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АБАЙ ІЛІМІНІҢ НЕГІЗДЕРІ

Абай ілімінің негіздерін құрайтын ұғымдар мен 
олар сипаттайтын құбылыстардың әрқайсысын танып, 
таразылаудың маңызы үлкен. Ал оларды жалпыландырып, 
жинақтап, екі салаға бөлгенде, әңгіме желісі жан мен тән 
арасынан тартылады. Адамзат қоғамының тарихында қол 
жеткен ғылым мен білім түгелдей жан мен тән жайында 
десек, артық емес. Соған қарамастан не тән жайында, не 
жан жайында түпкілікті, толық шешілген бір де бір іргелі 
мәселе жоқ.

Абай келер ұрпаққа ғұзыр айтып, өзін жұмбақ жан, 
жұмбақ адам ретінде таныстырады. Адамзаттың басқа 
балаларын былай қойғанда, Абайдың жұмбақ жанын да 
жете түсініп болмағанымыз рас. Адамның жанын түсіну, 
әрине, оңай емес. Тәнді танып білу жанды түсініп білуден 
оңай секілді болып               көрінуі мүмкін. Шындығында тәнді 
тану жанды білуден қиын болмаса, оңай емес. Тән өз 
мүмкіншілігін толық ашып болмаған, қойнында жан баласы 
танып білмеген бір алапат күш жатқан тылсым сияқты. 
Жанның жұмбағын танып, білу барша адам баласы үшін 
игілікті болуы мүмкін. Ал тәннің жұмбағын танып, білу 
керісінше нәтиже беруі де ғажап емес. Абай ілімінің кең 
арнасы осы бағытта жаңа бір қырынан ашылады.

Адамның тіршіліктегі істерін пайымдап, бағалай 
отырып, ақын адам болмысы, адам өмірінің мәні туралы 
терең ойлардың жүйесін ұсынады. Оның мәнісі ілгеріде 
айтылған қайрат, ақыл, жүрек туралы үшкіл жүйеге келіп 
саяды [1, 249]. Осы үшеуін бірдей ұстағанда ғана адам то-
лық болмақ. Абайдың осы тұжырымының негізінде қайрат, 
ақыл, жүрек үшеуінің бірлігі адамның толықтығының, 
кемелдігінің өлшеміне сәйкес келетіні туралы пікір түюге 
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болады. А.Машанов мұны «Абайдың үшкілі» ретінде 
пайымдап, нәтижесінде: «Абай үшкілі - даналық үшкіл» 
[2, 121], - деген қорытындыға келеді. Бұл - абайтану 
ғылымындағы теориялық тұжырымдар қорына қосылған 
ерекше        және құнды қорытынды.

Абай көрсетіп отырған үш қасиет  - «ыстық қайрат», 
«нұрлы ақыл»,

«жылы жүрек» - адам өмірінде ешуақытта азбайтын, 
арзандамайтын мәңгілік құндылықтар қатарына жатады. 
Бұл үшеуі - Абай ілімінің құрамдас үш бөлімі. Ақын 
шығармашылығында өмір құбылыстары, адам болмысы 
осы үштік тұтастыққа байланысты бағаланады. Ақын адам 
баласының осы үш қасиетті бірдей ұстап, бірдей ардақ тұтып, 
өз болмысының ажарына айналдыра алғанда қандай күйде  
болатынын, олардың бірлігіне қол жеткізе алмай, олардан 
шет қалғанда қандай күйге түсетінін өз заманының нақты 
шындық құбылыстары шегінде үлкен реалистік қуатпен 
суреттеді. Аталған қасиеттердің әрқайсысын ғылымның 
көзімен пайымдауда Абай кемел ойдың желісін тартты.

Ақыл - табиғаттың адам баласына берген айрықша 
асыл сыйы. Оның шын бағасын адам баласы осы күнге 
дейін анықтап болған жоқ. Ақылсыз ешнәрсе табылмайды. 
Жаратқан тәңіріні танытатын да ақыл, екі дүниенің жайын 
білетін де ақыл. Оның қыры көп, амал мен айла да сонда. 
Жақсының да, жаманның да сүйенетіні – сол.

Қайраттың қаруы көп, күші мол, қаруына қарай 
қаттылығы да жетерлік, пайдасы да, залалы да бар, кейде 
жақсылықты берік ұстаса, кейде жамандықты берік ұстайды.

Жүрек жақсылыққа елжіреп, ериді, жамандықтан 
жиреніп, тулайды, әділет, нысап, ұят, рақым, мейірбaншылық 
– бәрі содан шығады. Ақылдың айтқан жақсылығына 
жаны-діні құмар болады, жаманшылығына ермейді. 
Жүрек қайратты да еркіне жібермейді: орынды іске күшін 
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аятпайды, орынсыз іске қолын босатпайды [3, 153]. Жүрекке 
берілген осы сипаттамадан махаббат туралы ұғымның мәні 
ашылады. Сонда ақын ілімінің үш бөлімінің бірі - ақыл, 
екіншісі - қайрат, үшіншісі махаббат болады.

Ақын өзінің шығармашылығында жан мен тән 
мәселесін өзіне дейінгі данышпандардың тұжырымдары 
мен қағидалары жүйесіне сай саралай отырып, ақындық 
ойын өз заманының нақты әлеуметтік шындықтары 
негізінде жинақтайды. Мұның өзі ақынның жан мен тән 
туралы ойлары мен пікірлерінде, поэтикалық шешімдерінде 
өз заманының нақты шындықтары мен жалпы адамзат 
қоғамына тән мәңгілік рухани құндылықтардың өзара 
кірігіп, бірегей эстетикалық құбылыс ретінде тұтасуына 
алып келді.

Жанның ақиқаты немесе жүректің сыры, жан немесе 
жүрек дегенімізде жалғанда жайнап тұрған кереметтермен 
салыстырып сипаттайтындай немесе анықтайтындай нақты 
белгі, затты нышан болмайды. Платонның, Аристотельдің, 
әл-Фарабидің, Ибн Синаның жан туралы зерттеулерінде 
бұл жайында аз айтылмаған. Алла тағала Адамның тәнін 
топырақтан жасағанда, оған пәрменімен өзінің рухынан 
үрлеп жан салған. Жанды тәннен артық, тәннің әміршісі 
етіп жаратқан [4, 516]. Тән тозып, топыраққа айналғанда, 
жан өлмейді. Жан Алла тағаладан: «Өзіңнің Раббыңа 
оралатын бол» [Құран 89:28], - деген пәрмен алған. Жанның 
тәннен ажырағаннан кейінгі жолы әлем данышпандарының 
еңбектерінде ерте замандардың өзінде терең зерттеліп, 
маңызды ғылыми тұжырымдар мен қағидалар қалыптасқан.

Абайдың: «Мекен берген, халық қылған ол лә мәкан, 
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» [1, 224], - деп айтқан сөздерінде үлкен мән бар. Жан 
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түп иесін көксемей тұра алмайды. Оның себептері туралы 
жантану саласында жинақталған пікірлер, пайымдаулар 
аз емес. Түп иесіне қайтатынын ойлаған жан өзге 
дүниәуи тіршіліктегі мақсаттарға құлай берілмейтіні 
әлем әдебиетінің классикалық үлгілерінің қорындағы 
шығармаларда пайымдалған. Сөз өнерінің тарихында, 
адамтану тарихында мұндай құбылыстар, жанның мұндай 
қасиеттері түрлі кезеңдердің әлеуметтік ұстанымдарына 
сай пайымдалды, пайымдалуда. Абай осы құбылыстардың 
ақиқат мәнін дүниәуи тіршіліктің түбіне бойлап, ақылға 
салып таныған. «Екі түрлі нәрсе ғой сыр мен сымбат» [1, 
59], «Ақыл мен жан - мен өзім, тән - менікі, «Мені» мен 
«менікінің» мағынасы - екі...» [1, 265-266], - деуінің мәні 
осында.

Берілген үзінділерде ақынның ойы екі түрлі тәсілде 
көрініс тапқан:      нақты және бейнелі. Бейнелісі - «Өмір жолы 
- тар соқпақ, бір иген жақ, Иілтіп     екі басын ұстаған хақ». 
Байырғы авторлардың айтуынша, дүниеде иілгендердің 
мінсізі, иілген түрінің өзі оның мінсіздігі, айрықша артық 
қасиеті   болатын зат біреу ғана екен. Ол – жақ.

Адамның өмір жолының тар соқпақ, иілген жақ 
кейпінде суреттелуінде, жақтың екі басын иілтіп жаратқан 
хақтың ұстап тұруында жасырын, астарлы мағына бар. 
Жаратқанның адамды, турасын айтсақ, адамның жанын осы 
иілген жақтың бір басына салып жіберіп, оны екінші басынан 
тосып алатыны, адамға берген жанын өзінің қайтып алуы 
туралы түсінік осы мағынадан туады. Қалған үзінділердегі 
ойлар нақты, затты қалыпта түйінделген. Ақынның айтып 
отырғаны Құранның сөзіндей екені рас. Ал жан туралы арғы 
дәуір ғұламаларының еңбектеріне назар аударғанда, Абай 
айтқандай, тәннің жерге (топыраққа) оралатыны, жанның 
Жаратушыға оралатыны туралы таным желілері көзге 
түседі. «Мені» мен «менікінің» айрылғанын «Өлді» деп ат 



7

қойыпты өңкей білмес» [1, 225], - деген өлең жолдарында да 
терең мән бар. Оның тереңіне телміріп қарағанда, Абайдың 
ұсынып отырған пікірінің Платон, Аристотель, әл-Фараби, 
Ибн Сина қағидаларымен сабақтасып        жатқаны белгілі 
болады. Платон өлім дегенді жанның тәннен ажырауы деп 
түсіндіреді [5, 22]. Абайдың пікірі де осы жайында, бірақ 
ақын жанның тәннен ажырауын өлім деп түсінгендерге сын 
айтады. Абайдың ақындық танымы бойынша, адамның 
«мені» - ақыл мен жан. Адамның адамдығы да ақыл мен 
жанда. Сондықтан «Мен» өлмекке тағдыр жоқ әуел бастан» 
[1, 265]. Осы пікірге сүйеніп, Абай келесі бір тұжырымды 
негіздейді: : «Өлсе өлер табиғат, адам өлмес» [1, 225]. 
Адамның «мені», анықтап айтсақ, ақылы мен жаны өлмейді. 
«Өлді» деген түсінік ақыл мен жанға, «менге» лайықты 
емес. Бұл - Абайдың Платоннан, Аристотельден, әл-
Фарабиден, Ибн Синадан бөлек, өзінше түйген поэтикалық 
ойы. Адамның адамдығын ақыл мен жаннан тауып, 
ақыл мен жанның өлмейтіні туралы түсініктен адамның 
өлмейтіні туралы ой түю, содан келіп адамның «түп иесін 
көксемей болмайтынын», «оны ойламай өзге мақсаттың 
ақылға толмайтынын» ескерту адамзат тарихында, біздің 
білуімізше, Абайдың ғана қолынан келді.

Аристотель «Жан туралы» зерттеуінде өзіне дейінгі 
және өз тұсындағы данышпандардың ойларын сараптай 
келіп, жан туралы білімді білім біткеннің басына шығарады. 
Осы сарындағы ой Аристотельден Абайға дейін жасаған 
ғұламалардың, солардың ішінде түркі даналарының 
шығармаларында да көрініс тапқан. Олай болса, жан 
туралы білімді діни немесе ғылыми деп бөлектеу орынды 
бола алмайды. Жан мен тән туралы діни, азаматтық, жалпы 
адамзаттық білім мен Абайдың білдіріп отырған көзқарасы 
арасында алшақтық жоқ. Сондықтан Абайдың ақыл мен 
жан, жан мен тән жайындағы пікірлерінің төркінін бір жақты 
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түсінуге және түсіндіруге болмайды. Біздіңше, ақынның 
жан мен тән туралы көзқарасы жалпы дүние жаратылғалы 
бері     жинақталған жалпы ілім мен  ғылым құндылықтарына 
негізделген. Сократ өлім дегенді жан мен тәннің екі 
айрылуы деп түсіндіреді. Жан мен тәннің тіршілікте істеген 
істері олар екі айрылғаннан кейін де сақталып қалады. 
Мысалы, жан тәннен бөлініп шыққаннан кейін, оның 
табиғи болмысы айқара ашылып көрінеді: тіршілікте істеген 
әділетсіздігінен, қулығы мен сұмдығынан, зорлығы мен 
зомбылығынан, өтірігі мен өсегінен, құлқынқұмарлығы мен 
нәпсіқұмарлығынан түскен жаралардың орындары белдеу-
белдеу болып көрініп тұрады [6, 370-371]. Платон дүние-
ден өткен адамдардың әдеттеріне, құлқына байланысты 
олардың жандары да түрлі кейіпке түсетінін Сократқа 
айтқызады. Тіршілікте тәннің дегеніне көнген, тәннің лас, 
былғаныш, кеселді тілектерін қанағаттандыру үшін қызмет 
еткен жанның өзі де ластанады, былғанады, кесел табады 
және тәннен ажырағаннан кейін де айналшақтап одан 
қара үзіп кете алмайды. Дүниеде «ар мен ұят ойланбай, 
тәнін асыраған», «ертеңі жоқ, бүгінге құмар болған» [1, 297], 
есепсіз ішіп-жеген, нәпсісін тыя алмаған адамдардың 
жандары тәндері жатқан мүрде маңында есектің, доңыздың 
және солар тектес жануарлардың кейпінде жүреді, ал 
тіршілікте әділетсіз, мансапқор, ұры-қары болғандардың 
жандары қасқыр, қаршыға, кезқұйрық секілді жыртқыш, 
қорқау хайуанаттар кейпін табады екен. Олардың жандары 
қиямет қайым күні тәндерімен қайта табысқанша осы күйде 
болатынға ұқсайды [5, 48]. Әл-Фарабидің пікірінше, мұндай 
адамдардың «жандары материяға байланған бойда қалады 
да, материядан арылып шығарлықтай дәрежеге көтеріліп 
жетілмейді, сөйтіп соңында материя опат болумен бірге 
олар да опат болады» [7, 141]. Абайдың «ертеңі жоқ» деп 
сипаттап отырған адамдары - осындай адамдар.
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Әл-Фараби айтқан осы ой түрлі жазба ескерткіштер 
арқылы біздің заманымызға дейін жетті. Әбу Хамид 
Мұхаммед әл-Ғазали ат-Туси адамның табиғи мінездерін 
төрт түрге бөліп сипаттайды. Оның бірі малдың мінездері 
сипатында танылады: ішіп-жеу; ұйқтау; тұқымдану. Екінші 
түрі жыртқыш аңдардың тілектері, іс-әрекеттері сипатында 
көрінеді: жарып кету; қырып кету; алып кету; шауып 
кету; ішіп қою; жеп қою. Үшіншісі шайтанның тілектері 
сипатында ашылады: мен-мендік; аярлық; зұлымдық. 
Төртінші түрі Жаратқанның ұлы қасиеттерін ардақтайтын 
періштелердің қасиеттері түрінде  белгілі болады [8]. 
Осындай ойларды Руми де терең толғаған. «Адамның тәні 
жыртқыштар өріп жүрген қалың жыныс іспетті, - дейді ол. 
– Біздің тәнімізде мыңдаған қасқырлар, мыңдаған доңыздар 
болады, бойымызда мыңдаған таза және лас, тамаша 
және оңбаған қасиеттер бар. Егерде осы қасиеттердің бірі 
үстемдік алатын болса, онда біз соның ырқында боламыз... 
Адам бірде шайтанға, бірде періштеге, енді бірде хайуанға 
айналады» [9, 1416-1426]. Әл- Жилани ‘әбд әл-Қадыр (1077 
– 1166) адамзаттың төрт түрлі типін көрестеді: бірінші 
типтегі адамдарда жүрек те, тіл де болмайды; екінші 
типтегілерде тіл бар да, жүрек жоқ; үшінші типтегілерде 
жүрек бар да, тіл жоқ; төртінші типтегі адамдар Жаратушы 
сарайының ұлылары деуге лайықты. Жүрексіз, тілсіз 
жандардың Жаратқан үшін ешқандай мәні жоқ. Күнакар, 
ақымақ, өркөкірек- көркөкірек дегендер - осылар.

Білімді жандардың оларға ақиқат жолын нұсқауы 
парыз. Әли Әбутәліпұлына пайғамбарымыз былай деген: 
«Егер сенің нұсқауың арқылы бір адамды Алла тағала 
ақиқат жолына түсірсе, онда бұл сен үшін күн астындағы 
игілік біткеннің бәрінен де игілікті». Тілі бар, жүрегі жоқ 
жандар ақылдың сөзін айтқанда, құстай сайрайды, ал сол 
айтқанын орындауға келгенде, теріс айналады. Олар тілімен 
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әділет жолына шақырғанмен, өздері әділеттен алыс тұрады. 
Тілінен май тамызған мұндай екіжүзділерден кісінің аулақ 
болғаны абзал. Әділет жолындағылар - жүрегі бар, тілі 
жоқ жандар. Дүниедегі бар жақсылық, бар игілік солармен 
бірге [10, 86-87]. Пайғамбардың: «Құдайға құлшылықтың 
он бөлімі бар, солардың тоғызы тілсіз орындалады» [10, 
87], - деген сөзі осы топтағы жандардың мінезін білдіреді. 
Мінезі періштелердің қасиеттері іспеттілер хақында 
Пайғамбар: «Өзі білім тапқан, өзгеге де білім берген және 
білген жолынан таймаған жандар Жаратқанның жайындағы 
жайсаңдар болып табылады» [10, 87], - депті. Алла өзінің 
білім нұрын осылардың жүрегіне құйған және өзгелерге 
ашпаған құпияларын осыларға ғана ашқан деседі.

Абайдың шығармашылығында адам болам деген 
жанның асыл істерінің басы - білім табу, игілікті еңбек ету, 
тапқан білімін өзгеге де беру, өзі жеткен игілікке өзгелердің 
де жетуін тілеу. Сонымен қатар ақын: «Жүрегіңе сүңгі де, 
түбін көзде, Содан тапқан шын асыл, тастай көрме» [1, 
267], - деп насихат береді. «Жүрегіңнің түбіне терең бойла» 
[1, 280], - дегенде де көздегені бар. Солардың мәні білу, 
адамның өзін-өзі тануы туралы ойға алып келеді. Кісінің  
өз парқын білуі ешбір жоғалмайтын түпкілікті білім болып 
табылады, ал ешбір жоғалмайтын түпкілікті білім дегеніміз 
– кәміл білім [11, 232]. Мұндай ұстаным Абайдың алдындағы 
әдебиет өкілдерінің бірінде де болмаған еді. Ақын осы 
тұрғысына сай өмірлік маңызы зор қағида ұсынады: а) 
түзу жолдағыларды шатастырмау; ә) қисық жолдағыларды 
түзету. Осы қағидасынан түзу жолдағыларды шатастырушы 
кісі және қисық жолдағыны түзетуші кісі туралы пікір 
түйеді. Бұл пікір образды түрде былай беріледі: «Жүз тура  
жолдағыларды шатастырған кісі бір қисық жолдағы кісіні 
түзеткен кісіден садаға кетсін!» [3,175].

Адам атаның дүниеге келу тарихы тиісті әдебиеттерде 
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баяндалған. Адам болмысының айрықша жаратылысы, 
адам өмірінің мәні жайын пайымдаған өткен дәуір 
ойшылдарының еңбектерінде де құнды ойлар айтылды. 
Шығыстан  шыққан үш ғұлама, үш ұлы ұстаз Аристотельдің, 
әл-Фарабидің, Ибн Синаның осы саладағы ойларының 
тарихи және теориялық маңызы бүгінгі күнде де өте  жоғары. 
Әл-Ғазали, әл-Жилани, Руми ұсынған пікірлердің негізі осы 
ғұламалардың ғылыми қағидаларында. Аристотельдің ілімі 
- әл-Фарабиге, әл- Фарабидың ілімі Ибн Синаға қандай ықпал 
етсе, Ибн Синаның идеялары оның өзінен кейінгі бірнеше 
ғасырдың мәдениет қайраткерлерінің көзқарасының 
қалыптасуына, дамуына сондай әсер етті. Бұл, өз кезегінде, 
парсы әдебиеті мен мәдениетінде әл-Ғазалиға (1058-1111) 
жол көрсетсе, ол әл-Жиланиға (1077- 1166), Сухравардиға 
(1167 жылы өмірден өткен), Румиге (1207 – 1273) бағыт 
сілтеді. Жалаледдин Руми осы идеяны дамыта отырып, 
ақындық өнердің биігіне көтерілді. Ислам мәдениетінде 
Құран кәрім мен Пайғамбардың хадистерінен кейін айрықша 
үлкен сұранысқа Румидің даналық толғамдары ие болды [12, 
9]. Парсы әдебиетінің ірі өкілдері Румидің «Маснави-йи 
Ма‘нави» поэмасын «парсы тіліндегі құрандай» көрді [13, 
13]. Аристотельден бермен қарай үзілмей келе жатқан осы 
дәстүрлі қағидалар жүйесі Абай «ғұламаһи Дауани» деп 
атаған Жалал ад-Дин Дауани (1426-27 – 1502-03), Ж. Бала-
сағұн (ХІ), А. Йассауи (ХІІ-ХІІІ), А. Йүгінеки (ХІІ-ХІІІ), 
М. Хорезми (ХІҮ), сондай-ақ Низами, Науаи, Әбдірахмaн 
Жәми, Сағди, Хафиз шығармашылығы арқылы жалғасады.

Аттары аталған ғұлама ақындардың ойларында 
үндес желілер көп. Негізгі қағидаларға келгенде, оларда 
бастапқы негіздің ортақ екендігі аңғарылады. Оның мәнісі 
адам өзінің ішіне өзі үңіліп, өзіне өзі зейін қойса, түрлі 
мінездерінің тегін, сырын білуге ұмтылып, соған тағат етсе, 
адамшылық осыдан басталады дегенге келіп саяды. Түрге 
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келгенде, олардың бірінің сөзі нақты да затты болса, екіншісінің 
сөзі бейнелі, астарлы.

Шығармашылықтың өзекті ерекшеліктеріне келгенде, 
Абай бұлардың біріне де ұқсамайды: шығармашылық 
ойлауы дара; шығармашылық шеберлігі мінсіз; ақындық 
танымы терең; дүниеге көзқарасы биік. Абайдың 
шығармашылық тұрғысы бойынша, жаратылыс сырын 
танығысы келген, ақиқатты білгісі, әділетті сезгісі келген 
адамның баласы өзінің сыртқы бітімі мен ішкі болмысының 
екі түрлі нәрсе екеніне көз жеткізуі шарт. Адамның 
сыртқы бітімі - тән, ішкі болмысы - жан. Жан ұғымының 
аты қазаққа әуелден таныс. Шығыс халықтарының «нәпсі» 
(нафсы), «рух» деп жүргені, «діл» (жүрек) немесе «жан» 
дейтіні – бәрі, айналап келгенде, бір ұғымды, бір түсінікті 
білдіреді. Соған қарамастан жан туралы бір ауыз сөзбен 
анықтама беру қиын. Жанды от дегендер де, жылу дегендер 
де, қозғалыс, қозғалыс көзі дегендер де болды. Демокрит 
жан мен ақылды бір деп білді. Платон жаннан тыс ақылдың 
да, ақылдылықтың да болуы мүмкін еместігіне нұсқайды 
[4, 40]. Оның пікірінше, жан тәннен бұрын жаратылған 
және кемелдігі жағынан тәннен артық, тәннің қожасы һәм 
әміршісі - сол [4, 516]. Аристотель тәннің әміршісі һәм 
қожайыны жан екендігін айта отырып, жан аффектілерінің 
падишасы ақыл екендігі жайында пікір түйді [14, 384]. Жан 
дегеніміз, Аристотельдің анықтамасы бойынша, табиғи 
органикалық тәннің әуелгі (аяқталған) жүзеге асуы (эн-
телехия). Сондықтан, кендір мен оның бетіндегі суреттің 
бір екендігі туралы сұрақ қоюдың орынсыздығы сияқты, 
жан мен тәннің біртұтастығы туралы сұрақ қоюдың жөні 
жоқ... Аристотельдің ойы терең. Біз немен сезінсек, немен 
ойлансақ, немен өмір сүрсек, жан дегеніміздің сол екенін, ал 
оның материя да емес, субстрат та емес, әлдеқандай ұғым әрі 
форма екенін жазады ғұлама. Ұстаздың пікірінше, материя 
дегеніміз мүмкіншілік болса, форма - соның жүзеге асуы. 
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Жаны барлар осы екі негізден тұрады. Бірақ жүзеге асушы 
тән емес, жан. Сондықтан адамның болмысында жанның 
тән бола алмайтыны, тәннен тыс та бола алмайтыны туралы 
айтушылар дұрыс айтады. Ақиқатында, жан тек білгілі бір 
тәнге ғана тән, бірақ тән емес. Осы ойларының негізінде 
Аристотель жан дегеніміздің жүзеге асуға мүмкіншілігі 
бардың жүзеге асуы және пайымдалуы екендігі туралы    
тұжырымға келеді [15, 309-315]. Ғұламаның «парасатты 
(ақылды) жан» және «парасатсыз (ақылсыз) жан» [14, 
150-151, 252-253], жанның ақиқатты тану қабілеттері, 
қасиеттері (түйсіну, елестету, ойлау немесе түйсік, 
пікір, білім, ақыл) [14, 253], ақиқатты тану немесе теріске 
шығарудың бес түрлі жолы (өнер, ғылым, тәжірибе, дана-
лық, ақыл) жайлы қағидалары [14, 255] Абайдың    жан мен 
тән туралы ойларының тегін тануға негіз болады. Әл-Фараби 
денелер мен акциденциялардың болмысына себепкер 
бастаманың алты сатысы барын көрсетіп, солардың ішінде 
әрекетшіл ақыл-парасаттың - үшінші сатыда,  жанның 
төртінші сатыда тұратынын көрсетеді. Әрекетшіл ақыл-
парасат тән   емес, дене емес, тәнде емес, денеде де емес. Ал 
жан тәнде, денеде болады,    бірақ өзі тән, дене емес. Ғұлама 
«адал рух», «қасиетті рух» және басқа осындай атаулармен 
«әрекетшіл ақыл-парасатты» атағанды жөн көреді [7, 49]. 
Берілген сипаттамалардан жан мен тәннің арақатынасы, 
жанның қабілеттері, қасиеттері, «парасатты (ақылды) және 
парасатсыз (ақылсыз)» бөліктері, олардың әрқайсысының 
іштей бірнеше бөлікке бөлінетіні туралы мәліметтер 
алуға болады. Абайдың жан мен тән туралы ойлары осы 
қағидалармен тектес. Абайдың жан мен тән туралы ойлары 
Платонның, Аристотельдің, әл- Фарабидің жоғарыдағы 
ойларымен тамырлас. Абай да жан мен ақылды екі бөліп 
қарайды: «Адам ұғылы екі нәрсебірлән: бірі - тән, бірі - жан» 
[3, 219]. «Ақыл мен жан - мен өзім» [1, 265], «малда да бар 
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жан мен тән, ақыл, сезім болмаса» [1, 282],  - дегенде, жан 
мен тәннің, ақыл мен сезімнің даралығына көңіл аударады. 
Бұл жанның тән бола алмайтыны, тәннен тыс та бола 
алмайтыны, ақиқатында, жан тек білгілі бір тәнге ғана тән, 
бірақ тән емес екендігі туралы Аристотель мен әл-Фарабидің 
қағидаларымен мейлінше сәйкес. Абайдың жан мен тән, 
адамның адами мәні, жүрек сыры, жан шындығы, ақыл 
жарығы жайындағы түсініктері мен қағидаларының түпкі 
негізі осы арнадан табылады. Сонымен қатар Абайдың жан 
мен тән және жан мен ақыл, сезім туралы ойларының жігіне 
назар аудару қажет. Абайдың пайымдауында құрамдас 
үш түрлі болмыстың өзара тұтасқан мынадай бірлігінің 
үлгісі көрініс береді: тән↔жан↔ақыл мен сезім. Тән - 
адам болмысының төменгі, материалдық негізі. Ол малда 
да бар. Ақыл мен сезім адамға тән. Ақыл - даналықтың, 
сезім - махаббаттың бастауы. Жан, бір жағынан, тәннің 
құмарына бұрылса, екінші жағынан, ақыл мен сезімнің 
сүйгеніне ұмтылады. Жан мен тән құмарлығының шегін 
білу, шамасын ұстау - ақылдың ісі.

Жоғарыда Платонның «Федон» атты еңбегінде жан 
мен тән, олардың арақатынасы, жанның тәннен ажырағаннан 
кейінгі жолы, хайуандар кейпін табуы жайында айтқан 
ойларына назар аудардық [5, 45-50]. Аристотель «Жан 
туралы» еңбегінде жан, белгілі бес сезім, ақыл болмысы 
айналасында іргелі зерттеу жүргізген. Ал «Риторикасында» 
адамдардың жас деңгейлеріне (жастық, жігіттік, қарттық), 
тегіне (текті), әлеуметтік жағдайларына (бай, би) қарай 
қалыптасатын мінез-құлықтарына сипаттама береді. 
Олардың қатарында Абай оң көрген қасиеттер де, теріс 
деп білген мінез-құлықтар да бар. «Никомах этикасы» атты 
еңбегінде Аристотель жанның қалпына сәйкес «хайуан 
сипатты» адамдар болатынын көрсетеді, адамның өмір 
салтын үш түрге бөледі де, оның төменгісін «хайуанша 
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күнелту» деп сипаттайды [14, 193]. «Саясат» атты еңбегінде 
де ол жанның тәнге бағынышты күйіне осы бағытта 
баға береді [14, 385]. Ғұламаның басқалардан жасырып, 
Александр Македонский үшін арнайы жазған «Құпиялардан 
құпия» атты еңбегінде айтылған ақыл сөздердің желісі де 
маңызды [16, 7]. Әл-Фараби «Бақыт жолын сілтеу» атты 
еңбегінде мынадай пікір айтады: «Ақыл-естің тілегенін 
жасауға парасаты және батылдығы жететін есті адамдар 
болады. Мұндай адамдарды біз әдетте, өзінің лайығынша, 
ерікті адам деп атаймыз, ал енді өз бойында осы екі қасиет жоқ 
адамдарды хайуан тәріздес адамдар деп атаймыз, ал тек ақыл- 
есі ғана жетіп, батылы бармайтындарды жаратылысынан 
құл адамдар дейміз» [7, 29]. Жан мен тәннің осы секілді 
мәселелері Фрэнсис Бэкон (1561-1626), Рене Декарт 
(1596-1650), Блез Паскаль (1623-1662), Бенедикт Спиноза 
(1632- 1677) еңбектерінде сипатталды. Б. Паскаль адамның 
ұлылығын оның ойлау қабілетімен байланысты түсіндірді. 
Жан мен тәннің Бенедикт Спинозаның «Этика» және басқа 
еңбектерінде көрініс тапқан сырлары мен сипаттарында 
да терең мән бар. Абайдың тән сипаты, жан құмарлығы, 
ақыл мен сезім қасиеттері туралы әлеуметтік-этикалық 
ойлары, философиялық көзқарастары Батыс пен Шығыстың 
жоғарыда аттары аталған ойшылдарының қағидаларымен 
үндеседі және өз заманының болмысына лайықты 
негізделеді. Осы ойлардың маңызы Абай шығармаларының 
өзегінде жаңа мағынамен толысып, жаңаша жинақталады. 
Мысалы, Абайдың өз заманының адамдары туралы: «көбі 
ақылсыздығынан азбайды, ақылдының сөзін ұғып аларлық 
жүректе жігер, қайрат, байлаулықтың жоғынан азады» 
[3, 149],- деген пікірі аталған ғұламалардың ойларымен 
негіздес. Олар ақылдың тілегенін жасауға парасаты және 
ерік күші жететін немесе жетпейтін адамдар жайында 
айтса, Абай «ақылдының сөзін ұғып аларлық жүрегінде 
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жігер, қайрат, байлаулық» бар немесе жоқ адамдар хақында 
айтады. Таным тектес, ой, пікір, тұжырым, баға мәндес. Ал 
оларды негіздеудің, тұжырымдаудың жолдары басқаша.

Данышпандардың – Платонның, Аристотельдің, әл-
Фарабидің, Ибн Синаның, Ф. Бэконның, Р. Декарттың, Б. 
Паскаль, Б. Спинозаның, Абайдың - белгілі бір құбылыс 
туралы көзқарастарының негізі тектес. Айырмашылық 
ойда, пікірде емес, сол ойды, пікірді негіздеудегі кемелдік 
деңгейлерінде, тәсілдер мен құралдардың ерекшеліктерінде. 
Егер ой айтудағы, пікір түюдегі кемелдік дегенімізді белгілі 
бір құбылыстың мәні туралы ойлардың суреттілігімен, 
айқындығымен, негізділігімен, көрнекілігімен сабақтас 
анықтайтын болсақ, Абай ақиқатты тану мен түсінудің 
бүгінгі деңгейінде осы қасиеттерімен дараланады. Әл-
Фараби «Азаматтық саясат» зерттеуінде, Аристотель 
айтқандай, «мал тәріздес», «жабайы аң тәріздес» және 
«жыртқыш хайуан тәріздес» [7, 149-150] адамдар табиғатын 
сипаттайды. Аристотель мен әл-Фарабидің осы ойлары 
мен Абайдың «Ақылға сәуле қонбаса, Хайуанша жүріп 
күнелтпек», «Көкіректе сәуле жоқ... Құр көзбенен көрген 
біздің хайуан малдан неміз артық?» деуінің арасында 
алшақтық жоқ. Аристотель мен әл-Фарабидің «хайуан 
сипатты», «құл», «хайуан тәріздес», «мал тәріздес», 
«жабайы аң тәріздес» және «жыртқыш хайуан тәріздес» деп 
мінездеген адамдар мен Абай «хайуанша жүріп күнелтпек», 
«малдан неміз артық» деп сипаттаған адамдардың     мінез-
құлықтары     арасында     да     сәйкестік     бар.     Абай: 
«Адамшылықтың   алды   -   махаббат,   ғаделет   сезім»   
[3,   225],   -   дейді. «Махаббатсыз, дүниедос» жандарды 
хайуанға қосуды дұрыс деп біледі [1, 154], адамның 
адамдығының негізі махаббат, сүю сезімінде екені туралы  
тұжырым жасайды.

Түрлі дәуірдің түрлі данышпандарының ой-пікірлері 
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мен Құран  аяттарында келтірілген «хайуандар тәрізді» 
[Құран 7:179; 47:12] адамдар хақындағы сипаттаулар 
арасында қарама-қайшылық жоқ. Әрине, бұл жерде осы 
қағидалар жүйесінің бастау көзін өмірдің шындығынан 
іздеген дұрыс. Ой, ұғым, түсінік, тұжырым, баға бірдей 
болса, оларға негіз болған шындық та біртектес екені анық. 
Кезінде Абай Сократтың, Платонның, Аристотельдің, 
Ксенефонттың, әл-Фарабидің, Ибн Синаның, Ф. Бэконның, 
Р. Декарттың, Б. Паскальдің, Б. Спинозаның ебектерімен 
таныс болмады деп айту ретсіз. Өйткені Абайдың 
дүниетанымында, ойлау табиғатында Сократтың, Платон 
мен Ксенефонттың, Аристотель мен әл-Фарабидің, Ибн 
Синаның, Ф. Бэконның, Р. Декарттың, Б. Паскальдің, Б. 
Спинозаның қағидаларымен де, әһли кітаптармен (Тәурат, 
Зәбүр, Библия, Құран) де үндесіп, үйлесіп жатқан мазмұн 
мен мән бар. Оның түпкі төркіні тектес, негіздес өмір 
құбылыстарын, ақиқат сырын тану мен бағалаудағы 
шынайылықта.

Дүниәуи тіршіліктің қызығы адамды Адам ата 
заманынан бері баурап келе жатқаны, оған «көп адамның 
бой алдырғаны», «аяғын көп шалдырғаны» Аристотель мен 
әл-Фарабидің де, Абайдың да шығармашылық еңбектеріне 
негіз болған шындық құбылыстардың қатарына жатады. 
Екінші жағынан, Абай қай заман, қай дәуір үшін де ортақ 
болып табылатын осы шындық құбылыстар туралы 
адамзат тарихының ұзақ жолында сұрыпталған, сараланған 
ойлардың жүйесімен таныс болған. Ақынның жан мен тән 
туралы қағидалары, ақындық танымы, азаматтық көзқарасы 
осы екі сала, екі арна құбылыстардың тұтастығына 
негізделеді.

Абай жан мен тән туралы өз заманы түбіне бойлап 
жете алмаған терең ойлардың жүйесін жасады. Ол 
ойлардың ғылыми маңызы мен мәні бүгінгі заман үшін де 
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үлкен. Ақынның жан қуаттары, ақыл мен қайраттың (жігер, 
байлаулылық) «қосылуы» хақындағы тұжырымдарының 
антик дәуірден өзіне дейін жинақталған ойлар өзегімен 
қатар өрілуі оның әлеуметтік ойының кемелдігін, ғылыми 
танымының тереңдігін, ілімінің іргелілігін білдіреді.
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АДАМ КЕЛБЕТІ ҺӘМ ЗАМАН СИПАТЫ
(ЖАЛПЫ ПАЙЫМДАУЛАР)

Көркем әдебиеттің суреттеу пәні – адам мен оның 
заманы. Бұл екеуі егіз: адамсыз оның заманы болмақ 
емес, заманнан тыс адам да жоқ. Бірақ бұлар бір ұғым, бір 
құбылыс емес. Адам баласын замана өсіреді. Өсіп, қуаты 
толған адам заманға билік жүргізуге құлшынады. Қайбіреу 
билігі, дәулеті өскен сайын өзін заманнан биік санай 
бастайды, билігі заманға жүргендей, заман соныкі болып 
тұрғандай күйде болады. Ақылы өскен кісі өзін заманнан 
биік санай бастаған қалпынан мін таппай қалмайды. Бірақ 
кісінің билігінің, дәулетінің, ақылының бірдей өсуі, бірдей 
кемелдікке жетуі өте сирек. Өйткені мұндай кемелдікке 
кісі өзімен-өзі болып, жеке-дара жете алмайды, жетсе, 
қоғамымен, заманымен, заманының адамымен жетеді. 
Егер кімде-кім жаман болса, онда, Абай айтқандай, оның 
замандастары да жақсы емес. Егер кімде-кім жақсы болса, 
өзіне дейінгі және өз тұсындағы жақсылардың жақсылығын 
көріп, көңіліне құйып, ақылымен танып қана жақсы бола 
алады.

Жақсы болу ұғымының аясы кең. Оның құрамындағы 
aдамның сапалық қасиеттерін білдіретін ақылды болу, есті 
болу, білімді болу, арлы болу, мінезді болу секілді дара 
ұғымдарды ақын осы аядан таратады және олардың өсіп-
өнер көзін де ашып көресетеді. «Адам ата-анадан туғанда 
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есті болмайды: естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі 
жақсы, жаманды таниды-дағы, сондайдан білгені, көргені 
көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін 
ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке 
өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп білген жақсы 
нәрселерін ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске 
жарайды, соны адам десе болады» [1, 19]. Бұл жерде 
естілік, дүниедегі жақсы мен жаманды тану, жақсыны 
ескеру, жаманнан сақтану туралы ойдың танымдық және 
тағылымдық қызметі өте жоғары. Жақсы мен жаманды 
танудың жолдарын көрсетудің де өмірлік маңызының зор 
екендігі анық. «Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, 
ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ» [1, 18], - деген 
тұжырым осы қалың ойдың жалпыланған, қорытылған түйіні 
іспетті. Осы ойлар мен тұжырымдардың қай-қайсысы да бір 
адам үшін емес, барша адам баласы үшін пайдалы, ғибратты, 
өмірлік маңызы зор рухани құндылықтар қатарына жатады.

Кісі ойдағыдай кемелдікке өзі жеткенмен, заманы, 
заманының адамы жетпейтін болса, онда ол өзінің 
кемелдігінен өзі игілік таба алмайды. Адамзат тарихында 
мұндай кемелдікке жеке тұлғалар жеткенмен, адамзат 
қоғамының жетуі іс жүзінде мүмкін болмады. Заманынан 
озып, кемелдікке жеткен адам айналасы, әлеуметтік ортасы 
кемел деңгейге көтерілгенде ғана өзінің кемелдігінен игілік 
таба алады. Сондықтан кемел кісі өзі жеткен кемелдік 
биігіне өзгелердің де жеткеніне құштар болады, қоғамын, 
әлеуметтік ортасын, заманын, замандастарын өзі жеткен, 
өзі тапқан жақсылыққа бастайды, соған жеткізуді мақсат 
тұтады. Бұл - барша әлеумет үшін игілікті, ізгі, сондықтан 
да биік мақсат. Оған жетудің жолы тар, тайғақ, соқтықпалы, 
соқпақсыз. Өйткені кемел кісінің адамзаттың бәрін бауыр 
тұтуы, сүюі, өзі жеткен кемелдік биігіне өзгелердің де 
жеткеніне құштар болуы, қоғамын, әлеуметтік ортасын, 
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заманын, замандастарын өзі жеткен, өзі тапқан жақсылыққа 
бастауы көптің тарапынан толық қолдау таппайды. Өйткені 
өзін сүйгенді сүю, өзіне жақсылық тілегенге жақсылық тілеу, 
өзіне жақсылық жасағанға жақсылық жасау ілім таныған, 
білімі бар, Абай айтқандай, көкірегінде көзі бар, көңілі 
ашық жандардың ғана қолынан келеді. Өзі тірі, көкірегі өлі 
адам ақыл табуға сөз ұға алмайды [1, 137]. Ал ілім таныған, 
білімді, көкірегінде көзі бар, көңілі ашық жандардың қатары 
адамзат тарихының қай дәуірінде де сирек болды.

Абайдың ақындық танымының ерекшелігі ілімінің 
негізділігі мен жүйелілігінде. Ақын, алдымен, адам 
баласының өмірге келуінің, өмірінің және өмірден кетуінің 
мағынасын, мәнін тарихи тұрғыдан әрі өз заманының 
болмысына қарай анықтайды. Оның бір үлгісі мынадай: 
«Адам баласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада бұл 
дүниенің рақатының қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдып, 
біріне бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа, жарамсыз 
қылықпен, қор етіп өткізеді де, таусылған күнінде бір күндік 
өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды» [1, 135].

Абай өзінің ақындық-азаматтық тұрғысына сай көз 
алдындағы өмір шындығының суретін жасап, сол шындыққа 
өзінің көзқарасын білдірген, бағасын берген. Суреттелген 
шындық нақты, жалпының емес, өмір сүрген мезгілі мен 
мекені нақты әлеуметтің болмысын көрсетеді. Сонымен 
қатар осы шындықта адамзат қоғамының қай кезеңі үшін де 
басты сипат болып қала беретін белгілер бар. Осыдан келіп 
ақын ойының жалқы және жалпы, нақты және абстрактылы 
мағынасы мен мәні өріліп шығады. Соған орай  ақын ойының 
мәні мен мағынасынан ұлттық және жалпыадамзаттық 
құндылықтардың сәулесі бірдей таралады.

Адам баласының тіршілігінің мағынасы мен мәні 
туралы Абайға дейін де, Абайдан кейін де талай ойшылдар 
ойланған, ой айтқан. Адам баласының өмірге келуінің, 
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өмірінің және өмірден кетуінің, адамдығының мағынасы 
мен мәні туралы Абай анықтама, сипаттама ғана беріп 
қойған жоқ, концептуалды қағидалар жүйесін жасап, өзінің 
ілімін қалыптастырды. Абайдың  ілімі дегенде, осы жүйе, 
осы ілім туралы айтқан болып шығамыз. Ақын ілімінің 
негізін түзген өзекті ойдың діңгегі мынадай:

Адамды сүй, алланың хиқметін сез,
Не қызық бар өмірде онан басқа?! [2, 288]

Алдыңғы тармақтағы мағына өзекті, ой терең. 
Ақын ойының мекендік шегі жоқ, адамды сүю туралы 
ұстанымының аясы кең. «Адам баласына адам баласының 
бәрі - дос» [1, 179] қағидасы осы өзекті ойдың бір саласын 
қамтиды. «Әкесінің баласы - адамның дұспаны. Адамның 
баласы - бауырың» [1, 183] деген қағидалар қатары ақынның 
адамның адамға қатысы туралы түпкі көзқарасының мәнін 
аша түседі. Егер әкесінің достығы баласына, баласының 
достығы әкесіне ғана болып, басқа адамдарға жетпесе, 
онда олар өзінен басқаға достық ойлай алмайды. Өзінен 
басқаға достық ойламаған адам өзгеге дұшпандық ойламай 
тұрмайды. «Адамның баласы» ұғымының да аясы кең: 
ол әкеге немесе балаға ғана емес, адам баласының бәріне 
достық ойлайды, адам баласының бәрін дос көреді, бауыр 
тұтады. Ақын өз ойын осы таным тұрғысынан жинақтап, 
жалпыландырып, жаңа деңгейге көтереді: «Адамзаттың 
бәрін сүй бауырым деп» [2, 304]. Осы ойдың негізінде 
адам туралы, адам өмірінің мәні, адамның адамдық қасиеті 
туралы танымның терең тамырлары таралады, адамның 
адамды сүюінің біртұтас адамдық қасиет ретіндегі мазмұны, 
сипаттары, алғышарттары, себептері мен салдарлары 
ашылады. Ақынның адам көңілінен адамға деген достықтың, 
сүйіспеншіліктің көзін ашу, адамның мінезін түзеу, адамды 
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кемел деңгейге жеткізу туралы мұраты осы танымнан 
туады. Осы таным аясында адамның адамшылық қасиеттері 
анықталады:

 Үш-ақ нәрсе - адамның қасиеті:
 Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек [2, 249].

Адамның кемел деңгейге көтерілуінің жолы да 
көрсетіледі. Бұл ретте әуелі ақынның «толық адам» 
туралы қағидасына назар аудару дұрыс [1, 205]. Қағида 
желісінде «толық адам» болудың шарты анық көрсетілген. 
Ол шарттың мәні мен мәнісін дұрыс пайымдаудың үлкен 
маңызы бар. Оны бұрмай, бұрмаламай қабылдау үшін ақын 
ойының ағысын бойлап жүруге тура келеді: «Дүниеде түпкі 
мақсатың өз пайдаңа болса, өзің ниһаятлысың, ол құдайдың 
жолы емес. Ғаламнан жиылсын, маған құйылсын, отырған 
орныма ағып келе берсін деген ол не деген ынсап?» [1, 
205-206]. Кісінің түпкі мақсаты өз пайдасына болса, кісі өз 
пайдасы үшін ғана әрекет етсе, оның болмысының қандай 
болатыны мына сөздерде де анық сипатталған: «Өзің үшін 
еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың...» 
[1, 183], «Пайда ойлама, ар ойла, Талап қыл артық білуге...» 
[2, 74], т.б. Ынсап, ұят, ар ұғымдары бір адамға, бір топқа, бір 
елге емес, адамзаттың бәріне ортақ рухани құндылықтарға 
жол сілтейді.

Ақынның «толық адам» туралы ойының желісіне 
қайта оралайық: «Не түрлі болса да, я дүниеңнен, я 
ақылыңнан, я малыңнан ғадаләт, шапағат секілді біреулерге 
жақсылық тигізбек мақсатың болса, ол жол - құданың жолы» 
[1, 206]. Ынсап, ұят, ар ұғымдарының қатары ғадаләт, 
шапағат, жақсылық  ұғымдарымен толығады.

