сезіммен қабылдағанды сараптауға, яғни ұғынуға, са-
налы түсінуге, зат туралы ұғым қалыптастыруға тырысу. Егер 
де сіз жай ғана естіп, көріп, мәлімет алумен шектеліп,сезімдік 
жолмен алынғанды ұғымғажеткізбесеңіз, мұндай білім пайдасыз 
болады. Сондықтан да жанның бірінші қабілеті – қабылдай оты-
рып, сезімдік мәліметті осы құбылыстың мәнін түсінуге дейін 
жеткізуге тиіссіз дегенді білдіреді. 

Екінші қасиетті де Абай орысша атап, «притягательная 
сила однородного» дейді. Яғни, сіз көрген, естіген, сезім арқылы 
қабылдаған заттарды өзара салыстырып, олардың арасындағы 
ұқсасты, тұтас және жеке қарастырғандағы ортақты тауып, 
көрсете білуіңіз, сонымен қатар ұқсастықтың себептерін анықтай 
алуыңыз қажет. Бұл міндетті өзіңіз атқара алмасаңыз, түсінбесеңіз 
және білмесеңіз, білетін адамнан сұрап, біліп алуға тырысуыңыз 
керек. Жанның бұл қабілеті мен қасиеті көрген, естіген нәрсесінің 
ақиқат мәніне жеткенше тыншымайды. 

Үшінші қасиетті Абай тағы да орысша – «впечатлитель-
ность сердца» деп атайды. Философ оған мыналарды жатқызады: 
Абайдың ойынша, білімді түсінуге, анық айқындауға кедергі 
болатын зиянды сәттер қатары бар. Мұндай кемшіліктер – 
мақтаншақтық, пайдакүнемдік, жеңілдік, салғырттық. Осы зиянды 
кемшіліктер затты терең түсінуге бөгет болады. Адам осы зиянды 
сәттерді жойып, арылмаса, қабылданған нәрсе жанның айнасы-
на қисық, күңгірт түрде түседі, жүректің айнасы кірлейді. Егер 
де адам жүрегін осы төрт зиянды нәрседен таза сақтаса, сырттан 
алынған түйсіктер жүректің айнасына анық түсіп, ақылға қорек 
болады, ұзақ сақталады. Сондықтан өзінің танымдық қызметінде 
адам зиянды кемшіліктерінен арылып, сыртқы дүниеден алынған 
мәлімет оның жүрегінде айқын, анық, бұзылмай сақталуы тиіс.

Осылайша, Абай өзінің философиясында тән мен жанның 
өзара байланысын зерттей отырып, мынаны атап көрсетеді. Адам-
да қасиеттердің екі түрі – жанның және тәннің қабілеттері бар. Тән 
қабілеттері арқылы алынған білімдер бар және жан қабілеттерінің 
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көмегімен қол жеткізген білімдер бар. Бірақ екеуі де адам осы 
қабілеттер үшін зиянды кеселдерден сыни арылып, құтылғанда, 
оларды жойғанда ғана нағыз, ақиқат білім болмақ. 

Алайда білімге, ақылға жетудің қажеттігі туралы пайым-
дай отырып, әрбір нәрсенің өлшеуі туралы ұмытпау керек. Абай 
кез-келген істе, соның ішінде танымда, танымдық қызметте 
өлшеуді білген дұрыс деп атап көрсетеді. Өлшеу бұзылса неме-
се сақталмаса, бір сапа басқа сапаға айналады. Білім, ақыл және 
ғылым сияқты маңызды құндылықтар өзінің қарама-қарсы жағына 
айналуы мүмкін. Өлшеуді білу дәл осылайша тән қабілеттерінде 
де сақталуы тиіс, кез-келген тән қажеттілігінің өлшеуі болуы 
қажет, оның бұзылуы жақсылыққа апармайды. 

Көріп отырғанымыздай, Абайдың пікірінше, тән сұра-
ныстарын да, жан сұраныстарын да жүзеге асырғанда адам ылғи 
да өлшеуді сақтауы тиіс. Өлшеуді ұмытсаңыз, қажеттіліктер 
жағымдыдан жағымсызға, пайдалыдан зияндыға, ізгіден зұлымға 
айналуы мүмкін. Тән сұраныстарын қанағаттандырудың да 
өлшеуі бар, оны асырсаңыз, олар қажеттіліктен мақсатқа айна-
лып кетуі мүмкін. Мұндай жағдайда өтпелі, шектеулі, уақытша 
қажеттіліктермәңгілік, өзгермейтін құндылықтардың орнын баса-
ды. Осылай болмас үшін философ бұл мәселеде өлшеуінен аспа-
уды үнемі есте сақтауға шақырады. Әйтпесе, Абайдың ойынша, 
мақсаттар мен құралдардың орындары ауысып кетеді. Басқаша 
айтқанда, адам өзінің шектеулі қажеттіліктері мен қалауларының 
құралына айналады.

Сонымен қатар, философ тән сұраныстары мен жан 
қажеттіліктері әрқашан ақыл мен қайратқа бағынуы тиіс деп атап 
көрсетеді. Тән мен жанның қандай сұраныстары, қандай қалаулары 
адамға пайдалы екенін, қайсысы ең көп пайда әкелетінін, оның 
кемелденуі мен дамуына ықпал ететінін, тән мен жанның қандай 
қажеттіліктері зиянын тигізіп, нәтижесінде адам өзінің шынайы 
келбеті мен ақиқат табиғатын жоғалтуы мүмкін екенін ақыл мен 
қайрат қана жіті анықтай алады. Сондықтан қазақ ойшылы ақыл 
мен қайрат қосылғанда ғана адам ақиқат қажеттіліктерді уақытша 
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және өтпелі сұраныстардан анық ажырата алатынын тағы да еске 
салады.

Адамның әмбебап қабілеттері туралы

Абай өзінің философиялық ілімінде адамның әмбебап 
қабілеттері ақыл, қайрат және жүректің мәні мен маңызын 
терең зерттейді. Адамның әмбебап приниптерін жоғары бағалай 
отырып, Абай адамның осындай маңызды анықтамаларының 
қайсысы басым, маңызды деген сұрақ қояды. 

«Он жетінші» сөзінде Абай мынадай ой тастайды: адамның 
үш маңызды қабілеті – ақыл, қайрат және адамшылық (жүрек) ай-
тысып, таласты. Олардың әрқайсысы өзінің басқаларға қарағанда 
маңыздырақ екенін бағалауға тырысты. Ақыр соңында олар 
ғылымға жүгініп, өздерінің қайсысы адамға пайда әкелетінін, 
маңызы көбірекекенін анықтап, шешім қабылдауды өтінді. 

Үшеуінің де пікірлері мен дәйектерін мұқият тыңдаған ғылым 
әмбебап қабілеттердің әрқайсысы адам өмірінде орасан зор маңызға 
ие екенін атап көрсете отырып, өзінің адамшылықты (жүректі) 
жақтайтынын айтады. Ғылым өзінің шешімін былайша негіздейді: 
ғылым тұрғысынан алғанда, ақылдың адам өміріндегі рөлі аса 
зор,оның маңызын бағалау қиын, алайда ғылымға ізгі мақсат 
көздеген лайықты адамдар ғана емес, адам мен адамшылыққа зиян 
әкелетін залым адамдар да сүйенеді, ақылды айламен пайдаланады. 

Қайрат, күш-қуат туралы да осыны айтуға болады, себебі 
қайраттың мақсатқа жетуге барысындағы рөлі өте зор болса да, 
ол әділ, лайықты, адал адамдарға қызмет етіп қана қоймайды, оны 
зұлым, жауыз, азғын адамдар да пайдаланады. 

Жүрек, адамшылық туралы айтатын болсақ дейді ғылым, ол 
ылғи да ізгілік пен адамгершілікті жақтайды. Ақыл мен қайрат 
адам өмірінде адамгершілік принципін, жүрек заңын ұстанса, 
олардың қызметі ұлы игілік болатыны күмәнсіз. Ғылымның 
басымдықты адамның басқа да маңызды қабілеттерінің арасынан 
жүрекке, адамгершілікке беруінің себебі де осы. 
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Басқаша айтсақ, Абай ақыл – адамның ұлы қабілеті, онсыз 
адам нағыз адам бола алмайды деп есептейді. Құдай адамды 
махаббатпен жаратты, оған ақылды болу қабілетін берді. Ақыл 
ақиқат пен жалғанды айыра алады, адамның табысты болуына 
ықпал етеді, адам онсыз өзінің де, қоршаған ортасының өмірін 
де түсіне алмайды. Бірақ ақыл әділдікті жақтамайтын адамдарға 
да, әділетсіздікке де қызмет етіп, зұлымдықтың қаруына айналуы 
мүмкін.

Қайрат туралы да осыны айтуға болады. Өмірде қайратсыз 
ештеңе жасалмайды. Қандай да бір мақсатқа жету үшін адам 
ақылын ғана емес, қайратын да жұмылдыруы тиіс. Алайда ақыл 
сияқты қайрат та ізгі мақсаттарға ғана емес, зиянды, зұлым 
мақсаттарға да қызмет етуі мүмкін. 

Сондықтан Абай адам мен адамшылыққа нағыз пайда әкеле-
тін адамгершіліке, жүрек заңына бағынған терең ақыл мен күшті 
қайрат деген қорытындыға келеді. Философ мейірімді, сезімтал 
жүрек, нағыз адамгершілік болмаса,ақыл мен қайрат ақиқат 
мақсаттарға жеткізе алмайтынына сенімді. Сол себепті нағыз, 
толық адамда ақыл, қайрат, адамгершіліктің бірлігі болуы керек 
және оларды билейтін, жетекші рөл атқаратын – адамгершілік, 
адамшылық. Сондықтан, Абайдың пікірінше, қайрат пен ақылдың 
маңызын төмендетіп, терістемесек те, басымдықты жүрекке, 
әділдікке беру қажет. Жүрекке қосылған ақыл мен қайрат қана 
жеке адамға да, бүкіл адамзатқа да игілік пен табыс әкеледі. 

Жоғарыда атап көрсеткеніміздей, өзінің философиялық 
ілімінде Абай ақылды болуға үйрету мүмкін емес, ақыл туа 
бітеді деген пікірді сынайды. Мұндай пікірді философ негізсіз 
деп есептейді, ол, ойшылдың ойынша, адамның надандығы мен 
жалқаулығын ақтау үшін айтылған. Абайдың пікірінше, ақылды 
болуды үйренуге болады, оқу, ақылды, лайықты, беделді адам-
дармен араласу арқылы ақылды да білімді адам болу мүмкіндігі 
әр адамда бар. Философтың тұжырымдауынша, бұл мәселеде 
мақсатқа талпыну, өзінің ақылын дамытуға, лайықты адам болуға 
ұмтылу аса маңызды. 
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Өзінің философиялық концепциясында Абай адам туа 
біткеннен ақылды, саналы, білімді болмайтынын үнемі атап 
көрсетті. Осындай керемет сапаларға ол уақыт өте, өмір бары-
сында, білім алу және өздігінен білім алу процесінде ие болады. 
Ақылды, білімді, саналы болу үшін көп оқып, көп тыңдап және 
ақылды да білімді адамдармен көп араласу қажет. Жай тыңдап 
қана қоймай, көп оқу, еске сақтау, естігеніңді жадыңда сақтау ке-
рек, себебі тіпті ең керемет деген сөздердің өзі ұмытылып кетуі 
мүмкін, онда олардан еш пайда болмайды. Көп оқитын, тыңдай 
білетін, алған құнды ойларын қолдана білетін адам ғана ақылды, 
білімді және лайықты адам. 

Ақылды болу мүмкін емес деп айтуға мүлдем болмайды дейді 
Абай. Ақылды да беделді адамды кездестірсеңіз, ешқашан осы 
адамдай бола алмаймын демеңіз. Философтың пікірінше, білімге 
құштарлық, тынымсыз шығармашылық еңбек адамды нағыз 
білімге, ақылды және лайықты адам болуға жеткізеді.

Алайда Абай өзінің туындыларында ақылды, ғалым, беделді 
адам болу оңай шаруа емес, ол үшін тынымсыз еңбектену қажет 
екенін атап көрсетіп отырды. Ол, сонымен қатар, әрбір адамның 
осы мақсатқа өзіндік және әртүрлі тәсілдермен жететінін де айта-
ды. 

Философ бұл туралы: «Биік мансап – биік жартас, ерінбей 
еңбектеп жылан да шығады...» деп жазады. Көріп отырғанымыз-
дай, мақсатқа жетудің формалары мен әдістерінің күрделілігі мен 
әртүрлілігіне қарамастан, адам білім жинап, ақылды бола алаты-
нына Абай сенімді. 

Атап көрсеткеніміздей, Абайдың ойынша, ақылды, білімді 
болу мақсатының маңызды құралы – мақсатқа талпыныс. Фило-
соф адамның абыройын шын асқақтататын жалғыз ғана талпы-
ныс бар, ол– ақылды, білімді, лайықты адам болуға ұмтылу, талап-
тану деп атап көрсетеді. Басқа талпыныстар – байлықты, дәулетті 
арттыру, билік, құрмет, рақатты қалау – өзін, өзінің тұлғасын 
дәріптеуге, эгоистік тілектерін қанағаттандыруға бағытталған, 
сондықтан олар ақиқат емес, жалған.
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Абайдың ойынша, әртүрлі мақсаттар ғана емес, оларға 
жетудің әртүрлі тәсілдері де бар. Ойшыл шығармашылық еңбек, 
адамның өзін-өзі жетілдіруіне бағытталған таным мен шеберлікті 
дамыту ғана адамға лайық деп есептеді. Ал байлық пен билікке, 
зорлық пен алдау арқылы жететін дене рақатына ұмтылу адамға 
лайық емес деп тұжырымдады. Жетудің осындай мақсаттары мен 
әдістері, Абайдың пікірінше, адамды асқақтатпайды, керісінше 
адамның өзіне де, оның айналасындағы адамдарға да зұлымдық 
пен бақытсыздық әкеледі. 

Абай адам өзінің қызметінде қоршаған ортасының қолдауы 
мен мақұлдауына мұқтаж екенін түсінді. Алайда, философтың 
пікірінше, адам қолдаудың бағасын біліп, мақтанды қолдаудан 
шын айыра білуі тиіс. Бірақ адамның еңбегіне, оның өмірлік қыз-
меті барысында туындаған мәселелерді шеше білуіне негізделген 
іс-әрекетті мақұлдау ғана игілік болып саналады. 

Осылайша, ойшыл кез-келген мақсат пен ұмтылысты лайықты 
деп санамайды. Абай ақиқат мақсаттарды – адамның өзіне де, 
халқына да пайда әкелетін талаптануды, білімге, ізгіліктерге ұм-
тылысты қолдады. Философтың көзқарасы бойынша, адамға ең 
лайықсыз мақсаттар – өзін басқа адамдардан жоғары қою, «өзін-
өзі өзгешелікпен артық көрсетпек». 

Әдебиеттер

1 Абай (Ибраһим) Құнанбаев. Шығармаларының екі томдық толық 
жинағы. I том. Алматы, Қазақ ССР-нің «Ғылым» баспасы, 1977. 225 б.
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2.2 Абайдың «толық адам» тұжырымдамасы және оның 
зерттелу мәселелері

Қазақтың ақыл-ой мәдениетіндегі адамның рухани-адам-
гершілік кемелдену мақсатын көздеген рухани-танымдық 
тәжірибесі Абайға дейін де қалыптасқан, мызғымас ру-
хани сабақтастыққа иә дәстүр еді. Бұл дәстүр мұсылман 
әлемінің өзіндік өзгермейтін тұрақты негізімен ерекшеленетін 
аксиологиялық құндылықтарына негізделіп қалыптасқан-тұғын. 
Ислам, Иман және Ықлас үштағанына негізделген діннің ру-
хани танымдық тәжірибесін өз хәлінде жүзеге асыруы арқылы 
Абай да осы дәстүрді дамытуға және халқымызды адамшылық, 
ізгілік жолына бағдарлауға лайықты үлес қосқан тұлға. Абайдың 
шығармашылығындағы «толық адам» демек, «рухани кемел-
денген тұлға» жайлы тұжырымдамасы адамның Хақты тануға 
бағытталған танымдық әлеуеті мен ізденісін, адамгершілік мұратын 
жан-жақты аша түсуге арналғанын аңғарамыз. Себебі, Абай «ке-
мел адамның» басты сипатын тұлғаның рухани-адамгершілік да-
муымен байланыстырады. Ол осы рухани-танымдық тәжірибені 
өз басынан өткеріп ғана қоймай, осы жан-дүниесімен тұшынған 
хәлі мен күйін тікелей ұлттық әдеби дәстүр мен көркем образдық 
әлемінің айшықтарымен суреттеп және жаңаша жазба поэзия 
үлгісінде және қарасөздерінде насихаттай білген. Абайдың халық 
поэзиясымен байланысы бар екендігіне көптеген ғалымдар назар 
аударған, бұл қайнардан бастау алған Абай шығармашылығының 
тамыры біз ойлағаннан да әлдеқайда терең, әлдеқайда күрделі 
екеніне зейін қойып, түйсінуіміз керек. Себебі, халық поэзия-
сынан алынған образдар мен суреттер, бейнелі сөз айшықтары 
халықтың діліне жақын, рухани мән-мазмұнға бай рәміздердің 
әлемі. Алайда оны Абай жалаң күйде ұсына салмайды, өзінің ой 
көрігіне салып қорытып, жан бітіріп, жаңа қырларын бедерлеп 
жаңғырта қолданады, кемел көркемдік дәрежеге жеткізеді. 

Қоғам мен адамның игілік пен бақытқа, кемелдікке жету 
мұраты және адамның осы құндылықтарды тек қоғаммен 



• 2. “Толық адам” тұжырымдамасы – ойшылдың философиялық
мұрасының түптамыры •

125

үйлесімде ғана иеленуі жайлы ой-толғаулар «Практикалық фило-
софия» ретінде саясат пен этиканы қамти отыра Платон, Аристо-
тель және Әл-Фараби сынды Батыс-Шығыс философтарының 
баршасын толғандырған өзекті мәселе. Қазақ халқының 
даналығында «Ер» мен «Ел» ұғымдарын егіздей қолдануын мақал 
мәтелдерден, ауыз әдебиетінен де анық аңғарамыз. Осының 
өзі «Ердің», яки, рухани кемелденген тұлғаның қалыптасу ор-
тасы елдің іші, ал, нағыз ер – ол халықтың елдік қасиетін 
асқақтатып, құндылықтарын паш етіп, жан бітірер дара тұлға 
екендігіне меңзейді. Әл-Фарабидің «Философияны үйренуден 
бұрын нені білу керектігі туралы» трактатында адам бойын-
да этикалық дегдарлық қасиеттің қалыптасуын философияны 
меңгерудің басты алғышарты деп білген. М. Әуезовтың Абай ту-
ралы «Ол адамгершілікті, моральдық философияны барлық жай-
дан жоғары қойды» [1, 179 б.] деуі Абайдың этикалық мұратын 
нақты сипаттайды. Абайдың «толық адам» ілімін практикалық 
философия ретінде зерделеп, Антикалық ойшылдармен неме-
се сопы ғұламалармен салыстыра қарастырғанымызда олардың 
тұжырымдамалық ойларынан ғажап үндестік табамыз. Алайда, 
бұл үндестікке қарап, Абайдың олардың пікірлерімен тікелей 
танысу арқылы, солардың ықпалымен қорытынды шығарған 
деуден аулақпыз. Жалпы адам баласының рухани қалпы бір 
сондықтан, рухани практикамен айналысқан адамдардың өте 
ұқсас нәтижелерге қол жеткізіп жататындығы, олардың бір-
бірінен тікелей көшіруі немесе үлгі алуы арқылы ғана мүмкін 
деген қорытындыға әкелмеуге тиісті. Олардың рухани ізденісінің 
жемісі өзіндік мазмұндық ерекшелігі болуымен қатар, мәндік 
тұрғыда өте ұқсас болып келеді, себебі, бұл жалпы адам рухының 
бір бастаудан және бір рухани негізден екендігінің дәлелі ғана. Ал, 
адамзаттың даналық ой тарихында Хаким ретінде мойындалған 
данагөйлердің пікірлерінің сабақтастығына көз жеткізу арқылы 
біз олардың практикалық философиямен немесе рухани практи-
камен тікелей өз тәжірибесінде айналысқан адамдар екендігіне 
тағы бір көз жеткізе түсеміз. Сондықтан да олардың артын-
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да қалдырған мұралары адамзаттың жанының ізденісіне жауап 
беретін – рухани, жанды, тірі сөз. 

Абай адамның рухани кемелденуінің ұлттық ілкі формасын 
«толық адам» тұжырымдамасы ретінде дамытып, ұсынуының 
себебі не, оның бұл концепциясының осыған дейінгі ұлттық 
дәстүрдегі рухани даму үрдісімен үндестігі және өзіндік 
ерекшелігі қандай. Оның туындауының қоғамдық-әлеуметтік 
алғы шарттары қандай еді. Осы идеяның өз заманындағы және 
заманауи өзектілігі, оған деген рухани сұраныс қаншалықты, 
сондай-ақ жалпыадамзаттық құндылықтарға қосар үлгісі неде 
деген сауалдардың жауабын іздеу зерттеу жұмысының негізгі 
мақсаты болмақ. «Толық адам» концепциясының қазақ қоғамының 
сол дәуіріндегі даму үдерістеріне, заманауи және болашақ да-
муына азық боларлық өзектілігіне де назар аударуды көздейміз. 
Ресей империясының отаршылдық қыспағы күшейе түсуімен 
бодандықтағы қазақ қоғамының ғасырлар бойы қалыптасқан 
рухани, қоғамдық, саяси, әлеуметтік өмірінде елеулі өзгерістер 
болды. Замана сынына төтеп берер жаңа сапада ойлайтын 
ұрпақ қалыптастырудың зәрулігі артты. Жалпы философиялық 
ойдың даму тарихында адам мәселесі ең өзекті орталық 
тақырыптың бірегейі десек, адамның «өзіне өзі бет бұруына» 
үндеген философтың Сократ екендігі белгілі. Сондай-ақ, қазақ 
даласындағы ойшылдардың да адамның рухани-адамгершілік 
кемелденуін «адамның өзін өзі тануымен» байланыстағы ру-
хани практика ретінде игеріп, дамыту үлгісін, насихаттауын 
Қожа Ахмет Ясауидің хәл ілімінен, әл-Фарабидің «Ізгілікті қала 
тұрғындарының көзқарастарынан», Ж. Баласағұнның «Құтты 
білік» шығармасындағы құндылықтар жүйесінен анық байқаймыз. 
Сондықтан, өзіне дейінгі рухани мұраны да меңгерген Абайдың 
«Толық адам» тұжырымдамасы – сопылықтағы дәстүрлі «кемел-
денген адам» идеясын өз жан ділінен өткеріп, қорытып шығарған 
рухани тәжірибесі немесе «практикалық философиясы» десек 
қателеспейміз. 

Қазақ даласында Абайдың дәуіріне дейін де санғасырлық 
сабақтастыққа ие, ортағасырда Қожа Ахмет Ясауидің хәл ілімімен 
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айырықша серпін алған рухани тәрбие мектебі болған еді. Бұл руха-
ни дәстүр қазақтың ауыз әдебиеті мен салт-санасында, дәстүрінде 
өшпес із қалдырды. Отаршылдықтың шеңгелі қаусырып, ел өрісі 
тарылған, діни-рухани дәстүр қуғындалып дағдарысқа ұшы-
раған, жаңа низам енуімен елді басқарудың саяси жүйесіндегі 
келеңсіздіктер белең алған кезде қазақ қоғамында надандық пен 
азғындау күшейе түсті, халықтың рухани тұтастығына қауіп 
төнді. Абай қоғамды жөндеудің де, сыртқы күштердің озбырлы-
ғы мен іріткі салу әрекеттеріне қарсы тұрудың да басты әдісі 
толық адамды қалыптастырып, рухани-ителлектуалдық кемел-
денген тұлғаны сомдау деп білген еді. Абайдың далалық дәстүрлі 
мұсылмандықтың қағидасы «Иман – шариғат, мәні – тариқат» 
деген Ясауи қалыптастырған концепцияны жетекшілікке алуы 
– оның далалық мәдениетте орныққан сан ғасырлық рухани 
сабақтастықтан қол үзбегенін көрсетеді. Абайды белгілі бір 
тариқат мектебінің өкілі немесе пірі деуден аулақпыз. Алайда, ол 
сан ғасырлық қордаланған түркілік-сопылық мәдени қабаттарды 
терең игерді және осы тарихи үрдісті өзінің рухани, өмірлік 
тәжірибесінде меңгерді. Хаққа деген махаббатпен қанаттанған, 
рухани кемелденген тұлғаны қалыптастырудың «толық адам» 
тұжырымдамасын жүзеге асырып, негіздеді. Хақты тану құралы 
ретінде махаббатпен мейірленген жылы жүрек танымын дамыту-
ды, рухтанған тірі, нұрлы ақылды насихаттауды, әділетті сүйетін, 
сол жолда аянбайтын ыстық қайрат иесін ұлықтауды мақсат етуі 
арқылы ол өзінің Ясауи жаңғыртқан далалық сопылық мәдениеттің 
жаңашыл да кемел тұлғасы екендігін дәлелдеді. «Толық адам» 
тұжырымдамасының жалаң теория деңгейімен шектелмейтін 
шын мәніндегі рухани-тәжірибелік құбылыс болғанының дәлелін 
Абайдың рухани мұрасынан, ақындық мектебінің өкілдеріне, қазақ 
ағартушыларына тигізген рухани ықпалынан да, жалпы 20 ғасыр 
басындағы қоғамдық, саяси ой-пікірдің қайта түлеуінен айқын 
аңғарамыз. Абай қазақ қоғамының санасында қайта жаңғырған 
үлкен дүмпулі серпілістің бастауында тұрған, осы жаңғырудың 
идеялық негізін салған жаңа дәуірдің көшбасшысы болды. Ясауи 
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қалыптастырған аса бай рухани дәстүр, құнарлы мәдени қабатта 
мәуелі бәйтерекке айналған Абайдың рухани сабақтастықтағы 
мұрасы өткенмен де, бүгінмен де, болашақпен де жанды байланыс 
түзетін феномен екеніне көзіміз жете түседі. 

Қазақ философиясы тарихында Ясауи қалыптастырған 
этикалық көзқарасының негізгі идеялары мұсылмандық 
моральдық құндылықтарға табан тіреуімен қатар, өз өміршеңдігін 
жоғалтпастан, елдіктің сынға түсер әрбір шешуші сәтінде бой 
көрсетіп, өзектілігі артып отырған. Қожа Ахмет Ясауидің ілімі, 
жолы мен мәдениеті қалыптауындағы негізгі қайнар, бастау-
лар Құран кәрім мен пайғамбар хадистері және түркі-ислам 
сопылық ілімі болып табылады. Өз кезегінде, Қожа Ахмет 
Ясауидің ілімі жалпы түркі дүниесінде оның ішінде қазақ рухани 
ой кешу үрдісінде маңызды рөл атқарып, Абай сияқты тұлғалар 
қалыптастырған философиялық ұғымдар мен мәнділіктерден және 
этикалық қағидалар мен ұстанымдардан да рухани сабақтастық 
тапты, күні бүгінге дейін өзектілігін жойған жоқ. Қожа Ахмет 
Ясауидің хәл ілімі, хикмет дәстүрі – адамның ар-ождан үні, жеке 
тұлғанының өз жан дүниесіне үңіліп, өз бойының мінін түзететін 
ар ілімі болғанын білеміз. Осы үрдісті басты ұстаным қылған 
Абайдың этикалық мұраты да қоғамды сауықтыру, адам жанының 
мұқтаждығын іздеу, яғни рухани кемелдікке ұмтылу еді. 

«Ойға түстім, толғандым,
Өз мінімді қолға алдым.
Бойдағы мінді санасам,
Тау тасынан аз емес.
Жүрегімді байқасам,
Инедейін таза емес.
Аршып алып тастауға,
Апандағы саз емес.
Бәрі болды өзімнен,
Тәңірім салған наз емес» 
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деген Абайдың сөздерінен аңғаратынымыз Хаққа ғашық адам 
өзінінің мағшұғына жақындаған сайын, абсолютті ақиқаттың 
кемелдігін, пәктігін, ұлықтығын барынша терең сезініп, өзінің 
ғаріп хәліне көзі жетіп торыға түседі. Алайда бұл торығу жәй 
торығу емес, ол дегдарлықтың, тәубәшілдіктің, тақуалықтың 
шыңы. Кемелденудің алғышарты – тазалыққа жету болса, 
ол үшін кемшілікті өзгеден емес, өз бойыңнан табу, өзгеге 
сүйіспеншілікпен, кешіріммен қарау, қоғамды яки, адамды 
түзетемін деумен өз мініңді ұмыт қалдырмай, өзіңе сын көзбен 
қарау, дертіңе дәру іздеу. 

Жалпы ислам танымы мен шығыс философиясы тарихында 
сопылықтың алар рөлі ерекше. Бастауында Қ.А. Ясауи тұрған 
түркілік сопылық мектеп, Құран мен хадисті негізгі танымдық 
өлшем ретінде ұстанып, Алланы оның аяттары мен сипатта-
ры арқылы зерделейді, ислам дінінің ішкі мәніне жетуді мақсат 
етеді. Сондықтан сопылық исламнан тыс ағым емес. Ал, Абай 
нақтылы тариқат мектебінің өкілі ретінде сопылықты насихат-
тамаса да, рухани практиканы жүзеге асырған тұлға ретінде 
Ясауи дәстүріндегі рухани-мәдени қабатты терең игеріп, жаңа 
үлгіде жаңғыртқан, сопылықтағы образдық бейнелі тілді орай-
лы қолданып, сөз өнерін жаңа сапада дамытып, «толық адам» 
тұжырымдамасын жүзеге асырған адам. Адамның рухани-
интелектуалдық дамуын мұрат еткен сопылық оның танымдық 
мүмкіндіктерін исламның аксиологиялық құндылықтық жүйесі 
аясында жүзеге асыруымен сипаталады. Сопылық ілімнің 
орталық өзегін құрайтын тақырыбы адам десек, сол адам 
мәселесі Құранда кеңінен қамтылған. «Алланың өзі де рас, сөзі 
де рас, Рас сөз ешуақытта жалған болмас», «Алла өзгермес, адам-
зат күнде өзгерер, Жарлық берді ол сіздерге, сөзді ұғарға» деген 
Абай Құранның бұлжымас ақиқатын замандастарының жүрегіне 
жол тауып жеткізуде сөз өнерін қолданды. Адамның өскелең 
рухқа, иман қазынасына ие болуы, оған сол рухын өсіріп, иманын 
сақтап байыту үшін ақыл, ойсана берілуі оның жауапкершілігін 
айқындайды. Құран әрдайым адамды терең ойлауға, танымдық 
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ізденіске үндейді. Таныммен өркендеп, сеніммен тереңдейтін 
өскелең рухтың иесі адам өзінің рухын өсіруге мүдделі саналы 
болмыс.

Түркілік тамыры бар, қазақ ойшылдары қалыптастырған 
Елдік мұраттың да оған сай дүниетаным мен құндылықтар 
жүйесінің орталық мақсаты – «Ер», яғни рухани кемел тұлғаны 
қалыптастыру еді. Бұл Абайдың рухани кемел тұлғаны сипат-
тайтын «Үш-ақ нәрсе – адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы 
ақыл, жылы жүрек» тұжырымдамасынан көрінеді. Абайдың 
«толық адам» ілімі жайлы алғаш зерттеп, концептуалдық 
деңгейде талдаған ғалым М. Мырзахметұлы былай жазады: 
«Толық адам (толық инсаният) – дегеніміз Абайдың танытуын-
да, әрбір адам ақылымен білімімен, мал-дәулетімен біреулерге 
әділет, шафағатымен жақсылық жасау немесе ақыл, қайратты 
жүректің қалауымен жүргізіп, оларды тек ізгілік істерге қызмет 
еттіру жолы болып шығады. Кімде-кім осы «...жолға жүруді шарт 
қылып кім қадам басты ол толық адам делінеді» деп тұжырымдайды 
[2, 23 б.]. «Толық адам» ілімінің рухани сабақтастығы жайлы      
М. Мырзахметов мынадай пікір айтады: Әрине, Абайдың «толық 
адам» ілімі көктен түсе салған жоқ. Түрік халықтары ғасырлар 
бойы тәжірибеден өткізіп қалыптастырған дәстүрлі жолы бола-
тын. Абай осы жолды ұстанды. Олар – ақи, жүрек культі, парасат-
ты адам, жәуенмәртлік, хәл ілімі. Осы дәстүрге сүйене отырып, 
Абай «толық адам» ілімін, Шәкәрім «Ар» ғылымының негізін 
қалап, халқын осылар арқылы рухани жағынан нәрлендіру жо-
лында күрес жолын жалғастырып, олардың шығармашылығында 
өз көрінісін беріп жатты» [2, 31 б.]. 

Абай да жалпы түркі әлеміндегі мұсылман ғұламалары 
сияқты Матрудия ақидасындағы имандылық ұстынға сүйенген 
еді, сонымен қатар ол ақылға ерекше назар аударып, ақылмен 
тапқан иманның маңыздылығына ден қояды. Абайдың 
шығармашылығынан оның танымдық ізденістерінің бұлжымас 
имандылық ақиқатты негіз қыла отырып, өрбитінін және қай за-
манда болса да өзектілігін жоймайтын, жалпыадамзатқа ортақ 
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құндылықтарды паш ететінін көреміз. Ал, бұл өзгермейтін 
негіз, саф құндылықтық бастау – Матрудии ақидасынан, яғни 
сенім негіздерінен бастау алатын болса, ғұлама қазақ рухани 
байлығының осы тұрақты жүйелі іліммен тығыз байланысын 
түйсініп, оны жаңғыртты. Осы құндылықтық ілім жүйесін өзінің 
ішкі рухани тәжірибесімен ұштастыра отырып, жаңашыл жазба 
әдебиетінің көркемдік тәсілдермен айшықтады және дәстүрлі 
көркем образ, рәміздік тілді қолданып оқырманның жүрегіне жол 
таба білді.

Абай өзі өмір сүрген дәуіріндегі қоғамдық-әлеуметтік, саяси 
қатынастарға белсенді араласып, тұлға ретінде кемелденген қоғам 
қайраткері. Қажырлы, қайратты шағында билік тізгінін де ұстаған, 
алайда, «отаршылдардың бөліп ал да билей бер» қағидасына сай 
құрылған болыстық сайлаудың жай-жапсарын, елдің берекесіне 
нұқсан келер тұсын түсінгендіктен биліктен бой жыйған биік па-
расат иесі. Осыдан соң «толық адам» ілімін қолға алып, ел мүддесі 
үшін күрестегі нақты қайраткерлік бағдарын анықтаған, осы 
жолдағы жанкешті майданына бел шешіп кіріскен кемел тұлға. 
Адамның адамдық қасиеті – Ақыл деп білген ғұлама адамзат 
қоғамы үшін көкейкесті ғылыми танымдық мәселелердің шешімін 
тауып және оны сырлы өлең жолдарымен өрнектеп һәм хикметті 
қара сөздерінде толғай жеткізген. Оның қазақ философиясының 
өзекті мәселесі болып келген Хаққа махаббат және адам мәселесі 
тақырыбындағы толғаныстарында: «Адамның ғылымы, білімі 
хақиқатқа, растыққа құмар болып, әр нәрсенің түбін, хикметін 
білмекке ынтықтықпен табылады» дейді. «О баста ол – Алланың 
ғылымы емес, һәммені білетұғын ғылымға ынтықтық (тың) өзі 
де адамға өзіндік ғылым береді. Оның үшін де (сол себептен де) 
ол Алланың өзіне ғашықтық. Ғылым – Алланың бір сипаты, ол 
(Алла) – хақиқат, оған ғашықтық (тың) өзі де хақтық һәм адамдық 
дүр» [3, 192 б.] – деген Абай адамға тән рухани ізденістен бастау 
алатын шәкірттің ғылыми-танымдық талабын нағыз «адамдық» 
деп біледі. Демек, «толық адам» болудың басты шарты адамның 
Хақты тануға деген ықыласы. 
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Адамның жаратылыс дүниесінің қыр-сырын тануға ұм-
тылысының өзінде де, адамның рухани ізденісінің ұшқыны көрініс 
береді, Абай осы ізденісті дамытып, Түп иені танитын Хаққа деген 
махаббатқа ұластыруды шын мәнінегі этикалық мұрат деп біледі. 
Абайдың осы пікірі өзіне дейінгі мұсылман ғұламаларымен үндес 
екендігіне назар салсақ, оның философиялық толғауларының 
шығыс даналарымен сабақтастығын да, заманауи өзектілігін 
де аңғарамыз. Әл-Фараби философияның мақсатын былай 
белгілейді: «Философияны зерттеу мақсатына келетін болсақ, 
мұның өзі барлық нәрсенің қозғаушысы, себебі болып табыла-
тын, өзгермейтін және бірегей бәрінен жоғары жаратушыны тану. 
Ал, мұның осылай болатын себебі, ол – Алла өзінің рахымы-
мен даналығымен, ғылымымен, әділеттілігімен осы дүниені аса 
келісті кемелдікпен жаратушы. Ал, философтың әрекеті адамға 
тән күш жігермен мүмкіндігінше сол жаратушының әрекетіне 
ұқсас болуға тиісті» дейді [4, 85 б.] 

Абайдың рухани шәкірті, оның бастаған көшін ілгері апа-
рушы, рухани-танымдық практиканың шыңына шыққан және 
өзінің ғибратты рухани-танымдық жолын қазақ тілінде поэзия 
тілінде өрнектеп қалдырған, «Иеңдей болам деме иеңе ұқса» де-
ген Шәкәрім Құдайбердіұлы болды. Ол «Құлы болсаң, қожаңның 
сүйгенiн қыл. Шын мұсылман болайын деп ойласаң, Құдайға 
құл болудың мәнiсiн бiл», [5, 120 б.] – деп, Құдайға құл болудың 
мәнін білу басқа құлдықтан азаттық алып, шын мәніндегі рухани 
еркіндікке қол жеткізу деп білді. «Құдай тағала ғылымды, рахым-
ды, ғадалетті, құдіретті еді. Сен де бұл ғылым, рахым, ғадаләт үш 
сипатпенен сипаттанбақ: иждахаттық (ғылымға талпыну) шарт 
еттің, мұсылман болдық һәм толық инсаниятың (адамгершілігің) 
бар болады. Белгілі жәуанмәрттілік үш хаслат (сипат) бірлан болар 
деген, сиддиқ (шындық), кәрем (ақ пейіл жомарт), ғақыл (ақыл) – 
бұл үшеуінен сиддиқ ғадаләт болар, кәрем шафағат (рахым) бо-
лар. Ғақыл мағалұм дүр, ғылымның бір аты екендігі» дейді [3, 
199 б.]. Абай «мұсылман болдың» дегенде, оның түсінігінде шын 
мәніндегі имандылық қасиетті иеленген деп танитын адамы ол 
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– ақыл-парасатын Хақты тануға бағдарлай алған адам екендігін 
нақтылап айтып отыр. Демек, Абай танымындағы «толық инса-
ният» толық адамгершілік иесі болған адамның бойынан табы-
лар басты қасиеттер бұл – әділеттілік, мейірім, ақыл – бұларды 
жәуәнмәрттілік үш сипат ретінде танытады. «Жәуәнмәрттілік» 
жайлы, осы ілімнің бастау алар қайнары жайлы жазған                                                                                                                    
М. Мырзахметұлы бұл ілім жайлы «жәуәнмәртлік ілімі қазақ 
жерінде пайда болып, Ж. Баласағұн, Ясауи, Абай арқылы 
дамытылған» деп дәлелдеп жазады. «Абай, Шәкәрім «Құтты 
білікті оқып, тіпті «Қабуснамамен де танысқан. Осыларды талғап, 
ой елегінен өткізген Абай ғана «жәуәнмертілік терминін алғаш 
рет 38 қара сөзінде атап өтетіні бар. Ол туралы өз ой танымын 
қорытып, оны толық адам іліміне сүйеніп, өз тума ойларын ба-
яндап беретін ерекшелігі де байқалып тұрады. «Әсемпаз болма 
әрнеге» деген танымал өлеңінде ақыл, қайрат, әділет, шафқат жай-
лы ой толғанысының түп-төркіні «Құтты білік» дастанындағы 
төрт кейіпкер ой танымдарымен үйлесіп жатуы елеулі түрдегі ру-
хани бірліктен тамыр тартып жатуы жай ғана құбылыс болмаса 
керек-ті» [2, 20 б.]. 

Сопылықтағы «Инсан-әл-камилл» терминін алғаш Ибн Ара-
би енгізді. «Ол Адам барлық мәнділіктің бастауы. Сондықтан «ке-
мелденген адам» кіші ғарыш (микрокосм, ал ғарыш – макрокосм) 
ретінде саналды, сондықтан ол аса ғажайып. Оның үстіне, сопы-
лар Ғарыш өзінің кемелдігіне адамның рухани ықпалы арқылы 
жетеді деген қорытындыға келді. Сопылық ілімге сай «Кемелден-
ген адам» «Алланың жердегі орынбасары деген атқа лайық тұлға» 
оның бойында адамдықтың белгісі және Алланың барлық сипат-
тары мен есімдерінің көрінісі бар. Бұл құдайлық қасиеттердің 
бейнесі мен көрінісі болып табылатын идеалды адам. Бұл терминді 
309/921 жылы Хаққа ғашықтық хәлін «Ән-әл-Хақ» деп жария 
қылғаны үшін дарға асып, өлтірілген Мансұр Халлаж ұсынды. 
Одан кейін бұл идеяны Ибн Араби (638/1240 ж.ө.) одан әрі дамыт-
ты. «Кемел адам» ілімі ең алдымен онтологиялық мәселе болып 
табылады және болмыс мәселесімен тікелей байланысты. «Инсан-
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әл-камилл» теориясын негіздеген ислам ғұламасы Ибн Арабидің 
айтуынша, жаратылған материалдық әлем бастапқыда рухсыз 
болған. Адамның рухани әсері оны рухтандырды. Адам рухтың 
иесі ретінде барлық илаһи сипаттар мен есімдердің көрінісіне ай-
налды. Осыған байланысты, ол ғаламдағы маңыздылығына сай ол 
ақиқаттың қоймасына айналды, ол ғаламдағы барлық материалдық 
және рухани деңгейлерді қамтитын мәнділік. 

Сопы ғұламаларының танымында «Алла Өзінің барлық 
көркем есімдерінің сырын адамға ғана ашқан. Құдайдың барлық 
қасиеттерінің ең жоғары көрінісі және шын мәнінде «кемел 
адам» – Мұхаммед пайғамбар (с.ғ.с.). Ол Адам ата әлі болмаған 
кезде де, әлемнің барлық мәнділіктерінен жоғары дәрежеге ие 
болды. «Мінсіз адам» – бұл бар әлемнің мақсаты мен логикалық 
қорытындысы. Құдайдың еркі ол арқылы көрініс табады. Егер 
«мінсіз адамның нұры» (Мұхаммед (с.ғ.с.) нұры) болмаса, 
жаратылған әлемде мағына болмас еді. Құдай жаратқан дүние 
о баста рухсыз дене болды, сондықтан Жаратушының сырлы 
ғажайыбын ашып бере алмайтын тазартылмаған айна болды. Ол 
айна тегіс және мөлдір болуы үшін оған рух енгізілуі керек еді. 
Рухани кемелденген адам жаратылыс дүниесін мән-мазмұнмен 
байытатын әмбебап болмыс. Рабхузидің «Қисассул-әмбия, 
пайғамбарлар өмірі туралы қиссаларында да «Алланың шексіз 
мейірімі мен махаббатынан бір нұр пайда болғаны, осы нұрдың 
Мұхаммед (с.ғ.с.) пайғамбардың нұры екендігі баяндалады. Осы 
нұрдан бүкіл рухани және материалдық әлемдердің жаратылғаны 
жайлы айтылады. Сондықтан да бүкіл адам баласының рухының 
атасы Мұхаммед (с.ғ.с.) пайғамбар, ал денесінің атасы Адам ата 
(ғ.с.) пайғамбар деп біледі». 

Абайдың «толық адам» тұжырымдамасын осы сопылықта-
ғы «Инсан-әл-камилл» идеясымен ұштастыра зерттеу маңызды 
және Абайдың тұжырымдамасының өзіндік ерекшелігін 
ашудың да өзектілігі зор. Абай ортағасырлық сопылық ой-
шылдармен салыстырғанда, олардың мистикалық тылсымдық 
тебіренісіндегідей философиялық толғаныстарға тереңдеуді 
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мақсат етпеуі мүмкін, алайда «толық адам» тұжырымдамасын 
негіздеуде этикалық моральдық және дидактикалық ғибраттық 
мән мағынаға көбірек назар аударған. Абай «Ақылмен таппай иман 
жоқ» деген мәселені көтергенде, адамның ақылмен бағамдап сен-
ген имандылығын өлшеусіз қымбат рухани құндылық деп таниды. 
Оны өсіру және сақтауы үшін адамның ең асыл қасиеті – ақылды 
ақиқатты тану жолына дұрыс бағыттай білуінің маңызы мен қыр-
сырын ашады. «Өлшеулінің өлшеусіздің» алдындағы кішіктігі мен 
шарасыздығын біле тұра, адамның ақиқат мақсаты – ақылды түп 
иеге бағыттау дейді. «Өлшеулі ақылмен, өлшеусіз Ақиқатты тану» 
қалай жүзеге асуы мүмкін? Бұл танымның мағынасы қалай, мәні 
неде? Адам үшін маңызы қандай? – деген сан алуан сұрақтың жа-
уабын іздейді. Иманның негізгі мәні – Хақты тану екенін, осыған 
адастырмай бағыт сілтейтін иманның шарттары екенін, ал тағат-
ғибадат сол иманның күзетшісі ғана екенін дәлелдейді. Абайдың 
«Күні-түні ойымда бір-ақ тәңірі, Өзіне құмар қылған оның әмірі. 
Халиққа махлұқ ақылы жете алмайды, Оймен білген нәрсенің 
бәрі – дәһрі. Мекен берген, халық қылған ол ләмәкан Түп иесін 
көксемей бола ма екен? Және оған қайтпақсың, оны ойламай, Өзге 
мақсат ақылға тола ма екен? Өмір жолы — тар соқпақ, бір иген 
жақ, Иілтіп екі басын ұстаған хақ. Имек жолда тыянақ, тегістік 
жоқ, Құлап кетпе, тура шық, көзіңе бақ» деген өлең жолдарына 
зер салсақ, Абай адамның Хаққа ғашықтығын сипаттаған. Ғұлама 
ғашықтық дертін – рухтың түпкі отаны рухани әлемге оралуды 
аңсаған асыл мұраты ретінде танытады. Адам рухының Хақиқат 
рух әлемінен бастау алып, оған қайта оралатын мәңгілік суб-
станция екендігіне ден қойып, адамның рухани ізденісін де адам 
бойындағы рух жауһары анықтайтынын дәлелдейді. Бұл өлең 
жолдарында рәміздік айшықты тілмен Жаратушыны танудағы 
жаратылыстың өлшеулі ақылының шектеулілігін де, Адамның 
өткінші дүниедегі өмір жолының бұралаң қалтарысы көптігінде 
сипаттайды, алайда түпкі мақсатты айқындаудың маңызына ден 
қояды. Бұл бұлжымас мақсат Хаққа адаспай оралу екендігін 
түйіндейді.
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«Инсанияттың кәмелеттігін» – толық адам болуды та-
лап қылуың ғылымға, мейірімділікке, әділдікке ұмтылумен, 
өз пиғылыңды соған (Аллаға) өз халіңше ұқсатумен іске аса-
ды. «Алла тағалаға ұқсай алам ба деп надандықпен ол сөзден 
жиіркенбе, ұқсамақ – дәл бірдейлік дағуасы емес, соның соңында 
болмақ, оның үшін Алла тағаланың сипаттары: Хаят, Ғылым, 
Құдірет, Басар, Сәмиғ, Ирада, Кәлам, Тәкин. Бұл сегізінен алла 
тағаладағыдай кәмәлат – ғазалат бірлән болмаса да, пендесінде де 
әрбірінен өз халінше бар қылып жаратыпты. Біз өз бойымыздағы 
сегіз зәрра аттас сипатымызды алла тағаланың сегіз ұлық сипаты-
на бас бұрғызып, пиғылымызды ертуіміз керек» дейді [3, 192 б.]. 
«Азды ұқсаң, бұл сөзiмдi анықтап ұқ, Иеңдей болам деме, Иеңе 
ұқса. Тәңiрiң – таза, болып бақ сен де кiрсiз, Әлiң келсе, меннен 
қаш‚ Иең – мiнсiз. Бұл Құдайдай боламын деген емес, Сөзiмнiң 
түбiн ұқпай деме дiнсiз» [5, 120 б.], – деген Абайдың шәкірті 
Шәкәрім қажының да сыр сөздерінде адамның рухын дамытуы, 
тазартуы, өзінің нәпсілік менмендік табиғатынан бойын жиып, 
шын мәнінідегі рух азаттығына қол жеткізуі, осылайша «толық 
адамдыққа» – адамдықтың рухани кәмелеттігінің үддесінен 
шығуға ұмтылысын сипаттайды.

«Қашан бір бала ғылым-білімді махаббатпен көксерлік бол-
са, сонда ғана оның аты адам болады» [3, 189 б.] деген Абайдың 
сөздерінен – адамның адамшылық мақсатының өзі мейірімділік, 
әділеттілік, ғылым сүю арқылы Ақиқатқа ұмтылу дегенін көреміз. 
Абай өзінің отыз екінші қара сөзінде «ғылым-білімді үйренудің 
басы білім-ғылымның өзіне ғана құмар ынтық болып бір ғана 
білмектің өзін дәулет білу» деп үйретеді. Ғылымды ақиқат 
мақсатпен үйренуге үндейді. Бақастықпен «мен білемініңді» 
дәлелдеу үшін ғана үйренген ғылым түпкі мақсаттан адастырады. 
«Бақасшыл адам хақты шығару үшін емес, қалайда жеңуді ғана 
мақсат етеді» деп біледі. Абай «білім-ғылым үйренбекке талап 
қылушыларға әуелі білмек керек». Ниет-пейілің басқада болып, 
білім-ғылымды белгілі бір дүниелік, пенделік мақсатқа жетуге 
себеп қылып, «өгей көңілмен үйренсең жақсылыққа әкелмейді» 
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деп сақтандырып, ниетті түзетуді басты орынға қояды. «Адамның 
көңілі шын мейірленсе, білім-ғылымның өзі де адамға мейірленіп 
тезірек қолға түседі. Ғылым-білімге мейірленіп, ынталы жүрек, 
шын көңілмен ұмтылсаң, соның нәтижесінде көңілге рахат 
табасың». Осы рақат күйдің дәмін алып, білгеніңді берік ұстап, 
білмегенді тағы да сондай білсем деген үміттен ғашықтық махаб-
бат пайда болады». Осы пікірлерімен шығармашылық тұлғаның 
танымға ынтықтығының қыр-сырын, ғылымның ладуни ілім сый 
болып берілер сырлы табиғатын, эстетикалық сипатын жан-жақты 
ашқан Абай, «Ынталы жүрек, шын көңілдің» ғылыми танымға ба-
стар шам-шырақ екендігіне назар аударады.

Ғашықтық мотиві, махаббат тақырыбы Абайдың да сопы 
ғұламалар шығармашылығының да, орталық мәселесі, тұтасты-
ғын сақтаушы өзегін құрайды. Мәселен, Хаққа ғашықтықтың 
үлгісін көрсеткен Қ.А. Ясауи үшін жоғарғы ақиқатқа ұмтылған 
рухын қанаттандырушы қуаты да рухын, ділін шыңдап, тазарту-
шы да ғашықтық оты – махаббат. Шығыс сопылық дәстүрінде 
кеңінен жырланған махаббат – адам жанының асыл қасиеті, 
асқақ мұраты, таным тұғыры, риясыз, ынтық, нәзік сезімі. Ма-
хаббат – ғаламның, адамзат жаралуының телеологиялық себебі, 
оның рухани жетілуінің, эстетикалық ләззаттануының, этикалық 
ғибраттануының негізі. Махаббат әрбір адамды бейтарап қал-
дырмайтын, адам өмірінің мәні мен маңызымен байытатын, сыр-
лы әлемі. «Махаббатпен жаратқан адамзатты», «Махаббатсыз 
– дүние дос, Хайуанға оны қосыңдар» деген Абай өлеңдері Ма-
хаббат категориясын жалпы жаратылыстың сыры деп танытады. 
Жалпы жаратылыстың тылсым сыры, дүниенің жаратылуының 
телеологиялық себебі – Алланың шексіз махаббаты екендігі тура-
лы бұлжымас қағида жалпыадамзаттық құндылықтың асыл өзегі 
болып табылады. Ал, Абайдың осы Ақиқатты өз ойының тереңіне 
бойлап, тебірене жырлап жаңаша қырынан жарқырата көрсетуі 
оның рухани танымдық жолдағы тылсым сырлы тәжірибесін, 
талмас ізденісін, сонымен қатар, шебер суреткерлігін, ең бастысы 
«адамды сүйген» мейірім, шапағатының үлгісін көрсетеді. Абай 
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махаббат тақырыбында өлең жазып қана қоймай сырлы әуезді ән 
де шығарды. 