Ынсап, ұят, ар, ғадаләт, шапағат, жақсылық 
ұғымдарын ақын Құдай жолымен байланыстырып айтатыны 
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рас. Ал енді Құдай жолымен байланысты айтылған осы 
ұғымдардың мезгілдік және мекендік шегіне көз салған 
жағдайда, олардың адамзаттың өзін өзі тануға талпынған 
сәтінен бүгінге дейін қасиетін жоймаған, қадірін қашырмаған 
асыл рухани құндылықтар екені белгілі болады. Осы 
құндылықтар қазақ халқының дәстүрлі мәдениетінің іргелі 
категориялырының  негізін түзеді. Олар халық әдебиетінің 
үлгілерінде, әдет заңының жүйесінде, әдет-ғұрып, салт-
дәстүр өлшемдерінде кеңінен көрініс тапқан. Сонымен 
бірге мынаған көңіл аудару керек: көрсетілген рухани 
құндылықтар Абайдың негіздеуінде, Абайдың ілімінде 
бір адамның, бір елдің қамын ойлаудан емес, адамзаттың 
бәрін бауырым деп сүюден, кемел танымнан туған қымбат 
қасиет, ізгі игілік болып табылады. Адамның кемел деңгейге 
көтерілуінің жолы осы ілім өзегінен ашылады:

 Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста,
 Сонда толық боласың елден бөлек...
 Біреуінің күні жоқ біреуінсіз,
 Ғылым сол үшеуінің жөнін білмек [2, 128].

Біздің заманымызға дейінгі дәуірден бүгінге дейін 
ақыл, қайрат, жүрек немесе ақыл, қайрат, жүрек (махаббат) 
хақында  айтылған ойлардың бай қоры бар. Абай сол 
ойлардың қорын толық меңгерген және ақылды, қайрат пен 
жүректі ұғым, түсінік, адамшылық қасиет деңгейінде ғана 
пайымдап қоймай, олардың әрқайсысын өз алдына жеке 
категория деңгейіне дейін толықтырып, бірбүтін күрделі 
тұтастыққа айналдырады. Ақынның Құдай жолымен 
байланысты ұсынған «толық адам» туралы қағидалары осы 
тұтастықтың шегінде шартты белгілерінен арылып, жалпы 
құбылысты, бүтін бітімді түзуші факторлардың қатарынан 
орын алады.
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Абай - адамның мінезін, заманның бетін өзі жүйесін 
түзген ілімінің ұлттық және жалпыадамзаттық рухани 
құндылықтарға негізделген қағидаларына сай түземекші 
болған адам. Жоғарыда көрсетілгендей, бұл - адамзат 
қоғамының тарихындағы ең бір ізгі, ең бір асыл мақсат. 
Алдына мұндай мақсат қою үшін кісінің жүрегінде 
адамзатқа деген шексіз һәм шартсыз сүйіспеншілік болуы 
қажет. Адам мінезін түзеу, сол арқылы адамды толық, кемел 
деңгейге көтеру туралы өзекті ой жекелеген тұлғаларға 
ғана қатысты емес, көпке қатысты. Бірдің емес, көптің 
қамын ойлау бірдің де, көптің де жайы мен жағдайын, 
іші мен тысын терең тануға жол ашады. Осы танымға 
сай: «Сократқа у ішкізген, Иоанна Аркті отқа өртеген, 
Ғайсаны дарға асқан, пайғамбарымызды түйенің жемтігіне 
көмген кім? Ол – көп. Ендеше, көпте ақыл жоқ. Ебін тап 
та, жөнге сал» [1, 183], - деген қағида негізделеді. Қағидаға 
негіз болған құбылыстар қатарында жеке тұлға мен көптің 
алатын орны үлкен. Көптің қалыбы толық сипатталған: 
а) Сократқа у ішкізген; ә) Иоанна Аркті отқа өртеген; 
б) Ғайсаны дарға асқан; в) пайғамбарымызды түйенің 
жемтігіне көмген. Бұл жерде көптік ұғымын халық туралы 
ұғыммен шатастыруға болмайды: біреудің қарсысында екеу 
көп; екеудің қарсысында үшеу көп; үшеудің қарсысында 
төртеу көп. Көп туралы ұғымның мазмұнын осы бағытта 
пайымдау абзал. Бірақ осы «көптердің» ешқайсысы халық 
туралы ұғыммен, халықпен шендесе алмайды. Абай аз 
бен көптің арақатынасы туралы халық даналығынан туған 
ойлардың тереңіне бойлай отырып, көп туралы заманынан 
озған іргелі тұжырымдар жасайды.  

Ақын ойларының жүйесінде көптің болмысы адамзат 
тарихындағы айрықша сұрапыл шындық оқиғалар арқылы 
ашылған. Ақылға шақырған хакіміне у ішкізген, құлдыққа 
қарсы күреске шақырған батырын отқа өртеген, тура жолға 
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бастаған пайғамбарларды дарға асып, түйенің жемтігіне 
көмген көп туралы осы бір ауыз сөздің өзінде үлкен мән 
жатыр. Қайрат, ақыл, жүрегін тең ұстар мүмкіншілігі, 
халық даналығына негізделген биік тұрғысы, зияткерлік 
әлеуеті жоқ көптің аққан судай, ескен желдей күйінің 
бұзып-жарушы күшін дүниеде ешнәрсемен салыстырып 
анықтауға, мөлшерлеуге болмайды. Ондай күштің қуаты 
өлшемге сыймайды, мөлшерге көнбейді. Шындық осы. 
Көптің қорқытуы, тереңнің батыруы туралы халық даналығы 
осындай шындықтан шықса керек. Оның үстіне халықтың 
дәстүрлі  дүниетанымынан туған мынадай ұғым бар: көптің 
алдында киесі болады. Халық көп болып жосылып келе 
жатқан аңның алдынан оқ атуға да тыйым салады. Оның 
мәнісі де көптің алдында киесі болатыны туралы ұғыммен 
байланысты. Абайдың көп туралы «ебін тап та жөнге сал» 
деуінің негізінде халықтың дәстүрлі дүниетанымына тән 
осы ұстаным бар.

Бойында қисапсыз сұрапыл күш бар, бірақ сол 
сұрапыл күшті ақыл, жүрекпен тең ұстар мүмкіншілігі 
жоқ көпті жөнге салуға батырдың батырының да батылы 
бармайды. Мұндай іске адамшылықтың қарызы үшін 
тәуекел етуге адамды, адамзаттың бәрін шын ниетпен 
сүйген дара һәм дана тұлға ғана бара алады. Абай осындай 
іске тәуекел етті. Абай ілімінің негізі осындай.

Ақын ілімінің негізінен мынадай өзекті қағидалар 
өріліп шығады: а) адам баласы сүюге, суреттеуге, өзгертуге 
болатын объект қана емес, сонымен қатар субъект екендігі 
туралы қағида; ә) кемел тұлғаның адамзат алдындағы 
адамшылық қарызы туралы қағида; б) кемел тұлға мен көп 
арасындағы қатынастың сипаты туралы қағида; в) кемел 
тұлға мен әлеуметтік орта арасындағы қатынастың мәні 
туралы қағида. Бұл қағидалардың адамзат ақыл-ойының 
тарихында танымдық маңызы, әлеуметтік, философиялық 
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мәні терең. Адам табиғаты, оның екіжақты болмысы, кемел 
тұлға мен әлеуметтік орта арақатынасы, жеке тұлға мен көп 
арақатынасы туралы терең, тегеурінді әрі ерекше маңызды 
қағидалардан Абай ілімінің басты ұстанымдарының 
мәнісі аңғарылады. Абай ілімінің басты қағидалары мен 
ұстанымдарының жүйесі осы арнадан табылады. Мұндай 
қағидалар мен ұстанымдар жүйесін жасау деңгейіне Абайға 
дейінгі түркі халықтары данышпандарының ешқайсысы 
көтерілмеген еді, бұлайша шырқап, шығандап ойлау әлем 
даналарының да мүмкіншілігінен жоғары, биік.

Күш-қуаты толысқан шағында Абай өз ілімінің 
басты қағидалары мен ұстанымдарына сай көпке ақыл 
берді, насихат айтты, әділет жолына шақырды, наданның 
көңілін ашпақ [2, 95],  заманды түземек болды. «Мен егер 
закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп 
болмайды деген кісінің тілін кесер едім» [1, 163], - деп, ішкі 
қуатын ашты. Өзінің ілімі мен халықтың дәстүрлі мәдениеті, 
әдет заңы негізінде өз заңын жасап, оған арнайы баптар 
енгізді. Сол арқылы көптің мүддесін қорғаудың, әділетті 
қолдаудың құқықтық негізін жасап, оны әлеумет игілігі 
үшін қолданды. Соған сай әділетті билік шешім шығарды. 
Жұртын пайда ойламай, ар ойлауға бастады. Халқының 
бірін-бірі дос көрмейінше, істің бәрінің бос екенін сөзімен 
де, ісімен де дәлелдеді. Бірақ жалғанда сағымдай төңкеріліп 
құбылған көп шынға шыдай алмады, шынға ынтымағын 
қоса алмады. Соған күйінді, содан жаны жараланды, қаны 
қарайды, көкірегі қайғыға толды. Ақынның адамдарды бір-
біріне дос, бауыр тұтқан және адамды, адамзаттың бәрін 
бауырым деп сүйген жүрегі қиянатшыл дүниеден қырық 
жамау болды.

Адам мінезін түзеуге, наданың көңлін ашуға 
болмайды емес, болады. Дүниеден өткен нәбилерлің, 
ғұламалардың, хакімдердің бәрі осы мақсатты көздеді. 
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Мұндай биік мақсат алыстан көрінеді, алыстан көрінсе де 
қол созым жерде тұрғандай болады. Бірақ оған бір адамның 
ғұмыры бойында жеткізетін сара жол жоқ. Бүгінгі күннің 
биігінен қарағанда, адамзаттың Адам атадан бермен 
қарай осы мақсат жолында ұдайы ізденіп, бір жығылып, 
бір тұрып келе жатқаны белгілі болады, алға басқан аяғы 
кері кеткендей сәттерінің шындықтары да көзге түседі. 
Бұл бір адамның, бір буын ұрпақтың басында ғана болған 
жай емес, адамзат қоғамының бәрінде және адамзаттың 
барлық буынының басында болатын ахуал. Адамзат 
ұрпақтарының бір буыны жеткен жетістіктерді, игіліктерді, 
рухани құндылықтарды екінші буынның ысырап қылмай 
қабыл алып, әрі қарай дамытуы оңай емес. Адам баласының 
өзіне, өзінің заманына дейінгі ақыл-ой жетістіктерін, 
рухани құндылықтардың негізін толық білуі және оларды 
өзінің, көптің, айналасының, қоғамының игілігіне лайықты 
пайдалануы – даналықтың белгісі, үлкен жетістік. Бірақ 
мұндай жетістікке жеткендер аз. Абай мұның заңдылығын 
білмей қалған жоқ.  Ақынның: «Өмір жолы - тар соқпақ, 
бір иген жақ» [2, 224], - деген пікірінің мәнісі осында. 
«Түзетпек едім заманды, Өзімді тым-ақ зор тұтып» [2, 176], 
- деп, басынан өткен кезеңнің шындығынан туған ойын 
өкінішпен түюде де үлкен мән бар.

Тіршілікте адамның өзін сүйген, өзіне достық 
пейіл танытқан адамды сүюі, өзіне достық пейіл танытқан 
адамға достықпен қарауы оңай емес. Екінші жағынан, 
адамды адамның жек көруі, адамның адамға жат болуы, 
тіпті жау болуы қиын емес. Бір атым насыбайдан көңілі 
қалатын қазақ үшін өкпелеу де, шекісу де, кетісу де оп-
оңай. Әлеумет тарихында адамдардың көшетұғын сай үшін, 
өлетұғын тай үшін таласып, алты бақан алауыз болған 
жайлары да болған, бар. Оның үстіне Абайдың заманында 
қазақ баласы «тыныштық үшін, ғылым үшін, білім үшін 
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қам жемейді екен, бірақ мал үшін қам жейді екен, ол малды 
қалайша табуды білмейді екен, бар білгені малдыларды 
алдап, мақтап алмақ екен, бермесе онымен жауласпақ екен, 
егер малды болса, әкесін жаулауды да ұят көрмейді екен. 
Әйтеуір ұрлық, қулық-сұмдық, тіленшілік, соған ұқсаған 
қылықтың қайсысын болса да қылып мал тапса, жазалы 
демесек керек екен» [1, 137]. Өзі үшін, қу құлқынның қамы 
үшін ұрлық қылып, сұмдық сауып жүрген адамдардың 
бойындағы осы мінездердің адамшылыққа жаттығын 
ақын асқан ақындық шеберлікпен суреттеді, оларға қарсы 
қолма-қол күш көрсетпей, жұрттың ынтымағы мен бірлігін 
қалыптастырып, нығайтуды көздеді, көпті ғылым табуға, 
өнер үйреніп, кәсіп қылуға, адамшылық қарызы үшін [1, 
183] еңбектенуге, «пайда ойламай, ар ойлауға» [2, 74], 
«ғадаләттан шықпауға» [1, 205] шақырды. Адамшылық 
қарызы үшін еңбек етудегі ынтымақ пен бірліктің мәнін 
де ашып берді. Халқына ынтымақ пен бірліктің малға 
сатылуын антұрғандықтың басы деп түсіндірді. Ынтымақ 
пен бірлік малға бірлік емес, малға ынтымақ емес, ақылға 
бірлік, ақылға ынтымақ екендігі туралы бұрын-соңды 
ешкімнің ойына келмеген құнды қағидасын ұсынды [1, 137].

Ақынның ақылға бірлік, ақылға ынтымақ қылу 
туралы қағидасының өзегінен жұрттың мінезін түзеудің 
мынадай басты жолдары, тетіктері көрінеді: а) жамандықтан, 
жалғандықтан, әділетсіздіктен аулақ болу; ә) жақсылықта, 
шындықта, әділетте бірігу; б) жамандықты жақсылықпен, 
надандықты адамдықпен жеңу, тіл ұстартып, өнер шашу, 
насихат беру жолымен жою.

Көрсетілген қағидалар жамандықтан, жалғандықтан 
қашық болу, жақсылыққа, өнер-білімге, әділетке асық 
болу туралы ақындық оймен толысып, кемелдене түседі. 
Мұндай қасиетті қағида қалыптастыруға, соны берік 
ұстауға, оны бірдің емес, көптің игілігіне жұмсауға, 
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өмірі мен өнерін көптің мінезін түзеу үшін қызмет етуге 
арнау Абайға дейінгі ақындардың қолдарынан келмеген, 
олардың мүмкіншіліктерінен биік тұрған айрықша абзал 
азаматтықтың үлгісі еді. Адал еңбек етудің орнына ауыз 
жарымас бірдеңе үшін біреуге телміріп көзін сатқан жанды, 
ұрлықпен, қулықпен, зорлықпен мал тауып жүрген сұмдар 
мен зұлымдарды, біреуді үркітіп, біреуді қорқытып тамақ 
асырап жүрген пәлеқорлар мен жалақорларды жаман 
жолдан тыйып, ақ жолға, әділет жолына, ынтымақ пен 
бірлік, адамшылық жолына салу үшін, солардың жанын 
тазартып, ниетін ағарту үшін аянбай еңбек қылуға, бейнет 
кешуге адамның асылы ғана тәуекел ете алмақ. Абай 
адамшылықтың қарызы үшін осы мақсат жолында еңбек 
етті, бейнет кешті.

Өмірінің белгілі бір кезеңінде ақын көпті, адамның 
мінезін түземекші кісінің қолында екі нәрсе болу керек деп 
білген: бірінші - бек зор өкімет, жарлық; екінші - есепсіз 
байлық [1, 216]. Ақын сол сеніммен ойы мен қолында 
барын аямай еңбек етті. Шексіз зор билік ешкімге бітпейді 
екен. Есепсіз байлық та жоқ екен. Бойдағы білімді, қолдағы 
билік пен қорадағы байлықты қолдана отырып, бір адамның 
ғұмыры бойында бірдің мінезін түзеуге болғанмен, көптің 
мінезін түзеу қиын екен, бірдің бағын ашуға болғанмен, 
көптің көңлін аршу мүмкін емес екен. Кейінірек ақын  
көптің мінезіндегі жамандықты жоюдың, көптің көзін 
ашудың құралы ретінде сөзді таңдайды. Бұл таңдаудың 
да негізі тереңде. Осының бәрі - ақынның өз басынан 
жанын жандырып, жүрегін күйдіріп, өзегін өртеп өткен 
өмір тәжірибелерін пайымдаудан туған шешімдер. Екінші 
жағынан, өзінің өмір тәжірибелерін пайымдау, тану, бағалау 
барысында ақын халықтың дәстүрлі дүниетанымынан 
тиянақ тапқан. Пайғамбар айтқан екен деседі: «Кісі 
жамандық көрсе, оны қолымен түзесін, оған әлі келмесе, 
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сөзімен түзесін, оған әлі келмесе, жүрегімен түзесін» 
[Бұхари]. Жамандықты қолмен түзеу үшін кісіде белгілі 
аумақта шексіз билік болуы керек. Басқаша айтқанда, 
жамандықты қолмен түзеуге қолында шексіз билігі бар 
әкімнің ғана мүмкіншілігі болмақ. Жамандықты сөзбен 
түзеу хакімдердің құзіретіндегі іс екен. Ал жамандықты 
жүрегімен түзеу қатардағы иманды жандарға тән. Үш 
жағдайда да кісіде жамандықты түзеу туралы ізгі де берік 
мақсат болуы қажет. Осы игі мақсат жолындағы адамдардың 
алды болып есептелетін жандардың бойында, әл-Фарабидің 
көрсетуінше, «ұштасқан алты қасиет болу керек» [3, 235-
236]. Абай осы шарттарды келістіріп баяндап, насихат етіп 
қана қоймайды, оларды өзінің әлі келгенінше орындайды. 
Жамандық біткенді жүрегімен түзегенмен, сөзімен, қолымен 
түзеуге мүмкіншілігі шектеулі болды. Соған қарамастан, 
ақын өзінің заманынан, заманының адамынан көрген 
жамандықты жақсылықпен түзеуге (қолымен, сөзімен, 
жүрегімен) бар саналы ғұмырын, ақыл-ойын, ақындық 
өнерін, шығармашылық еңбегін арнады. Бірақ ақын мінезін 
түземек болған адам «ар мен ұят ойланбай, тәнін асыраудан» 
аспады, «ертеңі жоқ бүгінге құмар» [2, 297] болған қалпынан 
өзгермеді. Адамның мінезін, заманды түземек болған ақын 
«алыс-жақын қазақтың бәрін көргенде» де, бірлі-жарым 
болмаса, «сөзді ұғарлық саналы жан» таппай торықты 
[2, 53]. Тіпті «алдындағы келер заман» келбетіне «үмітті 
сәуле етіп көзін көп қадаған» күннің өзінде көре алғаны 
«көк тұман» болды [2, 265]. «Бұларды жөндеймін деуге, 
жөнделер, үйренер деген үмітім де жоқ» [1, 142], - деп айтуға 
мәжбүр болды. Сөйте тұра «көкірегі сезімді, тілі орамды 
жастардан» [2, 126] үміт етті. Адамзаттың бәрін бауырым 
деп сүю туралы қағидасынан, жүрегінің тереңіндегі әділет 
пен шапқаттан, рақымнан көз жазбады. Сондықтан Абайдың 
ілімін, Абай айтқан қағидалар мен тұжырымдардың, ойлар 
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мен пікірлердің тұтасқан жүйесін Абайдың имандай шыны, 
жан ақиқаты, жүрек  сыры деп таныған парыз.

Абай заманының адамын түземек болғанмен, көп 
надан әдетіне қарысып, алған бетінен қайтпады, түзеуге 
көнбеді. Заманы, заманының адамы туралы ізгі ниетін 
бойында қуаты бар кезінде іс жүзіне асыра алмаған ақын 
мынадай тұжырым жасайды:

  Әркімді заман сүйремек,
  Заманды қай жан билемек,
  Заманға жаман күйлемек,
  Замана оны илемек [2, 302].

Адам және оның заманы жайында айтылған осы 
өлең жолдарының әр тармағында даналық танымнан 
туған тегеурінді ой бар. «Әркімді заман сүйремек» дегенді 
тікелей, тура мағынасында қабылдау ретсіз. Адам заманның 
артындағы сүйретпе емес. Алайда ақын ілімі аясында 
дүние тіршілігінде қуса жетіп, қашса құтылғандай жүйрік, 
аузымен құс тістегендей алғыр деген, ең бір майталман 
деген адамның өзі де заманның биігінен түптің түбінде бір 
құлайтыны анық көрініс тапқан. Екінші жағынан, Абай 
суреттеп отырған заман тебіренбестей терең теңіз іспетті: 
сыры да, қыры да ішінде. Оның тереңіне адам баласының 
бойлауы мүмкін емес. Бірақ адам баласы оның тереңіне 
бойламаймын деп қарап тұра алмайды, тереңге құлаш 
ұрамын деп, тұнығын шайқайды, өзі де шайқалады. Заман 
осылай құбылады.

Заманның тұнығы шайқалып, өзі құбылған шақта 
адам да құбылуға мәжбүр. Заманның бір күн шайқалған 
тұнығы бір жылда қалпына келмейді. Заман шайқалған 
шақта онымен бірге шайқалып, бірге құбылған адамның 
өзгеріп, тыныш қалпына қайта келуі - бір жылда емес, бір 
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ғасырда ғана мүмкін болатын нәрсе. Бірақ адам бір күнін, бір 
жылын ойлай алғанмен, бір ғасырдың қамын жей алмайды. 
«Заманың түлкі болса, тазы боп шал», - деген сөз заманның 
осындай құбылмалы жағдайында туса керек. Қолында ірілі-
ұсақты билігі, азды-көпті байлығы барлардың қатарында 
өзін заманның қожасы, заманның биі санамайтын жан 
жоққа жуық. Олардың бірқатары - жетіліп болғандар мен 
мал жиып толғандар, мейманасы асқандар. Бұлардың ішінде 
дүниеге бой алдырмағаны кемде-кем. «Көп адам дүниеге 
бой алдырған, Бой алдырып, аяғын көп шалдырған» [2, 225], 
- деген сөзді ақын осы шындықты өз көзімен көріп, оның 
сынын өз көңілінің тезінен өткізіп айтқан. «Адам ғапыл 
дүниені дер менікі» [2, 265] секілді өзекті ойлар желісі өмір 
шындығын тану мен таразылаудың осындай кеңістігінен 
тартылады. Түптеп келгенде, адамның заманды билемек 
болуы «жаманның заманға күйлемек» болуымен бір бәс. 
Адам заманды билемек болғанда да, заманға күйлемек 
болғанда да нәтиже біреу: замана оны илемек.

Ақындық өнер тарихында адамзат баласының 
жайсаңдары айтқан жақсы сөздер көп. Бірақ Абай айтқан 
мына сөздің тереңіндей тереңдік ешкімде болған емес. Ой 
жүгіртіп, ойланып қараған жан сол тереңдіктің өзінде шешуі 
қиын жұмбақ барын сезетінін жоққа шығаруға болмайды. 
Әйтсе де, Абай ілімінің жүйесінде көрсетілгендей, дүниеге 
бір бой алдырып қойған жанның оңалуы қиын. Бұл 
тұжырымның өзегінде бір күннің немесе бір жылдың емес, 
бір ғасырдың да емес, мәңгіліктің шындығы жатыр.

 Ақын шығармашылығында жеке адамдардың немесе 
жалпы жұрттың мінездеріндегі, істеріндегі жамандықтар 
да, әлеуметтік топтардың типтік тілектері мен ниеттері де 
толық сипатталады. Ұрлықпен мал табуды кәсіп еткен топ өз 
алдына бір бөлек. Мал иесі байлардың мал басын сақтаудың, 
көбейтудің қамынан қолы босамақ емес. «Сатып алған, 
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жалынып, бас ұрып алған болыстық пенен биліктің қасиеті 
жоқ». Оған қолы жеткендер, «ебіне қарай біреуді жетілтейін, 
біреуді құтылтайын деген бейнетінің бәрі басында», алып 
берем деп даугерді, құтқарам деп ұрыны жеуде. «Мықтыны 
сыйлайын десең, жаманшылыққа елдің бәрі мықты». Есті 
кісі дейтін болсақ, «әділет, ұят, нысапқа есті кісі елде жоқ». 
Қарапайым жұрт та қарап қалмайды:  ұрлығын айтамын деп 
немесе өткізбесін арзанға түсіріп аламын деп, көп бергенге 
партиялас боламын деп атын сатып әуре. Бұзақылар аз күн 
де болса азық қылайын деп бек болудың, көп болудың, кек 
алудың, мықты атанудың жолын көрсетіп, ауқаттыларды 
азғыруда. «Ғарып-қасар бишара (...) жатқан түйеге міне 
алмаса (...), ол момындыққа есеп емес. Егер мінерлік жайы 
болса, бірдемені ептеп ілерлік те жайы бар» [1: 141; 145-
146; 158].

 Адам мен заманның мұншалық бұзылуына елдің 
жатқа тәуелділігінен, бодандығынан туған басқару жүйесі 
алып келді. Бұл күйді Ә. Бөкейханов қысқаша былай 
сипаттады: «Кім орысқа жағымтал болса, сол жұртты бір 
қамшымен айдайтын болды. Әділ билік жорасы жаман 
қарапайым тұғыр би парасына аяқ-асты болды. Пара беріп 
ақты қара, қараны ақ қылатын күн туды. Қазақ жақсысы 
орыс етегінен жем жегенді зор өнер көрді» [4, 194].

Заманның ес біліп, етек жапқан жақсыларының зор 
өнер тұтқан істері халықтың бірінен кейін бірі келе жатқан 
бірнеше буынын қамтыды. Елдің жасынан үлкеніне дейінгі 
аралықтағы қалың жұрттың күндегі көргені мен білгені осы 
өнердің өнегесі болды, кім ұяда не көрсе, ұшқанда соны ілді.    

Абайдың заманында елдің билігі жаттың қолында 
еді. Жат жарылқамады. Жамандық көрсе, оны жақсылықпен 
түземеді. Билеуші де, билеу жүйесі де қазақ қоғамының 
дәстүрлі мәдениетіне жат бағытты ұстанды, елді бірлік пен 
ынтымаққа, жақсылық пен ізгілікке ұйытпай, жамандыққа, 
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надандыққа, жаулыққа жол ашты. Жұрт сағымдай төңкеріліп 
құбылды. Бас-басына би болған өңкей қиқым елдің сиқын 
бұзды. Ел арасы бүлінді. Бір кісінің мыңға әлі жетпегені 
сияқты, жүз кісінің сұмға әлі жетпеді. Қу мен сұм белең 
алды. Ар ойлайтын адам азайып, еңбексіз пайда табуды 
ойлайтын сабырсыз, арсыз, көрсе қызар, жалмауыз жандар 
шықты. Сырттансынбақ, қусынбақ, өршілденбек бұлардың 
ажарын ашатын айрықша көрікке айналды. Алашқа 
сыртынан күліп, ішінде жаулық сақтады, жақынын тіріде 
аңдып, өлсе өкіріп жылайтын әдет тапты. Терін сатпай, 
телміріп көзін сатып, теп-тегіс аларман болды. Ұрлықпен 
мал табатын, егессе, ауыл шабатын құдай атқандар, бойы 
бұлғаңдар, сөзі жылмаңдар, басында ми жоқ, өзінде ой 
жоқ, күлкішіл кердең надандар бой көтерді. Аулаққа 
шыққыш, сыбырлап бұққыш бұзылғандар, қулықты көргіш, 
сұмдықты білгіш пасықтар мен пысықтар қатар түзеді. 
Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ өріс 
алды, қулық - өнерге, ұрлық кәсіпке айналды. «Ісі білмес, 
кісі білер», - деген мақал туды. Жақсылардың үстінен 
бекер, өтірік «шапты, талады» деген әр түрлі қылмыстық 
іс көрсеткен арызқойлар, жалақорлар, пәлеқорлар белең 
алды. Ақты қара деуші, көрмегенді көрдім деуші жалған 
куәлік берушілерге жол ашылды. Бас пайдасы үшін біреуге 
мақтау сөзін айтып, қошеметін көрсетіп, ақыры оны аранға 
түсіретін алдампаздар алға шықты. Бәрінің көздегені мен 
көксегені дүние болды. «Сұм-сұрқия, қу заман» [2, 168] 
солардың көрер көзіне гүл көрінді. Дүние олардың көзі мен 
көңілінің құртына айналды: біреу шекпен кигісі келді, біреу 
шен таққысы келді, біреу мал тапқысы келді... Надандар сол 
үшін дауласты, зұлымдар сол үшін жауласты, арамдар сол 
үшін арбасты, қулар сол үшін алдасты. Сол үшін біреулер 
ар төкті, сол үшін біреулер қан төкті. Бұлардың ішкі мұзын 
көңілдің нұры, күннің қызуымен де, көздің жасы, жүректің 
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қанымен де еріту мүмкін болмады. Ақынның қадірлі басы 
мен қайратты жасы осылармен тартыста өтті.

Абайдың ілімі аясында адамның адамдығын 
анықтайтын факторлардың бірі - мақсат. Адамның мақсаты 
адам баласының бәрін бауырым деп сүюден туатын болса, 
онда оның ізгі мақсат болғаны. Адамның ізгі мақсатқа 
жету жолындағы әрекеті (іс-әрекеттің мазмұны, амалдары, 
құралдары, т.б.) де ізгі болуы шарт. Дүние тіршілігінде 
мақсаттың да, оған жеткізетін іс-әрекеттің сипаттары да 
алуан түрлі. Егер адамның дүние тіршілігіндегі мақсаты мал 
табу болса, адам үшін ол да игілікті, ізгілікті болып көрінетіні 
рас. Бірақ адамның дүние тіршілігіндегі мақсаты мал табу, 
тек қана мал табу ғана болса, онда оның бұл мақсаты ізгі емес. 
Мал байлығы - сандық категория. Сондықтан мал байлығы 
мұрат емес, ол мұратқа, мақсатқа жетудің құралы қызметін 
атқарады [5, 133]. Абай өз замандастарының мал байлығына 
қол жеткізуге ұмтылудағы түпкі мақсаттың мақтан екендігін 
көрсетеді: «Барында баймын деп мақтанады. Жоғында 
«маған да баяғыда мал бітіп еді» деп мақтанады» [1, 145]. 
Мұндай мақсат жолындағы әрекет ізгі бола алмайды. 
Мақтанның алды мен арты - күншілдік. Одан ізгілік іздеу 
бекер. Ізгілік жоқ жерде игілік те жоқ. Халалдан харамды 
айырмау, харамнан халалды айырмау – имансыздықтың 
көрінісі, имансыздық - надандықтың нәтижесі, надандық 
– білім-ғылымның жоқтығы, білімсіздіктің салдары, ал 
«білімсіздік хайуандық болады» [1, 207].

Абай заманынының адамдары таңертеңгісін көзін 
тырнап ашып тұрғанда, малдың қамын ойлап тұрды, 
күн батып, қараңғы түсіп, ұйқыға жатқанда, малдың 
қамын ойлап жатты: а) «малдан басқа мұңы жоқ» 
болды, мұң-мұқтажының орны еш толмады; ә) істеген 
ісі бітпеді; б) жоғын таппады; в) мұң-мұқтажының 
орны толатыны, ісінің бітетіні, жоғының табылатыны 
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туралы үміті де жеткізбеді, жеткізер болмады. Сонда да 
алған бетінен қайтпады. Бір-бірімен айтысты, тартысты, 
алдасты, арбасты, алысты, жұлысты, ұрысты, соғысты. 
Өмір осылай өтті. Өмірінің осылай өткенін біреу жұбаныш 
қылды, біреу мақтан көрді. Ақынның: «Есер, есірік 
болмасаң, Тіршіліктен пайда жоқ» [2, 184], - деуіне негіз 
болған шындық құбылыстардың  бір саласы осындай.

Ақынның жанын ауыртып, жүрегін жаралайтын зіл 
замандастарының «төрт аяқты малды көбейту» туралы 
мақсаты емес. Адал еңбек етіп, мал табу, байлыққа қол 
жеткізу жазықты іс емес. «Мал, мақтан ғиззат-хұрмет 
адамды өзі іздеп тапса, адамдықты бұзбайды һәм көрік 
болады» [1, 187]. Мал адамды өзі іздеп тапса, оның 
ешқандай айыбы жоқ. Ерінбей, адал еңбек еткен адамды 
«іздеп тапқан мал» ғана адамдыққа жарасады. «Жанын 
қарманып,  адал еңбекпен мал іздемек - арлы адамның 
ісі» [1, 171]. Абай осы орайда адамның малды «табынып 
іздеуі» туралы ұғым ұсынады. Мұның мәнісі «құл болып 
іздеу» дегенді аңғартады. Малды, дүниені оларға табынып, 
құл болып іздеу адамшылыққа жатпайды. Егер адам мал, 
мақтан, ғиззат-хұрметті  «өзі оларға табынып іздесе, тапса 
да, таппаса да адамдығы жоғалады» [1, 187]. Сөйтіп, ақын 
адамдардың мал таппақ мақсаттағы ізденісінің екі түрлі 
сипатын көрсетеді. Оның бірі - адал еңбекпен мал іздеу. 
Екіншісі - табынып, құл болып іздеу. Мақсат - біреу. Ал 
оның сипаты екі түрлі. Бір мақсаттың екі түрлі сипатына 
сай екі түрлы амал-айла, құрал бар: бірі - ізгілікті амал-айла, 
ізгілікті құрал; екіншісі - залымдық амал-айла, залымдық 
құрал. Ақынның жанын ауыртып, жүрегін сыздататын 
ауыр зілдің өсіп-өнген өзегі - адамдардың малды, дүниені 
оларға табынып, құл болып іздеуі және осы өзек бойымен 
іздеген жоғын табу жолында таңдап алған амал-айлалары, 
құралдары болды: а) ұрлық; ә) алдау; б) зорлық; в) өтірік; 
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г) өсек; д) жалақорлық; е) пәлеқорлық; ж) парақорлық, т.б.
Ақын мұндай жолмен жиналған малды «иттікпен 

табылған мал» деп білді, мал табудың жолдарын саралап 
көрсетумен шектелмей, оны жұмсаудың жайына да сын 
айтты. «Ешбір қазақ көрмедім, малды иттікпен тапса 
да, адамшылықпен жұмсаған. Бәрі де иттікпен табады, 
иттікпенен айрылады. Бейнет, күйігі, ызасы - сол үшеуінен 
басқа ешнәрсе бойында қалмайды» [1, 145].

Ақын мал табудағы, мал байлығына жетудегі 
түпкілікті, ізгі, игілікті мақсатты сапалық категория ретінде 
танып, оны ғылым табумен, білім алумен байланысты 
анықтайды: «Сол малды сарып қылып, ғылым табу керек» 
[1, 144]. Мал табамын деген, мал тапқан жұрт алдына 
мұндай мақсат қою деңгейіне көтерілмеді. Иттікпен тапқан 
малды адамшылықпен жұмсау мүмкін болмады.     

Көрсетілген амал-айлалар табынып, құл болып мал 
табудың, қарын тойғызудың құралына айналды. Жақсылық 
пен жамандық, адалдық пен арамдық, әділеттілік пен 
әділетсіздік арасын аңғарып, олардың шегін сақтауға 
талпынудың қадірі қалмады, қасиеті кетті. Жұрт тіршілікте 
жақсылық пен жамандықты, адалдық пен арамдықты, 
әділеттілік пен әділетсіздікті, обал мен сауапты айырып 
танудан қалды, танығысы келмеді, олардың дүниеде бар-
жоғына мән бермеді, мән бергісі келмеді.

Абай заманында адам баласы ешкімге сенбеді, 
ешнәрсеге нанбады, оның нанымы мен сенімі болмады 
деудің реті жоқ. Оның сенімі мен нанымы да, діні де бар еді. 
Бірақ оның діні, нанымы мен сенімі өзінің діліне, рухани  
негізіне айналмады, әлдебір жат, өзінен тыс, сыры белгісіз 
сыртқы құбылыстар туралы дерексіз түсінік күйінде қалды. 
Мұндай түсінік адамның рухани болмысының өзегі бола 
алмады, адамның рухани болмысының мәнін түзе алмады. 
Адамның болмысының өзегінде болмаған, адамның 
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болмысының мәніне айналмаған нәрсенің адам үшін 
ешқандай құндылығы жоқ. Абайдың ілімінде негізделген 
ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар Абай 
заманындағы адам болмысының өзегінен орын таба алмаған 
еді, оның болмысының мәні болып тұрақтай алмаған еді.

Ақын адаммын деген надандардың шын ниетін 
білгенде, жаны түршікті, көз алдындағы көріксіз көріністен 
көзін ала қашып, бетін басты. Мұңдасарға сөз ұғарлық кісі 
таппады. Ақырында, қалың елінің ортасында отырса да, 
бақсының моласындай жалғыз қалды. Заман сынын адам 
болмысы, адам арқылы таныған ақын өмірдің мәнін де 
адам мен заман табиғатын тану барысында, адамның тәнін 
емес, жанын тану нәтижесінде ашты. Заманынан озған, 
заманының адамынан озған, ортасының надандығынан, 
қоғамының қараңғылығынан көңілі қалған,  қу тіршілікте 
өзінің де, өзгелердің де қылып жүрген ісінің баянсыздығына, 
байлаусыздығына көз жеткізген, бәрінің қоршылық екенін 
білген, қажыған жан қалған өмірінде адамның адами 
қасиеттеріне, «ыстық қайрат», «нұрлы ақыл», «жылы жүрек» 
шындығына үңілді. Жүрегінің тереңінен тапқан шындық 
сырды ғана шын асыл деп таныды. Адам ыстық қайраттан, 
нұрлы ақылдан, жылы жүректен, солардың ынтымағынан, 
осы үшеуінің жөнін білетін ғылымнан сырт қалса, ол 
үшін жалғанның гүлдей жайнаған, күндей жарқыраған 
қызығында мән жоқтығына, баян болмайтынына көз 
жеткізді, мұндай жағдайда адам мінезін түзеуге, заман 
ағымын, қоғам өмірін өзгертуге талпынудың бос әурешілік 
екенін аңғарды. Осыдан келіп Абайдың антропологизмі мен 
психопоэтикасының өзекті  желісі тартылады.

 
 Қалың елім, қазағым, қайран жұртым,
 Ұстарасыз аузыңа түсті мұртың.
 Жақсы менен жаманды айырмадың,
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 Бірі қан, бірі май боп енді екі ұртың [2, 50], -

секілді өлең жолдарынан ақынның поэтикалық 
антропологизмінің байлығы, адам туралы танымы мен 
түсінігінің тереңдігі аңғарылады. Ақын көз алдындағы 
көріністің, болмыстағы шындықтың суретін жасаған. Әйтсе 
де осы суреттегі шындықта ақынның қалың еліне жаны 
ашыған қалпы, өкінішті, күйінішті күйі де көрініс тапқан. 
Дұрысында, ақын осы сөзінде елін сынап, еліне мін тағып, 
мысқыл етіп отыр деудің қисыны жоқ, мұны ақынның ет 
жүрегі елжіреп сүйген қайран елінің өзгермес сыртын көріп, 
ішін білгендегі күйініші деп білген дұрыс.

Ақын күйінішінің мәнісі мына өлең жолдарынан 
аңғарылады:

Қайғы шығар ілімнен,
Ыза шығар білімнен.
Қайғы мен ыза қысқан соң,
Зар шығады тілімнен [2, 184].

 Ілімнен қайғының шығуы, білімнен ызаның шығуы, 
қайғы мен ызаның қысымынан тілден зардың шығуы – бәрі 
шындық екенінде сөз жоқ. Бірақ ақынның айтып отырғаны 
көптің басында болатын, көптің көңілі жететін шындық 
емес. Ақынның айтып отырған шындығы көзге көрінбейді, 
қолға ұстатпайды, оны тек ақылға салып қана барлауға, 
байыптауға болады.

Мұрты аузына түскен, жақсы мен жаманды 
айырмаған, екі ұртының бірі май, бірі қан адамның 
келбетіне қарағанда, оның адамдығының сипаты танылмай 
қалмайды. Беттегі, пішіндегі белгілер іштегі, жандағы 
шындықтың сипатын танытады. Оларды тану, білу, 
бағалау дәстүрлі дүниетаным талаптарына сай жүзеге 
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асады. Халықтың дәстүрлі дүниетанымы арнасында 
қалыптасқан мәдениеті бойынша адамның шашы, сақал-
мұрты, мұрын қуыстарындағы, қолтығындағы түгі тиісті 
құралдардың көмегімен күнделікті күтімде болған. Мұның 
өзі имандылықтың адам бойындағы табиғи көрінісі іспетті. 
Пайғамбардың хадистерінде мұрт бастыру имандылықтың 
адам бойындағы осындай табиғи бес белгісінің бірі ретінде 
көрсетілген [әл-Бұхари]. Адамның мұртын баспай, бетімен 
жіберуі адамшылығы, иманы бар адамға тән белгі бола 
алмайды. Осы тұрғыдан келгенде, кісінің мұртының ұстара 
көрмей, аузына түсуі салақтықтың, салғырттықтың ғана 
белгісі емес, білімсіздіктің, адамшылық негіздері туралы 
түсініктің жоқтығының белгісі болып шығады. Кісінің 
бір ұртының май, бір ұртының қан болуында да осындай 
ұғым жатыр: май - халал, қан - харам. Халалдан харамды 
айырмау, харамнан халалды айырмау – имансыздықтың 
көрінісі, ал имансыздық - надандықтың нәтижесі, надандық 
- білімсіздіктің салдары. Бұдан бұлтарып кету қиын. Ақын 
деректі, жалқы белгілер мен дерексіз, жалпы ұғымдарды 
қатар, жарыстыра суреттей отырып, жалқының мәнін 
жалпы арқылы тереңдетеді, жалпының мәнін жалқы арқылы 
нақтылайды.    

Фәни тіршіліктің көз қыздырып, көңіл арбайтын 
қызығының бәрінен бой тарту, дүниеге бой алдырмау 
туралы ұстаным ақынның ілімінен шығады. Оның негізінде 
дүние туралы терең таным жатыр. Дүние - адам баласы 
үшін үлкен сынақ [Құран 18:7]. Лұқман хакім баласына 
айтқан бір өсиетінде былай деген екен: «Балам, бұ дүние - 
терең теңіз. Оның түбіне талайлар кеткен. Одан аман шығам 
десең, мінген кемең Алланың алдындағы қорқынышыңнан 
болсын. Оған тиеген жүгің Аллаға деген иманыңнан болсын. 
Оның желкені Алладан күткен үмітіңнен болсын. Сонда, 
бәлкім, аман шығарсың, бірақ біржола құтылып кетерсің 
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деп ойламаймын» [6, 144]. Лұқман хакім адамның фаниден 
дүниеге бой алдырмай өтуі мүмкін еместігіне мегзейді. 
Адам мен заман, бақи мен фани арасы туралы хакім Абай 
да осындай ойда. Ақылға салғанда, Абайдың ел бағудың 
да, мал бағудың да, ғылым бағудың да, бала өсірудің де 
баянсыздығы жайлы ойының негізінде тіршілік сырын, адам 
табиғатын Лұқман хакімше жете таныған кісілік кемелдік 
барына көз жеткізуге болады. «Балаларымның өзіне ілгері 
өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпен көрерлік 
орын тапқаным жоқ, қайда бар, не қыл дерімді біле алмай 
отырмын, не бол деп бағам?» [1, 128], - деп күйзеледі ақын. 
Ақынның «таппай отырған орны» жазғы жайлау, қысқы 
қыстау емес, ауыл-аймақ та емес, адамдардың ортасы, 
қоғамдық орта. Надандардың емес, көкірегінде көзі бар, 
ақылында сәуле бар, бірін-бірі дос тұтқан, бір-біріне жаны 
ашитын адамдардың қоғамы. Заманының, ортасының, 
қоғамының болмыс-бітіміндегі қатпар-қатпар қасаң сырды 
адамның бойынан көріп, оның сырдаңдығын, өзі асыл 
тұтқан мұратына жаттығын білу, оны түзерлік биліктің де 
жаттанғанын, жат қолында тұрғанын көру, өзінде мұның 
ешқайсысын түзеуге мүмкіндігінің жоқтығын сезіну ойшыл 
жанды күйзелтіп қана қоймайды, түңілдіреді. Ақынның 
шығармашылығындағы өкініш пен ыза, қайғы мен дерт 
сарыны осындай іргелі әлеуметтік шындықты танудың, 
оның себептері мен салдарын білудің жүрекке түскен 
сызынан өнеді.

  Ақылы жоқ, ары жоқ шуылдақты
  Күнде көріп, тұл бойы жиіркенген [2, 285]

немесе
  Ауру жүрек ақырын соғады жай,
  Өз дертін тығып ішке, білдіре алмай [2, 285], -
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секілді мұң мен дерт басқан жүректің хәлінен ақынның 
өзінің рухани күйі көрініс беретіні рас. Ақынның мұңды 
қалпы мен дертті жағдайы, күйзелуі мен түңілуі оның дүние, 
тіршілік шегіндегі өзінің жеке басының сұраныстары мен 
қажеттіліктерінің, өз жеке басының жақсы көрген, мұрат 
тұтқан, ұмтылған игіліктеріне жете алмауының салдарынан 
туатын күй емес. Ақынның рухани әлеміндегі мұң-зар оның 
өз жеке басының қамынан емес, халықтың қамын ойлаудан, 
заман сипатындағы, адам бойындағы, көптің болмысындағы 
жамандық пен надандықтың зардабын көруден шығады. 
Сол жамандақ пен надандықтың ауыртпалығы ақынның өз 
жеке басына тіктеп келіп түспейді. Ақын дүниетанымының 
жалпыадамзаттық өрісінде оның жеке басының қайғысы 
дейтін қайғы жоқ. Ақын өз басымен өзі қайғы болып 
кететіндей, кінәмшіл, жекешіл, өзімшіл емес. Жамандық 
пен надандықтың бар ауыртпалығын көтеретін, зардабын 
шегетін – көп, халықтың өзі. Абайдың жанын жаралап, қанын 
қарайтатын, көзінен жас болып, тілінен зар болып шығатын 
шер - осы көптің, халықтың басындағы күннің қайғысы. 
Сондықтан да Абайдың мұң-зары түпсіз тұңғиық іспетті, 
шетсіз әрі шексіз. Алайда ақын тұңғиыққа батып кетпейді, 
шетсіздің шетіне жете алмай, шексіздің шегін таба алмай 
шерменде күйге де түспейді. Мұң-зарын, уайым-қайғысын 
орынсыз ойын-күлкімен де азайтпайды. Көңілдегі қайғы 
мен қалың зардың ауыртпалығын халық қамын ойлаудан 
туған орынды харакетпен - ақындық қызметімен, даналық 
насихатымен - азайтады.

Уайым-қайғыны азайтудың өзі бір ғанибет іс екені 
рас. Бірақ қайғы мен зарды азайту бір басқа да, қайғы мен 
зардың түпсіз тұңғиығынан, шетсіз де шексіз кеңістігінен 
аман шығу бір басқа. Негізінде, мұндай түпсіз тұңғиықтан, 
мұндай шетсіз бен шексізден Абайды ақындық даналығы, 
шығармашылық қуаты алып шығады. Ақындық даналықтың 
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алды ашық, ол Жаратушыдан басқа ешкімге тәуелді емес, 
Жаратушыдан басқа ешнәрсеге мұқтаж емес. Абайды 
дүниәуи тіршіліктің жарқылдаған алдамшылығынан 
сақтап, жеке басының өзімшіл тілектерін басқан, сөйтіп 
ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұстау биігіне көтерген қуат 
көзі ақындық даналықта. Болмыстан, заманнан, адамнан 
көңілі қайту, соларға жаны ашып, солар үшін іші күйіп 
тұрып, солардың ортасында, соларды сүйіп тұрып, 
өзіне - оларды, оларға өзін жат санау ақынды шындық 
құбылыстарды даналық таныммен жинақтауға, даналық 
пайыммен типтендіруге бастайды. Нақты тұлғасымен 
нақты бір мезгіл мен мекен шегіндегі нақты қоғамда, нақты 
адамдар ортасында ғана өмір сүру, одан тыс бола алмау, 
сөйте тұра солардың бәрінен сырттау, жаттану, сөйте тұра 
сол қоғамға, сол қоғамның адамына, халыққа жаны ашып, 
оларды жақсылық жолына шақыру Абайдың азаматтық 
және ақындық тұлғасының трагедиялық әрі қаһармандық 
сипатын танытады.