«Махаббатпен жаратқан адамзатты, Сен де сүй ол алланы жан-
нан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, Және хақ жолы осы 
деп әділетті Осы үш сүю болады имани гүл, Иманның асылы үш 
деп сен тәхқиқ біл. Ойлан дағы, үшеуін таратып бақ, Басты байла 
жолына, малың түгіл. Дін де осы, шын ойласаң, тағат та осы» [3, 
111 б.] деген Абай шумақтары махаббаты жаңа қырынан ашып, 
рухани танымдық деңгейде танытады. Махаббат әрбір адамның 
әлемдегі, қоғамдағы, отбасындағы өзінің орнын белгілеуге, 
өзін-өзі тануға, ақиқат мәнді, жаратылыс сырын пайымдауға 
мүмкіндік беретін маңызды таным түйсігі. Сондықтан махаббат 
ұғымын ғалам жаралуының сыры, адамның рухани кемелденуінің 
жебеушісі ретінде жырлау шығыстағы негізгі мотив болса, оны-
мен рухани жалғастықтағы Абай, Шәкерім сияқты ғұламалар 
жырларында да басты тақырып. «Махаббаттың бақшасының 
бұлбұлы боп Таң сахарда зар илеумен қонғым келер Сол уақытта 
Тәңірімнің жамалын Көңіл көзімен анықтап көргім келер 
Махаббаттың асасын қолға алып, Бақыт тонын иыққа іліп алып, 
Махаббаттың түгімен қанаттанып, Мағрипаттың бұтағына қонғым 
келер» [6, 394 б.] дейді «Диуани хикмет» кітабында Қожа Ахмет 
Ясауи. Осы жолдардан аңғарғанымыздай, ғұлама үшін махаббат 
Хаққа бастар, тариқат жолына түсушінің жол бастаушы, таяны-
шы болар асасы, жоғарғы ақиқатқа шарықтатар қанаты, мағрипат 
ғылымының бағына жеткізер күш-қуат. Бүкіл ғалам және табиғат 
рахмет шуағына бөленіп тұр. Сондықтан ол – «махаббат бағы» деп 
бейнеленеді. Ал, таң сәріден сол махаббат жырын жырлаушы хақ 
дидарын талап еткен ғашық болса, ол – «ғашық бұлбұл». «Диуани 
хикметте» бастан-аяқ арифтердің сұлтаны өзінің ғашықтық күйін, 
ғаріптік халін жырлайды. Бірде ғашық дертін тілесе, бірде ғашық 
отына күйіп-жанады, бірде ғашық шарабына мастанса, бірде 
мағшұғының жамалын, Хақ дидарын көріп шаттанады. Мұсылман 
діни танымында рухани кемелденудің шыңы болып табылар – 
«дидар талапқа» жеткізер басты күш-қуат осы махаббат болған. 
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Сондықтан, ислам ғұламалары сияқты Абай шығармашылығында 
да махаббатты Құдайдың «Халық» есіміне сай жаратушылық 
сипатының телеологиялық қағидасы ретінде қарастыру тән. 
Тәңірінің адамға арналған махаббаты барша ғалам жаралуының 
мақсатты себебі деген сенімнен телеологиялық қағида туын-
дайды. «Ғашық болмай танып болмас, Алла сені Не қылсаң да 
ғашық қылғыл паруардігер Ғашық дертін қаладым дәрменім жоқ 
Ғашық жолында жан бергеннің арманы жоқ Бұл жолдарда жан 
бермеске амалым жоқ Не қылсаң да ғашық қылғыр паруардігер 
[6, 273 б.]. «Анық асық – әулие Кереметке сол ие Жаны құрбан 
жарына Керексіз өзге дүние Жарынан бөлек жаны жоқ Табатын 
басқа жары жоқ Асықтан аяп қалатын Иманы, малы, ары жоқ 
[5, 35 б.] деп Шәкәрім Құдайбердіұлы да ғашық күйін жырлай-
ды. Сопы моралінің негізгі талабы – адамның ішкі және сыртқы 
тазалығы. Ішкі тазалық – жүректі тазарту, сол арқылы хақиқат 
білімнің көзін ашу, рухты өсіру, жүректегі Алланың мекенін 
кеңейту, жүректегі басқа талаптарды жуыпшайып тазалап, тауһид 
талапты орнықтыру, түп мақсат – дидар талапқа жетуді көксеу. 
Сыртқы тазалық – көркем мінез-құлық қалыптастыру, махаббат-
пен жаратылған адамзатты сүю, ұстазға табиғ болу, яки құрметтеу, 
ғаріп міскінге қамқор болу, адал еңбекке жалыну, жомарт болу.т.б. 

«Ғашық гауһары дария тұңғиығында жатар болар, Жаннан 
кешіп гауһар алған жанан болар» [6, 285 б.]. Махаббат – түпсіз теңіз 
болса, асыл гауһар теңіз түбінде жатады. Шер толқытса шығар ма-
хаббат тереңіндегі ілкі ақиқат ілім қайғылы ердің, қасірет тартқан 
ғаріптің үлесі. Ер қайғысының сыры – ол алғашқы ақиқат от-
анынан қайтуды аңсаған түп иеден айырылғанын сезінген жетім, 
ғаріптің күйі деп түсінуге болады. 

Махаббаттың бағын кезбей ғашық болмас, Қорлық-зорлық 
тартпайынша нәпсің өлмес. Бір тамшыға мейірі қанбай, ол дүр бол-
мас. Мейірім қанып, шын гауһарды алдым мен [6, 131 б.], – деген 
жолдардан махаббаттың этико-моральдық қызметі анықталады. 
Нәпсіні жеңіп, дүр болған, яғни, тазалыққа жеткен ғашық бір 
тамшыдан мейірі қанатын демек, ақиқат сырлы хикметтердің 
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бір шумағынан-ақ ләззәт алып, мәніне бойлап шын гауһарды 
иеленетін сезімталдық күйге жетеді. «Хақиқатқа ғашықтардың 
реңі сынық, Айнаға назар салса одан тұнық. Өзі қайран, көңілі 
ойран, көзі жасты» [6, 249 б.] – деген жолдардан Хақтың нұры 
– әлемнің айнадағы сәулесі. Ал адам рухани тазарып, жоғары 
кемелдік дәрежеге жетсе, Хақтың нұры шұғылаланатын айнаға 
айналады деген сопылық ілімде кеңінен таралған астарлы түсінік 
көрінеді. 

Абайдың «толық адамның бойынан іздер басты сипаты мы-
надан көрінеді: «Адамның ғылымы о баста хақиқатқа, шындыққа 
құмар болып, әр нәрсенің түбін, хикметін білмекке құмар бо-
лудан басталуы керек» демек, Алланы тану ғылымы болмай 
жалпы дүниетанымдық білімге ынтығудың өзі адамға өзіндік 
ғылым береді. Осы ынтығудың да бастау көзі Хаққа ғашықтық. 
Адамның ғылымға, білімге, ақиқатқа, шындыққа, әр нәрсенің сы-
рын, хикметін білуге ұмтылысы да Аллаға ғашықтық. Ғылым – 
Алланың бір сипаты, хақиқат бір сипаты, осыларға ғашықтықтың 
өзі адамдық. «Болмаса мал таппақ, мақтан таппақ, ғиззат құрмет 
таппақ» сияқты нәрселердің махаббатымен ғылым-білімнің 
хақиқаты табылмайды» [3, 190 б.].

Демек, Ғылым-білімді махаббатпен іздеген, хақиқатты шын 
жүрегімен көксеген ізденуші – нағыз адам атына лайық . Абайдың 
«адам бол» үндеуінің мағынасы да осы. Ниет пиғылды түзету 
ғылымға қол жеткізудің басты шарты.

«Ақыл мен жан – мен өзім, тән менікі, «мені» мен «менікінің» 
мағынасы екі «мен» өлмекке тағдыр жоқ әуел бастан. «Менікі» 
өлсе өлсін оған бекі» дейді. Бұл үмітсіздік емес қайта «менікінің» 
уақытша болғанымен «Меннің» бақиға ұласатынан үміт ету. 
Абай Жаратушыны танитын адам рухының мәңгілігін айтады. 
«Ол – Алла тағаланың заты ешбір сипатқа мұқтаж емес, біздің 
ақылымыз мұқтаж, сипаттар бірлән тағрифлар (түсіну үшін) 
керек. Біз Алла тағаланың білінгенін қадар ғана білеміз, бол-
маса түгел білмекке мүмкін емес. Заты түгіл хикметіне ешбір 
хакім ақыл ерістіре алмайды. Алла тағала – өлшеусіз, біздің 
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ақылымыз өлшеулі. Өлшеулі мен өлшеусізді білуге болмайды. 
Біз Алла тағаланы «бір» дейміз, «бар» дейміз, ол бір демеклік 
те – ақылымызға ұғымның бір тиянағы үшін айтылған сөз. Бол-
маса бір демеклік те Алла тағалаға лайықты келмейді. Ол «бір» 
деген сөз ғаламның ішінде, ғалам Алла тағаланың ішінде, құдай 
табарака уа тағала кітаптарда сегіз субутия (дәлелді) сипаттары 
бірлән, уә тоқсан тоғыз Әсма-и хүсналар (көркем жақсы есімдер) 
бірлән білдірген.

Оның барлыққа келтірмегі – құдіретіне бір ғана шарх. 
Бұл ғылым, құдіретте ешбір ниһоятсыз, ғылымында ғафләт, 
құдіретінде епсіздік және нашарлық жоқ. Ғылым, құдірет біздің 
ұғуымызға ғана екі хисап, болмаса, бір-ақ ғылымды құдірет 
болуға тиісті» [3, 192 б.] дейді.

Яғни, осы жерден ұғарымыз Абайдың айтары Жаратушының 
барлығымен оның сипаттарының бірегейлігін естен шығармау ке-
рек. Біз оның сипаттары жайлы ақылға салып ойланғанымызбен 
ешбір сипатын толық ақылға сиғыза алмаймыз. Біздің ақылға 
сиғызуымыз үшін жеке-жеке атайтын әрбір сипатының шексіз 
терең мағынасы бар болуымен қатар, ол сипаттардың барлығы 
бірегей, біз ақылымызға сиғызуға талпынып, бөлшектеп түсінуге 
мәжбүрміз. Біздің түсінуімізге ол тіптен мұқтаж емес. Біз 
адамшылығымызды арттырып, ақылымызды өсіру үшін Оған 
мұқтажбыз. 

Ғылым және Ақиқат біздің ақыл түсінігіміз үшін жеке-жеке 
айтылатын өзіндік сипаты бар ұғымдар, ал бастау көзде біреу, 
Алланы сипаттауда бірегей. Ал, осы екі ұғымның бірлігін тануға 
ұмтылудың өзі – Хақты тануға ұмтылу. Абайдың шығармаларында 
Құдірет, Ақиқат, Ғылым, Рақым, Әділет сияқты Алланың сипатта-
рын біздің ұғымымызға сидыру үшін қолданылатын есім сөздердің 
түп негізінде, яғни рухани мәнінде, уақыт және кеңістік өлшеміне 
симайтын бастауында бір және бар, бүкіл осы есімдерді бойына 
сиғызатын бірегей құдірет бар екенін айқындай түсу үшін өзіндік 
тағылымдық әдіснамасын қолданады. Осы ұғымдарды қолдану 
арқылы хақты тануға ұмтылу біздің ақыл тиянағымыз үшін қажет. 
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Хақ тағала осынау мың сан сипаттарын бойына біртұтас бірегей 
сиғызады. Бойына сыйғызу деген ұғымның өзі ақыл тиянағы 
үшін айтылған, Оған қатысты қолдануға лайықсыз ұғым, бойы 
дейтіндей Ол өлшеуге сыймайды. Әрбір сипатқа бөлшектеніп 
кетпейді, ол бөлшектенуге мұқтаж емес. Осынау сипаттарының 
бәрінің барлығы және бірлігі бар. Біз оның өлшеусіздігін 
өлшеулі ақылымызға сиғызу үшін жеке сипаттарын бөліп тануға 
мәжбүрміз. Ақылға салып дәлелдеудің өзі ақылдың дәрменсіздігін 
біле тұрған белгілі бір мәжбүрлік. 

«Обратись к самому себе и посмотри. Если же не увидишь 
красоты в самом себе, поступай подобно скульптору, творящему 
прекрасную статую: одно он отсекает, другое полирует; одно сгла-
живает, другое подчищает — пока не добьется своего. Так и ты — 
удали лишнее! Выпрями то, что криво, очистив темное, сделай его 
сияющим; и не прекращай обрабатывать свою статую, пока не за-
блистает перед тобой богоподобная сияющая красота добродете-
ли, пока не узришь мудрость, восседающую в священном чистом 
величии» (I 6.9.7) [7, 92 б.]. «Өзіңізге бет бұрып тереңдей үңіліп 
қараңыз. Өз бойыңнан сұлулықты көре алмасаң, сұлу мүсін жасай-
тын мүсіншідей әрекет ет ол: бірін кессе, екіншісін жалтыратады; 
бір жерін тегістейді, екіншісін тазартады – өз орнына келтіргенше 
тынбайды. Сіз де солайсыз – артық нәрсені алып тастаңыз! 
Қаралықты тазартып, қисық нәрсені түзет, оны жарқырат; және 
қасиетті пәк ұлылықтағы даналыққа көзің жетпейінше, ізгіліктің 
тәңірдей нұрлы сұлулығы көз алдыңызда жарқырап тұрмайынша, 
мүсініңізді сомдауды тоқтатпаңыз» (ауд. автордікі) деген Плотин 
Эннеадаларындағы пікіріне ден қойсақ адамның өз адамгершілік 
тұлғасын өзі сомдауына үндейді. Бұл шығармашылық әрекеттің 
өзі сұлулыққа, демек идеалға ұмтылған мүсіншінің, өзін тазарту, 
жалтырату, тегістеу, өңдеу, кесіп-пішу, күзеп-түзеу, нұрландыру 
істеріне баланатын, шеберлік пен қажырлылықты қажет ететін іс. 
Қайраткерлік әрекеттің ең негізгі нәтижесі адамның басты руха-
ни сипатына, Құдайлық болмысына қол жеткізу екенін айтады. 
Сопылық ілімде де адамның түп мақсаты өз рухани болмысын 
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дамыту арқылы, сол рухтың бастауы Құдайлық болмысқа ба-
рынша жақындау, жетіп, қосылып, өзін жоққа шығару. Ал, адам-
ды осындай жанпидалыққа, айырықша қажырды қажет ететін 
қайраткерлікке жетелейтін нәрсе ол – Махаббат екендігіне осы 
Хакимдердің баршасы ой тоқтатқан.

Қазақ танымында «Ер» ұғымы – рухани кемелденген тұлға 
мағынасында қалыптасқан. «Жүк ауырын нар көтерер, Ел ауырын 
ер көтерер», «Ел үмітін ер ақтар», «Ер салмағын ел көтереді, Ел 
салмағын жер көтереді» деген көптеген мақалдар осының куәсі. 
Абайдың Ер ұғымын кемел тұлға мағынасында қолдану себебі 
ұлттық ойлау жүйесінде ертеден бар ұғымның нақтылы мағынасы 
мен терең мәнін айқындай түсуімен байланысты.

«Ер ісі – ақылға ермек, бойды жеңбек,
Өнерсіздің қылығы өле көрмек.
Шыға ойламай, шығандап қылық қылмай,
Еріншек ездігінен көпке көнбек...» 
«Ақылды қара қылды қырыққа бөлмек,
Әр нәрсеге өзіндей баға бермек.
Таразы да, қазы да өз бойында,
Наданның сүйенгені – көппен дүрмек» [8, 52 б.].

деген Абайдың «Қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек» 
өлеңінің шумақтарына назар аударсақ ердің, яки толық адамның 
сипаты ақылға жүгінуінен және өз бойын жеңе білуінен көрінеді. 
Демек, нағыз ер – қайрат-жігерін ақылдың дегеніне бет бұруға 
жұмсайды, ал ақылдың кеңесі адамзатқа ежелден аян болған 
рухани құндылықтарға ден қою. Қауымның қамын ойлайтын 
бірақ көптің етекбасты ықпалынан қара үзіп шығып, адамзаттың 
тіршілігінің негізгі мәнін тапқан нағыз ер, ең алдымен ақыл табу-
ды көксейді және адал жолдан айнымай мал табуды да қалайды, 
себебі, бұл дүние тіршілігі адамның дәулет деп білген қазынасы. 
Ал, «өнерсіздің қылығы өле көрмек» дегені ақыл тоқтатар сөзге 
құлақ қоймай ездігінен көп пен дүрмектің айтқанына еріп айда-
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уына көнетін надан, жігерсіз адам. Ол жамандықтан тиып, ақыл-
насихат айтқандарға қияметтің зауалын да, жаманшылықтан 
келер қиындықты да ескермей, «өле көрерміз» деп ілім-білімді 
үйренуден де мойынсұнудан да бой тартатын «Надан». «Ез» 
«Ерге» қарама-қарсы ұғым, оның сүйенгені – көппен дүрмек». 
Мұндай надан үшін ақылдыға құлақ асу мүмкінсіз «Наданға 
арам – ақылды құлаққа ілмек», бұлар діни танымдағы құлағы 
бар бола тұра естімейтін, көзі бар көрмейтіндердің мысалы. 
«Алланың белгісін есіне салса да теріс айналған, өз қолымен 
өзіне не жасағанын ұмытқан адамнан кесір жан бар ма? Құранды 
түсінбесін деп Біз олардың жүрегін бүркедік, құлағын саңырау 
еттік. Сен дұрыс жолға бұра алмасаң, олар ешқашан дұрыс жолға 
түсе алмайды» (18:57) деген Құран аяттары осыған нұсқайды. 
«Наданның сүйенгені – көппен дүрмек» деген өлең жолдары 
«Құмарлықты құдай еткендерді көрдің бе? Сен олар үшін кепіл 
бола аласың ба? Әлде сен көпшілік тыңдайды, ақылға келеді деп 
ойлайсың ба? Олар мал сияқты ғой. Мүмкін, тіпті одан қатты 
адасқан» (25:43). Құран аяттарына үндес. Абай «көп» сөзін адам 
қоғамына қатысты қолданғанда қауымның тобырлық сипатын 
анықтау үшін айтатынын көреміз, адамның надандығына сай 
дүрмекке ілесіп өмір сүруге бейімділігі оның ездігінің белгісі. 
Сондықтан, Абай тобырдың ықпалынан шықпай, ығымен өмір 
сүруді үнемі әшкерелеп, «Көп көпте ақыл жоқ, ебін тап та жөнге 
сал» дейтіні сол. Ал, көптің ығынан шығып, шығандап ойлайтын, 
демек ақылын іске қосқан адам ғана «Қара қылды қақ жаратын» 
ілкі ілімді иеленеді. «Таразы мен қазының өз бойынан» табы-
луы адамның өзін өзі тануы, демек өз бойындағы рухани қабілет 
мүмкіндігін ашқан адам. Ондай ілімді иеленген Ақыл иесі қара 
қылдың өзін қақ жарумен ғана шектелмей, тіптен «қара қылды 
қырыққа бөліп», әрбір заттың мәнісін тереңдеп түсініп, нәзік 
түйсінетін хәлге жетеді. Қара қылды қақ жаратын әділеттілік ны-
шаны халық санасына сіңісті бола тұра оны ұштай түсіп, «қара 
қылды қырыққа бөлетін әділ ердің» сипатын ашу Абайға не үшін 
керек болды деген сауал туады. Абай көптің ығынан, дүрмектің 
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ықпалынан шыққан, бойын жеңіп ақылын ізгілікке бағдарлаған 
нағыз ердің ақылдылығын қара қылды қырыққа бөледі деп 
айырықша мистикалық сипат дарытуынан-ақ ол «Ер» жәй 
ақылдың иесі емес «Нұрлы ақылдың» рухани танымның, ладуни 
ілімнің егесі екендігі белгілі болады. Ақыл табу жанның ізденісіне 
лайықты іс, ал адал мал табу тәннің қажеттілігінен туады, осы екі 
ізденіс те ертеңін ойлай алатын адамның ақылға жүгінген әрекеті. 
Ал, жәй ғана адал-арамын ажыратпай мал табуды көздеу – тек 
бүгінгі қарнының тоқтығы мен ертеңгі күнгі ашықпауын ойлай-
тын надан адамның әрекеті. Мал табудағы адалдықты ұмытпау 
тек бұл дүниенің қам қаракетімен шектелмей, мәңгілік рухани 
әлемдегі баянды бақыт жайлы уайымы бар ердің ісі. Сондықтан 
«Адал еңбек, мал таппақ, жұртқа жақпақ» деген сөздерінде адал 
еңбектің маңызына тағы да назар аударады. «Сырын түзер біреу 
жоқ, сыртын түзеген» сидаң жігіттердің берекесіз тіршілігін 
сынға алады. 

«Демеңдер өнбес іске жұбаналық,
Ақыл тапсақ, мал тапсақ, қуаналық, 
Әуелі өнер ізделік қолдан келсе,
Ең болмаса еңбекпен мал табалық.
Ат арықтар, тон тозар, қадір кетер,
Күлкіні онша күйлеп, шуламалық» [8, 61 б.].

«Өнер» ұғымының бүгінгі мағыналық аясы тарылып 
тек көркемөнер мағынасындағы ұғымды берсе, Абайдың 
қолданысында өнер адамның меңгерген айырықша ілімі мен 
шеберлігі, кәсіби біліктілігі. Адам ілім, білімді, кәсіпті меңгеріп, 
адал жолмен ақыл және мал табуға жұмсаса, жетістігім деп 
арқаланар өнерпаздықтың жолы осы. Адамның қоғамға пайдасы 
тиер орнын тауып, өзінің қабілет-қарымын жүзеге асыруы үшін 
өнерпаздықтың, демек біліктіліктің маңызы зор.

«Әсемпаз болма әрнеге,
Өнерпаз болсаң, арқалан.
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Сен де – бір кірпіш, дүниеге
Кетігін тап та, бар қалан» [8, 208 б.].

Адамның бұл дүниелік өмірде өз орнын табуы үшін 
өнерпаздықтың мәні орасан, өз бойындағы рухани мүмкіндігін 
жүзеге асыру үшін де адамның адал еңбекпен кәсіп меңгеруі, 
адамзаттың мәдениет атты зор ғимаратының іргесіне кірпіш болып 
қалануының мағынасы бар. Әсемпаздық, әуестікпен баянсызға 
шатылып, өзін жүйелі дамытудан шет қалған адам түбінде 
опық жейді. Денеге қонақ жанның қамы үшін адам дененің де 
қажеттілігін іздеуден тыс қала алмайды, алайда дененің мұқтажын 
адал кәсіппен табу үшін ақылды іске қосу арқылы өнер меңгереді, 
демек ақылды ізгілікке жұмсаудың бір жолы осы. Осы жайлы 38 
қара сөзінде Абай былай дейді: «Бәлки, дүниенің ғылымын білмей 
қалмақтық – бір үлкен зарарлы надандық, ол құранда сөгілген; 
дүниеде кімде-кім өзіне өзгешелік бермек қасады бірлән малға 
махаббатын аударған дүние болмаса, ихсанда қолым қысқа болма-
сын деп һәм өзім біреуге тамғылы болмайын деп, малға махабба-
тын аудармай, ізгілікке бола халал кәсіп бірлән тапқан дүние (за-
рарлы) емес. Біз ғылымды сатып, мал іздемек емеспіз. Мал бірлән 
ғылым кәсіп қылмақпыз. Өнер – өзі де мал, өнерді үйренбек – өзі 
де ихсан. Бірақ ол өнер ғадаләттан шықпасын, шарғыға муафих 
болсын. Адамға хәлінше ихсанды болмақ – қарыз іс» [3, 205 б.] 
деген Абайдың өсиетінде ғылымды мал үшін сарып қылмауды 
айтады, және өнердің өзін дәулет қазына, сонымен қатар, оны 
үйрену ізгілікке ұмтылу – ихсан деп біледі. Алайда, өнерді демек, 
кез келген кәсіпкерлікті шеберлік деңгейінде үйрену үшін де адам 
ақылын іске қосуы қажеттілік. Адам осы әрекетін діннің шариғи 
заңдылығына сай, әділеттілік талаптарынан ауытқымай орындауы 
арқылы ихсанды жүзеге асырады, яғни Хақтыққа жақындаудың 
амалын орындайды дейді. 

Қайрат пен ақыл жол табар
Қашқанға да, қуғанға.
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Әділет, шапқат кімде бар,
Сол жарасар туғанға.
Бастапқы екеу соңғысыз
Біте қалса қазаққа,
Алдың – жалын, артың – мұз,
Барар едің қай жаққа? [8, 208 б.].

Ақыл мен қайрат және жүрек үштігін үнемі бірі-бірімен 
ұштастықта, үйлесімде тарқатып айту Абайдың бүкіл этикалық-
дидактикалық ғибратынан көрініс береді. Қайрат пен ақыл – 
шапағатсыз, демек, жүректің билігінсіз, әрекет жасаса адамды 
жалынды оттай күналы іске соқтыруы мүмкін немесе әрекетінің 
соңында мұздай суық салқындық, қауымның жанын тітірентіп, 
жиренерлік жаман іс қалдырары анық. 

Абай үшін әділет – қайрат пен ақылды жүрекке билетіп әрекет 
жасағанда қол жеткізерлік нәтиже. Демек, әділет – Хақтықтың жо-
лын ниет қылған, жүрегіне Хаққа деген махаббатты орнықтырған, 
Оның махаббатпен жаратқан халқын сүйген нағыз Ердің мұрат 
қылған асыл қасиеті. Әділет – нағыз ерге – толық адамға тән қасиет 
ретінде адам бойында қайрат, ақыл және жүректің үйлесімді 
қызметі арқылы рәуіштенбек. Әділет те адам бойына Хақ Тағала 
дарытқан кіші сипат Алланың Сиддиқ сипатының зәредей ұшқыны 
Абай 38 қара сөзінде «Шәкірліктен ғибадаттың бәрі туады. Енді 
зинһар ғадаләт, шапағаттан босанбаңдар. Егер босансаң, иман да, 
адамдық та һаммасы босанады. Аллаяр софының бір фәрдәдән 
жүз фәрдә бижай дегені басыңа келеді. Енді біздің бастағы тағриф 
бойынша құдай тағала ғылымды, рахымды, ғадаләтті, құдіретті 
еді. Сен де бұл ғылым, рахым, ғадаләт үш сипатпенен сипаттанбақ: 
ижтиһатің шарт еттің, мұсылман болдың һәм толық инсаниятың 
бар болады. Белгілі жәуанмәртлік үш хаслат бірлән болар деген, 
сиддиқ, кәрәм, ғақыл – бұл үшеуінен сиддиқ ғадаләт болар, кәрәм 
шафағат болар. Ғақыл мағалұм дүр, ғылымның бір аты екендігі. 
Бұлар әр адамның бойында алла табарака уатағала тәхмин бар 
қылып жаратқан. Бірақ оған рәуаж беріп гүлдендірмек, бәлки, 
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адам өз халінше кәмәлатқа жеткізбек жәһәтінде болмақ. Бұлар 
– өз иждиһадің бірлән ниет халис бірлән ізденсең ғана берілетін 
нәрселер, болмаса жоқ. Бұл айтылмыш үш хасләттің иелерінің 
алды – пайғамбарлар, онан соң – әулиелер, онан соң – хакімдер, ең 
ақыры – кәміл мұсылмандар» [3, 198 б.]. Осы қара сөзінде де әділет 
шапағаттың адамдықты сақтаудағы маңызына тағы бір тоқталады. 
Адамның іждәһатылығы Алланың Ғылым, Рахым, Ғаділет үш си-
патына бағытталып талпынғанда ғана инсанияттың кәмелеттігіне 
жете аларын айтады және Алланың осы үш ұлық сипаттарының 
адам бойында ақыл, кәрәм, сиддиқ түріндегі зәре сипаттар бо-
лып даруы және адам өз бойындағы осы үш қасиетті Алланың 
үш Ұлық сипатына ұқсату жақындату бағытында іждаһатпен тер 
төгуді адамды рухани кемелдікке толық адам дәрежесіне жетуінің 
бірден бір жолы деп білген. 

Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат,
Екі түрлі нәрсе ғой сыр мен сымбат.
Арзан, жалған күлмейтін, шын күлерлік
Ер табылса жарайды, қылса сұхбат
Керек іс бозбалаға – талаптылық,
Әр түрлі өнер, мінез, жақсы қылық.
Кейбір жігіт жүреді мақтан күйлеп,
Сыртқа пысық келеді, сөзге сынық
Жолдастық, сұхбаттастық – бір үлкен іс,
Оның қадірін жетесіз адам білмес.
Сүйікті ер білген сырын сыртқа жаймас,
Артыңнан бір ауыз сөз айтып күлмес [8, 64 б.].

Абай өз тұрғыластарынан етекбасты көп көргендігі, демек 
оның оза шауып шығандап, қалыптан тыс жасампаз ой айтқанымен 
замандастарының тосырқаған тоң теріс түсінбеушілігіне ұшы-
рағаны мәлім. Сондықтан да ақын өзінің арман аңсары мен на-
сихат ғибратын жастарға арнайды. «Сұхбаттас Ердің» сипаты – 
сыры терең, сыр сақтай алатын, сырт сымбатын емес ішкі әлемін 
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сырлы қылып байыта алған, арзан ойын-күлкіні күйлемей, шын 
мәніндегі рухтың шаттығын аңсаған рухани тұлға. «Досы көппен 
сыйлас, досы жоқпен сырлас» деген Абай афоризмінің мағынасы 
да осы тұста ашыла түседі. Досы көп адам – мейманасы тасқан, 
қошеметшісі мол, атақ-абыройы асқақтап тұрған адам, оның 
досы көп болары, оның жанынан табылғысы келетін көптің 
де, тобырдың да аз болмасы анық. Ондай шағында адамның 
сырласуға мұршасы жоқ, өзінің ішкі әлеміне де тереңдеуге құлқы 
болмайды, ондай адаммен сыйластықтан артық терең рухани 
қатынас орнату да қиын. «Досы жоқ» шағы адамның бұл дүниелік 
бақ-дәулеттің баянсыздығын түйсінген, өмір жолының белгілі бір 
қиындығына ұшыраған, мәңгілік өлмес «Меннің» – рухтың қам-
қайғысын көбірек ойлайтын кезеңі. Ер сыналар бес күндік баян-
сыз өмірдегі сырдың тылсымдығы мен мәнін сақтайтын – уайым. 
«Уайым ер қорғаны, есі барлық» деген Абай «Қартайдық қайғы 
ойладық, ұлғайды арман» дегенде де адамның арын зор құндылық 
деп танып, қадірін білуге шақырады. Ердің сыры – ар-ожданмен, 
иман қазынасымен ұштас, ішкі тылсым қазына. Сондықтан, 
білген сырын сыртқа жаймас құпиялы тылсым сырлы ілімнің 
қадірін білетін, сыртқа жаймайтын сұхбаттас тауып, сырласу бұл 
рухани сұхбат, оның қадірін жетесіз ғана білмейді. Терең мәнді 
сұхбаттың құндылығы жайлы діни Танымда да Пайғамбар (с.ғ.с.) 
көптеген хадистері бар. «Бос уақытын ілімге жұмсаған адам 
құтылады» (И. Мауарди), «Салих ғалымдардан болыңдар, егер 
салих ғалымдардан болмасаңдар, сондай ғалымдардың сұхбатына 
қатысыңдар, сендерді хидаятқа (тура жолға) қауыштыратын, 
адасушылықтан алыстататын ілімді тыңдаңдар!» (И. Мәуарди) 
«Бір ғалымның жанында отырып бір сағат ілім үйрену, бір абидтің 
70 жыл ғибадатынан қайырлы болуы мүмкін.» (Дәйләми). Сөзге 
берік адамға достары сенім білдіріп, сұхбаттасып, сырын ашып 
жатады. Сол сырды сақтау – достық әдептерінің бірі. Алла Тағала 
Құранда: «...Сертті орындаңдар! Сөзсіз (қияметте) серттің де 
сұрауы бар!» – деп ескертеді (Исра сүресі, 34-аят). Хаким Абай 
«тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады» – деп айтқанындай 
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өзгенің сырын жариялау – сол адамның қадір-қасиетін аяққа тап-
таумен бірдей дейді. «Аз сөз алтын, көп сөз көмір» – деген халық 
даналығына сай ойға келген әр сөзді бақылап, өзгеге кесір келтірер 
тұста үндемеген ләзім. Үндемеу – даналықтың белгісі. Даналық 
– Алладан келген хикмет. Адамның сыр бөлісетін кісісі басқа 
біреудің ар-ожданын сыйлай білетін, әрі оның намысын таптат-
пайтын аса сенімді де иманды болғаны абзал. Сенімсіз кісілерге 
аманат тапсырылмауы, ар -ұяты жоқ адамдарға сыр айтылмауы 
керек. Пайғамбарымыз (с.ғ.с.): «Өсекші жұмаққа жуый алмас 
және сендердің араларыңдағы жаман адам – сөз таситындар» де-
ген. Біреу бір әкімнен былай деп сұрапты: «Аспаннан кең не? От-
тан ыстық не? Темірден қатты не? Жетімнен қор не?». Сонда әкім: 
«Ақ іс – аспаннан да кең, күнәсізді балағаттау – жерден ауыр, кек 
сақтап, өшпенділікпен қарау – мұздан суығырақ, қаскөйлік – оттан 
да қызулы, кәпірдің көңілі – темірден де қаттырақ және өсекші, 
сөз тасушылар – жетімнен де қор» деп жауап беріпті. Білген жөн, 
өсекшілік – екі кісі арасында сөз тасу ғана емес, ол – кісінің сөзі 
мен пейіл-құнын әшкерелеп, ренжіту. Біреу әкімнің алдына келіп 
«Пәлен кісі сізді жамандады» дегенде, әкім: «Маған бұл хабар-
ды айтып үш қиянат жасадың: бірі – көңілсіздендірдің, ашық 
көңілімді уайымға қалдырдың және өзіңнің жылпостығыңды 
көрсеттің» депті [9, 7 б.].

Құран аяттарында адамаралық қатынастың өзара сенім мен 
түсіністікке сенімге, кешірімділікке құрылуы жайлы былай дейді: 
«Анығында Алла адамдарды әділ болуға, жақсылық жасауға, 
ағайынға қарайласуға бұйырады. Арсыздықтан, тоңмойындықтан, 
азғындықтан тыяды» (Нахыл сүресі, 90-аят). Аятта былай дейді: 
«Кешірім жолын ұста, дұрыстыққа бұйыр, білместіктен аулақ 
бол» (Ағраф сүресі, 199-аят)

Абайдың сұхбаттастары жастар, оның өз заманындағы һәм 
бүгінгі күннің жастары болсын, онымен рухани сұхбат құра алады, 
себебі Абайдың сырлы сөздерінде айтқан ой-пікірлері әрдайым 
өзекті. Жастардың жан тазалығына, рухани ізденісіне сай олардың 
ақыл көзі жіті, санасы сергек, сондықтан, жастарды толғандырған 
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жан жүйелік, өмірмәндік мәселелердің түйінді шешімі, толғақты 
ойын Абайдың шығармашылығынан табуы заңды. 

Алайда, Абайдың сыры өзіндік салмағы мен жауапкершілігі 
бар ілім, сондықтан: 

 
«Ішім толған у мен өрт, сыртым дүрдей,
Мен келмеске кетермін түк өндірмей.
Өлең шіркін – өсекші, жүртқа жаяр,
Сырымды тоқтатайын айта бермей» [3, 198 б.]. 

дегенде, Абай өз сөздерінің салмағын білгендіктен, осындай 
нұрлы ілімді астарлы оймен бүркеп сырлы өлең сөзбен астарлап 
ұсынады. «Сырты күміс, іші алтын» дүр жауһар, асыл сөздерін 
ішке салатын дәрежедегі түзу сөзді ұғынатын тыңдаушысын 
іздейді. «Сөз түзелді, тыңдаушы, сен де түзел» Абай тыңдаушы 
талғамына да тың талап қояды:

«Айтушы мен тыңдаушы көбі надан,
Бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. 
Ақыл сөзге ынтасыз, жұрт шабандап, 
Ынсап-ұят, ар-намыс, сабыр, талап –
Бұларды керек қылмас ешкім қалап.
Терең ой, терең ғылым іздемейді,
Өтірік пен өсекті жүндей сабап» [3, 198 б.] 

Абайды түсінуге Хақты қалайтын, жалғандықтың құрсауынан 
шыққан, сырлы ой мен терең ғылымды көксеген, ақыл сөзді 
түсінерлік ынтасы бар тәуекелшіл Ер керек. «Ынсап-ұят, ар-
намыс, сабыр, талапты» өмірлік қағидасына айналдырған толық 
адам табылса, сөздің парқын түсінетін адам сол болар еді.

Адамның балалық шағының өзінде-ақ, қоршаған ортаны және 
жаратылыс дүниесінің қыр-сырын тануға талпынысының өзінде 
де, адамның рухани ізденісінің бастапқы ұшқыны көрініс береді. 
Осыны Абайдың 7-ші қара сөзінде жан-жақты дәлелмен баяндай-
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ды. Осы қара сөзінде адамның жан құмары мен тән құмарын анық 
ажырата отырып, адам бойындағы осы құмарлықтарды дұрыс 
бағытқа бағдарлап тәрбиелеудің маңызына назар аударады. «Жас 
бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады: біреуі – ішсем, же-
сем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар – тәннің құмары, бұлар болма-
са, тән жанға қонақ үй бола алмайды. Һәм өзі өспейді, қуат тап-
пайды. Біреуі – білсем екен демеклік. Не көрсе соған талпынып, 
жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін 
татып қарап, тамағына, бетіне басып қарап, сырнай-керней болса, 
дауысына ұмтылып, онан ержетіңкірегенде ит үрсе де, мал шуласа 
да, біреу күлсе де, біреу жыласа да тұра жүгіріп, «ол немене?», 
«бұл немене?» деп, «ол неге үйтеді?» деп, «бұл неге бүйтеді?» 
деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық 
көрмейді. Мұның бәрі – жан құмары, білсем екен, көрсем екен, 
үйренсем екен деген» [3, 199 б.]. Мақсат тұрғысынан бұл екі 
құмарлықтың өз көксеуі бар, осынысымен ажыратылады. Ал, 
адамның ішіп-жейтін затының дәмін, исін сезінуі, қолмен ұстап, 
көзбен көруі барлығы бес сезім мүшесі арқылы жүзеге асады. 
Осы бес сезім мүшесінің таным мүмкіндігін де, ақыл қабілетін 
де, қажыр қайрат әрекетін де адам көбінесе тәнін азықтандыруға 
бағыттайды. Басты мақсаты – тәннің қажеттілігін өтеу. Сөйте тұра, 
тәннің қажеттілігін іздеуде де «аузына салып, дәмін татып қарап, 
тамағына, бетіне басып қарағанда» белгілі дәрежеде таным қуаты 
ілесе жүреді екен. Ал, адам осы бес сезім мүшесін таза танымдық 
қажеттілікке бағыттағанда «ол немене?», «бұл немене?» деп, 
«ол неге үйтеді?» деп, «бұл неге бүйтеді?» сұрақтарды қойып, 
білу мақсатында ақылы қуатын күшейту мақсатын көздегенде 
ғана таза жанның ізденісін көксейді екен. Демек, Абай жанның 
құмарын адам бес сезім мүшесі арқылы да іздеп, кейбір жауабын 
тауып, ақыл-білімін толықтыратын жоққа шығармайды, бастапқы 
таным үшін оның маңызы зор. «Әуелі адамның адамдығы ақыл, 
ғылым деген нәрселерменен. Мұның табылмақтығына себеп-
тер – әуелі хауас сәлим һәм тән саулық. Бұлар туысынан бола-
ды, қалмыс өзгелерінің бәрі жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, 
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жақсы ұстаздан болады» дегенде Абай осы бес сезім мүшесінің 
саулығы адамның ақылын толықтырар алғышарттың бастапқы 
сатысы деп біледі. Адам ыстық-суық, ащы-тұщы, дәмді-дәмсіз, 
сүйкімді – сүйкімсіз, көркем-сұрықсыз, т.б. ақпарат қабылдап, 
дене сезімімен тұшынбаса, оған рухани әлемнің азабы немесе ра-
хаты тозағы немесе жұмағы туралы ақпаратты қалай түсіндіресіз. 
Себебі, адамның бір аты «инсан» – ұмытшақ (араб тілінде 
ұмытшақ мағынасында) дегенде адамның мәңгілік субстанциясы 
рухы денеге енген сәттен бастап, тәннің көлеңкесінде қалып, бүкіл 
бақилық әлеммен байланысты ақпаратты ұмытқан. Ол бастапқы 
түпнұсқа рухани ақпаратқа жалғану үшін де белгілі бір даму 
сатысынан өтуі керек. Оған жалғану әрекеті осы «хауас сәлим» 
«бес сезімнің саулығымен» жүзеге аспақ. Біріншіден, бұл дүние 
о дүниенің, яғни, рухани әлемнің көлеңкесі, демек бұл дүние ру-
хани әлемдей толыққанды болмаса да, оның соған ұқсас жұтаң 
болса да сипатын бере алады. Адам сол көлеңке көмес дүниенің 
астарлы мәніне, сырлы тылсымына үңілу арқылы ғана рухани 
әлемді түйсінеді, жүрегінің тереңіндегі рухани ақпаратты қайта 
қозғап, жауһар ілімге қол жеткізе алады. Сондықтан, жаратылыс 
әлемін жалған дүние және ақиқатты тану жолындағы перде деген 
көзқарас белгілі. Сонымен қатар, екіншіден, жаратылыс дүниесі 
жаратылыс дүниесінің астарына ақиқат бақилық әлемнің іліміне 
меңзейтін астарлы сырлы шындық жасырынған «екінші кітап» 
деген де пікір бар. Жаратылыс әлемін тереңдеп зерделеу арқылы, 
ол жасырынған хикметті хақиқи ілімді меңгеруге болады. Жара-
тылыс дүниесінің негізгі мәнінің өзі осы ғибратымен байланысты 
деген көзқарас та бар. Бұл екі көзқарас өзара қайшылығы бар, 
алайда бірін бірі жоққа шығармайтын, керісінше толықтыратын 
таным үлгілері. 

«Ақыл мен хауас барлығын білмей дүр, жүрек сезе дүр» де-
генде Абай қандай сезім туралы айтып, қандай таным құралына 
басымдық беріп тұр бұл арнайы сөз етуді қажет етеді. Адамның 
рухы мәңгілік рухани әлемнен бұл дүниеге келіп, осы өмірдегі 
пәнилік өмірінен соң, қайтадан түп иесіне оралатыны жайлы 
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терең фәлсапалық ойын Абай «Лай суға май бітпес қой өткенге» 
өлеңінде астарлап, көркем бейнелі тілде жеткізген. «Өмір жолы 
– тар соқпақ, бір иген жақ, Иілтіп екі басын ұстаған Хақ, Имек 
жолда тыянақ, тегістік жоқ, Құлап кетпе, тура шық, көзіңе бақ» 
дегенде «Хақ» – рухани әлем және Алланың көркем есімі ретінде 
айтылады. Дүниенің баянсыз, өткіншілігінің көңіл көзі тоқтарлық 
дәлелді суретін, «лай суды жалап дәметкен қасқыр» бейнесінде 
көкейге қондыра сипаттайды. «Сол қасқырша алақтап түк таппа-
дым, Көңілдің жайлауынан ел кеткен бе? Берген бе тәңірім саған 
өзге туыс? Қыласың жер-жиһанды бір-ақ уыс» [8, 225 б.] деген 
жолдардан аңғаратынымыз адамның көңілі яғни, рухани ізденісі 
бұл дүниесінің қызығына, қызыл жасыл бояуына қанағаттанбайды. 
Рухтың ізденісін аш қасқырға балауы да тосын сурет, алайда, 
рухтың құлазып, күйзеліп, жан шабақтар ғашықтықпен Хақты 
іздеуін аш бөріге балауы ғұламаның сол сәттегі рухани хәлін, көңіл 
күйін анық береді. Әдетте, бөрі бейнесінде нәпсінің ашқарақтығы 
мен озбырлығын бейнелеу үрдісі қазақ рухани дәстүрінде ертеден 
бар еді. Мысалы: 

«Нәпсің бір көкжал бөрідей, 
Иманың бағлан қозыдай, 
Егер тию салмасаң, 
Иманыңды жеп кетер» [10, 137 б.] 

деген Шал ақынның жыр шумақтарында нәпсінің түпкі жаулық 
мақсатын айқындай отырып, оның жауыздық, қомағай, қорқау 
сипатын бейнелі меңзеумен дәл ашады. Адамның басты қасиеті 
оның ішкі имандылық өзегі деп білумен қатар, оны құндылық 
ретінде сақтаудың маңызына ден қояды.

«Иман – қой, ақыл – қойшы, нәпсі – бөрі, 
Бөріге қой алдырмас ердің ері. 
Таяқты қатты ұстап қойшы тұрса, 
Жоламас ешбір пәле шайтан-пері» [10, 136 б.]
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Иман – адамның рухани өсуінің бастауы, жүрек – ділдің 
қазынасы, жоғары хақиқатты тануының басты шарты. Иман мен 
рухтың өсуі өзара тығыз байланысты қажетті шарттар. Иман 
рухтың негізі. Рухтың өсуімен иман бекіп ұлғаяды. Иманды – 
бәйтеректің тамырына, рухты дараққа балауға болады. Нәпсінің 
рухтың өсуіне бөгет болып қана қоймай, иманды ұрлауды 
көздейтін қорқаулығын айту арқылы Шал ақын оның аса қауіпті 
дұшпандығын айқындай түседі.

Ал, Абай мүлдем тосын әдіспен рухтың ширыққан хәлін 
ашыққан қасқырдың бейнесімен сипаттайды. Жер-жиһанды 
бір-ақ уыс қылатын күш-құдірет бүкіл жаратылыстан тыс, одан 
жоғары тұрған Бақилық Рухқа ғана тән қасиет. Рухтың тумысы 
бүкіл жаратылыс дүниесінен өзге. Ол рухтың иесі адам, оның 
көңілі фәни дүниенің ешбір қызығына байыз тауып, тоқырай ал-
майды. Дүниенің қызыл-жасыл бояуы қанша қанық болғанымен 
баянсыз, өткінші сондықтан да, шартараптан шарқ ұрып іздесе 
де рухтың көңіл көзі тыянақ тауып, тоқырайтын тыныштық 
таба алмай дал болады. Себебі, ол қайтып оралатын түпкі от-
анын естен шығара алмайды. «Және оған қайтпақсың, оны ой-
ламай, Өзге мақсат ақылға тола ма екен?». «Көңілдің жайлауы 
рухтың ізденіс аумағы, кеңістігі. «Шарықтап шартараптан көңіл 
сорлы, Таппаған бір тыянақ не еткен қуыс? Күні-түні ойым-
да бір-ақ тәңірі, Өзіне құмар қылған оның әмірі». Әлмисақта 
анты бар аманат иесі адам жанынының ізденісін Абай көркем 
сөзбен, астарлап бейнелесе де санаға сәуле түсірерліктей 
көкейге қондыра сипаттайды. Қалау еркі бар адам әлмисақта 
өз қалауын анықтаған, уәдесін берген, сөйтіп Тәңірінің әміріне 
лайықты болған. «Халиққа махлұқ ақылы жете алмайды, Ой-
мен білген нәрсенің бәрі – дәһрі. Өзгені ақыл ойға қондырады, 
Біле алмай бір тәңіріні болдырады» [8, 225 б.]. Бұл шумақта 
Халиқ – Жаратушыға махлұқ- жаратылғанның ақылы жете ал-
майтынын, нақты айтады, Оған ынтығып ғашық болған ын-
тызар хәлін де көрсетеді. Қара сөздерінде де осыны көреміз, 
ақылдың шектеулілігі жайлы: «Ол – алла тағаланың заты, ешбір 
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сипатқа мұқтаж емес, біздің ақылымыз мұқтаж, жоғарғы жа-
зылмыш сипаттар бірлән тағрифлап танымаққа керек. Егерде ол 
сипаттар бірлән тағрифламасақ, бізге мағрифатулла қиын бола-
ды. Біз алла тағаланы өзінің білінгені қадар ғана білеміз, бол-
маса түгел білмекке мүмкін емес. Заты түгіл, хикметіне ешбір 
хакім ақыл ерістіре алмады. Алла тағала – өлшеусіз, біздің 
ақылымыз – өлшеулі. Өлшеулімен өлшеусізді білуге болмайды. 
Біз алла тағала «бір» дейміз, «бар» дейміз, ол «бір» демеклік те 
– ақылымызға ұғымның бір тиянағы үшін айтылған сөз. Болмаса 
ол «бір» демеклік те алла тағалаға лайықты келмейді» дейді. 

«Мекен берген, халық қылған ол ләмәкан, Түп иесін көк-
семей бола ма екен»дегенде де Құдайдың мекенсіздігін айта 
тұрып, Оның жаратып мекен беруші екендігін айқындай түседі. 
Мәңгілік рухтың Түпкі иесі бар екендігін еске салып, сондықтан 
да рухтың Түпбастауын көксеуі заңдылық деп біледі. Түпиесі 
рухты уақытша мекенге белгілі бір кезеңге ғана жіберген, ал рух 
иесі адам қайтар жерін ойламай қоя алмайды. Ойлау күмандану 
ғана емес, ойлау сонымен қатар, сенімді нығайту. Ойлау ақылға 
азық, рухқа қуат беруі үшін нақты бағдарын айқындауы керек, 
сондықтан ол аксиологиялық құндылықтар қызметін атқаратын 
сенім негіздеріндегі бұлжымас ақиқаттарға жүгінеді. Абайдың 
«Көңілге шек, шүбәлі ой алмаймын, Сонда да оны ойламай қоя ал-
маймын. Ақылдың жетпегені арман емес, Құмарсыз құр мүлгуге 
тоя алмаймын» дейтіні бар. Демек, Абай иман негіздерінен 
тайқымайды, Жаратушының барлығы мен бірлігіне шәк келтіру 
немесе шүбәланудан ада, тек рухани ізденісінің жетегімен 
ақылын қамшылап, сан қиырға салады, ой дариясында құлаш 
ұрады. Құмарсыз мүлгуге қанағаттанбауы танымсыз, соқыр 
сеніммен құлшылық жасаған, монтаны мүлгіген мойынсұнудың 
рухты өсірмейтінімен байланысты. Бұл сырлы өлеңде Абай адам 
жанының күйзелісті, дағдарып дал ұрған сәтін сипаттап отыр, 
алайда бұл тығырыққа тіреліп, тоқыраған дағдарыс емес, бұл 
рухтың ширығып шарқ ұрған, шамырқанып, тың кеңістік іздеген, 
Түп отанын алқаған асыл аңсары. 
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«Үш-ақ нәрсе – адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы 
ақыл, жылы жүрек» деген Абай сөзін толық адамның сипаты 
деп қарастырсақ «жылы жүрек» жайлы арнайы терең зерттеуді 
қажет етеді. «Жылы жүрек» мейірім мен шапағатқа бөленген 
жүрек, махаббат бастауынан қуат алған, өзі де сүйіспеншіліктің 
қайнарына айналған жүрек. Абай жүректі жан-жақты ашып, сана-
луан қырын танытуға бүкіл шығармашылық өнерін сарып қылған 
тұлға. Себебі, оның «Адам бол» өсиетіне сай рухани кемелденген 
«толық адамның» басты сипаты «жылы жүректің» иесі болуымен 
тікелей байланысты. «Жылы жүрек» – махаббатпен мейірленген 
рухтың баламасы. Құран аяты: «Олардың жүректері бар, алайда 
олар онымен түсінбейді. Көздері бар, онымен көрмейді. Олардың 
құлақтары бар, ол арқылы естімейді» (7:198) дейді. Жүрек рухтың 
мекені ретінде көрініс береді, сондықтан ол таным органының 
қызметін атқарады. Қайраттың «ыстық қайратқа» айналуы, 
іждаһаттылықпен, ықыласпен сипатталса ол жүректің мейірім 
шапағатынан қуат алумен жүзеге аспақшы. Ал, ақылдың «нұрлы 
ақыл» яғни рухани танымдық ақылға айналуы да махаббатпен 
мейірлеген жүректің әсерімен жүзеге асады.

Абай Ақыл мен Хауас (бес тән сезімі) Алланың барлығын 
білмейді, жүрек сезеді мүтәкелим (дінді дәлелдеушілер) мен ман-
тикиндер (қисынмен түсіндіріп сөйлеушілер) жүректің білген 
ақиқатын жеткізуде дәрменсіз дейді. Демек, адам көзбен көріп, 
құлақпен естігеніне немесе қолмен ұстағанына сенсе адасары 
сөзсіз. Себебі, жаратылған дүние жалған дүние. Тіптен қисындық 
салқын ақылға жүгінсе де ақиқаттан адасуы кәдік. Ақиқатты 
сезетін, ымбалмен түйсіндіретін бірден-бір таным құралы ол 
– жүрек. Абайдың жүрек ұғымы арнайы талдап түсінуді қажет 
ететін тұғырнамалық ұғым. Жүрек біріншіден рухтың мекені 
және рухтың баламасы ретінде қолданылады. Абайдың жүрек ту-
ралы сөздерін арнайы жүйелеп талдап түсінуді қажет етеді

 «Алла деген сөз жеңіл, Аллаға ауыз қол емес. Ынталы жүрек, 
шын көңіл, Өзгесі хаққа жол емес», дегенде Аллаға жақындататын 
қуат ғашықтық екендігін тұспалдап тұр. Ынталы жүрек пен шын 
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көңіл хаққа ғашық адамның бойынан табылатын қасиет және осы 
қасиет Самад ештеңеге мұқтаж емес Аллаға жақындататын бірден 
бір мүмкіндік. «Дененің барша қуаты Өнерге салар бар күшін. 
Жүректің ақыл суаты Махаббат қылса тәңір үшін [3,190.] дегенде 
Ақиқатты махаббатпен тану жүректің еншісінде бірақ, оған су-
сын болар ақылға жүгіну керек деп түйіндейді. Адамның өнерін 
өсіруге жұмылған бүкіл қарым қабілеті дененің күшімен жүзеге 
аса алуы, шеберлігін шыңдауы мүмкін. Алайда, Тәңіріге деген 
махаббат қана жүрекке, демек рухқа нәр бере алады сондықтан 
да, рухтың азығының басты шарты Хаққа махаббат деп біледі. 
Жүректің түйсінгенін жеткізуде тілдің қысқалығы, ақылдың 
шолақтығы ақынды аһ ұрғызады. Ақиқатты тануда жүрек таны-
мы яғни рухани қабілет қана басты құрал екендігіне ден қояды. 
«Инсан – әл-камилл» – ол бұ дүниелік бос әурешіліктен айыққан 
және өзінің табиғатындағы нәпсілік жағымсыз қасиеттерден 
жоғары көтеріле білген адам» деп танытқан сопылық ғұламалар 
осы кемелдікке жету жолын өз тәжірибесінде жүзеге асырды. 
Сенім иелерін ізгілікке шақырып, шығармашылыққа шабыттан-
дырды, адам жанының ең терең сырлы қасиеттерін ашты, осылай-
ша эстетика, этика, әдебиет пен өнердің дамуында маңызды рөл 
атқарды» деп біледі зерттеушілер. Абайдағы «толық адам» идеясы 
сопылықтағы «кемелденген адам» идеясынан бастау алады және 
оның рухани-адамгершілік ілімінен орталық орынды иеленеді. 

«Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең бол-
маса денелеп білмесе, адамдықпен орны болмайды. Оны білмеген 
соң, ол жан адам жаны болмай, хайуан жаны болады. Әзелде 
құдай тағала хайуанның жанынан адамның жанын ірі жаратқан, 
сол әсерін көрсетіп жаратқаны» дегенде Абай адам рухының 
танымдық қабілетіне назар аударады. Демек, өз ақыл қуатын 
жаратылыстың қыр-сырын білуге бағыттап және өзінің ішкі ру-
хани әлемін тану арқылы ашқан адам танымдық мүмкіндігін, да-
мыта түспек.

«Сол қуат жетпеген, ми толмаған ессіз бала күндегі «бұл неме-
не, ол немене?» деп, бір нәрсені сұрап білсем екен дегенде, ұйқы, 
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тамақ та есімізден шығып кететұғын құмарымызды, ержеткен 
соң, ақыл кіргенде, орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, 
ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екеміз?», «Көкіректе 
сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр көзбенен көрген біздің хайуан 
малдан неміз артық? Қайта, бала күнімізде жақсы екенбіз. Білсек 
те, білмесек те, білсек екен деген адамның баласы екенбіз» деген-
де Абай кез келген қарапайым адамның жанына жақын, түсінікті 
сауалды қойып отыр. Себебі бұл сауалмен көпшілікке тән тап-
таурын жолды, адамның жан ізденісін дамытудың мән-маңызын 
түйсінбей қапы қалар сәтін дәл суреттейді. Шындығында 
да, әрқайсымыздың, «алдымыз жөн» деп адасып қалдырған 
соқпағымыз көп. 

«Басында ми жоқ,
Өзінде ой жоқ,
Күлкішіл кердең наданның.
Көп айтса көнді,
Жұрт айтса болды –
Әдеті надан адамның.
Бойда қайрат, ойда көз
Болмаған соң, айтпа сөз» [8, 110 б.] 

Көптің дақпыртымен өмір сүретін, ақылын дамытуға қайрат 
жұмсамаған надандық, бұл көпшілікке тән әдет екенін дәл си-
паттайды. Жан азығын іздеу жанның таза, жас күніндегі әдеті, 
жанның қазынасын, рухани байлықты жинау үшін оңайдағы 
жақындағы «боқтықтан» ұзап, кең өріс, шыған қиырдан жанның 
қазынасын іздеу керек. «Сол өрістетіп, өрісімізді ұзартып, 
құмарланып жиған қазынамызды көбейтсек керек, бұл жанның 
тамағы еді. Тәннен жан артық еді, тәнді жанға бас ұрғызса керек 
еді. Жоқ, біз олай қылмадық, ұзақтай шулап, қарғадай барқылдап, 
ауылдағы боқтықтан ұзамадық. Жан бізді жас күнімізде билеп 
жүр екен. Ержеткен соң, күш енген соң, оған билетпедік. Жанды 
тәнге бас ұрғыздық, ешнәрсеге көңілменен қарамадық, көзбен 
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де жақсы қарамадық, көңіл айтып тұрса, сенбедік». Абайдың 
айтысында Жанның азығы бар ол негізінен таныммен байла-
нысты. Сондықтан, «ойдың көзі», «көңілдің көзі» ұғымдарын 
қолдануында рухани танымға меңзеп, адам рухының өрісін 
кеңейтіп, танымын ұлғайту арқылы ғана оның азығын тауып 
өсіретінін айтып отыр. «Көкірек», «көңіл», «жүрек» ұғымдары 
өзара баламалы ұғымдар, десек те, өзіндік мағыналық бояуы, 
қолданылар орны, әсерлік реңкі бар және негізінен адам жанының 
әралуан хәлі мен сипаттарын ашады. Түпкі мағынасы адамның 
рухани хал ахуалы. Баланың танымдық ізденісін рухтың ізденісі 
деп танып, білімге ұмтылуды бала жанының тазалығын, соған 
сай оның бойында рухтың басымдыққа ие күйін көрсетерін, осы 
іждаһатын жоғалтпай білім жолына салудың маңыздылығына ден 
қояды. Жанды тәнге бағындыруды сөгіп, тәннің жанға уақытша 
ғана мекен болуы себепті, жанның түпкі мақсатын ұмыттыруынан 
сақтандырады. Жанның тәнге ғана бағынып шектеліп қалуын 
боқтықтан ұзамайтын, жемтік қорыған құзғұндыққа балайды. 
Адам бас көзімен тек заттың сыртқы сипатын көреді екен, ал 
көкірегінде сәулесі бар жан ғана көңіл көзімен бар дүниенің сыр-
лы әлемін, терең мәнін аңғара алады. 

«Көзбен көрген нәрсенің де сыртын көргенге-ақ тойдық. Сы-
рын қалай болады деп көңілге салмадық, оны білмеген кісінің 
несі кетіпті дейміз. Біреу кеткенін айтса да, ұқпаймыз». Абай 
танымдық ізденісті дамытып, Түп иені танитын Хаққа деген 
махаббатқа ұластыруды шын мәніндегі этикалық мұрат деп біледі. 
Көңіл үніне құлақ асу, оның ишаратын ести білу, бас көзінен сеніп, 
көрсоқырлықпен адасудан сақтайтын жол, сондықтан жүрегін тірі 
сақтап, оны тыңдай білетін адам өз «хәлін білмей, әлек» болудан 
сау қалған жан. Сондықтан, көзбен көріп, қолмен ұстағанына ғана 
сеніп, көңіл көзін оятуға талпынбай жаратылыс дүниесінің ғана 
көлеңкесінде қалған, өзінің рухани бастауы жайлы уайымы жоқ 
жанды ғұламаның хайуанмен теңестіруі заңды. Абайдың ақыл 
мен ғылымға қатысты түйінді ойының бірі: «Хош, сүйтіп жүріп-
ақ мал таптың, байыдың. Сол малды сарып қылып, ғылым табу 
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керек. Өзің таба алмасаң, балаң тапсын. Ғылымсыз ахирет те жоқ, 
дүние де жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан ораза, қылған хаж, 
ешбір ғибадат орнына бармайды». Абай адамды үнемі ақылын 
сергек ұстап, танымға ұмтылуға баулыған және ақылдың жүрекке 
бағынып, шапағатпен мейірленіп нұрлы ақылға айналуын, махаб-
батпен қанаттануын қалаған. Ғұлама адамның ахиретте де дүние 
де де бақытқа жеткізетін этикалық мұратының кепілі ғылымға 
ұмтылып, нұрлы руханған ақылға қол жеткізу деп біледі.

Абай да жалпы түркі әлеміндегі мұсылман ғұламаларының 
үлгісімен Матрудия ақидасындағы имандылық ұстынға сүйенді, 
сонымен қатар сау ақылмен тапқан иманның маңыздылығын 
басты назарда ұстады. Абайдың шығармашылығынан оның 
танымдық ізденістерінің бұлжымас имандылық ақиқатты негіз 
қыла отырып, өрбитінін және қай заманда болса да өзектілігін 
жоймайтын, жалпыадамзатқа ортақ құндылықтарды паш ететінін 
көреміз. Ал, бұл өзгермейтін негіз, саф құндылықтық бастаудың 
қазақ рухани байлығымен жүйелі байланысын түйсініп, оны 
жаңғыртты. Осы құндылықтық ілім жүйесін өзінің ішкі рухани 
тәжірибесімен ұштастыра отырып, жаңашыл жазба әдебиетінің 
көркемдік тәсілдермен айшықтады және дәстүрлі көркем образ, 
рәміздік тілді қолданып оқырманның жүрегіне жол таба білді.
Адамгершілік – өзі үшін һәм адам баласы үшін игілік іздеуді 
мұрат тұтқан әрбір адамды толғандыратын асыл мұрат. Алайда, 
осы игілікке қол жеткізіп және оның нәтижесін болашақ ұрпаққа 
мұралау бақытын ілуде біреу ғана иеленуі мүмкін. Абай адам 
болу мен адамгершілік мұратқа жетудің қолданбалы ілімін өз 
тәжірибесінде жүзеге асырған, оның жүйелі жолын, танымдық 
ілімін «толық адам» тұжырымдамасы арқылы өз шығармашылық 
мұрасында болашақ ұрпақ үшін аманаттап кеткен тұлға.
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2.3 Абайдың «толық адам» ілімінің діни-философиялық 
мәні

Қазақ халқының ұлы ақыны, ойшыл, ғұлама, философ Абай 
Құнанбайұлының толық адам ілімі көне түркіден келе жатқан кісілік 
қағидалары мен ислам дініндегі кәміл инсан қағидасын тоғыстыр-
ған арналы сала. Ежелгі грек ойшылдары Сократ, Аристотель мен 
Платон философиясынан нәр ала отырып, әлем және адам болмы-
сы жайлы жаңаша, тың көзқарастар айтқан әл-Фараби мен өмір, 
тіршілік ағынындағы құттың, киелі білімнің маңызын саралаған 
Жүсіп Баласағұн Абай дүниетанымының қайнар бастауы ретінде та-
нылды. Философ ақынның өлеңдері мен қара сөздерінде кездесетін 
кемел қасиеттердің әсіресе жас ұрпақтың тәлімі мен тәрбиесіндегі 
алар орны өте үлкен. Бұл тұрғыдан, Абай шығармаларындағы 
толғамдар мен толғаныстарды философиялық сипатта, оның ішінде 
экзистенциялық тұрғыдан талдаудың берері мол болары сөзсіз. 

«Экзистенция» латынша «ex-sistere»деген сөзден шығады. 
Мағынасы: «бөлініп шығу», «пайда болу», «өсіп шығу», «іргелену». 
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Оның басты өкілдері ретінде Сёрен Кьеркегор, Карл Ясперс, Жан-
Поль Сартр, Фридрих Ницше, Мартин Хайдеггер сияқты Батыс 
философтарын атап көрсетуге болады. Экзистенциялық филосо-
фия өз алдына дербес сала ретінде ХХ ғасырдың орта шенінде 
қарқынды дамыды. Кейіннен психологияның бір бұтағы да адам 
болмысымен айналысатын экзистенциализм бағытына бет бұрды. 
Философтар мен психологтардың бұл саланы дамытуға бел 
шешіп кірісуінің негізгі себебі – олардың өспей, үнемі тоқырап 
тұра беретін, пайымсыз пендені көргісі келмейтіндігі. Керісінше, 
ойшыл ғалымдар тоқтаусыз даму үстіндегі ғажайып Адами бол-
мысты іздеп, өркендеуші тұлғаны ғана тануға талпынады. Сол 
себепті, Батыстың адамтанушы ойшылдары Existence (тіршілік 
ету, бар болу (существование) терминін Essence (сипат, зат (сущ-
ность) сөзіне қарсы қолданады. Essence – адамның ғылыми зерт-
теуге ілінетін сипаттары. Existence – ғылымның зерттеу фактісіне 
ілінбейтін, статистикаға бағынбайтын, нақтыланбайтын құпия 
болмыс [1, 152]. Оған ар-ұят, иман, махаббат, жауапкершілік, 
еркіндік, өлімге дайындық, алаң сияқты рухани феномендер жата-
ды. «Өмірдің мәні мен мазмұны, өмір мен өлім, мәңгілік мәселелері 
қазақ философиясының ерекше Қорқыт ата, Абай, Шәкәрім, 
Мағжан Жұмабаев философиялық жүйелерінің ұйытқысы болды» 
[2, 66 б.]

Жалпы, түркі халықтарының арасында адам болмысы жайлы 
ізденістердің әл-Фараби мен Қожа Ахмет Ясауи, Жүсіп Баласағұн 
сияқты тұлғалардан басталатындығын байқауға болады. Адамға 
тән қасиеттердің жинақтап айтқанда «адамгершілік» ұғымының 
ішіне енгізілгендігіне аталмыш тұлғалардың еңбектерін оқу, зер-
делеу кезінде көз жеткізе аламыз. Әл-Фарабидің көзқарасы бой-
ынша өз болмысына сай кемелдену құбылысы Ай асты әлемінде 
өмір сүретін адаммен тікелей байланысты. Өйткені Ай үсті 
әлеміндегі жаратылысқа мәңгілік пен кемелдік тән. Рухани кемел-
денуге тек жер бетіндегі адам ғана мұқтаж. Ол дүниеге алғаш кел-
ген кезде осал, білімсіз, әлсіз болады, кейін тәрбие мен білімнің 
арқасында даналық, құт жинап, толық сипатты иеленеді. Материя, 
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тән және одан шығатын әр түрлі құмарлық адамға тек құндылық 
өндіруші қуат ретінде берілген. Ал оның жетегіне еру иесін кері 
құлдырататын құбылыс деп бағалайды. Әл-Фараби өзі тәлім алған 
Сократ, Платон, Аристотель, Плотиндермен салыстырғанда, миға 
емес, жүрекке көп басымдық береді. «Жүрек – басты мүше, мұны 
тәннің ешқандай басқа мүшесі билемейді. Бұдан кейін миды 
айтуға болады. Ми жүректен кейін келіп, маңызды мүше ретінде 
әрекет етеді» деп көрсетеді [3, 289-290]. Себебі ана құрсағына сәби 
біткен кезде, ең алдымен, жүрекке рух енеді, содан кейін ғана басқа 
мүшелердің дамуы басталады. «Мүшелердің ішінде тұңғыш рет 
жүрек пайда болады, содан кейін ми, одан соң бауыр өрбіп, өседі» 
[3, 295 б.]. Бала дүниеге келіп, өсіп, ес біле бастаған әуелгі кезде 
оның жан құмары шапшаң өрістей береді. Ол таныммен, ойлаумен 
тікелей байланысты әрекет. Бұған қарап адамның басқа жаратылы-
стан ерекшеленуі оның ойлау, тану әрекетінен туатынын аңғаруға 
болады. Осылай тәнді жан билейтін болса, адамның кемелденуі, 
толық сипат еншілеуі жүзеге аса бастайды. Ал, керісінше, жан 
тәннің билігінен шыға алмаса, адам кері құлдырайды, оның 
жүрегіндегі қасиеттер ашылмай, жасырын күйде қалады. Ибн 
Сина да жетілу, дамудың бағасы мол игілік екенін, ол үшін мінез-
құлық пен ақылдың бірігуі керек екенін сипаттай кетеді. «Жақсы 
мінез-құлық пен ақыл күші біріккенде адамшылық қасиеттер бүр 
жарады» [4, 11 б.]. Осы дәстүрдің негізінде Жүсіп Баласағұн да 
«Құтты білік» дастанында адамның асыл қасиеттерін саралауға, 
оның бұл дүниедегі атқаратын міндетін, қызметін белгілеуге мән 
береді. Оның көзқарасы бойынша «Адамның қадірін біліміне 
қарап білуге болады». Әрбір саналы кісі жас кезеңдеріне қарай 
тәнімен қатар жанын да дамытуға, іштегі қуаттарын көркейтуге, 
алға талпынып білім іздеуге міндетті. Махаббат, мейірім, ізгілік 
пен береке – бүкіл жаратылысты, одан кейін Жаратушысын сүюге 
жетелейтін асыл қасиет. Адамзаттың дара қасиетіне баланатын 
адамдық мінез Алла дарытқан ақыл мен қайырымды жаннан ба-
стау алады. Ғұламаның сөзіне қарағанда «Алла адамды ой, білім, 
ақыл беріп зерек, зейінді етіп жаратқан. Сонымен қатар оған ақыл, 
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ұят және таза пейіл мен білім берген. Ал ақыл-ой мен білімнің 
жұмсалатын жері – ізгі іс». Жан қуаты артқан сайын білуге, 
әлемдегі жаратылысты тануға деген құштарлық да күшейе түседі. 
Ғалым М. Әліпханның бұл жайлы мынадай пікір айтады: «Білімнің 
көбіне жан қуаттарымен жиналып, қорланатынын ескерсек, ақын 
қолданысындағы білімнен жан жүйесіндегі қайырымдылықтарды 
ұғамыз. Оның үстіне, адам болмысындағы жан өзінен биік ақыл 
мен өзінен төменгі тән аралығында орналасқан. Жанды жетік, ізгі 
ететін ақыл болса, оны мазасыз, жайсыз, жүдеу күйге түсіретін – 
тән» [5, 132 б.]. 

Демек, осыған қарап даналардың ежелден адами болмыстың 
жан-жануар жаралысынан артық екенін білген деуге негіз 
бар. Олар болмыстың ішінде орасан зор потенциал бар екенін 
айқындай отырып, осы потенциалды қайда жұмсау керектігі жай-
ында да ой толғаған. Бұған сәйкес, адам алдында үнемі таңдау 
жатады: «Потенциалымды қай тарапқа бұруым керек? Қайда 
жұмсаған абзал?». Мәселен, Сократ былай деген: «Ішімде екі Со-
крат отыр. Біріншісі – аңқау адамды суға апарып суармай әкелетін 
сұмырай Сократ. Екіншісі – қара қылды қақ жаратын сұңғыла Со-
крат. Екеуінің біреуін жарыққа шығаруым керек. Тағдыр алаңында 
қай Сократты сомдау – менің еркімдегі іс» [1, 159 б.]. Сондықтан 
потенциалы бай адам артына өшпес өнегелі өрнек қалдырып ке-
туге жауапты екенін ұғуы тиіс. Бірақ ол үшін қандай парызы бар, 
нендей жауапкершілік жүктелгенін түйсінуі керек. Ислам фило-
софиясы бойынша адам өзіндік мақсаты бар, мойнына парыз 
міндеттелген, еркіндікке ие болмыс ретінде танылады. Бұл жайлы 
Қожа Ахмет Ясауи хикметтерінде «Сізді, бізді Хақ жаратты тағат 
үшін» деп айтылған. Тағат, құлшылықтан басты мақсат – Жарату-
шыны тану. Хикметтерде баяндалатын ойды түбірлей зерттегенде 
ондағы көптеген қағиданың Мұхаммед пайғамбардың «Кімде кім 
өзін таныса, Жаратушы Иесін де таниды» деген хадисіне барып 
тірелетіні айқындалады. Ясауидің хикметінде адам рухани кемел-
денгеннен кейін алғашқы түпнегізіне, яғни Мұхаммедтің нұрына 
ұласады деген түсінік жиі ұшырасады. Рухты кемел дәрежеге 
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жеткізу Аллаға деген махаббат арқылы келеді. Хикметтерде бұл 
«Жар дидары», «Көбелек пен шам», «Бұл бұл мен гүл» ұғымдары 
мен символдары арқылы сипатталған. Сопылықтың басты 
қағидаларының бірі «Жаратқан жасампаздығының белгілерін, 
нәтижесін адамнан іздеу қажет. Адамның жан дүниесінде, са-
насында Алланың қасиеттері туындаса, адам жаратушысымен 
тұтасуға тырысып бақса, оларды табу мүмкіншілігі туады». Бұл 
жолда қойған мақсатына жету үшін әрбір мұсылман мынадай төрт 
сатыдан өтуі қажет. Олар: шариғат, тарихат, хақихат, мағрифат. 
Шариғат – ислам дінінің заңдары мен әдет-ғұрыптарын орындау 
жолы. Тарихат – сопылық мүддеге жеткізетін жол, сопылардың 
рухани жетілу жолы. Мағрифат – дін жолын танып, оқып-білу, 
рухани жетілудің үшінші басқышы. Хақиқат – Аллаға жақындап, 
онымен бірігу, діндарлықтың ең жоғары басқышы.

Ахмет Ясауидің пікірінше шариғатсыз, тарихатсыз, мағри-
фатсыз хақиқатқа жету мүмкін емес. Олардың әрқайсысының 
он шарты бар, солардың бәрін ұстап, орындау қажет. Түркі 
ойшылдарының адам болмысы жайлы айтқан ойларын безбен-
дегенде, олардың көзқарастарының бір-бірінен алшақ кетпейтіні 
көрінеді. Әл-Фараби, Жүсіп Баласағұн, Қожа Ахмет Ясауи мен 
Абайдың пайымдарын бір-біріне жалғап тұрған желі – адамның 
рухани даму, кемелденуі мен оны жүзеге асырудың жолдары 
сияқты мәңгілік маңызы бар мотивтер. 

Осы аталмыш даналардың ой жауһарларымен жастайынан 
танысып, ой елегінен өткізіп, дүниетанымына бағыт-бағдар алып 
өскен Абайдың да шығармашылығы адам болмысы концепция-
сын танып-білуге, сипаттауға, талдауға құрылған. 

ХІХ ғасырда қазақ даласында патша үкіметінің отарлау саяса-
ты шыңырау шегіне жеткен болатын. Халықты біріне-бірін айдап 
салу арқылы халық арасына өз ара өшпенділік тудырып, билікке 
таласты қолдан жасады. Соның нәтижесінде әр алуан жағымсыз 
мінездерді одан сайын күшейді, пара беру мен пара алу, күншілдік, 
арыз жазу сияқты жайттар күнделікті өмірде қарапайым тірші-
лік қалпына енді. Абай өз заманындағы болып жатқан осындай 
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жиіркенішті әрекеттерді терең сезінді. «Болыс болдым, мінеки» 
өлеңінде ел қамын емес өзінің жек бас мал қамын ойлап жүрген 
болыстарды сынап, кінасын көрсетті. Жағымпаз, иілімпаз болыс – 
ел қамын ойлайтын тұлға емес екенін түсінді. Өзінің алдына нағыз 
тұлғаны дайындау мүддесін қойды. Ел қамын ойлап адамзатқа 
пайдалы іспен айналысатын адамның сипаттарын зерттеді. Соның 
негізінде рухани ілім қалыптастырды. Ол ілімінің мақсаты «толық 
адам» қалыптастыру еді.

М. Әуезов ұлы ұстазы Абайдың осы тұрғыда адамды зерттеу-
ге ерекше ден қойғанын тілге тиек ете келіп, «Ол адамгершілікті, 
моральдық философияны барлық жайдан жоғары қойды» [6, 79 б.]. 
Абай ақын болуды мұрат етіп көздемеген, адамгершілікті жұртқа 
кеңінен үндеу үшін жыр, өлең жолын таңдап алғаны айқын. 
Өзінің «Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы» өлеңінде ақындарға 
қояр жоғары талабын жария етеді. Ол ел-елді қыдырып, ауыл-
ауылды адақтап, қымыз бен ет үшін домбыра тартып, сөз сатқан 
пысықайларды жек көреді, оларды жиіркене сын садағына 
түйрейді. Өкінішке орай, қараңғы халықтың мәнсіз, арзан сөзді 
іздейтіні – айықпас дерт. Сол үшін де ойшыл ынсап-ұят, ар-
намыс, сабыр, талап сияқты қажетті қасиеттерді өлеңіне арқау 
етеді. Мұның бәрі де ізгі адамға, кемел кісіге тән сипаттар. Яғни 
Абай ақындардың міндеті осы аталмыш сипаттарды жырлап, 
насихаттау екенін тілге тиек етеді. Себебі Құран аяттарында 
да, хадистерде де ұйқасты сөз адамның жан-жүрегіне әсер етіп, 
оны лебізімен баурап әкетеді, сол арқылы идеал мінез-құлықты 
бойына орнықтырады. Бұларды жүрекке жылы тиетіндей етіп 
жеткізетіндер – мешіттегі құтпа оқыған ғұламалар мен мүнәжат 
айтатын уәлилер. Абайдың елді тәрбиелеу үшін, халықтың көзін 
ашу үшін осы ақындық дәстүрді қабыл алғаны осыдан көрінеді. 
Ақын белгілі бір адамгершілік қасиеттерді ұнатып, үлгі етіп 
қана қоймайды, сонымен қатар адамгершіліктің, адам болу мен 
кісіліктің өзі тапқан қалыбын, жүйесі мен жолын жасайды. Адам 
тану мен адамгершіліктің мәніне, сырына үңіле түседі. Қайтсем 
адам атын асқақ, асыл етем деп талмай, тынбай ізденеді. Жалпы, 
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діни-философиялық ойдың даму тарихында «адам» ұғымының 
алатын орны орасан зор десек те, оны белгілі бір жүйеге түсіріп, 
тиянақты түсіндіруге көшбасшы болған философ – Сократ [7]. 
Абайдың толық адам туралы танымы сол Сократтан басталатын, 
Платон, Плотиндердегі сүюді сүйеніш, тірек еткен адам, қытай 
халқының дао іліміндегі әбден жетілген адам (совершенно му-
дрый человек), шығыс ойшылдары мен суфизмдегі камили инсан 
мен пенделіктің кәмалаттығына ұмтылған адам туралы ілімдер 
мен төркіні түркілік жәуанмәртлікпен сабақтасып, туыстасып 
жатады [8]. Абайдағы адамгершілік мәселесі құбылыс ретінде 
толық адам арқылы көрініп, ең түпкі мәні махаббат пен әділет, 
ізгілікке дейін дамып, көркейе береді. Толық адам мен оның өзегі 
және негізі – махаббат, әділеттің аралығында адамгершілік асыл 
қасиеттің қыр-сыры ашыла түседі. Ғұлама әл-Фарабидің рисала-
ларында тұрақты түрде талданатын адам болмысы мен кәміл адам 
қағидасының көптеген ойшылдарда қайталанатыны ақиқат. 

Әл-Фарабидің трактаттарында молынан сөз болатын болмыс 
пен адамның кемеліне келіп, жетілуі де Абайдағы толық адамның 
дәстүрлі таным екенін дәлелдей түседі. Плотин мен әл-Фарабиге 
тән ортақ кемелділік пен өз парқынан ләззат алу танымы Абайда 
да бар. Тек Абай әл-Фарабидегі кемелділікті толық адам, жүректі 
мекендейтін үстем күш пен талпынғыш күшті сүю түрінде таны-
тады. Әл-Фарабидің ғылыми танымын Абай көпшілік қауымға 
жетуі жеңіл көркем әдебиет туындысы арқылы өз санасынан 
өткізіп барып қайта ұсынатындай көрінеді. Мәселен, әл-Фарабидің 
соншалықты терең толғаныстан туған мына бір түйінді танымын 
Абай өз өмірі мен шығармашылығына бірдей дарытып, өмірлік 
мұратына айналдырған: «...дене жан үшін (өмір сүреді), ал жан 
мінсіз жетілгендік үшін, яғни қайырымдылық болып табылатын 
бақыт үшін өмір сүреді, демек, жан даналық пен қайырымдылық 
үшін [өмір сүреді]» [4, 288 б.]. Әл-Фарабидің осы ойы – өзінің 
ғана емес, ой сапарындағы өзінен кейінгі көп кісілердің қасиетті 
құбыланамасына айналған аталы сөз. Орта ғасырдағы суфизм 
өкілдерінің шығармаларында тәнді тежеп, нәпсіні жою жайы 



• 2. “Толық адам” тұжырымдамасы – ойшылдың философиялық
мұрасының түптамыры •

169

жиі айтылады [9]. Олар уағыздаған шексіз ізгілік, Тәңірін риясыз 
сүю кісіні тәнті етеді. Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» даста-
ны да соншама мол мазмұнды арқау еткенмен, негізгі айтар ойы 
таным мен ізгілік атты екі арнадан табылады. Ғалым Мекемтас 
Мырзахметов «Мұхтар Әуезов және Абайтану проблемалары» 
атты монографиясында Абай шығармаларындағы таным жайын 
хауас арқылы, ізгілік сырын жүрек, жәуанмәртлік, үш сүб арқылы 
жан-жақты таратып көрсеткен [10, 173-259 бб.]. Абайдағы толық 
адам – тәні мен жаны жетілудің шыңына жетіп, кемеліне келген 
адам. Ақынның өмір бойғы ізденісінен туған адамгершілік та-
ным, кісілік қалып осы. Абайда толық адамның мәні мен негізіне, 
өзегіне үңілген белгілі бір жүйе бар. Сол жүйені мынадай күйде 
көруге болады: 

а) толық адам: ақыл, қайрат, жүрек; 
ә) ақыл, жүрек; 
б) жәуанмәртлік: ақыл, әділет, рақым; 
в) жүрек: әділет, рақым, махаббат т.б. 
г) әділет, махаббат; 
ғ) сүю, үш сүю – иманигүл; 
д) ізгілік, қайырымдылық [5, 135 б.]. 
Абай Құнанбаев: «Ендi бiлiңiздер, ей перзенттер! Құдайдың 

жолы деген жол Алла Тағаланың өзiндей ниһаятсыз (шексiз, 
өлшеусiз) болады. Оның ниһаятына ешкiм жетпейдi. Бiрақ 
сол жолға жүрудi өзiне шарт қылып кiм қадам басты, ол таза 
мұсылман, толық адам делiнедi». Осылайша Абай толық адамның 
басты негіздерін білдірген. Ол шарт – Алланың жолында жүруді 
өзіне міндет етіп алға қадам басу. Абай сопылық философиядан 
алынған «толық адам» түсiнiгiн осылайша ұғындырады.

Бұл түсiнiктен Алла Тағалаға жетудегi шексiз жолға түсудi 
өзiне міндет етіп алған адамды ғана «толық адам» деуге болатыны 
айдан анық. Бұл түсінікті алғаш әл-Ғазали ортаға қойып, арты-
нан «толық адам» (әл-инсан әл-камил) деген сөздi Ибн әл-Араби 
тұңғыш болып қолданғаны белгiлi. Бұл туралы зерттеушi В.В. 
Наумкин әл-Ғазалидiң «Воскрешение наук о вере» атты еңбегiне 
жазған шархында:
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«Өзiнiң ең жоғарғы дәрежесi, Тәңірмен байланыс болатын, 
оны өмірінің басты мақсаты ретiнде санайтын толық адам идея-
сымен әл-Ғазали мұсылман сопылығындағы барлық бiр дәстүрдiң 
iргетасын қалаушы бола білген. Бұл, әл-Джили (парсы сопысы, 
1366-1406 жылдары өмір сүрген) «Толық адам» (әл-инсан әл-
камил) атты еңбектiң авторы мен Ибн әл-Арабидiң (сопы, 1165-
1240 жылдары өмір сүрген) еңбектерінде айқын байқалды».

Жалаладдин Руми толық адамдарды адамзаттың алдыңғы 
қатарына қойып, оларды абсолюттiк ақиқатқа толық берiлгендiк-
тен, заттық әлемнің ықпалынан құтылған жандар деп есептейдi. 
Олар сырт көзге қарапайым адам сияқты, бiрақ шын мәнiнде 
барлық ниет, құмарлық, өсек, ашу-ызадан толықтай құтылған 
перiштелер қатарына жатады. Олар жетiлудiң жоғары деңгейiнде 
тiптi аскеттiктi, елден бөлектенудi, барлық күрес түрлерiне де 
көңiл бөлмей, ықпал атаулыдан толық арылады.

Енді «Адам» мен «толық адамның» айырмашылығына ке-
лер болсақ, ол екеуінің айырмашылығы ұлан-ғайыр. Жалпы 
екеуі, иманның деңгейімен анықталады. Екеуінде де иман бар. 
Дегенімен шамасы әртүрлі. «Адам» тыйым салынған және Алла 
тарапынан күнә болып бекітілген істер жасамаса, ал «толық адам» 
онымен қоса бұрынғы істердің күнәсін де жояды. Міне, осылайша 
ол толық тазару жолына түседі. 

«Адам» – жалған дүниеде оянып, көкірек көзі ашылған, ал 
«толық адам» болса, бақи әлемде оянып, көзі ашылған. Ол енді 
әулиелікке аяқ басады. Адам баласының иманы әлсіз, тұрақты 
емес. Кейде тән құмары жеңгенде адам рухани болмысын ұмытып 
фәни өмірге беріліп кетеді. Ал «толық адамның» иманы толық 
орнаған, берік, оған ешқандай нәрсе бөгет бола алмайды. Ол ру-
хани жаңғыру арқылы Жаратқанға қайтуға толық берілген. Иманы 
толық. Осыған байланысты «Адам» мен «Толық адамның» рухани 
орны ғана емес, мақсаттары мен өмірге көзқарастары да бөлек. 
«Адам» Абайдың екінші сүюіне «Адамзаттың бәрін сүй, бауы-
рым деп» деген адамзатты сүю қағидасына ұмтылады. Данышпан 
оларды «Біріңді, қазақ, бірің дос көрмесең, істің бәрі – бос» деп 
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татулыққа, өзара сүйіспеншілікке үйретеді. Ал «толық адам» бол-
са, үшінші сүюге Алланың Өзін сүюге ұмтылады. Оларға Абай 
«Сен де сүй ол Алланы жаннан тәтті» қағидасын береді. Бұл таза 
рухани деңгей.

Адам дәрежесі Алланың жаратқандарын жақсы көруге 
ұмтылып гуманизм, адамгершілік деңгейінде болса, толық адам 
Жаратқанның Өзін сүюге ұмтылып, рухани жаңғырудың шыңына 
ұмтылады. Бұл – таза рухани деңгей. Рухани жаңғырудың бұл 
деңгейіндегілер әлемнің ықпалынан толық шығады. Адам-
зат қоршаған ортадағы өмірімен тығыз байланыста болса, ал 
келесілер, керісінше, көпшіліктен бөлектенуді, тек өздері ғана жеке 
болуды қалайды. Ол өмірді өзінің мақсатына жету құралы ретінде 
ғана пайдаланады. Шәкәрім Құдайбердіұлы болса, бұл деңгейге 
жеткенде тау шыңына кетіп, қоғамнан бөлек өмір сүрген. Абай 
да жекеленуге ұмтылды, бірақ қоршаған ортасы оған мүмкіндік 
бермеді. Оның «Мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла» деген 
сөзі оның осы ішкі сырын білдіргендей болады.

Абайдың адам болу жайындағы жүйелі де желілі танымы 
«Қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек» өлеңінен басталады 
[11]. 

Ер ісі ақылға ермек, бойды жеңбек, 
Өнерсіздің қылығы өле көрмек. 
Шыға ойламай, шығандап қылық қылмай, 
Еріншек өздігінен көпке көнбек [11, 23 б.]. 

Ақынның сөз қолданысында «Ер» сөзі көбінесе кісілігі 
мол жан деген сипатта келіп отырады. Ал кісілігі мол жан ақын 
армандаған толық адам түсінігімен төркіндес. Мұны ақын 
өлеңдерін зер сала оқыған оқырманның өзі де байқай алады. 
Жоғарыда келтірілген шумақта кісілігі мол жанның бейнесі 
айқын көрсетілген. Ақынның «бойды жеңбек» тіркесінің мәні 
орта ғасырдағы Шығыс ойшылдары мен ақындарында жиі 
кездескендіктен, айқындауға, түсіндіруге тұрарлық. «Нәпсісін 
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жеңу», «құмарлығын тежеу» деген мағынаны танытып тұрған 
бұл тіркес нағыз ерге тән сипатты көрсетсе керек. Шығыс 
ғұламаларының ойынша, адам болудың жолына түскен кісі, ең 
алдымен, тән қалауын тізгіндеп, нәпсінің адамды орға жығатын 
жабайы құмарлығын шектеуі қажет. Абайдың «бойды жеңбек» 
деп айтып отырғандағы мақсаты нәпсімен күресті әрбір адамға 
міндеттеу. Ақын өлеңіндегі «көпке көнбек» тіркесінің де таратып 
түсіндіре кетуді қажетсінетіні анық. Ол көпті көбінесе тобыр, 
ақылсыз, надан кейіпте бейнелейді. Керісінше, жеке адамның 
көш бастаушы көсемдігіне ерекше көңіл бөледі. Әл-Фараби де 
жеке адамның, қала әкімінің тұлғасына назарын көбірек аударып, 
олардың адамгершілігі мен білімділігін қоғамда қайырымдылықты 
жүзеге асырудың негізгі шарты деп білген [3]. Мұндай ой-таным 
Жүсіп Баласағұнда да ұшырасады [12]. Абай осы екі ойшылдың 
дүниетанымымен жақсы таныс болғандықтан тұлғаның дара 
болмысын насихаттауды, осы сипатқа жетуге үндеуді жөн көреді. 
Бұған сәйкес, әрбір адам өзін тану арқылы үнемі адамдығын 
жетілдіру жолынан айнымай жүреді. Ал «бар ақылы көзінде 
тұратын» ақымақтың тірлігі – өмір арнасында ақылсыз, ойсыз 
аға беру, өлгенше «көкірек көзі ашылмай» қалғып өту. Абайдың 
өлеңдері мен қарасөздерінде дүниені танып-білу қасиетін баса 
айтады. Адамның жүрек түкпірінде жатқан жақсы қазынаның, 
мейірім мен махаббаттың, достықтың танымның жемісі екеніне 
әркез тоқталып отырады. «Шыға ойламай, шығандап қылық 
қылмай» жүрген надандардан кісінің мәртебесін артық ететін де 
– осы таным қуаты. Ойшыл әрдайым адамның шынайы болмы-
сын кеннен айырып алған алтын-күмістей етіп жарқырата алға 
тосып отырады. 

Адамзат тірілікті дәулет білмек, 
Ақыл таппақ, мал таппақ, адал жүрмек [11, 23 б.]. 

«Мал табу» еңбек етуден шығатын адамның дәулетін арт-
тыратын қарекет. Осы жерден ұғатынымыз, Абайдың мұрат-
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мақсатының бірі елді адал еңбек етуге шақырып, білімді, ғылымды, 
өнерді адамның қажетіне жаратып, құлықтылық кейпін нағыз ада-
ми деңгейге көтеру болды. Адамгершілік, әділеттілік қасиеттер 
қулық-сұмдықпен істері жоқ момын еңбек адамдарына тән бо-
лады деп есептеді. Көптеген өлеңдері мен қара сөздерінде бұл 
тақырыпты насихатқа тірек етті. Еңбекке байланысты көптеген 
көркем сөздері елдің санасына еніп афоризмге айналып кетті. 
«Орынсыз ыржаң, болымсыз қылжаң, бола ма дәулет нәсіп бұл?» 
«Еңбек қылсаң ерінбей, тояды қарның тіленбей», «Тамағы тоқтық, 
жұмысы жоқтық, аздырар адам баласын», «Орынды іске жүріп, ой 
таппаған, не қылмаса жұмыс қып мал бақпаған. Қасиетті болмай-
ды ондай жігіт, әншейін, құр бекерге бұлғақтаған». Абай төртінші 
қара сөзін былай аяқтайды: «Қулық саумақ, көз сүзіп, тіленіп, 
адам саумақ – өнерсіз иттің ісі. Әуел Құдайға сыйынып, екіншісі 
өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау, еңбек қылсаң, қара жер де 
береді, құр тастамайды» [13, 442 б.]. Екеуі үшін еңбек Адам ата, 
Хауа анадан келе жатқан күнәні өтеу емес, адамның моральдық 
кемелдігінің сипаты, адамның тұлғалық міндеті.

«Жетінші қара сөзінде» айтылғандай, бізге екі түрлі қуат 
тиесілі: жан қуаты мен тән қуаты. Жан қуаты дүниеде не нәрсе, 
қандай құбылыс болса, соның бәрін тануға, мәнін ұғуға жетелейтін 
қайрат, ал тән қуаты – ішіп-жеу мен қызықтаудан аспай қалған 
шектеулі күш. Бірақ тіршілік етіп өмір сүру үшін екеуі де ке-
рек. Бірақ жан қуаты тән қуатынан үстем болған кезде адам өнер 
мен құндылықты қатар игереді әрі тұрмысын да түзеп алады. 
Себебі ар-ұят тек адал еңбекке сүйенеді. Дүниенің көрінген һәм 
көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса денелеп білуді адамдық 
парыз ретінде көрсетеді. Абай: 

Мекен берген, халық қылған ол ләмәкән, 
Түп иесін көксемей бола ма екен?
Және Оған қайтпақсың, оны ойламай? 
Өзге мақсат ақылға қона ма екен? – 
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деп толғайды. Оның ойынша, адамның адамдығы оның «түп 
иесін» тануына деген ұмтылысынан көрінеді. Осы түп иені табу 
немесе тану жүрек арқылы жүзеге асады. Абай ілімі бойын-
ша танымның объектісі – жүрек. Бұл туралы, «Халиққа махлуқ 
ақылы жете алмайды, оймен білген нәрсенің бәрі – дәһрі (бос, бе-
кер)» [7, 225 б.] – дейді. Оған сәйкес, адамның ақыл – шектеулі, 
Алла – шексіздік, олай болса, шексіздіктің сырын шектеулі ақыл 
қуатымен біле алмаймыз. Дегенмен, Алла адамның кеудесіндегі 
жүрекке сыйып кетеді. «Момынның жүрегі – Алланың мекені» 
деген түсінік қазақ дүниетанымына сопылық ілім арқылы жақсы 
сіңіп кеткен. Абай осыған сәйкес: 

Іштегі кірді қашырса, 
Түседі Хақтың сәулесі. 
Жүректің көзі ашылса, 
Адамның хикмет кеудесі, – дейді [11]. 

Бұл нағыз Алланы тануға бастайтын әрекет. Сопылық 
дүниетанымда мұндай танымды «мағрифатуллаһ» деп атайды. 
Алланы еске алудан, оны танудан шет қалған адамның көңіл 
айнасын шаң басып, ақиқатты айыруы қиындайды. Бұл ойды 
Мәулана Руми да жақсы берген: «Әй, адам, түр-тұрпатың сом 
темірден сомдалған пұт сияқты. Бірақ оған мән берме. Жүрегің 
ақ айнадай тазарып, айналасын анық көрсеткенше ысқылай 
бер, ысқылай бер, ысқылай бер! Көңілдің айнасы тот басқан 
темірдің тотын емес, әппақ күмістің көркемдігін көрсетсін. 
Тотыққан темір сәуле шашпайды. Бетін ысқалап, егесең тоты 
кетіп тазарады. Тазарса жарқырайды. Қарасаң түрің көрінеді. 
Пенденің топырақтан мүсінделген кірпіш тәні темір сияқты қара 
дүрсін дөрекі келеді. Сонда да қол қусырып отырма. Тәніңді 
ысқылап егей бер. Әбден қашалып, ысылғанда ішінде құпия 
жатқан періштенің сипаты көрінеді. Мынаны қаперден шығарма. 
Тәңірім ақылыңды жарқыратып өсіретін ілім берді. Таза ақылмен 
жүрегіңді жарқыратып нұрландыр. Құлшылығың болмаса тоттан 
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тазара алмайсың. Құр босқа құмарлықтың аранын аша түсесің. 
Құмарлықты ерттеп мінсең жүрегіңді тазалауға жол ашылады. 
Әлемнің ең мөлдір айнасына айналған «сом темірдің» бетінен 
дүниедегі барлық жаратылысты көруге болады. Көңіл айнасын 
тот басып шіріп кетсе, «әлемге зұлымдық тарататын болады» деп 
келетін Құран аятының мәні ашыла түседі» [14, 133 б.]. 

Абай да одан бұрынғы Қожа Ахмет Ясауи, Сопы Алла-
яр сияқты кемел сопылар да бұл идеяны Құранның «Керексіз 
кәсіптен олардың жүрегін қара тот басты» аятынан алып 
дамытқан. Қожа Ахмет Ясауи «Көңілдің айнасы» деген кітабында 
«Көңіл кірлері – дүниеқұмарлық, күндестік, ашу, дұшпандық, 
ұмытшақтық, тәкаппарлық, рия және көзбояушылық. Адам осы 
кірлерді тазартқанда, жүрегі айнаға айналып, әлемнің сырларын 
көрсетеді» дейді [15, 25 б.]. Абай «Қара тот» ұғымын қазақ тіліне 
«қараңғылық пердесі» деп аударған. 

Наданның көңілін басып тұр, 
Қараңғылық пердесі.
Ақылдан бойы қашық тұр, 
Ойында бірақ шаруасы. 

Жүректе айна жоқ болса
Сөз болмайды өңгесі.
Тыңдағыш қанша көп болса,
Сөз ұғарлық кем кісі [13]. 

«Жүректің айнасы» жайлы Мәулана Румидің «Мәснәуи» де-
ген шығармасында төмендегідей хикая кездеседі: «Қытай мен 
Ұрым суретшілері бірде дауласып қалды. Қытайлар: – Біз ең ше-
бер суретшіміз, – деді. Ұрымдықтар болса: – Жоқ, біз сендерден 
де үстембіз, – деп жауап берді. Екі жақ бәсекелесіп, өнерлерін 
сынға салмақ болды. Қытай суретшілері: – Бізге жеке бір бөлме 
беріңдер, өздерің де бөлек бір бөлме алыңдар. Осында сурет са-
лып сайысайық, – деді.
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Оларға бір-бірімен жалғасқан ортасын есік қана бөліп тұрған 
екі бөлме берілді. Бірін Қытайлар, екіншісін Ұрымдықтар алды. 
Қытайлар жүз түрлі бояу сұратты, патшаның әмірімен оларға күн 
сайын бояу жеткізілді. Ұрымдықтар бояу сұрамады, есікті жауып, 
қабырғаны жылтыратып ысқылай берді. Сөйтіп, ақырында, саф, 
мөлдір шыныдай хәлге келтірді. Екі жүз түрлі етіп бояғаннан боя-
усыз табиғи болғаны жақсы емес пе?

Қытай суретшілері өте әдемі сурет салды. Қайта-қайта там-
санып, сұлулығына тоймады. Патша бөлмеге кіріп, суретті көріп 
қайран қалды. Содан кейін Ұрымдық суретшілердің бөлмесіне 
кірді. Олардың бірі келесі бөлмені көрсетпей тұрған пердені 
көтеріп қалды. Қытай суретшілерінің салған суреті осы бөлменің 
айнадай жылтыр қабырғасына түсті. Ол сурет бұл қабырғада одан 
да ғажап болып көрінді». «Міне, – деп ой түйеді Мәулана Руми, – 
әр адамның жүрегінде осындай бір айна бар. Адам өз мінезін, ішін 
сыланып, бояп, сыртқа әдемі болып көрінемін деп әуреленбесін. 
Көңілін іштегі кірден, яғни тәкаппарлықтан, сараңдық пен кек-
ызадан тазартсын. Сол кезде жүректеріндегі айна әлемнің бүкіл 
әдемі, сұлу көріністерін, ғажайып сырларын мөлдіретіп көрсетеді» 
[14, 148 б.]. 

Абай адам өмірінің мәні туралы да терең толғанған. Ол бір 
өлеңінде: 

Кеше бала ең, келдің ғой талай жасқа, 
Көз жетті бір қалыпты тұра алмасқа. 
Адамды сүй, Алланың хикметін сез, 
Не қызық бар өмірде одан басқа? – 

деп ой тастайды. Мұндағы хикмет – даналық, ілім. Бұл Абай 
дүниетанымының сипатын айқын таныта түседі. Ол әрбір зат-
тан, құбылыстан мән табуды көздейді. Оның шәкірті Шәкәрім 
«Хақиқатты дәл көруге, жан көретін көз керек» деп, ислам 
дүниетанымындағы жүрек мәселесіне қатты көңіл бөледі. Құран 
сырларын терең түсініп, Алланы сүю, адалдық, мейірімділік, шы-
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найы махаббат қылу мұсылманға тән қасиеттер деп біледі. Сопы, 
әрі ғұлама ғалым Имам Ғазалише айтқанда: «Жүрек падишасы-
ның мақсаты – Алланы танымақ». Демек, хақиқатты жүрек көзімен 
ғана көруге болады. Рухтың қасиеттері, сипаттары Тәңірдің си-
паттарына ұқсас екендігін Шәкәрім атамыз «Жүрегімде» сипатың 
бар» [16, 213 б.] – деген сөзбен білдіреді. Тәңірді тану үшін 
жүректі дүниелік перделерден арылтып, тазалау керек. «Жүрек 
көзі» дүниелік перделермен жабылған. Жүрек – барлық адамдық 
қазыналардың көзі. Сондықтан да Абай «Жүрегіңе сүңгі де, түбін 
көзде, Сонан тапқан – шын асыл, тастай көрме»деп насихат айта-
ды. Міне, осы жүректің тереңіндегі мәнге, жауһарға терең ой мен 
зікір арқылы бойлауға болады.

Абай «Алла деген сөз жеңіл» өлеңінде [11, 31 б.] Алланы 
тілмен емес, ділмен, яғни «ынталы жүрек», «шын көңілмен» еске 
алу керектігін айтып, «Жүректің суаты – ақыл, Махаббат қылса 
Тәңірі үшін» деп түйіндейді. Яғни Аллаға жүрекпен, көңілмен же-
туге болады, ал ақыл Тәңір махаббатына барар жолдағы жүрекке 
қуат беретін суат. «Ақылға сыймас Ол – Алла, тағрипқа тілім 
қысқа» Оның Бар, Бір екендігіне шүбә жоқ, ол – өзінің шеберлігіне 
өзі куә. Оның болмысын, бар екенін «ақыл» мен «хауас» біле ал-
майды, жүрекпен сезіп, ішпен біледі. «Ақылмен ойлап білген сөз, 
Бойыңа жұқпас, сырғанар. Ақыл, тілден шыққан сөз, Шымылдық 
боп көрсетпес Шынның жүзін (Тәңірдің Дидары), Ынталы жүрек 
сезген сөз, Бар тамырды қуалар» «Жүрек – теңіз, қызықтың бәрі – 
асыл тас» [17, 47 б.]. Абайдың ойынша, құдайлық таным жөнінде 
кәламшылар мен философтардың жаңылып жүр. Алланы тануға 
сопылық таным ғана лайық. Өйткені исламдық дүниетанымда 
құдайлық таным әдістерінің кәлам, философия және сопылық 
формалары ғана бар. Абай алдыңғы екеуін жоққа шығарып, 
соңғысына сенетіндігін баяндайды. Бұл мәселеде Шәкәрім, 
«Бастағы көз – жан сырын байқамас. Хақиқатты дәл көруге жан 
көретін көз керек» – дейді. Бұл да ішкі түйсік пен танымның және 
даналықтың өлшемі.

Абайдың «Ғылым таппай мақтанба» өлеңінде ақынның бұған 
дейін сөз болып келген адам болу жайындағы ойлары әжептәуір 
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жүйеленіп, тиянақтала түскен. Ол бес нәрседен қашық болуға, 
бес нәрсеге асық болуға шақырады. «Өсек, өтірік, мақтаншақ, 
еріншек, бекер мал шашпақ» – адамның бес дұшпаны. Бұлар кісіні 
етектен тартып, оның бойындағы асыл қасиеттерді жойып тына-
ды. Ал «талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым» – нағыз толық 
адамға тән ізгі қасиеттер. Осындағы «бес асыл» мен «бес дұшпан» 
туралы «абайтанушы» ғалым М. Мырзахметұлы Абай бұл ойды 
шығыс ойшылдарынан алды деп көрсетеді. Он сегізінші ғасырда 
өмір сүрген Жүсіп Қарабағидың «Рисаласындағы» екіге бөлінетін 
жан азығы жайында айтылған. Жанның пайдалы және зиянды 
азығы. Жанның пайдалы азығы жоғарғыдағы бес асыл іс, зиянды 
азығы бес дұшпан іс.