Ақынның фәниден көңілі қайтқаны рас. Бақидың 
жүзіне де қаймықпай, тура қараған. Қалған өмірінде ел бағу, 
мал бағу, ғылым бағу, бала бағу, дін бағу секілді қызмет 
салаларын саралап, сараптан өткізгенде, өз заманында 
солардың бәрінің баянсыздығын көреді. Достан да, 
дұшпаннан да көңілі қалғанда, сенісерге жан таппағанда, 
Аллаға жалбарынатыны рас. Мұсылманшылық жайын, дін 
негізін қозғайды, софылық хақында да айтатыны бар. Бірақ 
дін жайын, софылық жайын қозғағанмен, өзі дүниеден теріс 
айналып, тек қана дін бағып қалған, софылық қылған  жан 
емес.  «Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ, 
осы елде, осы жерде не қылған софылық!» [1, 128], - дегенде, 
ақын өз заманы шегіндегі күйзелісті күйін, күйінішті 
жайын, жарлы емес, зарлы хәлін білдірген. Дүниәуи 
тіршіліктен біржола бет бұрып, жердің астына түсіп 
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кетпесе, Абай заманында қазақ ішінде софылық шарттарын 
ұстаудың да мүмкіншілігі жоғы рас-ты. Алайда істің түйіні 
қазақ ішінде софылық шарттарын ұстауға мүмкіншіліктің 
жоқтығында емес, ақынның шығармашылық ойлауының, 
даналық ойының өмірдің ақиқат шындығына негізделген 
тереңдігінде. Мұндай тереңдіктің өзі - өз алдына бір әлем. 
Ол бөтен ойдың, бөгде ағыстың арнасына сыймайды. Ақын 
шығармашылығының реалистік болмысының, ақын ойының 
даналық сипатының кемелдік сипаты мінсіз.

Ақынның дүние тіршілігінен, адам бойынан 
көргендері мен көңіліне түйгендері оны күйзелтпей, 
түңілдірмей қойматын қайшылықтар еді. Абай түңіле, 
күйзеле отырып та елінің болашағын ойлайды, елдің өсер 
өркенін оң жолға бастар ғибратын айтады, даналық үлгі 
көрсетеді. Заманның, қоғамның, елдің, адамның болмысын 
тану, оның түбіне терең бойлау Абайдың дүниетанымына, 
дүниеге көзқарасына айрықша философиялық 
мазмұн дарытты. Ақынның адам мен заман туралы 
концептуалдық қағидаларының негізі терең, толық болып 
тұжырымдалуының, тұтаса келе бірбүтін жүйеге, ілімге 
айналуының сыры осында.

Заман жайы, адам құлқы Қожа Ахмет Йассауидің 
(1003-1228) «Хикметінде» [7, 241], Ахмед Йүгінекидің (ХІІ 
ғасырдың аяғы - ХІІІ ғасырдың басы) «Ақиқат сыйында» да 
көрініс тапқан. «Бұл күнде бү дүниеде кісілік өте сирек», 
«Кім (таза) жолды тұтса, оның жолы кем болды, Кім 
(арам) жолды ұстаса, оның жолы кең болды» [8: 42; 63-
64], - секілді сөздердің Йүгінеки заманының шындығын 
көрсететіні анық. Жақсыдан жаманның көптігі, адамнан 
наданның көптігі білімді жан үшін қай заманда да белгілі 
болған. Алайда заман сырына, адам болмысына Абайдай 
терең бойлаған ақынды қазақ әдебиетінің ғана емес, әлем 
әдебиеті тарихынан да іздеп табу қиын. Әркім-ақ өзін биікке 
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құлаш сермеп, тереңге сүңгіп жүргендей сезінуі ғажап емес. 
Оған шек қоюға болмайды. Бірақ әркімнің шырқап шығар 
биігінің шегі бар, әркімнің сүңгіп жүрген тереңінің түбі бар. 
Абайдан, Абайдың адам мен заман хақындағы ойлары мен 
толғаныстарынан мұның екеуі де табылмайды. Абайдың 
тереңі түпсіз, Абайдың биігі шексіз.

Абай өзінің ілімі аясындағы ойлары мен пікірлерін 
адамзаттың, адам баласының адамдық мәні, адамдық қасиеті 
туралы әлеуметтік-этикалық, философиялық көзқарасынан 
таратып айтты және солардың бәрі дәлелді, тиянақты, кемел 
болмысымен ерекшеленді. Адамзаттың, адам баласының 
адамдық мәні, адамдық қасиеті туралы мұндай кемел ілім 
Абайдың заманында бір-ақ адамда болды. Ол - Абайдың өзі. 
Ақын сол ілімі арқылы адамзат ақыл-ойының кеңістігінде 
өзінің ұстанымдары мен қағидаларының біртұтас жүйесін 
қалыптастырды, ол жалпыадамзаттық рухани құндылыққа 
айналды.

Жалпыадамзаттық рухани құндылық туралы әр 
кезде әркім айта береді. Дегенмен ол жайлы ой айтуға 
абай болған дұрыс. Өйткені жалпыадамзаттық рухани 
құндылықтар жүйесін жасау әркімнің немесе екінің бірінің 
қолынан келмейді. Жалпыадамзаттық рухани құндылықтар 
жүйесінің адамзат тарихында баламасы да, мезгілдік және 
мекендік шегі де болмайды. Ондай жүйені жасау адамзат 
ақыл-ойының бар қуатын, барлық нәрі мен мәнін игеруді 
талап ететінінде сөз жоқ. Абай осы талап биігінен табылды. 
Абай жасаған ілімнің, Абай жасаған жалпыадамзаттық 
рухани құндылықтар жүйесінің адамзат тарихында 
баламасы да, мезгілдік шегі мен мекендік шеті де жоқ.
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АБАЙДЫҢ БІЛІМ КОНЦЕПЦИЯСЫ

Абайдың білім концепциясы – бір жағынан, абайтану 
ғылымындағы, Абайдың ілімі жүйесіндегі, екінші жағынан, 
әлеуметтік эпистемологиядағы аса күрделі, әлеуметтік 
маңызы зор іргелі ғылыми мәселе. Бұл мәселені арнайы 
пәнаралық тұрғыда зерттеудің, зерттеу мақсаттары аясында 
қойылған міндеттерді тиісті методологиялық деңгейде 
шешудің, қол жеткен нәтижелерді білім беру, оқу үдерісіне 
енгізуге дайындаудың ғылыми және практикалық маңызы 
зор. 

Абай шығармашылығындағы оқу, тәрбие, білім 
тақырыбы зерттелді, оқулықтарда арнайы пайымдалды. 
Бірақ Абай шығармашылығындағы оқу, тәрбие, білім 
тақырыбы бір басқа да, эпистемологияның теориясы мен 
тарихында Абайдың білім концепциясының алатын орны – 
бір басқа мәселе. Біздің зерттеуіміздің пәні – Абайдың білім 
концепциясы. 

Мақсұтым – тіл ұстартып, өнер шашпақ,
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Наданның көзін қойып, көңлін ашпақ.
Үлгі алсын деймін ойлы жас жігіттер,
Думан-сауық ойда жоқ әуел баста-ақ [1, 94], –

дейді Абай. Ақынның шығармашылығының өзегіндегі 
басты желі – тіл ұстарту, өнер шашу, үлгі беру. Ақынның 
шығармашылық қызметінің басты мақсаты осындай 
болғанда, осы мақсатқа жеткізетін жолды білімнен табады.

Абайдың білім концепциясы аясында білмекке талап 
қылу үшін қажетті қасиеттер, білмекке талап, білу, білудегі 
мақсаттар, білу үдерістері, білу үдерістерінің амалдары 
мен тетіктері, білу нәтижесінде қол жететін құзіреттілік 
концептуалдық тұрғыда және өзара сабақтас бірбүтін 
жүйе болып тұтасқан. Абайдың білім концепциясы, оның 
концептуалдық моделі эпистемологиялық тұрғыдан 
қоғамдық-гуманитарлық ғылым саласында  бірбүтін жүйе 
ретінде бұған дейін арнайы зерттелген емес. 

Абайдың білім концепциясының жалпы сипаттамасы 
оның білім, ғылым туралы жалпы қағидаларының негізінде 
пайымдалды. Білім, ғылым – Абайдың ілімінде маңызы зор, 
мәні терең рухани құндылық. 

Ақынның: «Ғылым таппай мақтанба» [1, 65], 
«Дүние де өзі, мал да өзі – Ғылымға көңіл бөлсеңіз» [1, 
66], – сияқты өлең сөздері мен қара сөздерінде, жастарға 
айтқан ғибратында білім, ғылымды адам өміріндегі 
маңызы зор, мәні терең рухани құндылық ретінде бағалаған 
дүниетанымның негізі бар. Ата-анаға арнап айтқан сөзінде 
де Абай өмірлік мәні зор кеңес береді: «Құдайдан қорық, 
пендеден ұял, балаң бала болсын десең – оқыт» [2, 163].

Білім алуға талаптану үшін «әуелі һауас сәлим 
(жақсы сипат) һәм тән саулық» болуы шарт. Білім алуға 
талаптану үшін ақыл-естің, жан мен тәннің саулығы қажет. 
«Бұлар туысынан болады, қалмысы жақсы ата, жақсы ана, 
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жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады» [2, 185]. Абайдың  
білім концепциясында білім алуға талап қылушының білім 
алуға дейінгі ішкі-сыртқы қалып-қабілетінен бастап, білім 
алу үдерісінің сатылары мен кезеңдері толық сипатталады.  

Абайдың білім концепциясы жүйесінде өзара сабақтас 
мынадай бірнеше маңызды мәселелер бар: а) Абайдың білім 
коцепциясына жалпы сипаттама беру; ә) білім алушының 
ішкі-сыртқы қалпына қатысты қағидалардың мәнін ашу; б) 
білу үдерістердің иерархиялық жүйесінің моделін пішіндеу; 
в) білу үдерістерінің амалдары мен тетіктерін жүйелеу; 
г) білім алушының білу нәтижесінде қол жеткізетін 
құзіреттілігінің сипаттамасын анықтау.   

 Ақынның білім концепциясында білім мәселесінің 
танымдық, эпистемологиялық, акмеологиялық мәселелері 
бойынша құнды ғылыми қағидалар негізделген. Сонымен 
қатар онда білім алу үдерісі адамның бүкіл өмірі бойында 
тоқтамайтыны, тоқтауға тиіс емес екендігі туралы ойлар-
дың маңызы да үлкен.   

Абайдың білім концепциясы – бірбүтін жүйе 
және оның мазмұны мен мәні пәнаралық сипатымен 
ерекшеленеді. Соған орай зерттеудің әдістемелік негізіне 
пәнаралық зерттеу мен жүйелі зерттеу принциптері алынды. 
Зерттеу нысанының жүйесін анықтаудың өзіндік бір амалы 
ретінде логикалық модельдеу әдісі қолданылды.

Білім беру процесіндегі әуелгі саты – оқу мен 
оқытудағы мақсаттарды анықтау. Оқу мен оқытудағы 
мақсаттар білім алушының, білім берушінің, ата-ананың, 
қоғамның, мемлекеттің әлеуметтік сұраныстары мен 
талаптарына сай ғылыми негізде анықталады және тараптар 
үшін өмірлік маңызының анықтығымен, нақтылығымен, 
қолжетімділігімен ерекшеленеді.

Қазақстанның білім беру стандарттарында білім беру 
мақсаттары білім беру аяқталғанда күтілетін нәтижелер 
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түрінде анықталған. Ол нәтижелер нақты құзіреттіліктер 
түрінде көрсетілген: 1) біледі; 2) түсінеді; 3) қолданады; 4) 
талдайды; 5) жинақтайды; 6) бағалайды.

Стандарттарда [3; 4], олардың негізінде жасалған 
үлгілік оқу бағдарламаларында [5; 6; 7] білім беру ісі 
аяқталғанда күтілетін нәтижелерді анықтау үшін, оны 
дамытуды ақпараттандыру үшін қолданылатын негізгі бағыт 
– Блумның таксономиясы (1956). Қазақстанның мемлекеттік 
стандарттарында, үлгілік оқу бағдарламаларында оқу 
мақсаттары мен оқудан күтілетін нәтижелер Блум 
таксономиясының 1956 жылғы иерархиялық жүйесіне сай 
бекітілген. Ол жүйе мынадай: 1) білу; 2) түсіну; 3) қолдану; 
4) талдау; 5) жинақтау; 6) бағалау.

Таным процестерінің психологиясы Блумға дейін де 
зерттеушілердің талай буынының зерттеу нысаны болған 
және бұл салада теориялық ойлар мен қағидалардың мол 
қоры жасалған. Блумның жүйесі таным процестерінің 
психологиясы аясында білім беру-білу процестерінің 
иерархиялық кезеңдерін қамтиды деп қабылданды. 

Абай ілімін білу, түсіну, қолдану бағытында 
жүргізілген ғылыми-зерттеу нәтижелері білім беру − білу 
процестерінің иерархиялық кезеңдерін зерделеудің байырғы 
үлгілері ХІХ ғасырда Абайдың білім концепциясында 
көрініс тапқанына көз жеткізді.  

Абайдың білім концепциясы жүйесінде өзара тығыз 
қатынастағы мынадай салалар сараланады: 1) білім мәнісі; 
2) білім алушы тұлға, оның қабілеттері; 3) білім алушы 
тұлғаның қабылдау, білу, тану нысаны болатын болмыс; 4) 
білім алушының білу үдерісі; 5) білу үдерісін қамтамасыз 
етуге қажетті жағдай, амалдар мен құралдар; 6) білім алушы 
тұлғаның білім алу үдерісі аяқталғаннан кейінгі қалпы. 

Көрсетілген салалар Абайдың білім концепциясында 
өз алдына өзекті таным нысандары ретінде белгілі бір ғана 
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шығарма көлемінде қарастырылмайды, бұл мәселелер 
ақынның тұтас шығармашылық мұрасының жүйесінде 
түрлі әлеуметтік мәселелермен байланысты түрлі деңгейде, 
түрліше өлшем мен мөлшерде пайымдалады. Оларды 
эпистемологиялық, акмеологиялық ойлар арнасында 
анықтау, пайымдау, бір жүйеге түсіру арнайы зерттеу 
аясында ғана мүмкін.  

Абай білімге, білімділіке толық сипаттама бере 
отырып, білімнің жоқтығына, білімсіздікке де нақты 
анықтама береді. Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын 
түгелдеп, ең болмағанда денелеп білмесе, адамдықтың 
орны болмайды. Дүние сырын танып-білу, білімділік – 
адамдықтың белгісі, білім-ғылымның жоқтығы, білімсіздік 
– надандық, хайуандық [2, 138].

Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сыры – адам 
санасынан тыс құрған болмыс, ақпараттар көзі. Ол 
ақпараттар өз алдына өзінше тұрып білім бола алмайды. 
Олардың көрінген һәм көрінбеген сырларын адамның 
түгелдеп, денелеп танып-білуінің нәтижесі ғана білім 
болып табылады. Адамның дүние сырын түгелдеп, денелеп 
білуі – тоқтамайтын, тоқтауға тиіс емес процесс. Соған 
орай адамның білімі ұдайы даму, толысу, жетілу үстінде 
болады. Дүние байлығы тозады, білім байлығы тозбайды. 
Дүние байлығы пайдаланған сайын азаяды, білім байлығы 
пайдаланған сайын көбейеді. Абайдың: «Дүние де өзі, мал 
да өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз»  [1, 66], – деуінің мәнісі 
осында.

Дүниенің «көрінбеген сырын білу» жайына келгенде, 
Абайдың мына сөзіне көңіл бөлген артық емес: «Адамның 
ғылымы, білімі хақиқатқа, растыққа құмар болып, әр 
нәрсенің түбін, хикметін білмекке ынтықбірлән табылады» 
[2, 186]. Әрбір нәрсенің сыртын көріп білгенмен тоқтамай, 
оның түбін, тегін, болу себебін білудің маңызы үлкен. 
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Пендеге «өз ақылы жетерлік қадәрін ғана білсем деген әрбір 
істің себебін іздеу» парыз. Онсыз білім-ғылымның хақиқаты 
табылмайды, мәні ашылмайды. Нәрсенің «болмысын 
айқындап беретін шалғай себептерді және таяу себептерді 
білу», әл-Фарабидың анықтауынша, даналық болып 
есептеледі [8, 221]. Олай болғанда, нәрсенің болмысын 
айқындайтын шалғай себептер мен таяу себептерді білу –
адам білімінің берік негізі.    

Халық даналығы: «Талапты ерге нұр жауар», – дейді. 
Осы даналық сөзді Абай толық қабылдайды және өз ойының 
өзегіне айналдырады. Халықта: «Ізденген жетер мұратқа», 
– деген де бар. Абайдың талаптану, талап қылу, іздену 
туралы ойларының желісінде халық даналығынан туған 
осы қағиданың да сарыны бар. Бұл жерде «нұр», «мұрат» 
ұғымдары адамның өмірі үшін маңызды игіліктермен 
тікелей байланысты түсініктерді білдіреді. Адам баласы өзі 
мен өзгелер үшін игілікті іс істесе, сол ісінің басы талаптан, 
талап қылып ізденуден басталады. Кісінің көңілінде әлдебір 
игілікті іс істеуге талабы болмаса, ешқандай игілікті іс 
істелмейді. Сондықтан Абай: «Адам баласының ең жаманы 
– талапсыз» [2, 223], – деген қағида ұсынады. Талап – 
барлық игі істің негізі. Барлық игі іске адамды білім, ғылым 
жеткізеді. Адам боламын деген жастың адам болу жолына 
түспекке, білім, ғылым табуға талабы болу керек. Талап 
нақты іске бастауы керек. Ол істің нәтижесі ізгі, игілікті 
болуы керек. Талаптылық, әртүрлі өнер, мінез, жақсы қылық  
бозбала үшін аса керекті қасиеттердің қатарына жатады [1, 
59]. 

Талаптылық, тілемек, қаламақ  ұғымдары өзара 
тектес. Бұлар Жаратқанның қасиетті сипаттарының бірі 
Ирадамен (қалау, қаламақ) сәйкес келеді.

Абай:
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   Пайда ойлама, ар ойла  
   Талап қыл артық білуге, – 

дейді. Ақын өлеңінің осы екі тармағында көрініс 
тапқан үш қағиданың үшеуінің де өмірлік маңызы үлкен: 
а) пайда ойлама; ә) ар ойла; б) талап қыл артық білуге. 
Алдыңғы екі қағиданы қабылдау, түсіну үшінші қағиданы 
іс жүзіне асыру арқылы мүмкін болады. 

Пайда ойлау, мақтан, әрнәрсеге әуесқой болу – ақын 
бұлардың нәпсімен сабақтас, игілігі жоқ, баянсыз іс екенін 
ескертеді, «шайтан ісі» ретінде бағалайды. Артық білуге 
талап қылмайынша, артық білмейінше мұның мәнісін ұғуға 
жол жоқ. Одан ары қарай ақын:

   Артық ғылым кітапта,
   Ерінбей оқып көруге, –

деп, артық білімнің көзіне бағыт сілтейді. Артық 
ғылымды ақын білімдіден шыққан сөзбен шендестіреді:

   Білімдіден шыққан сөз
   Талаптыға болсын кез.
   Нұрын, сырын көруге
   Көкірегінде болсын көз.

Білімнің, білімдіден шыққан сөздің талаптыға кез 
болуы, талаптының көкірегінде білімдіден шыққан сөздің 
нұрын, сырын көрерлік көздің болуы – білімнің талаптының 
көкейіне қонуына қажетті басты шарт. Кісінің «бойында 
қайрат», «ойында көз» болмаған жағдайда, оған сөз айту 
артық. 

Абайдың білім, ғылым туралы концептуалдық ойлары 
білім алушының ішкі қалпына қатысты қағидалармен 
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ұштасады. Білім алушының ішкі қалпына қатысты 
қағидалардың мәні  «Сөзді ұғар көкірегі болса көзді», 
«жүрек көзі», «көңіл көзі», «ой көзі» сияқты метафоралық 
қолданыстағы сөздердің тура мағынасы мен астарлы 
мағынасы арасындағы қатынастан ашылады. Халықтың 
дәстүрлі дүниетанымында да осындай ұғым бар. Ақынның: 
«жүрегі – айна», «жүректе айна жоқ болса», «сәулең болса 
кеудеңде», «ақылға сәуле қонбаса» сияқты сөздерінде де 
осындай мән бар. 

Абайдың «Ақылға сәуле қонбаса, Хайуанша жүріп 
күнелтпек» [1, 282], «көкіректе сәуле жоқ» [2, 139], «сәулесі 
бар жігіттер» [1, 64], «сәулең болса кеудеңде» [1, 124], 
«көңлінің көзі ашық» [1, 126], «жүректің көзі ашылса» [1, 
165], «көкірегінде оты бар» [1, 152] және басқа осылар секілді 
сөздерінің мағынасы ақылға қатысты ашылады. Ақынның 
«ақылға сәуле қонбаса», «жүректің көзі», «көңіл көзі» деп 
отырғаны білімнің сәулесі, білімнің көзі дегенге келіп саяды. 
Білімнің сәулесі, білімнің көзі туралы ойлардың негізі 
тереңде. Білім нұры түспеген адамның көкірегінде сәуле 
болмайды [Құран 24:40]. Олай болғанда, адамның бойында 
«ақылға түскен сәуледен», нұрдан ардақты ешнәрсе жоқ. 
Егерде ақыл бетін ашып, жүзін көрсететін болса, онда оның 
жарығының қасында, Румидің айтуынша, күндіз қараңғы 
түндей болып көрінер еді. Ал егерде надандық бетін ашып, 
кейпін көрсетер болса, онда оның қараңғылығының қасында 
көзге түртсе көргісіз түн-түнектің өзі жап-жарық болып 
көрінер еді [9, 2181]. Cәулелі ақылдың, сәулелі көкіректің 
қасиетін Абай да осындай мағынада бағалайды. Абай айтып 
отырған «сәуле», «жүрек көзі», «көңіл көзі» – білім. Білім 
дүниенің шындығын тануға, дүниедегі ғажайыптардың 
жүзін көріп, сырын білуге, «Алланың хикметін сезуге» 
жеткізеді. Көкіректе сәуле жоқ болса, көңілде сенім де 
болмайды. 
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Абай алдындағы «бойы бұлғаң, сөзі жылмаң» 
адамның надандығына «ем таба алмай», «кеудесі қайғыға 
толғанда», «бетін басып, қатты сасады», «жалма-жан тұра 
қашады» [1:148; 193]. Рухани әлемі бай, адамгершілік 
болмысы толық, ақылы кемел адамның «ақылына сәуле 
түспеген» наданнан осылай безінбеске лажы жоқ. Білім-
ғылымның жоқтығы адамды, бір жағынан, талапсыздыққа, 
жігерсіздікке, ұятсыздыққа, кедейлікке ұшыратса, 
екінші жағынан, жыртқыш хайуан қисабына қосылмаққа 
ұрындырады. Білім алуға талпынған, талап қылған жасқа 
ақын осындай өмірлік маңызы зор ойлар ұсынды.

Абайдың наданнан түңілуі, оның істеген ісін көргенде, 
«бетті басуы», «қатты сасуы», «жалма-жан тұра қашуы» 
айтуға жеңіл болғанмен, түскен жеріне ауыр. Өйткені ақын 
қайда қашса да, наданнан құтыла алмады: қайда барса 
да, алдынан надан шықты, қайда қараса да, көргені надан 
болды... Адам бойындағы мұндай қалыптың себебін ақын 
жан мен тәннің құмары, жан мен тәннің арақатынасы, ақыл, 
білім нұры  туралы ойларында ашады.

Абай білім-ғылым үйренбекке талап қылушыларға 
талаптың өзінің біраз шарттарын білуді міндет етіп 
қояды. Адам болмақты қалаған жастар үшін олардың сол 
қалаған ісіне жетуге талпынып іс қылуы, білім табуға 
талаптануы және оның жолдары мен түрлерін білуі басты 
қажеттілік деп көрсетеді. Ақын өз заманы шегінде білмекке 
талаптанушының әрекеттері аясында талаптың бірнеше 
түрін пайымдайды және соған қарай талаптанаушылар 
да әртүрлі болатынына назар аударады. Біреу мал табуға 
талаптанады. Екінші біреу қажы атануды ниет етеді. 
Үшінші біреу батыр атанбақ. Қу, сұм атануға талап 
қылатындар да болады [2, 224]. Талап қылушылардың 
бір парасы жамандық пен жақсылықты айыра алмайды, 
енді біреулерінің «арын сатып, ант ұрып іздегені бір семіз 
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ат, аяғы бір табақ ас» болады. «Еңбегі жоқ, еппенен мал 
табам деп, сендіре алмай, сене алмай, сенделетін» [1, 203]  
талапкерлер де осы топтан шығады. Бұған қарағанда, талап 
өзі талпынған нәрсенің, істің ізгілігіне байланысты ғана 
игі болады. Абай адам болмақ мақсатпен білім алуға талап 
қылған жастар талаптың, талаптанудың шарттарын білуге 
тиіс деп есептейді және ол шарттарды топтап көрсетіп, 
әрқайсысына тісті сипаттама береді.

Білім алуға талап қылу үшін, әуелі көңілдің 
тыныштығын [2, 207] cақтау шарт. Көңілге талап салатын – 
осы тыныштық. Көңілдің тыныштығы бұзылған жағдайда, 
кісі бір маңызды, игі нәрсеге талап қылып, белін бекем буа 
алмайды. Көңілдің тыныштығына жету үшін кісі мынадай 
істерден аулақ болу қажет: а) адамның адамдығын бұзатын 
жамандықтан; ә) өзін-өзі өзгешелікпен артық көрсетпектен; 
б) біреуге қастық қылмақтан; в) біреуді қор тұтпақтан; 
г) біреуді кемітпектен. Аталған істердің адамшылыққа 
жат болатын себептері, белгілері де анықталады: өзін-өзі 
өзгешелікпен артық көрсетпек адамдықтың нұрын, гүлін 
бұзады; біреуге қастық қылмақ, біреуді қор тұтпақ, біреуді 
кемітпек  дұшпандық шақырады [2, 207].

Бұлардың әрқайсысының құрамдас бөліктері 
болады. Мысалы, адамның өзін-өзі өзгешелікпен артық 
көрсетпегінің бір түрін ақын мақтаншылық деп көрсетеді 
және мақтаншылықтың бернеше түріне сипаттама береді 
[2, 156-157]. Ақын адамның адамдығын бұзатын, күллі адам 
баласын қор қылатын жамандықтарды жинақтап, үш түрге 
бөледі: а) надандық; еріншектік; залымдық [2, 207]. 

«Надандық – білім-ғылымның жоқтығы... Білімсіздік 
хайуандық болады. 

Еріншектік – күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. 
Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік – бәрі 
осыдан шығады.
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Залымдық – адам баласының дұшпаны. Адам 
баласына дұшпан болса, адамнан бөлінеді, бір жыртқыш 
хайуан қисабына қосылады» [2, 207].                    

Талапты жас осы істерден қашық болса, оның көңілі 
де тыныштық табады, орнында болады. Көңілі алаң болған, 
көңілінің тыныштығы бұзылған, көңілі орнында болмаған 
адам алдындағы асын да жайланып отырып іше алмайды. 
Көңілдің тыныш болуы, орнында болуы адамды игі, ізгі 
істер жасауға талпындырады.

Адам білмек мақсатпен талпынып, талап қылып, 
көзбенен көріп, құлақпен естіп, қолмен ұстап, тілмен татып, 
мұрынмен иіскеп, тыстағы дүниеден алған әр нәрсенің, 
хабардың суреті жүректің айнасына анық рәушан болып 
түсуі шарт. Ол үшін жүректі мақтаншақтық, пайдакүнемдік, 
жеңілдік, салғырттық секілді төрт нәрсемен кірлетпей, таза 
сақтау керек. Жүрек осы төрт нәрсемен кірленбей, таза 
қалыпта болса, тыстағы дүниеден алған хабар адамның 
тұла бойына жайылады, ұмытылмайды. Егер жүректің 
айнасы әлгі төрт нәрсемен кірленген болса, онда ол я қисық, 
я күңгірт көрсетеді. Кірленген жүрек айнасында қисық я 
күңгірт көрінген нәрседен дұрыс ұғым тумайды [2, 221-222].

Абайдың білім концепциясында адамның ішкі 
қалпындағы білуге деген талабы туа біткен мінез шегіндегі 
қасиеттер қатарында сипатталады. «Жас бала анадан туғанда 
екі түрлі мінезбен туады, – дейді Абай. – Біреуі – ішсем, 
жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар – тәннің құмары, 
бұлар болмаса, тән жанға қонақ үй бола алмайды һәм өзі 
өспейді, қуат таппайды. Біреуі – білсем екен демеклік. Не 
көрсе, соған талпынып, жалтұр-жұлтыр еткен болса, оған 
қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына, бетіне 
басып қарап, сырнай-керней болса, даусына ұмтылып, онан 
ержетіңкірегенде ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, 
біреу жыласа да тұра жүгіріп, «ол немене?», «бұл немене?» 
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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» [2, 138]. Адам баласының білімге, білуге ұмтылуы 
жаратылысынан екенін Аристотель «Метафизика» атты 
еңбегінің бастапқы тарауының басында көрсетеді [10, 65]. 

«Ішсем, жесем» демектің басын Абай туа біткен 
қуаттар қатарына жатқызады. «Білсем екен, көрсем екен» 
демектің басы да адам бойында туа біткен табиғи қуаттар. 
Ал ақыл, ғылым – жүре келе қалыптасатын кәсіби қуаттар 
[2, 219].

Абайдың білім концепциясында білу үдерістері 
үшін білмекке талпынушы жастың ішкі қалпының дұрыс 
қалыптасуының маңызы жоғары.

Абайдың білім концепциясындағы білу үдерістерінің 
басы – талап→қабылдау. Адам баласының дүние сырын 
қабылдауы оның бойына туа біткен қуат көздері арқылы, 
олардың бірте-бірте жетілуі, кемелденуі нәтижесінде жүзеге 
асады. Адам білсем екен, көрсем екен деген мақсатпен 
талпынып, талап қылып, «көзбенен көріп, құлақпен естіп, 
қолмен ұстап, тілмен татып, мұрынмен иіскеп, тыстағы 
дүниеден хабар алады. Ол хабарлардың ұнамдысы ұнамды 
қалпымен, ұнамсызы ұнамсыз қалпыменен, әрнешік 
өз суретіменен көңілге түседі» [2, 219]. Көңілде жақсы 
нәрсенің суретімен байланысты жақсы әсер, жаман нәрсенің 
суретімен байланысты жаман әсер қалады. 

Адамның тыстағы дүние құбылыстарын 
қабылдаудағы қуат көздері, оның жолдары, сатылары туралы 
ойлар мен қағидалар – Абайдың білім концепциясының 
өзекті желілері. Олардың эпистемологияда, білім беру, 
білу мен түсіну теориясының тарихында алатын өз орны 
бар. Сонымен қатар мынаны ескеру қажет: Абайдың дүние 
құбылыстарын қабылдаудың, білудің, түсінудің тетіктері, 
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жолдары, сатылары туралы ойлары мен қағидалары оқу мен 
оқытудың қазіргі заманғы теориясы мен методологиясы 
аясында да маңызды.

Көңілі тыныштық тапқан жас білім, ғылым 
үйренбекке талап қылатын болса, ол білім, ғылым үренуге 
талап қылудың шарттарын білуі қажет. 

Әуелі, білім, ғылымның өзіне ғана құмар, ынтық 
болып, бір ғана білмектіктің өзін игілік деп санау шарт. Әр 
білмеген нәрсені білгенде, көңілде бір рахат күй орнайды. 
Сол білгенді берік ұстап, білмеген жайды тағы да сондай 
білсем екен деп құмарланған махаббат пайда болады. 
Сонда әрбір естігенді, көргенді көңіл жақсы ұғып, анық өз 
суретімен ішке жайғастырады. 

Егер көңіл өзге нәрседе, мысалы, мал немесе шен-
шекпен табуда болса, ал білім, ғылымды соған себеп қана 
қылмақ үшін үйренсе, онда көңілдің білімге мейірімі шала 
болғаны. Адамның көңілі білімге шын мейірленсе, білім-
ғылымның өзі де мейірленеді. Шала мейір шала байқайды.

Екіншіден, білім, ғылымды анық, ақиқат мақсатпен 
білмек үшін үйренбек керек: білуді, білмекті мақсат етіп 
талап қылу шарт. Егер білуге талап қылған кісінің мақсаты 
мақтан, біреуден озу, біреуді жеңу болса, онда ондай мақсат 
оның көңілін тазартпайды, бұзады. Осыдан сақ болу керек.

Үшіншіден, егер белгілі бір істің ізгілігіне, ақиқатына 
иждиһатымен көз жеткізсе, соны тұтып, содан айрылмау 
шарт. 

Төртіншіден, білімі мен ғылымын көбейтудің екі 
құралын ұдайы зорайту жолында болу керек. Ол екі қарудың 
бірі – пікірленбек (білмек), екіншісі – білгенді ұмытпастық. 

«Пікірленбектің соңы ғибратланбақ болса керек» 
[2, 198], – дейді Абай. Ал ұмытпастыққа төрт түрлі себепті 
көрсетеді: а) көкірегі байлаулы берік балмақ; ә) нәрсені 
көргенде я ол туралы естігенде ғибратлану, көңілденіп, 
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тұщынып, ынтамен ұғу; б) сол нәрсені іштен бірнеше уақыт 
қайтарып ойланып, көңілге бекіту; в) ой кеселді нәрселерден 
қашық болу [2, 173].

Айтылған жайлардан білім алушының есіне тән 
үдерістердің қатары белгілі болады: 1) ұғу; 2) бірнеше 
уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту; 3) пікірлену; 
4) ұмытпастық. Ес – білген, түсінген жайлардың санада 
сәулеленген жүйесі.

Бесінші шартта ақын ой кеселді нәрселерді көрсетеді: 
уайымсыз салғырттық; ойыншы-күлкішілдік; қайғыға 
салыну; құмарлыққа салыну. Ақын осы төртеуін күллі ақыл 
мен ғылымды тоздыратын нәрселер деп біледі [2, 173-174]. 
Бұлардың ішінде уайымсыз салғырттықтан бек сақ болуды 
ескертеді. Уайымсыз салғырттық, ақын ойынша, – «әуелі – 
құданың, екінші – халықтың, үшінші – дәулеттің, төртінші 
– ғибраттың, бесінші – ақылдың, ардың – бәрінің дұшпаны» 
[2, 176].  

Алтыншы шарт ғылымды, ақылды сақтайтын сауыт 
туралы. Оның аты – мінез. «Сол мінез бұзылмасын!.. Қылам 
дегенін қыларлық, тұрам дегенінде тұрарлық мінезде 
азғырылмайтын ақылды, арды сақтарлық беріктігі, қайраты 
бар болсын? Бұл бір ақыл үшін, ар үшін болсын!» [2, 176].

Білім іздеу, білім алу, білім беру ісіне қатысты осы 
алты шарт бүгінгі білім беру ісі үшін де маңызды екенінде 
сөз жоқ. Осы шарттардың әрқайсысы білім беру ісі туралы 
ғылымның тарихы мен теориясында өз алдына жеке-жеке 
категория ретінде қарастырылып, зерттелуге лайықты. 
Көрсетілген алты шарт айналасындағы қағидаларын 
Абай өзінің өмірден көріп, білген тәжірибелеріне, таным 
байлығына сүйеніп негіздеді. Бұл жерде данышпан 
ақынның шығармашылық ойлауындағы, өмірден көріп, 
білген тәжірибелеріне, таным байлығына сүйеніп ой 
қорытуындағы, пікір түюіндегі даралық пен даналық 
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мәйегін аңғаруға болады. Абай білім, ғылым үренуге талап 
қылушыларға талаптың өзінің  бірнеше шарттарын білу 
туралы қағидаларында, білім, білу ісіне қатысты басқа 
тұжырымдарында білім алушылардың ішкі қалпы, білу 
үдерісі, білу үдерісін қамтамасыз етуші тетіктер (амал-
тәсілдер), білу нәтижесінде қалыптасатын құзіреттілік 
мәселелеріне қатысты ойлары мен пікірлерінің тұтас 
жүйесін ұсынады. Оларды басты белгілеріне қарай мына 
ретте топтастыруға болады: 1) білім алушылардың білім 
алуға дейінгі ішкі-сыртқы қалпы; 2) білу үдерістері; 3) білу 
үдерісін қамтамасыз етуші тетіктер (амал-тәсілдер); 4) білу 
нәтижесінде қалыптасатын құзіреттілік.  

Білім, білу айналасында сипатталған алты шарт 
пен олармен шектес құбылыстардың әрқайсысы өзара 
бір-бірімен сабақтас, байланысты. Мұндай байланыс, 
сабақтастық негізінде пайда болатын тұтастық Абайдың 
білім туралы ойлары мен қағидаларының  күрделілігін, 
жүйелілігін білдіреді. Осы тұрғыдан келгенде, Абайдың 
білім, білу туралы ойлары мен қағидалары өз алдына бір 
іргелі концептуалдық жүйені түзеді. Екінші жағынан, білім, 
білу туралы осы ұғымдар, түсініктер, қағидалар жүйесінің 
өзінде әлем данышпандарының еңбектерінде көрініс 
таппаған толықтық пен тұтастық бар.   

Ақын талап қылушылардың тобынан білуді таңдап, 
білуге талаптанушыларды жеке бөліп алады, солардың 
білмекке талабын оң көреді, дүние-мүлік байлығына жетуге 
талаптанушылардың талабының терістігін, баянсыздығын 
аңғартады. Талаптың махаббаттан шығатыны, ал 
махаббаттың адамның адамдығы екендігі, оның ақыл, 
ғылымнан өнетіні, ғылым, білімді қалаудың, білуге талап 
қылудың кісінің көкірегін аршып, тазартуға бастайтыны 
туралы қағида ұсынады. «Қашан бір бала ғылым, білімді 
махаббатпенен көксерлік болса, сонда ғана оның аты адам 
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болады» [2, 185-186], - деп, танымдық, тағылымдық маңызы 
үлкен қорытынды жасайды.

Кісінің талап қылып істемек болған ісінің 
жақсылығына, нәтижесінің ізгілігі мен игілігіне көзі жетіп 
тұруы шарт. Талап қылып істемек болған ісінің ізгілігіне, 
игілігіне көз жеткізбеу, білімсіз талаптану адамды жарға 
жығуы, қатерге ұшыратуы мүмкін. Одан аман болмақ үшін 
әр нәрсенің, әр істің алды-артын байқарлық, жақсылықты 
жамандықтан, ізгілікті зұлымдықтан айырарлық білім, 
ғылым керек. Сондықтан білімге, хақиқатты, шынды білуге 
талаптану аса маңызды.

Дүниенің азатын, тозатын, таусылатын нәрселерін 
қалап, тек қана соларға жету үшін іс қылуға талаптануда, 
бар өмірін тек осы жолда сарп етуде опа жоқ. Ақын адам 
болам деген жастарға ондай арзанға алданбай, «талаппен 
ұшып, талпынып, шартарапты көздеуге» [1, 201] кеңес 
береді. Талаппен ұшу, талпыну, шартарапты көздеу секілді 
істердің әрбірінің терең мәні бар. Бұл жерде ақын ойын 
бейнелі түрде, астарлы мағынада айтқан. Халықтың дәстүрлі 
мәдениеті тұрғысынан алып қарағанда, олар түгелдей қыран 
құстың қылықтарын елестетеді. Саятшы қолындағы қыран 
құсының томағасын алып, ұшырғанда, қыран осындай 
әрекет жасайды: талаппен ұшады; талпынады; шартарапты 
көздейді. Осы әрекеттері арқылы ол алыс-жақынды тұтас 
шолады, керегін күйкентай сияқты ұясының қасынан, іннің 
басынан емес, шартарапты көздеп табады. Ақын адам болам 
деген жастың да үйдің іргесінде қалып қоймай, алысқа, 
биікке талпынып, керегін шартарапты көздеп табуын 
насихат етеді.

 Абай «пайда ойламай, ар ойлаудың», «артық білуге 
талап қылудың» махаббаттан шығатынын айтады дедік. 
Бұлар пікір, ой ғана емес, бұлар – Абайдың іліміндегі 
біртұтас қағидалар жүйесінің басты тіректері. Қағидалар 
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жүйесінің мәні адам болам деген, білім іздеген кісінің 
талабының махаббаттан шығуы, ақылға сай, ардың гүлін 
ашатын игілікті іске бастауы, ақылға қайшы, арға жат істен 
аулақ болуы туралы тағылымды тұжырымдар, ойлар мен 
пікірлер аясында ашылады.

Абай адам болам деген кісінің асық болатын «бес 
асыл ісінің» ішінде талапты бірінші атайды. Әңгіме бес 
асыл нәрсенің қайсысын бірінші атауда емес, олардың 
әрқайсысының «бес асыл іс» тобында атқаратын 
қызметінің мәнінде. «Бес асылдың» басы, бастаушысы 
– талап. Талап жоқ жерде өнер үйрену де, білім табу да, 
еңбек ету де жоқ, талапсыз ешқандай асыл нәрсеге қол 
жеткізіп болмайды. Абайдың ілімінде талапқа, білуге 
деген талапқа осы тұрғыдан толық сипаттама беріледі. 
Оның өзі талаппен негіздес, сабақтас бірнеше әлеуметтік-
этикалық ұғымдармен байланыста жүзеге асады. а) 
талаптың мағынасы, мәні ашылады; ә) талаптың маңызы 
анықталады; б) талап пен талап қылушылардың түрлері 
сипатталады; в) талаптанудың шарттары көрсетіледі; г) 
талаптанудың мақсаты жүйеленеді. Осы сипаттамалардың 
өзегінде білім, білім табудағы мақсаттар, білім табушының 
құзіреттілік сипаттамасы жатады. Ақын білім алу, білім 
табудағы мақсаттар жүйесін, ол мақсаттарға жетудің 
шарттарын, ол мақсаттарға жеткенде білім алушының ойы 
мен бойына қонатын құзіреттілік жайын саралай отырып, 
негізгі ойларының қуатын білім алушының жеке тұлғасына 
бағыттап ашады. Жеке тұлғаның білім алу нәтижесінде қол 
жеткізген немесе қол жеткізетін нәтижелерін саралап келіп, 
оның құзіреттілік сипаттамасын жасайды. Бұл ұлттық білім 
беру жүйесінің тарихы мен теориясында күні бүгінге дейін 
ешкім назар аудармаған, ғылыми зерттеу нысаны болмаған 
аса ірі дидактикалық мәселенің шешімі еді. 

Абайдың білім концепциясында негізделген 
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қағидалардың бір саласы білу, оқу, үйрену процестерінің 
иерархиялық жүйесін түзеді. Бұл жүйенің бірқатар 
құрамдастары жоғарыда сипатталды. Олардың әуелгісі – 
талап→ қабылдау. 

Абайдың дүние сырын қабылдау адам бойына туа 
біткен қуат көздері арқылы, олардың бірте-бірте жетілуі, 
кемелденуі нәтижесінде жүзеге асатыны туралы қағидасына 
жоғарыда тоқталдық. Ол қағида бойынша, адам білсем 
екен, көрсем екен деген мақсатпен талпынып, талап қылып, 
«көзбенен көріп, құлақпен естіп, қолмен ұстап, тілмен 
татып, мұрынмен иіскеп, тыстағы дүниеден хабар алады. 
Ол хабарлардың ұнамдысы ұнамды қалпымен, ұнамсызы 
ұнамсыз қалпыменен, әрнешік өз суретіменен көңілге 
түседі» [2, 219]. 

Тыстағы дүниеден хабар алатын қуат, Абайдың 
танымы бойынша, бес түрлі:

•көзбен көру;
•құлақпен есту;
•мұрынмен иіскеу;
•тілмен тату;
•қолмен ұстап түйсіну.
Көңілде жақсы нәрсенің суретімен байланысты жақсы 

әсер, жаман нәрсенің суретімен байланысты жаман әсер 
қалады. Білім тиісті ақпарат түрінде осылай қабылданады. 
Адам бойындағы бес сезім арқылы қабылдау нәтижелері 
көңілде, ақыл-ес кеңістігінде өзіндік бай ақпарат әлеміне 
айналады.  Бұл – өзінше бір танымдық үдеріс, когнитивтік 
процесс. Оның өзіндік қуаттары бар. Ол қуаттарды Абай 
жанның жибили қуаттары деп біледі. Олар да бесеу:

•қиялдау қуаты;
•ойлау қуаты; 
•елестету қуаты;
•есте сақтау қуаты;
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•ескеру қуаты;
Бұлардың әрқайсысының өзіне тән қызметі бар. 

Мысалы, қиялдау, ойлау, елестету, есте сақтау қуаттары 
арқылы тапқан, меңгерген өнерді ұдайы тексеру, ескеру 
қажет. Олай етпеген, «көп заман ескермеген адамнан 
бағанағы өнердің өзінің ең қызықты, қымбатты  жерлері 
жоғала бастайды. Онан соң көп заман өтсе, сол өнерді 
сақтайтұғын қуаттың өзі де жоғалады» [2, 221].