Абай атап көрсеткен бес асыл іс негізінен толық адамды та-
нытатын үш қасиетті құрайды: талап пен еңбек қайратты танытса, 
терең оң – ақыл, ал қанағат пен рақым жүректен туатын қасиеттер. 
«Малға достың мұңы жоқ малдан басқа» өлеңіндегі: 

Үш-ақ нәрсе – адамның қасиеті: 
Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек [17, 198 б.], – 

деген ақындағы өзіне ғана қатысты түйінді, қорытынды ойдың 
алғашқы нышаны ертеректе көріне бастаған екен. Абайдың бір 
артықшылығы, адамның үш қасиетінің – ыстық қайрат, нұрлы 
ақыл, жылы жүректің бірі – жүрекке арды да, құдайды да табыс 
еткендей. Бұған куә, Абайдың Лермонтовтан аударған, бірақ өз 
түсінігін қосқан мынадай шумақтары: «Нені сүйдім, дүниеде не-
ден күйдім, қазысы оның – арым мен бір-ақ құдай. Жүрегім екеуіне 
жалбарынар, рахымдық пен әділ сор деп жалынар. Мен тентек пе, 
түбінде кім жазалы, қайғыны жіберуші өзі сынар» [17, 18 б.]. Адам 
бойындағы осы үш қасиеттің ерекше танып білуге тұратын таным 
екенін «Әуелде бір суық мұз – ақыл зерек» өлеңінде айрықша 
бөліп айтады. Ақынның «Ғылым сол үшеуінің жөнін білмек» деуі 
осыдан. «Жастықтың оты, қайдасың?» өлеңіндегі жолдар осы 
ойды дамытып, бекіте түседі: 
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Адамның тауып айласын, 
Кісілікті ойламай. 
Қаруын көңіл сайласын, 
Қолға ол түспес бойламай [17, 107 б.]. 

Абай өзінің бар саналы өмірін адамдық пен кісілік қасиетінің 
кемеліне келіп, көркеюіне арнаған. Оны өз танымын жүйелі түрде 
жырлаудан аңғартады. «Жастықтың оты жалындап» өлеңіндегі 
төмендегі шумақтан да үш қасиеттің бірлігі көрінеді: 

Қайратпен кіріп, жалынбай, 
Ақылмен тауып айласын. 
«Мен қалайға» салынбай, 
Жылы жүзбен жайнасын [17, 131 б.]. 

«Жылы жүз» іштегі рақым, мейірім тәрізді қасиеттердің сырт 
келбеттегі көрінісі болса керек. Ал олардың ақын танымындағы 
шығар көзін еске алсақ, соңғы жолдан жүректің әрекетін көреміз. 
Ақын осы үш қасиеттің үнемі бірліктегі тірлігін тілейді. Осы орай-
да, әсіресе «Әсемпаз болма әрнеге» өлеңін айрықша атап өтуге 
тұрарлық. Әбдірахман өліміне байланысты өлеңдердегі асыл 
қасиеттердің негізінен жүректен туғаны көбірек болса да, ақыл, 
қайрат, жүрек – үшеуінің бірлігі оларда да бұзылмай, сақталады. 

Жүрегі жылы, бойы құрыш, 
Туысы жаннан бөлек-ті. 
Өнері оның жұрт асқан, 
Ғылымға көңілі зерек-ті [17, 180 б.]. 

...Басыңа Құдай беріпті 
Өлшеусіз қылып ақылын. 
Сабыр мен талап беріпті, 
Ақылың, рахымың қиын-ды [17, 191 б.]. 
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Ғалым М. Мырзахметов айтқандай, Әбдірахман – ақын 
армандаған толық адамның өмірдегі мысал-көрінісі [10, 239 б.]. 
Сондықтан да толықтықты танытатын үш қасиеттің Әбдірахман ту-
ралы өлеңдерде молынан ұшырасуы әбден заңдылық. Ғалым Әбіш 
Жиреншиннің 1961 жылы жарық көрген Абай шығармаларының 
толық жинағына жазған алғысөзінде Әбдірахман жайлы ақынның 
өз айтқан мына естелігі берілген: «Әбдірахманның орны жалғыз 
өз балаларымның ортасында емес, бәрімізден де үздік жан еді. Ол 
9 жасынан орысша оқыды. Семей, Петербурда оқып жүріп, көп 
білім алды. Оқуын бітіріп, жаз демалысқа елге келіп, Верный, 
Қаратал жаққа қызметке жүргелі жатқан мезгілі еді. Баламның 
білімі мол, терең екенін де сезем. Бірақ сол мол білімге сүйенген 
ақыл, ой тапқырлығын байқарлық бір кезі келмей жүрді. Осыдан 
былай бір-бірімізді көре алмай кетсек, баламды сынарлық бір 
ауыз сөз айта алмай қалу үлкен бір арман болмай ма – деген ой-
мен, бір күні, шай үстіндегі көңілді бір мәжілісте отырып мына-
дай бір сұрау бердім: 

- Қалқам Әбіш, осы жаратылыста ақ затты нәрсе асыл ма? 
Қара затты нәрсе асыл ма? – дедім. Балам бетіме қарап отырды да: 

- Қараны ақпен қатар қалай асыл дейсіз, – деп өзіме қайта 
сұрау қойды. Мен айттым: 

- Адам, мақлұқат дүниені көзбен көреді, көздің ағы көрмейді, 
ортасындағы қарашығы көреді. Қараның асылдығына осы бір 
дәлел. Екінші, қағаз – ақ, ақ күйінде ешкімге білім бермейді, 
үстіне жазған қара сиядан барлық өнер-білім тарайды. Үшінші, 
жас шақта адамның шаш, сақалы қара болады, қартайса, ағарады. 
Жас күнде ақыл, білім, қайрат көп болады, ал шаш ағарғанда 
қайрат та, ақыл да азаяды. Төртінші, барлық жан иесінің тіршілігі 
қара жерде. Бесінші, күндіз жарықта адам өмірі бейнет көреді, бір 
дамыл жоқ. Түнде адамға тыныштық, рахат табылады! 

- Сонда Әбіш: «Осының бәрін немен ойлап білдіңіз, аға» деді. 
Мен «ақылмен ойлап білдім» дедім». Әбіш: 

- Олай болса ақыл мида болмай ма? Ми ақ емес пе? Екінші 
ақыл – нұр, жарық зат, ол да аққа ұқсамай ма? Үшінші адам күллі 
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жан иесі нұрлы жарыққа ынтық: туғанда қараңғыдан жарық 
дүниеге келеді; жарық дүниені тастап қараңғы көрге барғысы 
келмейді! Күннің, айдың, шамның нұрлы жарығы болмаса, өмір 
де, тіршілік те жоқ. Қапас, қараңғылық асыл болса – жарықты 
көру үшін көздің керегі не? – деді. 

Мен баламның осындай тауып айтқан ақылды сөзіне риза бо-
лып маңдайынан иіскедім. «Талай асыл білім, терең ақыл сол ба-
ламмен бірге қара жердің құшағына кірген жоқ па? Оның өлімін 
қалай ұмытарсың? Жұртқа бас, елге тұтқа болар ұл еді» [13, 47 б.]. 

Ақын толық адам туралы танымын өмірінің соңына дейін 
жалғастырады. 1902 жылы жазылған «Тоты құс түсті көбелек» 
атты мәні терең өлеңінде осы үш қасиеттің тұтастығы тағы да та-
нылады: 

Адамзатқа не керек, 
Сүймек, сезбек, кейімек. 
Харекет қылмақ, жүгірмек, 
Ақылман ойлап сөйлемек [17, 246 б.]. 

Ақын шығармаларымен біршама таныс оқырман екінші жол-
дан жүректі, үшінші жолдан қайратты, соңғы жолдан, өзі де айтып 
тұрғандай, ақылды оп-оңай аңғара алады. Адамзат үшін қажет үш 
қасиеттің осы шумақтағы бөлінбес бірлігін кездейсоқ құбылыс 
дей алмаймыз. Абай адам бойындағы барлық асыл қасиеттер 
мен қабілеттерді бір орталыққа біріктіріп, оларды өзі таныған 
үш қасиет арқылы толық адамның бойына жинақтайды. Ақыл, 
қайрат, жүрек – үшеуінің «бір кеудеден табылып», толық адам ту-
атын танымы – ұлы ақынның зор табысы. 

Ақын толық адам қасиетіне үлкен тосқауыл болатын кеселді 
мінез ретінде адамдағы қиянатшылдық қаупін жиі келтіреді. 
Оның ойынша, барлық қатерлі қасиеттердің шығар көзі де, өсіп, 
өрбіп, ұлғая келе жетер жері де – осы қиянатшылдық. Ақын 
«әуелі көкіректі тазалау керек» дегенде, адам, ең алдымен, осы 
қиянатшылдықтан аман болса екен дейді. 
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Көкірегінде қаяу жоқ, қиянат жоқ, 
Қажымас, қайта айнымас қайран тату [17, 37 б.]. 

Көкіректе, жүректе қиянат, жамандықтың жоқ болуы 
«Қансонарда бүркітші шығады аңға» өлеңінде де жанама түрде 
айтылып өтеді: 

Көкіректе жамандық еш ниет жоқ [17, 19 б.]. 
Ақын өзі танытпақ болған ойын осылайша әр өлеңінде 

қайталап бекіте береді. Жаңағы қиянат туралы ойларын 
өлеңдерінде біршама дамытып, «Отыз сегізінше сөзінде» әбден 
қорытып береді: «Бұл қиянатшылар жарым адам, жарым молла, 
жарым мұсылман. Олардың адамшылығының кәмелет таппағы 
– қиынның қиыны» [13, 137 б.]. Қиянат пен зұлымдықтың адам 
кемелденген кезде табатын бақытына тосқауыл болатынын әл-
Фараби көп айтқан болатын: «Қалалар мен халықтарда зұлым-
дық жойылғанда ғана бақыт орнайды» [3, 143 б.]. Абайдың қара 
сөздерінде қозғалатын тағы бір мәселе – ақылдың көркеюіне 
кедергі болатын ақыл кеселдері. «Ақыл кеселі деген төрт 
нәрсе бар. Содан қашық болу керек. Соның ішінде уайымсыз 
салғырттық деген бір нәрсе бар, қалайда жаным, соған бек сақ бол, 
әсіресе, әуелі – құдайдың, екінші – халықтың, үшінші – дәулеттің, 
төртінші – үлгінің, бесінші – ақылдың, ардың – бәрінің дұспаны» 
[13, 385 -386 бб.].

Он тоғызыншы, отыз бірінші, отыз екінші, отыз үшінші сөздер 
ақыл, ғылым, өнер, еңбек мәселелерін жан-жақты қарастырған. 
Осы сөздерден ақылдың барлық кеселдерін анықтап шығуымызға 
мүмкіндік бар. Ақыл кеселінің ең ауыры – уайымсыз салғырттық. 
Экзистенциализм түсінігімен айтсақ – мұңсыздық болып шығады. 
Ел арасында да мұндай қылықты бойына жұқтырған кісіні 
«мұңсыз» деп атайды.

Екінші кесел – жалығу, ол адам табиғатында туа біткен 
қасиет. Осыны байқаған Абай мынадай сауал қояды: Ақылы 
түгел, ойлы адамның бір баласы байқаса осы адам-баласының 
жалықпайтұғын нәрсесі бар ма екен? Тамақтан да, ойыннан да, 
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күлкіден де, мақтаннан да, кербездіктен де, тойдан да, топтан 
да, қатыннан да көңілі аз ба, көп пе жалығады. Бұлай болғанда 
ақымақтық, қайғысыздық та бір ғанибет екен деп ойлаймын.

Үшінші кесел – мақтан. Ақылды кісілер жақсы демесе демесін, 
жаман деуге септік жасамасам болды деп тырысады. Мақтаншақ 
кісілер демесін демейді, десін деп шаршайды. Бай десін, батыр 
десін, қу десін, пысық десін, не болса да әйтеуір десе болды деп 
азаптанады. Мұратыма өзімді-өзім мақтап-ақ жетем дейді. Сөйтіп 
жүріп ақылдан алшақтап, ақымақтар тобырынан бір-ақ шығады. 

Төртінші кесел – мінезсіздік. Бұл құбылма кісілерге тән 
қасиет. Абай сөздерімен айтсақ, ертеңгі айтқан сөзі түске 
жетпейді, «көңіл қаймағы» деген болмайды, неге ренжіп, неге 
қуанатынын ешкім болжап та біле алмайды. Абай қорытындысы 
мынадай: Адамды басқа тіршілік иелерінен ерекше етіп, жара-
тып, жаратқан ие өзіне бір табан болса жақындай түссін деп оған 
ақыл берген.

Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез 
деген нәрселермен озады. Онан басқа нәрсе менен оздым ғой 
демектің бәрі – ақымақшылдық – деген Абай сөздері болашақ 
ұрпаққа қалдырған өсиет секілді.

«Қазақ та адам баласы ғой, көбі ақылсыздығынан азбайды, 
ақылдың сөзін ұғып аларлық жүректе жігер, байлаулылықтың 
жоқтығынан азады. Әйтпесе құдайға терістіктен не ар мен 
ұятқа терістіктен сілкініп, бойын жиып ала алмаған кісі, үнемі 
жаманшылыққа, мақтанға салынып, өз бойын өзі бір тексермей 
кеткен кісі, тәуір жігіт түгіл, әуелі адам ба өзі» [13, 300 б.].

Сонымен жүректі ақыл сақтайды, ал ақылдың қорғаны бола 
ма, жоқ әлде ақыл өзін-өзі қорғай ма?

Ақылды сақтайтын мінез деген сауыты бар, сол мінез 
бұзылмасын. Көрсеқызарлықпен, жеңілдікпен немесе біреудің 
орынсыз сөзіне, не әр түрлі думан-қызыққа айналшықтай бер-
се, мінез беріктігі бұзылады. Қылам дегенін қыларлық, тұрам 
дегенінде тұрарлық мінезде азғырылмайтын ақылды, арды 
сақтарлық, беріктігі, қайраты болсын – дейді Абай.



• Абайдың философиялық іліміндегі «толық адам» тұжырымдамасы 
және қазіргі заман •

184

Қажымас қайрат пен мызғымас беріктік – мінездің ба-
сты сипаттары. Мұндай мінезге тірек болатын Аллаға деген 
сүйіспеншілік, құмарлық, ынтықтық. «Көкке бақтым «Алла» деп, 
тамаша етіп құдіретін, рахматы оның онда көп».

Абай ерекше қадірлеген сопылар тілімен айтсақ: Жаратушы 
иеміз адамдарды өзіне ұқсатып жаратқан, сондықтан адам «жар 
жағасында» тұрған мезеттерде ойынан күпірлікті, пендешілікті 
қуып, жанын, рухын беріктей түсуі қажет. Осы жағдайда ол Алла 
жолына түседі.

«Бар болмыс, дүниенің адам мен хайуанды т.т. жаратушы 
құдірет иесі – Алла тағала. Демек хақ шындық – Алла. Мына 
дүние кіріне былғанған жанның бас сауғалар, тазарар жері – Ал-
ласына сыйыну, ол сопылық дәстүрге жаратқанның дидарын көру 
үшін талай жолдан өту».

Біреудің ақысын жеу немесе «терін сатпай телміріп көзін 
сату» адал жанға жат қылық. Бірақ кімде-кім жанның қалауын 
әлсіретіп, тәннің құмарына ұмтылатын болса, оның бойында 
қулық та, сұмдық та, пайда мен мақтан да күшейе түседі. Мұндай 
«қулар» мен «сұмдардың» портреті әсіресе «Адасқанның алды – 
жөн, арты – соқпақ» деген өлеңінде келісті кейіпте ашылған: 

Олардың жоқ ойында малын бақпақ, 
Адал еңбек, мал таппақ, жұртқа жақпақ [17, 32 б.] 

дейді. «Бір дәурен кемді күнге – бозбалалық» деген өлеңінде 
де осы ойын тарата баяндайды. 

Демеңдер өнбес іске жұбаналық, 
Ақыл тапсақ, мал тапсақ қуаналық. 
...Әуелі өнер ізделік, қолдан келсе, 
Ең болмаса, еңбекпен мал табалық [17, 33 б.]. 

Ақын бұл өмірдің өткінші екенін, баянсыз, құбылмалы 
екенін сипаттай отырып, өлімді де еске салып, адам болудың 
жауапкершілігі мен қасиетін кеңейте ашады. 
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«Еһе-еһе»-ге елірме, бозбалалар, 
Бұл – бес күндік бір майдан ер сынарлық. 
Салынба қылсаң-дағы сан құмарлық, 
Алдыңда уайым көп шошынарлық [17, 33 б.]. 

Абай білім жинап тер төкпей-ақ, онан бөлек, ешкімге жаны 
ашып, жәрдем қылмай-ақ «әулие болдық», мейлі, «тариқатқа 
кірдік» деу адасқандық дейді. Шын сопылық – «жұртқа қылған 
артық махаббаттан хисап». Жалған сопылық пайда, мақтаннан – 
«басына һәм бір өзіне өзгешелік бермектен» тумақ. Бұрынғы және 
кейінгі сопылар арасындағы принциптік айырым осы.

Хакім Абай мен сопылық арақатынасын тексеруден түйеріміз: 
арада айта қаларлық қайшылық болмаған, болуы да мүмкін емес. 
Абай исламның жүрегі – сопылықты емес, оның ішін көрмей, 
тек порымын таныған діншілдікті сынаған. Бұл жәйтті анықтау 
өзектілігін жоғалтқан жоқ. Жалпы Абайдың дінге деген көзқарасы 
таптырмас антивирус. Сол арқылы шетін (радикалды) көзқарас, 
фанатизм көріністеріне, сондай-ақ, уахабистік ағымға мықтап 
тосқауыл қоюға мүмкіндік туады. 

Сопылық, екінші аты тариқат – тек тазалықтың ғана емес, 
ғылымның да сара жолы (ислам ғұламалары тегіс осы ортадан 
шықты). Себебі, құдайшыл кісінің рухы оянып, дүние көрінген, 
көрінбеген сырын білуге – зор білім иесі болуға ұмтылмақ. Айта 
өтері, өмірде ең толымды мақсат – Құдайға махаббат қылу дейді 
Абай. 

Құдайға ғашық болып, ішкі тұтастыққа жеткен адам әлеммен 
үндестікте болып, бойындағы Тәңірдің берген «зәрре» сипатын 
дамыта отырып, әлемді тану арқылы «құдайлық құдіретті» тани-
ды. Ол қазақтың өз бойындағы «зәрре ғылым» сипатын, қабілетін 
дамыту арқылы Тәңірдің сипаттарына «ұқсап бағуға» үндейді. 
Оның ойынша, қазақ қоғамын қараңғылықтан алып шығар жол 
– ғылым жолы. Сондықтан Абай бұл жерде Тәңірдің «Ғылым» 
сипатын таңдап отыр. Әл-Фараби: «Қандай ғылым болсын, оның 
қағидасына жетік болу үшін үш түрлі шарт керек. Ғылымның 
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барлық түпкі негіздерін, принциптерін білу керек. Сол принцип-
терден осы ғылымға жататын қажетті қорытындыларды, салдар-
ды шығара білу керек. Осы ғылым жайлы бұрын-соңды айтылған 
пікірлерді талдап, түзете білу керек» – деп анық жолға сілтеу 
көрсетеді. Үшіншіде бұрын айтылған пікірлерді талдап, ақылға 
сыйымсызын еркін оймен түзету керектігін ескертеді. Абай да, 
оның шәкірті Шәкәрім де ғылымның таза ақылдан қуат алатынын, 
ал ақылдың шолғыншысы – ойқұмарлық екенін баян етеді. 

Ойлансын ұлан болса, сөз ұғарлық,
Ақылдың шолғыншысы – ойқұмарлық.
Таза талап талпынып ойды айдаса,
Байқалар көрнеу, таса, жоқ пен барлық [16, 218 б.].

Бірақ ақылдың да шегі бар, ол Құдайды тануға қауқарсыз. 
Абай ақылмен жете алмаған Тәңірді махаббат арқылы тануға 
болатындығын көрсетіп, «Шығыс ақындарынша» деген 
өлеңінде [17, 32 б.] «Өзең гүзәллара рәһбар...», яғни «Барлық 
сұлулықтың жетекшісі – Өзің» – дей отырып, барлық көркемдік 
пен әсемдіктердің көзі, қайнар бұлағы болып табылатын Тәңірді 
сұлулардың сұлуы ретінде суреттейді.

«Ғашықтық, құмарлықпен – ол екі жол», деген өлеңінде Абай 
адам үшін екі жол – Тәңір жолы, нәпсі жолы бар екенін, соның 
алғашқысын таңдауға үндейді. Ғашықтық – көңілдің рахаты. 
Ғашықтық келсе «бойды алып», «безгек ауру» сықылды жүдетеді. 
Жан оның «жасырынған нұрынан дәмеленіп өртеніп, күйіп-
жанады, ал үміт үзсе – тұла бойы суыр, тоңар» –деп, ғашықтық 
хәлін суреттейді [17, 119 б.]. 

Абай «Отыз сегізінші сөзінде» Тәңірдің адамзатты махаб-
батпен жаратқандығына, оған ақыл беріп, басқа жандылардан 
артық қылғандығына сыртқы сезім, дене мүшелерінің де өте 
шеберлік пен әрі көркем пішінде (формада) жаратылғандығына 
назар аударту арқылы Тәңірдің махаббатына махаббатпен жау-
ап берудің адамдық парыз екендігін танытады, әлемдегі барлық 
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болмыстарды адам және оның игілігі үшін жаратылған «миллион 
хикмет бірлән жасалған машина, фабрик» ретінде суреттей оты-
рып, бұларды Тәңірдің адамға деген махаббатының көрінісі деп 
дәлелдейді. Абай осы ойын «Кім сені сүйсе, оны сүймектік қарыз 
емес пе? – деп, түйіндейді.

Абай дүниетанымында адамның рухы – мәңгілік. Ол үшін өлім 
– тән мен жанның айрылуы ғана. «Өлсе өлер табиғат, адам өлмес, 
«Мені» мен «менікінің» айрылғанын, «Өлді» деп ат қойыпты 
өңкей білмес». Ақыл мен жан – мен – өзім, тән менікі, «Мені» 
мен «менікінің» мағынасы екі» – деп, тән мен жанды, «Мен және 
менікі» ретінде түсіндіреді. «Мен (жан), өлмекке тағдыр жоқ 
әуел бастан, «Менікі – тән, өлсе өлсін, оған бекі». «Адам – ғапыл 
дүниені дер менікі, менікі деп жүргеннің бәрі, Оныкі, тән қалып, 
мал да қалып, жан кеткенде, сонда, ойла, болады не сенікі? [17, 
25 б.].

Абай, «Мен» деп, адамның мәні – рухты айтып отыр. Ал, «ақыл 
мен жан» – рухтың сипаттары. Бұл ислам философиясындағы 
Тәңір мен рухты танудың критерийлері ретінде берілген сипаттар. 

Толық адам – рухани жаңғырудың шыңы, өзінің рухани бол-
мысын тануы. Өзін-өзі тану дегеніміз өзін-өзі білу емес. Абайдың 
«Ақыл мен жан – мен өзім, тән – менікі» дегенін ұғынып, біз 
әрқайсысымыз өзімізді бірден жан ретінде тани алмаймыз. Өзін 
білу мен тану, екеуі екі түрлі, арасы жер мен көктей. Білу дегеніміз 
тек қана хабар, ақпарат, ал, тану дегеніміз сол ақпаратты сезіну, 
бойға дарытып, түйсік арқылы өзіндік қасиетке айналдыру. Өзінің 
жан екенін тану дегеніміз – өзінің жан екенін сезініп, рухани 
қасиет алып, жанша әрекет ету деген сөз, яғни адамның толық 
өзгеруі.

Бұл оның материяның ықпалынан шығып, мүлде басқа 
қасиет, рухани қасиет алды деген сөз. Оның ой-өріс, сөйлеген сөзі, 
жасаған іс-әрекеті мүлде басқаша. Ондай адам бұл фәни әлемнің 
заңдылықтарынан босанып, өзі осы әлемде болса да, рухани әлем 
заңдылығымен өмір сүреді. Өзін жан екенін тану дегеніміз, міне, 
осы.
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Имани гүл – Абайдың толық адам ілімінің темірқазығы. Има-
ни гүл негізінен үш сүюден құралады:

Махаббатпен жаратқан адамзатты,
Сен де сүй Алланы жаннан тәтті, –

деп, жаратушы түп иесін пендесінің махаббатпен сүюі қажет 
деуі – бірінші сүю.

Екінші сүю – «Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп».
Үшінші сүю – «Және сүй хақ жолы деп әділетті».

Абайдың Алланы сүю түсінігі Құдайды жүрекке бекіту. 
Құдайды жүрекке бекіту имам Матуридидің иман туралы 
анықтамасы болып табылады. Абайдың Алланы сүю деген 
түсінігі имам Матуридидің иман туралы анықтамасымен бір 
мәнде. «Толық адам» болу үшін Алланы сүю басты шарт. Яғни 
мұсылман адам мен толық адам екеуі бір. Себебі екеуініңде басты 
шарты Алланы мойындау болып табылады [17].

Абайдың екінші сүюі – «Адамзаттың бәрін сүй бауы-
рым» деуінде исламның толеранттылық көзқарасы жатыр. 
Толеранттылықтың негізі адам ішкі сезімі мен сенімін құрметтеу 
болып табылады. Имам Матуридидің иман жүректе пікіріде 
толеранттылықты мойындайды. 

Ал Абайдың үшінші сүюі – «Және сүй хақ жолы деп әділетті» 
деуі – әділдікті, адамгершіліктің жоғарғы сатысы саналады. Әділдік 
Алланың сипаты. Алла Әділ. Әлемдегі барлық адамдарды бір-
бірінен өзгешелемей барлық бір санатта жаратуы осы сипатының 
көрінісі. Имам Матуридидің кәләмдық тақырыптарда бұл сипат 
ерекеше таниды. Алланың зати субути сипаттарына қоспаса да 
оларды зерттеуде әділет сипатын негіз ретінде алады. Адам мен 
Алланың қалауы арасындағы айырмашылық туралы пікірінде, 
осы әділеттілік сипатын негізге алып тұжырымдаған. Қадария 
сияқты тағдырды жоққа шығаруы мен Алланы мәжбүрлеуші 
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ретінде көрсеткен Жәбрилердің пікірін Алланың әділ екендігін 
айтып пікірлерінің дұрыс еместігін дәлелдеген. Абайда Құдайдың 
бұл сипатын адам өз бойында қалыптастыру керектігін айтқан. 
«Толық адамның» қара қылды қақ жарған әділ болуы керектігін 
айтқан. Имам Матуридидің әділеттікке баса назар аударуы Абай 
шығармаларынан оның ішінде «Толық адамның» негізгі сипаты 
ретінде көрсетуінен байқауға болады. Сонымен Абайдың «Толық 
адамы» Аллаға сенген, адамдарға толеранттылық танытатын, 
әділетті адам деп тұжырымдасақ қате болмас. 

Қырық бесінші сөзде де әділет сезімі жайында айтылған. 
Осы тұрғыда, Абайдың Құдай туралы ұғымы кең екенін айта кету 
қажет. Адам баласы мыңдаған жылдар бойы әр түрлі діндерге сеніп 
келгенімен, ол бір «үлкен құдай» барын білген, соған құлшылық 
еткен, – дейді Абай. Әр түрлі діндер сол үшін «үлкен Құдайға» 
жетудің жолдары, тәсілдері. Бірақ, барлық діндерге ортақ мәселе 
әділет пен Махаббат. Адамды адамнан жоғары қоятын байлық 
емес, билік емес, Алланың хикметін кімде-кім анығырақ сезінсе 
сол биік болмақ. Абай дүниетанымында адамның құдайға құл-
шылығы емес, Алланың адамға берген хикметі негізге алынған. 

Абай, осылайша, толық адам туралы танымын қалыптастыру-
мен қатар, өз танымының мәні мен негізін жәуанмәртлік пен 
жүрек ұғымдары арқылы сүю мен ізгілікке алып барады. Ол шын 
пейіл мен сүйген жүректі бүкіл шығармаларының негізгі арнасы 
етіп алады. Толық адамның көп сипатының бірі – ол Алланы жан-
тәнімен сүйген шын мұсылман. «Құдай тағаланың жолы деген 
жол ниһаятсыз шексіз» дейді хакім Абай. «Оның ниһаятына ешкім 
жетпейді. Бірақ сол жолға жүруді өзіне шарт қылып кім қадам 
басты, ол таза мұсылман толық адам делінеді. Дүниеде түпкі 
мақсатың өз пайдаң болса, өзің ниһаятлысың, ол жол құдайдың 
жолы емес. Ғаламнан жиылсын, маған құйылсын, отырған орны-
ма ағып келе берсін деген ол не деген нысап? Не түрлі болса да, 
я дүниеңнен, я ақылыңнан, я малыңнан ғадаләт, шапағат секілді 
біреулерге жақсылық тигізбек мақсатың болса, ол жол – құдайдың 
жолы» [13, 211 б.]. Сонымен, Абай пайымында, жаратушы иенің 



• Абайдың философиялық іліміндегі «толық адам» тұжырымдамасы 
және қазіргі заман •

190

жолының шеті, шегі жоқ, бастауы беймәлім, аяқталуы да белгісіз 
өзгеше әлем. Сол ғажайып өзгеше құбылыстың есігін ашып дәм-
тұзын татып, тіршілік ләззатына бату, жар сүю, бала өсіру, ша-
бытты көңіл күйге кемелдену жердегі пендеге ғана бұйырған. 
Жақсылыққа тасымай, жаманшылыққа саспай сол жаратқан ие 
жолымен өзгеру, даму, ілгері басу адамдарға ғана тән нәрсе.

«Абайдың пікірінше, адамның бұл өмірдегі басты мақсаты 
– өзгеге жақсылық істеу, шапағатын тигізу, өйткені жақсылық 
істеуде пендешілік құлықтар жойылады, адамгершілік қасиеттер 
бек ұлғайып, Құдай белгілеген шексіз жолға түсу мүмкіндігі ту-
ады. Яғни Аллаға жақындаудың бірден-бір амалы – адамдармен 
жақсылығыңды бөлісу, әділдікке жақ болу, сөйтіп рухани биікке 
көтерілу» [18, 205 б.]

Осының өзі бақыт, көңілдің тоқтығы, жүректің имангүлі, 
осыған шүкіршілік жасап, өзін ғана ойламай басқаға да 
жақсылық келтіріп көмек бере жүрсе адам толық адам дәрежесіне 
көтеріледі.

Қорыта айтқанда, Абайдағы толық адам түсінігі жүрек 
түкпіріндегі барлық жақсы қасиетті толықтай жарық шығарып, 
оны өзінің, елдің, адамзаттың кәдесіне жарату деген таным-
мен үйлеседі. Сонымен қатар Алланың хикметі мен махаббатын 
сезіну, әрдайым ілім мен құтқа жетуге талпынып, әрекет ету де 
кемелдікке жетелейтін қасиет. Әл-Фараби, Жүсіп Баласағұн 
мен Қожа Ахмет Ясауиден жалғасқан «инсан-и камил» концеп-
циясы Абайдың өлеңдері мен қара сөздерінде өзгеше өрнекпен 
сипатталған. Кісінің ішкі жан дүниесіндегі мейірім, махаббат, 
ізгілік, иман, адамгершілік, еркіндік, жауапкершілік – адам-
ды басқа жаратылыстан ерекшелеп тұрған және оның рухани 
кемелденуіне жол ашатын феномендер. 
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2.4 Толық адамның қалыптасуындағы оқу-білім 
және ғылымның орны

Абай мұрасындағы толық адам тұжырымдамасы оның жасы 
ұлғайған, мол өмірлік тәжірибе жинап, әртүрлі мәдениеттегі 
зияткерлік ойдың бай мұрасын бойына сіңірген шағында жазған 
«Қара сөздер» аталатын прозалық шығармасында айқын көрініс 
табады. Дегенмен де ол ойшылдың шығармашылық өміріндегі 
толысқан бір кезеңнің ғана өнімі емес, өмір бойы жасаған ты-
нымсыз рухани-зияткерлік еңбектің де нәтижесі. Толық адамның 
концептуалды бейнесін жасауда ақиқат іздеуінің мәнісі, жүріп 
өткен жолының заңды нәтижесі іспетті, өйткені бұл дүниеде адам 
өмірінің мақсатын негіздеп, табуды адамның жасампаздық жетілуі 
мен мәнінен ажырату мүмкін емес.

Абай «Қара сөздерде» ашық көрсететін болмыс мәнін экзи-
стенциалды іздеу мен тұлғаның өзін-өзі тануы – пенденің өмір 
сүрген қоғам жайлы философиялық сыр-толғауы, жеке адамның 
адамгершілік қасиеттері мен кемшіліктері жайлы ойы ғана емес, 
сонымен бірге ол – бірегей тұлғаның сол қоғамның әлеуметтік 
және рухани-адамгершіл дамуы барысындағы барлық қиын-
қыстау кезеңдерден өтуінің, айналасындағы тобырдың надандығы 
мен заман тауқыметін, өз отандастарының жалқаулығы мен 
әрекетсіздігін, менмендігі мен тоқмейілдігін еңсеруінің үлгісі. 

Адам мен әлемді өзгертуге талпынған, сыртқа қинала шығып, 
тепсінген ой Абай санасының тереңінен толассыз әрі азап-
ты толғаныс барысында шығады. Ол қазақ данасын ғұмырлық 
жолының соңында ерекше мазалаған өмірдің мәні туралы 
сұрақтарға қайтарған жауаптарын қарадүрсін, өтпелі өмірден 
биік тұрған, болмыстың мәңгі жұмбағын шешетін жауапты әрекет 
ретінде сипаттайды. Кез келген адамды өткен өміріне үңіліп, 
қорытынды жасайтын аралық жағдайға түсіретін меже ажалға 
жақындау ғана емес, сонымен бірге, қазақ қоғамының әлеуметтік 
тіршілігінің ауыртпашылығы мен тауқыметі, қоғамдық болмыстың 
жаңа көкжиектерін ашатын түбегейлі маңызды өзгерістерді қажет 
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ететін кездегі әуре сарсаңға толы мүшкіл жағдайы да ойшылды 
шығармашылықта да, қоғамды қайда құруда да, ең әуелі, адамның 
өз бойынан толықтықты іздеуге итермелейтіні рас. Дәл осындай 
дүниетанымдық ұстаным Абайды алға жетеледі және ол барлық 
нәрседегі адамның толық болуы өзінен басталатынын анық 
білді. Әлеуметтік өмір де, зияткерлік даму да, ұлттың сапасы да 
қоғамды құрайтын және өзінің тарихы мен мәдениетін жасайтын 
жеке тұлғаларға тәуелді.

Бұл тұлғалар үшін қандай нәрселер маңызды? Өз зама-
нына сай келіп, оның талаптарына сай жауап қайтара алу үшін 
олар қандай болуы тиіс? Олар еркіндік пен шығармашылықты 
лезде жойып жіберетін күнделікті тіршіліктің тар шеңберінен 
шығуға ұмтыла ма? Абай осы және басқа да көптеген өзара 
тығыз байланыстағы сауалдарды пайымдай келе, оларды әлемнің 
бірыңғай өмірлік бейнесін түзейді және оның ішіндегі адамның 
орны мен мақсатына концептуалды түрде анықтайды. Онда білім 
құбылысына ерекше көңіл бөлінеді.

Абайдың адам проблемасын терең пайымдауы қазақ 
даласындағы қазақ қоғамының барлық тұрмыс-тіршілігін өзгертіп 
жіберген ресейлік патшалықтың бүкіл Қазақстан жерінде жүзеге 
асып жатқан түбегейлі өзгерістермен байланысты. Бұл тарихи 
кезеңнің соңында дәстүрлі қазақ қоғамы дамудың биік деңгейіне 
көтеріліп, әлеуметтік тіршілік тәсілін түбегейлі өзгертудің жаңа 
кезеңіне шығуы тиіс еді. Көптеген тұрғынға ауыр тиген мұндай 
өзгерістер экономикалық, шаруашылық, мемлекеттік өмірде 
ғана емес, сонымен қатар қазақ қоғамының психологиясында, 
мәдениетінде, менталитетінде төңкеріс жасады.

Білім ескіні қиратып, жаңа өмірге жетелейтін өзгерістер 
нәтижесінде пайда болған жаңа болмыс пен болашақ 
мүмкіндіктердің есігін ашатын және сананы дайындайтын кілт 
болатын. Сондықтан Абай адам мен қоғамды жетілдірудегі білім 
мен оқудың қызметін пайымдағанда абстракциялық тұрғыдан 
қарамай, оларды заманның өзекті талабы ретінде қазақ дала-
сында тиімді өзгерістерді жүзеге асыратын, қазақ халқын артта 
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қалушылық пен мүшкіл жағдайдан құтқаратын іс жүзінде жасала-
тын әрекет ретінде қабылдайды.

Абай қазақ қоғамындағы әлеуметтік дағдарыстың күрделі 
және қарама-қайшы жағдайын пайымдай келе «адамды жетілдіру 
жобасы» туралы ойланады. Ол адамның бұрынғы онтологиясын 
қабылдай алмайды, өйткені өзінің де, дәстүрлі қазақ қоғамының 
да өмір сүру негіздері өзгеріске ұшырады, қоғамның даму 
бағытын отаршыл басшылық анықтап отырды, ал өткен өмірге 
қайта оралудың болашағы болмады, ол мүмкін де емес еді.

 Зияткерлік ойдың кемеңгері мұндай ізденістердің барысын-
да қиындықтарға жолығады, өйткені оның аңсағаны қалың қайғы 
мен драматизмге толы жағдайларға қайшы келетін, дегенмен 
де олар жеке адамды да, бүкіл қазақ қоғамын да ағарту арқылы 
асқақтатуды көздеді.

Абай өзінің шығармашылығында бұрынғы құндылықтары 
жоқ, өткен өмірі қайта келмейтін, ал ертеңі бұлыңғыр әрі 
тұрақсыз өзгерістер кезеңінде тұрған адамның күйін көрсетеді. 
Бірақ ол адам болашақтың жаңа сұлбасын жасауға тиіс рухани-
дүниетанымдық жағдай болатын, өйткені «Рас болса, һәммаға 
бірдей рас болсын, алалаған рас бола ма, һәм әділет бола ма? Олай 
болғанда, ол жұртта өмір жоқ болса керек. Ғұмыр өзі – хақиқат. 
Қай жерде ғұмыр жоқ болса, онда кәмелет жоқ» [1, 112 б.].

Адамды жетілдіруге қатысты білімнің, оқу мен ғылымның 
Абайдың ұстанымын «білімнің салтанаты» деп анықтауға болады, 
өйткені ол ең әуелі қазақ даласында сүйікті және кең тараған халық 
аңыздарында, ақындар мен даналардың айтып кеткен сөздерінде 
сақталған қазақтың далалық даналығы негізінде қалыптасқан 
философиялық-дүниетанымдық тәжірибеге сүйенеді. Ұлттық 
мінездің тамыры мен халықтың тұрмыс-тіршілігінен өрбіген 
бұл даналықта дәстүр мен табиғаттың аясында ғасырлар бойы 
қалыптасқан, табиғат пен қоғамдағы құбылыстарды өз көзімен 
көріп, келер ұрпаққа жеткізіп отырған өмірлік өнегеге негізделген 
білімнің негіздері жатыр.

Абайдың білімге деген көзқарасына және білімнің жеке 
адамның, жалпы қоғамның өміріндегі маңызын түсінуіне ислам 
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мәдениеті жетістіктерінің ықпалы зор болды. Бұл ойшылдың 
«Қара сөздерінде» ғана емес, поэзиялық шығармаларындағы 
адам онтологиясында айқын көрініс тапқан. Абай сенімді түрде: 
«Білімсіздік – хайуандық болады» [1, 118 б.], сонымен қатар «Бәл 
күллі дүниені уә ғылымын білмей қалмақтық – бір үлкен зарарлық 
надандық, ол Құранда сөгілген» [1, 116 б.] деп атап өтеді. 

«Білімге» қатысты концептуалды ұстанымға Абай заманын-
да қазақ қоғамы сияқты әлеуметтік-саяси өзгерістерді бастан 
кешіп жатқан Ресейдің зияткерлік ойының да ықпалы күшті 
болғаны даусыз. Ондай өзгерістердің барысында алуан түрлі 
дүниетанымдық ұстанымдардың ұшқындары шашырап, идеяларға 
толы ойлар қайнап жатқан зияткерлік кеңістік болатын және онда 
надандықтың көрсоқыр қараңғылығынан шығаратын ағарту 
мен озық білімді игеру ең озық идеялар саналатын. Ресейдің 
қоғамдық санасын әбден дүрліктірген әлеуметтік-саяси және 
философиялық ойлар Қазақстанға қарқынды түрде енгендіктен, 
олардың бұрыннан бар көзқарастармен қатар еліміздегі қоғамдық 
идеялардың даму тағдырына ықпал етпеуі мүмкін емес еді. Ең ал-
дымен, олардың қатарына петрашевтіктердің революциялық де-
мократизм, халықшылдық идеясы, декабристер идеясы және т.б. 
жатқызуға болады. Бұл жағдайда дәстүрлі қоғамның сұранысына 
сай келетін, хандар мен билер институты бекіткен бұрынғы 
әлеуметтік онтология дағдарысқа ұшырап, жаңа әлеуметтік-саяси 
жағдайда өзінің маңызын жоғалтты. Адам мен қоғамға керек жаңа 
онтологияға деген сұраныс артып, қазақ қоғамы үшін әлеуметтік 
маңызы бар жалпы және жеке адам үшін экзистенциалды маңызы 
бар ішкі қажеттілік туындады.

Заманның әлеуметтік-саяси жағдайын өте жақсы түсінген 
және озық орыс мәдениетінің өкілдерімен достық қарым-
қатынаста болған Абай қазақ қоғамы үшін жаңа тәжірибені де пай-
ымдай білген. Бұл тәжірибе беймәлім Батыстың көкжиегін ашып, 
идеялары ресейлік қоғамның қоғамдық санасына бірте-бірте сіңе 
бастаған батыстық даму жолдың жобалық мүмкіндіктері мен 
келешегіне жетелейтін.



• Абайдың философиялық іліміндегі «толық адам» тұжырымдамасы 
және қазіргі заман •

196

Абай білім нәрімен жастайынан сусындайды. Медреседе 
оқыған кезден бастап, ол Абайдың серігіне айналды, оның тұлға 
ретінде қалыптасуына зор әсер етті, ал сол кезде қазақ қоғамында 
зияткерлік қайнарға көпшіліктің қолы жетпейтін еді. Философ 
ақын есейген шағында да сол білімнің маңызы арта берді.

Сол сарынды білім алуға үндеген Абайдың көптеген 
өлеңдерінен кездестіреміз, ақын білім алуға мүмкіндіктің 
жоқтығы жайлы өкінішпен күйініп жазады. 

Жасымда ғылым бар деп ескермедім,
Пайдасын көре тұра тексермедім.
Ержеткен соң түспеді уысыма,
Қолымды мезгілінен кеш сермедім (1885 ж.) [2, 45 б.]

* * *
Әуелі өнер ізделік, қолдан келсе … (1886 ж.) [2, 59 б.]

* * *
Пайда ойлама, ар ойла,
Талап қыл артық білуге … (1886 ж.) [2, 69 б.] 

Бізге мәлім болғандай алғашқыда Абай семейлік имам Ах-
мет Ризаның үйінде жатып, медреседе білім алады, ал негізгі оқу 
түрі діни әдебиетпен танысу және исламның діни тәжірибесін 
игеру еді. Исламның негіздері ойшылдың гносеологиялық және 
онтологиялық проблемаларды пайымдаған кезде, яғни білімнің 
табиғатын саралауда, ақиқатқа жетуде адам санасының пайда бо-
луын, қызметі мен маңызын түсінуде теориялық тірекке айналды.

Ислам мәдениетімен танысқан жылдары Абай діни 
әдебиетпен қатар – Фирдауси, Сағди, Хафиз, Науаи және басқа 
да ислам мәдениетінің көрнекті өкілдерінің шығармашылығымен 
танысады, олардың адам өмірінің мәні, адамгершілік пен ізгілік 
әрекеттер жайлы көптеген идеяларынан шабыт алады. Ол өмірге, 
Жаратушыға, адам айналасындағы табиғатқа деген махаббаттан 



• 2. “Толық адам” тұжырымдамасы – ойшылдың философиялық
мұрасының түптамыры •

197

көрініс табатын, Жаратушының мейірімінен туындаған адамға 
деген махаббатты жақтаушы ұлы ақындар дәріптейтін баршаны 
қамтитын махаббаттың гуманистік ұстанымының өмір сүйгіш 
мәнін шын жүректен қызу қолдайды. Абайдың өз сөзімен айтсақ:

Фзули, Шәмси, Сәйхали,
Науаи, Сағди, Фирдауси,
Хожа Хафиз – бу һәммаси
Мәдәт бер, я, шағии, фәрйад! [1, 25 б.]

 Исламдық Орта ғасырдағы классикалық поэзия өкілдерінің 
әдеби шығармашылығында философиялық идеялар мен са-
рындар молынан кездеседі. Ол ортағасырлық дәуірде әлемдік 
мәдениетке өзінің әртүрлі формасында – қалам, фәлсафа т.б. 
философиялық пайымның тамаша үлгілерін берген ислам 
әлемінің рухани-зияткерлік дәстүріне негізделген еді. Ислам 
әлемінің философиялық дәстүрі түрлі мәдениеттердің өзара бай-
ланысы мен идеялардың мәдени сапырылысуынан пайда болған 
мәдени алуан түрлі кеңістікте қалыптасып, дамыған. Оның 
қалыптасып дамуына исламның іргелі ұстанымдары ғана емес, 
иудейлік-христиандық әлем, антикалық әлем, ислам өркениетінің 
аясындағы халықтардың идеялары әсер еткен. 

Ислам өркениетінде Құран ақиқатын барынша дәріптейтін 
діни көзқарас басым болғанын атап өту қажет.

Ислам өркениетін білім өркениеті деп тануға негіз болған 
білімді мәңгі құндылық ретінде анықтайтын көзқарас құрандық 
ілімде бекітілген еді, ал исламдық Орта ғасырдың ойлау дәстү-
рі оны әрқилы көрсетіп келген. Ислам зияткерлік ойдың ірі 
зерттеушісі Ф. Роузентал араб тілінде «ʻilm» сөзі «білім» сөзінің 
терминологиялық баламасы ретінде Құран Кәрімде 750 рет 
кездесетінін атап өтіп, мынадай тұжырымға келеді: «Мұсылман 
болмысының ең жоғары құндылығы ретіндегі «білімге» де-
ген баршаны қамтитын көзқарас қарапайым мұсылмандардың 
күнделікті өмірін, мұсылмандардың саяси және діни қызметін, 
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мұсылмандық рухани өмірдің барлық саласына ықпалы бар» [4, 
21 б.]. 

Сонымен қатар, «Мұхаммедтің «білім» тұжырымдамасы» 
деген жалпы атаумен белгілі пайғамбардың білімге деген 
көзқарасы мен түсінігі ислам қоғамының өмірін өзгермейтін 
арнаға бағыттады және онда адами білім Құдайдан келіп, ақиқат 
ретінде діни танымға теңелетін. Қорытынды ретінде «...әуелден-
ақ Құранды оқыған адам үнемі айтылатын мынадай тұрақты 
ойға жолығар еді – нақты құндылығы бар және «білім» деуге 
тұрарлық кез келген адами білім діни білім болып табылады. 
Сондай-ақ, ол қандай да бір жалпы діни ақпарат қана емес, оның 
мазмұны пайғамбар арқылы жеткен құдіретті аянмен бірдей» [4, 
47 б.]. 

Білімді адам талабының соңғы мақсаты санайтын және сенім-
нің синонимі болған «Мұхаммедтің «білім» тұжырымдамасы» 
ислам мәдениетінде саяси өмір мен зияткерлік ойдың негізгі 
бағыттары – құқықтану, қалам, сопылық т.б. дамыған іргетасқа 
айналды. Ф. Роузенталдың пікірінше, мұсылман өркениетінің 
барлық жеңістері мен жеңілістерінің негізінде Мұхаммед негізін 
салған «білім» тұжырымдамасы жатыр [4, 48 б.]. 

Исламдық көркем-эстетикалық мәдениеттің классик ақын-
дары өздеріне тән сұлулықпен, нәзіктікпен және кемелдікпен 
«білім» ұғымының жеке адам мен қоғамның өміріндегі әртүрлі 
қырларын ашып, оның адамның өзін-өзі жетілдірудегі, қоғамның 
адамгершіл негіздерінің қалыптасуындағы маңызын көрсетіп 
берді. Олардың ақындық дарыны соның айқын дәлелі. Сағди ша-
быттана былай жырлаған:

Мен білсем білуге құштар адам,
Иірімге түсіп кетер қорықпай,
Білім қуған шегініп, суымайды,
Сол толқында тұншығып өлсе де. [5, 397 б. (жолма-жол ау-

дарма)].
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Басқа бір ұлы ақын Жәми «сананың салтанаты» деген 
ортағасырлық дүниетанымдық ұстанымға еріп мынадай мызғымас 
қағидаларды алға тартады – білімді ұстану, білетіннен үйрену, 
мемлекеттік саясатты ақылмен, білімді негізге алып жүргізу. 
Оның табанды талабы мынадай:

Данаға білімсіздің барғаны дұрыс,
Өмірді алға қарай жылжыту үшін.

Бірақ надан ғылымның сәулесін менсінбесе,
Шеңбері аспандай игіліктен оған пайда жоқ.

Ал патша егер дана болмаса,
Тәжінен елге жарық түспес.

Егер патша надандыққа батып жатса,
Халық пен сен үшін ол қайғы әкелер... [5, 477 б. Ескендірдің 

даналық кітабынан (жолма-жол аударма)].

Бұл надандықты еңсеруге, құдіретті білімді игеру арқылы 
құдіретті әлемнің жарығы мен адамгершілігіне жақындауға 
шақыратын жүректен шыққан үндеу болатын. Ортағасырлық 
ислам мәдениетінде «білім» мен «надандық» «жарық» пен 
«қараңғылыққа» қарсы қойылатын, алайда «білім» мен «күмән» 
арасында қарама-қарсылық онша байқалмайтын және бұл кейін 
Жаңа дәуірдің батыс-еуропалық философиясында, атап айтқанда 
Декартта да көрініс табады. Исламдық зияткерлік ойда «күмән» 
көбіне «сенімділікпен» салыстырылып, қарсы қойылатын. Түптеп 
келгенде Мұхаммедке түскен Аянға барабар білімді игерген жанға 
мәңгі өмірдің қақпасы ашылады:

Күнге, Ақиқатқа ұшқан жанды,
Бәрін Көруші аман сақтайды.
[Сағди. 5, 405 б. (жолма-жол аударма)]. 
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Ойдың осындай бағыты ортағасырлық ислам мәдениетінде 
әрқилы көрініс тапқан. Атап айтқанда, мутализиттік калам 
өкілдері құдіретті қасиеттер, ерік еркіндігі және жазмыш, 
Құранның жаратылу және жаратылмау мәселесін қарастырғанда 
ислам ойының дамуын рационализм, санаға сүйену арнасын-
да қарастырған, өйткені олардың көзқарастары бойынша Құдай 
бәрін біледі, ал білім – оның ажырамайтын қасиеті. Сондықтан 
да М. Вольфтың пікірінше «дамудың барлық сатыларында 
қаламға мыналар тән: рационализм, сананың сенімге қарағанда 
шартсыз басымдығын қабылдау; өктемшілдікке қарсы болу, діни 
беделге көзсіз еруге қарсы болу; сыни рух, шындығына күмән 
келтірілмеген кез келген сенімді жоққа шығару; ағартушылық, 
өздерінің теориялық тұжырымдарына көпшілік қауымның на-
зарын аударуға тырысу және көпшілік бұқараны сыни ойлай 
алу қабілетіне үйрету; Құдай мен әлемнің байланысы туралы 
мәселеде пантеистік бағытты қолдау» [6].

Кейін фәлсафа өкілдері (еуропалық дәстүрде – шығыс 
перипатетизмнің) – әл-Фараби, ибн Сина, ибн Рушд және т.б. 
адамның танымдық қызметінің әдіснамалық құралы ретіндегі 
білім тұжырымдамасын сана мен логикаға сүйеніп ары қарай да-
мытады.