Абайдың айтып отырған қағидасының негізінде 
өмірлік тәжірибеден түйген ойлар бар деуге тура келеді. 
Өйткені белгілі бір өнерді меңгерген адам сол өнерін елеусіз 
қалдырса, уақыт өткен сайын ол өнер де бірте-бірте ұмытыла 
бастайды, енді біраздан соң өнерге тән қасиеттер жойылып, 
әлгі кісі бойындағы өнерін мүлде жоғалтып алады, қайтып 
өнер жасай алмайды. Өмірлік тәжірибеде бар, көзбен көріп, 
ақылмен білуге болатын осы шындыққа пайымды кісілердің 
әрқайсысының да көзі жетеді. Ал ғылыми ойлар жүйесінде 
мұндай қорытындыға Аристотель де, әл-Фараби де келген. 
Әл-Фараби: «Қайсыбір тұрғыдан алғанда аса тамаша және 
өте-мөте абзал қасиеттер болуы мүмкін, бірақ оларды елеусіз 
қалдырып, арнаулы амалдармен ол қасиетті дамытпаса, 
тиісті нәрселермен баулымаса, осының нәтижесінде 
уақытын өткізіп алса, онда ол қасиетті жойып алуға болады» 
[8, 129], – дейді. Өз заманының, өз өмірінің шындығына, 
өмір тәжірибесіне сүйене отырып, Абай да осындай пікір 
түйеді. Абай сипаттаған бес сезім жайы да осындай.                                                                                                                                         
Абай сипаттап отырған үдеріс барысында жүзеге асатын 
ерекше екі әрекет бар. Ол – дүниенің көрінген һәм 
көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса денелеп білу [2, 
138]. Бұл жерде ақын ұсынып отырған қағида негізіндегі 
мына екі ұғымға назар аудару қажет: а) түгелдеп білу: ә) 
денелеп білу. Бұл екі ұғым а) бүтіндеп білу, ә) бөлшектеп 
білу деген ұғымдармен сәйкес келеді. Бұл екеуі өз кезегінде 
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а) жинақтау, ә) талдау деген ұғымдармен астасады. 
Осы орайда Абайдың тағы бірнеше қағидасындағы 

мәнге тереңдеу парыз. Біріншісі – «не көрдің, не есіттің, 
әрнешік білдің, соны тездікпен ұғып, ұққандықпен тұрмай, 
арты қайдан шығады, алды қайда барады – сол екі жағына 
ақылды жіберіп қарамақ» [2, 221]. Мұның мәнісі өмірдің 
шындық құбылыстарының арасындағы себеп-салдар 
сипатындағы қатынастар мен байланыстардың сырын біліп, 
ұғу, түсіну дегенді білдіреді. «Егер бұл болмаса, көп білуге 
көп оқу оңды пайда бермейді» [2, 221]. Екіншісі – «бір нәрсені 
естіп, көріп білдің, хош келді, кәзір соған ұқсағандарды 
тексересің. Түгел ұқсаған ба? Яки бір ғана жерден 
ұқсағандары бар ма? Әрнешік сол іске бір келіскен жері бар 
нәрселердің бәрін ойлап, білгенін тексеріп, білмегенін сұрап, 
оқып, бөтеннен хабарланып білмей тыншымау» [2, 221]. Бұл 
қағида адамның бес сезім арқылы өз көңіліне қонған және 
қонатын нәрселерді, олардың суреттерін тиісті белгілеріне 
қарай саралап, ортақ белгілері бойынша таптастырып тану 
дегенді білдіреді. Болмыстағы құбылыстар туралы жаңа 
ақпарат алғанда, оны тиісті белгілері бойынша көңілде, есте 
бұрыннан бар, жинақталған ақпараттармен салыстырып, 
ортақ белгілері мен ерекшеліктерін тану негізінде 
таптастыру – абстрактылы ойлау деңгейінде жүзеге асатын 
іс. Бұл – ақылдың қызметі. Мұның өзіне тән теориясы, 
методологиясы бар. Үшіншісі – «кімде-кім сырттан естіп 
білу, көріп білу секілді нәрселерді көбейтіп алса, ол – көп 
жиғаны бар адам: сынап, орындысын, орынсызын – бәрін 
де бағанағы жиған нәрселерінен есеп қылып, қарап табады. 
Бұлай етіп, бұл харекетке түсінген адамды ақылды дейміз» 
[2, 219-220]. Естіп, көріп білгендерін «сынап, орындысын, 
орынсызын – бәрін де бағанағы жиған нәрселерінен есеп 
қылып, қарап табу» - ақылдың көп салалы қиялдау, ойлау 
әрекеттерінің нәтижесі. Бұл әрекеттер аясында салыстыру, 
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саралау, сұрыптау, талдау, топтастыру, жинақтау сияқты 
танымдық ойлау құралдырының қызметі айқындалады.

Абайдың «білгені, көргені көп болған адамның 
білімді» [2, 155] екені туралы қағидасында да маңызды мән 
бар. Осындағы «көп жиғаны бар адам», «білгені, көргені көп 
болған адам»  ұғымдарының негізінде көп білгені бар, білімі 
бар адам туралы түсінік жатыр. Сырттан «естіп білу», «көріп 
білу» дегенде білім алудың нәтижесі ғана емес, білудің 
құралы, білудің көзі туралы ұғым да қамтылған. Қабылдау, 
білу, білгенді түсіну жайы Абайдың осы қағидаларының 
аясында нақтылана түседі. Онда білуге, білгенді түсінуге 
қажетті амалдар, тиісті тетіктер (талдау, жинақтау) қызметі 
де маңызды екені көрсетілген.

Болмыстың көрінген және көрінбеген сырларын 
көңілге түгел жайғастырып алу мүмкін емес. Абай: «Алла 
тағала – өлшеусіз,  біздің ақылымыз өлшеулі. Өлшеулі 
бірлән өлшеусізді білуге болмайды» [2, 189], –дейді. 
Абайдың білім концепциясында көрініс тапқан құбылыстар 
да шектеулі екені түсінікті, бірақ бұл құбылыстар, олардың 
құрамдастары, олардың өзара байланыстары, қызметтері 
– өз алдына бірбүтін және мейлінше күрделі жүйе. 
Олардың әрқайсысының мәнін, қырлары мен сырларын, 
ерекшеліктерін, өзара байланыстарын, қызметтерін 
белгілі бір ұғымдар, теориялық қағидалар, құрылымдық 
жүйелер арқылы түгелдеп, денелеп білу – бірбүтін күрделі 
болмысты, біртұтас жүйені танып-білудің басты жолы, 
амалы. Біз сипаттап отырған бірбүтін күрделі болмыстың 
біртұтас жүйесі Абайдың бір шығармасында емес, бүкіл 
шығармашылық мұрасында түрлі жағдайларға байланысты 
көрініс тапқан.

Абайдың білім концепциясында қабылдау, білу, 
түсіну, есте сақтау –  иерархиялық жүйедегі танымдық ойлау 
үдерістерінің деңгейлері. Абайдың білім концепциясында 
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танымдық үдерістердің иерархиялық жүйесі мына үлгіде 
өрнектеледі: талап→қабылдау→білу→түсіну→есте сақтау. 

Абайдың танымдық үдерістер иерархиясында есте 
сақтау кезеңіне қатысы бар мына қағидаға назар аударайық: 
«Адам ата-анадан туғанда есті болмайды: естіп, көріп, 
ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды таниды-
дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді 
болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі 
де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол 
естілерден естіп білген жақсы нәрселерін ескерсе, жаман 
дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, соны адам десе 
болады» [2, 155]. 

Білу, түсіну, білген, түсінген, есте сақтаған жақсы 
нәрселерді ескеру, іске жарату қағидасы аса маңызды. 
Адамның адамдығының өзі білген, есте сақтаған жақсы 
нәрселерді ескеріп, іске жаратуда. Білген білімді, естегі 
жақсы нәрселерді ескеру, іске жарату қолдану деген ұғымды 
білдіреді. Осыны негізге алғанда, Абайдың иеархиялық 
жүйесіне қолдану деген тағы бір процесті қосу орынды. 

Талап→қабылдау→білу→түсіну→есте сақтау 
Абайдың білім концепциясындағы танымдық процестер 
сатыларын білдіреді. Қолдану элементтері осы танымдық 
процестердің бәрінде де азды-көпті болады. Солай бола 
тұра Абай талап, қабылдау, білу, түсіну, есте сақтау арқылы 
білген жақсы нәрселерді ескеруге, іске жаратуға, қолдануға 
аса зор мән береді. Алдыңғы процестерде жинақталған 
жақсы деген қазына-байлықтың бар маңызы мен мәні 
оны іске жаратуда, іс жүзінде қолдануда екендігі туралы 
қағида ұсынады. Бұл қағиданың өмірлік маңызы бар. Егер 
білім алған кісі сол алған білімін өзінің, айналасының, 
елдің игілігі үшін пайдаланбайтын болса, онда ол білімді 
емес, ол білімі жоқ адаммен тең.  Осы қағида негізінде 
Абайдың білім концепциясындағы танымдық үдерістер 



69

иерархиясын қолдану процесімен түйіндеу қисынды деп 
білеміз. Сонда Абайдың білім концепциясында танымдық 
үдерістердің иерархиялық жүйесі мына үлгіде өрнектеледі: 
Т А Л А П → Қ А Б Ы Л Д А У → Б І Л У → Т Ү С І Н У → Е С Т Е 
САҚТАУ →ҚОЛДАНУ.

Абайдың таксономиясы құрамдастарының 
иерархиясын ықшамдау қажеттігі туралы ой тууы мүмкін. 
Мысалы, Блум таксономиясы бойынша жұмыс жасап 
дағдыланып қалған мамандарға Абай таксономиясы 
иерархиясынан үш үдеріс жеткілікті болып көрінуі ғажап 
емес: білу→түсіну→қолдану. Олай болғанда, қалған 
үдерістер ойда тұрады дегенмен, мұндай ықшамдау 
Абай таксономиясының иерархиялық жүйесінің қалған 
құрамдастарының бірте-бірте ойдан да шығып қалуына, 
сөйтіп Абай таксономиясының толық жүйесінің бірте-
бірте ұмыт болуына алып келетін болады. Бұған жол беруге 
болмайды. Өйткені Абай таксономиясы – білім беру ісіндегі, 
білім беруді мемлекеттік басқарудағы, ұлттық білім беру 
тарихы мен теориясындағы баға жетпес құндылық. 

Қазіргі ғылыми танымда оқу мақсаттарының 
иерархиялық жүйесін Блумның таксономиясы бойынша 
мына үлгіде өрнектеу бар дедік: білу→түсіну→қолдану→т
алдау→жинақтау→бағалау. Қазақстанның білім беру ісінде 
осы таксономия ресми түрде кеңінен қолданысқа енгізілді. 
Мұның Абайдың таксономиясынан артықшылығы жоқ, 
кемістігі бар. 

Абайдың жүйесі өзіне тән ерекшеліктермен, 
құрамдастарының сатылы деңгейде сабақтасқан 
иерархиялық сипатымен ерекшеленетін болса, Блум 
таксономиясының құрамдастары құрылымынан 
ондай қатынас табылмайды. Вертикалдық, сатылы, 
иерархиялық қатынастағы құбылыстарды жүйелеудің 
теориясы мен методологиясы Блум таксономиясының 
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қалыптасқан талаптарға қайшылығын көрсетеді. Олай 
болатын себебі мынада: білу→түсіну→қолдану және 
талдау→жинақтау→бағалау өзара сатылы деңгейде 
сабақтасқан иерархиялық жүйе құрамдастары емес. 
Талдау→жинақтау→бағалау Абай негіздеген иерархиялық 
жүйенің әр құрамдасында және тұтас жүйеде азды-көпті 
бірдей жүзеге асатын ойлау әрекеттері. Мысалы, талдау 
Абайдың иерархиялық жүйесіндегі танымдық әрекеттердің 
әрқайсысында және бәрінде жүзеге асады. Талдаусыз, 
талдау элементтерінсіз талап та, қабылдау да, білу де, түсіну 
де, есте сақтау, қолдану да болмайды. Жинақтау, бағалау 
жайы да осындай. 

С.Л. Рубинштейн талдау мен жинақтауды ойлау 
әрекеттерінің деңгейлеріне емес, ойлау операцияларының 
түрлері қатарына жатқызады [12, 377-378]. Талдау мен 
жинақтау, бағалау танымдық ойлау операцияларының 
түрлері қатарына жататыны туралы пікірдің теориялық, 
методологиялық негізі берік. Білу, түсіну, есте сақтау - 
иерархиялық жүйедегі үдерістер. Бұл үдерістер талдау, 
жинақтау, бағалау сияқты ойлау операциялары, ойлау 
құралдары арқылы жүзеге асады. Талдау, жинақтау, бағалау 
сияқты ойлау операциялары болмаған жағдайда білу, түсіну, 
есте сақтау сияқты иерархиялық жүйе құрамдастарының 
ешқайсысына қол жетпейді.  Осы тұрғыдан мынадай 
тұжырым жасауға болады: талдау, жинақтау, бағалау – 
танымдық ойлау үдерістері иерархиясының құрамдастары 
бола алмайды. Талдау, жинақтау, бағалау – танымдық 
ойлау әрекеттерінің түрлері. Олар – Абайдың иерархиялық 
жүйесіндегі танымдық ойлау деңгейлерінің үдерісін жүзеге 
асырудың амалдары мен құралдары, тетіктері қызметін 
атқаратын ойлау әрекеттері.  

Абай өз жүйесінде сипатталған кейбір қосалқы 
ұғымдардың өзін саралап көрсетеді. Мысалы, кісінің білімі 
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мен ғылымын көбейтуінің екі құралының бірі білгенді 
ұмытпастық десе, осы құралдың қуатын зорайтудың 
мынадай шарттарын қоса көрсетеді: а) көкірегі байлаулы 
берік болмақ; ә) белгілі бір нәрсені естігенде немесе көргенде 
ғибратлану, көңілденіп, тұщынып, ынтамен ұғу; б) ұққанын 
іштей бірнеше қайтара ішінен ойланып, көңілге бекіту; в) ой 
кеселді нәрселерден қашық болу [2, 173-174]. Сипатталған 
осы әрекеттер білім алушының білу үдерісіндегі ішкі күйіне, 
психологиялық қалпына қойылатын талаптарды білдіреді.

Ынта ұғымы талап ұғымымен тектес. Талап, 
ынта тіршілікте өзара шектес, мәндес айтыла береді. 
Абайдың білім концепциясында олай емес. Абайдың 
білім концепциясында білім алуға талап қылу, талаптану 
өз алдына бөлек ұғымды білдіреді. Ал белгілі бір нәрсені 
естігенде немесе көргенде ғибратлану, көңілденіп, тұщынып, 
ынтамен ұғу дегендегі ынта – белгілі бір процестің нәтижелі 
орындалуына қажетті амал. Ұғу білгенді ұмытпастықтың, 
есте сақтаудың алғышарты болғанда, ынта соның сипатын 
білдіреді. Ынтасыз ұғу, ынтасыз білім, ғылым, өнер үйрену 
жоқ [1, 203]. 

«Ақыл сөзге ынтасыз, жұрт шабандап» [1, 91], – дейді 
ақын. Құлақпен естіген, көзбен көрген жайдың мәнісін 
ынтамен ұғудың маңызы үлкен. Ынтасыз, ықылассыз 
тыңдаған ақыл сөзі бір құлақтын кіріп, екінші құлақтан 
шыққанмен бірдей. 

   Алла деген сөз жеңіл,
   Аллаға ауыз жол емес.
   Ынталы жүрек, шын көңіл
   Өзгесі хаққа қол емес [1, 268], –

дегенде Абай ынта ұғымына қатысты өз ұстанымын жаңа 
бір қырынан аңғартады. 
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   Ақылмен ойлап білген сөз
   Бойыңа жұқпас, сырғанар.
   Ынталы жүрек сезген сөз
   Бар тамырды қуалар [1, 278], –

дегенде де ынта ұғымының аясы нақтылана түседі. Бұл 
жерде де ынта танымдық үдерістерді қамтамасыз етуші 
тетік (амал, құрал) ретінде қолданылған. 

 Абайдың білім концепциясында танымдық ойлау 
әрекеттері – өз алдына бірбүтін күрделі құбылыс. Бұл 
құбылыстың құрамдастарын анықтау, ол құрамдастардың 
арасындағы қатынастар, байланыстар заңдылығын саралау, 
танымдық ойлау әрекеттерінің иерархиялық жүйесін түзу, 
оның логикалық моделін жасау – аса маңызды міндет. 
Зерттеу барысында бұл міндеттер ойдағыдай орындалды.  

Абайдың білім концепциясы жүйесіндегі білім 
алушының танымдық ойлау әрекеттерінің иерархиялық 
жүйесі, оның тарихи, ғылыми мәні айрықша маңызды. ХІХ 
ғасырда негізделген осы иерархиялық жүйеге ХХІ ғасырға 
дейін мән бермей, мәнісіне үңілмей өткеніміз өкінішті. 

Абайдың білім концепциясында әр қырынан 
негізделген танымдық әрекеттердің иерархиялық жүйесін 
бұзбай, өзгертпей қабылдап, білім беру, оқу үдерісіне 
енгізудің үлкен әлеуметтік маңызы бар. 
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ИМАНИ ГҮЛ КОНЦЕПЦИЯСЫ

Абай ілімінің жүйесіндегі маңызды қағидалардың 
жүйесі имани гүлге негізделеді. Имани гүл концепциясы – 
Абай ілімінің басты концепцияларының бірі. Ол Абайдың 
шығармашылығында маңызды орын алады.

Имани гүл болатын үш сүю туралы ақын «Алланың 
өзі де рас, сөзі де рас» өлеңінде айтады:

Махаббатпен жаратқан адамзатты,
   Сен де сүй ол Алланы жаннан тәтті.
   Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп,
   Және хақ жолы осы деп әділетті. 
                       Осы үш сүю болады имани гүл... [4, 304].

Ақын шығармашылығында көрініс тапқан имани 
гүл жайы абайтану ғылымында арнайы зерттелмегенмен, 
ол туралы бірқатар ойлар айтылды. Олардың танымдық 
маңызы бар. Бұл ойлардың тобында кезеңнің, уақыттың 
сипатына қарай қалыптасқан саяси ұстанымдар арнасында 
айтылған пікірлер де кездеседі.

Имани гүлге қатысты ғылыми қорда бар ойларды саралап, 
арнайы зерттеу жүргізудің зәрулігі де, өзектілігі де пісіп-жетілгені анық. 
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Имани гүл болатын үш сүю ақынның өлеңінде 
анық көрсетілген. Оны даралап сипаттауда ешқандай 
қиындықтың жоқтығы да байқалады. Алайда ақынның үш 
сүюінің әрқайсысын даралап, саралап көрсету, оларға тән 
ортақ жүйені анықтау оңай емес. 

Ақын өлеңінің мәтініне, мағыналық-құрылымдық 
бірліктеріне сүйене отырып, бірінші сүю туралы нақты пікір 
түюге болады. Әуелі берілген өлең шумағындағы алғашқы 
екі тармаққа назар аударайық:

Махаббатпен жаратқан адамзатты,
   Сен де сүй ол Алланы жаннан тәтті.

Екі тармақта екі сүюдің мәнісі бар. Бірінші сүю 
бірінші тармақта айтылған, оның иесі Алла екені екінші 
тармақта белгілі болады. Онда мынадай мағына бар: Алла 
адамзатты махаббатпен жаратқан. Алла – бірінші сүюші. 
Алланың кімді сүйіп жаратқаны, Алланың махаббатпен 
жаратқан сүйіктісі кім екені де барынша нақты, түсінікті: 
Алла өзінің махаббатына бөлеген сүйікті – адам.  Екінші 
тармақта ақын адамзатқа: «Сен де сүй ол Алланы жаннан 
тәтті», – деп, екінші сүюшіні көрсетеді. Екінші сүюші – 
адам, адамзат. Адамның кімді сүйетіні де нақты, анық, 
түсінікті айтылған: Адамның махаббат нұры түсетін сүйікті 
– адамды махаббатпен жаратқан Алла тағала. 

Екі сүюдің мәні мен мәнісі ақын өлеңінің осы екі 
жолында ашылған. Оны көрмеу, білмеу мүмкін емес. Көре 
тұра көрмеген болу, біле тұра білмеген болу – билеуші 
партияның саяси идеологиялық қатаң талабының нәтижесі. 
Кезінде осы талап ыңғайында айтылған ойлар мен 
пікірлердің негізін ашып, Абайдың имани гүл коцепциясын 
бүгінгі тәуелсіз ойдың таразысына салып саралайтын уақыт болды. 

Алла жер жүзіндегі барлық нәрселерді адамдар үшін 
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жаратты [Құран 2:29]. Алла адамдарға жерді төсек, аспанды 
төбе етіп жаратты [Құран 2:22]. Адамдарға Раббы тарапынан 
көрнеу дәлелдер келді. Кім оны көрсе, пайдасы өзі үшін. 
Кім көрмесе, зияны өзіне [Құран 6:104]. Алла оларды жақсы 
көреді және олар да Алланы жақсы көреді [Құран 5:54].

Құран аяттарынан іріктеліп алынған осы 
тұжырымдардың әрқайсысында үлкен мән бар. Оны терең 
бойлап түсіну, қырларын көріп, сырларын ұғу Абайдың 
имани гүл концепциясының мазмұны мен мағынасын, 
Абайдың шығармашылық ойлау жүйесін, азаматтық 
көзқарасын дұрыс пайымдауға септігін тигізеді.

Абай дүние жаратылысы жайындағы ойларын Құран 
аяттары негізінде жинақтайды. Алла жер жүзіндегі барлық 
нәрселерді адамдардың пайдасы үшін жаратқаны, адамдарға 
жерді төсек, аспанды төбе етіп жаратқаны, көктен жаңбыр 
жауғызып, жерден мал мен жанға азық болатын түрлі 
жеміс-жидек, астық, көкорай шалғын өсіріп шығарғаны... 
адамдарға Раббы тарапынан көрнеу дәлелдер екені туралы 
Құран аяттарының мәнісін сипаттай келіп, оны Алланың 
адамды сүйетініне мысал етеді. Адамның жаратылысындағы 
артықшылықтарды көрсете отырып: «...бірінің қолынан 
келместей істі көптесіп бітірмекке, біреуі ойын біреуіне 
ұқтырарлық тіліне сөз беріп жаратпақтығы махаббат 
емес пе? Кім өзіңе махаббат қылса, сен де оған махаббат 
қылмағың қарыз емес пе?» [1, 193] – деп бір толғайды да, 
сөзін жалғастырып, ойын байыта түседі: «...һәммасы адам 
баласының пайдасына жасалып… бәрі – адам баласына 
таусылмас азық ...адам баласының рақаты, пайдасы үшін 
жасалса, бұл махаббат бірлән адам баласын сүйгендігі 
емес пе? Кім сені сүйсе, оны сүймектік қарыз емес пе?» [1, 
194], «Адам баласынан махшарда сұрау беретұғын қылып 
жаратқандығында һәм ғадаләт, һәм махаббат бар» [1, 193], 
– дейді.



77

Абайдың осы ойлары мен қағидаларын кеңестік 
кезеңнің идеологиялық талаптары үстемдік жасап тұрғанда 
ашық айту Абайдың шығармашылық мұрасынан теріс 
айналуға әкеліп соққан болар еді. Абайға, Абайдың 
шығармашылық мұрасына, әдеби айналасына жаулықпен, 
жат пиғылмен қарау белең алып тұрған шақта Абай 
шығармашылығындағы адам мен Алла арасы туралы 
ойларды ашып айтудың өзі қатерлі еді: айтушыға да, 
Абайдың шығармашылық мұрасына да. 

Абайдың адам мен Алла туралы айтқан ойларының 
негізі тереңде. Әбу Насыр әл-Фараби Алла турасында: 
«Ол – Бірінші Сүюші әрі Бірінші Сүйікті» [5, 78], – дейді. 
«Онда (Бірінші себепте) ғашықтың өзі – ғашық етуші» [10, 
241], «ғашық болушы – ғашық етушінің өзі» [10, 242], – деп 
тұжырым жасайды. 

Құран аяттарында да, әл-Фарабидің тұжырымдарында 
да адамзаттың тарихи есі мен қоғамдық санасында ежелден 
қалыптасқан құндылықтар көрініс тапқан. Олар – Алланың 
адамзат баласын сүйетіні мен адамзат баласының Алланы 
сүйетіні туралы анық және ақиқат таным деректерінің көзі. 
Имани гүл болатын үш сүюдің түп мәні мен мәнісі Құран 
аяттары мен әл-Фарабидің еңбегінде, Абайдың ілімінде 
толық сәулеленген.   

Ғұламалардың пайымдауынша, сүю нұрының 
негізі адам баласында жаратылысынан болады. Кісі білімі 
толған, рухани толысқан, ақыл тоқтатқан кезінде, өз 
жаратылысындағы осы нұрмен жетіледі. Бұл – адамның 
рухани кемелденуіндегі айрықша кезең. Бұл кезеңнің сыры 
мен шынын Абай ер данасы жасқа келгенде барынша терең 
ұғынды. Ақын айналасына өзі жеткен ілім биігінен қарағанда, 
көргенінен, дүние дос болғандардың ісінен, қылығынан 
көңілі қалады. Сөйте тұра сабыр етіп, заманының адамына 
махаббат нұрымен, ақиқат көзімен қарағанда, оларға жаны 
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ашиды, рақымы түседі, өзгелерге де осыны насихат етеді:

  Мазлұмға жаның ашып, ішің күйсін,
  Харакет қыл, пайдасы көпке тисін [4, 266].

Мазлұмға жаны ашу, мейірімі түсу, оның мүшкіл 
халіне күйіну, көпке пайдасы тиетін харекет қылу дүниеге 
дос болған адамның қолынан келмейді. Дүниеге дос 
туралы, надан туралы Абай негіздеген қағидалардың 
мәні терең, күрделі. Әдепкіде ақын наданнан түңіліп, 
одан жерінген күйін білдіреді. Ол үшін наданнан асқан 
жаман жоқ, адам баласының дұшпаны да сол. Оны жек 
көрмеске, одан жерінбеске лажсыз. Өйткені дүниедегі 
зұлымдық, ғадауат біткеннің бәрі содан шығады. Екінші 
жағынан, ақын өзгеге айтқан ақыл сөзінде осы надан көпке 
жаны ашитынын, мейірімі, рақымы түсетінін білдіреді. 
Жұртын надан екен деп, «шектен шыққан ел екен деп», 
үгіт айтудан айнып кетпеді [Құран 43:5], «үгіт мүміндерге 
пайда береді» [Құран 51:55], – деген қағиданы ұстанды. 
«Түпсіз терең жақсылық сүймек» ниетін барша адамзатқа 
деген махаббатпен ұштастырды. «Түпсіз терең жақсылық 
сүймек» барша адамзатты бауырым деп сүюмен парапар 
деген түсінікте болды. Алланы, адамды, адамзаттың бәрін 
сүюге бір адамды емес, бар адамды үгіттеді. Адамды, 
барша адамзатты сүюдің мәнісін: «...әрбір адам баласын өз 
бауырым деп, өзіңе ойлағандай ойды оларға да болса игі еді 
демек» [1, 148], – деп түсіндірді, сол жолда ой ойлап, сол 
жолда әрекеттенді.

Ақын үгітін, насихатын шын ниетімен, бар 
ықыласымен айтты, өзі сүймегенді өзгеге сүй демеді. 
Жүрегін қырық жамау қылған, надандығынан жерінген, 
көңілі қалған жұртты Абайдың өзі сүйді. Шын ниетімен. 
Риясыз. Адам үшін дүниеде осы сүюден игілікті, одан 
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баянды, одан аяулы ешнәрсе жоқ деп білді. Жүрегіндегі 
махаббатқа қарсы ғадауат болып майдан ашқан, өзі 
жерінген, көңілі қайтқан көпке жаны ашып, оны осынша 
кешіріммен, шынайылықпен, шын ниетпен сүю Абайдың 
ақындық, азаматтық, адамдық кемелдігінен ғана тууы 
мүмкін еді. Мұндай махаббат ақындық, азаматтық, адамдық 
кемелдікке негізделе ме немесе ақындық, азаматтық, 
адамдық кемелдік  осындай махаббатқа негізделе ме – оны 
көріп-біліп тұрғандай айтудың үлкен жауапкершілігі бар. 
Бірақ ақын танымында бір нәрсенің басы ашық: Жаратушы 
өзінің махаббат нұрын кімнің көкірегіне түсірсе, сол ғана 
кемелдікке жеткен жан болмақ.

Өмірдің өзі көрсеткендей, көкірегіне махаббат нұры 
түспеген жандар да азамат, адам атанып жүре бермек. Адам 
баласының адамды, барша адамзатты бауырым деп сүюі 
– рух кемелдігінің, даналық танымның сәулесі. Адамзат 
баласының көкірек қазынасына мұндай нұрдың түсуі өте 
сирек кездеседі. Тіпті мұндай керемет дүние жүзінде бір 
ғасырда бір адамның көкірегінде ғана ашылады дейтін 
болсақ, тым артық айтып, кең пішіп қойған болуымыз 
ғажап емес. Абайдың көкірегінен адамзаттың бәрі үшін 
жағылған махаббат отының жарығы мен қуатындай қасиет 
жержаһанда арғы-бергі заманда бір де бір ақында болған 
емес. Өйткені ол адамды, көпті, адамзатты сүюдің құдіретін 
сезіп, мойындап қана қойған жоқ, оны өз адамшылығының, 
өз жаратылысының кемел қасиетіне айналдырды, сол 
сүюдің сәулесін қалың елінің қараңғы көкірегіне түсіру 
үшін күресті, бейнет кешті. Бұл ретте Абайдың адамды, 
көпті, адамзаттың бәрін бауырым деп сүюі жан аффектісі, 
сезім ғана емес, кемел оймен ұштасқан берік ұстаным, нақты 
және игілікті іс. Бұл Алла қалағандай қаншалықты ізгілікті, 
игілікті іс болса да, дүниеге дос жұрттың жалғанға ауып 
кеткен беті бері қарамады: ол жұрт өзін риясыз сүйіп, өзіне 
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құтты білім беріп, жақсылыққа асық болуды, жамандықтан 
қашық болуды насихаттап тұрған кемеңгердің махаббатын 
да, құтты білімін де, абзал насихатын да керек қылмады. 
Адамзаттың бәрін шын ниетпен, риясыз сүйген адамның 
махаббатын олар жазадан ауыр азап қатарында қабылдады 
және оған қарсы шықты. Махаббат пен ғадауаттың бір 
жүректе майдандасуы осылай туды. Мұның салдары оңай 
болған жоқ: ақын адамзаттың бәрін бауырым деп сүйген 
махаббатынан бұрын-соңды жан баласы көтеріп жүре 
алмаған жарық пен қуат алды, бұрын-соңды жан баласы 
төзіп көрмеген азап пен мехнат шекті, «жаны ашып, іші 
күйді».

 Зордың зорлығынан, сұмның сұмдығынан, 
зұлымның зұлымдығынан, қудың қулығынан, бәлеқордың 
бәлесінен, жалақордың жаласынан қорғанар амалы аз қалың 
елге, тәуелсіз мемлекеті жоқ, әділетті биі жоқ қара халыққа 
жанашырлықпен қарауға, солардай көптің пайдасына 
қаракет қылуға ақын ерекше мән береді. Осыдан ақынның 
іліміндегі, дүниетанымындағы айрықша ұстаным, ерекше 
қағидат өріліп шығады: 

Көптің қамын әуелден тәңрі ойлаған, 
Мен сүйгенді сүйді деп иең сүйсін [4, 266]. 

Жаратқан ешкімнің сүйіспеншілігіне, махаббатына 
мұқтаж емес. Сүю – Жаратқанның қасиетті аттарының 
бірі. Жаратқанның рақымына, сүйіспеншілігіне Оның 
жаратқандары мұқтаж. Адам өмірінің мәні мен мағынасын 
ақын осы мұқтаждықпен байланыстырады:

  Адамды сүй, Алланың хиқметін сез,
  Не қызық бар өмірде онан басқа?! [4, 288] –

деп, түпкі ойын аша түседі. Алланың хиқметін сезу, адамды 
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сүю ақынның өзі қасиет тұтқан, қалың елінің де соны қадір 
тұтуын көздеген ақындық, азаматтық асыл мұратынан 
туған, даналық ақыл-ой қуатынан өнген баламасы жоқ биік 
рухани құндылық еді. 

 Терең ойдың соңына ермей, беріден қайтқан адам 
үшін ақынның айтып отырған насихаты түсініксіз болып 
көрінуі ғажап емес. Күнделікті тіршіліктің күйбеңінен 
көтерілмей, дүниеге дос болып қалған жанның өзі қолына 
ұстап, бауырына басқан дүниені сүюдің не екенін біліп, Абай 
айтып отырған үш сүюдің не екенін білмеуіне таңдануға 
да болмайды. Адамды алдап, арбап, ұрлықпен, зорлықпен, 
қулықпен, жалақорлықпен, пәлеқорлықпен дүние тауып, 
шекпен киіп, шен тағып жүрген жан «Алланың хиқметін 
сез», «адамды сүй» деген насихатты ести алмайды, ұға 
алмайды.

Ақынның «мені» Алланың хиқметін сезуден, адамды 
сүюден, адамзаттың бәрін бауырым деп сүюден басқа 
өмірде қызық жоқтығы туралы ойды үзілді-кесілді айтады, 
ақиқаттан туған, сыннан өткен, қалыптасып болған берік 
қағида түрінде ұсынады.  

 Халықтың дәстүрлі дүниетанымы тұрғысынан 
қарағанда, Алланың адамды жаратуында терең мән бар. 
Топырақтан тұлғасын жасады, өз рухынан үрлеп, жан 
салды. Білім берді. Періштелерді оған сәжде жасатып, бас 
игізді. Сәжде жасамаған ібілісті малғұнға айналдырды. 
Өзіне де, жұбайына да жәннәттан жай берді. Адамға күре 
тамырынан да жақын болды. Барша әлемді, барша әлемдегі 
барлық нәрселерді адамның пайдасы үшін жаратты.

Адам баласының өзіне достық, махаббат қылғанға 
достық, махаббат қылмағы адамшылық болады. Адам 
баласының өзіне достық, махаббат қылғанға достық, 
махаббат қылмауы оны адамшылықтан шығарады. Олай 
болғанда, адам махаббаттан, рақымнан шет қалады. Бұл 
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адам баласының жақсылықтан үмітінің үзілуіне әкеліп 
соғады. Адам баласы махаббатсыз, жақсылықтан үміт етпей 
өмір сүре алмайды.

Айтылған жайлардан белгілі болатын нәрсе – 
Алланың адамды махаббатпен жаратуы. Бұдан Алланың 
адамды сүюі, адамға деген махаббаты бастапқы екендігі 
белгілі болады. Абайдың махаббат пен ғадауат туралы 
қағидасының мәнін тану үшін мұны білудің және оның 
растығына сенудің маңызы зор.

Ақынның шығармашылық әлемінде Алланың 
адамға махаббаты, сүйіспеншілігі адамды махаббатпен, 
сүйіспеншілікпен жаратуымен шектелмейді. Жаратқанның 
өзі жаратқан адам ұрпақтарына деген рақымы мен 
мейірімінде, махаббаты мен сүйіспеншілігінде шек жоқ, 
бірақ шарт бар. Алла өзінің шексіз рақымымен, мейірімімен, 
махаббатымен жаратқан адамның ұрпақтарына бұ дүниеде 
таңдауға екі түрлі жол қалдырған: бірі – тәннің таңдайтын 
жолы; екіншісі – ақылдың таңдайтын жолы. Біреу тәннің 
дегенін істейді, біреу ақылдың айтқанын тыңдап, жүрекпен 
сезгеніне тоқтайды. Алғашқы жол адамды Алладан 
алыстатып, аздыратын жол болса, кейінгі жол – Алланы 
сүйіп, Алланың нығметіне бөленгендердің [Құран 1:7] 
жолы. Ақын шығармашылығындағы махаббат пен ғадауат 
және олардың майдандасуы туралы ұғым осы екі жолға 
бастайтын күштердің бітіспес күресінен туады.

Өзіне берілген өлшеулі өмірде кімдер Алланы сүйген 
болса, Алла да оларды сүйеді. «Алла оларды жақсы көреді 
және олар да Алланы жақсы көреді» [Құран 5:54]. Алла 
Пайғамбарына адамдарға арнап мынадай сөзді айтуды 
тапсырған: «Алла: Егер Алланы сүйсеңдер, онда иман 
жолымен маған ілесіңдер. Сонда Алла да сендерді сүйетін 
болады, – деді де» [Құран 3:31]. Алла адамдарға арнап 
Пайғамбарының мына сөзді де айтуын бұйырған: «Аллаға 
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және Пайғамбарға бой ұсыныңдар де. Егер олар бет бұрса, 
сонда Алла қарсы болушыларды сүймейді» [Құран 3:32]

Құран сөзінде адамдардың ерекше қасиетке ие 
болуының екі шарты анық дараланған: а) Алланы сүю; ә) 
иман жолымен Алланың пайғамбырына ілесу. Егер адамдар 
осы екі шартты шын ниетпен қабыл алып, адал орындайтын 
болса, осы қасиет сыртына, тілінің ұшына бітпей, «Алла 
тағала қарайтұғын қалыбына, боямасыз ықыласына бітсе» 
[1, 206], онда Алла да оларды сүйеді. «Алла тағаланың 
пендесін махаббат уа мархаматбірлән жаратқанын біліп, 
махаббатына махаббатбірлән ғана елжіремекті Құдаға 
ғашық болды дейміз» [1, 201]. 

Абайдың үш сүюін осы қағидалар аясында 
пайымдаушылардың басы М.Әуезов болды. Ғұлама 
жазушының пікірінше, «...адамзатты махаббатпен жаратқан 
ие бар, ендеше соны сүю жаратылушы бенденің қарызы 
деген ой жалғыз исләм ғұламаларының көзқарасы емес. 
Ол – Сократтан, Платоннан бері басталып келе жатқан 
идеалистік философияның бәрінің арқа тірегі» [5, 178].

М.Әуезов Абайдың Имани гүл болатын үш сүюінің 
алғашқы екі сүюін Сократ, Платон ілімдерінің аясында атап 
өтеді. Бұл екі сүю туралы ойдың желісі ілкі дәуірлерден бері 
жалғасып келе жатқанын айта отырып, Абай қағидасының 
дін-ислам кеңістігіндегі негізін жалаң көрсетпеуді оң көреді.

Адам өзін Алла тағаланың махаббатпен жаратқанын 
біліп, оның махаббатына махаббатпен елжіремегі – 
адамшылық. Адамның Алланы сүюі деген де осы.

Пайғамбардың хадистерінің бірінде иманның мәні 
мына қалыпта ашылады: а) Алланы және Оның Елшісін сүю; 
ә) Алла үшін адамды сүю [әл-Бұхари; Мүслім]. Абайдың үш 
сүюінің кейінгі екісі осы хадисте анық айтылған.

Құран кәрімде, Пайғамбардың хадистерінде көрініс 
тапқан үш сүюдің мәнісі мынадай болып шығады: бірінші 
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сүю – Алланың адамды сүюі; екінші сүю – адамның Алланы 
сүюі; үшінші сүю – адамның адамды, адамзаттың бәрін 
сүюі. Абай айтып отырған үш сүюдің негізі осы аяттар мен 
хадисте көрініс тапқанын аңғару қиын емес. Осы сынды 
ойлар Абайдың шығармашылығында әр қырынан және 
түрлі деңгейде көрініс табады.

Ақынның «Алланың өзі де рас, сөзі де рас» өлеңі 
туралы М.Әуезов: «Абайдың осы өлеңіндегі барлық дінге 
байланысты нанымы да, адамгершілік турасындағы үгіті де 
және біз кейінірек тоқтайтын мораль философиясы да түгел 
байқалады» [5, 178], – деп жазды. 

Абайдың имани гүлінің құрамдастарын да, маңызы 
мен мәнін де М.Әуезов терең парықтап білген. Ғұлама-
жазушы Абай айтқан «бар адам баласын сүю», «жалпы 
гуманистік түсініктің әділеті» «исламның түсінігінен 
басқаша» [5, 178] екеніне ой салмағын арнайы аударады. 
Абайдың «үш сүю» жайындағы ойларының мәні діни 
сарыннан, дін қағидаларынан мазмұны жағынан өзгеше 
екендігіне арнайы көңіл бөледі. Ақынның «өзінің шынайы 
үлкен мүддесі исләм дінінің шеңберінен әлдеқайда ары 
асып түсіп, кең  жатады» [5, 179], – деп көрсеткенді жөн 
санайды. Жазушы Абайдың асыл ұғымдары мен терең 
танымын кеңестің қызылшыл идеологиясының қатерінен 
осындай тиянақты талдаулары мен баянды бағалаулары 
арқылы қорғады. 

Ақын айтып отырған үш сүюдің екеуі ақын өлеңінің 
жоғарыда берілген үзіндісіндегі бастапқы екі тармақта 
көрініс тапқан, үшінші сүю үшінші және төртінші 
тармақтарда сипатталған. Осы тармақтарда «Адамзаттың 
бәрін сүю» туралы ойдың себептері де бар. Оның бірі – а) 
«бауырым деп» сүю, екіншісі – ә) «әділетті хақ жолы деп» 
(«хақ жолы осы деп әділетті») сүю. Осы түсініктердің қара 
сөз талаптарына сай ықшамдалған түрі мынадай болып 
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шығады: адамзаттың бәрін сүй: а) бауырым деп сүй;  ә) 
әділетті хақ жолы осы деп сүй. 

Зерттеу еңбектерде Абайдың үш сүюін мына түрде 
саралау бар: бірінші сүю – адамның Алланы сүюі; екінші 
сүю – адамның «адамзаттың бәрін сүюі бауырым деп»; 
үшінші сүю – адамның «хақ жолы деп әділетті сүюі» [5, 
178-179; 6, 209-210; 7, 81-82; 8, 77]. Бұл жерде Алланың 
адамды сүюі туралы ой көңілден тыс тұр.

Ақын берілген өлең шумағының екінші жолында 
не себепті «Сен де сүй ол Алланы» деп тұр? «Сен де сүй» 
тіркесінің мағынасында «ол адамзаттың бәрін сүйеді, сен 
де оны сүй» немесе «ол сені сүйеді, сені ғана емес, барша 
адамзатты сүйеді, сондықтан сен де сүй оны» деген ойдың 
тұтасқан желісі бар. «Ол сені, барша адамзатты сүйеді» 
деген ойға орын жоқ дейтін болсақ, «сен де сүй оны» деуге 
негіз қалмайды. Оның үстіне ақынның осы ойы шумақтың 
бірінші тармағында тұр. «Адамзатты махаббатпен жаратқан 
Алланы сен де сүй» деген сөзді осылай  түсіну дұрыс. 
Демек, Алланың адамға деген сүйіспеншілігі – әуелгі. 
Бірақ Алланың адамға деген сүйіспеншілігінің нұрын адам 
Алланы сүю арқылы ғана көре алмақ. Алланың көрсеткен 
жолынан тайып, теріс бұрылған жанға Алланың рақым 
нұры түспек емес [Құран 4:115].

Енді зерттеушілер көрсеткен үш сүюдің соңғысына 
келейік. Әділ (Әділетті) – Алланың қасиетті сипаттарының 
бірі. Алланың сипаттарының бәрі қасиетті. Алла – бір және 
бірегей. Ол өзінің субстанциясы жағынан бөлінбейді. Ол 
өзінің субстанциясы жағынан бірегей [10, 127-228].

 Алланы сүйген адам оның қасиетті сипаттарын 
сүймей ме? Алланы сүйген адамға енді Алланың қасиетті 
сипаттарының бірін тағы сүюге кеңес беруге бола ма? 
Алланы сүйген адам Оның сипаттарының бірін сүйіп, 
қалған сипаттарын сүймей ме? Алланы сүйген адам Оның 
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сипаттарының бірін ғана немесе әрқайсысын бөлек-бөлек 
сүйе ме екен?

Осының бәрі пайымдаушылардың арасында 
Абайдың «үш сүю» туралы ойының ашылмаған сыры 
барын білдіреді. Оны әр зерттеуші өз тұрғысына, өз 
заманының талаптарына орай сараптағанмен, түбінде бір 
ортақ пікірге келуге болар деп ойлаймыз. Бұл жерде әл-
Фарабидің ойлары мен тұжырымдарының, қағидаларының 
мазмұны мен мағынасына терең бойлау парыз. Екінші 
ұстаздың: «Әділеттілік сүйіспеншіліктен туады» [3, 241], 
– деген қорытындысына назар аударудың жөні бар. Бұл 
жерде сүйіспеншілік (сүю, махаббат) бірбүтін болғанда, 
әділеттілік сол бірбүтіннің туынды бір бөлшегі екені 
туралы ой түйілген. Олай болғанда, бірбүтін құбылыс 
пен оның туынды бір бөлшегін бір қатарға қойып, екеуін 
тең дәрежедегі, тек деңгейіндегі екі дара бүтіндік деп 
тану, бағалау ойдың жүйесіне қайшы келмей ме. Бірақ 
мына жайды ескеру керек: Алланың қасиетті сипаттарына 
«ғашықтықтың өзі де хақлық һәм адамдық дүр» [1, 186], – 
дейді Абай. Алланың қасиетті сипаттарына ғашық болу – 
«хақлық һәм адамдық». 

Абай адамның Алланы сүюін Алланың адамды, 
адамзатты сүюімен байланыстырады. Адамның Алланы, 
адамзатты сүюі Алланың адамзатты сүюінен тамыр тартады. 
Бірінші сүю – Алланың адамды сүюі. Бірінші сүю  адамның 
Алланы сүюіне негіз болса, бұл өз кезегінде адамның 
адамзаттың бәрін сүюіне алып келеді. Абайдың ақындық 
танымында адамның адамзатты сүюі Алланы сүюден 
туады. Абай ұсынып отырған «үш сүюдің» қатарында 
Алланың адамды сүюі жоқ болған жағдайда, қалған 
сүюде мән қалмайды. Ақын ұстанымындағы «үш сүюдің» 
негізі бірінші сүюде, Алланың адамды сүюінде. Абайдың 
адамзаттың бәрін бауырым деп сүю туралы ойын исламның 
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қағидаларына қайшы, Абайдың өзі ғана тереңіне бойлап 
тапқан ұстаным ретінде бағалауды шартты деп білуге тура 
келеді.

Ақынның «үш сүюінің» басында Алланың адамды 
сүюі тұрғанын М.Әуезов көрді, білді, өз еңбегінде көрсетті. 
Заман талабы, уақыт тезі М.Әуезовті ақын өлеңіндегі 
«әділетті» сөзін жеке бөліп алып, оның лексикалық, 
грамматикалық мағыналарының мәнін ашпай қалдыруға, 
қатыстық сын есім емес, тура толықтауыш тұлғасындағы 
зат есім ретінде қабылдауға, басқаларға осылай түсіндіруге  
мәжбүр етті. Алланың адамды сүюі, адамның Алланы 
сүюі туралы Абай қағидасын өз қалпында ашық айту және 
насихаттау кеңестің кезінде М.Әуезов үшін қатерлі еді. 
Абайдың имани гүліндегі «үш сүюдің біріншісі – Алланың 
адамды сүюі» деп түсіну, екінші сүюді «адамның Алланы 
сүюі» деп түсіндіру кеңестік идеология үшін жаулықпен 
бірдей еді.  Ал адамның а) «адамзаттың бәрін сүюі», ә) 
«адамның әділетті сүюі» кеңестік заманның идеологиялық 
мақсаты мен мұратына сәйкес болды. Заманның, уақыттың 
талабын осылай қанағаттандыруға тура келді.    

Ақынның «үш сүю» туралы ойын тура қалпында 
түсініп, сол қалпында түсіндіру кезінде оңай болмағанын 
естен шығармау керек. Осы ретте Абайдың «үш сүюі» 
C.Мұқановтың қабылдауында идеологиялық астарсыз, 
табиғи қалпында көрініс тапқанын айту ләзім. Абайдың 
«имани гүлі» жайында жинақталған ғылыми ойлар қорында 
С.Мұқановтың пікіріне арнайы көңіл аудару артық емес. 
С.Мұқанов Абайдың «үш сүю» негізінде ұсынған «имани 
гүлін» тура түсінеді және дұрыс түсіндіреді.

Мұсылманшылық шарттарының негізін тереңнен 
тарата келіп, автордың мынадай байлам жасайтыны бар: 
«Молдалардың иманындағы үш шарт: құдайға, құранға, 
пайғамбарға сену. Осы үш шартты бекер демейтін Абайдың 
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одан басқа және үш шарты бар. Ол тәңірінің адамды сүюі, 
адамның тәңіріні сүюі, адамның адамды сүюі» [9, 232]. 

С.Мұқановтың сөзінде Абайдың «имани гүл» деп 
атап отырған үш сүюінің мазмұны мен мағынасын пайымдау 
мен тануда дәлдік бар. Ақынның «үш сүюін» осылай тура 
түсініп, осылай дәл қабылдауға, осылайша тура бағалауға 
кеңестік дәуірде, әсіресе, ХХ ғасырдың бірінші жартысында, 
тек С.Мұқановтың ғана батылы жетті. 