Сопылық болса білім концепциясын Құдайды фәлсафадан 
ерекше жолмен, құдіретті шабыт пен аян арқылы мистикалық 
түрде тану арнасында дамытып, ақиқатқа жетуді көздеген. 
Сопылық пен фәлсафа біріне бірі қарсы ма әлде одақтас па де-
ген заңды сұрақты қойған кезде шығыс философияны зертте-
ген белгілі ресейлік ғалым М.Т. Степанянц олардың арасында 
принципті айырмашылық болғанмен, оларды «адами танымының 
көкжиегін кеңейту мақсаты біріктіреді» деп атап өтеді [7, 193 б.]. 
Сопылар да, философтар да ақиқатты тынымсыз іздеу және оның 
әрекеттілігі туралы мәселелерін проблемалық сұрақтар ретінде 
көтереді.

Ақиқатты тануда сопылық тәжірибе сезінудің жеке, тұлғалық 
тәжірибесі мен ішкі түйсіктік көруге арқа сүйеген және олар 
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көпшілік қабылдаған білімнен, яғни баршаға ортақ, барлық 
адам күмәнсіз, тексермей қабылдайтын білімнен ерекшеленеді. 
Ортағасырлық ойшылдардың түсінігінде Құдай трансценденттік 
болмыс ретінде өзін «тұспалдар», «іздер», «символдар» арқылы 
көрсетеді. Адам сол ишараларды оқып, түсінеді. А.В. Смирновтың 
пікірінше: «...кез келген құбылыстың астарынан оқиғалардың 
ала-құла мозаикасын тұтас, мәні бар суретке біріктіретін мағына 
еміс көрініп тұрады. Дәстүрлі діни ойда Құдай мен Оның 
жаратқандарын ұқсамау тұңғиығы бөліп тұрады, ал мистик 
үшін олар қандай да бір мәңгі нәрсеге бірігіп қосылады және 
онда жердегі мен көктегінің, мәңгінің және өтпелінің ара жігі 
кейде ажырамай қалады. Айталық, сопы үшін ғаламның өзі ғана 
емес, оның бастауы да, соңғы негізі де жақындап кетеді. Әлемде 
адамға түсініксіз немесе ақылға қонбайтын ешнәрсе қалмайды... 
[8, 297 б.].

Адамның жүрегі сопылық көздің орнына айналады, ол айна 
іспеттес болады, адамға өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі тану 
нәтижесінде оны жылтыратып, тазарту қажет, болады. Адам ми-
крокосм болғандықтан өзі туралы білім Құдай мен әлем турады 
білімге айналады. Айна барабарлықтың, тазалықтың, жарықтың 
метафорасына айналады [9]. Діндар адамның жүрегі жанның 
айнасында қара дақтар қалдыратын әр түрлі күнәмен ластанба-
уы тиіс. Жүректің дақтан ада айнасы жылтырап, сәуле шашқан, 
жарқыраған күйде болады. Жүрек жарыққа айналады, өйткені 
оған құдіретті әлемнен ұшқындар тәрізді ойлар түседі, олар 
жанған кезде жүрек жылтырап, айналасына нұр шашады [9, 38-
39 бб.]. 

Абай үшін де сопылықтың осы ұстанымдары маңызды еді, 
сондықтан ол былай деп жазған:

Нұрын, сырын көруге,
Көкірегінде болсын көз. [2, 123 б.] 
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Өзінің әйгілі толғауларының алтыншы сөзінде ислам 
дискурсының мазмұнын дамыту барысында рухани қасиет – 
адам өміріндегі ең маңызды нәрсе дейді Абай: «Көкірегі, көңілі 
тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болсаң да, көкірегін өлі бол-
са, ақыл табуға жігер қыла алмайсың» [1, 57 б.]. Адамға ең керегі 
қайсысы деп таласқан Қайрат, Ақыл, Жүрек үшеуі ортақ шешім 
таппай Ғылымға жүгінеді, ол Жүректің басымдылығын бекітеді. 
Ғылымның қорытындысы ойынша барлық үш құбылыс бірігу 
керек, бірақ басшылықты Жүрек атқару қажет. «Осы үшеуін бір 
кісіде менің айтқанымдай таба алсаңдар, табанының топырағы 
көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі 
жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта, Құдай 
тағала қалпыңа әрдайым қарайды деп кітаптың айтқаны осы, – 
депті» [1.71 б.].

Ислам мәдениетінде тазалық ұғымы – нұр символикасымен 
байланысты болған және сол арқылы білім де өзінің метафоралық 
анықтамасын алған. Бұл ұғым көптеген халықтардың рухани 
өмірінің ажырамайтын бөлігі ретінде, антикалық әлемнің де, 
христиандықтың да рухани тәжрибесінде ерте заманнан бері 
әртүрлі мәдениеттердің зияткерлік дәстүрдің мазмұнына енген. 
Ислам әлемінде нұр символикасының таралуы Мухаммедтің ис-
лам орныға бастаған жылдардан бастап «нұр» туралы айтуымен 
байланысты [4,159 б.]. Құранда былай деп жазылған: «Алла – 
көктер мен жердің нұры. Оның нұрының мысалы: ішінде жарық 
бар қуыс (немесе қуыста жанған жарық) сияқты. Жарық әйнектің 
ішінде. Ал әйнек бейне інжудей бір жұлдыз. Шығыста батыста 
болмаған берекетті зәйтүн майымен жағылады. Тіпті от тимей-
ақ оның майы жарық бергелі тұр. Нұр үстіне нұр. Алла қалаған 
кісісін өз нұрына бөлейді. Алла адамдарға өстіп мысал береді. 
Алла әр нәрсені толық білуші» [Халифа Алтай аудармасы, 10, 
24:35]. 

Ислам мәдениетінің жазбаларында Құранның өзі кейде «нұр» 
деп жиі аталады. Сопылық метафизикасында және ишракизм фи-
лософиясында «нұр» ең маңызды ұғымға айналды, өйткені онда 
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білім метафоралық түрде қараңғылық пен надандыққа қарсы 
қойылады. Жоғарыда келтірілген аяттың негізінде Шахаб ад-
Дина ас-Сухравардидің ишракизм философиясы әлемді Нұрдың 
– Алланың толассыз эманациясы (ағу) ретінде сипаттайды. «Ас-
Сухравардидің иллюминизм тұжырымдамасында – деп жазады 
ресейлік исламтанушы А.А. Игнатенко, – бүкіл әлем Нұрдың, не-
месе Құдайдың көрінісі болады, ал Құдіретті Нұрды (Құдайды) 
айқындайтын орын Айна болады. Сол арқылы бүкіл әлем Құдай 
көрініс табатын Айна болып шығады» [9,140 б.]. 

Сонымен, исламдық ортағасырлық мәдениетте мынадай те-
зис тұжырымдалады: «Әлем – Айнадағы Құдай бейнесі». Эмана-
ция (ағу) қағидасы ортағасырлық ислам ойына әлемді Құдайдың 
жаратуы туралы идеяны жария етуге мүмкіндік берді, Құдайдың 
өзі әлемді жаратуға мұқтаж емес, екінші жағынан, нұр шашқан 
кезде ол өзінің болмысы мен кемелділігінен ештеңе жоғалтпайды 
және сол жаратылыс ретіндегі нұр Құдайға қатысы болса да, одан 
ерекшеленеді.

Сопылық философиясын бейнелеген ортағасырлық ислам 
ақындарының тамаша шығармашылығында білім ретіндегі «нұр» 
өз болмысында беріледі және тамаша поэзиялық жолдарда көрініс 
тапты, онда жарық символикасы адам санасына эмоциялық түрде 
әсер етеді. Сағди, құдіретті нұр беретін білімді жырлай келе мы-
надай пікір айтады;

Ақылдың жолы ирелең. Бірақ
Діндарға Нұрдан артық кие жоқ.

Тікелей мәні бізге жетсе де,
Білімге келгенде қырсығамыз:

«Жер деген не? Жұлдызды аспан – ол не?
 Жердегі Адам ұлдары шынында кімдер? «

О данышпаным, терең сенің сұрағын,
Қаласаң, жауап қайтаруға дайынмын:
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Теңіздер, шөлдер, таулар, аспан
Адамның да сан жетпейтін ұрпағы.

Періштелер де, алып дәулер де –
Тірі жүр, Жалғыз тірі болғандықтан [5, 405 б. (жолма-жол 

аударма)].
   
Абай ақындық өнерінде ұлы ұстаздарының ізіне түседі, олар-

ды құрметтей отырып, нұр – білім символикасын өзінің поэзиялық 
әлеміне енгізіп қана қоймай, баршаны білім нұрын іздеуге үндейді.

Алыс та болса іздеп тап,
Кореннойға кіруге,
«Талапты ерге нұр жауар»,
Жүріп өмір сүруге [2, 70 б.]

Абай поэзиясында білімнің нұры ақиқатқа жол көрсетіп, 
адамның биік кемелдікке, Жаратушының құдіретті жоспары 
мен қалауын тануға деген ұмтылысын бейнелейтін бояулардың 
сезімдік түстерін ашуға септігі тиеді. Білімнің нұры адамды 
жұрттың ызасы мен дұрыс бағыт-бағдарды жоғалтуға қарамастан 
алға жетелейді, ол әлеуметтік теңсіздік пен әділетсіздіктің 
ауыртпалығын еңсеріп, күнделікті қарапайым тіршілік әлемінде 
төзімділік пен сенімділікті табуға көмектеседі.

Абай айтқандай, білімнің нұры Жаратушыдан тарайды, «...Ол 
ғылым, құдірет те ешбір ниһаятсыз (шексіз), ғылымында ғафілет 
(ұқыпсыздық, қапы қалу), құдіретінде епсіздік, я начарлық 
(шарасыздық) жоқ...» [1, 105 б.]. Бұл тезисті қазақтың дәстүрлі 
мәдениеті қабыл алып, сіңіріп, өз ішінде исламдық діншілдікті 
қалыптастырды. Ол жалғыз құдай идеясын және шынайы білімді 
Жаратушы біледі деген идеяны, ал білім – Алланың ажырамас 
қасиеті және ол бәрін біледі дегенді қабылдады. Осы мәнде аса 
маңызды отыз сегізінші сөзінде Абай Алланың сипаттары ту-
ралы айтады, Алла бәрін білуші дегенге ерекше назар аудара-
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ды, «Ғылым – Алланың бір сипаты, ол хақиқат, оған ғашықтық 
– өзі де хақтық һәм адамдық-дүр» [1, 102 б.]. Оның бәрін көріп, 
білетіндігі адам «ұқсауға тырысатын» ең бірінші қасиет, өйткені 
оның құдіреті білімнің құдіретінде. 

Бұдан өзінің негізгі дүниетанымдық ұстанымында қазақ 
ойшылы әлем мен адамға деген мутазалиттік көзқарастың 
рационалистік бағытын ұстанғаны байқалады және бұл бағытты 
кезінде фәлсафа өкілдері, ең алдымен әл-Фараби ары қарай дамы-
тып, күшейткен еді. 

Абайдың пайымы бойынша: «Әрбір ғалым – хакім емес, 
әрбір хакім – ғалым. Ғалымдардың нақылымен мұсылман еліктеп 
иманға келеді. Хакімдердің ақылымен жетсе, иманы шынайы бо-
лады» [1, 114 б.].

Қазақтың қоғамдық санасына ислам діні сырттан келген, 
оны ресейлік патша режимі қолдап, таратты, ол туралы кезінде 
Қазақстанда әкімшілік, сот және мәдени-дүниетанымдық рефор-
малар жүргізілгенде қазақ халқының сәйкестілігін қорғаған Шоқан 
Уәлиханов тамаша жазба қалдырған. Исламды, оның қағидалары 
мен ғұрыптық тәжірибесін игеру барысында Абай шынайы дін 
қайнарының жалпы жұрт қабылдағанға, яғни «Алла тағаланың 
бірлігіне уә Құранның Оның сөзі екендігіне уә пайғамбарымыз 
Мұхаммед Мұстафа саллалау ғәләйһи уә салләм Оның тарапы-
нан елші екендігіне инандың» дегеннің қатысы жоқ екенін, тек 
ақиқатты түсіну ғана адамды құтқаратынын түсінді [1, 102 б.]. 
Көпшілік жұрт қабылдаған нәрсеге илану шынайы білім болмай-
ды. Өмірде өз жолын анықтап, жеке болмысының мәнін табу үшін 
ақиқатты білу қажет. Құдіретті нәрсені білу – сенімнің қайнар көзі 
әрі оны бекітудің амалы.

Өзінің осы философиялық дүниетанымының стратегиялық 
ұстанымына сай Абай адамды жетілдірудегі білімнің орнын 
анықтайды. Отыз сегізінші сөздің мазмұнына қарап, «Алла тағала 
өзі – хақиқат жолы...» [1, 101 б.] деп тұжырымдауға болады, демек 
толық адам болу үшін ең әуелі адамға шынайы ақиқатқа жеткізетін 
білімді игеру қажет және оған шын жүрек пен махаббат керек. 
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Ақиқатқа жету жолы қандай болмақ? Абайдың жауабы мынадай: 
«Адамның білімі, ғылымы хақиқатқа, растыққа құмар болып, әр 
нәрсенің түбін, хикметін білмекке ынтықтықпен табылады. Ол 
Алланың ғылымы емес, бәрін білетұғын ғылымға ынтықтық, өзі де 
адамға өзіндік ғылым береді. Оның үшін ол Алланың өзіне ғашық. 
Ғылым – Алланың бір сипаты, ол – хақиқат, оған ғашықтық – өзі 
де хақтық һәм адамдық-дүр» [1, 102 б.]. 

Сонымен, Абайдың пайымдауында «Мұхаммедтің білім 
тұжырымдамасы» көрініс табады, сенім мен білімнің арақатынасы 
мәселесі ислам философиясының рационалистік мақсаты 
тұрғысынан шешіліп, олардың дүниетанымдық бағдар, қоғамдық 
және жеке санаға әсер етудің идеологиялық амалдары, адамның 
әлемде өмір сүруінің амалдары ретіндегі рөлі ашылады. Осы 
аспектіге назар аударғанда, Абай айтатын сенім соқыр болмай, 
білімге негізделуі, ғылыми негізге сүйеніп, бекітілуі қажет екенін 
айту керек. Абайдың көзқарасы бойынша ислам діні дәстүрлі 
қазақ қоғамында сыртқы ғұрып тұрғысынан ғана дәріптеліп, 
молдалардың білімі аз, зияткерлік ой-өрісі тар болған. Ал жеке 
адамның ұлттық өзіндік санасы мен тұлғалық дамуы терең әрі 
мәнді білімге негізделген, зияткерлік даму мен адамның өзін-өзі 
жетілдіруіне бағытталған сенімге зәру еді.

Сондықтан Абай дін қызметкерлерінің надандығына 
әшкерелеп, ондай молдалардың ислам дініндегі сипатын қарсы 
шығып, оның мәнсіз сыртқы көріністерін қабылдамайды. Абай 
былай деп жазады: «Бұл заманның молдалары хакім атына 
дұшпан болады. Бұлары – білімсіздік, бәлки, бұзық пейіл, «адам 
өз білмегенінің дұшпаны». Олардың шәкірттерінің көбі біраз 
араб-парсыдан тіл үйренсе, бір жарым болымсыз пікірталас (бәхс) 
үйренсе, соған мәз болып, өзіне өзгешелік беремін деп әуре бо-
лып, жұртқа пайдасы тимек түгіл, түрлі-түрлі зиян (зарарлар) 
пайда қылады (хасыл). «Һай-һой!» менен, мақтанменен қоғамды 
адастырып бітіреді. Бұлардың көбі әншейін надан (жәһил) түгіл, 
жаһилдар кібілік (сияқты) талап болса, қайда хақ сөз келсе, әзір 
ынсапқа қайтсын һәм ғибраттансын. Рас сөзге ор қазып, тұз 
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жасамақ не деген ынсап, құры өзімшілдік, әр бір өзімшілдік – 
адамды бұзатын пейіл» [1, 115 б.]. 

Абайдың пікірінше, пайдакүнемдік, өзін ғана сүю өзімшілдіктің 
кез келген көрінісі ретінде адамның түбіне жетеді, ақиқатты көруге 
кедергі жасайды, ақылды жалған дүниеқоңыздықпен тұмшалап, 
басқадан артық болсам, адамдарға билік жүргізсем дегізіп, 
жетістігіне мақтанып, өзін жоғары санауға алып келеді. Бұл қасиет 
Жер бетіндегі талай адамның түбіне жеткен, олардың арасында 
дін қызметшілері де бар, сондықтан «бұлардың сүйенгені – надан-
дар, сөйлегені – жалған, дәлелдері – тәсбихі менен шалмалары, 
онан басқа еш нәрсе жоқ» [1, 117 б.].

Абай ислам руханиятын терең, метафизикалық тұрғыда 
қарастырады. Ол адамды құдіретті нәрсенің биігіне сол ту-
ралы шынайы білім арқылы көтереді, өзінің трактаттарында 
ұлы әл-Фараби айтқандай, бақыттың жолын көрсетіп, ислам 
руханиятының терең мәнін ашады. Бақытқа жеткізетін жол білім 
арқылы өтеді, ал Абай үшін «Сен де ғылым, рақым, әділет – үш 
сипатпен сипаттанбақ ыждағатын (ынта) шарт еттің, мұсылман 
болдың, һәм толық инсаниятың (адамгершілік) бар болады» [1, 
107 б.]. Білімге оқу арқылы қол жеткіземіз, ал білім алу, яғни 
білімді үйрену адам ретінде үнемі өзін-өзі оқыту үдерісі болады.

Ғылым өзінің әртүрлі саласы пен пәндерінде Абай үшін 
қоғамның даму көрсеткішіне айналған, ол «халықтардың Алланы, 
табиғатты, өздерін тану жолы» [1, 102 б]. Жеке адамның, жалпы, 
қоғамның да зияткерлік дамуы ол үшін тікелей ғылымның дамуы-
мен байланысты, ол адам жанын жетілдіруге, адамгершілік негізде 
жүзеге асатын рухани дамуға бағытталып, үнемі білімге ұмтылу 
үдерісіне, яғни білім алуға және білімін жетілдіруге мұқтаж бола-
ды. Бұл тезис Абай үшін өте маңызды. 

Абайдың көзқарасына сай ғылымды адамдар ойлап таппай-
ды, ол адам сезімдеріне – оның сезуі мен бақылауына және ойлау 
әрекетіне – адамның айналасында жаратылған әлем туралы пай-
ымдарына сүйенетін таным үдерісінің заңды нәтижесі. 

Ойшыл қоғам мен адам өміріндегі білім берудің мақсаты ту-
ралы пайымдарында бұл үдерістегі адамгершіліктің басымдығы 
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туралы айтуды қажет деп біледі, әсіресе, мәселе балаларды жас 
кезінде оқытуға қатысты болған жағдайда жас ұрпаққа осы ойды 
мәжбүрлеп не күштеп жеткізуге болмайтынын айтады. 

Керек іс бозбалаға – талаптылық,
Әртүрлі өнер, мінез, жақсы қылық.
Кейбір жігіт жүрді мақтан күйлеп,
Сыртқа пысық келеді, көзге сынық [2, 61 б.]. 

«Білім жеңісі» тұжырымдамасын жақтайтын адам үшін 
неліктен білім алу өзінің мәні мен мақсатына, яғни – «адам 
болуға» сәйкес өздігінен оқу болуы тиіс? Бұл жерде біз Абайдың 
адам туралы пайымдарының өзегіне жақындаймыз.

Абай, қазақ қоғамының ауыр және езілген күйінде өзін айқын 
көрсеткен бұрынғы адам онтологиясына қарама-қарсы келетін 
және оны қабылдамайтын адамның жаңа онтологиясын жасай-
ды. Ағартушылықты қолдап, бұқараның білімге қол жетімділігін 
дәріптеуші ретінде ойшыл қапаланып былай деген:

Атымды адам қойған соң,
Қайтып надан болайын?
Халқым надан болған соң,
Қайда барып оңайын?! [2, 338 б.].

Рулық қатынастар мен рудың адамгершіл ұстанымдарына 
негізделген бұрынғы онтология Абайдың көз алдында құлдырауға 
ұшырап, сол ұстанымдар тобыр психологиясы мен надандықтың 
үстемдігіне айналғанын, соқыр нанымның адам ақылынан басым 
түскенін көрсетеді. Егер Абай үшін адамның жан дүниесі әрқашан 
қоғамнан биік тұрған болса, жалған құндылықтарды бағалайтын, 
өзінің байлығын, жақсы тұрмысы мен тектілігін ғана күйттейтін, 
еңбектен қашып, кедейлерге қайырымсыз тобырды айтпағанның 
өзінде, онда оның заманында ақылдың кемдігі мен ашкөздіктің, 
өзімшілдік пен қулықтың, сатқындық пен жағымпаздықтың 
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басымдығы анық көрініс алды. Жаны ауырған Абай былай жаза-
ды: 

Үлгісіз жұртты үйретіп, қалдық кейін,
Көп надандар өзіне тартар бейім.
Арылмас әдет болды күлкішілдік,
Ыржан-қылжан ит мінез дегендейін [2, 82 б.]

* * *
Сабырсыз, арсыз, еріншек,
Көрсеқызар, жалмауыз,
Сорлы қазақ сол үшін
Алты бақан алауыз.

Өзін-өзі күндейді,
Жақынын жалған міндейді,
Ол – арсыздық белгісі. [2, 87 б.]

Сондықтан Абай үшін ағарту және оқумен келетін білімнің 
жарығы адам мен қоғам үшін сондай маңызды болған. Сондықтан 
да Абай қазақ халқын білім алуға, ғылыммен айналысуға үндеген. 
Сондықтан да дала ойшылы үшін қоғамның әлеуметтік иерархи-
ясында адамның алатын орны маңызды емес, өйткені құқығынан 
айырылу нәтижесінде ол адамға толықтай үстемдік жүргізетін 
қоғамдық жүйенің жасырын өкіліне айналады. Ондай жүйені 
оқыған, текті тұлға емес, жаны ашымайтын, жағымпаз, жарамсақ 
шенеунік басқарады.

Абай жатсыну мен отарлық тәуелділіктің нәтижесінде пайда 
болған рухсыз және кескінсіз сыртқы күштің кеселді әсерін жақсы 
түсінген, ондай күш адамды өзінің шынайы келбетін өзгертуге 
мәжбүрлейді, ол адам жағымпаз не жалақор, парақор не өсекші 
болады, достықты сатып, жалшыға аналады.

Дала ойшылы адамның жаңа онтологиясының мәнін терең 
ойлы сөзбен – «Адам бол!» – деп берген. Абай тұжырымдаған 
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толық адам онтологиясында жеке тұлға әлеуметтік механизмнің 
бұрандасы не жүйенің қосалқы бөлшегі емес, ол – рухани-
адамгершіл және зияткерлік тұрғыда дамып келе жатқан тұлға, 
ол құдіретті аманатты сақтап, жүрек иен намыстың айтқанымен 
жүреді. Абай үшін адам болу деген сөз, ең алдымен, адамгершілікті 
жоғалтпау, ізгілікті болу, адамгершіл мінезбен Ізгілік, Ақиқат 
және Сұлулық бірлігін сақтап, өмір сүру. Адам болу деген сөз 
– өз жүрегінде Құдаймен бірге қосылып, білімге, әділет пен 
мейірімге ұмтылу деген сөз. Бұл Жаратқанның адамға белгілеген 
тағдырға сай келу. Бұл адамдарға игі істер жасау, оларға білімнің 
нұрын жеткізу, мейірімді және адал болу. Абайдың пікірі бойын-
ша осындай адамгершіл қасиеттерді иелену және жетілдіру ынта 
арқылы, ғылымға, сенімге және өмірге деген адалдық негізінде 
жүзеге асады. Тек осындай адам жаңа қоғамдық қатынастарды 
жасап, қоғамды құрады. Осындай әлеуметтік маңызы бар мақсат 
ойшылдың дүниетанымдық ұстанымның іргетасына қойылған.

Абай көзқарасының ерекшелігі оның тұтас нәрсеге деген 
дүниетанымдық адалдықты сақтап, рулық мүдде көзқарасынан 
алшақтауы, бірақ сонымен бірге, ол жеке дарашылдық, оған қоса 
эгоизм мен эгоцентризм ұстанымын қабылдауға асықпайды. 
Абайдың пікірінше адам – бастапқы негіз және шарт, тұтас жүйе 
ретіндегі қоғам дамуының альфасы мен омегасы, сондықтан 
қоғамның қандай болатыны адамға, оның субъектілігін 
анықтайтын қасиеттеріне байланысты. Дала ойшылы жеке 
өзімшілдіктің көзқарастары мен құндылықтарын, тіпті «ақылды 
өзімшілдікті» де қабылдай алмайды, өйткені олар адамгершіл 
жаратылыс ретіндегі адам деформациясының көрінісі болады. 
Осы негізде қалыптасатын құндылық идеалы адамгершілігін 
жоғалтады, өйткені пайдакүнемдік тиімділік пен кәдуілгі 
прагматизмнің көзқарастарын көрсетеді.

 Абайдың адам онтологиясы жеке адамдардың өзара ара-
ласуы «Мен» және «Басқа» бетпе-бет кездесіп, тікелей байла-
ныс орнатқан кезде үлкенді құрметтеу, қонақжайлылық сияқты 
қоғамдық қатынастар туындап, адамгершіліктің іргетасы мен 
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«адами мәннің негізі» қаланады. Абайдың айтуынша «адамшы-
лықтың алды – махаббат, әділет, сезім». Бұлардың керек емес 
жері жоқ, кіріспейтұғын да жері жоқ. Ол – Жаратқан Тәңірінің 
ісі [1, 133 б.]. Сондықтан адамгершілік адами қатынастың сипа-
ты мен мәнін жүзеге асырудың баршаға ортақ түріне айналуы 
тиіс. Адамгершіл қатынастар – нағыз шынайы қатынастар, қоғам 
солардың негізінде құрылуы тиіс.

Мән-мағынасы жағынан алғанда Абайдың қоғамдағы білім 
мен ғылымның рөліне қатысты көзқарастары Әл-Фарабидің иде-
яларына жақын әрі үндес келеді. Екінші Ұстаз осындай идеялық-
дүниетанымдық құрылымдарды қоғам идеалы ретіндегі Ізгі қала 
үшін тұжырымдаған болатын. Әл-Фараби үшін қоғам мен тұлға 
өміріндегі білім алудың рөлі мен маңызын зерттеу, жетілген 
(зияткерлік және адамгершіл) «Ізгі қаланы» «надан қалаларға» 
қарама-қарсы қойып, салу мүмкіндігі маңызды болған. Әл-
Фарабидің философиялық көзқарастарының ішкі ниеті жеке адам-
ды да, жалпы қоғамды да жетілдіру мәселесіне бағытталған еді.

Адамды жетілдірудің мақсаты жанның биік адамгершіл 
қасиеттерін тәрбиелеу болатын. Әл-Фарабидің пікірінше, адам-
дар «келісім негізінде» бірге өмір сүрген кезде бақытқа қолдары 
жетеді, ол үшін дұрыс тәрбие, дұрыс басқару және дұрыс көзқарас 
қажет. Ең басты мәселе қоғам сондай жағдайға жету үшін қалай 
даму керек, бірге өмір сүру үшін мүдделердің, қажеттіліктердің 
және мақсаттардың үйлесіміне қалай жетуге болады? 

Адамгершілікті сақтап бірге тұру үшін баршаға ортақ 
қағидаларды білу қажет, ондай қағидалардың негізінде адам-
дардың бірге өмір сүруі негізделеді, жаман мен жақсыны ажы-
рату, әділеттілік пен оның жоқтығын, моральдық мінез-құлық 
мен моральдық әрекет және т.б. туралы білім алу нәтижесінде 
адамдар бірге өмір сүре алады. Сондықтан адам үшін ең әуелі 
дұрыс жүріп-тұру үшін, жамандық пен әділетсіздікке бармау үшін 
білім керек, жаман қылықтарды адам надандықтан жасайды. Әл-
Фарабидің пікірінше, адам да, қоғам да ізгі әрекетке жақсы мен 
жаманды айыра білгенде барады, сондықтан ол адамдар арасын-
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да өзара түсіністіктің негізі болатын қағидаларды және «бірге 
келісіп тұру» үшін ұйымдастыру амалын білу қажет. Сол арқылы 
ол білімнің негізінде және ағарту идеологиясын қолдану негізінде 
адамдарды надандық жағдайынан шығаратын мемлекеттік өмір 
мен мемлекетті басқарудың өзіндік тұжырымдамасын жасайды. 
Ізгі мемлекет құрудың себептерін білу – азаматтарына бақытты 
өмір сыйлайтын мемлекет қандай болу керек екенін түсінуден ба-
сталады. 

Ізгі қала – моральдық жаратылыс ретіндегі адамның тіршілігі 
жүзеге асатын қала. Адамның адамгершілігі, игі амалдарды жа-
сауы – әу бастан кемел қаланың негізінде жататын нәрселер. 
Мемлекеттің саяси құрылысы, оның шаруашылық, экономикалық, 
әлеуметтік өмірінің түрлерінің маңыздылығына қарамастан, 
ең маңызды және шешуші нәрсе – адамның моральдық болмы-
сы. «Ізгі қаланың» «надан қаладан» айырмашылығы «қаланың 
бөліктері және бөліктердің дәрежелері өзара махаббатпен байла-
нысады; олар әділеттің негізінде және (одан шығатын) әрекеттер 
арқылы ұйымдасып, сақталады» [11, 222 б.]. 

Абай мен әл-Фараби көзқарастарының ортақтығы екі 
ойшылдың да исламдық дүниені түсінудің рухани мазмұнын 
мәндік ұғынуынан шығады. Ислам әлемінің ойшылдары ақылға 
қонымды әлемдік тәртіп принциптеріне негізделетін әлеуметтік-
саяси өмірдегі, мемлекет азаматтарының тәрбиесіндегі, адам мен 
қоғамның дүниетанымын қалыптастырудағы сананың маңызы 
мен рөлін жоғары бағалаған. Фирдоуси салтанатты түрде былай 
жария еткен:

Изед сыйларының ішінде,
Ақылдан биік, сұлуы жоқ.
Тәжі ол айбынды әміршінің.
Көркі ол әйгілі әміршінің.
Мәңгі тірі деп ата сен оны,
Жүректен үрей, қапа қуылды,
Екі әлемде жетелейді ол сені.
Пайдаң мен қажетің де ақылдан [5, 28 б. (жолма-жол аударма)]
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Өз кезегінде Абай мынадай пікір айтады: «...дүниенің 
мағмұрлығы – бір түрлі ақылға нұр беріп тұратұғын нәрсе» [1, 
116 б.], «...өлшеуге келмейтін және ең биік нәрсенің негізі ақиқат, 
ақыл, игілік» [1, 112 б.]. Зиятты Алла Тағаланың адамға бер-
ген табиғи қабілет ретінде қарастырған әл-Фараби де, Абай да 
адам осы қабілетті зияткерліктің биік шынына жетіп, құдіретті 
ақиқатты түсіне алатындай деңгейге дейін қалай дамыта алады де-
ген сұрақ қояды. Екі ойшыл да адамдардың барлығы әуел бастан-
ақ ойлау қызметін атқара алатынына шүбә келтірмейді, дегенмен 
де олардың зияткерлік даму деңгейі әртүрлі және кейде арасы тым 
алшақ жатады. Бұл адамдардың ойлау қабілетін әрқалай дамыту-
ына байланысты, олардың білім алуы деңгейі әртүрлі және олар 
зияткерлік қабілетті дамыту үшін бірдей күш салмайды.

 Білімге құштарлықты тұжырымдау және зиятты қабілеттерді 
дамыту әл-Фараби философиясында өзінің алдында өмір 
сүрген грек ойшылдары Платон мен Аристотельдің зияткерлік 
тәжірибесіне, атап айтқанда әлеуетті және өзекті ақыл туралы, 
өзін-өзі танитын ойлау және әл-Киндиден бастап, Ибн Рушдқа 
дейінгі философтардың ілімдерінде көрініс тапқан құрандық 
ілімге қатысты ортағасырлық ислам философиясының түсіндіру 
мүмкіндіктері, әрекетшіл ақыл туралы еңбектерге жүгіну арқылы 
жүзеге асады.

Әл-Фарабидің пікірінше, адамдардың барлығының ойлауға, 
зияткерлік қызметке туа бітетін бейімділік болады, бірақ тәрбие 
мен әлеуметтік ортаға байланысты мұндай бейімділік әртүрлі 
дамиды. Зияткерліктің дамуын түсіну үшін әл-Фараби «төрт 
зият» концепциясын қарастырады, онда «әлеуетті», «сәтімен кел-
ген», «өзекті» және «әрекетшіл» ақылдардың өзара байланысы 
көрсетіліп, адам бойында ойлауға бейімділіктен, ойлаудың шыны 
мен ой қызметіне жеткізе алатын дамыған зиятты қызметке қарай 
өту ашылады. 

Адамды жігерлендіретін және «адамға деген қамқорлықты» 
мойнына алатын әрекетшіл ақылдың нұры Алла Тағаланың Ақыл 
қуатынан шығады және қоғамда бірдей қабылданбайды, өйткені 
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қоғамның өзі – әлеуметтік жіктелу тұрғысынан да, адамдардың 
жандарының ішіндегі ақылды, сезімтал, елестету бөліктерінің 
әртүрлі қосылуынан да біркелкі болмаған соң «адамға деген 
қамқорлықты» әртүрлі қабылдайды. Сондықтан да зияткерлік 
мәдениетке білімнің әртүрлі формалары мен ақиқатты танудың 
әртүрлі амалдары кіреді – дәлелдеу, риторикалық, софистік, 
поэзиялық [12, 131-137 бб.]. Танудың әр амалы ақиқатқа 
жеткізетін жолды көрсетуге үміттенеді, бірақ әл-Фараби олардың 
әрқайсысы ақиқатқа ұмтылса да, оған тек дәлелдік мәні бар таным 
ғана жететініне сенімді болған. Ақиқатқа жетудің басқа амалда-
ры – жарым-жарты, қателік жіберетін, алдамшы, кейде жалған 
тұжырымға жол береді. 

Ортағасырлық ойшылдың айтуынша қалаған адам ақиқатқа 
жете алады. Ақиқатқа жетем деген ұмтылыстың жүзеге асуы 
адамның өзіне, оның өз танымдық мүмкіндіктерін қолдануға 
жұмсайтын күшіне тәуелді. Қоғамда білім болмаса ол бақыттың 
қандай болатынын түсіне алмайды, өйткені оған қол жеткізу үшін 
оның қайда екенін білу керек емес пе? Сонымен, әл-Фарабидің 
пікірінше қоғам анығында білім қоғамына айналуы тиіс. Әл-
Фараби философиясының бүкіл мәнісі білімнің, оқудың және 
ғылымның терең маңызына арналды және ол әл-Фараби негізін 
қалаған, ал Абай және басқа да қазақ философиясының көрнекті 
өкілдері қабылдаған ағартушылықтың Қазақстан мәдениетіндегі 
орны неліктен мықты болатынын көрсетеді. 

Абай да, әл-Фараби тәрізді, адамдар ақиқатқа жету үшін 
жұмсаған еңбегіне сай, зияткерлік еңбектің нәтижесінде білімге 
ие болады дейді. «Аз ба, көп пе, білсем екен, көрсем екен деген 
арзу (тілек), бұлардың басы да туа біткен. Ақыл, ғылым – бұлар 
ізденіспен, еңбекпен табылған» [1, 128 б.]. Абайдың пікірінше, 
таным үдерісі бейнелі білімге негізделген сезімдік танымнан 
басталады, ол адамның бес сезім мүшелері арқылы алына-
ды. Алынған бейнелер есте сақталады, жаңа әсерлер бұрынғы 
әсерлерге қосылғанда адам үнемі өзгеріп, жаңарып отыратын та-
ным түрлеріне жолығады, бұл адамның жан қуатын нығайтады.
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Адамның жады неғұрлым көп нәрсе сыйдырса, соғұрлым 
оның рухы, жігері нығая түседі. «Бұл қуаттар әуелде кішкене ғана 
болады. Ескеріп баққан адам үлкейтіп, ұлғайтып, ол қуаттардың 
қуатын зорайтады. Ескерусіз қалса, ол қуаттың қайсысы бол-
са да жоғалады, тіпті жоғалмаса да, аз-мәз нәрсе болмаса 
үлкен ешнәрсеге жарамайтын болады» [1, 128 б.]. Зияткерлік 
қабілеттердің үздіксіз дамытуға және өз білімінің көкжиегінің 
кеңейтуге қатысты адамның әрекетсіз болуы заңды түрде ақылдың 
кемуіне, шеберліктің жоғалуына алып келеді. Осыдан үнемі оқу 
қажет және адам жанының қуаты әлсіремеу үшін үнемі еңбектену 
қажет деген Абайдың императиві туындайды.

Бұл тұста адамның танымдық қабілеті мен зияткерлік 
мәдениетін дамыту нәтижесі ретіндегі шынайы білім туралы 
пайымдағанда, Абай таным мақсатын, яғни адамның ақиқатқа 
жетуін жүзеге асыруының шарттары мен мүмкіндіктерін концеп-
туалды түрде негіздейді. Оның пікірінше, үш «қасиетті» шынай 
ақиқатқа жеткізетін, «адами мәннің негізін анықтайтын» танымдық 
қызметтің белгілі бір шарттары ретінде түсіндіруге болады, олар: 
«подвижной элемент» (қабылдаудың ширақтығы), «сила притяга-
тельная однородного» (ұқсасқан нәрселердің тартылу күші) және 
«впечатлительность сердца» (жүректің сезімталдығы). 

«Қабылдаудың ширақтығы» адам ақылының жаңа нәрсенің 
мәнін, құндылығын және оның келешектегі пайдасын тез анықтау 
қабілеті. Мұнда жағдайды жылдам пайымдап, дер кезінде 
шешім қабылдап, оны орындау маңызды. Адамның танымдық 
қызметінің екінші қасиеті заттарды салыстыра білу, жаңаны 
ескімен салыстырған кезде адам түсініксіз нәрсені анықтау үшін 
міндетті түрде кітаптарға немесе білетін адамдарға жүгінеді, сол 
арқылы өзінің ойын, пайымдау қабілетін дамытады. «Жүректің 
сезімталдығы» жүректі таза ұстау, танымды мақтаншақтықпен, 
пайдакүнемдікпен, жеңілдікпен, салғырттықпен кірлетпеуді 
білдіреді. «Сонда, – дейді Абай, – сырттан ішке барған әр нәрсенің 
суреті жүректің айнасына анық раушан (жарық) болып түседі. 
Ондай нәрсе тұла бойына жайылады, тез ұмыттырмайды. Егерде 
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бағанағы төрт нәрсемен жүректі кірлетіп алсаң, жүректің айнасы 
бұзылады, я қисық, я күңгірт көрсетеді» [1, 130 б.]. 

Бұл жерде Абай пайымының жүрек тазалығы, оның айнадай 
болуы, екінші жағынан сол айнаның нашар көрсетуі, яғни ақиқатты 
көрсетпеу себебі жоғарыда баяндалған сопылық көзқарастармен 
байланысы анық байқалады. Әл-Ғазали соңғысын аяқталған түрге 
келтірді. Егер әуелде «Жүрек-Айна» метафора болса, онда Ибн 
Араби шығармашылығы кезеңінде ол әлемді сопылық танудың 
мазмұнына айналды.

Жаттану жағдайында кейде білім мен ғылымның шы-
найы мәндері білінбей, білімнің орнын ақпарат, ғылым орны-
на ділмарлық басады. «Басына һәм бір өзіне өзгешелік бермек 
– адам ұлын бір бұзатын іс, деп жазады Абай, – әрбір наданның 
бір тарихатқа кірдік деп жүргені біз бұзылдық дегеніменен бір бо-
лады. Хакім, ғалым асылда бір сөз, бірақ Ғарафта басқалар дүр. 
Дүниеде ғылым заһири бар, олар айтылмыштарды жазылмыштар, 
оны нақлия деп те айтады. Бұл наклияға жүйріктер ғалым атана-
ды» [1, 122 б.]. Бұл ойлар Әл-Фарабидiң танымның софистiк және 
риторикалық тәсілдері туралы айтқан сыни пайымдарына ұқсас 
келеді, олар Абай айтқан айна-жүректің кірлеуі сияқты қате мен 
жалғанға ұрындырады. Бұл жағдайда Абай қоятын сұрақ заңды: 
жаңа нәрсе туралы жалған түсінікте, оның жалған көрінісінде 
қандай мән бар? Мұның жауабы белгілі, өйткені ақиқатты бұлайша 
танудың пайдасыз болары анық нәрсе. 

Сонымен қатар, Абай оқу мен білім беру туралы ойла-
рын жазған нақты-тарихи жағдай оның кейбір тұстарына өз 
түзетулерін енгізген, бірақ оның рухани ислам философиясының 
рухани мазмұны мен концептуалды көзқарасына, оның ішінде әл-
Фарабидың көзқарасына, мәндік жақындығын өзгертпеген. 

Егер әңгіме ғылым мен білім берудің орны мен рөлін 
түсінудегі жеке тұстары жайында болса, онда олар ең алдымен 
орыс мәдениеті мен ресейлік зияткерлік идеялардың ықпалына 
қатысты болар еді. Алайда бұл жерде де белгілі бір ұқсастықтар 
байқалады. Кезінде әл-Фарабидың антикалық теориялық 
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қайнарларға көңіл бөлуі көпшілік қабылдаған көзқарасқа деген 
белгілі бір қарсылықтың дәлелі еді, ол ислам мәдениетінде сы-
налса, Абайдың сол заманда озық ресейлік ойға көңіл бөлгені 
дәстүрлі қазақ қоғамында қабылданған көзқарасқа белгілі бір 
қарсылықтың дәлелі болмақ. Десек те бұл екі жағдайдағы 
қарсылық қоғамның дамуындағы серпін беретін жаңаға де-
ген құштарлық пен қоғамдағы надандықты еңсеруге деген 
талпыныстың дәлелі. 

Ең алдымен әңгіме Абайдың қазақ халқын оқытып, 
білім берудегі орыс мәдениеті мен орыс тілінің рөліне деген 
көзқарасына қатысты. Бұл туралы біршама көп айтылған және 
ондай ықпалдың ойшылдың философиялық көзқарасы бой-
ынша прогрессивті екенін, оның дәстүрлі қазақ қоғамының 
әлеуметтік-мәдени дамуында сұранысқа ие болғаны туралы 
дұрыс жазылған, өйткені ол прогрессті адамның саналы қызметі 
ретінде түсінетін жаңа дүниетанымдық парадигманы ашты. 
Абай орыс мәдениеті мен орыс тілін білуді қазақ қоғамының 
дамуындағы серпілісті тәсіл ретінде қарастырды, сондай-ақ ол 
капиталистік шаруашылықты игеру және Ағарту философия-
сы орыс мәдениеті арқылы қазақ мәдениетінің дүниетанымдық 
өрісіне енетініне, прогресс мүмкін екеніне және ол ақылдың 
арқасында жүзеге асатынына сенімді болды.

Қоғамдық қатынастарды ақыл мен білім принциптері негі-
зінде ұйымдастырудың жаңа парадигмасы батыс мәдениетінде 
Ағарту идеологиясы арқылы қарқынды түрде еніп, кеңге тарап, 
өз орбитасына жаңа қолдаушыларды тарту арқылы қазақ даласы-
на да келіп жетеді. Абайдың позициясы мен дарындылығы оның 
дүниетанымдық тұрғыда білімді моральдық жетілуге баратын 
жол ретінде тануында, білімді адам өмірінің жалпыға ортақ форма 
ретінде қарастыруында және оны адам мен қоғамның моральдық 
дамуының шарты ретінде қабылдай отырып, қазақтың дәстүрлі 
дүниетанымы үшін осы жаңа принципті жаңа формация адамын 
қалыптастырудағы іргелі әрі негізгі, жаңа әлеуметтік өзгерістер 
үшін жауапкершілікті мойнына алуға дайын принцип деп біледі. 
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Дәстүрлі қазақ мәдениетінде Абайдан басқа ешбір адам осындай 
дүниетанымдық акцент жасамаған еді, сол арқылы Абай білімге 
бет бұрып, білімді қоғам мен жоғары зиятты ұлтқа қарай жүретін 
қазақ қоғамының дамуындағы өзгерістердің даңғыл жолын 
ашқан.

Надандықты жеңіп, білімді теориялық қана емес, практикалық 
қызметте де басшылыққа алуға шақыру арқылы қазақ мәдениетін-
де білімнің моральдық ізгілік ретіндегі түсінігін бекітеді, бұл 
барлық жерде білімге, оқу мен ғылымға деген тоғышарлық және 
менсінбеушілік көзқарас басым болған жағдайда өте маңызды 
еді. Абай үшін білім қазақ қоғамын әлеуметтік-мәдени тұрғыдан 
өзгертудің басы, адамның өзін-өзі жетілдіруінің және моральдық 
дамуының кепілі болатын. Сондықтан қазіргі таным оның 
мұрасынсарқылмас қайнар ретінде бағалайды, өйткені оның 
ішінде жаңа әрі өзекті алуан түрлі түсініктер жасырынуда, ол бізге 
зияткерлік қызметінде еркін адамның шығармашылық ойларының 
маржандарын сыйға тартады. 

Абай – қазақ философиясының, оның еркін дауысының ка-
мертоны және қазақтың өзіндік санасының нерві, ол өз халқына 
риясыз адал болған соң, оның моральдық кемшіліктерін, 
әлсіздігін және әлеуметтік тұрғыда немқұрайды болуын аяусыз 
сынады, сондықтан ол Қазақстанның қазіргі тарихында Ақиқатқа, 
Ізгілікке, Сұлулыққа, Әділетке қызмет етудің ең биік үлгісі болып 
отыр. Оның рухани-зияткерлік мұрасы ізденген және қиналған 
адамдарға жол көрсететін шырағдан, білім мен моральдық 
кемелдікке шақыратын мәңгі үндеу болып қалады.
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2.5 Білім феномені: Абай және шығыс дискурсы

Ең алдымен білім сөзінің мән-мағынасына назар аударсақ, 
өз халқы үшін, жаңа құндылық парадигмасын құрған қазақтың 
ұлы ақыны Абай Құнанбаев үшін білім басты мәселелердің бірі 
болды. Шығыс пен Батыс әлемі үшін де қазіргі заманның басты 
мәселелерінің маңыздысы – білім феномені.

Надандық – барлық жамандықтың анасы оған жалқаулық, 
бекершілік, басқалардың есебінен өмір сүруге құштарлық, еңбекті 
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ауыр жүк деп санау, одан құтылып, өмірден ләззат алу, жүйрік ат-
тармен әдемі әйелді тамашалау т.б. жатады. Ал өмір осы тұрғыдан 
алғанда келесі қасиеттерге тола бастайды: ашкөздік, пайдаға де-
ген ұмтылыс, қызғаныш, өсек, қауесет, жанжал. Мұның бәрін 
қалай тоқтатуға болады, үйлесімділікке, махаббатқа, әділеттілікке 
толы өмірге қалай оралуға болады? «Бірлік жақсылар қауымында 
емес, санада болуы керек» [1, 17 б.].

Ол үшін ең алдымен халықтың әлемдік мәдени кеңістігіне 
енуіне ықпал ететін жаңа көкжиектерді ашатын білімді меңгеру 
қажет. Бұл еңбек адамзат баласына молшылық беріп қана қоймай, 
адам болып өмір сүруге, қолөнерді игеруге, керемет жан, жо-
март, риясыз, мейірімді болуға мүмкіндік береді. «Өз қолөнерінің 
жемісін алдаусыз сататын адам қасиетті деп саналады» [1, 52 б.].

Абай білімді адамды жетілдіретін жол ғана емес, оны санаға 
үйрететін құрал дейді. Оның мәртебесі жоғары. Бұл – халық 
меңгеруі тиіс ғылыми білім. Абай өз шабытын ғылым ордасына 
арнаған адамдардың еңбегін жоғары бағалайды. «Ондай адамдар 
ұйқыны да, тыныштықты да, ойын-сауықты да білмейді, олар 
адамзат үшін пайдалы жаңалықтарды тынымсыз іздеуде, электр 
энергиясын өндірді, адамға найзағай энергиясын бағындырды, 
бір-бірімен үлкен қашықтықта байланыс орнатуды үйренді» [1, 
71-72 бб.]. Біз адамдардың өмірін жеңілдететін, оны ыңғайлы 
ететін «позитивті ғылым» туралы айтып отырмыз. Және тағы 
да, бүгін белгілі болғандай, адамдар үшін шындықтың бірнеше 
түрінде өмір сүрудің керемет мүмкіндіктерін жасау. Бірақ Абай 
ғалымдардың тіршілік ету ортасын жетілдіру жөніндегі күш-
жігеріне құрмет көрсете отырып, мұнымен тоқтап қалмайды. Ең ба-
стысы, ғалымдар «адамның ақыл-ойын жетілдіреді, жақсылықты 
жаманнан ажыратуға үйретеді» деп санайды [1, 72 б.].

Ғылым қандай болуы керек. Абай оның басқа нұсқасын қа-
былдамайды. Ол адам өмірінің негіздерін бұзуға, жанжалдарға, 
соғыстарға, тонауға, зорлық-зомбылыққа бағытталған білімді 
білім, ғылым деп санамайды.Тек адам өмірінің моральдық та-
мырларымен, яғни сеніммен тығыз байланысты. Бұл оның «Білім 
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дегеніміз не?» деген сұраққа берген жауабында ең маңыздысы. 
Рухани мағыналарға, Алланың өсиеттеріне жол ашатын нәрсе. 
Бұл иман мен білімді берік біріктіретін, білімді ең жоғарғы игілік, 
ең үлкен құндылық ретінде түсінуге мүмкіндік беретін руханилық 
тұжырымдамасы. Мұнда Шығыс пен Батыс арасындағы шека-
ра жатыр деуге де болады. Егер «позитивті» білім өмірдің руха-
ни бастауынан алшақтаса, ол өз мақсатына опасыздық жасайды, 
адамдарға қарсы бағытталған, жақсылықтан жамандыққа айнала-
ды. Бұл Батыс тарихында білім адамзатқа қарсы өлімге әкелетін 
қару болған кезде болды. Бұл туралы М. Хоркхаймер мен Теодор 
Адорноның «ағарту диалектикасы» атты бағдарламалық еңбегінде 
жазылған [2]. Абайдың ең үлкен көрегендігі – білімнің адам 
өміріндегі рөлінің артып келе жатқанын ғана емес, оның бойында 
жатқан қауіп пен қатерді де түсінуінде. Қазақ ойшылы өз халқын 
білім мен ғылымға шақыра отырып, оны осы қауіп-қатерлерден 
қорғайды. Мартин Хайдеггер тұлғасында Батысқа құтқару жо-
лын ашады. Біз ақылға келуіміз керек, деп Хайдеггерді ақылмен 
«артқа шегінуге» шақырады [3]. Шын мәнінде, бұл моральдық 
құндылықтарға негізделген шынайы білімге деген «алға қадам».

Білімді ең жоғары игілік деп бағалап, бойында ғылымға де-
ген сүйіспеншілікті, жаңалыққа құштарлықты тәрбиелеу ке-
рек. Ғылымға тек мүмкін пайда үшін, жинақтау үшін, әлде құр 
босқа ұмтылса, «білімге деген көзқарасың өгей шешенің өгей 
баласына көзқарасындай болады». Осындай өмірлік ұстаныммен 
айтарлықтай нәтижеге қол жеткізбеу, ғылыми жаңалықтар аш-
пау. Білімді ең жоғары игілік ретінде қабылдау керек. Ал мұның 
жақсы себебі бар. «Ғылым – Алла Тағаланың бір жүзі, сондықтан 
ғылымға деген сүйіспеншілік пендешілік пен шынайылықтың 
белгісі. Ғылымның биігіне қол жеткізбеңіз, оны ақша үшін 
істеп, өзімшіл, негізсіз мақсаттарға қол жеткізбеңіз» [1, 61 б.]. 
Басқа дәуірде, басқа мәдени кеңістікте Абайдың үнін естігендей: 
ғылым мен техника болмыстың мәнін түсінудің жолы, болмыстың 
«терезесін» ашу мүмкіндігі – дейді Хайдеггер.

Абай Құнанбаев пен Мартин Хайдеггердің ілімдері бүгінгі 
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таңда өте өзекті болып отыр. Ал мұндай білім мен ғылымды 
адамдарды жою, лаңкестік әрекеттер, соғыстар мен зорлық-
зомбылық үшін пайдалануға бола ма? «Білім – әділдікке қызмет 
етіп, Алланың заңының талаптарына жауап беру керек» – деп 
қайталаудан жалықпайды Абай [1, 73 б.]. Сонда да «білімді пайда 
үшін алуға ұмтылмаймыз. Керісінше, байлықты білімді меңгеру 
жолында пайдаланамыз.