М.Әуезовтің әр сөзінен, әр шығармасынан, әр ісінен 
саяси астар іздеген, жазушыға бәле тағып, жала жабуға 
сақадай сай тұрған заманның надан күзетшісі үшін Абайдың 
«имани гүлінің» шын мағынасы, шынайы жүйесі жаудай 
жат болып көрінері сөзсіз еді. 

Абайдың Имани гүлінің мәнісін, жоғарыда 
көрсетілгендей, мына қалыпта қабылдап, түсінген дұрыс 
болмақ: бірінші сүю – Алланың адамды сүюі; екінші сүю – 
адамның Алланы сүюі; үшінші сүю – хақ жолы деп адамның 
адамды, адамзаттың бәрін сүюі. 

Имани гүл болатын үш сүю туралы осы жүйеде 
тұжырым жасау үшін оларға ортақ ерекше сипатты іздеп 
табу шарт. Ол сипатты үш сүюдің өзіне тән айқын да анық, 
айдай әлемге белгілі басты белгілері негізінде көрсету 
қажет. Аллаға қатысты ол белгі, сипаттар қандай екені 
жоғарыда көрсетілді: Алла – Бірінші сүюші және Бірінші 
сүйікті. Ықшамдап айтқанда Алла әрі сүюші, әрі сүйікті. 
Келесі екі тұлғаның бірі адамның бойындағы осындай 
сипатқа назар аударайық: адамды Алла сүйеді, адам Алланы 
сүйеді. Демек, адам әрі сүюші, әрі сүйікті. Енді үшінші 
тұлға адамзатты алып қарайық: Алла адамзатты сүйеді, 
адамзат Алланы сүйеді. Демек, адамзат әрі сүюші, әрі 
сүйікті. Сөйтіп, Имани гүл болатын үш сүюдің жүйесіндегі 
үш субъекті де әрі сүюші, әрі сүйікті. Әрі сүюші, әрі сүйікті 
бола алмайтындарға Имани гүл жүйесінде орын жоқ.
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Абайдың Имани гүл концепциясында үш сүю бар. 
Үш сүю барда үш сүюші мен үш сүйікті бар. Үш сүюдің 
құрамдастарының әрқайсысы әрі сүюші, әрі сүйікті. 
Абайдың Имани гүлінің ерекшелігі осындай бірбүтін 
жүйесінде. Бұл жүйедегі сүюші әрі сүйікті құрамдастарды 
басқалармен ауыстыруға немесе алмастыруға болмайды. 
Бұл үшеуінің бірлігі мен тұтастығын бұзуға негіз жоқ. 

Абайдың Имани гүл концепциясының негізі – 
Алланың адамды сүюінде. Адамның Алланы сүюі мен 
адамды, адамзаттың бәрін сүюі бірінші сүюден келіп 
шығады. 
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ТЫҢДАУШЫ КОНЦЕПЦИЯСЫ

Әдеби шығарманың туу, жазылу кезеңдерінің жүйесін 
шартты түрде мына үлгіде пішіндеу бар: шығармашылық 
тұлға↔болмыс↔шығарма. Пішіндеу үлгісінде шығар-
машылық тұлға еңбегінің түпкі нәтижесі – шығармашылық 
туынды. Бұл – жалпыға белгілі, түсінікті жай. 

Автор өмірдің шындық құбылыстарының тобынан 
шығармашылық ой өзегіне, танымы мен талғамына 
сай таңдап, талғап алған оқиғалар негізінде өзінің 
шығармашылық туындысын жасайды. Еңбек нәтижесінде 
жасалған өнімнің тұтынушысы да бар. Тұтынушысы жоқ 
өнім болмайды. Өнімнің тұтынушысының болуы, көп болуы 
оның сапасына, тұтынушының сұранысын қанағаттандыру 
мүмкіншілігінің деңгейіне байланысты. Шығармашылық 
тұлға еңбегі нәтижесінің де өз тұтынушылары (оқушы, 
тыңдаушы т.б.) бар. 

Шығармашылық тұлғаның шығармашылық 
еңбегінің нәтижесі шығарма, әдеби туынды болғанда, нақты 
субъектілер мен объекті жүйесін мына үлгіде пішіндеуге 
болады: 

шығармашылық тұлға↔шығарма↔қабылдаушы 
(оқушы, тыңдаушы).

Субъектілер мен объект жүйесінің құрамдастары 
өзара сатылы жүйеде байланысады: шығармашылық 
тұлғасыз шығарма болмайды, шығармасыз қабылдаушы 
болмайды, қабылдаушысыз шығарма да жоққа тән. 

Әдеби шығарманы қабылдау процесі, жалпы 
көркемдік қабылдау – әдеби шығармашылық процестер 
психологиясымен сабақтас күрделі әрі іргелі мәселе. 
Шығармашылық тұлға санасы, шығармашылық еңбек 
процесі заңдылықтары аясында бұл үшкілдің құрамдастары 
өзара еркін байланыста. Оны Абай үшкілі [1, 72] үлгісінде 
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көрсеткенді дұрыс көрдік: 

Шартты белгілердің мәні:
 

1 – Шығармашылық тұлға
     

2 – Шығарма
 

3 – Қабылдаушы

Абай үшкілі

  Шығарманың белгілі бір қырын анықтау, жетілдіру 
мақсатындағы ізденістерінде шығармашылық тұлға өзінің 
шығармасының көркемдігін, қабылдаушысының талабы 
мен талғамын бірдей, өзара тығыз байланыста негізге 
алады. Қабылдаушының көркемдік қабылдауында да 
шығармашылық тұлға мен оның шығармасы өзара бірлікте 
болады.

Шығармашылық тұлға↔шығарма↔қабылдаушы 
(оқушы, тыңдаушы) жүйесінің құрамдастары өзара еркін 
байланыста. Шығармашылық тұлға өзінің шығармашылық 
ойлау кеңістігінде шығармасының туу, жазылу процесінің 
барлық сатылары мен кезеңдерінде шығармасына негіз, 
арқау болған шындық құбылыстармен, кейіпкерлерімен, 
қабылдаушылармен (оқушы, тыңдаушы тұлғалармен) 
ұдайы тығыз қарым-қатынаста болады. Бұл шығармашылық 
тұлғаның жеке қалауы емес, шығармашылық еңбек 
процесінің психологиясына тән заңдылықтың өзі осындай. 

Әдеби шығарманың өмірлік кезеңдерінің бәрі де 
маңызды. Әдеби шығарманы оқушының ия тыңдаушының 
қабылдауы – оның өмірлік кезеңдерінің шешуші сатысы. 
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Бұл кезең әдеби шығарманы жасаушы шығармашылық 
тұлға еңбегінің түпкі мақсатына сәйкес келеді.  

Шығармашылық тұлғаның әдеби шығарма жасау 
жолындағы еңбегі әдеби шығарманы қабылдаушы 
(оқушы, тыңдаушы) тұлғаға бағытталады. Осыдан келіп 
әдеби шығарманың функционалдық қызметі туралы пікір 
туады. Шығармашылық тұлғаның әдеби шығармасын 
жазу барысындағы еңбегінде оқушы, тыңдаушы тұлғасы 
әрдайым оның көз алдында тұрады. Әдеби шығарманың 
туу тарихы, шығармашылық тұлғаның шығармашылық 
туындысын жасау жолындағы қызметінің барлық кезеңдері 
мен сатылары оны қабылдау үдерісімен, оқушы, тыңдаушы 
табиғатымен тығыз байланыста болады.  

А.И. Белецкий 1922 жылы жариялаған еңбектерінің 
бірінде көркем әдебиеттің оқырманы туралы әдеби-
теориялық ойларын ортаға салды. Бұл орыс әдебиеттану 
ғылымындағы оқушы, оның тарихы туралы алғашқы 
зерттеулердің бірі еді. Автордың пайымдауынша, жазушы 
ықыласы әрқашан ойындағы оқушысында болады [2, 30]. 

Зерттеушілер әдеби шығармашылық процесіне 
кем дегенде үш субъекті қатысатынын көрсетеді: 
автор↔кейіпкер (мәтін)↔тыңдаушы.

М.М. Бахтиннің пікірінше, бүтін бітім ретіндегі 
шығарма, оның бірліктері, бүтін бейне ретіндегі кейіпкер 
тұтастай автордың шығармашылық ойлау кеңістігінде 
пісіп-жетіледі. Мұндай бүтіндік, тұтастық кейіпкерге де, 
шығармаға да автордың шығармашылық санасынан дариды. 
Автордың шығармашылық санасы – сананың санасы [3, 16]. 

Тыңдаушы (тыңдарман, оқырман, көрермен) 
тұлғаның әрекеті тыңдау, қабылдау, түсіну сияқты 
ұғымдармен сабақтас жүзеге асады. Бұл орайда Ю.Б. 
Боревтің көркемдік қабылдау және түсіну, өнер туындысын 
қабылдау мен түсіну саласындағы іргелі зерттеу еңбектері 
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мен оның редакциялық басшылығымен жарық көрген 
жинақтардың [4; 5; 6] танымдық маңызы зор екенін айту 
парыз. 

Абайдың тыңдаушысы дегеніміздің өзі – ақын 
шығармашылығындағы кейіпкер. Оның бүтіндігі, оның 
нақты болмысы – автордың шығармашылық санасының 
жемісі.    

Тыңдаушы дегенде, біздің көз алдымызға Абайға 
дейінгі және Абай тұсындағы ақындар мен жыраулардың, 
шешендер мен билердің тыңдаушыларының тұлғасы келеді. 
Абай өзінің тыңдаушыларының түрлері мен типтерін топтап 
та, даралап та көрсеткен. Өнер туындысын эстетикалық, 
көркемдік қабылдау процесіне де сипаттама берген [7; 8]. 

Тыңдаушы атауында бірнеше ұғым барын ескеруге 
тура келеді: а) ақынның, жыраудың, бидің, шешеннің сөзін 
тыңдаушы әрбір адам, әрбір нақты тұлға туралы ұғым; ә) 
ақынның, жыраудың сөзінде образ түрінде көрініс тапқан 
тыңдаушы тұлғасы; б) ақынның, жыраудың, автордың 
шығармашылық санасындағы тыңдаушы тұлғасы. Абайдың 
шығармашылығында бұл үш тұлғаның үшеуі де бар. 

Б.С. Мейлах шығармашылық процесс және көркемдік 
қабылдау туралы зерттеу еңбегінде көркемдік қабылдаудың 
өз алдына бөлек ғылыми мәселе екенін айта отырып, оны 
қаламгердің шығармашылық еңбек процесінен бөліп алып 
қарауға болмайтынын ескертеді [9, 201-202]. Көркемдік 
қабылдау қаламгердің шығармашылық еңбек процесінен 
бөлінбейтін құбылыс болғанда, көркемдік қабылдаудың 
субъектісі тыңдаушы да автордың шығармашылық еңбек 
процесінен тыс қалмайды. 

Абай тыңдаушысы қанша көп болғанмен, сөз ұғарлық 
кісінің кем екендігін айтады, елден сөзді ұғарлық бозбала 
іздеп, үзілмес үмітпенен бос қуарған қалпынан хабар береді. 
Аузымен орақ оратын, өз сөзінен басқаны ұқпайтын, ұққысы 
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келмейтін әлеуметтік топтың мінін көрсетеді. «Сөзді ұғар 
осы күнде кісі бар ма?» – деп сұрақ қойып, оның жауабын 
сол сұрақтың өзегінде қалдырады.

   Айтушы мен тыңдаушы көбі надан,
   Бұл жұрттың сөз танымас бір парасы 

[7, 89]

Немесе:
 

Ендігі жұрттың сөзі – ұрлық-қарлық, 
Саналы жан көрмедім сөзді ұғарлық. 
Осы күнде, осы елде дәнеме жоқ 
Мейір қанып, мәз болып қуанарлық [7, 
53], –

дегенде, ақын бодандық ноқтасында тұрған, ар ойламай, 
пайда ойлаған ел мен ердің басындағы әлеуметтік күйді 
танудан туған күйінішін білдірген. Мына жолдарда да 
мінез-құлық, болмыс-бітім нақты көрініс тапқан:

   Қарыны тоқ, қас надан ұқпас сөзді,
   Сөзді ұғар, көкірегі болса көзді... [7, 

94].

«Қас надан» болса, «қарыны тоқ» болса, ондай 
жанның сөз тыңдар, сөз ұғар жайы болмайды. «Көкірегі 
көзді» кісі ғана сөз ұғады. Бірақ кісінің көкірегі көзді болуы, 
көкірек көзінің ашық болуы – сирек кездесетін құндылық.

Ақын өз заманында сөз ұғарлық саналы жан таппаса, 
ақынды өз заманының адамдары «түсінді» деп айтудың 
жөні жоқ сияқты. Әйтсе де, Абайды өз заманында ешкім 
«түсінбеді», «ұқпады» деуден абай болу керек.
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  Арғын, найман жиылса,
  Таңырқаған сөзіме [7, 63], –

сияқты ойлардан ақын тыңдаушыларының тыңдау 
мәдениетінің жоғарылығы, танымдық деңгейінің биіктігі 
белгілі болады. Ақынның сөзін таңырқап тыңдау – 
көркемдік қабылдау, сөз өнері туындысын тұщынып 
тыңдау, эстетикалық қабылдау процесінің айрықша 
сипатын білдіреді. Күнделікті тұрмыс-тіршілікте ақындар 
мен жыраулардың, билер мен шешендердің алуан түрлі 
асыл сөздерін тыңдап, ойлары мен бойларына сіңіріп 
өскен, өздері де сондай сөз, сондай ой өрісінде айналасына 
ғибрат беріп, насихат айтып жүрген ел ағалары мен ауыл 
ақсақалдары, олардың айналасындағы көпшілік сөздің 
әрі мен нәрін, мәні мен мәнісін тарихи ес, тарихи сана 
арнасында қапысыз танып, тереңге бойлап түсінген.

Ахмет Байтұрсынұлы Абайдың тыңдаушылары 
(оқырмандары) туралы жоғары пікір білдіреді: «Қай 
жерде ақындар жайынан, я ақындардың сөздері жайынан 
әңгіме болса, Абайдың сөзін мақтамайтын адам болмады. 
...сол мақтап отырған Абайы біздің Әбубәкір, Сейдахмет, 
Ақмоллаларымыз сықылды біреу ғой деп жүрдім» [10, 298]. 
Бұл әсер А. Байтұрсынов Абай және оның сөздері туралы 
алғаш естіген әңгімелер негізінде туғанға ұқсайды. Автор 
ойын былай жалғастырады: «1903 жылы қолыма Абай сөздері 
жазылған дәптер түсті. Оқып қарасам, басқа ақындардың 
сөзіндей емес, олардың сөзінен басқалығы сонша, әуелгі  
кезде жатырқап, көпке дейін тосаңсып отырасың. Сөзі аз, 
мағынасы көп, терең. Бұрын естімеген адамға шапшаң 
оқып шықсаң, азына түсініп, көбінің мағынасына  жете 
алмай қаласың. Кей сөздерін ойланып дағдыланған 
адамдар болмаса, мың қайтара оқыса да түсіне алмайды. Не 
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мағынада айтылғанын біреу баяндап ұқтырғанда ғана біледі. 
Сондықтан Абай сөздері жалпы адамның түсінуіне ауыр 
екені рас. Бірақ  ол ауырлық Абайдың айта алмағанынан 
болған кемшілік емес, оқушылардың түсінерлік дәрежеге 
жете алмағанынан болатын кемшілік» [10, 298-299]. 

А.Байтұрсынұлының мына пікірінің де мағынасы 
терең: «...Абайдың терең пікірлі сөздерін қарапайым 
жұрттың көбі ұға алмай, ауырсынады. Абайдың өлеңдерін 
мың қайтара оқып жаттап алып жүрген адамдардың да 
Абайдың кейбір өлеңдерінің мағынасын түсініп жетпей 
жүргендерін байқағаным бар. ...оқушылар түсінбесе, 
ол Абайдың үздік, ілгері кетіп, оқушылары шаңына ере 
алмағанын көрсетеді» [10, 303-304].

Абайдың тыңдаушылары, оқушылары туралы, 
олардың Абай шығармаларын қабылдау, түсіну деңгейлері 
туралы әдеби-теориялық тұжырым түрінде айтылған осы 
пікірлерде терең мән бар. 

А.Байтұрсынұлы сөзінің бірінші бөлігінде Абайдың 
сөзіне қатысты тыңдаушы ойлының биіктігі, Абай сөзін 
қабылдаудағы мазмұн байлығы жақсы сипатталған. Бұл – 
Абай шығармашылығын тыңдаушылардың (оқушылардың) 
қабылдау ерекшелігі туралы аса маңызды кәсіби пікір. 
А.Байтұрсынұлы сөзінің екінші, үшінші бөлігіндегі ойлар 
мен тұжырымдар – мемлекет және қоғам қайраткерінің, 
ғұлама ғалымның, сөз өнерінің, сөз өнері туралы ғылымның 
асқан майталманының, қоғамдық ойдың басындағы көсемнің 
Абай шығармашылығын қабылдау жайына берген сындарлы 
бағасы. Абай шығармашылығын тыңдаушылардың 
(оқушылардың) қабылдау, білу, түсіну кезеңдерінің 
ерекшеліктерін анықтауда А.Байтұрсынұлының ойлары 
мен пікірлерінің, тұжырымдарының тарихи мәні зор.   

Абайды өз заманында тыңдағандар, дұрыс 
түсінгендер болды, бірақ тыңдап, түсінгенін өзінің 
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күнделікті тіршілігінде ұстанып, қолданғандар аз еді. 
Абайдың насихатын тыңдау, түсіну, қабыл алу мүмкін 
болғанмен, оны күнделікті тіршілікте ұстану, қолдану 
тәуелсіз мемлекеті жоқ, басы бодандық ноқтасында тұрған 
ел жағдайында мүмкін емес болатын.

Абайды бүгінде біздің қалай түсініп жүргеніміз 
туралы айтқанда, «біз» ұғымын, ең болмағанда, мамандар 
деңгейінде саралап алуымыз қажет. Біз ұғымының 
аясында мамандардың бірнеше әлеуметтік тобы бар: а) 
Абайдың өмірі мен шығармашылығын зерттеушілер; ә) 
Абайдың шығармашылық мұрасын баспадан бастырып 
шығарушылар; б) Абайдың шығармаларын басқа тілдерге 
аударушылар; в) Абайдың өмірі мен шығармашылығын 
білім беру мекемелерінде оқытушылар; г) жаратылыстану-
математика бағытындағы ғылым салаларының мамандары; 
д) қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы ғылым салаларының 
мамандары; е) білім беру мекемелерінде орыс, ағылшын 
тілдерінде білім алған, қазақ тілінде әдеби, ғылыми стильде 
жазылған шығармаларды жете түсіне алмайтын мамандар 
т.б.

Абайдың өмірі мен шығармашылығын 
зерттеушілердің Абайды түсінуін қанағаттанарлық деңгейде 
деп болжауға болады. Абайдың өмірі мен шығармашылығын 
зерттеушілердің Абайды түсінуі қанағаттанарлық, қанағат 
тұтарлық болуы жалпы қоғам үшін ортақ көрсеткіш емес. 
Білім беру мекемелерінде орыс, ағылшын тілдерінде білім 
алған, қазақ тілінде әдеби, ғылыми стильдегі шығармаларды 
жете түсіне алмайтын мамандардың Абайды түсінуі 
қанағаттанарлық, қанағат тұтарлық деп айтуға келмейді. 
Бұл топтағы мамандардың қоғамда алатын үлес-салмағы 
едәуір. Түсінудің толымды болмауы тыңдаудың кемдігінен. 

Абай өз шығармаларының тілге жеңіл, жүрекке жылы, 
құлаққа жағымды, көңілге қонымды және ұғымды болғанын 
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оң көрген. Ақын өзінің тыңдаушысының сөз тыңдау, сөздің 
мәнін түсіну қабілетін, тыңдауға, түсінуге деген ынтасын 
жоғары бағалаған.

Тыңдаушы тұлғасын тану оның айтушы сөзін 
қабылдау үдерісін пайымдаумен бірлікте, бір арнада жүзеге 
асады. Абайдың сөзін оның тыңдаушыларының көркемдік 
қабылдауы – күрделі, өмірлік маңызы зор мәселе. Ақын 
өз сөзінің маңызы мен мәнін, тыңдаушыларының қандай 
сөзді тыңдауға ықыласты екенін жақсы білген, өз сөзін 
анық мақсат көздеп, сол мақсатына сай айтқан. Ол мақсат – 
тыңдаушыларының адамшылық негізін жақсарту, танымын 
байыту, мінезін түзету, жастарға үлгі беру. Ақынның 
өлең сөз, қара сөз үлгісінде айтқан ақылы, насихаты осы 
мақсатты көздеуден туды. Ақыл, насихат үлгісінде айтылған 
даналық сөзді тыңдауға жұрттың бәрі ынталы, ықыласты 
болды деу артық. Тыңдаушылардың бір саласы ақын сөзін 
таңырқап тыңдады, тебіреніп, ынталы жүрегімен сезді. Енді 
бір тыңдаушылардың құлағы бітеу болды, көкейіне сөз 
қонбады. 

Тыңдаушы айтушының сөзін тыңдайтыны рас, бірақ 
оның әрекетін тек қана тыңдаумен шектеуге болмайды. Ол 
тыңдаушы ғана емес, ол – тыңдаған сөзінің өзегіндегі мазмұн 
мен мағынаны білуші, түсінуші, пайымдап бағалаушы және 
тиісті әрекет жасаушы тұлға. Сонымен қатар ол айтушының 
сөзін жекелеген сөз, сөз тіркесі немесе сөйлем түрінде жеке-
жеке емес, бірбүтін айтылым қалпында қабылдайды және 
оны оған дейін айтылған сөз жүйесімен тығыз байланыста 
түсінеді, тыңдаған, білген және түсінген айтылымдардың 
мазмұндық-мағыналық жүйесіне сай өзінің жауап сөзін 
негіздейді. Осының бәрі тыңдаушының тыңдау, ойлау және 
жауап сөз айту әрекетінің күрделілігін білдіреді. Автор-
айтушы әрекетінде де өзіндік ерекшеліктер бар. Ол өз сөзін 
тыңдаушысының терең түсінуін, соған орай терең мағыналы 
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жауап сөз айтуын күтеді.     
 Тыңдаушы – Абай шығармашылығында образ 

деңгейінде жинақталған тұлға. Абайдың өзінің іс-
әрекетімен, шығармашылық қызметімен заманын түземек, 
жастарға үлгі бермек, заман адамының мінезін түзетпек 
болғаны белгілі. «Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі 
болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін 
кесер едім» [8, 183] – дегенде, Абай осындай ақындық-
азаматтық мақсатты көздеген. Ақын сөзінің, ақын 
шығармашылығының тыңдаушы жұртқа арналғаны осыдан 
да аңғарылады. Абайдың шығармашылық мұрасында 
тыңдаушысына арналмаған бір де сөз жоқ.

Жыраулар поэзиясында, ақындар айтысында, 
шешендік өнер өрісінде тыңдаушы тұлғасы басты рөл 
атқарды. Жазба әдебиет дәуірінде оқушы/оқырман ұғымы 
қалыптасты. Абай өз заманында заманының адамдарына 
арнаған сөзі жұртқа жазбаша әрі ауызша тарады. Ақын 
өз сөзінің бір саласын билер айтысында, жұмыс бабында, 
жиналған көпке ауызша айтып жеткізді. Өзінің сөзін түзу, 
түзелген сөз деп санап, тыңдаушыларының да түзелуін талап 
етті. Тыңдаушыларына бірде сұрақ қойып, бірде оларға 
арнайы қайырылып сөз айтты, тыңдаушыларының орынсыз 
сөзін, игіліксіз ісін сынап, дұрыс жол көрсетті, насихат 
айтты, олар туралы ойланып, олардың ісіне күйінген жайы 
да болды. 

«Егерде мал керек болса, қолөнер үйренбек керек» [8, 
176], – деген сөзін автор жалқыға емес, жалпыға  арнап айтты. 
Бұл жерде айтушының нақты тыңдаушысы көрінбейтіні 
рас. Алайда айтушының тыңдаушысы жоқ деуге болмайды. 
Ақынның қай сөзінде де тыңдаушысы әрқашан көңілінің 
төрінде, көзінің алдында. Ақынның шығармашылығында 
тыңдаушы тұлғасы жеке категория деңгейінде пайымдалған. 

Ақын шығармашылығында тыңдаушы образы, 
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тыңдаушы тұлғасы - толымды әрі маңызды зерттеу нысаны. 
Тыңдаушы тұлғасын, тыңдаушы образын әдеби шығарманың 
туу процесінің психологиясы, әдеби шығарманы қабылдау 
процесінің психологиясы жүйесінде арнайы пайымдау – 
ғылыми және әлеуметтік маңызы үлкен өзекті мәселе.

Сөз өнері туындысын көркемдік қабылдау, сөз 
өнеріндегі тыңдаушы тұлғасы қазақ әдебиетттануы мен 
өнертануында осы күнге дейін арнайы зерттелген емес. 
Оқырман, тыңдарман, көрермен деген сияқты атаулар 
айтылып жүргенмен, оларға қатысты мәселелер де зерттеу 
нысаны ретінде қарастырылмады. 

Сөз өнері туындысын көркемдік қабылдау, сөз 
өнеріндегі тыңдаушы тұлғасы туралы мәселе пәнаралық 
сипатымен ерекшеленеді. Әдебиеттану, өнертану, 
әлеуметтану, психология, тіл білімі ғылымдарының 
тоғысында тұрған мәселе болғандықтан, оны зерттеуге 
тәуекел етушілер де жоққа тән.

Өнер туындысын көркемдік қабылдау, тыңдаушы 
тұлғасы туралы ойлардың әуелгі легін Абайдың өзі айтты. 

Абай өзінің шығармашылық өмір жолында тыңдаушы 
тұлғасынан бір сәт те көз жазбаған. Ақынның өлең сөзінде 
де, қара сөзінде де тыңдаушыларының бейнесі нақты 
сипатталады. Автор шығармаларында олардың түр-түсі, 
кәсібі, әлеуметтік болмысы тиісті кеңістік пен уақыт 
шегінде шынайы бейнеленді. 

Бірінші сөзін ақын былай бастаған: «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 баянсызын, байлаусызын көрдік, бәрі қоршылық 
екенін білдік. Ал, енді қалған өмірімізді қайтіп, не қылып 
өткіземіз? Соны таба алмай өзім де қайранмын» [8, 127].
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Монолог, сұрақ-жауап, диалог арқылы бірбүтін болып 
түзілген мәтінде авторлық сана, кейіпкер санасы, тыңдаушы 
санасы өзара тоғысып, белгілі бір ойдың, ой жүйесінің 
түзілуіне қызмет етеді.

Ақын сөзінде оның өзінің және айналасындағы 
топтың, ол топтың ішіндегі әрбір жеке тұлғаның өткізген 
өміріне, болмысына тән ерекшеліктер, іс-әрекеттер 
сипатталған. Бұлар бірталай өмірін бірге, бірдей, бір-бірімен 
алысып, жұлысып, айтысып, тартысып, әурешілікті көре-
көре өткізген. Бұлардың әрқайсысы – образ. Олар бірбүтін 
ой жүйесінің түзілуіне бірдей қатысады және оларды бір-
бірінен бөліп, ажыратып алып қарауға болмайды. Бұлар 
бірдей және бірбүтін қалпымен тұлғаланады.

Мәтіннің мағыналық-құрылымдық жүйесінде ақын өз 
сөзін белгісіз біреуге емес, бірталай өмірін бірге өткізген 
өзі сияқты бір топ тыңдаушыларына арнап айтып отырғаны 
аңғарылады. Өз басындағы күйді өзі сияқты бір топ 
тыңдаушыларына да ортақ күй ретінде танып сөйлейді, өзі 
мен өзі сияқты бір топ адамның жай-күйін сөз еткенде, өзі 
олармен де, өзімен де диалог, сұрақ-жауап үлгісінде кеңесіп 
отырғандай қалып танытады. Өз сөзінің дұрыс-бұрысын 
өз тыңдаушыларымен кеңесе, пікірлесе отырып, бәрінің 
мұңы бірдей екеніне өзінің көзі жетіп, басқалардың да көзін 
жеткізгендей болып айтады. 

Айтушы мен тыңдаушы бірталай өмірін бірге, бір 
салада өткізгенімен, олардың әрқайсысының өз танымы, өз 
мақсаты, өз таңдауы барында сөз жоқ. Айтушының сөзін 
тыңдаушылары түрлі деңгейде қабылдап, түрлі деңгейде 
түсініп, пайымдайды. Айтушының сөзі тыңдаушыларына 
түрліше әсер еткені де түсінікті. Тыңдаушылар сол әсермен 
айтушының сөзін өзінше түсініп, өзінше ойланып, өзінше 
толғанатынын жоққа шығаруға болмайды. Айтушы 
тыңдаушыларының өз сөзіне қалай қарайтынын, қандай 
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ойға түсетінін сезіп, біліп отырғандай көрінеді. 
«Қалған өмірімізді қайтіп, не қылып өткіземіз», – 

деп ізденгенде, әуелі ел бағу ісімен айналысуға назар 
аударылады.

«Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке 
ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі 
басылмаған жастар бағамын демесе, бізді құдай сақтасын!» 
[8, 127]. Автор өзінің жайын, өзінің күйін айтып отырғанға 
ұқсайды. Бірақ бұл күй тек айтушыға, сөйлеушіге ғана тән 
күй емес, басқаларға да, айтушының сөзін тыңдаушы топқа 
да ортақ күй. Айтушы өз сөзінің жүйесін осы ортақ күйге 
негіздеп ұсынады. Сол себепті тыңдаушы жұрт айтушының 
сөзінің жүйесін қарсылықсыз қабылдауға бар. Ел бағу 
жайына қатысты ойын тыңдаушыларына өз тұрғысына сай 
ұсынған айтушы оны басқалардың да мақұлдауын қажет 
деп есептемейді, тыңдаушыларының ойына түрткі салуды 
жеткілікті деп біледі. Айтушы өз сөзімен әр тыңдаушының 
ойынан әртүрлі ойдың тууына қозғау салатынын да сезбей 
қалмайды. 

Ел бағу жайын саралап пайымдаған соң, айтушы мал 
бағу жайына ойысады. «Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. 
Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда 
қызығын өзің түгел көре алмайтұғын, ұры, залым, 
тілемсектердің азығын бағып беремін деп, қалған аз ғана 
өмірімді қор қылар жайым жоқ» [8, 127].

Айтушы сөзінің бұл бөлімінің бірліктері де өзара 
себеп-салдар қатынасты байланыста. Айтушының бұл 
сөзіне де тыңдаушылары іштей қосылып, айтушы өздерінің 
ойындағысын тауып сөйлегендей күй кешеді. Ара-тұра 
басқа ойлар да бас көтергендей болатынын жоққа шығару 
дұрыс болмауы

мүмкін. Бірақ, ойдың өзекті желісіне келгенде, 
тыңдаушыларының үні шықпайтынын да айтушы алдын ала 
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біліп отырғандай сезіледі. Бұл ретте айтушы тыңдаушымен 
үндесіп, тыңдаушы айтушымен тұтасып кеткенге ұқсайды. 
Сөйтіп айтушы екі түрлі қалыпта көрінгендей болады: 
айтушы әрі тыңдаушы. Айтушының бірінші, ең сенімді 
және тұрақты тыңдаушысы өзі сияқты көрінеді.

 Автордың сөзі – сөз өнерінің үлгісі. Автор сөз 
өнерінің үлгісін насихат айту мақсатында пайдаланып 
отыр. Бұл жерде автордың тыңдаушыларының эстетикалық 
қабылдауы туралы пікір айту артық. Тыңдаушылар айтушы 
сөзіндегі өмірлік мәні бар ойдың желісін қабылдайды, сол 
ойдың мәнісін түсінеді. Бірақ айтушы сол ойдың өзін дра-
малық қайшылықтарға құрады. Сол қайшылықтар негізінде 
тыңдаушыларда қайшылықты жан аффектілері туады. Ай-
тушының сөзін тыңдаушылардың қабылдауындағы әсерге 
осындай қайшылықты жан аффектілері негіз болады.  

Айтушы тыңдаушыларының бұған дейін өткізген өмірін, 
істеген ісін, ендігі жай-күйін жете білетіні оның сөзінен анық 
байқалады. Тыңдаушыларының жай-күйі мен өзінің жай-күйі 
бірдей екенін өткізген өмірлерінің, істеген істерінің санадағы 
бейнелері арқылы аңғартады. Бұл ретте айтушының өзі өзінің 
басты тыңдаушысы болып көрінеді. Айтар сөзінің мәнісін, 
оның басқаларға әсерін өзінің танымы, өз санасындағы бейнеге 
әсеріне қарай біледі. Басқалардың ұғым-түсінігі, өзі айтып 
отырған сөзге қатысы, көзқарасы өзінің ұғым-түсінігімен, 
көзқарасымен өзектес, сарындас екенін сезіп, біліп отырады. 

Айтушы бұл сөзінде де өзі сияқты топ болып отырған 
жұрттың көңіліндегісін тауып айтқандай. Тыңдаушылары 
бұл жерде де айтушының айтқан сөзінің мәнісін түсінеді, 
бағалайды, іштей мойындайды. Ғылым бағу, софылық 
қылып дін бағу, балаларды бағу жайында айтылған 
сөздер де тыңдаушылар үшін қисынды, негізді болып 
шығады. Тыңдаушылар іштей: «Жер ортасы жасқа келдік: 
қажыдық, жалықтық; қылып жүрген ісіміздің бәрінің 
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баянсызын, байлаусызын көрдік, бәрі қоршылық екенін 
білдік», – дегенде, әрқайсысы өз басындағы жайды, өткен 
өмір тәжірибесінің сабақтарын жаңаша ұққандай болады. 
Айтушының сөзін тыңдап, ондағы мәнді біліп, түсіну 
барысында олар да: «Енді қалған өмірімізді қайтіп, не 
қылып өткіземіз?» – деп толғанады. Айтушының сөзі белгілі 
бір мазмұндағы ақпаратты берумен қатар әр тыңдаушының 
өз өмірінің жеке тәжірибесі бойынша көрген, білген, 
көңіліне тоқыған ойлары мен сезім толқындарына қозғау 
салады. Осының негізінде әр тыңдаушы өзінше толғанады, 
өзінше ойланады. Тыңдаушылар көңіліндегі осындай 
толғанысты, ойлы күйдің тууының өзі айтушы сөзіндегі ой 
қозғаушы күштің, оны қабылдаудағы көркемдік қуаттың, 
шығармашылық сипаттың табиғатын танытады. 

Сөзінің соңын автор: «Ақыры ойладым: осы ойыма 
келген нәрселерді қағазға жаза берейін, ақ қағаз бен қара 
сияны ермек қылайын, кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, 
жазып алсын, я оқысын, керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі 
дедім де, ақыры осыған байладым, енді мұнан басқа ешбір 
жұмысым жоқ» [8, 128], – деп бітіреді. Бұл күй, бұл таңдау – 
тек айтушының өзіне ғана тән күй, өзіне ғана лайықты таңдау. 
Тыңдаушылар іштей айтушының мұнысына да қарсылық 
білдірмейді, қарсылық білдіруге негіз болмайды. Оның 
үстіне автор тыңдаушыларының өз насихатынан 
ғибрат алуын, оларды өз дегеніне көндіруді міндет 
тұтпайды, оларға ой салуды жеткілікті деп біледі.

Автор ойына келген нәрселерді қағазға жазатын 
болған соң, өзінің оқушылары туралы да ойланады: «кімде-
кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын...».

Абай өзінің шығармаларын оқушылары үшін жазып 
отырғанын аңғартады. Оқушыларына өзінің ойларын, 
пікірлерін, сөзін қабыл алуды міндет етпейді. Оқушылардың 
бәрі бірдей еместігін, олардың әрқайсысының өз таңдауы 
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мен өз қалауы болатынын да ескереді. Сөзінің, ұсынар 
ойының оқушылары үшін керекті болуын мақсат етеді.

Жиырма сегізінші сөзін Абай былай бастайды:
«Ей, мұсылмандар! Біреу бай болса, біреу кедей 

болса, біреу ауру, біреу сау болса, біреу есті, біреу есер 
болса, біреудің көңілі жақсылыққа мейілді, біреудің көңілі 
жаманшылыққа мейілді – бұлар неліктен? – десе біреу, сіздер 
айтасыздар: құдай тағаланың жаратуынан, бұйрығынша 
болған іс деп» [8, 169].

Cөздің басы екі бөліктен тұрады: бірі – «біреудің» 
сұрауы; екіншісі – қойылған сұраққа тыңдаушының айтқан 
жауап сөзі. «Біреудің» сұраулы сөзі екінші тараптың жауап 
сөзінің тууына негіз болған. Екі бірліктен тұратын осы бір 
ауыз сөзді біріктіріп айтушы-автор бар, оның өз тыңдаушы-
сы бар. Сөздің бірінші бірлігі белгілі бір ахуалдың сипатын 
білдіретін хабардан және осы ахуалдың болу себебі тура-
лы сұрақтан тұрады. Сөздің екінші бірлігі – осы ахуалдың 
болу себебі туралы сұраққа өздерін мұсылман санап жүрген 
молдалардың жауап сөзі. Әрқайсысы өз алдына бөлек, дара 
екі тараптың бірінің сұрағы мен ол сұраққа екінші тарап-
тың берген жауабынан тұратын осы сөз айтушының сөзінің 
мағыналық-құрылымдық жүйесінің түзілуіне негіз болады. 
Әуелгі екі тараптың әрқайсысының сөзіндегі мән, екі тарап-
тың әрқайсысының санасында сәулеленген суреттің сөзге 
айналған үлгісі, кейінгі айтушының сөзі – бәрі де автордың 
шығармашылық санасында қорытылып, пішінге түскен.

Автор-айтушы белгілі бір жайды айтқанда, өз сөзіне 
тыңдаушыларының қандай әсерде болатынын алдын ала 
болжап біледі.  Өйткені ол сұраулы сөздің мәнісін терең 
түсінеді. Ал айтушы мұсылман-молдалардың жауап сөзінің 
мазмұнынан олардың білім деңгейінің төмендігін, таным 
кеңістігінің тарлығын, түсінігінің терістігін, ойының 
қателігін көріп, біліп тұрады. Оның мәнісі автордың отыз 
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сегізінші сөзінде былай ашылады: 
«Моллалар тұра тұрсын, хұсусан1 бұл замананың 

ишандарына бек сақ болыңдар. Олар – фитнә2 ғалым, 
бұлардан залалдан басқа ешнәрсе шықпайды.     

Өздері хүкім шариғатты3 таза білмейді, көбі надан 
болады. Онан асып өзін-өзі әһіл тариқат4 біліп және біреуді 
жеткізбек дағуасын қылады. Бұл іс олардың сыбағасы емес, 
бұлардың жеткізбегі мұхал5, бұлар адам аздырушылар, хат-
тә дінге де зарарлы дүр» [8, 205]. 

Жиырма сегізінші сөздің жүйесіндегі тыңдаушы 
мен айтушы арасындағы коммуникативтік қатынаста отыз 
сегізінші сөздің тікелей және ашық көрініп тұрған қызметі 
жоқ. Соған қарамастан оның мазмұны, мәні  мен мәнісі 
автор-айтушының шығармашылық санасындағы ақиқаттың 
сәулесінде тұнып тұрады. Ол сәйкес, ұқсас коммуникативтік 
ахуал кеңістігінде автор-айтушы сөзінің мазмұны мен 
мағынасының, мағыналық-құрылымдық жүйесінің негізі 
қызметін атқарады.

 Автор-айтушының шығармашылық санасындағы 
болмыс бейнесі айтылым арқылы жалпыхалықтық мәні бар 
құндылықтар жүйесінің құрамдастары түрінде тыңдаушы-
ның санасында сәулеленеді. Бұл құндылықтарды қалтқы-
сыз қабылдау, соған сай әрекет ету автор-айтушы үшін де, 
тыңдаушы үшін де, жалпы жұрт үшін де маңызды. Қалыпта-
сқан жағдай аясында автор-айтушының ұстанымын тыңда-
ушы толығымен қабылдап алатыны туралы ұғым туады. 

Жауап сөзді айтушы мұсылман-молдалар өздерінің 
қандай нәрсені де «құдай тағаланың жаратуынан, 

1 Әсіресе
2 Бүліншілік, бұзықтық
3 Шариғат жолы
4 Сопылық жолындағы адамдар
5 Мүмкін емес, екі талай
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бұйрығынша болған іс» деп білгенін дұрыс көруі, басқаша 
болуы мүмкін еместігіне көздері жетіп тұрғандай болуы 
ғажап емес. Осы ретте білім туралы халықтың дәстүрлі 
дүниетанымындағы түсініктерді еске алған орынды: а) іс-
әрекетсіз білім; ә) білімсіз іс-әрекет; б) білімге негізделген 
іс-әрекет. Адамзат қоғамының тарихында бұлардың үшеуі 
де болған, бар, бәлки болады. Бұлардың ішінде жеке тұлға 
үшін де, жалпы көпшілік үшін де пайдасызы – іс-әрекетсіз, 
іс-әрекетке ұласпаған пайдасыз білім. Көп үшін игіліктісі 
– білімге негізделген пайдалы іс-әрекет. Ал көп үшін 
зияндысы – білімсіз жасалған іс-әрекет. Абайдың жиырма 
сегізінші сөзіндегі жауап сөз айтушы «мұсылман-молдалар» 
айтқан сөз – білімсіз жасалған іс-әрекеттің түрі. 

Айтушы мен тыңдаушы арасындағы коммуникативтік 
қатынаста адамның адамды білуі, түсінуі және бағалауы 
анық көрініс тапқан. Адамның адамды білуінің, түсінуінің, 
бағалауының негізі – олардың өзара коммуникативтік 
қатынасы жүйесіндегі сөздері. 

«Біреудің» сұраулы сөзіне жауап сөзді айтушы – 
өздерін мұсылман деп біліп, қара халыққа мұсылмандық 
жолын көрсетіп, насихат айтушылар. Жауап сөзде олардың 
танымының, санасының сипаты көрініс тапқан. Бұл сөздер 
– оны айтушылардың санасындағы түсініктің көлеңкесі. 
Бұл екі тарап айтушы мен тыңдаушының санасындағы 
түсінік те, ол түсініктің сәулесі мен көлеңкесі де келесі бір 
түсініктің тууына, ол түсініктің өзіндік сәулесінің көрінуіне 
себепші болады. Бұлардың бәрінің жөні мен жүйесі 
автордың шығармашылық санасынан беріледі. 

Өз заманының молдалары жайында Абай өлең 
сөздерінде де айтқан. Қара сөздерінде де тиісті бағасын 
берген: «Бұл заманның молдалары хаким атына дұшпан 
болады. Бұлары – білімсіздік...» [8, 203]. Білімсіз айтылған 
насихат, білімсіз айтылған сөз өздерін мұсылман санап 
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жүргендердің аузынан айтылатын болса, ондай сөз 
«қауымды адастырып бітіреді» [8, 203]. Бұған қарсы рас 
сөз айтпасқа, оларды адасқан бағытынан бұрып алып, 
тура жолға салмасқа болмайды. Өздерін мұсылман санап 
жүргендердің әлгіндей жауап сөзіне орай автор-айтушы 
рас, дұрыс сөзді айтады, өзінің дұрыс ойын, дұрыс пікірін 
негіздейді. «Ей, мұсылмандар!» – деп, өз сөзінің кімге, 
қандай тыңдаушысына арналатынын білдіреді.

Автор-айтушы сілтеме жасап отырған «біреудің» 
сұраулы сөзінің құрылым-жүйесіне және бір назар 
аударайық:

біреу бай;  
біреу кедей;  
біреу ауру; 
біреу сау;   
біреу есті; 
біреу есер;
біреудің көңілі жақсылыққа мейілді; 
біреудің көңілі жаманшылыққа мейілді. 
Адамдардың басында болатын осындай түрлі 

жайларды тізіп айтып келіп, айтушы «біреу» оның себебін 
сұрайды:

– Бұлар неліктен?
«Біреудің» қойған сұрағына тыңдаушылардың жауап 

сөзі дайын: 
– Құдай тағаланың жаратуынан, бұйрығынша 

болған іс.
Сөзде көрініс тапқан оқиға – тараптардың басынан 

өткен іс. Сұрақ қоюшы «біреу» де, оған жауап берушілер 
де нақты. Осы оқиға-істің қатысушы тараптары автордың 
шығармашылық ойлау әлемінде бір-бірімен сұрақ-жауап 
үлгісінде тілдік қатынасқа түседі. Белгілі бір уақыт пен 
кеңістік шегінде екі тараптың әрқайсысы – айтушы әрі 
тыңдаушы. Кейінгі уақыт пен кеңістік аясында бұларға 
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автор-айтушы қосылады. Ол да әрі тыңдаушы, әрі айтушы.
Автор сөз жүйесіне тыңдаушы болып қосылып, 

тыңдап, қабылдаған жайға қатысты өз ойын айтушы, 
алдыңғы айтушылардың пікірін теріске шығарып, рас сөзді 
айтушы, бірден-бір дұрыс пікірді негіздеуші, ақиқатты 
айтушы тұлға ретінде дараланады, тыңдаушыларына дұрыс 
жол көрсетуші де сол. Автор-айтушы алдыңғы уақыт пен 
кеңістік шегіндегі айтушы және тыңдаушы тараптардың 
айтқандарын еске алып: «Ей, мұсылмандар!» – деп, жауап 
айтушы тараптың сөзін сарапқа салады, тыңдаушыдан 
айтушыға айналады, жай бір айтушыға емес, өздерін 
мұсылман деп санап, басқаларға үлгі көрсетіп жүрген 
топтың сөзінің де, ісінің де, ойының да мұсылманшылыққа 
жат екенін дәлелдеп, түзетушіге, сын айтушыға айналады. 
Тыңдаушыларының сөзінің, ойының, іс-әрекетінің терістігін 
әшкерелеп айту айтушы мен тыңдаушы арасындағы 
коммуникативтік қатынаста қайшылықты ахуалдың 
тууына алып келеді. Молда болып, қалың жұртқа хақтың 
жолын көрсетіп жүрміз, мұсылманшылықтың тұтқасын 
ұстап жүрміз деушілерге сөздерінің де, ойларының да, 
түсініктерінің де терістігін, мұсылмандыққа жаттығын 
айтқан сөзді есту, естігеніне илану оңайға түспейді. Бірақ 
айтушы өз ойын бұлтартпайтын ақиқат қисындармен 
дәлелдейді. Ақыл-ойы жетілген, ақыл тоқтатқан тыңдаушы 
үшін оны қабылдамасқа, мақұлдамасқа, мойындамасқа жол 
жоқ. 

Автор-айтушының сөзі тыңдаушы көңілінде 
өзара тығыз байланысты ойлар мен пікірлердің тұтас бір 
жүйесінің тууына қозғау салады. Автор-айтушы өз сөзінің 
дұрыстығына тыңдаушының иланбасқа, көнбеске шарасы 
қалмайтын жағдай қалыптастырады.   

Айтушы-автор әуелі: «Біз құдай тағаланы ғайыбы 
жоқ, міні жоқ, өзі әділ деп иман келтіріп едік», – деп баршаға 
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ортақ ақиқатты алға тартады. Айтушы тыңдаушыларымен 
біртұтас болып, сөзін өзі мен тыңдаушылары үшін бірдей 
ақиқат, дәлелдеуді керек етпейтін айдай анық шындықты өзі 
мен тыңдаушыларының атынан айтып тұрғандай болады. 
Бұл жерде айтушы тыңдаушыларымен бірбүтін болып, 
бәріне ортақ ақиқатты айтқанда, өзіне де, өзгелерге де жаны 
ашып, өзіне де, өзгелерге де қамқор көңілмен айтады. Ол 
өзінің тыңдаушыларымен бірігіп, тұтасып, өзекті ойын 
бәрінің атынан және бәріне арнап айтады. Айтушының 
тыңдаушыларымен тұтасып, бірбүтін болғандай қалпынан 
айтушы мен тыңдаушы арасындағы қатынастың жаңа 
қыры ашылады. Бірақ айтушының осы сөзі тұсында 
тыңдаушы ойланса болар еді. Өйткені айтушының бұл 
сөзінде жасырынып жатқан белгілі бір мән барын сөз 
танитын тыңдаушы сезбей қалмайды. Ол мән сөздің өзінде 
емес, астарында немесе ығында екенін көкірегінің көзі 
ашық тыңдаушы ғана ұғады. Бір ауыз сөздегі баршаға 
белгілі ақиқаттың арнайы айтылуында мән бары анық. 
Тыңдаушының ойын сол мәнге сілтеп тұрған белгі, нышан 
(айтылған бір ауыз сөз) белгілі. Ендігі қалғаны – сол белгі, 
нышан білдіретін мәнді табу. Ал ол  қандай мән екенін 
тауып пайымдау тыңдаушылар үшін оңай емес. Бұл жерде 
мынадай таным нысандарының жүйесі бары байқалады: 
белгі, нышанды білдіруші құрал (бір ауыз сөз)→белгі 
нышан сілтейтін мән→белгі нышан сілтейтін мәнді тауып 
пайымдау. Айтушы сөзінің жүйесіндегі осы құрамдастарды 
білмейінше, тыңдаушы тұлғасы дараланбайды. 
Тыңдаушының интеллектуалдық деңгейі осы көрсетілген 
құрамдас бірліктерді өзара сабақтас пайымдау қабілетінің 
деңгейіне байланысты анықталады.  

Талдау нысаны болып отырған ахуал аясында 
айтушының сөзіне автордың шығармашылық санасындағы 
тыңдаушы тарапынан қолдау бар, ол дәлелдеуді керек 
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етпейтін, баршаға белгілі ақиқатты ақиқат деп таниды, 
айтушының сөзін ақиқатқа сай деп біледі. Ол басқа 
тыңдаушылырдың да осындай қалыпта екеніне сенімді. 

Нақты тыңдаушыларын осындай күйге келтірген 
соң, айтушы ойын әрі қарай жалғастырады: «Енді құдай 
тағала бір антұрғанға, еңбексізге мал береді екен. Бір 
құдайдан тілеп, еңбек қылып, пайда іздеген кісінің еңбегін 
жандырмай, қатын-баласын жөндеп асырарлық та қылмай, 
кедей қылады екен. Ешкімге залалсыз бір момынды ауру 
қылып, қор қылады екен. Қайда бір ұры, залымның денін 
сау қылады екен. Әке-шешесі бір екі баланың бірін есті, 
бірін есер қылады екен. Тамам жұртқа бұзық болма, түзік 
бол деп жарлық шашып, жол салады екен. Түзікті бейіске 
шығарамын, бұзықты тозаққа саламын деп айта тұра, 
пендесінің біреуін жақсылыққа мейілдендіріп, біреуін 
жаманшылыққа мейілдендіріп, өзі құдайлық құдіретімен 
біреуін жақсылыққа бұрып, біреуін жамандыққа бұрып 
жіберіп тұрады екен.

Осының бәрі құдай тағаланың ғайыпсыз, мінсіз ғафур 
рахимдығына, әділдігіне лайық келе ме? Жұрт та, мүлік те – 
өзінікі. Бұл қылғанын не дей аламыз? Өз мүлкін өзі не қылса 
қыла береді. Оны ғайыпты болды дей алмаймыз десең, ол 
сөзің құдай тағаланың ғайыбы, міні жоқ емес, толып жатыр, 
бірақ айтуға бата алмаймыз дегенің емес пе? 

Олай болғанда, пенде өз тырысқандығыменен 
не табады? Бәрін қылдырушы өзі екен. Пенде пендеге 
өкпелейтұғын ешнәрсе жоқ. Кім жақсылық, кім жамандық 
қылсадағы құдайдан келген жарлықты қылып жүр екен 
дейміз бе?» [8, 169-170].

Айтушы өзінің сөзімен проблемалық ахуал 
қалыптастырады. Нақты тыңдаушыларының сұрақ сұраған 
«біреуге» айтқан жауап сөзінің негізі, қисыны жоқтығын 
аңғарта келіп, өз пікірін білдіреді. Пікірінің негіздемесін, 
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дәйектемесін жеткілікті деңгейде ашып, айқындап алған 
соң, қорытынды жасайды: «Жоқ, жақсылық, жамандықты 
жаратқан - құдай, ләкин қылдырған құдай емес, ауруды 
жаратқан құдай, ауыртқан құдай емес, байлықты, кедейлікті 
жаратқан құдай, бай қылған, кедей қылған құдай емес деп 
нанып, ұқсаң болар, әйтпесе жоқ»» [8, 171].

Сөздің құрылымдық жүйесі бірнеше бөліктен 
тұрады: 1) «Біреудің» сұраулы сөзі; 2) сұраулы сөзге 
молдалардың жауап сөзі; 3) молдалардың жауап сөзіне орай 
автор-айтушының сөзі; 4) автор-айтушының молдаларға 
арнап айтқан сөзінің негізгі бөлімі; 5) автор-айтушының 
молдаларға арнап айтқан сөзінің қорытынды бөлімі. Әр 
бөлімнің өзіне тән мағынасы, мәні бар және олар бір-бірімен 
сабақтас, бір желінің бойында. Оларды бір-бірінен бөліп 
алуға болмайды. Әр бөлімнің мағына, мәні нақты және 
оларды басқа бөлімдердің мағына, мәнімен байланыста, 
бірлікте ғана түсінуге болады. Сонымен бірге тыңдаушы 
автор-айтушының сөзінің мағыналық-құрылымдық жүйесін 
саралай отырып, оның ойлау кеңістігіне тән ерекшеліктерді 
таниды.

Айтушы нақты тыңдаушыларына өзінің жеке басының 
қалауы немесе қажеттілігі жайында айтып отырған жоқ, 
жалпы жұрт үшін маңызды, қоғамдық, әлеуметтік мәні зор 
ізгі мақсатпен сөйлейді. Сөйлеген сөзі қисынды, жүйелі, 
айтқан ойы, пікірі дәлелді. Оған иланбау, оны қабыл алмау 
ақылға қайшы. Айтушының бұл сөзді айтудағы мақсаты да 
ізгі - адасқандарды тура жолға салу, көпке пайдасын тигізу. 
Әйтсе де айтушының сөзінің мәнісін түсіну тыңдаушылар 
үшін оңай болмайтыны да түсінікті.

Айтушы-автордың сөзін тыңдаушының қабылдауы, 
түсінуі түрліше деңгейде болады. Автор-айтушы сөзінің 
мәнісін тыңдаушының өзінше түсінуі бар да, автор-айтушы 
түсіндіргендей түсінуі бар. Сонымен қатар түсінген жайды 
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бағалау бар. Түсінген жайды бағалау ойлау механизмдері 
арқылы жүзеге асады. Бұл орайда салыстырудың, саралау 
мен жинақтаудың маңызы жоғары. Тыңдаушылардың 
танымы неғұрлым терең, өмірлік тәжірибесі неғұрлым бай 
болса, автор-айтушының сөзін түсінуі, әдеби шығарманы 
қабылдауы соғұрлым толық болмақ. Автор-айтушы 
өз сөзінің тыңдаушылары үшін қаншалықты түсінікті, 
ұғымды болатынын алдын ала білмей қалмайды. Ол 
тыңдаушыларының тыңдау, түсіну, ойлау қабілетінің 
деңгейін де ескереді. 

Сөздің мағыналық-құрылымдық жүйесінен мынаны 
аңғаруға болады: айтушы тыңдаушыларына белгілі бір 
оқиғаның жайын айтады; айтылымның өзі бірбүтін тұтастық; 
оның құрамында әуелі екі тараптың коммуникативтік 
қатынасына негізделген ахуал берілген; содан кейін екінші 
тараптың айтылымы үшінші бір тараптың айтылымының 
тууына негіз болады. Әр айтылымның өз тыңдаушысы бар.

Айтушының сөзін нақты тыңдаушылар қалай 
қабылдады, айтушының сөзін қабыл алып, өздерінің 
адасуда екенін білді ме, адасқан бағытынынан қайтып, 
тура жолға түсті ме деген сияқты сұрақтар ақынның бүгінгі 
оқушыларының көкейінде тұруы мүмкін. Айтушы мен 
тыңдаушылар арасында пікір, түсінік қайшылығы болғанына 
қарамастан, тыңдаушылар сөздің мәнісіне ден қойды ма? 
Тыңдаушылар сөз танитынға, сөз мәнісін білетінге ұқсай 
ма? Тыңдаушылардың тарапынан бұл сұрақтарға жауап 
жоқ.

Айтушы үшін оның замандас тыңдаушыларының 
жауабы маңызды болмауы да мүмкін. Жөнге, жүйеге 
тоқтағанда, тыңдаушылар сөздің мәнісіне ден қоюға тиісті. 
Автордың шығармашылық санасындағы тыңдаушы осы 
пікірдің жағында. Бірақ сөз тану, сөздің мәнісін ұғу, таныған, 
ұққан жайға тоқтау Абайдың замандас тыңдаушылары үшін 
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оңай болмаған. Автордың шығармашылық санасындағы 
тыңдаушының ойында бұл жай да тұрады. 

 Автор-айтушының сөзінде дәйектелген, негіз-
делген пікір бар, ол пікірдің дұрыстығы силлогизм заң-
дылықтарына сай жете дәлелденген. Сөз жүйесінен автор-
айтушының шығармашылық ойлау табиғаты, ой қорыту, 
пікір негіздеу ерекшеліктері аңғарылады. Оны қабылдау 
үдерісінде тыңдаушының ойлау деңгейі, таным дәрежесі, 
түсіну, бағалау қабілеті белгілі болады. Автор-айтушының, 
автордың шығармашылық санасындағы тыңдаушының бұл 
жайлардың ешқайсысын қалт жібермей, байқап, бақылап, 
бағалауға мүмкіншілігі жеткілікті. Нақты тыңдаушының 
тыңдау, түсіну, бағалау қабілетін автор-айтушы мен автордың 
шығармашылық санасындағы тыңдаушы айтылған сөздің 
жүйесіне орай берілуі ықтимал жауаптардың нұсқалары 
негізінде алдын ала болжап, білуі де мүмкін. Автор-
айтушының сөзін нақты тыңдаушылардың қабылдау сипаты 
олардың ықтимал жауап сөздерінің нұсқалары негізінде 
автордың шығармашылық санасындағы тыңдаушыға алдын 
ала белгілі болуы ғажап емес.     

Абай он тоғызыншы сөзінде: «Адам ата-анадан 
туғанда есті болмайды: естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, 
дүниедегі жақсы, жаманды таниды-дағы, сондайдан білгені, 
көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан 
сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір 
естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп білген 
жақсы нәрселерін ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда 
іске жарайды, соны адам десе болады» [8, 155], – дейді. 
Абайдың білім коцепциясы аясында қарастырылатын 
мәселелерді пайымдауда бұл тұжырымдардың маңызы 
мен мәні зор. Сонымен қатар бұл жерде келесі бір іргелі 
мәселені парықтауға жол ашылады. Ол мәселе – ақынның 
шығармашылық санасындағы тыңдаушы тұлғасы.
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«Дүниедегі жақсы-жаманды тану» – тұлғаның «есту, 
көру, ұстау, татып ескеру» [8, 155], «көру, есту, иіскеу, тату, 
сипау, ет сезімі» [11, 159]  әрекетінің тиісті нәтижелері. 
Абайдың шығармашылық санасындағы тыңдаушы үшін 
көру, есту сезімдері басты қызмет атқарады. Оның мәнісі 
– автор барда, тыңдаушы да бар, тыңдаушы барда айтушы 
да бар. Айтушы сөзін көзінің алдындағы тыңдаушыға арнап 
айтқанда, тыңдаушының көз алдында айтушы бейнесі де 
тұрады. Шығармашылық еңбек, шығармашылық ойлау 
кеңістігінде, шығармашылық еңбек үдерісінің кезеңдерінде 
тыңдаушы ақынның көз алдында. Әр сөзінің салмағын, 
әр ойының мағынасын көз алдындағы, шығармашылық 
санасындағы тыңдаушысының танымы мен талғамын негізге 
ала отырып анықтау – автордың басты шығармашылық 
тұрғысы.

Абай шығармашылығындағы тыңдаушы тұлғасы 
дегенде, біздің ойымызда өзара тығыз сабақтасқан үш нысан 
тұрады: а) шығармашылық тұлға (автор); ә) шығарма; б) 
тыңдаушы (айтушы↔сөз↔тыңдаушы). Шығарма автордың 
өмір құбылыстарын қабылдауы мен көркемдік жинақтауы 
негізінде туады. Тыңдаушының автор шығармасын 
қабылдауы шығарманы және онда бейнеленген өмір 
құбылыстарын пайымдау арқылы жүзеге асады. Шығарма 
авторының өмір құбылыстарын қабылдауы мен көркемдік 
жинақтау үдерісі және тыңдаушының автор шығармасын 
қабылдау үдерісі бір-бірімен тығыз байланысты. 
Автор↔шығарма↔тыңдаушы арақатынасындағы соңғы 
саты –тыңдаушының шығарманы қабылдауы.

Абай айтушы ретінде өзінің тыңдаушыларымен 
тікелей қатынасқа түскен кездің жайын негізге алып 
сөйлейді. Тыңдаушыларының жай-күйі, ойлары айтушының 
сөзінде шынайы көрініс тапқан. Ақын шығармаларында 
айтушының сөзіне тыңдаушыларының қалай қарағаны, 
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қандай қалып, мінез көрсеткені түрлі қырынан бейнеленген. 
Мұның өзі тыңдаушы тұлғасын парықтауда ақынның 
шығармашылығы бірден-бір басты дерек көзі қызметін 
атқаратынын көрсетеді.

Айтушының сөзін тыңдаушы өзінің таным деңгейіне 
сай қабылдайды. Айтушының сөзін тыңдаушы «жайқақтап, 
шалғырттанып есітсе, не есіткен жерін қайта қайырып сұрап 
ұғайын деп тұщынбаса, не сол жерде сөздің расына көзі 
жетсе де, шыға беріп қайта қалыбына кетсе» [8, 155], оның 
естігені/тыңдағаны мен естімегені/тыңдамағаны арасында 
ешқандай айырмашылық болмайды. Мұндай қалыптағы 
«тыңдаушысын» Абай «сөз танымайтұғын» жандардың 
қатарына қосады. «Осындай сөз танымайтұғын елге сөз 
айтқанша, өзіңді танитұғын шошқаны баққан жақсы деп бір 
хакім айтқан екен, сол секілді сөз болады» [8, 155]. 

Хакімнің сөз танымайтұғын адамдарға сөз айтқаннан 
өзін танитұғын шошқаны баққан жақсы деп білуінде 
тыңдаушы тұлғасына бағытталып айтылған сын бар. 
Тыңдаушы тұлғасы дегенде, оның өмірлік тәжірибесі, білімі, 
көргені, танымы мен талғамы, кісілік келбеті ескеріледі. Егер 
тыңдаушы мұндай талаптарға сай болмаса, онда оның сөз 
танымайтын болғаны. Абай осы сынға негіз болған ахуалды, 
шындық құбылыстарды өз басынан өткеріп, өз санасында 
саралап келіп, сөз танымайтұғын тыңдаушыға қатысты 
көзқарасын анық білдіреді. Ақынның шығармашылығында 
тыңдаушы тұлғасы дараланып, көркем образға айналады. 

Ақын сөз танитын тыңдаушысына қоятын талаптарын 
ұсынады: а) тыңдап, естіп отырғанда жайқақтамау, 
шалғырттанбау; ә) тыңдап, естігенін қайта қайырып сұрап, 
ұғайын деп тұщыну.

Абайдың заманында сөз танитын тыңдаушы көп 
болмаған. Жұрттың көбінің көңілі алаң болған. Оның себебі 
– жұрттың бәрінің аларман болуы, көбінің ар ойламай, 
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пайда ойлауға бейім тұруы. Тыңдап, естіп отырғанда 
жайқақтамайтын, шалғырттанбайтын, тыңдап, естігенін 
қайта қайырып сұрап, ұғайын деп тұщынатын тыңдаушы аз 
болды. Ақын өз сөзін жалпы тыңдаушыларға арнағанмен, аз 
да болса осындай тыңдаушыларының табылғанын қанағат 
етті, елдің жастарынан үміт етті. 

Жиырма алтыншы сөзінде Абай біздің қазақтың 
бәйгеге қосқан аты озып келсе, күреске түсірген балуаны 
жықса, салған құсы алса, қосқан иті қашқан аңды өзгеден 
озып барып ұстаса, есі шығып бір қуанатынын сипаттап 
келіп, осы қуаныштың негізін ашып көрсетеді: биттей 
нәрсеге бола «бір үлкен іс қылған кісідей қуанған болып, 
ана өзгелерді ызаландырсам екен демек» [8, 163-164]. 

Бәйгеден аты озып келген кісінің қуанатыны, сондай 
жүйрік аты бәйгеге ілінбей қалған кісі өкініп, ия қапы 
қалғандай бір ісіне қапа болатыны белгілі. Енді сондай 
адамдардың көз алдында бәйгеден озып келген аттың 
иесінің есі шығып қуануы, өзінің басқалардан асықтығын 
паш еткендей болып масаттануы, оларды мазақ қылғандай 
ызаландыруы – бұл да рас. Абай осы көріністі, осы 
оқиғаны, осы мінезді адамшылық, кісілік құндылықтар 
тұрғысынан бағалайды. Сол тұрғыдан: «Надан ел қуанбас 
нәрсеге қуанады. һәм қуанғанда не айтып, не қойғанын, не 
қылғанын өзі білмейді, есі шығып, бір түрлі мастыққа кез 
болып кетеді. Һәм ұялғандары ұялмас нәрседен ұялады, 
ұяларлық нәрседен ұялмайды. Мұның бәрі – надандық, 
ақымақтықтың әсері» [8, 163], – деп ой түйеді.  Ақын 
ойының өзегі аксиологиялық мәнімен маңызды.                                                                                                             

Ақын бәйгеге қосқан аты озып келген, күреске түсірген 
балуаны жыққан, салған құсы алған, қосқан иті қашқан 
аңды өзгелердің иттерінен озып барып ұстаған адамдардың 
есі шығып қуануы, басқаларды ызаландыруы кісілікке шет 
екенін айтқанда, әлгілер құлақ қойып тыңдайды, «кейбіреуі 
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«рас, рас» деп ұйыған болады» [8, 164]. Алайда мұны ақын 
сөзін қабылдау деп түсінуге болмайды. Сөздің мағынасын 
түсіну, пайымдау негізінде тиісті пікір түю, қорытынды 
жасау және сол қорытындыға сай әрекет ету болмаған жерде 
тыңдаушының тыңдағаны тыңдамағанмен теңеседі. Ақын 
«құлақ қойып» тыңдағандай кейіп танытып, тыңдаған сөзге 
«ұйығандай» болғандардың бейнесін көрсете келіп, өзі үміт 
еткен тыңдаушыларына  арнап мынадай кеңес береді: «Оған 
нанба, ертең ол да әлгілердің бірі болып кетеді. Көңілі, көзі 
жетіп тұрса да, хайуан секілді әуелгі әдетінен бойын тоқтата 
алмайды, бір тиянақсыздыққа түсіп кетеді, ешкім тоқтатып, 
ұқтырып болмайды» [8, 164]. Автордың тыңдаушылыры 
бейнесінің қатарында мына бейне қатты ерекшеленеді, 
бірбүтін образ болып дараланады.

Ақынның айтқан сөзін жалпы тыңдаушы бір қалыпта, 
бір сарында қабылдамауы мүмкін, бірақ олар ақынның 
сөзінде негіз барын, ойы жүйелі екенін жоққа шығармайды, 
шындық барын іштей мойындайды.

Айтылған сөзде тыңдаушылардың белгілі бір тобына 
сипаттама берілген. Бәйгеге қосқан аты озып келген, 
күреске түсірген балуаны жыққан, салған құсы алған, 
қосқан иті қашқан аңды өзгелердің итінен озып барып 
ұстаған адамдардың кәсібі, ісі, қызығы, қуанышы қандай 
болғанына қарамастан, олар – ең алдымен тыңдаушылар. 
Айтушы бұларға сөз айтқанда, олардың әлгіндей кісілікке 
шет қылықтарды тастауы туралы насихат береді. Айтқан 
сөзді олар да тыңдайды, кейбіреуі айтқан сөзге ұйыған 
болады, бірақ олардың тыңдауы да, айтқан сөзге ұйыған 
болуы да баянсыз.

«Осы ақылды кім үйренеді, насихатты кім тыңдайды?» 
[8, 140], – деп бастайды Абай сегізінші сөзін. Сөзін кімге 
айтып, сұрағын кімге қойып отырғанын ашып көрсетпейді. 
Бұл жерде басты тыңдаушы – ақынның шығармашылық 
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санасындағы тыңдаушы. Сұрақ қойып, шығармашылық 
санасындағы тыңдаушыларының назарын өзіне аударған 
соң, автор бірнеше әлеуметтік топтардың ақыл үйренуге, 
насихат тыңдауға қатысын анықтайды: а) болыс-билердің; 
ә) байлардың; б) ұры-залым, сұм-сұрқиялардың; в) онша-
мұнша қой жүнді қоңыршалардың.

Аталған әлеуметтік топ өкілдерінің ешқайсысы нақты 
тыңдаушы ретінде сипатталмайды. Олардың сөз тыңдауға 
құлқы жоқ, олар сөздің мәнісін түсінуге, танымдық, 
тағылымдық әсерін сезінуге ықыласты емес. Олардың 
әрқайсысының өз қызығы, өз мүддесі, өз жұмысы бар, ақыл 
үйренуге, насихат тыңдауға олардың қолы тимейді. Ал 
«онша-мұнша қой жүнді қоңыршалар: «Бізді не қыласың, 
ана сөзді ұғарлықтарға айт!» – дейді. Бұлардың қатарынан 
сөз тыңдарлық, сөзді ұғарлық біреуді табу қиын. Дегенмен 
оларды тыңдаушы ретінде танудың өз қисыны бар. Бұлар – 
образ ретінде сомдалған тыңдаушылардың өзгеше бір типі. 

Сөз жүйесінде бейнелері нақты көрініс тапқан 
тыңдаушы мен айтушы тұлғасынан басқа бір тұлға 
бар. Ол – автордың шығармашылық санасындағы 
тыңдаушы тұлғасы. Ол сөз жүйесіндегі тыңдаушылар мен 
айтушылардың бейнелерін, мінездерін, сөздерін, ойлау 
ерекшеліктерін барлап, саралау жолындағы айтушы ойының 
нанымдылығынан, дәлелділігінен, қисындылығынан бір сәт 
те көз жазбайды. Автордың тыңдаушы, айтушы ретінде 
тапқан дәйектемелері мен негіздемелерін бағалауда да 
автормен бірге. Оның түсінігінде автордың тыңдаушы 
ретінде пайымдауының, айтушы ретінде сөз саптауының 
даралығы мен саралығы, ақыл-ойының тереңдігі мен 
жүйелілігі, пікірінің дәйектілігі мен дәлелділігі айнадағыдай 
мінсіз бейнеленеді. Мұндай тыңдаушы, мұндай айтушы 
– қатарынан асық, замандастарынан озық. Абайдың 
шығармашылық санасындағы тыңдаушы тұлғасының 
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даралығы осында. Ол автормен бірге жалпыға ортақ бірден-
бір ақиқатты, бірден-бір әділетті шешімді, бірден-бір ізгі де 
игі жолды ұсынады. Бұл ретте ол мынаған сенімді: автор 
айтқан сөздің өзегіндегі ақиқатты, әділетті шешімді, ізгі де 
игі жолды тыңдаушыларының қабылдамауын, оның мәнін 
ұқпауын олардың білімсіздігі деп санар болса, бұл да сондай 
ұғымда; айтушы-автор Құдай тағаланың жаратуы, бұйыруы 
туралы қарапайым халыққа білімсіз сөз айту, теріс насихат 
беру мұсылманшылыққа жатпайды деп білсе, бұл да сондай 
түсінікте; автор-айтушы көпті адастырып, оған теріс жол 
көрсетушінің көзін ашып, оның өзін тура жолға салудың 
қажеттігін сезінетін болса, бұл да соған ортақ. 

Автордың шығармашылық санасындағы тыңдаушы 
өзінше әрекет етпейді, өзінше шешім жасамайды, өзінше пікір 
ұсынбайды. Бірақ авторлық сананың көрініс тапқан жерінде 
ол да тұрады. Бұл реттен қарағанда, автордың шығармашылық 
санасындағы тыңдаушы – «мінсіз тыңдаушы», ол «автордың 
айнадан көрінген бейнесі іспетті» [3, 388; 12, 427-428].                                                                                                                                        
Ақынның тыңдаушыларының бұл типі – ерекше тұлға. 
Ерекше тұлға дерексіз. Ол өз қолымен ешнәрсе жасамайды, 
даусын шығарып ешнәрсе айтпайды. Оның мекендік 
кеңістігі мен мезгілдік шағы нақты емес. Ол – автордың 
шығармашылық санасындағы тыңдаушы. 

Автордың шығармашылық санасындағы тыңдаушы 
– оның шығармасының ой өзегінің тууынан бастап 
шығарманың дүниеге келу процесінің барлық сатылары 
мен кезеңдерін автордың өзімен бірдей байқап, бақылаушы, 
саралап, сараптаушы. Ол автордың сөзін, ойын қапысыз 
түсінеді, әділетті қабылдайды. Ол автордың өзімен бірбүтін, 
біртұтас.

Автордың шығармашылық санасындағы тыңдаушы 
автордың өзі сияқты көреген. Ол автордың шығармашылық 
ой өзегінің бағыт-бағдарын, мәні мен мәнісін, логикасын 
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ұқпай қалмайды және бірден-бір дұрыс шешімді тануға да 
қабілетті. Оның осындай болуының негізінде автордың өзінің 
көзқарасы, өзінің тұрғысы бар. Автордың шығармашылық 
санасындағы тыңдаушы тұлғасының даралығы осында. 
Ол автордың өзімен замандас тыңдаушы емес, ол – келер 
заман кеңістігіндегі, автордың шығармашылық санасының 
төріндегі тыңдаушы. Автор әрбір істің, әрбір құбылыстың 
бірден-бір ақиқат мәнін тауып, жүйесін көрсеткенде, 
оның бірден-бір адал досы, парасатты пікірлесі, қамқор 
қолдаушысы шығармашылық санасындағы осы тыңдаушы 
болады.  
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ӨЛШЕУ КОНЦЕПЦИЯСЫ

Абай адам боламын деген жан үшін бес асыл іске 
(талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым) асық болуды, бес 
жаман істен (өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал 
шашпақ) қашық болуды насихат етеді.

Бес асыл істің мәнісін, оған асық болудың жөнін білу 
– игілікті білім. Игілікті білімді табу, оны игеру, күнделікті 
тіршілікте қолданудың өлшеуін, әдісін, амалын меңгеру 
құтты білікке жеткізеді.

Абайдың ілімі жүйесінде әрбір жақсы нәрсенің 
өлшеуі туралы қағидалардың алатын орны үлкен. Бұл 
саладағы қағидалардың жүйесі Абай ілімінің концептуалдық 
негіздерінің маңызды саласын түзеді. 

Абай ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар 
жүйесін пайымдау, саралау, терең ойдың түбіне бойлау 
нәтижесінде әр жақсы нәрсенің, әр жақсы әрекеттің 
өлшемін көрсететін өлшеу концепциясын негіздеген, ақыл-
ой таразысына салып, әділетпен сынау құралын жасаған. 
Әр нәрсе, әр әрекет ұғымы – нақты, затты нәрселер мен 
әрекеттерді, ақыл-ой әрекеттерін, мінез-құлық нормаларын, 
оларға қатысты ұғымдар мен түсініктерді қамтитын 
құбылыстардың әлемін құрайды. Олар тиісті белгілеріне 
қарай күрделі жүйелерге бөлінеді. 

Өлшеу дегенде, күнделікті тіршілікте заттың, 
нәрсенің ұзындығы мен енін, биіктігі мен тереңдігін, 
қашықтығын, салмағы мен көлемін, жылдамдығын өлшеу 
және өлшеу құралдары еске түседі. Нәрсенің, заттың, 
құбылыстың өлшемі мен мөлшері тиісті өлшеу құралдары 
арқылы анықталған. Ертеде түнге қалған жолаушылар 
бағдарын аспан әлеміндегі жұлдыздардың жүйесіне қарап 
барлаған. Жарық жұлдыздардың ортасында Темірқазық 
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жұлдызы ғана бір орнынан қозғалмай, бір қалыпта тұрған. 
Түнгі жолаушы соған қарап, өзінің бағыт-бағдарын тура 
анықтаған. Темірқазыққа қарап анықтаған бағыт-бағдарынан 
не оңға, не солға ауытқымай, тура жүріп отырып, көздеген 
жеріне адаспай жеткен. Тиісті шаманы анықтаудың және 
одан ауытқымаудың бір үлгісі осындай.

Бұлар – нақты нәрселер мен заттардың тиісті бір 
белгілерін өлшеу мен мөлшерлеудің нақты құралдары. 
Ал әрбір жақсы нәрсенің, жақсы қасиеттің, соған сәйкес 
жасалатын әрбір жақсы іс-әрекеттің өлшеуі адымдап 
немесе құлаштап, болмаса таразыға тартып салмақтап, я 
болмаса денелеп, көзбен мөлшерлеп анықтауға келмейді. 
Әрбір жақсы нәрсенің, әрбір жақсы қасиеттің, соған сәйкес 
жасалған әрбір нақты іс-әрекеттің өлшеуі ақыл-ой таразысы 
арқылы ғана табылады. Әрбір жақсы нәрсенің, әрбір жақсы 
қасиеттің, соған сәйкес жасалған әрбір іс-әрекеттің өлшеуін 
білуде де Темірқазық секілді айнымайтын, оңға не солға, 
ары не бері ауытқымайтын, бағыт-бағдарды, тура шаманы 
дәл көрсететін Темірқазық жұлдызындай өлшеу құралы 
қажет.  

Өмір жолы – тар соқпақ, бір иген жақ,
Иілтіп, екі басын ұстаған қақ.
Имек жолда тиянақ, тегістік жоқ,
Құлап кетпе, тура шық, көзіңе бақ [1, 

224], –

дейді Абай. Мұндағы ойдың айдыны басқа. Бірақ 
«құлап кетпе», «көзіңе бақ» ескертулерінің мәні әрбір жақсы 
нәрсенің өлшеуін білу туралы ойдың мәнімен алыстан 
шектесіп, тоғысып жатқанын аңғару қиын емес. Жалғызаяқ 
имек жолдың үстінде шаманы, өлшемді, мөлшерді білмеген 
немесе оны сақтай алмаған адам құлап кететіні белгілі.  
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Өмір жолының астарлы бейнесі ретінде алынған «иген 
жақ» ерекше қасиеттің белгісін білдіреді. Имек болу, иілген 
қалыпта болу жолдың жақсы сипатын білдірмейді. Жалпы 
алғанда, имек, иілген қалып күнделікті тіршіліктегі табиғи 
заттардың ешқайсысының асыл қасиеті емес. Имек, иілген 
қалып – тұрмыс-тіршілікте қолдан жасалған бір ғана заттың 
асыл қасиеті. Ол – жақ. Жақтың жақ болуы оның иген, 
иілген қалпында. Онда тиянақтың, тегістіктің болмауында 
да асылдық бар. Абай іліміндегі өмір жолы дегеніміз – осы.   
Иілтіп екі басын қақтың өзі ұстаған иген жақ сияқты тар 
соқпақ, тиянақ, тегістік жоқ имек жолда көзге бағып, құлап 
кетпей, тура шығу әр адым сайын тең ортадан не оңға, 
не солға ауытқымау, алға да асып кетпей, кейін де қалып 
қоймай, тепе-теңдікті бір қалыпты дәл сақтау арқылы ғана 
мүмкін болмақ. Бұл жерде де тартылыс күшінің бойынан 
ауытқымай, әр адымның, әр қозғалыстың өлшеуін білу және 
орта шаманы бір қалыпты сақтау туралы ойдың сарыны бар.

 Абай «Адамның кейбір кездері» өлеңінде ақынның 
шығармашылық ойлауына тән қасиеттердің бірін былай 
сипаттайды:

   Әділет пен ақылға
   Сынатып көрген-білгенін,
   Білдірер алыс-жақынға
   Солардың сөйле дегенін [1, 256-257].

Егер адамның көрген-білгенінің ақиқат немесе 
жалған, әділетті немесе әділетсіз, жақсы немесе жаман 
екенін дәл анықтауға ақылдың күші жетпесе, онда бұл – 
ақылдың кемістігі.   

Лұқман хәкім баласына арнап айтқан сөздерінің 
бірінде: «Жүрісіңде орташа бол. Даусыңды бәсеңдет» 
[Құран 31:19], – деген. Жүру қарқынының екі шегінің 
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бірі – баяу, екіншісі – жылдам. Бұлардың орта шамасы – 
баяу да емес, жылдам да емес. Лұқманның сөйлегендегі 
дауыс күшіне қатысты ескертуінде де осындай мән бар. 
Оның мәнісі сыбырлап сөйлеу мен айқайлап немесе 
дабырлап сөйлеудің орта шамасын ұстау туралы кеңесте. 
Құран аятындағы «Өлшеуде шектен шықпаңдар» [Құран 
55:8], – деген қағиданың мәні де зор. «Тартуды әділетпен 
орындаңдар, таразыда кемітпеңдер» [Құран 55:9], – деген 
талап та өлшеуде артық кетпей, кем түспей, шамадан 
ауытқымай, таразының екі басын әділетпен тең ұстау, тепе-
теңдікті сақтау туралы ескерту мағынасында айтылған. 

 Низам әл-Мүлк (ХІ ғ.) «Сиасет-наме» кітабында 
былай дейді: «Кісі әрбір істе өлшемді болуы керек. 
Пайғамбар (с.а.с): Іс біткеннің жақсысы – олардың орта 
шамасы деген»[3, 236].

Өлшеу дегенді білмей, әр нәрсенің орта шамасын 
таппай, артық, кемді ажыратпай кетуден асқан жамандық 
болмайды. 

«Ар мен ұятқа терістіктен сілкініп, бойын жиып ала 
алмаған кісі, үнемі жаманшылыққа, мақтанға салынып, өз 
бойын өзі бір тексермей кеткен кісі, тәуір түгіл, әуелі адам 
ба өзі?» [2, 149], – дегенде, Абай осындай күйге тап болудан 
сақтандырады. 

Өлшеуде шектен шықпау, тепе-теңдікті бұзбау 
туралы халықтың дәстүрлі дүниетанымында ілгеріден 
бері келе жатқан ойлар желісі бар. Олардың қайбірі біздің 
заманымызға аңыз түрінде жеткен. Осындай бір аңыз 1899 
жылы жарық көрген бір кітапта жарияланыпты. Аңыз 
бойынша, Алла тағала бір адамды таразы иесі қылып 
тағайындап, кісі ақысын таразыдан жемеуді, дәл өлшеуді 
тапсырыпты. Әлгі кісі таразы ұстап, елдің оны-мұны 
заттарын, нәрселерін әуелде дұрыс өлшейтін болыпты. 
Кейін келе ол кісілердің заттарын, нәрселерін өлшеуде 
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тепе-теңдікті бұзып, кісі ақысын жей бастайды. Ел-жұрт 
өздерінің ақысын таразышының таразыдан жеп жүргеніне 
наразы болып, Алла тағалаға арыз айтыпты. Ел-жұрттың 
арызы Алла тағалаға жетіпті. Алла тағала таразышыны 
дұрыс жолға салу үшін оған періштелерін екі рет жіберіп, 
ескерту жасапты. Таразышы Алла тағаланың ескертуін 
қабыл алып, таразыдан жеуін қойыпты. Әзәзіл таразышыға 
бай болған адамның қолында қандай ғажайып зор биліктің 
болатынын айтып оны азғырады. Аздан соң таразышы 
әзәзілдің тіліне еріп, бұрынғы әдетін қайта бастайды, 
таразыны дұрыс өлшемей, кісі ақысын жей береді. Алла 
тағала таразышыға үшінші рет періштесін жібереді, кісі 
ақысын жегенді тоқтатуды ескертеді. Таразышы кісі ақысын 
жегенін аз күн қойып, қайта бастайды. Таразышының 
түзелмесіне көзі жеткен Алла тағала оның жазасын береді: 
таразының бір табағы таразышының арқасына, бір табағы 
ішіне жабысып қатып қалады. Сөйтіп таразышы тасбақаға 
айналады [4, 8-9].

Аңыздың беретін тағылымы зор. Оның түптөркінінде 
халықтың дәстүрлі дүниетанымының негізі жатыр.

Әрбір істе артық кетпей, кем де түспей, тең ортаның 
өлшеуін білу – ақылдың ісі. Адамның ар ойлап, ар алдында 
адал, әділетті, шыншыл болуы тең ортаның өлшеуін біліп, 
тепе-теңдікті тұрақты, ұдайы сақтай алуында. Бұл - адамның 
өзіне өзі ізгі болуынан туатын қасиет. Адамның өзіне өзі 
ізгі, әділетті болуы, ар алдында шыншыл болуы – ұлттық 
мәні бар үлкен құндылық. Мұндай құндылыққа жеткен 
адам орта шамадан аумайды, тапқан асыл қасиетін қолдан 
шығарып алу қаупінен сақтанады, ар ойлайды. 

Әрбір нәрсенің, әрекеттің өлшеуі туралы даналық 
ойдың негізі тереңде. Оның желісі Құранда, Конфуций, 
Платон мен Аристотель, әл-Фараби еңбектерінде көрініс 
тапты, одан Абайға жалғасты. 
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Конфуций «Чжун юн» [5] атты трактатында орта 
шама туралы қағидаларының тұтас  жүйесін негіздеді. 
Данышпанның айтуынша, айнымас орта шама – бар игіліктің 
басы [6, 46; 7, 81]. Конфуций қилы кезеңдерді басынан 
өткере келіп, орта шамаға сай әрекет етер адамдардың өз 
тұсында өте аз екеніне көз жеткізді.

Әр жақсы нәрсенің, әр жақсы әрекеттің өлшемін, 
орта шамасын ұстаған адамның өз заманында жоққа жуық 
екенін Абай да айтты.

  Көңлім қайтты достан да, дұшпаннан да,
  Алдамаған кім қалды тірі жанда?
  Алыс-жақын қазақтың бәрін көрдім,
  Жалғыз-жарым болмаса анда-санда [1, 53], –

деген сөзде ақынның көрген, білген, сезген өмір 
шындықтарынан алған әсерінен туған көңіл күйінің суреті 
берілген. Бұл - ақынның көркемдік ойлау әлемінде жасалған 
сурет. Солай дегенмен де Абайдың айналасында әр жақсы 
нәрсенің, әр жақсы әрекеттің өлшемін, орта шамасын 
білейін және ұстайын деген, білген және ұстаған жандар өте 
аз болғаны ақынның шығармашылық әлемінде кең көлемде 
және әр қырынан көрініс тапқан. Абай заманында белең 
алып тұрған осы мінез-құлық бүгінде мүлде жойылған, 
біздің замандастарымыздың арасында ондай алдаушылар 
жоқ деу артық. Ар ойламай, пайда ойлаған, ұрлықпен, 
зорлықпен дүние жиған, «ғаламнан жиылсын, маған 
құйылсын, отырған орныма ағып келе берсін» [2, 205-206] 
деушілер қай заманда да болған. 

Абай:  
                         Пайда ойлама,
   Ар ойла [1, 74], – 
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дейді. Пайда ойлау мен ар ойлауды қатар қойып, 
екеуінің бірін таңдайтын жағдайда адам баласы қандай 
таңдау жасайтынын кесіп айту оңай емес. Өйткені нарықты 
ғаламда пайдасын ойламайтын жан жоқ. Пайда ойлау, 
пайда табу – жазғырылатын іс емес. Бірақ мынаны ұмытпау 
керек: өтірікпен, алдаумен, ұрлықпен, зорлықпен, қиянат 
жасаумен пайда табу – ардан кетудің, ар ойламаудың, 
арсыздықтың, зұлымдықтың көрінісі. «Ғаламнан жиылсын, 
маған құйылсын, отырған орныма ағып келе берсін деген ол 
не деген ынсап?» – дегенде, Абай адамның пайда ойлауда 
шектен шықпауын, ардан аттамауын ескерткен.

Кісінің әрбір нәрседе, әрбір әрекетте орта шаманы 
білуі және сол білгенін өзінің таным-таразысында, іс-
әрекетінде ұдайы сақтауы – барша жарасым мен келісімнің 
кепілі. Платон әділет туралы ойын таратқанда, ең әділетті 
нәрсе әділеттілік пен әділетсіздіктің орта шамасы [8, 143] 
екенін аңғартады. Аристотель ерлік дегеніміздің ессіз 
батылдық пен қорқақтықтың орта шамасы [9, 187] екенін 
көрсетеді. Мырзалықты сараңдық пен ысырапшылықтың 
орта шамасы [9, 197] – деп біледі. Әл-Фараби: «Шамадан 
ауытқу – не артық кету немесе кем түсу деген сөз» [10, 15], 
– деп түсіндіреді.  

Конфуций, Платон, Аристотель, әл-Фараби, Абай 
әрбір нәрсенің, әрбір әрекеттің өлшеуін ақыл-ой таразысына 
салып пайымдаған. Олардың әрқайсысы өз мақсаттарына 
сай пікір түйді. Бәріне ортақ ұстаным – әр нәрсенің қасиетін 
анықтауда орта шаманы ұстау. Орта шаманы табу ғұламалар 
үшін қиын болмағанмен, қарапайым жұрт үшін оңай емес. 
Орта шаманы табу және ұстану мемлекеттік басқару 
деңгейінде айнымас қалыпта жүзеге асатын болса, онда ол 
мемлекеттің де, мемлекеттің барша халқының да игілігіне 
айналады.

Әл-Фараби қалыптасқан мінез-құлықтың үш деңгейін 
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көрсетті: ортадан кем халде; орта халде;  ортадан асық 
халде. Ортадан кем деңгейде немесе ортадан асық деңгейде 
болу жақсы емес. «Игілікті болып табылатын әрекеттер – 
екі қарама-қарсы шектің арасындағы ұнамды істер, ал ол 
екі шектің екеуі де жаман әрекеттер» [10, 202], –  дейді 
ғұлама. Мысалы, «қайырымдылық – ысырапшылық пен 
тапшылықтың орта шамасындағы күй; мырзалық – сараңдық 
пен ысырапшылықтың аралығы; ерлік – ессіздік пен 
қорқақтықтың аралығы; қарапайымдылық – тәкаппарлық 
пен ұялшақтықтың аралығындағы күй; ізгілік – бір жағынан, 
мақтаншақтықтың, менмендіктің, атаққұмарлықтың және, 
екінші жағынан, мүсәпірліктің аралығы; мейірбандық – 
шексіз ашулы күй мен мүлде ешнәрсеге ашуланбайтын 
күйдің аралығы» т.б. [10, 202-203].

Екі қарама-қарсы шектің арасындағы орта шама 
әл-Фарабидің ғылыми ойлау кеңістігінде толымды 
сипатталған. Абай бұл мәселені ақындық таным 
тұрғысынан терең пайымдады. Абайдың пайымдауындағы 
әрбір жақсы нәрсенің өлшеуі, қарама-қарсы екі шектің орта 
шамасы туралы қағидалар жүйесі – қазақ халқының ұлттық 
танымындағы аса маңызды рухани құндылық.

Өткен замандардың ұлы ғұламаларының орта шама 
туралы ойларының негізі ортақ. Сол ортақ негізге олардың 
әрқайсысы өзінше келеді. 

Абай әрбір жақсы іс пен оның қарама-қарсы 
шектеріндегі істер жүйесінде көрінетін адамшылық 
қасиеттердің өлшеуінің логикалық негізін тиянақтады, 
логикалық-мағыналық үлгі-моделін жасады. Абайдың 
өлшеу құралының моделі іс-әрекеттің үш түрлі халіне сай 
үш деңгейді көрсетеді: а) басы (ортадан кем шамасы); ә) 
ортасы (орта шамасы); б) аяғы (ортадан асық шамасы). Іс-
әрекеттің осы шамалары адамның адамшылық қасиеттерінің 
тиісті деңгейлерін көрсетеді. Мұндағы бірінші және 
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үшінші деңгейлер іс-әрекеттің немесе қасиеттің не болмаса 
мінез-құлықтың қарама-қарсы мәндегі шеткергі екі шегін 
білдіреді, ал қарама-қарсы мәндегі шеткергі екі шектің 
орта шамасы адамның адамшылық қасиетінің немесе іс-
әрекетінің не болмаса мінез-құлқының жақсы, кемел деуге 
лайықты деңгейіне сай келеді. Осы үштағанды Абай өз 
іліміндегі әр жақсы нәрсені өлшеу құралына негіз етіп алды.

Абайдың қырық үшінші сөзіндегі: «Әрбір жақсы 
нәрсенің өлшеуі бар, өлшеуінен асса, жарамайды. Өлшеуін 
білмек – бір үлкен керек іс» [2, 222], – деген тұжырымды 
ойда үлкен мән бар. «Ішпек, жемек, кимек, күлмек, көңіл 
көтермек, құшпақ, сүймек, мал жимақ, мансап іздемек, 
айлалы болмақ, алданбастық – бұл нәрселердің бәрінің де 
өлшеуі бар. Өлшеуінен асырса, боғы шығады» [2, 222], – 
дейді Абай. 

Абайдың әрбір жақсы нәрсенің өлшеуі туралы 
концепциясы аясындағы әрбір қағидасының нақты 
дәлел-дәйегі оның өзі өмір сүрген заманның шындық 
құбылыстарына негізделген.

Істің, әрекеттің, мінез-құлыққа тән қасиеттің шеткі 
екі шегін білудің өмірлік маңызы зор. Істің, әрекеттің, 
мінез-құлыққа тән қасиеттің шеткі екі шегін білу бұл екі 
қиыр шектің орта шамасын білуге мүмкіншілік береді. Ал 
іс-әрекеттің, мінез-құлыққа тән қасиеттің шеткі екі шегін, 
бұл екі шектің орта шамасын білу оның қиыр екі шегінің 
де, орта шамасының да мәнін танып-білуге негіз болады. Іс-
әрекет, мінез-құлыққа тән қасиет екі қиыр шегінің бірінен 
екіншісіне қарай жылжығанда, оның жай-күйі де өзгеріп 
отырады. Оның қозғалысының әр нүктесіндегі жай-күйін, 
өзгеру деңгейлерін анықтап, бағалау арқылы оның қай 
шамада игілікті, пайдалы болатынына көз жеткізуге болады. 
Іс-әрекеттің игілікті, пайдалы болатын күйі орта шамада 
белгілі болатынына осылай көз жеткізуге мүмкіншілік 
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туады. Іс-әрекеттің тең орта дерлік шамасын анықтауда 
мына жайларды білу шарт:

• әрекеттің немесе мінез-құлыққа тән қасиеттің 
мәнісі;

• әрекеттің немесе мінез-құлыққа тән қасиеттің 
белгілі болған кезі;

• әрекеттің немесе мінез-құлыққа тән қасиеттің 
белгілі болған жері;

• әрекеттің немесе мінез-құлыққа тән қасиеттің иесі;
• әрекеттің немесе мінез-құлыққа тән қасиеттің 
   кімге, неге бағытталғаны;
• әрекетке немесе мінез-құлыққа тән қасиетке 

жетудегі мақсат;
• әрекеттің немесе мінез-құлыққа тән қасиеттің 

көріну құралы;
• әрекеттің немесе мінез-құлыққа тән қасиеттің 

көріну амалы;
• әрекеттің немесе мінез-құлыққа тән қасиеттің болу 

себебі;
• әрекеттің немесе мінез-құлыққа тән қасиеттің 

болуының салдары.
Іс-әрекеттің немесе мінез-құлыққа тән қасиеттің бір 

шегінен екінші шегіне қарай бағытталған қозғалысының 
әр нүктесіндегі жай-күйін анықтауда осы жайлардың бәрін 
негізге алып пайымдау оның игілікті, пайдалы болатын 
нүктесі орта шамада екеніне көз жеткізеді [10, 17].    