Ал Абай ұлттық тәрбие философиясын жоғарыдағы 
қағидаларға, ғылымның нақтыланған мақсаттары мен міндет-
теріне сай жасайды. Оқыту мазмұны – рухани-адамгершілік 
құндылықтардың басымдығы бар озық идеялар мен теория-
лар. Білімді игеру мен арттырудың Шығыс әдістерін арнайы 
әзірлейді. Бірінші қасиет ол «қозғалыс элементі» деп атайды. 
«Бұл қасиет көргендерін және естігендерін түсінуге ғана емес, 
сонымен бірге неден туындайтынын және қайда апаратынын 
нақты түсінуге көмектеседі. Бұл қасиет болмаса, көп мағынасы 
пайдасыз, ол ештеңе бермейді» [1, 86 б.]. Бүгін біз айтар едік – 
пайдасыз Интернеттің ақпараттық лабиринттерінде кезіп жүру, 
«жалған жаңалықтар» хабарламаларымен танысу, өз басының 
қатысуынсыз, сыни ойлау, ойдың «қозғалмалы элементі» жоқ. 
Бұл тіпті пайдасыз ғана емес, сонымен бірге қауіпті, өйткені ол 
өтірікті, алдауды шындық үшін қабылдауға мәжбүр етеді. Абай 
жазған екінші қасиет– «салыстырмалы-тартылыс күші». Бұл 
жаңаны бұрыннан белгілі адамдармен салыстыру, ұқсастықтар 
мен айырмашылықтарды табу, ұқсастықтар құру мүмкіндігі.

Бірақ бұл ұқсастықтардың шегін, салыстырмалылығын 
да білу керек. Ұқсастардың бағасы, Абайдың айтуы бойынша, 
үшінші қасиет: «жүректің әсер етуі» арқылы анықталады. Өз 
еңбектерінде «сананың тазалығына» ұмтылатын батыстық әдіскер 
үшін мұндай талап қолайсыз болып саналады. Бірақ Абай барлық 
өшпенділікпен көмілген жүрек, шынайы танымға қабілетті емес 
және бәрін бұрмаланған түрде ұсынадыдеген сенімділікпен ай-
тады. Тек қатыгездіктен босатылған таза жүрек шындықты 
түсінуге ашылады. Абай білім мен ізгіліктің ішкі туыстығын та-
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лап етеді. Оның герменевтикасы, риторикасы және диалектикасы 
моральдың берік негізіне негізделген. «Кітап туралы ғылымды 
түсіну үшін, ең алдымен, жанды, ойларды жаманнан тазартып, со-
дан кейін ғана оқуды бастау керек» [1, 89 б.].

Абай өз әдісін білімді арттыруға ықпал ететін екі «құралмен» 
толықтырады. Солардың бірі – мулахаза (араб. – полемиканы 
жүргізудің нәзік өнері), басқалары – мухафаза (өз позицияларын 
қорғаудағы қаттылық). Қазіргі мәдени дискурста бұл қасиеттер 
тиімді ғылыми қызметке ықпал етіп қана қоймайды, сонымен 
бірге әлемдегі мәдениеттер мен ұлттық бейнелер арасындағы 
айырмашылықтар жанжалдарды болдырмаудың және тыныштық 
пен келісімді орнатудың қажетті шарты болып табылатын 
жаһандық әлемде келісім мен өзара түсіністікке қол жеткізудің 
маңызды принциптері болып табылады.

Абай «Білімнің жоқтығы адамды малмен теңестіреді» [1, 75 б.] 
– деген маңызды қорытынды жасайды. Шынайы білім «жәуан 
мәртты» қазақша айтқанда «жас адамды» шабыттандырады, ол үш 
қасиетті – шыншылдықты, жақсы ниетті, ақыл-ойды, яғни жоғары 
адамгершілік құндылықтарды бейнелейді. Абайдың білім мен 
ғылым туралы айтқаны біздің қиын-қыстау заманда да өте өзекті. 
Сіз білімді зорлық-зомбылық, пайда, соғыс үшін пайдалана ал-
майсыз. Оның мақсаты басқаша: руханият, мейірімділік, келісім. 
Қазіргі мәдени кеңістікте Абай шығыс ойшылдарымен диалогқа 
түседі. Олар философиялық пайымдаулардың тереңдігімен ғана 
емес, сонымен қатар лирикалық поэзия жанрында: «Даналықтың 
шырынынан нәр алады».

Біздің аямызда ұлттық сипаттар мен ерекшеліктерді сақтай 
отырып, білімнің мәні мен мақсатын түсіндірудегі Абай мен 
шығыс ойшылдарының ұстанымының ұқсастығы атап өтіледі. 
Бұл қазіргі заманғы гуманитарлық дискурстың «телосын» жасай-
ды. Бірақ «ғалымдардың бәрі данышпан емес, әрбір «данышпан 
ғалым» емес. Ғылымның өз құзыреті, өз қызмет саласы бар. Өмір 
мен өлімнің құпияларына енетін болмыстың жоғары шындықтары 
– сенімнің мақсаты.Ал осы сырларға енген адам данышпанға ай-
налады.
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«Алла Тағала құдіретті, біздің мүмкіндіктеріміз шектеулі. 
Шексізді шексіздікпен өлшеу мүмкін емес» [1, 63 б.]. Абай білімнің 
екі түрін: позитивті, табиғат заңдарын белгілейтін және оларды 
адамдардың игілігі үшін пайдаланатын, рухани, сенімге сүйенетін 
деп ажыратады. Позитивті ғылымдардың да, адамгершілік 
құндылықтардың да негізі болып табылатын рухани білім. Бұл 
іргетас болмаса, әлем релятивизм мен скептицизм батпағына ба-
тып, жақсы мен жаманды, әдемі мен ұсқынсызды ажырата алмас 
еді. Абай рухани білімсіз позитивті ғылымдар соқырлықтан зар-
дап шегеді деп қайталаудан шаршамайды. Рухани білімді дәріптей 
отырып, Абай Абу Хамид әл-Газали мен Джамаладдин Румидің 
дәстүрлерін жалғастыра отырып, Шығыс дискурсына енеді. Ал 
позитивті ғылымдарға құрмет көрсете отырып, қазақ ойшылы 
қазіргі философ және ақын Мухамед Икбалмен диалогқа түседі. 
Абай өз шығармашылығымен білімнің екі ағынын байланысты-
рып, мәдени дәуірлер арасына көпір салады.

Қазақ философы ислам руханиятының негізгі қағидасы: білім 
мен сенім бірлігін қолдайды. Ол Абу Хамид әл-Газалидің исламның 
дәлелі деп аталатын сөздерін естиді. Оның тұжырымдамасында 
иман білімді де, ақылды да қамтиды. Ол позитивті ғылымды айт-
пайды, тек рухани білім – иман туралы айтады [4]. Ол үшін екі 
ғылым бар – Жаратушыға жақындататын уахи ғылымы және уахи 
ғылымына жол азат ететін мінез ғылымы. Идеясы қарапайым: кез 
келген адам «жойғыштардан» зардап шегеді – зұлымдық, ашкөздік, 
алдау, көреалмаушылық. Ол металдар өтетіндей «трансмутация-
дан» өтіп, қоспалардан босатылуы керек. Оған «құтқарушылар» 
– сенім, үміт, мейірімділік, махаббат көмектеседі. Ал жүрек жа-
мандықтан тазарған кезде «аян ғылымының» уақыты келеді.

Содан кейін келісімнің негізгі критерийі: құдай көзін бөліп 
көрсете отырып, шығыс герменевтикасының ұстанымдарына 
жүгіну керек. Ал әл-Газали піл туралы шығыстағы әйгілі астар-
лы әңгімені келтіреді.Олар пілді танысу үшін қай ауылға жіберген 
жоқ. Бірақ оны көргісі келетіндерді сезіну үшін олар оны қараңғы 
бөлмеге орналастырды. Әрбір кірген адам пілді сезіп, не нәрсеге 
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сенімді екенін айтты. Біреуі пілдің аяғына тиіп, оның алдында 
желдеткіш тұрғанын айтса, екіншісі оның алдында бағана бар деп 
қарсылық білдірді.

Барлығы да дұрыс, бұл жерде ешкімдікі дұрыс емес еді. Себебі 
мағынасы тек Аллаға қол жетімді тұтастықта ашылады. Өмірде 
де солай: адамдар өз көзқарастарын қорғап, қызу пікірталас ту-
дырады. Бірақ онда шындықтың бір бөлігі ғана ашылады. Барлық 
шындық, шынайы шындық тек Аллаға үндеу арқылы қол жетімді 
болады. Қарапайым, қарапайым көрінетін астарлы әңгімеде терең 
астар жасырылады. Келісімге адамдар шындықтың бетін аша-
тын Жаратушыға жүгінген кезде ғана қол жеткізуге болады. Әл-
Газали барлық ғылымдар адамды жетілдіруге арналған, олардың 
барлығы келісім мен бейбітшілікке ықпал етуі керек деген өмірдің 
маңызды принципін бекітеді. Ал егер олай болмаса, оларды ғылым 
деп атауға болмайды.

Абай көзі тірісінде аңызға айналған және әулие болып 
жарияланған Джалаладдин Румимен де диалогқа түседі. Ақын-
философ позитивті ғылымдарды дәріптемейді, бірақ білімнің ру-
хани негіздері мен адамның бүкіл өмірі туралы ойлайды. Оның 
әйгілі «Поэма о сокрытом смысле» поэмасы «Песнь Свирели» 
кіріспесінен басталады. Бұл оның сүйікті музыкалық аспабы. 
Сыбызғы адам жанының рухани бастаудан ажырағанын жырлай-
ды. Махаббат нысаны нұр шашады, нұрланбаған адам қанатсыз 
сұңқарға ұқсайды. «Ақиқаттың басқа айнасы жоқ – тек махаб-
батпен лаулаған жүрек. Ол жерде шағылысу жоқ – асығыңыз, 
жаныңыздың айнасын тазалаңыз» [5, 8]. Сыбызғы жанға сіңіп, 
сағынышпен, мұңмен жаралайды: ақылға кел адам, әдет-ғұрып 
пен нәпсі талпыныстың алтын тізбегін үз, жүрегіңде Құдіреті 
шексіз махаббат орнасын. Свирелдің нені жырлайтыны көптеген 
мысалдарда, әңгімелерде, «Илиада» мен «Одиссеядан» асып 
түсетін өлеңді құрайды. Бұл дүниежүзілік мәдениет қазынасына 
енген шығыс философиялық-поэтикалық ойындағы інжу-маржан. 
Руми Абайға да жақын, өйткені екеуі де жүректің поэтикалық 
логикасының тәжірибесін ұнататын философ-ақындар.
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Шығыс ойшылдарына білімнің рухани негіздерін бекітудегі 
еңбектерінде қолдау көрсете отырып, Абай сонымен бірге 
позитивті ғылымдардың мақсаты мен ұлы миссиясын ой елегінен 
өткізіп, ғалам заңдылықтарын зерттеп, адам өмірінің жағдайын 
жақсартуға бағытталған. Осы ұмтылыста ол Пәкістанның белгілі 
философ-ақын және қоғам қайраткері Мухаммад Икбалмен 
кездеседі. Ол Құранның шығармашылық, ізденушілік сипатын та-
лап етеді, онда білімге бірнеше рет шақыру естіледі.

Сонымен қатар, индуктивті ақылдың пайда болуы, 
нақты зерттеуге бет бұру, эксперименттік ғылымның ба-
сталуы Құранмен байланысты. Бұл эксперименттік әдістің 
басымдылығына маңызды талап, эксперименттік әдісті Фрэн-
сис Бэкон есімімен байланыстыратын батыстық дәстүрді жоққа 
шығару. Икбалдың айтуынша, Құраннан кейін арабтар Бэкон 
заманынан әлдеқайда бұрын тәжірибелік әдісті қолданған және 
дамытқан. Икбал Құранның ішкі жарығынан кейінгі оң ғылымдар 
туралы білімді білдіреді. Мұның бәрі Құран шабытты «өмірдің 
әмбебап қасиеті ретінде, оның табиғаты мен сипаты тіршілік 
эволюциясының әртүрлі кезеңдерінде әртүрлі болғанымен» [6, 
122 б.] қарастыратынын көрсетеді.

Абай мәдени дәуірлер арасындағы байланыстырушы 
жіптерді тарта отырып, рухани білімнің жоғары сипаты тура-
лы және сонымен бірге оң ғылымдардың рухани ұстаныммен 
байланысындағы маңызы туралы тезистерді қуаттайды. Қазақ 
ойшылының ойға алғанының бәрі позитивті білім рухани ко-
ординаттарын жоғалтып, жаратушысына қарсы бағытталып, 
адамзаттың өмір сүруіне қауіп төндіретін жаһандық әлемде 
өзінің ерекше өзектілігін көрсетеді. Абай құндылықтарды қайта 
бағалауға, позитивті ғылымдарға олардың шынайы мақсатын – 
жақсылыққа, бейбітшілік пен келісімге қызмет етуге шақырады.
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2.5 Абайдың діни танымы

Абайдың рухани темірқазығын бекіткен ұстаз – өз әкесі 
Құнанбай қажы Өскенбай баласы болды. Қарқаралыда мектеп-
медресе тұрғызған, Мекке мүкәрамға қазақ баласы түсетін Тәкие 
салдырған, Семей өңірінде мешіт-медресе салуға демеуші болған, 
қажылық сапардан кейін өзін дүние ісінен тәрк еткен Құнанбайдың 
діндарлығы Абайдың діни танымын қалыптаған, дүниеге сын 
көзімен қарауға тәрбиелеген. Абай шығармашылығын, Абай 
әлемін дүниежүзіне танытқан Мұхтар Әуезов «Егер гуруды іздеп 
әлемді шарлаймын деп бекінсең әулиені көрші үйден табасын» 
дейтін жапон мақалын «Кейде даладан іздеген даналық өз үйіңнің 
төрінде отырады» деп аударуына Абай мен Құнанбай арасындағы 
рухани тәлім әсер еткен. Себебі, Абайдың пір тұтқан жақыны, көз 
алдындағы әулиесі Құнанбай болды. Физули, Шәмси, Сәйхали, 
Науаи, Сағди, Фирдоуси, Қожа Хафиз секілді шығыс шайырлары-
на дейінгі нәрдің негізі өз әкесі еді. 

Төрт құбыласы тең, «қарадан шыққан хан» атанған 
Құнанбайдың қатал образы Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» ро-
ман-эпопеясы арқылы танылды. Рас, ол Қодар мен Қамқаны дарға 
астырды, немересі Әмірге алақанын теріс жайып, қарғыс батасын 
берді, қаралы көшті шапты, үш жастағы перзентін құн орнына 
берді. Әйтсе де Құнанбай мырза Бердіқожаны (Мұхтар-Омархан-
Әуезхан-Бердіқожа) дос тұтып өзіне қоңсы еткен, «Хорунжий» шені 
бола тұра Кенесары ханның әскеріне қарсы шаппаққа ұмтылған 
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бауырын сабаған, ұлдарын жәдидше һәм еуропаша білім алғызған 
тұлға. Көркем шындық пен тарихи шындықтың аражігін бөліп 
объективті ракурстан тұтас қарағанда ғана Құнанбай панорамасы 
толық ашылады. Ал Абайдың дүниетанымы мен діни танымының 
бастауында, ұяда көрген уыз тәрбиесінің тамырында тақуа әкенің, 
байсалды әженің, сыпайы ананың тәлімі жатқандықтан Құнанбай 
қажының болмысын танудың маңыздылығы арта түседі.

Құнанбайдың кісілік келбеті туралы жазбаша дерек аз емес. 
Қазақстанға жер аударылған поляк революционері Адольф 
Янушкевич 1846 жылы 11 маусымда досы Густав Зеленскийге 
жазған хатында аға сұлтанды былайша сипаттайды: «Табиғат 
оған кесек ақыл, ғажайып ес және жүйрік тіл берген. Іскер, өз 
аталастарының игілігі туралы қам жейді. Дала заңдары мен құран 
қағидаларының жетік білгірі. Қазақтарға қатысты россиялық 
уставтарды бес саусағындай біледі. Қара қылды қақ жарған би 
және өнегелі мұсылман... Құнанбай сөйлеу үшін жаратылған ма-
шина ғана емес, ол тек бұрамағанда ғана тоқтайтын сағат дерсін. 
Төсектен тұрысымен-ақ сөйлей бастайды, содан көзі ұйқыға кет-
кенше толассыз сөйлеп береді. Минут сайын ақыл сұрап, қазақтар 
оған келіп жатады. Қос қолын мықынына таянып, екі-үш сөзден 
кейін-ақ шариғаттан үзінді келтіріп, ол абызша сұңқылдап кетеді. 
Оның жадында сақтау қабілеті таң қаларлық, үкіметтің барлық 
указдары мен жарлықтарын кітаптан оқып отырған адамша жатқа 
айтады...» [1]. Құнды дерек Құнанбайдың әділетсүйгіш адам әрі 
дінге берік тақуалығын «Қара қылды қақ жарған би және өнегелі 
мұсылман», «…шариғаттан үзінді келтіріп, ол абызша сұңқылдап 
кетеді» деген жолдарда көрсеткен, сонымен қатар сапқа тұрып 
намаз оқығанда имамдық қызмет атқарғанын суреттейді. Еу-
ропада алуан жүйрік интеллектуалдармен сұқбаттасқан, кіл 
интеллигенцияның ортасында жүрген, менменсіген талайды 
місе тұтпайтын поляк революционерін аға сұлтан Құнанбайдың 
турашылдығы мен шешендігі тәнті еткен. Өз ұрпағы Ахат 
Шәкәрім баласының (1900-1986 ж.ж.) естелігінде: «Құнанбай 
діншіл адам болған. Пара алуды, пара беруді, өтірік айтып ұрлық 
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қылуды, адамға табынуды жаны түршігіп жек көрген. Ол тек 
құдай мен көпке бағынуды лайық деп санаған… Өскенбайды 
іздеп келген адамдардың дауларын Құнанбай тыңдап, әділ билік 
айтады, оған екі жағы да риза болып қайтады екен», [2] – делінеді. 
Билік айтып, жораға түсу үшін қара қылды қақ жарған әділдік, 
туралықтан тайғызбайтын берік иман керек. Құнанбайдың осы 
қасиеті Абайға жұққан. Он үшінші қара сөзінде «Біреу өлтіремін 
деп қорқытса да, мың кісі мың түрлі іс көрсетсе де, соған ай-
нып көңілі қозғалмастай берік болу керек. Бұл иманды иман 
тақлиди дейміз» [4] – деген жолдарда дәтінін беріктігін, айнымас 
мінездің өзіне де қанмен сіңгенін түсінуге жөн сөлтейді. Абай 
діни аскеттік жолға түспегенмен, билік айтып арға жүгінген. Би 
болу әділдікті, тапқырлықты, даналықты талап ететін шешендік 
өнер. Бір жағынан, билік жүргізу Ырғызбай, Өскенбай секілді 
арғы аталарынан келе жатқан мұрагерлік те еді. 1909 жылы Пе-
тербургте жарық көрген, Құнанбай балалары даярлаған Абай 
өлеңдерінің басылымында: «20 жасында Абай халық ортасын-
да Мөңкедей бас шешен болды… Қазақтың ескі заманы болса, 
бұрынғы қазақтың атақты биінің бірі болмағы анық еді» [3], – 
деп жазылды. Абайдың өзі айтқандай «Адамға үш алуан адам-
нан мінез жұғады: ата-анасынан, құрбысынан, әсіресе солардың 
қайсысын жақсы көрсе, содан көп жұғады»[4]. 

Совет заманында ислам дініне үрке қарап, әке мен баланың 
арасындағы рухани қарым-қатынастан гөрі ескі мен жаңаның тай-
таласы етіп сипаттау қолайлы болды. Қазақы дүниетанымға теріс 
үрдіс Абайдың шығысынан алыстатып жіберді. Ғалым Тұрсын 
Жұртбайдың «Мен дүниеге Абайдың көзқарасы арқылы қарайтын 
ортада өстім. Құнанбайға қатысты Әуезов көрмеген деректерге 
ұшырастым. Омбыдан Құнанбай туралы 2000 беттік мұрағат ма-
териалдарын кезіктірдім… Көркем шығарманың өзіндік талабы 
болады, Әуезовтің жазғаны – көркем шындық, ал менің ұстанған 
жолым одан басқа. «Абай» жолындағы көркем шындық қандай? 
Құнанбайдың басынан кешкен өмірлік шындық қайсы?» деген 
сұрақтарға жауап іздеп, ажыратып, талдағым келді. Мұндағы мақсат 
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– Әуезов шығармашылығы туралы пікір білдіру, Құнанбайдың 
нақты өмірі туралы айту үшін ғана емес, тарихи шындықты, 
өмірлік шындықты, көркем шындықты оқырманның өзі салысты-
руына жол ашып, сол арқылы көркем талғамын қалыптастыру» 
[5] – деп жазғаны Құнанбайдың, Абайдың нақты болмысы тари-
хи шындықты, өмірлік шындықты, көркем шындықты екшегенде 
танылатынын меңзейді. Сол себепті, Абайдың діни танымын зер-
делегенде Құнанбай құбылысына тоқталмай кету қателік, зерттеу 
объектісінен қиыс кету болар еді. Абайдың өмір мектебі, туған 
ортасы, қазақ даласындағы исламның тарихы, діннің психология-
сы мен социологиясы, патшалық империяның дін саясаты, татар-
башқұрт дін ағартушыларының ықпалы, исламның сопылық 
мұрасы мен оның көрнекті өкілдері, сопы шайырларының ақын 
шығармашылығындағы іздері болмақ. 

Абайдың діни танымының бастауында әкенің ықпалы тұрса, 
кейіннен діни-танымдық, діни-сопылық және діни-дидактикалық 
тақырыптарда қалам тербеген шығыс ақындары Физули, Шамси, 
Сәйхали, Науаи, Сағди, Фирдоуси, Қожа Хафиз әсер етсе, руха-
ни түлеуіне, діннің мәнін іштен тану қабатында Яссауи филосо-
фиясы тұрды. Өйткені, Абай үшін азанның даусы емес адамның 
ішкі даусының қуатты болғаны маңызды еді. Дінді формаға, кең 
етек көйлекке, сақал мен келте балаққа байлайтын дүмшелікке 
қас болғаны – діннің мазмұнын терең меңгергенінен хабар береді. 
Қисық арба жол бұзатынын, шала молда дін бұзатынын қара 
сөздеріндегі сыни жазбаларынан, өткір сарказмдағы өлеңдерінен 
көруге болады. Заман қалай-қалай құбылса да Әуезов зерттеу 
еңбектерінде «Абай діні – сыншыл ақылдың шартты діні», «Абай 
діні – адамгершіліктің діні» деп болашақ абайтанушыларға жол 
нұсқап кетті.

«Абай жолы» роман эпопеясында Абайдың ислам туралы 
түсінігін диалог арқылы жеткізді. «Абай:

- Тарихтан біз Ислам тарихын, медресе дәрісі түрінде емес, 
жай өздігімізбен түртініп оқығанымыз бар… – дейді.

Михайлов бұл сөзге күлді де:
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- Ендеше мен сізге айтайын, Ислам тарихы – білім, ол үлкен 
білім! Тек қандай тарихшы жазғанын талдау керек… – деп Ми-
хайлов бүтін Исламға байланысты, Шығыс туралы Абайды 
қайран еткен, қызық жаңалықтар айтып кетті. Ислам, араб өнері, 
жалпы дүние жүзінің ғылым, сана табысына көп ғасырлар бой-
ында аса зор жемістер берген. Ескі антик өнері мен Еуропаның 
беріде келіп шыққан ояну дәуірінің арасында жатқан бірнеше 
жүз жылдар меңіреулігі бар. Сондағы көп ғасырдың қараңғылық 
заманына сәуле беретін тек араб мәдениеті екенін айтып өтті. 
Арыдағы Сократ, Платон, Аристотель мирастарын бүгінгі өнерлі 
халықтар қауымына өзінше өсіріп кеп, жеткізушілер Шығыстан 
шыққан данышпандар болғанын ескертті» [12]. Көркем шындық 
деген осы. М. Әуезов еңбектерінде ақынның діни танымы осы-
лайша әр жерде жұмбақтап беріледі, тар заманның талабына 
сәйкес түбегейлі ашып айтылмайды. Кемеңгердің діни танымын 
дұрыс саралау үшін тарихи шындыққа ден қойылады. Тал бесікте 
Ибраһим деген ныспы берілгеннен жер бесікке дейінгі өмірінің 
әрбір «соқтықпалы-соқпақсыз» ғұмыр жолы сарапталады. 

Абайға Ибраһим деп пайғамбардың есімі қойылғаны – қожа-
молдалар кітап ашып, азан шақырып ат қою дәстүрге айналған, 
ислам ғұрыптары жайыла бастаған отырықшы ортада өскендігін 
білдіреді. Оған дейінгі Сыр бойынан Шыңғыстауды бетке алған 
бабаларының есімдері Ырғызбай, Торғай, Кеңгірбай деп жолай көш 
түскен өзен атауларымен аталды, тіпті Құнанбай, Өскенбай, Ай-
дос, Олжай, Әйтек, Кішік, Сары, Сүйірбас жеті атасы таза қазақы 
есіммен қойылды. Перзент дүние есігін ашса Құран-Кәрімнен ат 
қою рәсімі кедей-кепшіктің үйінде жасала бермеген, керісінше 
Құнанбай секілді ат мінгізіп, байғазы беретін бай-бағланның отау-
ында жүзеге асқан. Демек, Абай көшпелі рухтың әлсіреп, хандық 
билік құлап, отырықшы мәдениетпен қоса діншілдіктің құрсаулай 
бастаған кезінде өмірге келді. Көргенін жазбай танитын елгезек, 
естігенін естен шығармайтын зерек боп өседі. Көшпелі салттан 
жұққан зеректік Абайдың ақындық жолына негіз болды. Әрхам 
Кәкітайұлының естелігінде бұл қасиетін: «Өздерінің мөлшерлері 
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дәрісін оқып шығып қолы босаған уақыттарында халфелік білім 
алуға жақындап қалған ірі шәкірттердің бір ермегі шығар, бәйіт 
айту, Мұхамедие, Зарқұм, Суффаттл ғазиз деген жырлы, күйлі 
кітаптарды әндетіп қосылып оқу, думан-сауық құрып, көңіл 
көтеру әдеті екен. Туысында ақындық таланты бар Абай мына 
ұйқасымды, мұңды, күңіренген үнді қатты тамашалап, бар ын-
тасын қойып тез үйренді. Соларға қосылып өзі де бәйіт, шығыр 
(шағири) айтатын болады» [6] – деп түсіндіреді.

 Бала Абай үшін Құнанбай аскеттік ұстанымдағы қажы емес, 
салт-дәстүрге жүгінетін билігі бар, ел мен елді бітістірген шешен, 
қарулы найзагерлігі бар идеалды рухани әке болды. Құнанбайдың 
шөбересі Әрхам Кәкітайұлының баяндауынша: «Өзінің алғашқы 
бәйбіше қатыны Күңкеден туған ұлының атын Құдайберді, 
Ұлжанның тұңғыш ұлының атын Тәңірберді қойған. Мынау 
үшінші ұлының атын Ибраһим деп арабшалап қояды. Ибраһим 
Мұхаммет пайғамбардың ұлы атасы, өзі де пайғамбар атағын 
алған адам екен. Бұл атты баласына қоюы Құнанбайдың өз ортасы-
нан ерекше дін жолына берілгендіктің белгісі сықылды. Құнанбай 
мұсылманша көп оқымаған адам. Абайдың әкесі Құнанбай бір 
анадан жалғыз болып қатыбас, қытымыр, суық пішінді, үй-ішіне 
жылы шырай бермейтін адам екен.

Адамға сыншыл Құнанбай балаларын да сынап, байқап жүріп, 
жас Абайдан зор үміт күтеді екен. Ауыл адамдары:

– Мырза, балаларын ер жетіп қалыпты. Қайсысынан үміттісіз, 
– деп сұрағанда, Құнанбай:

– Не күтсендер де, мына қарашұнақтан күтіндер, – депті деген 
аңыз бар.

Абайдың басы үлкен, құлағы кіші болғандықтан да, оны 
«қарашұнақ» деп атап кетіпті» [6] – деген деректен нақты ел 
аузындағы адам тану мәдениетін көруге болады. Бірақ мұндағы 
Әрхам Кәкітайұлының «Бұл атты баласына қоюы Құнанбайдың 
өз ортасынан ерекше дін жолына берілгендіктің белгісі сықылды» 
дегені тегін емес. Зере әжесі пайғамбардың ауыр есімін ата-
мауды құп көрген. Абай, Телғара, Қарашұнақ секілді жанама 
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есімдері ел арасында мәшһүр болатыны заңдылық. Құнанбайдың 
сол қарашұнағы күллі адамзатқа ортақ зор тұлғаға айналды. 
Қарашұнақ Абайды толық адам еткен қырдағы діни білім екені 
анық. Құндылық біткеннің бәрін осы дінге байлап қана Абай 
үлгісі табылады. Абай мұрасы ешкімді адастырмайтын діни 
ілімнің шамшырағы секілді.

Мұхтар Әуезовтың «Абайға шығыстан кірген бұйымдардың 
басы ислам діні» дегенінде ақынның шығысын дінмен, баты-
сын біліммен байланысты іздеу керектігін меңзейді. Сонымен 
қатар «толық адам» концепциясын бекіткен Абайтанушы ғалым, 
профессор, филология ғылымдарының докторы Мекемтас 
Мырзахметовтың «Абайдың шығысын әлі толық ашқан жоқпыз» 
деген сөзін ескеруге тиіспіз. Өз інісі Шәкәрімнен асырып дәл 
баға берген ешкім жоқ, ол «Ибрахим мырзаның тұрағы қазақ іші 
болғандықтан, қадірі азырақ білінді. Олай болмағанда данышпан, 
хакма, философ кісі еді. Қор елде туды да, қорлықпен өлді» дейді. 
Ғалым Досай Кенжетай тарихи тізбектің қалайша қалыптасқанын, 
рухани қайнарлардың өзара байланысын нақты көрсетті: «Түрік-
ислам философиясы – кәлам, сопылық, фикх және т.б. ғылым 
өкілдерінің жемісі. Философияда Фараби мен Ибн Сина, 
кәламнан Матуриди, сопылықтан Халлаж бен Баласағұни Яссауи 
философиясына негіз қалады. Иасауи философиясында адамның 
жүрегі «белсенді сана» тарапынан нұрланып, «ішкі көзінің» білу 
және тану қуаты мен қабілеттерінің функционалды хәлге келуін, 
спиритуалдық әлемнен келген «информацияларды» ұғынуын 
қамтамасыз етеді. Адам санасы белсенді сана, яғни, құдайлық 
құт арқылы нұрланғанда ғана терең ойлауды жүзеге асыра ала-
ды. Ол үшін ақыл, яғни адам санасы иман нұрымен суарылып, 
құдайлық аянмен тығыз байланыс құруы керек. Фарабидің ойын-
ша, адамды бақытқа жеткізетін танымның біріншісі – адамның 
ақыл қуаты, екіншісі – оның трансценденталь ұстаным санала-
тын «белсенді санасымен» байланысты. Әбу Әли Ибн Сина өзінің 
ойлау жүйесі арқылы жалпы түркі сопылық философиясының 
дамуына үлкен үлес қосты. Оның «міндетті болмыс» түсінігі 
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сопылықтағы эмонация теориясына негіз болды. Кәламдық 
тұрғыдан өзіндік методологиялық сенім жүйесін қалыптастырған 
түркі ислам философиясында кәламдық-доктриналық мектептің 
негізін салған Матуридидің Алла, әлем және адам туралы иде-
ялары да Фараби, Ибн Сина көзқарастарымен астасып жатыр. 
Өйткені олардың дүниетанымдық кеңістігі мен негіздері ортақ 
болатын. Матуридидің «Тауил теориясы» Орта Азияда сопылық 
философиясының өркендеуіне ықпал етті. Матуридидің ойлау 
жүйесі мен танымы бойынша Алланың әрбір ісінде хикмет бар. 
Хикмет адамға берілетін құт. Абайдың «Алланың хикметін сез» 
дегендегі ойының төркіні Матуридимен де ұштасып жатыр. Бұл 
сопылық танымның негізгі ұстанымы. Құт немесе хикмет туралы 
теориясымен Яссауиге ықпал еткен негізінен Баласағұн болатын. 
Құт арқылы адам кемелдікке жетіп, оның дидар-жамалын көре 
алады. Бұл танымдық қалып Баласағұнға негізінен Фарабиден 
ауысқан. Өйткені, Фарабидің философиялық мұрасын дәріптеуші 
Ибн Сина Баласағұнның ұстазы болатын. Иасауи мәдениетінде му-
зыка саласы бойынша да өзіндік орны бар ойшыл Фараби хаким, 
музыкант, мистик-сопы болатын. Фарабидің ойлау жүйесіндегі 
танымға жету жолдары мен музыканың рухты танымдық кемелдікке 
жеткізудегі және тәрбиелеудегі орны арасында бірлік, болмыстың 
құрылымы мен музыка құрылымы арасында ерекше аналогия 
бар. Яссауи мәдениетіндегі музыка түсінігі мен Фарабидің му-
зыка түсінігі мен құрылымы арасында аналогия және негізгі 
ұқсастықтары бар. Музыка элементтері мен ғарыштық элемент-
тер арасында да паралелдіктер анық көрінеді. Фарабидің музыка 
туралы түсінігінің іздері Яссауи философиясының онтологиялық, 
гносеологиялық және моральдық қырынан көрінеді. Баласағұнның 
түсінігі бойынша, көрінетін және көрінбейтін, ішкі және сыртқы 
әлемдегілерді білетін тек Алла (хаққ-ул йақин) ғана. Алла әлемнің 
және әлемдегі бар нәрселердің, болмыстардың барлығының Жа-
ратушысы болғандықтан Оны – Бір, Бар, Ұлы, Заңғар, Ғалым, 
айқын ақиқат «хаққ-ул иақин» деген ұғымдармен танытады. Түркі 
ислам философиясы тарихында Алланың айқын (йақин) екендігін 
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метафизикалық категориялар және сопылық сатылар арқылы 
жүйелі түрде түсіндірген Қ.А. Яссауи болатын» [7] – делінеді. 

Абайдың оқу айналасын зерттеуші ғалымдар бозбала шақтағы 
өлеңдерінде шығыстық мәдениеттің, сопылық рухтың негізі 
жатқандығын келтіреді. Ақынның «Әліп би» өлеңін оқыған праг-
матик адам оған ғашықтық дертіне шалдыққан, шайырлардың 
ғазалдарына еліктеген деген біржақты баға беруі де ғажап емес. 
Абайдың сопылық танымын түсінген тұста ғана «Ғашықтық, 
Жар» деген терминдер бір Тәңірге мінәжат етудің формуласына, 
«Асу, Бел, Тау» деген терминдер сол Тәңіріні тануға қолғабыс 
жасайтын ұстаз ұғымын беретін кілт екені айшықтала түседі. 
Мәселен, «Әліп би» жыры былайша өріледі: 

«Әилиф би деп ай жүзіңе ғибрат еттім,
Би – бала й дәртіңе нисбәт еттім.
Ти – тілімнен шығарып түрлі әблат,
Си – сәнай мәдхыңа хұрмәт еттім.
Ләм, ләбіңнен ем қылсаң мен дерттіге,
Мем, меһіріңнен қалмас ед бар апатым.
Нон, нала ғып қайғыңмен күйдірдің көп,
Уау, уайлана ғишқында уайым жеп, …
Я, ярым, қалай болар жауап сөзің,
Мәт-қасың, тәштит-кірпік, сәкін-көзің…» [8]. 

«Әліп би» өлеңінде еліктеуден гөрі әрбір сөзде терең мағына, 
шығыстық шайырлардың сөз саптау сарыны аңғарылады. «Әлиф» 
– арабша «сөз басы» болса, «Сөз басына, білімнің басына ғибрат 
еттім» дейді. «Жем – жамалың қандай ар рузи» – дегеніндегі 
жем (жим) әрпі 24 мәрте Мысыр набатына жазылып, ауырған 
кісінің тамағына қосып беретін шипалы сөз. Демек, Абай мұнда 
«жамалың, әдемі көркің менің дертіме шипа болсын» дегенді 
меңзеген. Он жасынан Ғабитхан молданың, кейіннен «Маржани» 
медресесінің түлектері Ахмет Риза мен Қамараддин хазіреттердің 
алдын көрген ақынның алғашқы діни танымы осылай қалыптаса 
бастаған. 
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Көп деректерде айтыла бермейтін Абайдың діни ұстаздары-
ның бірі – Қамараддин хазірет Бижомартұлы. Бөкей ордасынан 
шыққан оқымысты, діндар, тақуа жан   Қамараддин хазірет (шын 
есімі – Айжарық. ред. авт.) 18 жыл Бұ қара қаласында діни ілім 
үйренгеннен кейін 1849 жылы Орынборда діни мекемеде шариғат 
ісімен айналысқан. 1852 жылдары Семей мед ресесінде қызмет 
етіп, 1855-1858 жылдары Семейде білім алып жүрген жас бала 
Абай Құнанбай баласын оқытқан. Қамараддин хазірет те Ахмет 
Риза секілді мұсылман әлемінің ойшылы жәдидшіл-реформатор 
тұлға Шаһабуддин Маржанидің шәкірті болған. Өмірінің соңғы 
жылдарын Баянауыл өңірінде өткізген Қамараддин хазірет 
Мәшһүр Жүсіпті де оқытқан, осы өлкеден Қаныш Сәтбаев, Шафиқ 
Шокин секілді академиктердің шығуына тікелей әсер еткен тұлға 
болған. Өйткені, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы 1910 жылы жазған 
«Ерейментау сапары» атты өлеңінде:

Сұрасаң руымды Сүйіндікпін,
Болаттан ағып түскен құрыштай-ақ,
Баласы Құлболдының нағыз текпін,
Ұстазым Камар молда сабақ алған.
Жиырма тоғызымда ілім іздеп,
Мен едім мехнат шегіп Бұқар барған, [9] – 

дейтін жолдар бар. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы «Қазақ 
шежіресінде»: «Алты жасымда кітап оқып, сегіз жасымда Бая-
науылда Қамараддин ахунның алдында сырып ой бастап, тоғыз 
жасымда Ғылым-халға, Мұхтасар әл-уиқаяға шарх қылып, он 
жасымда шайырлық арқылы танылдым. 29 жасымда Бұқари ша-
рифке барып, мырза Ұлықбекке мүдәріс болдым» деп нақтылай 
түседі. Мәшһүр Жүсіп пен Абайдай ұлыларды тәрбиелеген 
Қамараддин хазіреттің тегін адам болмағанын көруге болады. 
Жәдидшілдер мен қадымшылдар арасындағы діни дискурс өршіп, 
«заказной» молдалар кедергі болмас үшін Семейден Омбыға ай-
даттырып жіберген. Жер аударылған соң 1863 жылдан бастап 
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ғұлама Омбыдағы Сібір кадет корпусында ислам пәнінен төрт 
жыл дәріс береді. 1867 жылы Мұса Шормановтың ықпал етуімен 
Қамараддин хазірет Баянауылға келіп, Білән ауылы мешітінде 
бала оқытуды қолға алған. Абайдың алғашқы ұстаздарының бірі 
болған тұлға 1889 жылы 81 жасында Баянауылда дүниеден өткен. 

Абайдың діни білімді арнайы медреседе жалғастырмауының 
екі себебі бар. Біріншіден, Абай да, шәкірті Шәкәрім де ислам 
дінінің қыр-сырларына өте жетік болған, діни сауаттары өте 
жоғары, Шығыс тілдерінің көбісін білген. Діни сауатын жетілдіре 
түсуді артық көрген. Екіншіден, діни дәреже алу үшін Қаратаудағы 
Қарнақ, Бұқарадағы Мір-Араб, Көкілташ, Уфадағы Ғалия секілді 
исламның ірі оқу орындарында тәлім алуға тиіс. Ал Ресей 
империясының ағартушылық саясаты басқа арнаға ауысып жатты. 
Үшіншіден, Абайдың бақытына орай ұстаздары діни фундамента-
лизмнен ада, ғылымды мойындайтын жадидшіл бағыттағы «Мар-
жани» медресесінің түлектері болды. Дей тұрғанмен, абайтанушы 
ғалымдар Абайдың діни деңгейі үшін үш жылдық медресе аздық 
ететінін үнемі тілге тиек етеді. Ислам шариғаты, араб тілінің 
грамматикасы, ескі түрік шағатай тілі, Құран тәпсірі, әбжат ілімі, 
тассауф (сопылық) секілді сан саланы толық меңгеру үшін кемі 
20 жылдай уақыт кететін болған. Бұл Абайдың өзін-өзі үнемі да-
мытып отырғанына, ел басқару ісінде жүріп те талмай ізденгеніне 
дәлел болса керек. Абайтанушы ғалым, сыншы Амангелді 
Кеңшілікұлы ол тәлім алған медреседегі білім сапасы туралы 
«Абай ақындығының алтын бастауы» зерттеу еңбегінде былай-
ша баяндайды: «Абай білім алған Ахмет Риза мешіт-медресесі 
ислам мен түркі ғылыми әлемінде аса үлкен реформаторлық-
жәдидтік ілімді қалыптастырған ғұлама Шаһабуддин Маржанидің 
ағартушылық бағытын ұстанатын оқу орны еді.

Егер бұл бағыттың пайда болу барысына үңілсек, оның ба-
сында ХІХ ғасырдың алғашқы жартысында Бұхар медреселерін-
де дәріс берген татар ағартушылары Ғабденнасыр Курсави (1776-
1812) мен Шаһабуддин Маржани (1818-1889) тұр. Мұндай әрекеті 
үшін өлім жазасына кесілген Курсави еліне қашып кетіп аман 



• Абайдың философиялық іліміндегі «толық адам» тұжырымдамасы 
және қазіргі заман •

238

қалады. Ілімді жалғастырған И. Гаспыралы (1851-1914) – ресей 
империясының түрік-мұсылман халықтарын ағартушылық ісіне 
атсалысады. Мұнда «Шариғат», «Тарихат», «Мағрифат» атты үш 
негізден тұратын тарихи, философиялық қоғамтану ғылымдарын 
тереңдетіп оқытты. Түркі, араб, парсы тілдері және шығыс по-
эзиясы мен сөз өнерінің заңдылықтары, математика, жағырафия, 
жаратылыстану пәндері негізгі дәріс ретінде жүргізілді. «Ал-
ланы – ғылым мен ақыл-сана арқылы тану керек» деген үрдісті 
оқу бағдарламасына енгізді. Медреседе Абай үш жыл ғана білім 
алғанымен бұл идея оның шығармашылығының негізгі алтын 
қазығының біріне айналғанын айту керек» [13]. 

Абай дінді ғылымның бір парасы деп қабылдаған. Діннің 
ғибадатшыл сыртқы формасын емес, ішкі мазмұнын ғана сау 
ақылы қабылдаған. 

«Тағат деген не тағат Хақ жолында, 
Мәхам жандар ізденіп жүр соңында. 
Хақтың жолын танымай қалтаң қағып, 
Көт жуғанға мәз болған байғұс молда» 

– деп молданы аяусыз сынайтыны медреседегі білімнің шеңбе-
рінде қалмағанын білдіреді. Байғұс дегеннің жақсы сөз емесін 
бәріміз білеміз, бірақ мына өлең контексін ашу үшін үңілуге 
тура келеді. Себебі, байғұс – 1840-60 жылдар аралығанда көп 
қолданылған сөз екен. Рулас, аталас болып қыстау, жайлауды 
бөліскен қазақ қоғамын ыдырату үшін отаршылар жерге қожалық 
ету туралы заң шығарып, жерді бөліп тастайды. Мысалы, жай-
лауды бір адамға бере салады. Бұл көшпелі тұрмысқа жасалған 
соққы еді. Жер иесі атанған байлар бір-бірімен қырқысып, шабы-
сып жатқанда кедей қазақ босып кетеді. Олар барып қоныстанған 
казак-орыстарға балықшылыққа, егіншілікке, тұз өндірісіне жал-
данады. Демек, Абай сол тұста молдалық қызметтің әлеуметтік 
статусын қайыршылыққа баласа, дәрет алудан аспаған дінді жарат-
пайды. Сәбит Мұқанов Абай турасында: «Исламдық Шығыстың 
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әдебиетінде, әсіресе араб пен парсы әдебиетінде дін философи-
ясы бірқыдыру орын алады. Әбуғали-сина, имам Ғазали, имам 
Фараби, ибн-Ғарби, ибн-Тәймия сияқты мұсылман ғалымдары 
ислам дінінің философиясы туралы бірсыпыра кітаптар жазған. 
XIX ғасырда Россиядағы мұсылмандар арасынан шыққан 
Шаһабуддин Маржани да дін философиясымен шұғылданған. 
Абай осылардың бәрін оқыған да және жақсы түсінген. Араб пен 
парсы тілін жақсы білгендігі және сол тілдерде жазылған ислам 
дінінің теориясы және практикасы туралы кітаптарды оқығаны 
Абайдың шығармаларынан көрініп қалып отырады» [14] – деп 
пікір білдірген. Абай қай кезеңде де қазақ дінді әрпімен емес, ру-
хымен қабылдағанын түсіндірген. Хариджилік немесе қазіргідей 
неохариджилік (деструктивті ағым) тар түсініктен алыс болуды 
оң көреді. 

Ел аузындағы деректер де Абайдың діни көзқарасының қалай 
қалыптасқанын шамалауға жөн нұсқайды. Абайдың дін мектебінде 
оқып жүрген жастау кезі болса керек. Әкесі Құнанбайдың алдынан 
өтіп, нағашыларына қыдырып бармақ ниетін білдіреді. Құнанбай 
баланың тілегін құп алып:

- «Балам, баруыңа қарсылығым жоқ. Сөйлер сөз, айтар 
ойыңның аңысын аңдағайсың», – деп ескертеді. 

Бір күні нағашысы Тонтай екінті намазын обың-күбің оқып 
тез-тез бітіргені, әрі діни қағиданы бұзып аяттарын шатастырып 
оқығаны Абайға өрескел көрінеді де:

- «Нағашы, намаздың шариғат белгілеген қағидасын бұзып, 
төте тартатын жолы да болады екен-ау», – деп мысқылдап қояды 
сауалды. Тонтайдың да жауабы зілдей болып шығады:

- «Иә, балам, бұл сұрауың өте орынды. Әрі сенің бұл айтқаның 
Имам Шафиғидың тар жолына жатады. Бірақ біз пір тұтатын 
Имам Ағзамның жолы біреу-ақ: яғни әлем қандай кең болса, 
оның шариғаты да сондай кең. Анау-мынау ұсақ-түйек қателіктер 
кешіріле береді. Өйткені, ол қағида «аттың жалы», «түйенің 
қомы», «садақтың оғы» сияқты қатал, қатыгез емес, – деп көзін 
сығырайта, көлгірси, күле жауап беріпті.
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Абай қайтқан соң әкесіне: – Тонтайдың осынау ойланбастан 
айтқаны, әрбір атаумен атаған өте кескінді, һәм зәрлі сөзі өкпеме 
найзадай қадалды, – депті Құнанбай:

- Я, бұл жұмбақ сөзді қалай түсіндің? – деп ызғарланған екен. 
Абай:

- Шешімін әділдікпен тура айтсам, «Аттың жалы» дегені – 
Еңлік-Кебекті атқа сүйретіп өлтірткен қатыгез Кеңгірбай бидің 
билігі. «Түйенің қомы» дегені – Қодарды келінімен түйеге теңдеп 
өлтірткен билердің үкімі. «Садақтың оғы» деп өкіне айтқаны – 
Қалқаман-Мамырды садақпен тартқан Көкенайдың қаталдығы 
деп түсіндім. Бұл сөздер Тобықты еліне таңба боп басылғандай 
сезіндім, бармағымды тістей-тістей аттандым, – депті. Жалпы 
Құнанбай, Абай төңірегіндегі осындай ақынның жас шағындағы 
сөз қағысулары, суырып-салма өлең-сөзі бізге ауызша жеткен.

Түркі даласындағы ислам өркениетінің ең маңызды құн-
дылығы – ақиқат қағидаларға негізделген осы ілімнің тарихи 
бастауын, ең алдымен, ұлы данышпан, кемеңгер Қожа Ахмет 
Ясауидің «хәл» ілімі, «хикмет» ілімінен алынғаны мәлім. Қожа 
Ахмет Ясауидің «хәл ілімі» кезінде бүкіл әлемге таралып, түркі-
ислам мәдениетінің жаңғыруына, қайта тірілуіне ықпал еткен. 
Бұл ілімнің басты ұстыны – адамның өз нәпсісінен толықтай 
арылып, Құдайдың аманаты – рухты жеңіске жеткізу, сол арқылы 
адам жүрегіндегі күллі жақсы қасиеттерді аршып алып, елге, 
халыққа «топырақ» сипат танытып, қызмет ету. Жаратқанға ма-
хаббат қылып, ғашықтық қалпына түсіп, «жүзін сынық», «көңілін 
жарым» күйде ұстау, күні-түні бір Алланы естен шығармай, кез 
келген сынағына әзір болу. Ясауитанушы ғалымдардың түйіндері, 
тұжырымдары осы төңіректе тоғысып, бүкіл түркі халықтарының, 
оның ішінде Ясауи ілімінің негізгі мұрагері қазақ халқының салт-
дәстүрі мен әдет-ғұрпына, тұрмыс-тіршілігіне «хәл» ілімі мық-
тап із қалдырғанын, халқымыздың қонақжайлылық, дархандық, 
жомарттық, адамгершілік, имандылық т.б. сияқты көркем 
мінездерінің «хәл» ілімімен терең сабақтасып жатқандығын 
мойындауға әкелді. Ғалым Д. Кенжетай: «Ясауиде хәл ілімін 
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меңгеру үшін, алдымен, жоғары адамгершілік пен парасаттылыққа 
(ахлақ) жету шарт. Жаман іс, жаман сөз, төмен ахлақ адамның 
хәл ілімін меңгеруіне және махаббатқа ұласуына кедергі болаты-
ны сияқты, жақсы сөз, нағыз ілім, жоғары ахлақ – адамды негізгі 
мұратына жеткізеді. Міне, ілім оқудағы мақсат – халыққа пайдалы 
болу, қызмет ету» [10] дейді. Ясауидің «хәл» ілімінің өкілдері әр 
елде, әр мемлекетте ғұмыр кешкен. 

Абай бұл ілімді «толық адам», яғни «кемелділік» қағи-
даларымен бірлікте жаңғыртып, ең басты өлшемге «жүректі» 
қояды. Жүрек – адам денесінің патшасы, «сол жүректен жылылық, 
достық» деген бұлақша ағып, әлемге тарамақшы» деу арқылы діл 
тазалығына көңіл бөлуге, көңілді бөгде, жаман ойлардан тазартуға 
бел шеше кірісуге үндейді. 

Көзінің нұры болған, үміт еткен балаларын Ресейдегі оқуларға 
бергенімен, інісі Шәкәрімді шығысты тануға бағыттайды:

Жасымда ғылым бар деп ескермедім,
Пайдасын көре тұра тексермедім.
Ер жеткен соң түспеді уысыма,
Қолымды мезгілінен кеш сермедім.
Бұл махрүм қалмағыма кім жазалы,
Қолымды дөп сермесем, өстер ме едім.
Адамның бір қызығы бала деген,
Баланы оқытуды жек көрмедім.
Баламды медресеге біл деп бердім,
Шен алсын, шекпен кисін деп бермедім…

Шәкәрім қажы Абайдың ақылымен Түркия, Франция елдері-
не сапар шегіп, мұсылман елдерін аралап, ондағы хал-ахуалды 
көзімен көреді. Стамбул, Париж кітапханаларында көз майын 
тауысып, кітап, қолжазба қараған Шәкәрім қажының ибн Араби, 
әл-Фараби, әл-Ғазали туындыларымен танысып, есепсіз тағылым 
түйгендігі ақиқат. Әсіресе Ғазалидің «Дін туралы ілімдердің 
қайта жандануы» («Ихия’у ‘улум әд-Дин») еңбегінде моральдық, 
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мінез-құлық жөнінде кең талдаулар жасалған. Сонымен бірге ис-
лам әлемінде Хасан әл-Басри, шах Кирманий, әл-Уасити, Сәһл 
ибн Тустари, Фузайл ибн ‘Ияз сынды көркем мінез жөнінде сөз 
қалдырған даналардан да дәлелдер келтіруімізге болады. 

Ғазали пікірлерінің көбісі Абай мен Шәкәрім шығар-
маларындағы ұстанымдармен үндес түседі. Ғазалидің пікірінше, 
адамның болмысы жануарлық сипаттарға толы. Осы жаман қа-
сиеттерімен толассыз күресуінің себебімен жаман қасиеттері-
нен арылуы қажет. Мұндай адам, адами мәртебеге көтеріледі. 
Сондықтан кейбір жалқау рухты адамдар, нәпсімен күресіп, мінез-
құлқын көркемдеу қиын шаруа болғандықтан, қисынсыз сылтау-
ларды желеулетіп, ахлақты өзгертудің мүмкін еместігін айтады.

Ғазали болса, тіпті аса жыртқыш жануарлардың өзін қолға 
үйрету мүмкіндігін алға тартады, яғни парасатсыз, қауіпті 
хайуанның кейбір қылықтарын тәрбиелеу мүмкін. Олай болса, 
бұлардан әлдеқайда жоғары сатыда тұрған парасатты адамның 
қылығын неге тәрбиелемеске? 

Ғазалише, адамдарға жақсы мінез туа бітеді немесе уақытпен 
келуі мүмкін. Жақсы мінезге кейін ие болғандар, басқаларға 
еліктеу, тәжірибеге сүйену арқылы немесе тәлім алудың негізінде 
де үйренулері ықтимал. Мысалы, бір баланың сөзі, қылығы, жо-
март, батыр, жұмсақ және т.б. ізгі қасиеттерге толы болуы мүмкін. 
Екінші бала табиғатынан осы айтылған мінездерге теріс келеді 
делік. Бірақ бұл бала тәжірибе, тәлім мен тәрбие арқылы осы си-
паттарды бойына әбден сіңіре алады [11]. 

Жаңа таңдау жолын қалаған мемлекетіміз өркениетке 
ұмтылғаны жақсы. Алайда өзгелерден, басқа мемлекеттерден 
ерекшелену үшін ондағы ұлттық тәрбиенің мәні бөлек. Егер 
ұлттық таныммен ерекшеленсек, бізге қызығатын, тәжірибе 
алмасатын ел қатары көбейе түспек. Ал жоғарыда сөз еткен 
кереғар көріністерді ғұламаларымыздың ойына жүгіне отырып 
жойғанымыз абзал. Өз мұрамыз, ғұламаларымызды алғаш игеріп 
барып қана өзгелерге жүгінсек, ол да біздің жетістігіміз. Жаны-
мыз сонда тұрақты. Сонда біз қазір жан-жақтан тықпалап жатқан 
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шетелдік тұжырымдарды білдірмей қылғытып қояр едік. Сырттан 
келген мамандар мен ғалымдар біздің ежелгі шығыстық танымы-
мызды сезініп, жақсы жақтарын өзгеше қабылдар еді. Өзге жанды 
байытқан тән әрдайым ұтатынын түсінер едік. Біздің жан қазақ 
жаны, ата-баба рухы арқылы тұрақ таппақ. Күресте жеңіп шықпақ. 
Абай шығармаларындағы жан мен тән, діни таным мәселесі осы-
ны көздейді. 

Абайдың жалпы қара сөздерінен діни қайраткерлікке 
жеткенін, өзінің толық адам дәрежесіне сай бағамдауға болады. 
Абайдың ғақлиясындағы тірек сөздер, яғни жиі ұшырасатын 
сөздер мен сөз тіркестері – АДАМ, КІСІ және АДАМ БАЛАСЫ. 
Бұдан кейін жиі ұшырасатын тірек сөздер – ҚҰДАЙ, АЛЛА, ЖА-
РАТУШЫ, ҚҰДАЙ ТАҒАЛА, АЛЛА ТАҒАЛА. Абайдың қара 
сөздері жанрлық сипаты, баяндау формасы жағынан Толстойдың 
«Оқу шеңбері» («Круг чтения») атты әйгілі діни-философиялық 
еңбегіне ұқсас. Толстой мен Абайдың иман, дін, білім-ғылым, 
адамшылық тақырыбына арналған мағыналас, үндес нақыл 
сөздері де аз емес. Осы ғақлия жанрындағы отыз сегізінші қара 
сөзде: «Пенделіктің кәмалаты әулиелік бірлән болатұғын болса, 
күллі адам тәркі дүние болып, ху деп тариқатқа кірсе, дүние ой-
ран болса керек. Бұлай болғанда малды кім бағады, дұшпанды 
кім тоқтатады, киімді кім тоқиды, астықты кім егеді, дүниедегі 
Алланың пенделері үшін жаратқан қазыналарын кім іздейді?» 
[4], – делінеді. Осы отыз сегізінші сөзінде молдалардың көп 
кемшілігін сынайды. Қоғам мүшесі діни танымсыз толық адам 
дәрежесіне көтерілмейтінін, адам Құдайшылыққа жағатын ісімен 
я адамшылыққа жағатын қос-қабат ісімен өз-өзін табады дегенге 
тоқтайды. 

Абай өмір сүрген қилы-қилы дәуірдегі діни танымның негізгі 
қабаттарына шолу жасау арқылы, Абай айналасындағы діни 
құбылыстарға дәл бағасын беруге тырыстық. Ақиқатында өз за-
манынан асып туған кемеңгер үшін әулиелік жол емес, сопылық 
қылып дін бағу емес, сынап отырып туған елін адамзатқа ортақ 
кеселден тазарту үшін жол табу мұраты тұрғанын ұғындыруға 
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тырыстық. Абайдың әрбір сөзі, діни танымы мен дүниетанымы 
соқтықпалы-соқпақсыз ғұмыр жолдың асықпай жүріп анық 
басқан ғибраты болып ғасырларға жалғаса береді. 
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3 АБАЙ ФИЛОСОФИЯСЫ: 
КІСІЛІК КЕЛБЕТ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЗАМАН 

ҮРДІСТЕРІ

3.1 Абайдың «толық адам» ілімі және біртұтас адам 
мәселесінің шешімін табу жолындағы қазіргі үрдістер

Жеделдетілген жаңғырудың қажеттілігі жағдайында өтпелі 
типтегі елдер қатарына жататын ҚР үшін қызметтердің барлық 
саласында Қазақстан халқының топтасуы факторы үлкен 
маңыздылыққа ие болады. Барлық бастамалардың типтері не-
гізінен билік элитасынан туындайтын қуып жетуші типіндегі 
елдер үшін топтасудың маңызды факторы – Қазақстан азаматта-
рын біріктіретін рухани көшбасшы, ұлттық үлгі-мұраттар фак-
торы болып келеді. Осындай Қазақстанның көп этностық және 
көп конфессиялық халқын біріктіруші рухани көшбасшы, ұлттық 
үлгі-мұрат, ұлы қазақ ақыны, ойшыл философ Абай Құнанбаев бо-
луы мүмкін. 

Сондықтан Абайдың «толық адам» ілімінің философиялық 
астарының өзектілігін, заманауилығын және релеванттылығын 
айқындау біртұтастық мәселесінің, біртұтастық қағидатының 
және осы үрдіске негізделген толық адамның заманауи түсінігінің 
мәнін құрайтын руханилық құбылысының жаңа түсінігінің іргелі 
философиялық мәселелерін шешу қазіргі заман үрдістері үшін 
ерекше маңызды. Философиялық зерделеудің қазақ типінің не-
гізінде адам мәні, болмыс мәні мәселелерінің шешімін табудағы 
этикалық ұстанымдар жатқанын Абайдың «толық адам» ілімінің, 
оның өлеңдері мен прозасының барлығын бойлай өтетін этикалық 
негіздер анықтайды («Қара сөздер»). 

Абай бойынша, толық, біртұтас адам – интерсубъективті бол-
мыста өзін паш ететін адам және оның нысаны интерсубъективті 
болмыс, ол білімге ұмтылған, адамгершілікке толы және өзінің 
танымдық және рухани интенцияларында мақсатгершіл адам. 
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Абайдың пайымдауынша, руханилық мәселесіне деген күшті 
ұмтылыс оның түсінігіндегі толық адамның өзегін құрайды. 
Осындай ұстаным жаһандану мәселелері мен рухани саланың 
жаңғыруы аясында өте заманауилық және өзекті. Абайдың «толық 
адам» ілімі – тек Абайдың өзі өмір сүрген дәуіріндегі ой арқылы 
қолға ұсталатын квинтэссенция ғана емес, сонымен қатар қазіргі 
іргелі мәселелерге деген жаңа ұстанымдарға негізделген реле-
вантты философиялық ілім. 

2020 жылы біздің еліміз ұлы ақын, ойшыл, ағартушы, фило-
соф Абай Құнанбаевтың 175-жылдығын тойлаған еді. Қазақстан 
Республикасының Президенті Қ.-Ж.К. Тоқаев өзінің «Егемен 
Қазақстан» газетінде жариялаған «Абай және ХХІ ғасыр» деген 
мақаласында төмендегілерді атап өтті: «Біз Абайдың «толық адам» 
тұжырымын қайта зерделеуіміз керек. Бұл бағытта ғалымдарымыз 
тың зерттеулерді қолға алуы қажет. «Толық адам» концепциясы, 
шындап келгенде, өміріміздің кез-келген саласының, мемлекетті 
басқару мен білім жүйесінің, бизнес пен отбасы институттарының 
негізгі тұғырына айналуы керек деп есептеймін» [1]. 

А. Гершенкронның «кешіктірілген бастау» [2] мемлекеттері-
мен С. Хангтингтонның «демократияландырудың үшінші тол-
қыны» [3] тұжырымдамаларына толық сәйкестікте, яғни қуып 
жетуші типтегі елдерде бастамалардың барлық типі билік эли-
тасынан туындайды, ал енді бұл жерде ұсыныс-бастама біздің 
елдің жоғарғы саяси басшылығынан келіп отыр. Қазіргі күрделі, 
жаһанданушы әлемде ұлттың топтасуындағы ұлттық рухани 
көшбасшылардың рөлінің маңыздылығын байыптау жоғарғы са-
яси деңгейде де бар екені өте маңызды. 

Қалыптасып жатқан жеделдетілген жаңғырудың қажеттілігі 
жағдайында оған ҚР да жататын өтпелі типтегі елдердегі қызмет-
тің практика жүзіндегі барлық саласында Қазақстан халқының 
топтасуы факторы зор маңызға ие болады. ҚР тұрғындарының 
көп этностық және көп конфессиялық құрамын ескере отырып 
және бұл зерттеуде азаматтардың әлеуметтік-экономикалық және 
этноәлеуметтік көңіл-күйі сияқты топтасу факторын қарастырмай 
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тұрып Қазақстан азаматтарын біріктіруші рухани көшбасшы, 
ұлттық үлгі-мұраттар сияқты сондай маңызды топтасу факторла-
рыбар екенін ескеру қажет. 

Сонымен, Қазақстанның көп этностық және көп конфессия-
лық халқын біріктіруші рухани көшбасшы, ұлттық үлгі-мұрат, 
ұлы қазақ ақыны, ойшыл философ Абай Құнанбаев болуы әбден 
мүмкін. 

Жаңғырудың асқақ міндеттерін шешудегі біздің елді қос-
қандағы дамушы елдердің алдынан шығатын мәселелердің қа-
тарына алдымен жасанды кейіптеу императиві, дербес тарихты 
мифтендіру, архаизациялау, маргиналдандыру, рухани саладағы 
жаңғырулар жатады. Ал әлемдік өркениеттік даму көлемінде екі 
маңызды мәселе бар – руханилық және адами капитал немесе 
руханилық және біртұтастанған адам. Адамзат қауымдастығының 
тарихының философиялық дискурсында ежелгі Грекия уақы-
тысынан бері келе жатқан бұл мәселелер маңызды орын алады. 
Бұл жерде платондық адамгершілік пен ойлаудың сәйкестігі 
тезисін еске алуға болады. Рене Декарт бойынша, «ойланамын, 
демек, тіршілік етудемін» дегенмен сәйкес келеді. 

Қазіргі таңда философиялық ойлау кеңістігінде біртұтастық 
мәселесіне жаңа ұстанымдар бар және осы ұстанымдарға 
негізделген руханилықтың жаңа түсініктері де қалыптасқан. 
Толықтай алғанда, ғылыми танымның кеңістігінде құрылым 
құраушы этизация үдерістері бола бастады. Үлкен этика деп атала-
тын құбылыс қалыптасуда және сәйкестенген этикалық сараптама 
ғылыми рационалдылықтың қажетті жағдайына айналуда. Соны-
мен қатар, ерекше ұстаным, категориялық императив қалыптасуда 
және соған сәйкес қазіргі таңда этикалық сараптамасыз ешқандай 
қоғамдық жобаны жүзеге асырылуы мүмкін емес. 

Шын мәнінде жоғарыда аталған мәселелер Абайдың 
философиялық мұрасында орын алғаны белгілі. Абайдың 
шығармашылық мұрасын философиялық деп есептеу-
ге бола ма? Әрине, ол руханилық және біртұтастанған адам 
мәселелерін жаңадан өзектендіру аясында күмән туғызбайды. 
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Ал енді, бұның барлығы қазақ философиясының бар екендігі 
туралы жалпы мәселеге де қатысы бар. Этика мәселелерін 
өзектендірудің тұтастай алғандағы заманауи дискурсында қазақ 
философиясының бар екендігі жөнінде толық айтуға болады, 
өйткені философиялық зерделеудің қазақтық типінде алдымен 
адам мәні және болмыс мәні мәселелеріне арналған этикалық 
ұстанымдар жатыр. 

Абайдың шығармашылық, философиялық мұрасы тақы-
рыбына ғалымдар, әртүрлі мамандықтың өкілдері тарапы-
нан көптеген зерттеулер жүргізілді. Оқырмандарға ұсынылған 
зерттеудің жаңалығы жаңаша пайымдаулар мен ұстанымдар 
аясындағы философиялық білімнің маңызды және іргелі 
мәселелерінің бірі – біртұтастық мәселесі, біртұтастық қағидаты 
және руханилық құбылысының жаңаша пайымдауларына арқа 
сүйейтін жаңа түсінігіне негізделген Абайдың «Толық адам» 
философиялық ілімінің өзектілігін қарастыруда. 

Бұл зерттеудің практикалық маңызы – автор Абайдың 
шығармашылық мұрасын қазақ мәдениетінің ұқыпты сақталған 
өзегі және сонымен қатар қазіргі дәуірдің құбылыстарына де-
ген интенция және сезімталдылық ретінде қарастырады, соны-
мен бірге өзінің мәдени кеңістігінің гомогенденуі үрдістерімен 
айшықталатын қазіргі тербелмелі кеңістіктегі мықты тұғыр бола-
тын нағыз өзіндік арқа сүйер екені анықтайды. 

Абай және қазіргі заман. Абайдың «толық адам» 
философиялық ілімінің қайнар көздері мен дүниетанымдық 

негіздері туралы

Ақыл, жүрек, қайратты бірлікте ұста
Сонда толық боласың елден бөлек [4]

Абай өлеңдері 

 «Ұлттық сананы бейнелеп берген 
ақын бақытты және өзінің ақынын 
ашық мадақтаған халық бақытты!» 

Жорж Буйон [5]
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Абай арнайы философиялық трактаттарды қалдырған 
жоқ, бірақ оның рухани мұрасы (жырлар, поэмалар, прозалар) 
философиялық болып табылады, өйткені оның философиялық 
көзқарастарында, «толық адам» атты ізденістерінің орталығында 
– біртұтастанған адам тұр. Осы айтылғандардың түпкі мәнісі жыр 
жолдары сипатында осы бөлімнің эпиграфында «Ақыл, жүрек, 
қайратты бірлікте ұста, сонда толық боласың елден бөлек» [4] деп 
келтірілді. 

Сонымен бірге:
Талап, еңбек, терең ой,
Қанағат, рақым, ойлап қой –
Бес нәрсеге асық бол! [6] 

Ұлы қазақ жазушысы, абайтанушы Мұқтар Әуезов атап 
өткендей қазақша өлең жолдары төмендегідей кейіпте бейнеле-
неді: «төрт қатар, ал бірақ үшінші қатар рифмге сәйкес келмейді» 
[7, 59 б.]. 

Абайдың «толық адам» іліміне қайта орала отырып, оның пай-
ымдауында, біртұтас адам – интерсубъективті болмыста өзін паш 
етуші адам және ол өзінің танымдық және рухани интенцияларын-
да мақсатгершіл және білім мен адамгершілікке ұмтылатын адам 
екенін атап өту керек. Осы өзінің философиялық көзқарастарында 
алдымен адам мәні мен болмыс мәні мәселелерін қарастыруда 
этикалық ұстаным жатқандығыбойынша Абай әрине заманауилық 
және өзекті болып келеді. 

Қазақстандық философ М.С. Орынбеков атап өткендей, 
Абай үшін «Адам болу – тұлға өмірінің басты ұраны» [8, 
9 б.]. Абай бойынша адам бойындағы басты нәрселер – 
адамгершілік қасиеттер, рухани бастау, білімге, жақсылыққа, 
әділеттілікке ұмтылыс. Атап айтқанда, Пекиндегі (2018) XXIV 
Дүниежүзілік философиялық конгрестің ұраны: «Learning To be 
Human» – «Адам болуды үйрену» деп аталды. Пекиндегі XXIV 
Дүниежүзілік философиялық конгрестің жұмысы шынымен-
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де алдымен рухани дағдарысқа және біртұтас, үйлесімді адам 
мәселесіне арналды. 

«Толық адам» – бұл бүтіндей Абай шығармашылығын, 
оның философиялық мұрасын бойлай өтетін біртұтас ілім. 
Кейбір зерттеушілер Абайдың «толық адам» ілімін атай оты-
рып бұл ілім негізінен бар жағынан «толық» адам туралы ілім 
дегенге қарай бұрады. Мәселен, осы жайлы алдында атап өткен 
біздің әріптесіміз, дарынды философ, арамыздан ерте кеткен                                                   
М.С. Орынбековті еске аламыз [8]. Ал енді белгілі ғалым, ака-
демик Оразалы Сабден «толық адам» құбылысын сипаттағанда 
оның тұжырымы «толыққанды адам» дегенге саяды [9, 276 б.]. Со-
нымен қатар Абайдың «Толық адам» философиялық ізденістерін 
тұжырымдама немесе ілім деуге болады ма деген тақырыптарға 
пікірталастар әрдайым туындап тұрады. 

Жалпы алғанда «толық адам» терминінің мазмұндық ма-
ғынасының дұрыстығы туралы ой-толғаулар осы пікірталаста 
сыни дискурске шығарады. Еске түсетіні зерттелуші терминнің 
түсінігі туралы әртүрлілікке үміткер осындай ұстаным жалпы 
мазмұндық айырмашылыққа үміткер ұғым өзара астасушылық 
арқылы түсіндірілуі мүмкін. М. Хайдеггер оны логикалық 
тірексіздік деп атаған [10]. 

Дегенмен, басқа жағынан алғанда, «біртұтас адам» термині 
«толық адам» ілімінің философиялық мәнін толығырақ ашып 
береді, өйткені маңызды философиялық мәселелердің біріне 
шығарады? Атап айтқанда: «біртұтастық», біртұтастық қағидаты. 
Олардың мазмұны қазіргі тұтастай алғандағы ғылыми танымның 
кеңістігінде қалыптасуда. Біртұтастық қағидатының, тұтастықтың 
жаңа түсінігінің негізінде, өз кезегінде, қазіргі өркениетттік даму 
аясындағы ерекше маңызы бар руханилық құбылысының жаңа 
түсінігінің қалыптасуы жатады. 

Сонымен, біртұтастық қағидатын жаңаша түсіну негізінде 
жатқан және соған негізделген руханилықты жаңаша түсіну, 
орталығында рухани адам бар Абайдың «толық адам» ілімі адам 
мәселесінің шешімін табудағы заманауи үрдістері аясында, біздің 
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пайымдауымызша, «біртұтас адам» туралы философиялық ілім 
ретінде елестеткен орынды. 

Абай өмір сүрген және шығармашылықпен айналысқан дәуір 
туралы айтқанда белгілі ақын, мәдениеттанушы Ә. Қодардың 
колониализм дәуіріндегі Еуропаның зияткерлік экспансиясы 
«ұлттылық пен еуропалықтың синкретті бірге тіршілік етуіне, 
олардың әр қилы қарым-қатынасы маргинализмнің әр қилы моду-
сын қалыптастырды» деген пікірімен келісуге боладды [11, 119 б.] 
және «кез келген этностың қайта туындауы үшін доминантты бо-
лып келуге қабілетті инварианттылық қалыптасты. Абайдың тра-
гедиясы адамзат тарихындағы тұтас эралардың күші жетпейтін 
керемет зор міндетті игерумен жалғыз өзі айналысқанында» [11, 
120 б.]. Абай былай деп жазды: 

«Менсінбеуші ем наданды,
Ақылсыз деп қор тұтып,
Түзетпек едім заманды, 
Өзімді тым-ақ зор тұтып» [12, 6 б.]. 

Белгілі қытай жазушысы, аудармашы, суретші Гао Ман өзінің 
«Абай» деген шығармасында былай жазды: 

«. . . Сен өлгенше шаршадың,
Бірақ оған сен қуандың. 
Сенің арманың – әділеттілік. 
Жақсылық пен әсемдік» [13, 86 б.]. 

Қазіргі дәуірдің басты жинақтаушы белгісі, заманауи 
өркениеттің басты этикалық дискурсы этикалық инновация-
сыз қандай да бір технологиялық инновацияның жүзеге асы-
рылуы мүмкін еместігі жағдайы болуы тиіс. Жаңғырудың 
асқақ міндеттерін шешу аясында цифрландыру үдерістерінің 
конструктивті әлеуетін жүзеге асыру үшін салмақты мәдени-
өркениеттік негіздер баржәне «Цифрлы Қазақстан» Мемлекеттік 
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Бағдарламасында бірегей жаңа жолға шығудың негізгі 
векторларының бірі ретінде «Болашақтың цифрлік индустриясын 
құру ...адам капиталын дамытудың деңгейін көтеру арқылы» деп 
хабарланған еді (атап көрсетілді – С.Р.) [14]. 

Қазіргі таңда көптеген зерттеушілер (экономистер, саясаттану-
шылар және басқа қоғамтанушы мамандар) әлемдік қауымдастық 
өзінің өркениеттік дамуындағы жаңа кезеңге – Төртінші 
өндірістік революция дәуіріне («Индустрия-4.0») өту үстінде 
екенін атап өтуде және онда ақпараттық-коммуникациялық техно-
логия түбегейлі бұрынғы қоғамдық қатынастар жүйесін біршама 
өзгертетінін айтып беруде. Көптеген зерттеушілердің пайымдау-
ынша, жаңа әлеуметтік-мәдени шындық қалыптасады және олар 
бұрынғы дүниетанымдық әмбебаптардың көмегімен баяндалып 
берілмейді. 

Кеңістік пен уақытты қысылуы сипатындағы жаһандану 
үдерістері қалыптасып келе жатқан жаңа ақпараттық-ком-
муникациялық кеңістіктің көптеген мәселелерін өзектендіреді. 

Әлемдік геосаясаттың нысаны болуды емес, субъекті болу-
ды алдына мақсат қойған әлемнің барлық мемлекеттері алдында 
айтып өткендей жаңғырулық өзгертілулердің асқақ міндеттері 
тұрады. Бұл ұлттың топтасуын, жаңғырулық өзгертілулердің асқақ 
міндеттерін шешу үшін барлық күш салуларды жұмылдыруды та-
лап етеді. Соған сәйкес біздің қазақстандық қоғам жаңғырулық 
өзгертілулердің асқақ міндеттерін шешуге қаншалықты дайын, 
қаншалықты топтасқан екендігі өте маңызды сұрақ болып келеді. 
Бұл жерде Қазақстан азаматтарын бірігуін қамтамасыз ететін 
және ұлттық менталитеттің қалыптасуына үлкен ықпал еткен 
ұлттық мәдениеттің шыңы болып табылатын Абай Құнанбаевқа 
(толеранттылығы мен басқа мәдениеттерді тануға деген 
ұмтылысымен ерекшеленген) назар аудару керек. 

Прогреске, прогрессивті дамуға деген ұмтылысымен ерек-
шеленетін Абайдың заманауилық келбетінің күмәнсіздігін атап 
өтуге болады және бұл қасиеттер оның барлық шығармашылық 
мұрасынан аңғарылады. Бірнеше тілдерді білген Абайға қазақтар 
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үшін прогрессивті даму мүмкіндігі көбінесе басқа тілдер мен 
мәдениеттерді игеруден көреді, атап айтқанда алдымен орыс 
тілі мен мәдениетінің орнын айрықшалайды. Бірнеше жүздеген 
жылдар бойы қазақ пен орыс сияқты Қазақстанның екі ірі 
этносының біріге өмір сүруі (сонымен қатар пайда болудағы 
түркілік элементтердің бар екендігі және генеалогияның 
басқа элементтеріне әр қилы қатынаста болуы) елімізде 
мәдени-өркениеттік құндылықтардың белгілі бір сәйкестенуін 
қалыптастырды. Ал ол күмәнсіз қазақстандық қоғамның топта-
суы үшін жақсы негіз болды. 

Абайдың прогрессивті дамуға шақырудың замауилығын 
келесі бір қыры қоғамдық сананың барлық деңгейлерінің архаи-
зациялануы қаупімен, білім беру мен тұтастай алғандағы мәдени 
деңгейдің төмендеуімен байланысты. Белгілі саясаттанушы До-
сым Сатпаев қоғамдық сананың маргинализациялануы қаупі ту-
ралы айта келіп, ол ұлттық қауіпсіздікке белгілі бір қауіп-қатер 
әкелетінін ескертеді [15]. 

Әрине, қоғамдық сананың барлық деңгейлерінің архаизаци-
ялануы сырттай қарағанда «жоғалтқан» төлтумалық бірегейлікті 
іздеуден көрінуі мүмкін. Дегенмен практика жүзінде бұл 
құбылыстың деструктивті, теріс мазмұнының күшейіп кетуінің 
үлкен ықтималдылығы бар және ол өз кезегінде біздің елімізге 
қазіргі таңда өте қажет жаңғыртулық асқақ міндеттерді тиімді 
шешуді қамтамасыз етпейді. 

Абайдың барлық мұрасында руханилық мәселесіне деген 
күшті назар аудару анық байқалады және оның пайымдауынша 
ол біртұтас адамның өзегін құрайды. Осындай ұстаным руха-
ни саладағы жаһандану мен жаңғырту мәселелері аясында өте 
заманауилық сипатқа ие болады. 

Сонымен, 2019 жылы қазіргі заманның екі белгілі зерттеушісі 
Иван Крастев пен Стивен Холмстың «The Light That Failed: Why 
the West Is Losing the Fight for Democracy» (Үмітті алдаған нұр. 
Неге Батыс демократия үшін күресте жеңіліп жатыр») атты кітабы 
жарық көрді. 
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Бұл зерттеудің негізгі пафосы «антилиберализмге кейін 
шегіну саяси және идеологиялық баламаларды қарастырмайтын 
әлемдік тәртіпке сөзсіз жауап іспетті нәрсе» («Демократияның си-
мулякрлары», «Ақырын сезіну» бөлімдері) [16, 8 б.]. Әрі қарай: 
«Коммунистік елдерде1989 жылдан кейін Батысқа ұқсап-бағуды 
– «американдану», «еуропалану», «демократиялану», «либерал-
дану», «кеңею», «ықпалдасу», «үйлесімдендіру», «жаһандану» 
деген әр түрлі сипатта байқатты, бірақ барлық жағдайда жаңғыру 
жасанды кейіптеу арқылы, ал ықпалдасу ассимиляция арқылы 
жүзеге асып отырды» («Сөздер мен қажеттілік» бөлімі) [16, 8 б.]. 
Одан да маңыздысы: «Техникалық құралдары қолдануға ұмтылу 
бірегейлікке әсер етпейді, ал адамгершілік мақсаттарын жасанды 
кейіптеу бірте-бірте терең бойлайды және ол өзгерудің түбегейлі 
үдерістерін алып келуі мүмкін, «дінге тарту» сияқты үдерістерге 
ұқсас болып келеді («Жасанды кейіптеу әрекеттері» бөлімі) [16,   
8 б.]. 

«Жасанды кейіптеу әрекеттері» дербес ұлттық бірегейліктің 
мазмұнынын жоғалтуға алып келуі мүмкін. Осындай мүмкін 
болудың ахуалдарында адамгершілік мақсаттарын жасанды 
кейіптеу кезеңінде қазақ мәдениетінің өзегін сақтаушы және 
қазіргі дәуірдің құбылыстарына сезімталдығы мен ұмтылысымен 
бір уақытта әсер ететін Абай сияқты ұлттық мәдениеттің шыңы-
ның шығармашылық мұрасы мәдени кеңістігінің гомогенденген 
ашық үрдістері байқалатын қазіргі жаһандану әлемінің турбулент-
ті кеңістігінде мықты иек артар өзіндік тұғыр болуы ықтимал 
дүние. 

Бұл мәселенің басқа қырына келетін болсақ, онда ол дербес 
тарихымызды мифтендіру мәселелері болуы мүмкін және ондай 
жағдай көптеген зерттеушілер атап өткендей көптеген дамушы 
елдер үшін әдетте сипатты болып келеді. 

Көрнекті итальялық зерттеуші Дарио Читати өзінің «La 
passione dell’Eurasia. Storia e civilta in Lev Gumilev» («Еуразия 
бойынша ындындар. Лев Гумилевтің шығармашылығындағы та-
рих пен өркениет») деп аталатын монографиялық зерттеуінде, 
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Лев Гумилевтің идеялық мұрасын тиянақты зерттеуден басқа, 
біздің пайымдауымызша, еліміздегі, яғни Қазақстандағы жаңа 
еуразияшылдықтың «шабыттанған мифін» мысал ретінде келтіре 
отырып еуразияшылдықтың заманауи бағыттарына толықтай 
объективті емес қатынасын байқатып алды. Ол атап кеткендей, 
дегенмен көшпелі халықтардың мәдени рөлін қайта бағалауға 
мүмкіндіктер ашылады [17, 383 б.]. 

Әлемдік тарихтағы біздің мәдени рөлімізді мифтендіруге 
қатысты кінәлауларға жауап ретінде не айтуға болады? Әрине, 
қайта бағалаудың қажеттілігі бар, бірақ ол кейбір «шабыттанған 
мифтердің» негізінде емес. Оның үстіне Лев Гумилевтің іргелі 
зерттеулерін «шабыттанған мифтердің» қатарына қосуға болмай-
ды. Біздің пайымдауымызша, қазіргі жаһанданушы әдемде субъ-
ект (ел ретінде) қалу үшінәлемдік мәдени, өркениеттік кеңістіктегі 
біздің еліміздің тарихы мен мәдениетінің рөліне кейбір объективті 
емес ұстанымдардың бар екенін ескеріп, біз «қатаң ғылыми де-
ректерге сүйене отырып жаһандық тарихтағы рөлімізді орнықты 
және объективті түсінуге» [18] міндеттіміз. Демек, жоғарыда 
айтылған қайта бағалау Қазақстан халқы үшін өмірмәндік сипатқа 
ие болады. 

Конституционализм элементтерін «қазақтардың мемлекет-
тілігі қалыптасуының алғашқы кезеңдеріндегі» [19, 9 б.] 
төмендегідей «Қасымханның қасқа жолы», «Жетi жарғы», 
1911 жылғы «Қазақ елiнiң Жарғысы», «Алаш» партиясының 
бағдарламасы (1917), жалпы он пункттен тұратын (мемлекеттік 
құрылым, жергілікті еркіндік, негізгі құқық, дін, билік және 
сот, халықты қорғау, салықтар, жұмыс мәселесі, ғылым мен 
оқу-ағартуды дамыту, жер мәселесі)» [20] тарихи-құқықтық 
құжаттардан табуды кейбір заңгер ғалымдар конституциялық ми-
фология деп қарастырады [19]. 

Ресейлік заңгер-ғалым И.Н. Барциц өзінің жақында жарияла-
ған «Конституциялық мифология: пайда болу, мақсаттылығы 
және қолдану практикасы (2 бөлімі)» деп аталатын ауқымды 
мақаласында: «Аймақтық шағын оқиғаларға дүниежүзілік-тарихи 
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мағына беру, жергілікті салттардың жиынтығын, философиялық 
трактаттарды немесе интеллектуалдардың және аймақтық саяси 
қайраткерлердің жобаларын конституциялық акті деп жариялау 
кең тарағаны практикаға айналып отыр» деп атап көрсетеді [19, 
9 б.]. 

Белгілі ақын, мәдениеттанушы Әуезхан Қодардың пікірі 
бойынша, Абай дәуірінде туған қазақтың жазушысы, ақыны, 
публицисті, жаңа қазақ әдебиетінің негізін қалаушы Мағжан 
Жұмабаев «миф жасаушы, немесе мифтерді қайта тірілтуші» [11, 
122 б.] болды. Ә. Қодардың пікірі бойынша, «...Мағжан пантюр-
кизм идеологы ретінде түркі архаикасы әлеміне толықтай бой-
лап кеткен…келіп жеткен өзгерістерді ешқалай қабылдамайды 
және оған өзгермейтін «архэ» тұрғысынан қарайды және оның 
пайымдауынша, ол ұлттың өткені ғана емес сонымен бірге оның 
болашағы да» [11, 122 б.]. 

Толықтай алғанда, дамушы елдерде ерекше өзектеніп жатқан 
тарихтың мифтенуі мәселесі өзінің негізінде сыни да мазмұндық 
та дискурске ие болады. 

Қазақтың мәдени дәстүрінде ақындар, жыраулар ұлттық 
қоғамдық ойдың, өз заманының болмысын барынша бейнелеген 
ұлттық сананың айшықтаушылары болды. Сондықтан «фило-
софия ой арқылы ұстап алынған дәуір» дегенақиқат ретінде 
қабылданатын тұжырымға сәйкес (Гегель уақытысынан Бертран 
Расселге дейін) олардың көбісі тек қана ақын емес сонымен бірге 
философтар болған. Субъективті және объективті жағдаяттардың 
(Бертран Расселдің сараптауына сәйкес) негізінде туындап, өзінің 
дәуірінің ұлттық санасын, ұлттық қоғамдық ойын ұстап алып, 
айшықтаушылардың алдыңғы қатарында әрине Абай Құнанбаев 
болғаны күмән туғызбайды. 

Абай қазақ халқы үшін, қазақ мемлекеттілігі үшін оңай 
емес уақытта дүниеге келген. Бұл тұрғыдан алғанда ол тарихи 
кезең көрнекті заңгер-құқықтанушы, Қазақстанның тарихы мен 
құқығының негізін салушылардың бірі С.Л. Фукстың «XVIII мен 
XIX ғасырдың бірінші бөлігіндегі қазақтардың мемлекеті мен 
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құқығы тарихының очерктері» атты іргелі еңбегінде бейнеленген 
[21]. С.Л. Фукс Абылай, Арынғазы и Кенесары хандар кезеңінде 
«қазақ мемлекеттілігінің толықтай жойылуы қарсаңында оның 
тарихының биікке шырқауына алғышарттар жасалынады» деп 
жазды [21, 533 б]. 

Жалпы қазақ халқы үшін бұл күрделі де қиын кезең еді 
және қоғамдық өмірді түгелдей жылдам қайта құруды талап 
етті. Бұл кезең қазақ халқының тарихында «Зар заман» поэзи-
ясында айшықталды (Әуезхан Қодар), қазақ халқының мұңы 
мен зары тез өзгеріп жатқан әлемде көрініс тапқан болатын. Ш. 
Уәлиханов «Дала рапсодиясы» деп атаған жыраулар «көре көзге 
жоғалып бара жатқан көшпенділік «архэ» кеңістігімен қоштасу 
қажеттілігін түсінген …капитализмнің Даладағы экспансиясы 
рулық-тайпалық бірегейліктің эрозиясына әкелді» [11, 122 б.] деп 
пайымдаған. 

Әрине, бұл дәуір және сол кезеңге сәйкес поэзия жылдам 
өзгеріп жатқан әлемдегі қазақ халқының қайғы-мұңын көркем 
бейнелеп берді (Дулат Бабатайұлының пікірі бойынша, жалпы 
деградация әлемінде). Бұл бағыттың негізін қалаған Шортанбай 
Қанайұлы (Зар-Заман») және Дулат Бабатайұлы («Өсиет-наме») 
[22] Абайдың ақын және адам болып қалыптасуына зор ықпалын 
тигізді. 

Отбасында аға-сұлтан, болысқа дейін бар Абай тарихтың 
қилы замандарында қазақ қоғамының саяси өмірінің ортасында 
болды [22]. Бұл қазақ тарихының қилы кезеңі Абай мұрасының 
философиялық сауалдарының мән-мағынасын анықтады және 
осы сауалдардың ішіндегі бастысының түп-тамырын анықтады, 
атап айтқанда: біртұтас адам дегеніміз кім? Абай бұл сауалға 
тікелей, мәселе ретінде алдын-ала қондырғы мәселе ретінде 
қоюсыз келді және біртұтастық қағидатын жаңаша түсінуге 
негізделген руханилықты жаңадан түсінудің негізіндегі 
адамның рухани мәні мәселесі ұстанымымен адам біртұтастығы 
мәселесінің қазіргі таңдағы өзектенуінің «нүктесіне» дәл 
тигізеді. Мүмкін, қазақ қоғамының билік өкілі отбасында 
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дүниеге келген Абай өз уақытысындағы халқының саяси өміріне 
араласуға тиістілігімен байланысты болуы ғажап емес. 

Басқа жағынан алғанда, ол бірнеше тілдерді білудің 
негізінде жақсы білім алған еді және соның арқасында өзінің 
көзқарастарында жалпыламалаудың философиялық деңгейіне 
көтерілді. Әрине, бұл жерде қазіргі философияның категори-
яларын Абайдың философиялық мұрасына экспликациялау 
қаупі де бар. Белгілі қазақстандық философ О.А. Сегізбаев 
орынды атап өткендей, көптеген «аудармашылар Абайды 
заманауиландыруға ұмтылды, оған ол кезде оның ортасында 
көп тарамаған немесе тіпті толықтай тарамаған философиялық 
образдар мен ұғымдарды телуін жеңе алмады» [23, 298 б.] 
дейді. Атап айтқанда, осындай адам зердесінен туындаған 
шындықты нақты бейнелейтін немесе шындықтың өзі болатын 
тұжырымдамалық схемаларды араластыру ғылыми зерттеу-
лерде жиі байқалады және ол ғылыми білімнің интерпретаци-
ялау мәселесі болып келеді. Р.А. Аронов бұны «логикалық-
гносеологиялық патологияның» (Р.А. Аронов термині) бір түрі 
деп атады, немесе «Пигмалион синдромы»деп атап, ғылыми 
танымда, теорияда және оларды интерпретациялауда ғылыми 
танымның элементтерінің, теория элементтерінің мағынасын 
оларға сәйкес келетін объективті шындықтың, табиғаттың 
элементтерімен сәйкестендіруді атайды [24]. 

Басында Абайдың білім алуы мен дүниетанымы түркі, араб-
мұсылман және ислам ойшылдарының философиялық, әдеби 
еңбектерін оқу мен пайымдауларының ықпалымен қалыптасты. 
Алдымен аталатын әл-Фарабидің ғылыми-философиялық трак-
таттары, түркі ақын-мистигі, сопылық орденнің, түркітілдес 
әдебиеттегі сопылық дәстүрдің негізін қалаушы Қожа Ахмет 
Ясауидің еңбектері, Жүсіп Баласағұнның философиялық этикасы 
және Сүлеймен Бақырғани мен т. б. болып келеді. 

ХIX екінші жартысы кезеңі мен ХХ ғасырдың басы қазақ 
әдебиеттануы саласында қазақ Ағартушылығы дәуірі деп атала-
ды және ол өзінің «архэ»-де Шығыс пен Батыстың ықпалымен 
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қалыптасқан көпғасырлық көшпелі дәстүріне ие болды және ал-
дымен Абайдың ағартушы философиясы мен ұлы қазақ ақыны 
Шәкәрімнің «жан діні» деп аталатын діни-философиялық тұ-
жырымдамасы түріндегі түсініктер ұсынылғаны белгілі. 

Жоғарыда аталған белгілі қазақстандық философ                             
О.А. Сегізбаев өзінің «История казахской философии» (2001) 
деп аталатын орыс тіліндегі жеке монографиясында: «Абайдың 
дүниетанымының қалыптасуында ерекше рөлді мұсылман діні 
атқарды» [23, 305 б.] дейді. Сонымен бірге, Мұхтар Әуезов «Ал-
ланын өзi де рас, сөзi де рас» (1902) деген Абайдың өлеңін еске 
ала отырып былай дейді: «Абай шығыс поэзиясының, ислам 
дінінің мотивтерін соңғы аккордтармен аяқтайды» [7, 59 б.]. Бірақ 
О.А. Сегізбаев дұрыс атап өткендей, «ислам дінін және мұсылман 
дінбасыларын сынау әрине осы мәселені ғылымға және сонымен 
байланыстағы философиялық ойларға бет бұру арқылы басқаша 
шешудің жолдарын іздеуге итермеледі» [23, 305 б.]. Дегенмен, 
«Алланын өзi де рас, сөзi де рас» және «Қара сөздер» деген 
жоғарыда келтірілген шығармалардан байқағанымыздай Абай 
терең діндар адам болған, бірақ оның Аллаға сенімі – жай ғана 
бас ию және салтты сақтау ғана емес, ол әділеттілікке сенім және 
ақиқат пен жақсылыққа қызмет ету. 

Басқа жағынан алғанда, белгілі қазақтың ғалым-философы, 
абайтанушысы, академик Ғ. Есімнің төмендегі сөздерімен 
келісуге болады: «Абай Алланың шынайы болмысын тура-
лы айтқанда оны абсолютті ақиқат деп тұжырымдамайды, 
оны танымның мүмкін болар нысаны, болмыстың мәнінің 
бірі деп қарастырады» [25, 82 б.]. Құдайлық онтологияның 
экзистенциалдық мәнін зерттеуге деген осы ұмтылысында Абай 
өзін өте орнықты философ екенін танытады. 
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Абайдың «толық адам» ілімінің біртұтастық, біртұтас 
адам іргелі философиялық мәселелерін шешудегі заманауи 

үрдістердің релеванттылығы туралы

«Толық адам» – жекеленген ілім емес, ол Абайдың барлық 
шығармашылығын, философиялық мұрасын, оның өлеңдері мен 
прозасын бойлай өтетін ерекше ілім. 

«Қара сөздер» деп аталатын Абайдың эсселік прозасының 
орталығында толыққанды, терең философиялық ойтолғаулар, 
өзінің білімге, еңбекке, әділеттілікке, жақсылыққа, жоғарғы 
адамгершілікке деген ұмтылысымен тұтастанған кемелденген 
адам тұр. Абай бойынша адам біртұтастығының өзегі руханилық, 
жоғарғы адамгершілік және жоғарыда көрсетілген ұмтылыстар 
бағынатын білімге, еңбекке, әділеттілікке, жақсылыққа қатынас 
жатады. 

«Тегінде, адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, 
мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрсеменен оздым 
ғой демектің бәрі де – ақымақтық», – деп Абай адамның көркем 
мінезіне сипаттама береді («Он сегізінші сөз») [26, 36 б.]. Соны-
мен бірге «... нұрлы ақыл мен жылы жүрексіз лайықты өмір сүруге 
болмайды» [27, 201 б.]. Тағы да: «әділеттілік – жанның нұры» 
дейді [28, 146 б.]. 

Біздің білімге деген ұмтылысымыз туралы айтатын болсақ, 
онда «бұл бәрін білуге, бәрін түсінуге, көруге, зерделеуге деген 
құштарлық – жанның биік құштарлығы... Білімге ұмтылмасақ, 
біздің жанымыз енді адамның жаны емес, хайуанның жаны болып 
шығады» [28, 180 б.]. 

Егер «білім-ғылымның өзіне ғана құмар, ынтық болып, бір 
ғана білмектіктің өзін дәулет деп білсең және әр білмегеніңді 
білген уақытта көңілде бір рахат хұзур хасил болады» («Отыз 
екінші сөз») [29]. 

Табысқа жету үшін, жалпы игілікке бөлену үшін бірліктің 
қажеттілігін зерделей отырып Абай өзінің эсселік прозаға жата-
тын «Қара сөздерінде» («Алтыншы сөзінде») [29] қазақтың «Өнер 
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алды – бiрлiк, ырыс алды – тiрлiк» деген мақалын келтіреді (Г. 
Бельгер аудармасы) [30]. 

«Адамдарды көпшілікке ортақ жақсылық емес, игілікке қарай 
ұмтылған ойдың ортақтығы алға қарай тартуы керек» деп әрі 
қарай жалғастырады. 

Сонымен қатар «Құдай тағала әрне жаратты, бір түрлі пай-
далы хикметі бар. Сенің де ісіңнен бір зарар шығып кеткендей 
болмай, көпке пайда боларлық бір үміті бар іс болсын. Бұларсыз 
іс іс емес. Бәлки, бұларсыз тағат тағат та емес». («Отыз сегізінші 
сөз») [29]. 

Ақырында, Абайдың поэзиясы мен прозасында орын алатын 
нәрсе туралы «Абай шығармашылығында барлығын қамтитын 
сүйікті образ – жүрек» [30, 6б.] деп дәл айтылады. Жүрек 
әділеттілікке, адамдарға деген жақсы қатынаспен, адамдар үшін 
қордаланған білімді жинақтауға ұмтылатын жанмен ассоцияла-
нады. Абай: «Рухани кемелденудің шамасы қандай? Кемелдену 
қандай кейіпте болады? Ол өлшеусіз және жоғарыдан, ол – ақиқат, 
ақыл және жақсылық» («Отыз сегізінші сөз») [29]. Өзі былай деп 
қысқаша жауап береді: «Осылардың барлығын кемелдендіру 
адамның өзіне байланысты» [29]. 

Сонымен, Абайдың барлық шығармашылық мұрасын 
бойлай өтетін «толық адам» ілімі, алдында айтып өткендей, 
біртұтас адам – интерсубъективті болмыс нысан болып келетін 
интерсубъективті болмыста өзін жүзеге асырушы адам, өзінің 
танымдық және рухани интенцияларында адамгершіл және 
мақсатгершіл, білімге ұмтылатын адам. Абай бойынша, адам өзін 
тұлға ретінде басқа адамдарға, толық әлеуметке деген қатынасы 
арқылы жүзеге асырады. «Толық адам» деген тұтастықтың 
өзегі, орталығы руханилық екені күмән туғызбайды және оған 
жоғарғы адамгершілік қана емес, сонымен қатар әділеттілік 
императивінде, адамдарға деген жақсы көзқарастарында, адам-
дар үшін қордаланған білімінде, жауапкершілігінде жүзеге асы-
рылатын өзінің әлеуметпен онтологиялық өзара байланысын пай-
ымдау жатады. 
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Абайдың «толық адам» ілімі философиялық екені күмән 
туғызбайды, өйткені оның өзегінде адам мен болмыс мәні 
мәселелеріне этикалық ұстанымдар орналасқан. «Толық адам» 
іліміндегі руханилық пен біртұтастық феномендерінің өзара 
байланыстылығы мен өзара астасуы біртұтастық, руханилық, 
біртұтастық қағидаты сияқты іргелі философиялық категориялар-
ды түсінуге деген заманауи ұстанымдармен қабаттасады. 

Ол қандай жаңа ұстанымдар? Оның мәні қандай екенін 
қысқаша қарастырып көрелік. Қазіргі таңда заманауи ғылыми 
таным жүйесіндегі руханилық пен біртұтастық, біртұтастық 
қағидаты өзара тығыз байланысты. Руханилықты жаңаша түсіну 
біртұтастықтың жаңа түсінігіне арқа сүйейді және ол өз кезегінде 
холомдық-голографиялық ұстанымға арқа сүйейді. Түбінде бұл 
ұстаным жоғарыда көрсетілген руханилық пен біртұтастық, 
біртұтастық қағидаты құбылыстарына жаңа ұстанымды 
қалыптастыруға мүмкіндіктер ашты және оның қазіргі ғылым 
үшін маңызы зор. 

Жалпы біртұтастық қағидатының жаңа түсінігінің, жаңа 
дүниетанымның мәнін «бөлінбейтін тұтастық» ұғымы құрайды. 
«Тұтастық», «біртұтастық» ұғымдарының, сонымен қатар бір-
тұтастық қағидаты мазмұнының өзі өзгеріп отырады. Осы кезеңге 
дейін заманауи ғылымда күрделі құрылымы бар (мысалы, жаса-
уша, қоғам, тұлға және т.б.) нысандардың автономдығына, өзіне 
жеткіліктіліктігіне негізгі акцент жасалынып келді. 

Әрине, бұл сипаттамаларды абсолюті түрде емес, салыстыр-
малы мағынада түсіну керек екені атап өтілді, өйткені нысанның 
өзі қоршаған ортамен көптеген байланыстарда болатыны мойын-
далды және сол ортамен тек бірлікте ғана өмір сүре алуы мүмкін 
екендігі ескертілді. Сәйкесінше, біртұтастық, біртұтастық 
қағидаты ұғымдарының әдіснамалық мағынасы тұтас нысанның 
қасиеттерінің ішкі астасуын айқындаудың қажеттілігі мен 
нысанның ерекшелігіне сырттайғы әсерлердің жеткіліксіздігін 
түсіндіруде болып отыр. Қалыптасып жатқан әлемді жаңаша 
түсіну ауқымындағы біртұтастық қағидаты ұғымдарының 
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әдіснамалық мағынасы мен оны жаңаша түсіну негізінен 
тұтас нысандардың ішкі детерминациялануы автономдығын 
айқындау мен нысанның ерекшелігіне сырттайғы әсерлердің 
жеткіліксіздігін түсіндіру емес, ол нысанның өзінің біріге пай-
да болуын және оны «сырттайғы-қоршаған», яғни жалпы бай-
ланыстарды анықтау мен түсінуі болып келеді [31]. Сонымен, 
біртұтастық қағидатын жаңаша түсіну, біздің пайымдауымызша, 
өзін-өзі ұйымдастыру теориясында, яғни синергетикада өзінің 
дәйектемесін алады. Синергетикалық және әлеуметтік-мәдени 
ұстанымдардың әдіснамалық синтезі адами қауымдастықты 
тепе-теңдік емес, сызықтық емес,әлемдік дамудың болашағының 
сценариясы тұрғысынан әрбіріміздің іс-қимылымызға тәуелді 
болып келетін бифуркациялық диаграммада өзін дамытушы жүйе 
ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. 

Біртұтастық қағидатының жаңа түсінігі өз кезегінде 
холомдық-голографиялық ұстанымға арқа сүйейді және оның 
қазіргі ғылым үшін, ғылыми таным үшін маңызы арта түсуде. 
Холомдық-голографиялық ұстаным көрнекті физик-теоретик 
Дэвид Бомның [32] холоқозғалысының принциптеріне және 
ағылшын ғалымы Дэнис Гэбор (1971 жылғы Нобель сыйлығының 
лауреаты) әзірлемелеген математикалық принциптерге, гологра-
фия техникасына негізделген. Бұл ұстаным, біздің пайымдауы-
мызша, бірге қалыптасып жатқан «тұтастықтың» жаңа түсінігі, 
біртұтастық қағидаты, бөлік мен бүтіннің өзара қатынасы практи-
ка жүзінде барлық ғылыми зерттеулердің әдіснамалық негізі бо-
луы тиіс. И. Пригожин мен И. Стенгерстің «флуктуация арқылы 
тәртіп» тұжырымдамасымен бірге астастыра қолданылуы қажет 
[33] және ол өз кезегінде қазіргі жүйелік-құрылымдық талдаудың 
негізін құрауы тиіс. Бұл ұстанымның мәні келесі ережеде болып 
отыр: кез келген жүйенің кішкене ғана бөлігінің әрқайсысында 
барлық жүйе туралы ақпарат бар болып келеді. Бұл ереже ақпарат 
құбылысының онтологиялық мәртебесін қалыптастырады 

Холомдық-голографиялық ұстаным «тұтастық», «біртұтас-
тық» ұғымдарының, бүтін мен бөліктің өзара қатынасының жаңа 
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түсініктерінің қалыптасуын қамтамасыз етеді, бөлік пен бүтін-
нің арасындағы щешуі қиындау деп түсінілетін айырмашылығын 
трансцендациялауға мүмкіндік береді. Біртұтастық, «тұтастық», 
бөлік пен бүтін мәселелері философиядағы түйінді мәселелердің 
қатарына жатады, өйткені терең онтологиялық мағынаға ие бо-
лады. Сондықтан холомдық-голографиялық ұстаным филосо-
фияда жаңа дүниетанымдық және тұжырымдық-әдіснамалық 
ұстанымдарды қалыптасуын қамтамасыз етеді, атап айтқанда, 
жаңа синтезделуші философия ауқымында метафизика мен диа-
лектиканы, материализм мен идеализмді «ымыраға» келтіруге, 
біріктіруге мүмкіндік береді. 

Қазіргі таңда руханилық ретінде тек қана моральді ғана 
түсінбейміз, сонымен қатар қоршаған ортамен өзіңнің бірлігіңді 
пайымдау түсініледі және ол өз кезегінде Адамның әлемге 
қатынасынан айқындалады және содан туындаған іс-қимыл 
стратегиясынан қоршаған ортаға барынша қамқорлық жасауды, 
үйлесімді өмірді, ынтымақтастықты анықтайтын мінез-құлық 
императиві танылады. Біздің жоғарды сипаттаған руханилықты 
түсінуіміз, біздің пайымдауымызша, адамды біртұтастандыра 
түсінудің мәнін құрайды немесе басқаша айтқанда Адамның 
мәнін руханилық құрайды. 