Осы өлшеу үлгісіне салғанда, әр жақсы нәрсе орта 
шамада жақсы болады
да, орта шамадан кем не асық деңгейде жақсы мәнін 

жоғалтып, қарама-қарсы мәндегі құбылысқа айналады. 
Абай насихат еткен бес жақсы істің әрқайсысын (талап, 
еңбек, терең ой, қанағат, рақым) осы өлшеу үлгісіне салып, 
таразылауға болады. Мысалы, ойлау жақсы, бірақ оның 
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орта шамасын білу керек. Абайдың қағидасы бойынша, ой 
ойлаймын деп, орта шамаға жете алмау немесе одан асып 
кету, сөйтіп күні-түні ойға салынып, «ойын байлай алмай, 
қияли болып кеткен» [2, 222] жақсы емес. Мұндай жайларға 
бой алдырудан сақ болу керек.

 «Адамшылықтан шығарып, құмарпаздыққа салып жі-
беретұғын нәрседен  бойды ерте тыйып алу» [2, 223] туралы 
қағидасын Абай ерекше ықыласпен негіздеді. Мұндай нәр-
селерді Абай «ой кеселдері» қатарына жатқызады, егер кез 
болып қалса, салынбау керектігін ескертеді. «Ой кеселдері: 
уайымсыз, салғырттық, ойыншы-күлкішілдік, я бір қайғыға 
салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу. Бұл төрт нәрсе 
- күллі ақыл мен ғылымды тоздыратұғын нәрселер» [2, 
173-174], – деген тұжырым ұсынады. Сөйте тұра ақын ой 
кеселдерінің қайбірін мысалға алып, өз тұжырымдарының 
жаңа қырларын ашады: «Әрбір уайым-қайғы ойлағыш 
кісі не дүние шаруасына, не ахирет шаруасына өзгеден 
жинақырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың түбі кеніш 
болса керек. Енді олай болғанда, үнемі уайым-қайғыға 
жан шыдай ма екен? Үнемі күлмей жүре аламыз ба, үнемі 
күлмей жүруге жан шыдай ма екен? Жоқ, мен үнемі уайым-
қайғымен бол демеймін. Уайым-қайғысыздығыңа уайым-
қайғы қылдағы, сол уайым-қайғысыздықтан құтыларлық 
орынды харакет табу керек һәм қылу керек. Әрбір орынды 
харакет өзі де уайым-қайғыны азайтады, орынсыз күлкімен 
азайтпа қайғыны, орынды харакетпен азайт! 

Шығар есігін таба алмай, уайым-қайғының ішіне кіріп 
алып, қамалып қалмақ – ол өзі де бір антұрғандық...» [2, 
134]. 

Ой кеселдері – Абайдың өлшеу концепциясының 
жүйесіндегі шамадан асып кеткен немесе оған жетпей қалған 
жағдайда туатын залалды нәрселер. Адамның бойында 
мұндай залалды нәрселер белең алған жағдайда адам 
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адамшылық қарызы үшін еңбек қыла алмайды. Сондықтан 
адам мұндай залалды нәрселердің қысымына тоқтау салуға 
тиісті. Абай пайда, залалды айыратұғын қуаттың аты ақыл 
екендігін ескерте келіп: «Бір ақыл қуатыбірлән мұны 
тоқтатып болмайды. Һәм ақыл, һәм қайрат – екі мықты қуат 
қосылып тоқтатады» [2, 223], – деп түсіндіреді.

Адам баласы асық болатын бес асыл істің қатарында 
рақым категориясы негізінде адамның адамға жасаған 
рақымы, қайырымы туралы ұғым бар. Онымен негіздес 
мырзалық, жомарттық ұғымдары анықталады. Мырзалық, 
жомарттық – кісінің қолындағы байлығынан мұқтаж 
адамдарға беру мөлшерімен байланысты туған ұғым. 
«Ақшаны үнемдеуде және жұмсауда көрсететін шамаға 
қарай жомарттық туады» [10, 18], – дейді әл-Фараби. 

Кісінің қолындағы байлығынан мұқтаж адамдарға 
беруінің де өлшеуі болады. Оның қиыр шегінің бірі 
сараңдық болғанда, екінші шегі ысырапшылық, бекер 
мал шашу болады. Ысырапшылықты, бекер мал шашуды 
Абай адам болу жолындағы жастар қашық болатын бес 
жаман істің қатарына қосады [1, 65]. Бұл екі шектің орта 
шамасы – мырзалық. Орта шамаға жете алмау сараңдыққа, 
ал одан асып кету ысырапшылыққа, бекер мал шашуға 
әкеліп соғады. Абай ұлттық және жалпыадамзаттық 
құндылықтарды осы өлшемдер негізінде саралап, жүйелеген. 
Әрбір жақсы нәрсенің, әрбір жақсы қасиеттің, соған сәйкес 
жасалған әрбір нақты іс-әрекеттің тең орта дерлік шамасын 
анықтауда Абай қайырым қылудың, «болыстық қылудың» 
қандай адамға бағытталуына мән береді: «Кісіге біліміне 
қарай болыстық қыл: татымсызға қылған болыстық адамды 
бұзады» [2, 183]. Жомарттық қылуда да кімге, қандай жанға 
болыстық қылуды білудің маңызы үлкен. Татымсызға, 
қайырымның қадірін білмейтін жанға жасаған жомарттықта 
игілік болмайды.

Абай ілімінің кеңістігінде өзінің мінез-құлқын 
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жақсартпақ, адам болмақ жанның істер ісінің тұтас бір 
жүйесін көрсетеді. Ол істерге шын көңілмен бет бұрып, 
сол істерге асық болу, оларға қарама-қарсы мәндегі жаман 
істерден қашық болу – адамшылық белгісі. Адам баласының 
жақсы істерге асық, жаман деген істерден қашық болуындағы 
мақсаттарды саралауда Абайдың ойы да, тұжырымдары да 
көңілге сыйымды, ойға қонымды. Мысалы, «Дүниеде түпкі 
мақсатың өз пайдаңа болса, өзің ниһаятлысың. Ол жол 
құдайдың жолы емес» [2, 205], – деген ой желісінде терең 
мән жатыр. Енді бірде ақын мынадай қағида ұсынады: 
«Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның 
бірі боласың. Адамшылықтың қарызы үшін еңбек қылсаң,  
алланың сүйген құлының бірі боласың» [2, 183]. Екі қағида 
мағыналық сипаты жағынан бір-бірімен үндес. Мағыналық 
жүйенің тірегі – еңбек. Еңбек – Абай іліміндегі бес жақсы 
істің бірі. Оның қарама-қарсы шектегі мәні еріншектік 
болса керек. Еріншектік – еңбектің жоқтығы. 

Еңбектің де өз өлшеуі бар: кісінің еңбектенемін деп 
дамыл алмай жұмыс істеуі – адамның күшін сарқып, қуатын 
жоғалтатын әрекет. Еңбек етудің өлшемін білмей күшін 
сарқып, қуатын жоғалтып алу кісінің еңбек етуге жарамсыз 
болып қалуына соқтырады. 

Ақын жоғарыда берілген қағидаларында еңбек 
етудегі мақсатқа арнайы көңіл бөледі. Еңбек еткен кісі 
еңбектенудің өлшеуін білумен қатар, еңбектенудің 
мақсатын да білуі шарт. Кісінің еңбегінің өнбегі болуы, 
кісінің еңбегінің игілікті болуы оның еңбек етудегі 
мақсатына тікелей байланысты. Еңбек етудегі мақсаттың да 
екі қиыр шегі бар: а) кісінің өзі үшін еңбек қылуы; ә) кісінің 
адамшылықтың қарызы үшін еңбек қылуы. Бұл екеуінің 
өлшеуін білу де маңызды.

Абай мұрасының ұлттық және жалпыадамзаттық 
құндылықтарын түзетін категориялардың құрамында адам 
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баласы үшін игілікті бес жақсы істің әрқайсысын Абайдың 
өлшеу тетігіне салғанда, оның орта шамадағы және қарама-
қарсы шектегі сипаттары белгілі болады. Соның негізінде 
мағыналары қарама-қарсы жұп категориялардың шектері 
анықталады: талаптылық — еріншектік; ойлау – ойын 
байлай алмау (қияли болу), т.б. Абайдың өлшеу тетігіне 
адам баласы қашық болатын бес жаман істің (өтірік, өсек, 
мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ) әрқайсысын жекелеп 
таразылағанда, олардың да  қарама-қарсы мәндегі сыңары 
белгілі болады: бекер мал шашпақ – жомарт – сараңдық; 
еріншек – талапты – болымсыз, т.б. Бұлардың мағыналық 
қатынастарында басқа да реңктер бар. Мысалы, бекер 
мал шашпақ пен жомарттық арасындағы мағыналық реңк 
сипаты Абайдың  өлшеу құралының үш деңгейі бойынша 
бірдей анықталады. Оны қайырымдылық категориясымен 
байланысты анықтау қолайлы: қайырымдылық жасамау — 
сараңдық; қайырымдылық жасау — жомарттық; өлшемнен 
артық қайырымдылық жасамақ бекер мал шашпаққа 
ұрындырады. Абай «бес жаман іс» деп көрсеткен бестің бірі 
«бекер мал шашпақ» ұғымымен сабақтас анықталатын екі 
ұғым белгілі болады: сараңдық ↔ жомарттық ↔ бекер мал 
шашпақ.

Абайдың шығармашылығында жаман деген істің өзі 
де өлшеу құралында үш өлшемде сарапталады. Мысалы, 
ақын адамның бес дұшпаны деп білген бес жаман істің бірі 
мақтаншақ туралы желілі ойларын тарата келіп, мақтаншақ 
адамдарды үшке бөледі: «Біреуі жатқа мақтанарлық 
мақтанды іздейді... Екіншісі өз елінің ішінде мақтанарлық 
мақтанды іздейді... Үшіншісі өз үйіне келіп айтпаса, яки 
аулына ғана келіп айтпаса, өзге кісі қостамайтын мақтанды 
іздейді» [2, 157]. Бұлардың біріншісі – надан, надан да болса 
адам; екіншісінің надандығы толық, адамдығы толық емес; 
үшіншісі – наданның наданы ләкин өзі адам емес.
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Ақын іліміндегі қарама-қарсы мағыналық 
қатынастағы адам мен надан категорияларынан наданды 
бөліп алып, оны Абайдың үш деңгейлі өлшем құралына 
салғанда, наданның мынадай үш деңгейлі халі белгілі 
болады: а) надан, надан да болса адам; ә) надандығы толық, 
адамдығы толық емес; б) наданның наданы ләкин өзі адам 
емес.

Надан, надандық өлшемінің деңгейлерін өзара 
сабақтас пайымдағанда, ақын ойының тереңінен көзге 
шалынып, көңілге елесі жеткен образды ұғымдар 
нақтыланады. Абай көрсетіп отырған үш деңгейдің 
алғашқысы бейнелі, кейінгі екі деңгей затты, нақты екені 
сипатталады. Абай өлшемінде затты, нақты көрсетілген 
кейінгі екі ұғым қатарынан бірінші деңгейде көрініс тапқан 
образды ұғымды даралағанда, «надан, надан да болса адам» 
көрсеткішінен кісі бойындағы надандаңдық пен адамдықтың 
бірдей шамадағы мөлшері туралы ұғым туатыны байқалады. 
Екінші шамада надандық толық сипатта көрінетіні, ал 
адамдықтың толық емес, кем екені, үшінші шамада кісі 
бойында надандық шектен асып кететіні, адамдыққа орын 
қалмайтыны белгілі болатыны сарапталады.

Пайымдалған жайлардан Абайдың өлшеу құралы 
жақсыны да, жаманды да мөлшерлейтін әмбебап құрал 
екені туралы түсінік туады.

Абайдың әрбір жақсы нәрсенің өлшеуі туралы 
тұжырымдамасының логикалық-мағыналық үлгі-моделін 
анықтау – Абай ілімінің жүйесіндегі аса өзекті, көкейкесті 
мәселелердің бірі. Әрбір жақсы нәрсенің өлшеуі туралы 
Абай ілімінің құрылымдық жүйесінің логикалық-мағыналық 
үлгі-моделі оны терең танып-білуге сеп болады. Соған орай 
Абайдың әрбір жақсы нәрсені өлшеу құралының моделі 
жасалды: а) кескіндеме түрінде; ә) өрнек түрінде. 

Бірінші үлгі мынадай түрде кескінделді: өлшемге 
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түсетін белгілі бір қасиет  шеңдер аясында бейнеленді. 
Өлшемге түсетін қасиетті өлшеудің құралы сол шеңбердің 
ішінде беріледі; шеңбер ішінде берілген өлшеу құралы 
қазақ халқының дәстүрлі дүниетанымына сәйкес шаңырақ 
бейнесінде беріледі. Шеңбердің ортасынан А – В көлбеу 
сызығы жүргізіледі, шеңбердің жоғарғы шекті нүктесінен 
төменгі шекті нүктесіне С – Д сызығы жүргізіледі.  Халықтың 
дәстүрлі дүниетанымында «төрткүл дүние» немесе «төрт 
құбыла» осы символ-белгі арқылы өрнектелген.

Енді А – С, С – В нүктелері бойынша тік сызықтар 
жүргіземіз. Осы кескіндемедегі А – С – В үшкілі – әрбір 
жақсы нәрсені өлшеу құралының қарапайым үлгі-пішімі. А 
– басқы шамаға, С – орта шамаға, В – аяққы шамаға сәйкес 
келеді. Осы өлшеу құралына салғанда, өлшеуге түскен нәрсе 
орта шамада (С) жақсы болады да, оған жетпесе немесе одан 
асып кетсе, жақсы болмайды. Абай насихат еткен бес жақсы 
істің әрқайсысын (талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым) 
осы өлшеу үлгісіне салып, таразылауға болады. Мысалы, 
ойлау жақсы, бірақ оның орта шамасын (С) білу керек. Ой 
ойлаймын деп, орта шамаға (С) жете алмау немесе одан 
асып кету, сөйтіп ойға салынып, ойын байлай алмай, қияли 
болып кеткен жақсы емес [2, 222]. Сол сияқты жомарт 
болған жақсы, ал оның өлшеуінің орта шамасына (С) жете 
алмау – сараңдыққа, ал одан асып кету ысырапшылыққа, 
бекер мал шашпаққа әкеліп соғады.

Әрбір жақсы нәрсенің, әрбір жақсы қасиеттің, 
соған сәйкес жасалған әрбір нақты іс-әрекеттің өлшеуін 
білудің басты шарты – адамның ақыл, қайрат, жүректі 
бірдей ұстауы. Ақыл, қайрат, жүректің бірлігі, бірдейлігі 
деңгейінде жасалған шешім ғана әрбір жақсы нәрсенің 
өлшеуін дәл анықтауға жеткізеді. 

Абайдың өлшеу құралының өлшеміне салғанда, әр 
жақсы нәрсе орта шамада жақсы болады да, орта шамаға 
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жетпеген немесе одан асып кеткен жағдайда, жақсыға 
қарама-қарсы мәндегі құбылысқа айналады. 
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ҚҰНДЫЛЫҚТАР КОНЦЕПЦИЯСЫ

Сақтар мен Дарий арасындағы соғыстың ең бір 
сұрапылдары Бетпақ далада өткен. Сақтар Дарийға 
қарсы үш бөлек қол болып соғысады. Дарий сақтардың 
бір қолымен соғысып, жеңіске жетеді. Дарий жеңілген 
сақтардың киімдерін өзінің адамдарына кигізіп, қолдарына 
олардың қару-жарағын беріп, сақтардың екінші қолына 
қарсы шығады. Сақтардың екінші қолы келе жатқан әскерді 
өздерінің қолы деп қабылдап, алданады. Сөйтіп сақтардың 
екінші қолы да жеңіледі. 

Сақтардың хандары оңаша аймақта бас қосып, ақыл-
кеңес құрып отырғанда, оларға Шырақ деген бір малшы 
келеді де, парсылардың әскерін жоюдың бірден-бір сенімді 
жолын білетінін айтады. Егер өзінің бала-шағаларына, 
үрім-бұтақтарына жоқтықтан қиналмайтындай жағдай 
жасайтын болса, онда ол ойына алған ісін орындауға 
даярлығын білдіреді. Патшалар Шырақтың бала-шағасына, 
үрім-бұтақтарына барлық жағдайды жасауға, табын-табын 
жылқы, мал-мүлік, байлық беруге уәде етеді.

Сақ патшаларынан тиісті уәде алған соң, Шырақ 
сол жерде өзінің мұрнын, құлақтарын кесіп тастап, 
денесін соққыға тосып, көкала қойдай болып, Дарийға 
барады. Сақтардың өзін осынша азаптап, қинағанын, 
қорлық көрсеткенін, ақырында өлдім-талдым дегенде 
олардан қашып келгенін айтады. Шырақтың сөзі, түр-
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түсі, сөзі Дарийға қатты әсер етеді. Парсылардың назарын 
өзіне ауғанын біліп, Шырақ сақтардан кегін қайтармай 
қоймайтынына аққан суды, жанған отты куаға тартады. 
«Олар келесі түнде бар әскерімен басқа жерге ауысады. 
Егерде сол жерге парсылар олардан бұрын барса, онда олар 
торға түскен балықтай болады. Олардың осындай күйге 
түскенін көріп өліп кетсем арманым жоқ! – деп,  ашу-ызаға 
толы сөзін оттай лаулатады. – Мен жылқы бағып жүріп, бұл 
жердің барлық қыр-сырын біліп алғанмын. Мен ол жерге 
алып баратын ең төте жолды да білемін. Тек жолға жеті 
күнге жетерлік ас-су қорын алып шығуымыз керек», – дейді.

Парсылар Шырақтың сөзін мақұл көріп, жолға 
шығады. Жеті күн жол жүріп, бір қиырдан бір қиырға 
шығады. Ақырында не ел жоқ, не су жоқ шөл далаға 
келеді. Су бітеді, тамақ таусылады. Сонда қандай жағдайға 
тап болғанын білген мыңбасылардың бірі Шырақтан: 
«Парсылардың ұлы патшасын, қалың әскерін бауырында 
құлан жортпас, биігінде құс ұшпас бетпақ далаға не 
мақсатпен әкеліп қамадың?» – деп сұраған екен. Шырақ 
оған былай деп жауап беріпті: «Жеңіс! Жеңіс менің 
жағымда. Мен ауылдастарымды, отандастарымды, сақтарды 
бастарына төнген қатерден сақтап қалдым!» Осыны айтып 
бола бергенде, Шырақтың басы шабылып, жерге түсіпті [1, 
91-92].

Шырақ өзінің өмірін не үшін, қандай құндылық үшін 
қиды? Шырақ үшін өзінің өмірінен артық қандай қымбат 
құндылық бар еді?

Шырақ еліне шапқыншылық жасап келген жаудың 
әскерінен өзінің отбасын, отанын, ауылдастарын, 
отандастарын қорғап, аман сақтап қалу үшін өзінің 
жанын қиды. Шырақ үшін өзінің отбасының, отанының, 
ауылдастарының, отандастарының амандығы оның өзінің 
жанынан қымбат құндылық болды.
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Ұлы даланың дәстүрлі дүниетанымында ерте 
замандарда қалыптасып, ғасырдан ғасырға, ұрпақтан 
ұрпаққа жалғасқан мұндай құндылықтардың тұтасқан қоры 
бар. Оның бір жүйесі Абайдың ілімінде көрініс тапқан.        

Абай ілімінің жүйесі ұлттық және жалпыадамзаттық 
маңызы бар абзал аксиологиялық қасиеттерге негізделген. 
Абай ілімін, оның жүйесіндегі концепцияларды, Абай 
ілімінің құрамдастары арасындағы байланыстар мен 
қатынастарды пайымдаудың аксиологиялық бағыттары 
Тәуелсіз Қазақстан дамуының жаңа кезеңінде қоғамдық 
өміріміздің барлық салалары бойынша айрықша мәнді, 
өзекті сипат алды.

Адамды сүй, алланың хикметін6 сез,
Не қызық бар өмірде онан басқа?! [1, 

288] –

деген бір ауыз сөзде Абай адамзат баласының 
өміріндегі басты құндылықтың адамның адамды сүюі екені 
туралы терең ой айтты. 

 Абайдың өз заманының адам болам деген жастарына 
істеуге насихат етіп отырған ісі мен Ширақтың ісінің мәні 
арасында көп айырмашылық жоқ. Екеуінің де қолдайтыны, 
қорғайтыны бірдей: отбасы, отаны, отандастары, адамзат.

 Қоғам дамуының осындай жағдайында ұлт үшін 
ұлттық маңызы мен мәні айрықша қасиетті рухани құн-
дылықтар қажет еді. Мұндай құндылықтардың баламасыз 
асыл жүйесі Абай ілімінде еді. Қазақстан Республикасының 
Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев «Абай және 
ХІ ғасырдағы Қазақстан» атты көсем сөзінде: «Абай мұра-
сы – біздің ұлт болып бірлесуімізге, ел болып дамуымызға 
жол ашатын қастерлі құндылық» [1, 14], – деп, халықтық, 

6  Хикмет (арапша) – керемет, сыр, ғажайып.
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мемлекеттік маңызы зор тұжырым жасады. Бір кездері 
«бас изеп», «шыбындап» тыңдаушылар болушы еді, олар 
да тыңдағанға ұқсағанмен, ештеңені ұқпайтын, ұққысы 
келмейтін қалыпқа түсіпті.  

Абай ілімі өмірлік құндылықтар туралы қағидалардың 
мол қорын қамтиды. Құндылықтар теориясы саласындағы 
еңбектерде құндылықтар екі топқа бөлінеді. Бірі – өмірлік 
құндылықтар, екіншісі – мәдени құндылықтар. Абай 
ілімінде де құндылықтар екі топқа бөлініп сипатталады. 
Бірақ құндылықтарды топтастыруда Абай өзіне тән дара 
шығармашылық ұстанымымен ерекшеленеді. Құндылықтар 
теориясында а) өмірлік құндылықтар және ә) мәдени 
құндылықтар болып жіктелген құндылықтарды Абай ә) 
тәннің құмар болатын құндылықтары және ә) жанның 
құмар болатын құндылықтары деп екіге бөліп қарастырады. 
Бірінші топқа жататындар: а) ішсем, ә) жесем, б) ұйықтасам 
деген құмарлықтар. Екінші топқа жататындар: а) білсем, ә) 
көрсем, б) үйренсем деген құндылықтар.  

Өмірдегі басты құндылық адам, адамның өмірі деп 
түсінетініміз рас. Адам үшін басты байлық – денсаулық. 
Тәннің саулығы, жанның амандығы туралы ұғымдар да 
осындай құндылықтарды қамтиды. Бұлар – адамның 
тұрмыс-тіршілігінің нақты ахуал-қалыптары, өмір 
тәжірибесі негізінде туған және ілгеріден келе жатқан 
құндылықтар.  Тіршілік философиясы тұрғысынан алып 
қарағанда, олардың дұрыстығында күман жоқ. 

«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, 138]. Абайдың жетінші 
сөзіндегі осы тұжырымды әркім өзінің өмір тәжірибесінен 
біледі. Сондықтан оған аса мән бермейді. Абай ілімі 
жүйесінде болмыстағы осы адам баласының бәріне белгілі 
шындықтың өзегімен іргелі ойдың желісі тартылады. Дүние 
есігін ашып келген адам баласының қажеті, мұқтаждығы, 
сұранысы өзімен бірге келеді. Оларды Абай мінез деп 
атайды. Оның мәнісі ішсем, жесем, ұйықтасам деген тән 
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құмарлығы түрінде сипатталады. Адам болмысындағы осы 
биологиялық қажеттілікті қамтамасыз ету – оның өмірлік 
мүддесі, өмір сүруінің, тіршілік етуінің басты негізі. Бұл 
қажеттілік оның бүкіл өмірі бойы жалғасады. Сондықтан 
адамзат баласы өзінің тіршілігі, өмір сүруі үшін қажетті осы 
қажеттілікті өтеуге мүдделі. Үзілмей жалғасқан қажеттілікті 
өтеу барысында адам баласының қоршаған ортамен 
ыңғайласқан кәсіби іс-әрекеті, оның түрлері, ол әрекеттерді 
орындаудың амал-тәсілдері мен құралдары пайда болады. 
Осы қажеттілікті өтеуге қолы жеткен соң, адамзат баласы 
басқа бір қажеттілікті өтеуге мұқтаждық сезінеді, оған қол 
жеткізу жолында жаңа мүдде, жаңа кәсіби іс-әрекет, оның 
түрлері, оны орындаудың өзіндік амал-тәсілдері, құралдары 
пайда болады, ақыл-ой қуаттары қалыптасып, жетіледі. Бұл 
үдеріс адам өмірінің өн бойында үзілмей жалғасады.

Жас баланың анадан туғанда бірге туатын екінші 
мінезін Абай білуге құмарлық ретінде сипаттайды: «Мұның 
бәрі – жан құмары, білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен 
деген» [2, 138]. Абай ілімінде жан тәннен артық. Жан туралы 
ойларын саралау барысында: «Ақыл мен жан – мен өзім» [2, 
265], – десе, жаннан ақыл мен сезімді даралап шығаратыны 
да бар: «Малда да бар жан мен тән, Ақыл, сезім болмаса» 
[3, 282]. Бұл ойлар ақын ілімінің құрамдас үш бөлімінің 
ақыл, жүрек туралы екі бөлімі аясында тұтасқан қағидалар 
жүйесімен тұтасады.   

Негізінде адам баласының болмысында туа біткен 
мінездердің мәнісін аша отырып, Абай терең ойдың түбіне 
бойлап, ерінбей ізденіп, ерен тұжырымдар жасады. Адам 
баласы анадан туғанда онымен бірге туатын екі мінездің 
біріншісі малда да бар болса, екіншісі – адамға ғана тән 
мінез. Адамның адамдық, кісілік қасиеттері осы мінезден 
өнеді.  

Абай өз ілімінің жүйесінде жан мен тәннің малда да 
барын, адамның адамдығы жанның амандығы мен тәннің 
саулығында ғана еместігі туралы іргелі ойлардың жүйесін 
қалыптастырды. Тәннің саулығы, жанның амандығы туралы 
ұғымдардың семантикасын жаңа мағыналық реңктермен 
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байытты. 
Абай халықтың даналық сөздеріне сүйеніп, осы 

құндылықтардың тереңдегі мәнін өз танымы тұрғысынан 
анықтады.

 «Өнер алды – бірлік, ырыс алды – тірлік» – халықтың 
даналық ойларының асыл бір үлгісі. Абай халық «өнер 
алды» деп білген бірлік туралы, «ырыс алды» деп білген 
тірлік туралы өз замандастарының түсініктерін саралайды. 
Бірлік, тірлік – халық ұғымындағы басты құндылықтар. 
Бұлардың маңызы мен мәні ешуақытта құнсызданбайды, 
бірақ олар туралы адамдардың түсініктері дұрыс немесе 
бұрыс болуы мүмкін. Мемлекеттің басқару жүйесінде, 
қоғамдық қарым-қатынаста бірлік пен тірліктің өзегі 
талып, өңі жұқарған жайы тарихтың қилы кезеңдерінде 
болған. Елдің басында егемендігі, ердің басында еркіндігі, 
мемлекеттің басында тәуелсіздігі болмаған замандарда әр 
нәрсені оның тұрмыстық пайдасына, ішіп-жемек, ұстамақ, 
естімек, көрмек, ұйқтамақ құмарын қандыру тілегіне қарай 
бағалау орын алды, рухани құндылықтар қатарындағы 
тірліктен де, бірліктен де береке кеткендей күй қалыптасты.

Абай айтады: «Қазақ ойлайды: бірлік ат ортақ, ас 
ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді» [2, 137]. 
Біреу ерінбей еңбек етіп, мал тауып, ат мінді, ас-судан 
тарықпайтын болды, киім киді, дәулетті болды. «Ат ортақ, 
ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен», – деген бұл 
емес. Аттың ортақ, астың ортақ, дәулеттің ортақ болуын 
тілеуші – еңбек етпейтін, өнер іздемейтін, еңбекпен ішерге 
ас, мінерге ат табуға қайрат қыла алмайтын еріншек. 
Абайдың сын айтып, мін тағатыны – осының түсінігі. 
Ақынның: «Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен 
не залал?» – деуінің себебі осында. 

«Бірлік – ақылға бірлік, малға бірлік емес» [2, 137], – деген 
құнды қағидасын ақын жеке адамдардың, замандастарының 
тұрмыс-тіршілігіндегі, түсінігіндегі келеңсіз жайларды саралап, 
сараптау нәтижесінде негіздеді. «Малда да бар жан мен тән», 
– дей отырып, адамның малдан өзгешелігін оның ақылы мен 
сезімі болуымен байланысты анықтады [3, 282].  



147

Адамзат әр нәрсенінің құндылығын бағалағанда, 
оның өзіне тиетін пайдасы мен зиянын шамалайды. 
Пайдалы болса, пайдасына жаратуға, зиянды болса, оған 
жоламауға тырысады. Нақты, затты нәрселердің қандай 
құндылығы, қандай пайдасы барын бес сезім мүшелері 
арқылы нақты сезіп-білу бір басқа. Ал қоғамдық қарым-
қатынас аясында, санадағы ұғым, қағида деңгейінде 
қалыптасқан құндылықтардың пайдасын білу және оны іс 
жүзінде қолдану – инемен құдық қазғандай қиын, күрделі 
процесс. 

Жеке адамдардың тұрмыстық, физиологиялық 
қажеттілігі, мұқтаждығы түрлі-түрлі. Соған орай олардың 
құндылықтар әлемінің құрамдастары да түрліше, көбіне 
шектеулі, ұсақ-түйек, бір сәттік, баянсыз. Оның себебі 
оның әлеуметтік ортасының, өзінің өмірлік мақсаттары 
мен мүдделерінің сипатында. Адамның кәсіп үйренуіне, 
ерінбей еңбек етуіне, адал еңбекпен күн көруіне қажетті 
жағдай жасалған қоғамда аш-жалаңаштар тобырының 
пайда болуына, олардың қаңғырып қайыр сұрауына негіз 
қалмайды. Қарны аш адам ақылға бірлік қылуға дәрменсіз, 
ол «ел қыдырып, ас ішіп» [3, 81], нақты бір сәтте қалайда 
бір тойғанын, ашқан қарнын жұбатуды, түйсіктің дегенінен 
шыға алмай, тәннің тілегін орындауды пайда көруге мәжбүр. 
Мұндай күйде ол қоғамдық, рухани, кісілік, этикалық, 
эстетикалық құндылықтардың мәні мен мәнісін, пайдасын 
ойлай алмайды.

Аш адам үшін ел қыдырып жүріп бір тойғаны – 
шала байығанмен бірдей құндылық. Ал күнделікті адал 
еңбегімен, ерінбей іздеп тапқан өнерімен, кәсібімен күн 
көріп жүрген адам үшін ел қыдырып қарын тойғызу 
ешқандай да қажеттілік, құндылық емес. Бұл жерде 
құндылық болуы мүмкін пайдалы нәрсенің сипаты және оны 
құндылық ретінде танушы жеке тұлға дараланып шығады. 
Белгілі бір нәрсе біреу үшін басты құндылық, пайда болса, 
екінші біреу үшін ешқандай да құндылық емес, пайда да 
емес. Сараланған жайдан мынадай өзара сабақтас бірліктер 
дараланып шығады: а) бағалау пәні болатын құндылық мәні 



148

бар нысан; ә) құндылық мәні бар нысанды бағалаушы; б) 
құндылық мәні бар нысанға қол жеткізудің жолы, амалы 
мен құралы; Бұлардың өзара қатынасы да белгілі бір жүйеде 
бағаланады: а) құндылық; ә) құндылықты білу мен түсіну; 
б) құндылықты бағалау.

Ел қыдырып ас ішіп қарын тойдыру өз алдына 
өзгеше құндылық емес. Егер кісі ел қыдырып ас ішіп қарын 
тойдыруға мұқтаж болатын күйден босанып, ондай күйге 
түсіп қалудан сақтанып, өзін одан еркін сезінетін жағдайға 
жететін болса, онда ол үшін ел қыдырып ас ішіп қарын 
тойдыру мақсат болудан да, құндылық болудан да қалады. 
Ел қыдырып ас ішіп, қарын тойдыруда да, оған ұмтылуда да, 
соған мұқтаж болуда да ешқандай құндылық болмақ емес. 
Мұндай мақсаттан, мұндай құндылыққа мұқтаждықтан 
өзінің еңбегімен, іс-әрекетімен азат, еркін болу – ақылы 
бар жандар үшін ортақ тілек. И. Кант осындай ой айта 
отырып: «Біз өзіміздің іс-әрекеттеріміздің арқасында қол 
жеткізетін нәрселердің бәрінің де құндылығы шартты» [4, 
269], – дейді. Абай ілімінің жүйесінде тірі адам үшін ел 
қыдырып ас ішіп, қарын тойдыру мақсат емес, ел қыдырып 
қарын тойдырып ішкен ас құндылық емес. Бұл ретте қазақ 
ақынының ойы И. Канттың пікірлерімен үндесіп жатады. 
Ақын ойын аша түсіп: «Қулық саумақ, көз сүзіп, тіленіп 
адам саумақ – өнерсіз иттің ісі» [2, 135], – дейді. Кісінің 
мәдени-әлеуметтік өмір тәжірибесінен сабақ алмай, өз іс-
әрекеті, еңбегі арқылы тойдыратын қарынды ел қыдырып, 
көз сүзіп, тіленіп адам саумақ арқылы тойдыруы өнерсіз 
иттің ісі екенін Абай ашынып, жаны ашып, намыстанып 
айтуға мәжбүр болды. 

Мақалдың екінші сыңарындағы «ырыс алды – 
тірлік» жайына келгенде, ақын: «Ол қай тірлік? Ол осы 
жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де 
бар», – дей келіп, халық айтқан тірліктің бұдан басқа екенін 
ескертеді. Кімнің көкірегі, көңілі тірі болса, халық соны тірі 
деп атайтынын көрсетеді. «Өзің тірі болсаң да, көкірегің өлі 
болса, ақыл табуға сөз ұға алмайсың. Адал еңбекпен ерінбей 
жүріп мал табуға жігер қыла алмайсың» [2, 137-138], – деп 
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тұжырым жасайды. 
Көкірегі өлі болу – ауыспалы мағынада қолданылған 

көркемдік бейнелеу сөз. Егер кісі өзі тірі болғанмен, ақыл 
табуға сөз ұға алмаса, еңбекпен ерінбей жүріп мал табуға 
жігер қыла алмаса, оның тірімін деуі бекер, «онан да Алла 
жіберген ақ бұйрықты өлімнің өзі артық» [2, 138]. Ақыл 
табуға сөз ұға алатын, еңбекпен ерінбей жүріп мал табуға 
жігер қыла алатын адам ғана тірі деуге лайықты. Тірі 
болудың мәнісін Абай осылай пайымдады. Абай халық 
мақалындағы жұп ұғымды саралап талдау, сараптап бағалау 
арқылы бірлік пен тірлікті адам өміріндегі басты рухани 
құндылықтар деңгейінде жаңартып, жаңғыртып сипаттады.

Абай ілімінде еңбектің мәні еңбек етудегі мақсатпен 
сабақтас өз заманы үшін ерекше танымдық кеңістікте 
ашылады: «Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған 
хайуанның бірі боласың. Адамшылықтың қарызы үшін 
еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың» [2, 
183]. Еңбек етіп, тамақ асырау, өзі үшін еңбек етіп, өзі үшін 
мал табу адамның өзі үшін пайдалы екенін жоққа шығаруға 
болмайды. Ақын шығармашылығында еңбек етпейтін, 
ішер тамағының өзін қулықпен тауып немесе ел қыдырып, 
өзгенің дастарқанынан ішуді әдет қылған, күнін сонымен 
өткізіп жүрген жандардың бейнесі сомдалған. Ақын олар 
туралы: «Қулық саумақ, көз сүзіп, тіленіп, адам саумақ – 
өнерсіз иттің ісі» [2, 135], – дейді.

Егер оның өмірінің мәні өзі үшін еңбек етіп, өзі 
үшін мал табу ғана болса, онда мұндай пайдада ешқандай 
құндылық жоқ. Себебі өзі үшін еңбек етіп, өзі үшін мал 
тапқан жан мен өзі үшін оттаған хайуан әрекетінің арасында 
ешқандай айырмашылық болмай қалады. Кісі өзі үшін ғана 
емес, адамшылықтың қарызы үшін еңбек қылатын болса 
ғана оның аты адам болмақ, оның өмірінің мәні сонда 
ғана анықталмақ. Абай іліміндегі өмірлік құндылықтар 
концепциясында адамшылық, адамшылықтың қарызы үшін 
еңбек қылу өрісінде негізделген қағидалардың маңызы зор.

«Қулық саумақ, көз сүзіп, тіленіп, адам саумақ – өнерсіз 
иттің ісі» [1, 135], – дегенде, Абайдың көз алдында өзінің 



150

үлкенді-кішілі замандастары тұрады. Абай мал табудың, 
тамақ асыраудың еңбектен тыс, адал еңбекке қатысы 
жоқ құралдары мен жолдарына сын айтады. Қулықпен, 
ұрлықпен, зорлықпен мал табу, көз сүзіп тіленумен тамақ 
асырау адам саумақпен бірдей. Мұндай жолмен тапқан 
малды Абай «иттікпен тапқан мал» деп бағалайды. Адам 
баласы «иттікпен тапқан малдан иттікпен айрылады» [2, 
145] екен.

Абай ілімінің жүйесі ұлттық және жалпыадамзаттық 
маңызы бар абзал қасиеттерге негізделген. Абай ілімін, оның 
жүйесіндегі концепцияларды, Абай ілімінің құрамдастары 
арасындағы байланыстар мен қатынастарды пайымдаудың 
аксиологиялық арналары Тәуелсіз Қазақстан дамуының 
жаңа кезеңінде қоғамдық өміріміздің барлық салалары 
бойынша айрықша мәнді, өзекті сипат алып отыр.

Абайдың Кісілік кодексінің бірінші қағидасы 
мынадай: «Құдайдан қорық, пендеден ұял». Кеңестік кезең-
де Құдайды ауызға алмадық, ауызға алуға тыйым салынды. 
Тәуелсіздік кезеңі туғанда, жан біткен жан сақтау жолында 
пайда ойлады, Абайдың: «Пайда ойлама, ар ойла», – деген 
ақыл сөзі тілдің ұшында тұрса да, ділге сіңбеді. Мектеп 
мұғалімдерінің оқуы, оқулықтардың мазмұны оқушының 
төбесінен құйған судай ағып жерге төгілді, бойға тарамады. 
Айтқан сөзді естімейтін, естісе ұқпайтын, көрсеткенді 
көрмейтін, көрсе танымайтын, білмейтін жандар шықты. 
Адал еңбегімен күн көруге ұмтылған жұрт жұмыс таппай 
сабылды. Қазаннан қақпақ кетті, қазаншыдан нысап кетті. 
Ұры-қары қаулап өсті. Алармандар алды, атармандар атты, 
шабармандар шапты. Лайықты жұмыспен қамтамасыз 
ету, экономикалық тұрақты даму, жер байлығын ел 
байлығына айналдыру, білім беру, денсаулық сақтау ісін, 
ғылымды дамыту, рухани даму, адал еңбекпен мал табу, 
болашақ ұрпақтың рухани, материалдық тұрғыда еркін, 
тәуелсіз дамуына қажетті жағдай қалыптастыру туралы сөз  
Мемлекет Тәуелсіздігінің отыз жылы бойында желдей есті, 
халыққа тиесілі қазына, ұлт байлығы азулының аузында, 
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тырнақтының қолында кетті. «Жұмысы жоқтық, тамағы 
тоқтық аздырар адам баласын», – деген Абайдың сөзінің 
шындығы көзге ұрып, шың басындағы шынардай шайқалып 
тұрды. Жұмысы жоқтың тамағы тоқ болмады, аш болды. 
Жұмыстың жоқтығы, тамақтың аштығы адам баласын 
аздырып қана қоймай, тоздырар болды. 

Қоғамның ақыл-ой қазынасы шынайы ғұламалар 
қатарының қалыңдығымен өлшенеді. Білім алу инемен 
құдық қазғандай екені рас. Қолына ине де алмай, қалам 
да ұстамай, біреуді алдап, біреуді жалдап, біреуді ұрлап, 
бахас үшін, мақтан үшін, атақ, дәреже үшін ғалым атанған 
тобырдың ғылымға зияны тиді. Олар ғылымның гүлін 
шырмауықша шырмады, ақыры ғылым гүлін күл қылып, 
желге ұшырды: шын ғылыммен айналысатын қауымның 
жолы тарылды; ғылыми еңбектер қорғалмайтын болды; 
ғылыми дәрежелер жойылып, бакалавр, магистр атаулары 
орнықты. 

Қоғамның ақыл-ой қазынасы азайды, теңіздей 
тебіренген құтты білімнің үлкен бөлімі дүниеден өткен 
ғұламалармен бірге кетті. Шын білім іздеушілер, шынайы 
білім өндірушілер қатары селдіреді. Білмейтін білімсіздер 
білемін деп, надандығын білімділікке бермей таласқанда, 
күре тамырын адырайтып, өлер-тірілерін білмей [2, 140] 
шабынды.   

 Кодекстегі қағидаларды кісінің қабылдауы, түсінуі, 
өзінің күнделікті тіршілігінде, кәсіби қызметінде қолдануы 
ілгеріде пайымдалған көкіректегі сәулеге, көңілдегі сенімге, 
турасын айтқанда, білімнің нәтижесінде ашылатын қаси-
етке негізделеді. Көкіректе сәуле, көңілде сенім  болмаған 
жағдайда кісі  Құдайдан қорқу, пендеден ұялу дегенді біл-
мейді.

 Абайдың кісілік кодексінің бірінші бабының мағы-
насын ұғу оңай емес, ұғуға болмайтындай қиын да емес. 
Кісі өзінің істеген ісінің дұрыс не бұрыс екенін сезбей, 
білмей қалмайды. Бұрыс, теріс іс істеген жағдайда кісі сол 
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ісінің терістігінен, бұрыстығынан көңілінде орын алған 
жайсыздықты сезінетінінде сөз жоқ. Соны сезіне тұра, 
өзі үшін ешқандай қорытынды жасағысы келмесе, онда 
оны құдайдан қорқады деу немесе пендеден ұялады деу 
орынсыз болмақ. Құдайдан қорықпағандарды, пендеден 
ұялмағандарды кісі қатарына қосу артық. 

 Құдайдан қорқу, пендеден ұялу – Абайдың кісілік 
кодексіндегі, Абайдың іліміндегі басты рухани құндылық.

Абайдың Кісілік кодексіндегі қағидалардың 
соңғысы: «Әуел Құдайға сыйынып, екінші өз 
қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау, еңбек қылсаң, қара 
жер де береді, құр тастамайды» [2, 135]. Еңбек – Абай 
ілімінде адамның істер ісінің іргелісі, адам болам 
деген жас асық болатын бес асыл қасиеттің бірі.                                                                                                                                            
      Абайдың: «Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын 
түгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, адамдықтың орны 
болмайды» [1, 138], – деген сөзінде екі ұғымның маңызына 
айрықша мән берілген: а) білу; ә) адамдық. Біріншісіз 
екіншісіне орын жоқ. Адамдықтың болуының бірден-бір 
шарты – білім, білімнің болуы. Білім жоқ көкіректе сәуле 
болмайды, білім жоқ көңілде сенім болмайды. Көзбен көру, 
құлақпен есту, ішпек-жемек малда да бар. «Көкіректе сәуле 
жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр көзбенен көрген біздің хайуан 
малдан неміз артық?» [2, 139]. 

Көкіректегі сәуле, көңілдегі сенім – бұлардың мәні 
де ауыспалы мағынада қолданылған сөздердің астарында. 
Ақынның көкіректегі сәуле, көңілдегі сенім деп іздеп 
отырғаны – білімнің нәтижесінде ашылатын қасиет. 
Адамның адамдығы осы қасиетте. Жоғарыда сипатталған 
бірлік пен тірліктің мәні де осы қасиетте.
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АБАЙ 

Абайдың өмірі мен шығармашылық мұрасы туралы 
тарихи қалыптасқан ғылыми мектептер мен ғалымдардың 
еңбектері жинақталып, арнайы ғылыми-ақпараттық база 
жасалды. «Абайтану. Таңдамалы еңбектер» көп томдық 
сериялық басылымның 50 томы жарық көрді. Бұл бағыттағы 
еңбектердің дені 3979/ГФ4 – «Абай Құнанбаевтың 
шығармашылық мұрасын пәнаралық зерттеу» (2015-2017) 
жобасы аясында орындалды, №АР08855683 «Абай ілімін 
білудің, түсінудің және қолданудың ғылыми негіздері мен 
теориялық тетіктері» (2020-2022) жобасы аясында одан әрі 
қарай жалғастырылуда. Кейінгі жоба аясында Абай ілімін 
білудің, түсінудің және қолданудың ғылыми-әдістемелік, 
ғылыми-акпараттык ресурстар базасының әдістемелік 
негізін жасау мақсатында «Абайтану антологиясын» 
дайындау қолға алынды. «Абайтану антологиясы» абайтану 
саласында оқулықтар мен оқу құралдарын дайындаудың 
ғылыми-ақпараттық негізі қызметін атқарады.

Абайтану саласында айтарлықтай жұмыстар 
жүргізіліп, елеулі нәтижелерге қол жеткенімен, Абайдың 
шығармашылық мұрасын білу, түсіну және қолдану 
бағытында әлі шешімін тауып болмаған мәселелер бар. 
Білу, түсіну және біліп, түсінген нәрсені өмір тәжірибесінде 
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қолдану оңай емес. Абайдың шығармашылық мұрасын 
білу, түсіну, бір қарағанда, мейлінше оңай, тіпті барлық 
мәселелері шешімін тауып қойған секілді көрінуі 
ғажап емес. Шындығына келгенде, олай емес. Абайдың 
шығармашылық мұрасы аясында негізделген қағидалардың 
тұтасқан жүйесі бар. Бұл жүйенің құрамдастарын жүйелі 
түрде қарастырмайынша, қажетті нәтижеге жету қиын. 
Оның үстіне мұндай жүйелі құбылысты зерттеудің 
методологиялық негізі болуы шарт. Оған қол жеткізудің де 
қиындықтары жеткілікті. 