Сонымен, біртұтас адам туралы заманауи түсініктерге сәйкес 
оның мәнін біртұтастық қағидатының жаңа түсінігіне негізделген 
руханилық құбылысының жаңа түсінігі құрайды. Алдында ай-
тылып кеткендей қазіргі таңда руханилық деп тек мораль мен 
зияткерлік деп түсінілмейді, ол қоршаған ортамен өзіннің 
бірлігіңді зерделеу және осы зерделеуден туындайтын үйлесімді 
өмірге, ынтымақтастыққа және қоршаған ортаға қамқорлық 
жасауға бағытталған іс-қимыл императиві жатқызылады. 

Жоғарыда айтылғандардың аясында Абайдың «толық адам» 
философиялық іліміадамның тұтастанған мәні мәселесін шешуде 
көрсетілген заманауи үрдістерге абсолютті релевантты. 

 Сонымен, бүгінгі таңда әлемдік геосаясат кеңістігінде 
объект емес субъект боламын деп ұмтылатын әлемнің барлық 
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мемлекеттерінің алдында жаңғырудың асқақ міндеттері тұр. 
Әсіресе, бұл өтпелі типтегі, «кешіктірілген бастау» (А. Гер-
шенкрон), «демократияландырудың үшінші толқыны»                                                    
(С. Хангтингтон) мемлекеттері үшін маңызды және кейбір кәсіби 
сарапшылардың пікірі бойынша олардың қатарына Қазақстан да 
енеді. 

Жаңғырудың асқақ міндеттерін шешудің шарттарының бірі 
қазақстандық қоғамды топтастыру болып келеді. Қазақстанда, 
яғни барлық бастамалардың типтері билік элитасынан туындай-
тын «қуып жетуші» типтегі мемлекетте топтастырушы фактор, 
рухани көшбасшы, ұлттық үлгі-мұраттың шыңы болатын, ұлы 
ақын, ойшыл, философ, ағартушы Абай Құнанбаев болуы мүмкін 
және болады. 

Абайдың «толық адам» философиялық ілімінің өзегі, біртұ-
тас адам кеңістігінің, құрылымының өзегі өзінің бойына жоғары 
адамгершілікті жинақтайтын руханилық қана емес, соныме қатар 
әділеттілік императивіне, адамдарға деген жақсы қатынасына, 
адамдардың игілігі үшін қордаланған біліміне, жауапкершілігіне 
негізделген әлеуметпен онтологиялық өзара байланысын, 
қоршаған ортамен қатынасын пайымдау жатады. 

Руханилық, біртұтас адам, этизациялау және қазіргі ғылыми 
танымды антропологизациялау, таным үдерісін толықтай 
алғандағы мәселелерді жаңаша өзектендіру аясында Абайдың 
«толық адам» ілімі философиялық, өзекті және заманауилық екені 
күмән туғызбайды. 

Абайдың «толық адам» философиялық ілімі тұтастық қа-
ғидатының жаңа түсінігіне негізделген руханилық құбылысының 
жаңа түсінігін құрайтын заманауилық біртұтас адам туралы 
түсініктерге релевантты. Қазіргі таңда руханилық мораль неме-
се зияткерлік деп қана түсінілмейді, ол қоршаған ортамен өзінің 
бірлікте болуын зерделеу және осы зерделеуде туындаған өмірді 
үйлесімді, ынтымақтастықпен және оған қоршаған ортаға деген 
қамқорлығымен өмір сүруге бағытталған іс-қимылдық императив 
жатқызылады. 
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Абайдың «толық адам» философиялық ілімі болашақта тек 
мәдени брендке айналып қана қоймай, Қазақстан Президенті 
Қ.К. Тоқаев әбден дұрыс айтқан «біздің өміріміздің кез келген 
саласының, мемлекеттік басқарудың, бизнестің және отбасы 
институтының негізгі тұғырына айналуы керек» [1] деген оймен 
толық келісеміз. 
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3.2 Қазіргі заманның цифрлық әлем кеңістігіндегі 
Абайдың «толық адам» тұжырымдамасы

Қазіргі заман жағдайында адамзат алдында ауқымы кең 
көптеген жаһандық және жергілікті сын-қатерлер туындай 
отырып, олар өмірдің барлық  әлеуметтік, экономикалық, са-
яси, мәдени және рухани салаларында көрініс табады. Бұл 
мәселелердің шығу тегі тек сыртқы факторларға ғана байланысты 
емес, көбінесе адами факторларға да байланысты болып келеді. 
Адам басынан өткеретін тұлға дағдарысы, өмірлік бағдарлардың, 
болмыстық мәннің жоғалуы, осының барлығы жеке адам үшін 
және жалпы қоғам үшін де  қауіпті, бұл деструктивті процестің 
құрамдас бөліктері.

Әлемдік философиялық ой, өзінің ғасырлар бойғы 
дамуының барлық кезеңдерінде, тіпті пайда болған сәтінен ба-
стап адам құбылысын, оның субстанциялық мәні мен этикалық-
аксиологиялық саласын мұқият зерттей отырып, бұл күрделі 
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мәселелердің шешімін іздестірді. Мұндай көптеген философиялық 
тұжырымдамалардың кейбіреулері жаратылыстану ғылымының 
дамуына байланысты маңызын жоғалтса, басқалары мәдени-
тарихи парадигманың өзгеруіне байланысты өзектілігінен ай-
ырылды, алайда идеялар мен ілімдердің белгілі бір бөлігі әлі 
де сұранысқа ие және қазіргі уақытта мәңгілік. Осындай өзінің 
маңызы мен әлеуетін сақтап қалған гуманистік көзқарастардың 
біріне ұлы Абайдың философиясын жатқызуға болады.

Ойшылдың философиялық шығармашылығының өзегі, басты 
тақырыбы ретінде адам құбылысы берілген – ол ғаламның шыңы, 
күрделі жүйе – микрокосм. Абай өз замандастарының өмірі мен 
тағдырына ой жүгіртіп, өз болмысының хронологиялық кеңістігін 
талдай отырып, адамзат баласын басқа тіршілік иелерінен ажы-
рататын және оны бүкіл табиғи әлемнен жоғары қоятын адамның 
рухани әлемі, оның моральдық және адамгершілік қасиеттері, 
бірегей ерекшеліктері туралы философияға және өзіне сұрақтар 
қояды. Бірақ, осы қасиеттерге қарамастан дүниенің орталығы, 
орасан зор ізгілік әлеуеті және ақыл-ойы бола тұрып, адам мінсіз 
болмайды: ол адамгершілікке жатпайтын мотивтер мен мінез-
құлықтың зиянды қасиеттерін нығайтуға қолайлы орта, жалған 
мақсаттарға ұмтылудың бәрі адамды ақиқат пен жақсылықтан 
алшақтатады, бұл оның жеке тірегін, яғни  адамгершілік өзегін 
жойып және өмір кеңістігінде бағыт-бағдарын жоғалтады. 

Абай әділетті және адал философ-ойшыл, ол көптеген 
адамдарға тән рухани-адамгершілік әлсіздікті өз шығармаларында 
анық көрсетіп, қайғыра бейнеледі. «Көңілде қайғы, қалың зар, 
Айтатұғын сөзім бар» [1, 156 б.], – деген ойшыл-ақын адамдардың 
надандығы мен рухани соқырлығынан туындаған және өз 
бойындағы барлық басқа жағымсыз бейімділіктердің дамуына 
мүмкіндік беріп, сол арқылы адамның ең құнды табиғи қасиеті 
– ақыл-ой мен парасаттылықтан, ойлау қабілетінен әдейі бас 
тартқандарды терең сезіммен жек көре жырлайды. Адам – ерек-
ше құбылыс, алайда, ол кейде адасып, теріс жолға түсіп, өзінің 
қарапайым және өзімшіл қалауымен арбалып, ақылсыз және 
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білімсіз тобырға тартылып, адам деген атына дақ түсіріп, өзін 
қарабайыр күйге түсіреді. Ол туралы Абай:

Адам деген даңқым бар, 
Адам қылмас халқым бар, 
Өтірік пен өсекке 
Бәйге атындай аңқылдар  [1, 157] – дейді. 

Алайда, Абай азғындық пен надандықты, рухани шектеулі 
өмір салтын айыптай отырып, сыртқы әлемді дұрыс жолға 
бағыттауға қабілетті адамзаттың ізгі табиғатына және ішкі 
жандүниесінің құдіретіне деген оптимистік сенімін сақтауды 
жалғастырады. Адам құбылысын философияның толғандыратын 
басты тақырыбы ретінде бекіте отырып, өзінің барлық руха-
ни ізденістерін адамгершілікті жетілдіру мақсаттарына және 
адамның табиғаттан берілген жеке мұраттарына жету жолдары-
на арнады. Абайдың философиялық мұрасындағы мұндай ке-
мел тұлғаның келбеті – «толық адам», яғни, тұтас, әмбебап адам 
ретінде тұжырымдалған. Толық адам ең жоғарғы моральдық-
адамгершілік және интеллектуалдық қасиеттер мен күштердің 
бейнесі, бұл ақылдың, ар-ожданның, мейірімділіктің және еңбек 
бірлігінің салтанаты, оның өмірлік мақсаты – ақиқатты іздеу және 
сақтау, адамгершілік пен әділеттілік прнциптеріне негізделген 
жеке адамның және бүкіл қоғамның болмысын жаңарту.

Абайдың эстетикалық-этикалық ілімі қазіргі заманға сай 
және іс жүзінде қолданыста: философ, адам құбылысының 
табиғатын зерттей отырып, экзистенциалды мәселелерді анықтап, 
ашып қана қоймайды, сонымен қатар олардың шешімін де таба-
ды, өзіндік нұсқаулық – адамгершілік кодексті тұжырымдайды, 
ал оған жүгіну адамға қажетті рухани кемелдікке жетуге және 
оның жеке басының біртұтастығына қол жеткізуге көмектеседі. 
Абайдың шығармашылық философиялық мұрасынан адамның 
күрделі құрылымдық  табиғатын, оның ішкі әлемі мен әлеуметтік 
ортасын, жеке тұлғаның қалыптасуына айтарлықтай әсер ететін 
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кеңістікке қатысты факторлар, оның интеллектуалдық-мәдени 
әлеуетін іске асыруға немесе басуға қарама-қарсы көлемді, 
көпжақты зерттеуді табамыз.  Ойшылдың бұл терең талдауының 
нәтижесінде әлеуметтік және жеке онтология фрагментті емес, 
біртұтас тұлға туралы ілімге және оның дұрыс өзгеру жолдарын 
таңдап, адамгершілікті қалыптасуының кепіліне айналды. 

Толық адам – бұл кемелдіктің үлгісі, бірақ оған қол жеткізуге 
болады деп сенеді Абай. Алайда, тұлғаның рухани өсуі мен 
үйлесуі адамнан үлкен еңбекті, осы ізгі жолдағы сыртқы және ішкі 
жағдайлардан туындаған кедергілерді жеңуге деген шын ниет пен 
шеберлікті талап етеді. Адамның онтологиялық мәнін түсінуден 
бұрын оның жеке басына тап болатын осындай дағдарыстардың 
ерекшеліктерін түсіну және оларды жеңу жолдарын іздестіру 
алдыңғы орынға шығады. 

Абайдың антропологиялық көзқарастарына сәйкес  
адамның  табиғаты екі бастаудан тұрады, яғни физикалық (не-
месе физиологиялық) және руханилықтың жиынтығы. Бұл 
құрылымдық элементтердің екеуі де адам өмірі үшін бірдей 
маңызды және өздерінің нақты функцияларын орындайды. Деген-
мен, оның біреуінің екіншісінен басым болуы адамның бейнесі 
мен мінезінің қалыптасуын анықтаушы фактор болып табылады. 
Өз кезегінде, адамға ерік бостандығы берілген және ол екеуінің 
қайсысына артықшылық беретінін, олардың қайсысы оның 
өмірлік жолын бағыттайтынын өз бетінше таңдайды, сол арқылы 
өзінің жеке мәнін анықтайды. 

Ішкі әлем мен рухани саланың дамуы жағдайында биологиялық 
бастау қарапайым және қосалқы құрамдас ретінде қарастырылады, 
бірақ Абай мұндай көзқарастың қателігін көрсетеді, оған қарама-
қарсы екінші, рухани элементтің қажеттілігін атап өтті: «Жас бала 
анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі – ішсем, жесем, 
ұйықтасам деп тұрады. Бұлар – тәннің құмары, бұлар болмаса, тән 
жанға қонақ үй бола алмайды. Һәм өзі өспейді, қуат таппайды [2, 
21 б.]. Осылайша, тәндік бастау рухани бастауға қолдау көрсете 
отырып, оның өзіндік ерекше іргетасы ретінде әрекет етеді. Бұл 
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материалдық емес өмірлік субстанцияны қамтитын материалдық 
құты, оның дұрыс күйіне адамның тіршілігі тікелей байланысты.

Бірінші физикалық элементпен үйлесімді өмір сүретін 
екінші элемент адамның жан дүниесі немесе ішкі сезімдік-
интеллектуалдық әлемі – бұл Абайдың философиялық ой 
толғауларындағы негізгі мәселе. Бұл құрылымдық компонент 
оны толықтыратын физикалық бастауға қарағанда салыстыруға 
келмейтін күрделі және жұмбақ; ол адам құбылысының мәніне 
қажетті нәрселер – оның санасын, шығармашылығын, өзін-
өзі тануы мен дүниетанымын қамтиды. Ойшыл дамып келе 
жатқан тұлғаның рухани жан дүниесінің ең алғашқы көрінісін 
танымға құштарлықтан және айналадағы дүниеге деген шынайы 
ықыластан, оның жан-жақты көрінісінен көреді: «Біреуі білсем 
екен демекілік. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен 
болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына, 
бетіне басып қарап, сырнай-керней болса,  дауысына ұмтылып, 
онан ержетіңкірегенде ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, 
біреу жыласа да тұра жүгіріп, «ол немене?», «бұл немене?» деп, 
«ол неге үйтеді?», «бұл неге бүйтеді?» деп, көзі көрген, құлағы 
естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі – жан 
құмары, білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген ұмтылыс» 
[2, 21 б.].

Көріп отырғанымыздай, адам тұлғасының құрылымының 
интеллектуалдық-рухани құрамдас бөлігі жанама түрде өмір 
сүрмейді, сыртқы немесе ішкі ынталандырушы импульстердің 
әсерінен кенеттен туындаған кез келген ерекше жағдайларда өзін 
ашады – ол биологиялық принциппен байланысты физиологиялық 
қажеттіліктермен қатар бастапқы, негізгі өмірлік қажеттіліктердің 
бірі ретінде көрінеді. Адамның өмірі, дейді Абай, «Бұл не?», «Бұл 
не үшін?», «Бұл неге?» деген сұрақтардан басталады. Қоршаған 
кеңістікті ұтымды игеру және өзін-өзі тану, болмыстың көркемдік-
шығармашылық немесе жаратылысын түсіндіру – бұл адамның 
биологиялық бірліктен толыққанды тұлғаға прогрессивті өзгеріс 
жасауға мүмкіндік беретін ерекше белгілері. Бұл құнды ресурсқа 
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немқұрайлы қарау қылмыс, ол жеке деградацияның негізін 
қалайды, индивидуалды инволюция спиральын айналдырады: 
«Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса 
денелеп білмесе, адамдықтың орны болмайды. Оны білмеген соң 
ол жан адам жаны болмай, хайуан жаны болады» [2, 21 б.], – деп 
ұлы Абай адамзатқа оның ғалам жүйесіндегі қайталанбас орнын 
еске салады.

Ойшылдың көзқарасынша, адамға деген шынайы сүйіспен-
шілік пен ілтипаттың жетегінде жүрген әрбір жеке адам туғаннан 
бастап рухани-адамгершілік өсуге қажетті ізгі қасиеттердің 
барлығына ие болады, ол түптеп келгенде тұтас, әмбебап тұлғаның 
қалыптасуымен аяқталады. Сондықтан, тұлғалық эволюция 
процесінде мұндай жағдайға жету үшін адам өзінің әлеуетті 
күйіндегі интеллектуалдық және этикалық ізгі қасиеттерін 
өзектендіруі және ең бастысы, осы қасиеттердің барлық 
құндылығын түсініп, рухани жаңару қажеттілігін сезінуі керек.

Жоғарыда айтып кеткендей, Абайдың антропологиялық 
тұжырымдамасы тұлғаны екі қарама-қарсы биологиялық және 
мәдени бастаудың қосындысы ретінде анықтайды. Бұл екі 
құрамдас бөліктер бірін-бірі толықтырады, алайда біз оларды 
толығымен өзара тәуелді деп атай алмаймыз, себебі, биологиялық 
– рухани мазмұнсыз өмір сүруге бейімделген, ал руханилыққа 
физикалық сыйымдылық немесе Абай айтқандай, баспана қажет. 
Дуализм аясында адамға осы екі элементтің қайсысын таңдауы 
керек деген өте маңызды сұрақ қойылады және бұл сұрақтың жа-
уабы оның бүкіл тұлғасы мен болмысының бейнесін анықтайды.

Адам қарапайым қанағаттандыруға негізделген биологиялық 
принципке қызмет ете отырып, негізгі немесе біршама күрделі 
өмірлік қажеттіліктерді таңдау арқылы өз еркімен шектеледі 
және жануарлар күйінің деңгейіне түседі. Өзінің ішкі дүниесіне 
мән бермейді, шығармашылық пен білімге немқұрайлы 
қарайды. «Сол өрістетіп, өрісімізді ұзартып, құмарланып жиған 
қазынамызды көбейтсек керек, бұл жанның тамағы еді. Тәннен 
жан артық еді, тәнді жанға бас ұрғызса керек еді» [2, 22 б.] – 
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деп Абай дана өкінішпен атап өтеді. Тұлға құрылымындағы 
физикалық компоненттің маңыздылығын ескере отырып, адам 
интеллектуалдық және рухани ұмтылыстарды басшылыққа алуы 
керек, рухани қажеттіліктерді тәндік қажеттіліктерден жоғары 
қойып, екіншісінің көмекші болып табылатынын және ешбір 
жағдайда мақсатты емес екенін есте сақтау керек. Тек осы тәсілмен 
ғана адамның жоғары адамгершілікті, ізгілікті және білімді тұлға, 
табиғи және мәдениетті біріктіретін ерекше үйлесімді біртұтас 
жүйе ретінде қалыптасуын жүзеге асыруға болады. 

Абай бізге өзіңнің өмірлік еркіңді тек биологиялық, тәндік 
принциптердің билігіне бермеудің сөзсіз қажеттілігін ескертеді:

Тән сүйгенін бермесе
Жан шыдамас жаны ашып.
Бере берсең бер десе
Үміт етер таласып [3, 49 б.].

Бұл жағдайда адамның рухани салаға қатысы жоқ өзінің 
нәпсісіне қойған шектеулері, өзі үшін үлкен игілік пен жақсылыққа 
айналады: аз әрекет ету арқылы адам көп нәрсені сақтайды.

Абай үшін адам бойындағы рухани бастама танымдық 
әрекетпен, ғаламның барлық құбылыстарына, оның ішінде 
өзіне деген сарқылмас қызығушылықпен тығыз байланысты. 
Біздің бойымыздағы ақыл мен ойлаудың қозғаушы күші – бұл 
адамның өмірлік мәні, жеке адамның болмысын бос монотонды 
әурешіліктен арылтып қана қоймай, сонымен бірге бүкіл қоғамды 
өзгерте алатын, оған этикалық және эстетикалық принциптердің, 
шындық пен махаббаттың үстемдігін орнататын ерекше да-
рын. Философ бізге хайуан мен адам арасында еңсерілмейтін 
қашықтық бар екенін, ал адам мен хайуанның арасында – бұл 
жай ғана танымдық әрекеттен бас тарту және өмірді растайтын 
қызығушылықты жойқын жалқаулықпен өзгерту екенін жалықпай 
еске салады: «Әзелде құдай тағала хайуанның жанынан адамның 
жанын ірі жаратқан, сол әсерін көрсетіп жаратқаны. Сол қуат 
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жетпеген, ми толмаған ессіз бала күндегі «бұл немене, ол неме-
не?» деп, бір нәрсені сұрап білсем екен дегенде, ұйқы, тамақ та 
есімізден шығып кететұғын құмарымызды, ержеткен соң, ақыл 
кіргенде, орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым 
тапқандардың жолына неге салмайды екеміз?» [2, 21 б.], – дейді.

Осы сұрақтарды қоя отырып, Абай адамның өз өмірін 
реттеудегі дербестігі мен жауапкершілігін атап көрсетеді: 
өмірге келген сәттен бастап адамның бойында биологиялық 
және руханилық бастаулары бірдей көрінеді, алайда, руханилық 
жеке адамның шығармашылық дамуы мен шығармашылық 
белсенділігін, оны қоршаған шындықты зерттеуге шақыра оты-
рып, биологиялықтан басым болады. Бірақ, уақыт өте келе ол бос 
өмір салтына, жұмысқа жеккөрушілікпен қарап, одан бас тартып, 
жалқаулыққа бой алдырған адам үшін тартымдылығын жоғалтады, 
ал босаған орын тек өмірлік қажеттіліктерді қанағаттандыруға, 
материалдық жайлылық пен жаңа жаңалықтардың ашылуынан 
қорқатын табиғаттағы ұмтылыстардың төмендеуіне әкеледі. 

Өмірлік таңдауын соңғысының пайдасына шешкен адам 
хайуанға тең, дейді Абай.

Наданның көңілін басып тұр
Қараңғылық пердесі.
Ақылдан бойы қашық тұр,
Ойында бір-ақ шаруасы  [1, 168].

Таным мен білімге деген ұмтылысты сезінбестен, жеке адам 
өзінің экзистенциалды кеңістігін ең қарапайым белсенділіктің 
жиынтығымен шектейді және бүкіл кең әлемді өзінің «Мен» 
нүктесіне дейін тарылтады. Мұндай орталықтандыру, әлеуетті ізгі 
қасиеттер мен дағдылардың табиғи түрде жүзеге асуына ықпал 
ететін кең ауқымды мүдделерді болжай алмайды, адамның көп 
қырлы тұлға болып қалыптасуына мүмкіндік бермейді.

Алайда, ағартушылықты жек көрудің және танымдық 
белсенділіктен қашудың жағымсыз салдары жеке тұлғаның 
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мәдени-интеллектуалдық деградация құбылыстарымен, ғылыми 
саладағы тоқырауымен, нақты материалдың кедейленуі неме-
се білім жүйесінің құлдыраумен ғана шектелмейді. Бұл сал-
дар моральдық-адамгершілік және аксиологиялық жүйенің 
бұзылуымен бірге жүреді. 

Абайдың философиялық-этикалық тұжырымдамасында ақыл 
адамгершілікпен тығыз байланысты. Ойшыл рухани қасиеттердің 
дамуы интеллектуалдық ағартушылыққа тікелей байланысты, 
ал білім адамгершілік пен этикалық кодекстің негізі екеніне 
көз жеткізді. Таным процесі адамды әлемдік тәртіптің негізінде 
жатқан іргелі әмбебап құндылықты алуға, ақиқатты іздеуге деген 
құштарлыққа жетелейді. Ақиқатқа ұмтылудың өзі ізгілік, оған жету 
рухани жаңғырудың бастауы. Таным мен мәдени ағартушылық 
жолынан өткен адамға жақсылық пен жамандықтың, әділеттілік 
пен ар-ожданның этикалық категорияларының мазмұны ашы-
лады. Мұнда білім – жалған мағыналар мен нұсқауларды ашып 
көрсететін, адасушылық теңізінің ортасында навигатор ретінде 
әрекет ететін мінсіз құрал болып қызмет етеді.

Ақиқатқа деген шынайы сүйіспеншілікке толы адамды көргісі 
келетін Абай, бізге:

Жүректің көзі ашылса,
Хақтықтың түсер сәулесі,
Іштегі кірді қашырса
Адамның хикмет кеудесі [1, 168 б.], – дейді.

Біз, сонымен ақиқатқа тең келетін білімді, адам жанын та-
зартып, рухын көтеретін құбылысты – шынайы білімді анықтай 
аламыз. Жалқаулық, сараңдық, жауыздық, атаққұмарлық, 
көреалмаушылық сияқты адамның рухани бастауларына кедергі 
келтіретін және бойындағы ізгі қасиеттердің қалыптасуын 
тежейтін барлық негізсіз бейімділіктер – кір, лас болады. Фило-
соф ағартушылық арқылы ақиқатты ашқан адамды асыл гауһар 
тасқа теңейді, мұндай жанға тек толық адам ғана ие, ол ақылдың, 
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мейірімділіктің, сұлулық пен ар-ожданның нұрымен үйлесімділік 
тапқан деп ақындықпен атап өтеді. 

Абайдың ақиқат және ақиқатқа деген дұрыс көзқарас тура-
лы ілімі әсіресе, пост-шындық немесе пост-ақиқат дәуіріндегі 
постмодерндік әлемнің парадигмасында өмір сүретін қазіргі адам 
үшін ерекше өзекті болып көрінеді. Адамның өмір сүру кеңістігін 
жайлап алған бұл құбылыс тек философиялық  қана емес, сонымен 
қатар 2016 жылы Оксфорд сөздігі бойынша Жыл сөзі атағын ие-
ленген өзіндік ерекше лексикалық категорияны тудырды [3]. Пост-
шындық құбылысы жағдайлардың пайда болуына байланысты, 
яғни адамдардың фактілерге қарағанда сезімдер мен сенімдерге 
көбірек жауап беруге бейім болатыны [4] немесе адамдардың ба-
сынан кешкен эмоциялары, немесе сенімдермен салыстырғанда 
фактілерге негізделген ақпарат аясында  адамдарға аз әсер ететін 
жағдайдың болуы ретінде сипатталады [5].

Бүкіл жер шарын өзінің коммуникациялық желісімен 
қамтитын Интернет күн сайын көптеген ақпараттық арналар, 
жаңалықтар мен хабарламалар пайда болатын сапалы жаңа 
ақпараттық кеңістікті құрайды.  Олардың берілу жылдамдығы 
бұрын-соңды болмаған жоғары жылдамдықта болады және та-
ралу ауқымында шекара жоқ. Жан Бодрийяр бұл жылдамдықты 
мазмұнға зиян деп атайды: «Белгілі бір жылдамдықта, атап 
айтқанда, жарық жылдамдығында көлеңке де жоғалады. Белгілі 
бір жылдамдықта, атап айтқанда, ақпарат жылдамдығында бәрі өз 
мағынасын жоғалтады» [6]. Өз кезегінде, онлайн-коммуникацияға 
қатысушылар ең алдымен, пікірталас үлгісі, эмоционалды жағынан 
көзқарастары мен сенімдері өздеріне жақын және өздерінікімен 
сәйкес келетін қауымдастықтарға қосылуға бейім. Осы нақты 
параметрлердің жиынтығы Интернет желісінің барлық пайдала-
нушыларына ақпараттың толық, еркін айналымына мүмкіндік 
береді. 

Шексіз стихиялық ақпарат ағынында бірде-бір адам мұны 
толық игере алмайды, жоғарыда анықтағанымыздай, сенімділік 
пен нақты құндылықты сезіну эмоционалды тартымды неме-
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се қандай да бір жарқын реакция тудыратын хабарламалардан 
туындайды. Сонымен бірге, хабарланған фактілердің нақты 
объективтілігінің ұсынылуы мен ақиқаттығы адам үшін маңызды 
емес болады, бұл кездейсоқ, қасақана, жалған ақпаратты құруға 
және оның кейіннен виртуалдық және материалдық ортаға тара-
луына өте қолайлы әсер етеді, осылайша пост-шындық контексті 
қалыптасады.

 «Пост-шындық» терминінің авторы серб-американдық сце-
нарист Стив Тесич, қажетті деп санайтын құбылысты өз бетінше 
ақиқат деп түсінуге шешім қабылдаған адамзатқа мынадай си-
паттама береді: «Біз тоталитарлық құбыжықтар армандаған 
адамдардың прототипіне жылдам айналып барамыз. Барлық дик-
таторлар осы уақытқа дейін шындықты жасыру үшін адам ойы-
на келмейтін күш салуға мәжбүр болды. Біз өз іс-әрекетімізбен 
мұның енді қажет еместігін, маңыздылығына қарамастан ақиқатты 
қабылдаудан арылуға қабілетті рухани тетікке ие болғанымызды 
көрсетеміз. Біз, сенімді түрде, қандай да бір пост-ақиқат әлемде 
ешқандай мәжбүрлеусіз еркін адамдар ретінде өмір сүреміз деп 
шештік [7].

Заманауи адам ақиқатты елемей ғана қоймайды, ол әдейі 
мифтік шығармашылықпен айналысады, өзіне тартымды болып 
көрінетін шынайы дереккөздер мен ақпараттарды қарастырады 
және тұтынады, сөйтіп қоршаған ортаға көбінесе осындай мінез-
құлық үлгісін енгізеді, сол арқылы өзінің өмір сүру кеңістігін 
ыңғайлы етіп жасайды, бірақ ол объективті шындықпен байланы-
спайды. 

Уақыт өткен сайын ақиқатты жалғаннан ажырату мүмкін 
емес, қазіргі дүниенің пост-шындық парадигмасын таңқаларлық 
дәлдікпен суреттеген Абай жолдары бүгінгі күнге жетіп отыр. Ол:

Ішіп, терең бойлаймын,
Өткен күннің уларын.
Және шын деп ойлаймын
Жұрттың жалған шуларын [3, 36 б.].
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Ақиқатты түсінуді адам экзистенциясының негізгі мәні деп 
санаған ойшыл алдап-арбауды дүниетанымды уландыратын 
және болмыс белгілерін жасыратын умен теңейді. Адам көрнекі 
перде жасау арқылы қоршаған кеңістікті және оның барлық 
құбылыстарын бұрмаланған түрде қабылдайды. Философ-ақын 
өзінің барлық даналық сөздерінің дәлдігімен ақпараттық ағым 
жағдайында шындықтың ашылуы мүмкін еместігін, ал ойдан 
шығарылған жалған сөздер оны нанымды түрде әрі қарай оңай 
бүркемелейтінін суреттейді. Өмірін осындай ортада өткізетін 
адам аксиологиялық жүйенің бұзылуын, этикалық негізінің шек-
тен тыс жойылуын бастан кешіреді – бұл қирандылардан тұтас, 
әмбебап тұлға құру мүмкін емес. 

Заманауи адам барған сайын жеке адамнан интеллектуалдық 
және рухани күш-жігерді айтарлықтай талап ете отырып, ақиқатты 
іздеуге немқұрайлы қарайды және осы енжарлықтың нәтижесінде 
экзистенциалдық кеңістіктің объективті шындықтан виртуалданған 
шындыққа, яғни Бодрийяр ашқан гипершындыққа теріс өзгеруі 
мүмкін: «Бүгінгі күні виртуалдық, әрине, шындыққа қарағанда 
шешуші басымдыққа ие және біз осындай Аристотельге қайшы 
келетін әрекетке көшуді тежейтін шектен шық-қан виртуализацияға 
қанағаттанудамыз. Біз енді виртуалды-мүмкіндіктен шындыққа 
көшу логикасында емес, виртуалды шындықтың апотропиясының 
гиперреалистік логикасындамыз [6].

Адамның қате мағыналарды жандандырып, жалған ұғымдарды 
және басқа химераларды құру процесінде жасаған шындықтан 
виртуалдық аймаққа дейінгі бұл жағымсыз қозғалысын тоқтату, 
яғни осындай шығармашылық тәжірибенің кері нәтижелері 
арқылы ақиқатты шын жүрекпен сүйіп, оның жеке адам үшін де, 
бүкіл әлем үшін де маңыздылығының есепсіздігін түсінуге болады. 
Абай үшін танымдық белсенділік ақиқатты іздеумен анықталады, 
шынайы білім әрқашан тұтас және объективті, ал оны бұрмалау 
және көркем әдебиет қабаттарының түбіне жасыру әрекеттері 
сәтсіздікке ұшырайды. Философ адамды мәңгілік ләззаттардан 
бас тартып, басқа да ағартушылық пен еңбекке арнауға, ақылдың, 
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мейірімділіктің және сұлулықтың шынайы құндылықтарына 
негізделген әлем құруға көмектесуге талмай шақырады:

Пайда ойлама, ар ойла,
Талап қыл артық білуге.
Артық ғылым кітапта,
Ерінбей оқып көруге [1, 70 б.].

Білімді адам ақиқатты жалғаннан, жақсылықты зұлымдықтан 
ажырата біледі, ол үшін этикалық қағидалардың үстемдігінің 
қажеттілігі айқын. Надан көбінесе мәңгілік, мызғымас 
құндылықтарға жүгінудің орнына, өзінің жедел мақсаттарына 
қызмет ететін, оларды жүзеге асыру қоғам мен әлемнің игілігіне 
жағымды әсер ете алмайтын қауқарсыз нәрселерді жөн көреді. 
Мұндай адамдардың болмысы өзімшілдік пен қызғаныштан 
тұрады, өздеріне жабық және жеке мүдде мен  рухани жалқаулық 
сезімдеріне негізделген шектеулі тар кеңістікті білдіреді, онда 
басқа адам тек құрал ретінде қарастырылады.

Талаппен ұшып, талпынып,
Шартарапты көздемес
Пайданы қуып алқынып,
Өзгені әсте сөз демес [1, 205 б.].

Сонымен Абай ақыл-ой сыйынан бас тартқан адамдарды қатты 
сынайды. Олар адамды табиғи әлемнен ажыратып, оның барлық 
тіршілік иелерінен жоғары қоятын туа біткен ойлау, тану қабілетін 
көбінесе бос, зиянды істерге пайдалана отырып, сол арқылы өзінің 
таңғажайып дарынын босқа ысырап қылады. Алайда білім мен ағар-
тушылық жолын таңдағандарды моральдық-адамгершілік тұзақтар 
күтіп тұр, деп ойшыл еске салады – бұл менмендік, мақтаншақтық, 
ғылыми қызметтің жемісін тек өз мүддесіне пайдалану. 

Білімнің қиын жолын таңдаған адамға Абай негізгі алты ере-
жеден тұратын мынадай өсиет айтады.
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1. Білім алуға деген құштарлық, оның көмегімен қандай да бір 
жеке пайда алу ниетінен туындамауы керек. Ғылыми қызметтің 
негізі – ақиқатқа деген сүйіспеншіліктен, танымдық процестің 
өзінен және белгісізді ашудан тұру керек. Адам өз алдына білімнің 
бүкіл адамзатқа ғана емес, оны ашатын адамға да пайда әкелетін 
құндылық екенін есте сақтауы керек: «білім-ғылым табылса, 
дүниенің бір қызықты нәрсесіне де керек болар еді деп іздемеске 
керек. Оның үшін білім-ғылымның өзіне ғана құмар, ынтық бо-
лып, бір ғана білмектіктің өзін дәулет білсең, һәм әр білмегеніңді 
білген уақытта көңілде бір рахат хұзур хасил  болады […] Адам 
көңілі шын мейірленсе, білім-ғылымның өзі де мейірленеді, 
тезірек қолға түседі [2, 68 б.].

2. Ағартушылық дауды ұнататын адамның аргументтік жүгін 
толықтыру және оның шешендік техникасын шыңдау мақсатын 
ғана көздемеуі керек. Абай дау – сенімнің берік болуына немесе 
жаңа білім алуға ықпал ететін таным түрлерінің бірі екенін атап 
көрсетеді. Дегенмен, оларды жиі қолданудың себебі, өздерінің 
білімі мен эрудициясын көрсетуге, басқалардан жоғары тұруға 
ұмтылу, кейде мұндай жағдайларда пікірталас ғылыми саланы 
байыта алмайды, керісінше, қызғаныш сияқты адамгершілікке 
жат сезімдерді арттырады. «Жүз тура жолдағыларды шатастыру-
шы кісі бір қисық жолдағы кісіні түзеткен кісіден садаға кетсін!» 
[2, 69 б.]. Бұл ойшылдың ұстанымы.

3. Ақиқаттан ауытқымау, қандай қауіп-қатерден болса да 
оны қорғау – ғалымның парызы. Ғылым адамының этикалық 
принциптері, ақиқаттың өзі сияқты икемді емес және белгілі 
бір жағдайларда ыңғайлы қалыпты қабылдай алмайды. Ақиқат 
тәуелсіз және объективті түрде өмір сүреді, бірақ оның тағдыры 
оны ашқан адамның беріктігі мен сеніміне байланысты: «Егер-
де ондай білгендігің өзіңді жеңе алмаса, кімге пұл болады? Өзің 
құрметтемеген нәрсеге бөтеннен қайтіп құрмет күтесің?» [2, 69 б.].

4. Әдістемелік аппаратты, танымдық құралдарды үздіксіз 
жетілдіру. Абай бір-бірімен байланысты екі маңызды әдісті 
бөліп көрсетеді, олардың игерілуі мен дамуы білімнің артуын 
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қамтамасыз етеді: мулахаза – полемикалық шеберлік және басқару, 
мухафаза – өз ұстанымына сенімді болу [2, 69 б.].

5. Ақыл-ойдың немқұрайлылыққа, орынсыз қуанышқа, 
күңгірт ойлар мен жойқын құмарлықтарға деген жағымсыз 
бейімділіктерден сақ болыңыз және оны баса біліңіз [2]. Жоғарыда 
айтып өткеніміздей, мұндай ермек, адамның рухани және 
интеллектуалдық қорын ысырап етіп, өзіне де зиянын тигізіп, 
жалпы қоғамға да пайда әкелмейді.

Болмасын кекшіл,
Болсайшы көпшіл,
Жан аямай кәсіп қыл.
Орынсыз ыржаң,
Болымсыз қылжаң
Бола ма дәулет, нәсіп бұл? [1, 111 б ], -

философ адамға жүгініп, рухани жаңғыру жолының адам 
бойындағы қажырлы еңбекті және ақыл-ойдың қатаң тәртібін та-
лап ететінін,  жалқаулыққа, болмашы қызықтарды ынталандыруға, 
ойын-сауыққа жол бермейтінін еске салады.

6. Ақыл мен білімге сауыт болатын мінезді тәрбиелеу. 
Өйткені, өзін ғылымға арнаған адам үшін икемді, әлсіз мінез 
оның көзқарастары мен сенімдерін қорғай алмайды, маңызды 
моральдық-адамгершілік беріктіктігін қамтамасыз ету-
ге қабілетті емес. Сонымен қатар, адамның әлсіз еркі өзінің 
төменгі ұмтылыстарына төтеп бере алмай, жүректе жалқаулық, 
енжарлық, көреалмаушылық және басқа да жамандықтардың сал-
танат құруына жол береді. Абайдың айтуынша, даналық сенімді 
деструктивті тәкаппарлықпен немесе өзін-өзі қанағаттандырумен 
шатастыруға болмайды, ол алынған білімді қорғайды, оны 
сақтауға және келесі ұрпаққа беруге көмектеседі.

Ақырын жүріп, анық бас,
Еңбегің кетпес далаға.
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Ұстаздық қылған жалықпас
Үйретуден балаға [1, 208 б.].

Абай өз еркімен  саналы түрде таным жолын таңдаған адамға 
берген соңғы, алтыншы постулаты бізді адам тұлғасының бірегей 
құрамдас элементтерінің – қайрат, ақыл және жүрек арасындағы 
ажырамас байланысын түсінуге жетелейді, олардың бір-бірімен 
үйлесімді әрекеттесуі толық адам, біртұтас әмбебап тұлғаның 
айрықша белгісі болып табылады.

Әмбебап адамның тұтастығы қайрат, ақыл және жүректің 
үштігіне байланысты. Бұл қасиеттердің әрқайсысы, жеке 
алғанда, әрине, адамның қадір-қасиетін білдіреді, бірақ басқа 
екеуімен толықтырылмаса, ол адамның моральдық-адамгершілік 
толықтығын қамтамасыз етпейді және керісінше, басқа элемент-
пен шектелгенде, ол өзін күтпеген жағымсыз жағынан көрсете 
алады. Абай осы үш компоненттің табиғатын және олардың 
адам болмысының қалыптасуындағы рөлін он жетінші сөзінде 
баяндап, Қайрат, Ақыл және Жүректің дауына Ғылымды төреші 
ретінде сайлап, сол арқылы олардың қайсысы Ғылымның өзінен 
де маңыздырақ екенін, оның бейтараптығы мен ақиқатқа тең 
білімнің шешуші маңыздылығын ерекше атап өтті.

Қайрат – бұл адамның төмен, лайықсыз ұмтылыстарын 
реттейді, кез-келген жұмыста табандылықтың кепілі және 
таңдалған бағытта кемелдікке жетуге, адамның моральдық-
адамгершілік келбетін мінсіз сақтауға көмектеседі. Әйтсе де, 
ол мынадай қауіп-қатерді жасырады, оны  Абай Ғылымның 
тілімен былай баяндайды: «Сенсіз ешнәрсенің болмайтұғыны  да 
рас,  бірақ қаруыңа қарай қаттылығың да мол,  пайдаң да мол, 
бірақ залалың да мол,  кейде  жақсылықты  берік ұстап,  кей-
де жамандықты берік ұстап  кетесің, соның жаман» [2]. Қайрат 
жақсылыққа да, жамандыққа да бірдей қызмет етуге қабілетті: 
ол этикалық критерийлерді басшылыққа алмайды, оның басты 
міндеті – таңдалған әдісті жоғары деңгейге жеткізу.
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Ақылдың бірегей қасиеті оның барлық нәрсені, соның ішінде 
рухани-этикалық категорияларды түсіну және Ғылым нәтижелерін 
тиімді пайдалану қабілетінде жатыр. Сонымен бірге, ол да Қайрат 
сияқты жақсылық пен жамандықты ажырата білудің негізгі 
маңыздылығын ескермейді: «Сенсіз ешнәрсе   табылмайтұғыны   
да   рас.   Жаратқан   тәңіріні   де   сен   танытасың, жаралған екі 
дүниенің жайын да сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың, амал 
да, айла да – бәрі сенен шығады. Жақсының, жаманның екеуінің 
де сүйенгені, сенгені – сен; екеуінің іздегенін тауып беріп жүрсің, 
соның жаман» [2, 39 б.].

Өз кезегінде Абай философиясындағы Жүрек адам бойындағы 
өмірлік бастаудың бейнесі, жоғары адамгершілік қасиеттер мен 
өлшеусіз рухани әлеуеттің сақтаушысы болып көрінеді. Бұл адам-
ды моральдық дилеммалардың дұрыс шешімдеріне және оның 
қайраты мен ақылы ізгілік пен ақиқатқа қызмет етуге арналған 
ізгі өмір салтына итермелейді: «Осы үшеуің [Қайрат пен Ақыл] 
басыңды қос, бәрін де Жүрекке билет, – деп ұқтырып айтушының 
аты ғылым екен. Осы үшеуің бір кісіде менің айтқанымдай 
табылсаңдар, табанының топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам 
– сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық 
сонда, қалпыңды таза сақта» [2, 40 б.].

Ұлы Абай дауды осындай үкіммен шешеді, мейірім 
мен адамгершіліктің белгісі, екеуінен жоғары тұрған адам 
онтологиясының негізгі элементі Жүректі таңдайды.

Қандай да бір сыртқы немесе ішкі жағдайларға қарамастан, 
рухани жаңғыру адам үшін әрқашан мүмкіндік: Абай гуманистік 
ұстанымдарын берік ұстап, адамның бастапқы жақсы табиғатына 
сенеді, ол әрқашан қалаулар мен зиянды бейімділіктерге төтеп 
бере алатындай күшті бола бермейді, соған қарамастан жеке 
тұлғаны жетілдіру әлеуетін сақтайды. Абай рухани-адамгершілік 
кемелдікке жету үшін осы қиын кедергілерді еңсерудің жалғыз 
дұрыс жолы еңбек пен білім жолын таңдаудан, іргелі қасиеттердің 
ішкі үндестігіне ие болудан көреді.
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Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста,
Сонда толық боласың елден бөлек,
Жеке-жеке біреуі жарытпайды,
Жол да жоқ жарыместі жақсы демек [ 1, 118 б. ]

Философ қарастырған қасиеттердің әрқайсысы бірінің 
әлсіздігін өзінің күшімен толтыра отырып, бір-біріне мұқтаж. 
Олардың үйлесімділігі мен тепе-теңдігі адам іздеген мұраттарды 
– толық адамның сан қырлы бейнесін құрайды. Оның өмірлік 
мақсаты – жоғары адамгершілік ұмтылыстарымен анықталатын, 
өзінің жан-жақты үздіксіз дамуы және жалпы қоғамға қызмет етуі, 
жақсылық, білім және сұлулық ұстанымдарынан тұрады. Абайдың 
әмбебап және біртұтас тұлға «толық адам» туралы философиялық 
тұжырымдамасы қазіргі адамды ең жағымды түрде өзгерте алады 
және оның адамгершілік-интеллектуалдық бағдарына айналады.
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ҚОРЫТЫНДЫ

Абайдың идеялары өз уақытысының шекараларын айқара 
ашып қазіргі қазақстандық қоғам үшін де маңызды және құнды бо-
лып келеді. Қазіргі уақыт халықтың өткені мен заманауи кезеңін, 
рухани мұрасын қайта пайымдау бойынша сананы түбегейлі 
төңкеріп, көптеген жылдар бойы біз тұтқынында болған таптау-
рындар мен догмаларды күйрете отырып Абайдың «толық адам» 
туралы философиялық ілімін зерттеуді қажетті және өзекті ете 
түседі. 

 Қазақстан мемлекеттік тәуелсіздікке қол жеткізгеннен 
бері ұлттың өзіндік санасының қалыптасуы үдерісі жүріп 
жатқан жағдайда жалпы мәдени негіздер ретіндегі халықтың 
философиялық мұрасы мен дәстүрлі құндылықтық-мағыналық 
бағдарларды қайта зерделеу идеологиялық маңызды дүние бо-
лып келеді. Отыз жылдан асатын тәуелсіз дамуымыз рухани 
мәдениетсіз, материалдық табысқа жетуді ғана мақсат еткен 
жоғарғы өмірлік құндылықтарсыз жолмен алға жылжу табы-
сты болуы екіталай екенін көрсетті. Өйткені прагматизм және 
табысқа жету руханилықтан алыс құндылықтарды дәріптейді. 
Тек Қазақстан ғана емес, сонымен қатар көптеген елдер, әсіресе 
өздерінің дамуының өтпелі кезеңдерінде өздерінің тарихтарына, 
мәдениетіне, философиясына, заманауи кезең ұсынған жаңа та-
лаптар аясындағы этикалық құндылықтар мен дәстүрлерге назар 
аударатындығына жалпы әлемдік тәжірибе куә болып отыр. 

Тарихи философияның көптеген типтері, оның тек қана 
ғылыммен емес, сонымен қатар поэзиямен, фольклормен 
және халық даналығымен жақындасуы бар екендігі белгілі. 
Қазақтардың поэзиясы – бұл халықтың рухани тіршілігі туралы 
терең ойтолғаулармен қаныққан философиялық зерделеудің өзінің 
ерекше типі. Қазақтың поэтикалық философиялық зерделеуі 
– ақыл мен жүректің, сопылық мистицизм мен рационалды-
логикалық білімнің, философиялық публицистика мен лириканың 
қорытпалық жиынтығы. 

Егемендік мемлекеттің дамуы жағдайында қазақ халқының 
ойлау дәстүрінің тарихына ретроспективті көзқарас маңызды бо-



• Абайдың философиялық іліміндегі «толық адам» тұжырымдамасы 
және қазіргі заман •

288

лып табылады және ол тәуелсіз мемлекеттің қалыптасуынан және 
дербес рухани болмыс пен дамудан туындайды. Қазіргі барлық 
әлемді жайлап алған жаһандану үдерістері дәуірінде Абайдың 
философиялық шығармашылығына бет бұру жалпыәлемдік 
үдерістермен сұхбатта болатын ауқымдағы мәдениет ретіндегі 
қазақ философиялық мәдениеті әлемін баяндап беру мен оны 
жаңаша көруге деген қажеттікті мұқтаж ететін бүгінгі қазақстан-
дық қоғамның ахуалы үшін қайталанбас маңызға ие болады.

Далалық даналар мен атап айтқанда Абай тым күрделі экзи-
стенциалды мәселелерді жоғары философиялық деңгейде сипат-
тап берді және олар тек ұлттық дәстүрлер аясында ғана маңызға 
ие болып қана қоймайтын, сонымен бірге, ол ұлт болмысы 
ауқымынан тыс шығып, әлемдік философиялық ойдың қазынасын 
толықтырып отырды. Қазақ философиясы кез келген ұлттық фило-
софия сияқты өзінің ерекше ұлттық сипатына жауаптары арқылы 
ие болмайды, өйткені ғылыми жауап барлық халықтар мен тілдер 
үшін біреу ғана болады және бастысы мәселені қоя білгенде және 
оларды іріктеп алғанда болып отырғаны атап айтарлықтай. 

Әрбір дәуір болмыстың «мәңгі сұрақтарына» өзінің жауапта-
рын ұсынады, бірақ оларға «мәңгілік жауаптар» табыла қоймайды. 
Біз оларды үнемі өзіміз іздеп отыруымыз керек. Абай философи-
ясы осы зияткерлік рухани тәжірибені сақтайды, бірақ оны музей 
реликвиясы сияқты етіп емес, бүгінгі ойдың негізі ретінде, қазіргі 
шақты терең және түбегейлі пайымдау үшін өткенге назар аудару 
қажет ретінде қарастырады. 

Қазақ философиясының маңызды ерекшелігі әлемді біртұтас 
қабылдауға ұмтылысында болып отыр, сонымен қатар көбінесе 
рационалдық пайымдаудан кем түспейтін шындықты эмоциялық 
сипатта көркем-философиялық игеруі және кейбір қырлары бой-
ынша олардан, тіпті, артық және өнімді болуы ғажап емес. Әлемді 
көркем-философиялық игеру шындықты рухани-практикалық 
тәсілмен қамтиды және объективті ақиқатқа өзінің ерекше 
құралдарымен жол ашады, өзінше философиялық-этикалық проб-
лемаларды кең ауқымын айқындайды және бағалайды, ал енді 
осы деректер қазіргі таңда адамдарды дүниетанымдық және руха-
ни бағдарлар іздеу жағдайында шешімдерді табуға итермелейді. 
Отансүйгіштік идеясы, тәуелсіздік үшін күрес, біртұтас ұлт болу 
мен халықтың ынтамақтастығының қажеттілігін терең ұғыну 
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қазақ философиялық ойы үшін өте сипатты және өз кезегінде 
осының барлығы Жаңа Қазақстан идеясымен, түсініктерімен таң 
қаларлықтай үндес келіп отыр. 

Біздің пайымдауымызша, Абай философиясына назар аудару 
қазіргі таңда өте қажетті, өйткені оның адамгершіліктік құрамдас 
бөлігі көбінесе сананың ұлттық дүниетанымдық бөлігінің өзегі, 
отандық мәдениеттің қайта өркендеуінің маңызды факторы деп 
ұғынылады. Абай философиялық ойының этикалық әрлілігі мен 
эстетикалық қаныққандығы оны эстикалық формада айқындалған 
этика деп атауға мүмкіндік береді. Қазақ ойшылының жоғарғы 
адамгершілік пафоспен өрнектелген философиялық мұрасының 
негізінде адам тұлғасын бағалау қарапайым мақсаттарға емес, 
қоғамдық дамудың жоғарғы мақсатына жетудің құралы деп та-
нылады. Мүмкін осының өзін біздің Абайдан қазіргі таңдағы 
проблемалар аясында алатын басты адамгершілік сабақ деп 
қабылдауымызға болатын іспетті? 

Адамгершілік кемелденудің, жақсылық пен адамгершілік 
идеясымен жоғарғы жалпыадамзаттық идеясымен сусындаған 
Абай шығармашылығы Жаңа Қазақстанның жаңғыруының 
негізіне қызмет ететіні анық. Далалық данышпанның философи-
ясында қазақ өмірі айнаға қарағандай бейнеленді. Өзінің терең 
ойтолғауларында ойшыл байсалды мәселелерді қоя білді, ал оның 
этикалық идеялары адамдардың жан дүниесіне бойлады және 
олардың руханилығы мен адамгершілігін дамытты.

Абайдың тектілік пен кеңпейілділік, шыншылдық пен шы-
найылық, кішіпейілділік пен адамшылдықты тәрбиелеу, игілік 
пен бақыт туралы бағамдаулары, сонымен бір сәтте өз заманда-
старына қарай айтылған оның антиподтары – қатігездік, өтірік, 
тоғышарлық, сараңдық, тәкаппарлық және тағы басқа да жанның 
қараңғылығы мен төменгі қырларынан туындайтын кемшіліктерін 
сынауы, айқындауы өзінің құндылығын қазіргі уақытта да 
жоғалтқан жоқ іспетті. 

Әлемнің барлығын, оның ішінде Қазақстанды да қамты-
ған жаһандану дәуірінде Абайдың «толық адам» туралы тұ-
жырымдамасы тарихи сананың жаңғыруы жағдайындағы оның 
этикалық және эстетикалық қайта зерделеуіне назар аудару 
арқылы заманауи кезеңнің адамгершілік келбеті мен мағынасын 
қалыптастыра алады және болашаққа қадамдардың бағыттарын 
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