Сөз өнерінің суреттеу пәні – адам мен оның заманы. 
Бұл екеуі егіз: адамсыз оның заманы болмақ емес, заманнан 
тыс адам да жоқ. Бірақ бұлар бір ұғым, бір құбылыс емес. 
Адам баласын замана өсіреді. Өсіп, қуаты толған адам 
заманға билік жүргізуге құлшынады. Қайбіреу билігі, 
дәулеті өскен сайын өзін заманнан биік санай бастайды, 
билігі заманға жүргендей, заман соныкі болып тұрғандай 
күйде болады. Ақылы өскен кісі өзін заманнан биік санай 
бастаған қалпынан мін таппай қалмайды. Бірақ кісінің 
билігінің, дәулетінің, ақылының бірдей өсуі, бірдей 
кемелдікке жетуі өте сирек. Өйткені мұндай кемелдікке 
кісі өзімен-өзі болып, жеке-дара жете алмайды, жетсе, 
қоғамымен, заманымен, заманының адамымен жетеді. 
Егер кімде-кім жаман болса, онда, Абай айтқандай, оның 
замандастары да жақсы емес. Егер кімде-кім жақсы болса, 
өзіне дейінгі және өз тұсындағы жақсылардың жақсылығын 
көріп, көңіліне құйып, ақылымен танып қана жақсы бола 
алады.

Жақсы болу ұғымының аясы кең. Оның құрамындағы 
aдамның сапалық қасиеттерін білдіретін ақылды болу, есті 
болу, білімді болу, арлы болу, мінезді болу секілді дара 
ұғымдарды ақын осы аядан таратады және олардың өсіп-
өнер көзін де ашып көресетеді. «Адам ата-анадан туғанда 
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есті болмайды: естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі 
жақсы, жаманды таниды-дағы, сондайдан білгені, көргені 
көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін 
ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке 
өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп білген жақсы 
нәрселерін ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске 
жарайды, соны адам десе болады» [1, 19]. Бұл жерде 
естілік, дүниедегі жақсы мен жаманды тану, жақсыны 
ескеру, жаманнан сақтану туралы ойдың танымдық және 
тағылымдық қызметі өте жоғары. Жақсы мен жаманды 
танудың жолдарын көрсетудің де өмірлік маңызының зор 
екендігі анық. «Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, 
ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ» [1, 18], - деген 
тұжырым осы қалың ойдың жалпыланған, қорытылған түйіні 
іспетті. Осы ойлар мен тұжырымдардың қай-қайсысы да бір 
адам үшін емес, барша адам баласы үшін пайдалы, ғибратты, 
өмірлік маңызы зор рухани құндылықтар қатарына жатады.

Кісі ойдағыдай кемелдікке өзі жеткенмен, заманы, 
заманының адамы жетпейтін болса, онда ол өзінің 
кемелдігінен өзі игілік таба алмайды. Адамзат тарихында 
мұндай кемелдікке жеке тұлғалар жеткенмен, адамзат 
қоғамының жетуі іс жүзінде мүмкін болмады. Заманынан 
озып, кемелдікке жеткен адам айналасы, әлеуметтік ортасы 
кемел деңгейге көтерілгенде ғана өзінің кемелдігінен игілік 
таба алады. Сондықтан кемел кісі өзі жеткен кемелдік 
биігіне өзгелердің де жеткеніне құштар болады, қоғамын, 
әлеуметтік ортасын, заманын, замандастарын өзі жеткен, 
өзі тапқан жақсылыққа бастайды, соған жеткізуді мақсат 
тұтады. Бұл - барша әлеумет үшін игілікті, ізгі, сондықтан 
да биік мақсат. Оған жетудің жолы тар, тайғақ, соқтықпалы, 
соқпақсыз. Өйткені кемел кісінің адамзаттың бәрін бауыр 
тұтуы, сүюі, өзі жеткен кемелдік биігіне өзгелердің де 
жеткеніне құштар болуы, қоғамын, әлеуметтік ортасын, 
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заманын, замандастарын өзі жеткен, өзі тапқан жақсылыққа 
бастауы көптің тарапынан толық қолдау таппайды. Өйткені 
өзін сүйгенді сүю, өзіне жақсылық тілегенге жақсылық тілеу, 
өзіне жақсылық жасағанға жақсылық жасау ілім таныған, 
білімі бар, Абай айтқандай, көкірегінде көзі бар, көңілі 
ашық жандардың ғана қолынан келеді. Өзі тірі, көкірегі өлі 
адам ақыл табуға сөз ұға алмайды [1, 137]. Ал ілім таныған, 
білімді, көкірегінде көзі бар, көңілі ашық жандардың қатары 
адамзат тарихының қай дәуірінде де сирек.

Абайдың ақындық танымының ерекшелігі ілімінің 
негізділігі мен жүйелілігінде. Ақын, алдымен, адам 
баласының өмірге келуінің, өмірінің және өмірден кетуінің 
мағынасын, мәнін тарихи тұрғыдан әрі өз заманының 
болмысына қарай анықтайды. Оның бір үлгісі мынадай: 
«Адам баласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада бұл 
дүниенің рақатының қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдып, 
біріне бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа, жарамсыз 
қылықпен, қор етіп өткізеді де, таусылған күнінде бір күндік 
өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды» [1, 135].

Абай өзінің ақындық-азаматтық тұрғысына сай көз 
алдындағы өмір шындығының суретін жасап, сол шындыққа 
өзінің көзқарасын білдірген, бағасын берген. Суреттелген 
шындық нақты, жалпының емес, өмір сүрген мезгілі мен 
мекені нақты әлеуметтің болмысын көрсетеді. Сонымен 
қатар осы шындықта адамзат қоғамының қай кезеңі үшін де 
басты сипат болып қала беретін белгілер бар. Осыдан келіп 
ақын ойының жалқы және жалпы, нақты және абстрактылы 
мағынасы мен мәні өріліп шығады. Соған орай  ақын ойының 
мәні мен мағынасынан ұлттық және жалпыадамзаттық 
құндылықтардың сәулесі бірдей таралады.

Адам баласының тіршілігінің мағынасы мен мәні 
туралы Абайға дейін де, Абайдан кейін де талай ойшылдар 
ойланған, ой айтқан. Адам баласының өмірге келуінің, 
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өмірінің және өмірден кетуінің, адамдығының мағынасы 
мен мәні туралы Абай анықтама, сипаттама ғана беріп 
қойған жоқ, концептуалды қағидалар жүйесін жасап, өзінің 
ілімін қалыптастырды. Абайдың  ілімі дегенде, осы жүйе, 
осы ілім туралы айтқан болып шығамыз. Ақын ілімінің 
негізін түзген өзекті ойдың діңгегі мынадай:

Адамды сүй, алланың хиқметін сез,
Не қызық бар өмірде онан басқа?! [2, 288]

Алдыңғы тармақтағы мағына өзекті, ой терең. 
Ақын ойының мекендік шегі жоқ, адамды сүю туралы 
ұстанымының аясы кең. «Адам баласына адам баласының 
бәрі - дос» [1, 179] қағидасы осы өзекті ойдың бір саласын 
қамтиды. «Әкесінің баласы - адамның дұспаны. Адамның 
баласы - бауырың» [1, 183] деген қағидалар қатары ақынның 
адамның адамға қатысы туралы түпкі көзқарасының мәнін 
аша түседі. Егер әкесінің достығы баласына, баласының 
достығы әкесіне ғана болып, басқа адамдарға жетпесе, 
онда олар өзінен басқаға достық ойлай алмайды. Өзінен 
басқаға достық ойламаған адам өзгеге дұшпандық ойламай 
тұрмайды. «Адамның баласы» ұғымының да аясы кең: 
ол әкеге немесе балаға ғана емес, адам баласының бәріне 
достық ойлайды, адам баласының бәрін дос көреді, бауыр 
тұтады. Ақын өз ойын осы таным тұрғысынан жинақтап, 
жалпыландырып, жаңа деңгейге көтереді: «Адамзаттың 
бәрін сүй бауырым деп» [2, 304]. Осы ойдың негізінде 
адам туралы, адам өмірінің мәні, адамның адамдық қасиеті 
туралы танымның терең тамырлары таралады, адамның 
адамды сүюінің біртұтас адамдық қасиет ретіндегі мазмұны, 
сипаттары, алғышарттары, себептері мен салдарлары 
ашылады. Ақынның адам көңілінен адамға деген достықтың, 
сүйіспеншіліктің көзін ашу, адамның мінезін түзеу, адамды 



158

кемел деңгейге жеткізу туралы мұраты осы танымнан 
туады. Осы таным аясында адамның адамшылық қасиеттері 
анықталады:

 Үш-ақ нәрсе - адамның қасиеті:
 Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек [2, 249].

Адамның кемел деңгейге көтерілуінің жолы да 
көрсетіледі. Бұл ретте әуелі ақынның «толық адам» 
туралы қағидасына назар аудару дұрыс [1, 205]. Қағида 
желісінде «толық адам» болудың шарты анық көрсетілген. 
Ол шарттың мәні мен мәнісін дұрыс пайымдаудың үлкен 
маңызы бар. Оны бұрмай, бұрмаламай қабылдау үшін ақын 
ойының ағысын бойлап жүруге тура келеді: «Дүниеде түпкі 
мақсатың өз пайдаңа болса, өзің ниһаятлысың, ол құдайдың 
жолы емес. Ғаламнан жиылсын, маған құйылсын, отырған 
орныма ағып келе берсін деген ол не деген ынсап?» [1, 
205-206]. Кісінің түпкі мақсаты өз пайдасына болса, кісі өз 
пайдасы үшін ғана әрекет етсе, оның болмысының қандай 
болатыны мына сөздерде де анық сипатталған: «Өзің үшін 
еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың...» 
[1, 183], «Пайда ойлама, ар ойла, Талап қыл артық білуге...» 
[2, 74], т.б. Ынсап, ұят, ар ұғымдары бір адамға, бір топқа, бір 
елге емес, адамзаттың бәріне ортақ рухани құндылықтарға 
жол сілтейді.

Ақынның «толық адам» туралы ойының желісіне 
қайта оралайық: «Не түрлі болса да, я дүниеңнен, я 
ақылыңнан, я малыңнан ғадаләт, шапағат секілді біреулерге 
жақсылық тигізбек мақсатың болса, ол жол - құданың жолы» 
[1, 206]. Ынсап, ұят, ар ұғымдарының қатары ғадаләт, 
шапағат, жақсылық  ұғымдарымен толығады.

Ынсап, ұят, ар, ғадаләт, шапағат, жақсылық 
ұғымдарын ақын Құдай жолымен байланыстырып айтатыны 
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рас. Ал енді Құдай жолымен байланысты айтылған осы 
ұғымдардың мезгілдік және мекендік шегіне көз салған 
жағдайда, олардың адамзаттың өзін өзі тануға талпынған 
сәтінен бүгінге дейін қасиетін жоймаған, қадірін қашырмаған 
асыл рухани құндылықтар екені белгілі болады. Осы 
құндылықтар қазақ халқының дәстүрлі мәдениетінің іргелі 
категориялырының  негізін түзеді. Олар халық әдебиетінің 
үлгілерінде, әдет заңының жүйесінде, әдет-ғұрып, салт-
дәстүр өлшемдерінде кеңінен көрініс тапқан. Сонымен 
бірге мынаған көңіл аудару керек: көрсетілген рухани 
құндылықтар Абайдың негіздеуінде, Абайдың ілімінде 
бір адамның, бір елдің қамын ойлаудан емес, адамзаттың 
бәрін бауырым деп сүюден, кемел танымнан туған қымбат 
қасиет, ізгі игілік болып табылады. Адамның кемел деңгейге 
көтерілуінің жолы осы ілім өзегінен ашылады:

 Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста,
 Сонда толық боласың елден бөлек...
 Біреуінің күні жоқ біреуінсіз,
 Ғылым сол үшеуінің жөнін білмек [2, 128].

Біздің заманымызға дейінгі дәуірден бүгінге дейін 
ақыл, қайрат, жүрек немесе ақыл, қайрат, жүрек (махаббат) 
хақында  айтылған ойлардың бай қоры бар. Абай сол 
ойлардың қорын толық меңгерген және ақылды, қайрат пен 
жүректі ұғым, түсінік, адамшылық қасиет деңгейінде ғана 
пайымдап қоймай, олардың әрқайсысын өз алдына жеке 
категория деңгейіне дейін толықтырып, бірбүтін күрделі 
тұтастыққа айналдырады. Ақынның Құдай жолымен 
байланысты ұсынған «толық адам» туралы қағидалары осы 
тұтастықтың шегінде шартты белгілерінен арылып, жалпы 
құбылысты, бүтін бітімді түзуші факторлардың қатарынан 
орын алады.
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Абай - адамның мінезін, заманның бетін өзі жүйесін 
түзген ілімінің ұлттық және жалпыадамзаттық рухани 
құндылықтарға негізделген қағидаларына сай түземекші 
болған адам. Жоғарыда көрсетілгендей, бұл - адамзат 
қоғамының тарихындағы ең бір ізгі, ең бір асыл мақсат. 
Алдына мұндай мақсат қою үшін кісінің жүрегінде 
адамзатқа деген шексіз һәм шартсыз сүйіспеншілік болуы 
қажет. Адам мінезін түзеу, сол арқылы адамды толық, кемел 
деңгейге көтеру туралы өзекті ой жекелеген тұлғаларға 
ғана қатысты емес, көпке қатысты. Бірдің емес, көптің 
қамын ойлау бірдің де, көптің де жайы мен жағдайын, 
іші мен тысын терең тануға жол ашады. Осы танымға 
сай: «Сократқа у ішкізген, Иоанна Аркті отқа өртеген, 
Ғайсаны дарға асқан, пайғамбарымызды түйенің жемтігіне 
көмген кім? Ол – көп. Ендеше, көпте ақыл жоқ. Ебін тап 
та, жөнге сал» [1, 183], - деген қағида негізделеді. Қағидаға 
негіз болған құбылыстар қатарында жеке тұлға мен көптің 
алатын орны үлкен. Көптің қалыбы толық сипатталған: 
а) Сократқа у ішкізген; ә) Иоанна Аркті отқа өртеген; 
б) Ғайсаны дарға асқан; в) пайғамбарымызды түйенің 
жемтігіне көмген. Бұл жерде көптік ұғымын халық туралы 
ұғыммен шатастыруға болмайды: біреудің қарсысында екеу 
көп; екеудің қарсысында үшеу көп; үшеудің қарсысында 
төртеу көп. Көп туралы ұғымның мазмұнын осы бағытта 
пайымдау абзал. Бірақ осы «көптердің» ешқайсысы халық 
туралы ұғыммен, халықпен шендесе алмайды. Абай аз 
бен көптің арақатынасы туралы халық даналығынан туған 
ойлардың тереңіне бойлай отырып, көп туралы заманынан 
озған іргелі тұжырымдар жасайды.  

Ақын ойларының жүйесінде көптің болмысы адамзат 
тарихындағы айрықша сұрапыл шындық оқиғалар арқылы 
ашылған. Ақылға шақырған хакіміне у ішкізген, құлдыққа 
қарсы күреске шақырған батырын отқа өртеген, тура жолға 
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бастаған пайғамбарларды дарға асып, түйенің жемтігіне 
көмген көп туралы осы бір ауыз сөздің өзінде үлкен мән 
жатыр. Қайрат, ақыл, жүрегін тең ұстар мүмкіншілігі, 
халық даналығына негізделген биік тұрғысы, зияткерлік 
әлеуеті жоқ көптің аққан судай, ескен желдей күйінің 
бұзып-жарушы күшін дүниеде ешнәрсемен салыстырып 
анықтауға, мөлшерлеуге болмайды. Ондай күштің қуаты 
өлшемге сыймайды, мөлшерге көнбейді. Шындық осы. 
Көптің қорқытуы, тереңнің батыруы туралы халық даналығы 
осындай шындықтан шықса керек. Оның үстіне халықтың 
дәстүрлі  дүниетанымынан туған мынадай ұғым бар: көптің 
алдында киесі болады. Халық көп болып жосылып келе 
жатқан аңның алдынан оқ атуға да тыйым салады. Оның 
мәнісі де көптің алдында киесі болатыны туралы ұғыммен 
байланысты. Абайдың көп туралы «ебін тап та жөнге сал» 
деуінің негізінде халықтың дәстүрлі дүниетанымына тән 
осы ұстаным бар.

Бойында қисапсыз сұрапыл күш бар, бірақ сол 
сұрапыл күшті ақыл, жүрекпен тең ұстар мүмкіншілігі 
жоқ көпті жөнге салуға батырдың батырының да батылы 
бармайды. Мұндай іске адамшылықтың қарызы үшін 
тәуекел етуге адамды, адамзаттың бәрін шын ниетпен 
сүйген дара һәм дана тұлға ғана бара алады. Абай осындай 
іске тәуекел етті. Абай ілімінің негізі осындай.

Ақын ілімінің негізінен мынадай өзекті қағидалар 
өріліп шығады: а) адам баласы сүюге, суреттеуге, өзгертуге 
болатын объект қана емес, сонымен қатар субъект екендігі 
туралы қағида; ә) кемел тұлғаның адамзат алдындағы 
адамшылық қарызы туралы қағида; б) кемел тұлға мен көп 
арасындағы қатынастың сипаты туралы қағида; в) кемел 
тұлға мен әлеуметтік орта арасындағы қатынастың мәні 
туралы қағида. Бұл қағидалардың адамзат ақыл-ойының 
тарихында танымдық маңызы, әлеуметтік, философиялық 
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мәні терең. Адам табиғаты, оның екіжақты болмысы, кемел 
тұлға мен әлеуметтік орта арақатынасы, жеке тұлға мен көп 
арақатынасы туралы терең, тегеурінді әрі ерекше маңызды 
қағидалардан Абай ілімінің басты ұстанымдарының 
мәнісі аңғарылады. Абай ілімінің басты қағидалары мен 
ұстанымдарының жүйесі осы арнадан табылады. Мұндай 
қағидалар мен ұстанымдар жүйесін жасау деңгейіне Абайға 
дейінгі түркі халықтары данышпандарының ешқайсысы 
көтерілмеген еді, бұлайша шырқап, шығандап ойлау әлем 
даналарының да мүмкіншілігінен жоғары, биік.

Күш-қуаты толысқан шағында Абай өз ілімінің 
басты қағидалары мен ұстанымдарына сай көпке ақыл 
берді, насихат айтты, әділет жолына шақырды, наданның 
көңілін ашпақ [2, 95],  заманды түземек болды. «Мен егер 
закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп 
болмайды деген кісінің тілін кесер едім» [1, 163], - деп, ішкі 
қуатын ашты. Өзінің ілімі мен халықтың дәстүрлі мәдениеті, 
әдет заңы негізінде өз заңын жасап, оған арнайы баптар 
енгізді. Сол арқылы көптің мүддесін қорғаудың, әділетті 
қолдаудың құқықтық негізін жасап, оны әлеумет игілігі 
үшін қолданды. Соған сай әділетті билік шешім шығарды. 
Жұртын пайда ойламай, ар ойлауға бастады. Халқының 
бірін-бірі дос көрмейінше, істің бәрінің бос екенін сөзімен 
де, ісімен де дәлелдеді. Бірақ жалғанда сағымдай төңкеріліп 
құбылған көп шынға шыдай алмады, шынға ынтымағын 
қоса алмады. Соған күйінді, содан жаны жараланды, қаны 
қарайды, көкірегі қайғыға толды. Ақынның адамдарды бір-
біріне дос, бауыр тұтқан және адамды, адамзаттың бәрін 
бауырым деп сүйген жүрегі қиянатшыл дүниеден қырық 
жамау болды.

Адам мінезін түзеуге, наданың көңлін ашуға 
болмайды емес, болады. Дүниеден өткен нәбилерлің, 
ғұламалардың, хакімдердің бәрі осы мақсатты көздеді. 
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Мұндай биік мақсат алыстан көрінеді, алыстан көрінсе де 
қол созым жерде тұрғандай болады. Бірақ оған бір адамның 
ғұмыры бойында жеткізетін сара жол жоқ. Бүгінгі күннің 
биігінен қарағанда, адамзаттың Адам атадан бермен 
қарай осы мақсат жолында ұдайы ізденіп, бір жығылып, 
бір тұрып келе жатқаны белгілі болады, алға басқан аяғы 
кері кеткендей сәттерінің шындықтары да көзге түседі. 
Бұл бір адамның, бір буын ұрпақтың басында ғана болған 
жай емес, адамзат қоғамының бәрінде және адамзаттың 
барлық буынының басында болатын ахуал. Адамзат 
ұрпақтарының бір буыны жеткен жетістіктерді, игіліктерді, 
рухани құндылықтарды екінші буынның ысырап қылмай 
қабыл алып, әрі қарай дамытуы оңай емес. Адам баласының 
өзіне, өзінің заманына дейінгі ақыл-ой жетістіктерін, 
рухани құндылықтардың негізін толық білуі және оларды 
өзінің, көптің, айналасының, қоғамының игілігіне лайықты 
пайдалануы – даналықтың белгісі, үлкен жетістік. Бірақ 
мұндай жетістікке жеткендер аз. Абай мұның заңдылығын 
білмей қалған жоқ.  Ақынның: «Өмір жолы - тар соқпақ, 
бір иген жақ» [2, 224], - деген пікірінің мәнісі осында. 
«Түзетпек едім заманды, Өзімді тым-ақ зор тұтып» [2, 176], 
- деп, басынан өткен кезеңнің шындығынан туған ойын 
өкінішпен түюде де үлкен мән бар.

Тіршілікте адамның өзін сүйген, өзіне достық 
пейіл танытқан адамды сүюі, өзіне достық пейіл танытқан 
адамға достықпен қарауы оңай емес. Екінші жағынан, 
адамды адамның жек көруі, адамның адамға жат болуы, 
тіпті жау болуы қиын емес. Бір атым насыбайдан көңілі 
қалатын қазақ үшін өкпелеу де, шекісу де, кетісу де оп-
оңай. Әлеумет тарихында адамдардың көшетұғын сай үшін, 
өлетұғын тай үшін таласып, алты бақан алауыз болған 
жайлары да болған, бар. Оның үстіне Абайдың заманында 
қазақ баласы «тыныштық үшін, ғылым үшін, білім үшін 
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қам жемейді екен, бірақ мал үшін қам жейді екен, ол малды 
қалайша табуды білмейді екен, бар білгені малдыларды 
алдап, мақтап алмақ екен, бермесе онымен жауласпақ екен, 
егер малды болса, әкесін жаулауды да ұят көрмейді екен. 
Әйтеуір ұрлық, қулық-сұмдық, тіленшілік, соған ұқсаған 
қылықтың қайсысын болса да қылып мал тапса, жазалы 
демесек керек екен» [1, 137]. Өзі үшін, қу құлқынның қамы 
үшін ұрлық қылып, сұмдық сауып жүрген адамдардың 
бойындағы осы мінездердің адамшылыққа жаттығын 
ақын асқан ақындық шеберлікпен суреттеді, оларға қарсы 
қолма-қол күш көрсетпей, жұрттың ынтымағы мен бірлігін 
қалыптастырып, нығайтуды көздеді, көпті ғылым табуға, 
өнер үйреніп, кәсіп қылуға, адамшылық қарызы үшін [1, 
183] еңбектенуге, «пайда ойламай, ар ойлауға» [2, 74], 
«ғадаләттан шықпауға» [1, 205] шақырды. Адамшылық 
қарызы үшін еңбек етудегі ынтымақ пен бірліктің мәнін 
де ашып берді. Халқына ынтымақ пен бірліктің малға 
сатылуын антұрғандықтың басы деп түсіндірді. Ынтымақ 
пен бірлік малға бірлік емес, малға ынтымақ емес, ақылға 
бірлік, ақылға ынтымақ екендігі туралы бұрын-соңды 
ешкімнің ойына келмеген құнды қағидасын ұсынды [1, 137].

Ақынның ақылға бірлік, ақылға ынтымақ қылу 
туралы қағидасының өзегінен жұрттың мінезін түзеудің 
мынадай басты жолдары, тетіктері көрінеді: а) жамандықтан, 
жалғандықтан, әділетсіздіктен аулақ болу; ә) жақсылықта, 
шындықта, әділетте бірігу; б) жамандықты жақсылықпен, 
надандықты адамдықпен жеңу, тіл ұстартып, өнер шашу, 
насихат беру жолымен жою.

Көрсетілген қағидалар жамандықтан, жалғандықтан 
қашық болу, жақсылыққа, өнер-білімге, әділетке асық 
болу туралы ақындық оймен толысып, кемелдене түседі. 
Мұндай қасиетті қағида қалыптастыруға, соны берік 
ұстауға, оны бірдің емес, көптің игілігіне жұмсауға, 
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өмірі мен өнерін көптің мінезін түзеу үшін қызмет етуге 
арнау Абайға дейінгі ақындардың қолдарынан келмеген, 
олардың мүмкіншіліктерінен биік тұрған айрықша абзал 
азаматтықтың үлгісі еді. Адал еңбек етудің орнына ауыз 
жарымас бірдеңе үшін біреуге телміріп көзін сатқан жанды, 
ұрлықпен, қулықпен, зорлықпен мал тауып жүрген сұмдар 
мен зұлымдарды, біреуді үркітіп, біреуді қорқытып тамақ 
асырап жүрген пәлеқорлар мен жалақорларды жаман 
жолдан тыйып, ақ жолға, әділет жолына, ынтымақ пен 
бірлік, адамшылық жолына салу үшін, солардың жанын 
тазартып, ниетін ағарту үшін аянбай еңбек қылуға, бейнет 
кешуге адамның асылы ғана тәуекел ете алмақ. Абай 
адамшылықтың қарызы үшін осы мақсат жолында еңбек 
етті, бейнет кешті.

Өмірінің белгілі бір кезеңінде ақын көпті, адамның 
мінезін түземекші кісінің қолында екі нәрсе болу керек деп 
білген: бірінші - бек зор өкімет, жарлық; екінші - есепсіз 
байлық [1, 216]. Ақын сол сеніммен ойы мен қолында 
барын аямай еңбек етті. Шексіз зор билік ешкімге бітпейді 
екен. Есепсіз байлық та жоқ екен. Бойдағы білімді, қолдағы 
билік пен қорадағы байлықты қолдана отырып, бір адамның 
ғұмыры бойында бірдің мінезін түзеуге болғанмен, көптің 
мінезін түзеу қиын екен, бірдің бағын ашуға болғанмен, 
көптің көңлін аршу мүмкін емес екен. Кейінірек ақын  
көптің мінезіндегі жамандықты жоюдың, көптің көзін 
ашудың құралы ретінде сөзді таңдайды. Бұл таңдаудың 
да негізі тереңде. Осының бәрі - ақынның өз басынан 
жанын жандырып, жүрегін күйдіріп, өзегін өртеп өткен 
өмір тәжірибелерін пайымдаудан туған шешімдер. Екінші 
жағынан, өзінің өмір тәжірибелерін пайымдау, тану, бағалау 
барысында ақын халықтың дәстүрлі дүниетанымынан 
тиянақ тапқан. Пайғамбар айтқан екен деседі: «Кісі 
жамандық көрсе, оны қолымен түзесін, оған әлі келмесе, 
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сөзімен түзесін, оған әлі келмесе, жүрегімен түзесін» 
[Бұхари]. Жамандықты қолмен түзеу үшін кісіде белгілі 
аумақта шексіз билік болуы керек. Басқаша айтқанда, 
жамандықты қолмен түзеуге қолында шексіз билігі бар 
әкімнің ғана мүмкіншілігі болмақ. Жамандықты сөзбен 
түзеу хакімдердің құзіретіндегі іс екен. Ал жамандықты 
жүрегімен түзеу қатардағы иманды жандарға тән. Үш 
жағдайда да кісіде жамандықты түзеу туралы ізгі де берік 
мақсат болуы қажет. Осы игі мақсат жолындағы адамдардың 
алды болып есептелетін жандардың бойында, әл-Фарабидің 
көрсетуінше, «ұштасқан алты қасиет болу керек» [3, 235-
236]. Абай осы шарттарды келістіріп баяндап, насихат етіп 
қана қоймайды, оларды өзінің әлі келгенінше орындайды. 
Жамандық біткенді жүрегімен түзегенмен, сөзімен, қолымен 
түзеуге мүмкіншілігі шектеулі болды. Соған қарамастан, 
ақын өзінің заманынан, заманының адамынан көрген 
жамандықты жақсылықпен түзеуге (қолымен, сөзімен, 
жүрегімен) бар саналы ғұмырын, ақыл-ойын, ақындық 
өнерін, шығармашылық еңбегін арнады. Бірақ ақын мінезін 
түземек болған адам «ар мен ұят ойланбай, тәнін асыраудан» 
аспады, «ертеңі жоқ бүгінге құмар» [2, 297] болған қалпынан 
өзгермеді. Адамның мінезін, заманды түземек болған ақын 
«алыс-жақын қазақтың бәрін көргенде» де, бірлі-жарым 
болмаса, «сөзді ұғарлық саналы жан» таппай торықты 
[2, 53]. Тіпті «алдындағы келер заман» келбетіне «үмітті 
сәуле етіп көзін көп қадаған» күннің өзінде көре алғаны 
«көк тұман» болды [2, 265]. «Бұларды жөндеймін деуге, 
жөнделер, үйренер деген үмітім де жоқ» [1, 142], - деп айтуға 
мәжбүр болды. Сөйте тұра «көкірегі сезімді, тілі орамды 
жастардан» [2, 126] үміт етті. Адамзаттың бәрін бауырым 
деп сүю туралы қағидасынан, жүрегінің тереңіндегі әділет 
пен шапқаттан, рақымнан көз жазбады. Сондықтан Абайдың 
ілімін, Абай айтқан қағидалар мен тұжырымдардың, ойлар 
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мен пікірлердің тұтасқан жүйесін Абайдың имандай шыны, 
жан ақиқаты, жүрек  сыры деп таныған парыз.

Абай заманының адамын түземек болғанмен, көп 
надан әдетіне қарысып, алған бетінен қайтпады, түзеуге 
көнбеді. Заманы, заманының адамы туралы ізгі ниетін 
бойында қуаты бар кезінде іс жүзіне асыра алмаған ақын 
мынадай тұжырым жасайды:

  Әркімді заман сүйремек,
  Заманды қай жан билемек,
  Заманға жаман күйлемек,
  Замана оны илемек [2, 302].

Адам және оның заманы жайында айтылған осы 
өлең жолдарының әр тармағында даналық танымнан 
туған тегеурінді ой бар. «Әркімді заман сүйремек» дегенді 
тікелей, тура мағынасында қабылдау ретсіз. Адам заманның 
артындағы сүйретпе емес. Алайда ақын ілімі аясында 
дүние тіршілігінде қуса жетіп, қашса құтылғандай жүйрік, 
аузымен құс тістегендей алғыр деген, ең бір майталман 
деген адамның өзі де заманның биігінен түптің түбінде бір 
құлайтыны анық көрініс тапқан. Екінші жағынан, Абай 
суреттеп отырған заман тебіренбестей терең теңіз іспетті: 
сыры да, қыры да ішінде. Оның тереңіне адам баласының 
бойлауы мүмкін емес. Бірақ адам баласы оның тереңіне 
бойламаймын деп қарап тұра алмайды, тереңге құлаш 
ұрамын деп, тұнығын шайқайды, өзі де шайқалады. Заман 
осылай құбылады.

Заманның тұнығы шайқалып, өзі құбылған шақта 
адам да құбылуға мәжбүр. Заманның бір күн шайқалған 
тұнығы бір жылда қалпына келмейді. Заман шайқалған 
шақта онымен бірге шайқалып, бірге құбылған адамның 
өзгеріп, тыныш қалпына қайта келуі - бір жылда емес, бір 
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ғасырда ғана мүмкін болатын нәрсе. Бірақ адам бір күнін, бір 
жылын ойлай алғанмен, бір ғасырдың қамын жей алмайды. 
«Заманың түлкі болса, тазы боп шал», - деген сөз заманның 
осындай құбылмалы жағдайында туса керек. Қолында ірілі-
ұсақты билігі, азды-көпті байлығы барлардың қатарында 
өзін заманның қожасы, заманның биі санамайтын жан 
жоққа жуық. Олардың бірқатары - жетіліп болғандар мен 
мал жиып толғандар, мейманасы асқандар. Бұлардың ішінде 
дүниеге бой алдырмағаны кемде-кем. «Көп адам дүниеге 
бой алдырған, Бой алдырып, аяғын көп шалдырған» [2, 225], 
- деген сөзді ақын осы шындықты өз көзімен көріп, оның 
сынын өз көңілінің тезінен өткізіп айтқан. «Адам ғапыл 
дүниені дер менікі» [2, 265] секілді өзекті ойлар желісі өмір 
шындығын тану мен таразылаудың осындай кеңістігінен 
тартылады. Түптеп келгенде, адамның заманды билемек 
болуы «жаманның заманға күйлемек» болуымен бір бәс. 
Адам заманды билемек болғанда да, заманға күйлемек 
болғанда да нәтиже біреу: замана оны илемек.

Ақындық өнер тарихында адамзат баласының 
жайсаңдары айтқан жақсы сөздер көп. Бірақ Абай айтқан 
мына сөздің тереңіндей тереңдік ешкімде болған емес. Ой 
жүгіртіп, ойланып қараған жан сол тереңдіктің өзінде шешуі 
қиын жұмбақ барын сезетінін жоққа шығаруға болмайды. 
Әйтсе де, Абай ілімінің жүйесінде көрсетілгендей, дүниеге 
бір бой алдырып қойған жанның оңалуы қиын. Бұл 
тұжырымның өзегінде бір күннің немесе бір жылдың емес, 
бір ғасырдың да емес, мәңгіліктің шындығы жатыр.

 Ақын шығармашылығында жеке адамдардың немесе 
жалпы жұрттың мінездеріндегі, істеріндегі жамандықтар 
да, әлеуметтік топтардың типтік тілектері мен ниеттері де 
толық сипатталады. Ұрлықпен мал табуды кәсіп еткен топ өз 
алдына бір бөлек. Мал иесі байлардың мал басын сақтаудың, 
көбейтудің қамынан қолы босамақ емес. «Сатып алған, 
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жалынып, бас ұрып алған болыстық пенен биліктің қасиеті 
жоқ». Оған қолы жеткендер, «ебіне қарай біреуді жетілтейін, 
біреуді құтылтайын деген бейнетінің бәрі басында», алып 
берем деп даугерді, құтқарам деп ұрыны жеуде. «Мықтыны 
сыйлайын десең, жаманшылыққа елдің бәрі мықты». Есті 
кісі дейтін болсақ, «әділет, ұят, нысапқа есті кісі елде жоқ». 
Қарапайым жұрт та қарап қалмайды:  ұрлығын айтамын деп 
немесе өткізбесін арзанға түсіріп аламын деп, көп бергенге 
партиялас боламын деп атын сатып әуре. Бұзақылар аз күн 
де болса азық қылайын деп бек болудың, көп болудың, кек 
алудың, мықты атанудың жолын көрсетіп, ауқаттыларды 
азғыруда. «Ғарып-қасар бишара (...) жатқан түйеге міне 
алмаса (...), ол момындыққа есеп емес. Егер мінерлік жайы 
болса, бірдемені ептеп ілерлік те жайы бар» [1: 141; 145-
146; 158].

 Адам мен заманның мұншалық бұзылуына елдің 
жатқа тәуелділігінен, бодандығынан туған басқару жүйесі 
алып келді. Бұл күйді Ә. Бөкейханов қысқаша былай 
сипаттады: «Кім орысқа жағымтал болса, сол жұртты бір 
қамшымен айдайтын болды. Әділ билік жорасы жаман 
қарапайым тұғыр би парасына аяқ-асты болды. Пара беріп 
ақты қара, қараны ақ қылатын күн туды. Қазақ жақсысы 
орыс етегінен жем жегенді зор өнер көрді» [4, 194].

Заманның ес біліп, етек жапқан жақсыларының зор 
өнер тұтқан істері халықтың бірінен кейін бірі келе жатқан 
бірнеше буынын қамтыды. Елдің жасынан үлкеніне дейінгі 
аралықтағы қалың жұрттың күндегі көргені мен білгені осы 
өнердің өнегесі болды, кім ұяда не көрсе, ұшқанда соны ілді.    

Абайдың заманында елдің билігі жаттың қолында 
еді. Жат жарылқамады. Жамандық көрсе, оны жақсылықпен 
түземеді. Билеуші де, билеу жүйесі де қазақ қоғамының 
дәстүрлі мәдениетіне жат бағытты ұстанды, елді бірлік пен 
ынтымаққа, жақсылық пен ізгілікке ұйытпай, жамандыққа, 
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надандыққа, жаулыққа жол ашты. Жұрт сағымдай төңкеріліп 
құбылды. Бас-басына би болған өңкей қиқым елдің сиқын 
бұзды. Ел арасы бүлінді. Бір кісінің мыңға әлі жетпегені 
сияқты, жүз кісінің сұмға әлі жетпеді. Қу мен сұм белең 
алды. Ар ойлайтын адам азайып, еңбексіз пайда табуды 
ойлайтын сабырсыз, арсыз, көрсе қызар, жалмауыз жандар 
шықты. Сырттансынбақ, қусынбақ, өршілденбек бұлардың 
ажарын ашатын айрықша көрікке айналды. Алашқа 
сыртынан күліп, ішінде жаулық сақтады, жақынын тіріде 
аңдып, өлсе өкіріп жылайтын әдет тапты. Терін сатпай, 
телміріп көзін сатып, теп-тегіс аларман болды. Ұрлықпен 
мал табатын, егессе, ауыл шабатын құдай атқандар, бойы 
бұлғаңдар, сөзі жылмаңдар, басында ми жоқ, өзінде ой 
жоқ, күлкішіл кердең надандар бой көтерді. Аулаққа 
шыққыш, сыбырлап бұққыш бұзылғандар, қулықты көргіш, 
сұмдықты білгіш пасықтар мен пысықтар қатар түзеді. 
Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ өріс 
алды, қулық - өнерге, ұрлық кәсіпке айналды. «Ісі білмес, 
кісі білер», - деген мақал туды. Жақсылардың үстінен 
бекер, өтірік «шапты, талады» деген әр түрлі қылмыстық 
іс көрсеткен арызқойлар, жалақорлар, пәлеқорлар белең 
алды. Ақты қара деуші, көрмегенді көрдім деуші жалған 
куәлік берушілерге жол ашылды. Бас пайдасы үшін біреуге 
мақтау сөзін айтып, қошеметін көрсетіп, ақыры оны аранға 
түсіретін алдампаздар алға шықты. Бәрінің көздегені мен 
көксегені дүние болды. «Сұм-сұрқия, қу заман» [2, 168] 
солардың көрер көзіне гүл көрінді. Дүние олардың көзі мен 
көңілінің құртына айналды: біреу шекпен кигісі келді, біреу 
шен таққысы келді, біреу мал тапқысы келді... Надандар сол 
үшін дауласты, зұлымдар сол үшін жауласты, арамдар сол 
үшін арбасты, қулар сол үшін алдасты. Сол үшін біреулер 
ар төкті, сол үшін біреулер қан төкті. Бұлардың ішкі мұзын 
көңілдің нұры, күннің қызуымен де, көздің жасы, жүректің 
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қанымен де еріту мүмкін болмады. Ақынның қадірлі басы 
мен қайратты жасы осылармен тартыста өтті.

Абайдың ілімі аясында адамның адамдығын 
анықтайтын факторлардың бірі - мақсат. Адамның мақсаты 
адам баласының бәрін бауырым деп сүюден туатын болса, 
онда оның ізгі мақсат болғаны. Адамның ізгі мақсатқа 
жету жолындағы әрекеті (іс-әрекеттің мазмұны, амалдары, 
құралдары, т.б.) де ізгі болуы шарт. Дүние тіршілігінде 
мақсаттың да, оған жеткізетін іс-әрекеттің сипаттары да 
алуан түрлі. Егер адамның дүние тіршілігіндегі мақсаты мал 
табу болса, адам үшін ол да игілікті, ізгілікті болып көрінетіні 
рас. Бірақ адамның дүние тіршілігіндегі мақсаты мал табу, 
тек қана мал табу ғана болса, онда оның бұл мақсаты ізгі емес. 
Мал байлығы - сандық категория. Сондықтан мал байлығы 
мұрат емес, ол мұратқа, мақсатқа жетудің құралы қызметін 
атқарады [5, 133]. Абай өз замандастарының мал байлығына 
қол жеткізуге ұмтылудағы түпкі мақсаттың мақтан екендігін 
көрсетеді: «Барында баймын деп мақтанады. Жоғында 
«маған да баяғыда мал бітіп еді» деп мақтанады» [1, 145]. 
Мұндай мақсат жолындағы әрекет ізгі бола алмайды. 
Мақтанның алды мен арты - күншілдік. Одан ізгілік іздеу 
бекер. Ізгілік жоқ жерде игілік те жоқ. Халалдан харамды 
айырмау, харамнан халалды айырмау – имансыздықтың 
көрінісі, имансыздық - надандықтың нәтижесі, надандық 
– білім-ғылымның жоқтығы, білімсіздіктің салдары, ал 
«білімсіздік хайуандық болады» [1, 207].

Абай заманынының адамдары таңертеңгісін көзін 
тырнап ашып тұрғанда, малдың қамын ойлап тұрды, күн 
батып, қараңғы түсіп, ұйқыға жатқанда, малдың қамын 
ойлап жатты: а) «малдан басқа мұңы жоқ» болды, мұң-
мұқтажының орны еш толмады; ә) істеген ісі бітпеді; б) 
жоғын таппады; в) мұң-мұқтажының орны толатыны, ісінің 
бітетіні, жоғының табылатыны туралы үміті де жеткізбеді, 
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жеткізер болмады. Сонда да алған бетінен қайтпады. Бір-
бірімен айтысты, тартысты, алдасты, арбасты, алысты, 
жұлысты, ұрысты, соғысты. Өмір осылай өтті. Өмірінің 
осылай өткенін біреу жұбаныш қылды, біреу мақтан көрді. 
Ақынның: «Есер, есірік болмасаң, Тіршіліктен пайда жоқ» 
[2, 184], - деуіне негіз болған шындық құбылыстардың  бір 
саласы осындай.

Ақынның жанын ауыртып, жүрегін жаралайтын зіл 
замандастарының «төрт аяқты малды көбейту» туралы 
мақсаты емес. Адал еңбек етіп, мал табу, байлыққа қол 
жеткізу жазықты іс емес. «Мал, мақтан ғиззат-хұрмет 
адамды өзі іздеп тапса, адамдықты бұзбайды һәм көрік 
болады» [1, 187]. Мал адамды өзі іздеп тапса, оның 
ешқандай айыбы жоқ. Ерінбей, адал еңбек еткен адамды 
«іздеп тапқан мал» ғана адамдыққа жарасады. «Жанын 
қарманып,  адал еңбекпен мал іздемек - арлы адамның 
ісі» [1, 171]. Абай осы орайда адамның малды «табынып 
іздеуі» туралы ұғым ұсынады. Мұның мәнісі «құл болып 
іздеу» дегенді аңғартады. Малды, дүниені оларға табынып, 
құл болып іздеу адамшылыққа жатпайды. Егер адам мал, 
мақтан, ғиззат-хұрметті  «өзі оларға табынып іздесе, тапса 
да, таппаса да адамдығы жоғалады» [1, 187]. Сөйтіп, ақын 
адамдардың мал таппақ мақсаттағы ізденісінің екі түрлі 
сипатын көрсетеді. Оның бірі - адал еңбекпен мал іздеу. 
Екіншісі - табынып, құл болып іздеу. Мақсат - біреу. Ал 
оның сипаты екі түрлі. Бір мақсаттың екі түрлі сипатына 
сай екі түрлы амал-айла, құрал бар: бірі - ізгілікті амал-айла, 
ізгілікті құрал; екіншісі - залымдық амал-айла, залымдық 
құрал. Ақынның жанын ауыртып, жүрегін сыздататын 
ауыр зілдің өсіп-өнген өзегі - адамдардың малды, дүниені 
оларға табынып, құл болып іздеуі және осы өзек бойымен 
іздеген жоғын табу жолында таңдап алған амал-айлалары, 
құралдары болды: а) ұрлық; ә) алдау; б) зорлық; в) өтірік; 
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г) өсек; д) жалақорлық; е) пәлеқорлық; ж) парақорлық, т.б.
Ақын мұндай жолмен жиналған малды «иттікпен 

табылған мал» деп білді, мал табудың жолдарын саралап 
көрсетумен шектелмей, оны жұмсаудың жайына да сын 
айтты. «Ешбір қазақ көрмедім, малды иттікпен тапса 
да, адамшылықпен жұмсаған. Бәрі де иттікпен табады, 
иттікпенен айрылады. Бейнет, күйігі, ызасы - сол үшеуінен 
басқа ешнәрсе бойында қалмайды» [1, 145].

Ақын мал табудағы, мал байлығына жетудегі 
түпкілікті, ізгі, игілікті мақсатты сапалық категория ретінде 
танып, оны ғылым табумен, білім алумен байланысты 
анықтайды: «Сол малды сарып қылып, ғылым табу керек» 
[1, 144]. Мал табамын деген, мал тапқан жұрт алдына 
мұндай мақсат қою деңгейіне көтерілмеді. Иттікпен тапқан 
малды адамшылықпен жұмсау мүмкін болмады.     

Көрсетілген амал-айлалар табынып, құл болып мал 
табудың, қарын тойғызудың құралына айналды. Жақсылық 
пен жамандық, адалдық пен арамдық, әділеттілік пен 
әділетсіздік арасын аңғарып, олардың шегін сақтауға 
талпынудың қадірі қалмады, қасиеті кетті. Жұрт тіршілікте 
жақсылық пен жамандықты, адалдық пен арамдықты, 
әділеттілік пен әділетсіздікті, обал мен сауапты айырып 
танудан қалды, танығысы келмеді, олардың дүниеде бар-
жоғына мән бермеді, мән бергісі келмеді.

Абай заманында адам баласы ешкімге сенбеді, 
ешнәрсеге нанбады, оның нанымы мен сенімі болмады 
деудің реті жоқ. Оның сенімі мен нанымы да, діні де бар еді. 
Бірақ оның діні, нанымы мен сенімі өзінің діліне, рухани  
негізіне айналмады, әлдебір жат, өзінен тыс, сыры белгісіз 
сыртқы құбылыстар туралы дерексіз түсінік күйінде қалды. 
Мұндай түсінік адамның рухани болмысының өзегі бола 
алмады, адамның рухани болмысының мәнін түзе алмады. 
Адамның болмысының өзегінде болмаған, адамның 
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болмысының мәніне айналмаған нәрсенің адам үшін 
ешқандай құндылығы жоқ. Абайдың ілімінде негізделген 
ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар Абай 
заманындағы адам болмысының өзегінен орын таба алмаған 
еді, оның болмысының мәні болып тұрақтай алмаған еді.

Ақын адаммын деген надандардың шын ниетін 
білгенде, жаны түршікті, көз алдындағы көріксіз көріністен 
көзін ала қашып, бетін басты. Мұңдасарға сөз ұғарлық кісі 
таппады. Ақырында, қалың елінің ортасында отырса да, 
бақсының моласындай жалғыз қалды. Заман сынын адам 
болмысы, адам арқылы таныған ақын өмірдің мәнін де 
адам мен заман табиғатын тану барысында, адамның тәнін 
емес, жанын тану нәтижесінде ашты. Заманынан озған, 
заманының адамынан озған, ортасының надандығынан, 
қоғамының қараңғылығынан көңілі қалған,  қу тіршілікте 
өзінің де, өзгелердің де қылып жүрген ісінің баянсыздығына, 
байлаусыздығына көз жеткізген, бәрінің қоршылық екенін 
білген, қажыған жан қалған өмірінде адамның адами 
қасиеттеріне, «ыстық қайрат», «нұрлы ақыл», «жылы жүрек» 
шындығына үңілді. Жүрегінің тереңінен тапқан шындық 
сырды ғана шын асыл деп таныды. Адам ыстық қайраттан, 
нұрлы ақылдан, жылы жүректен, солардың ынтымағынан, 
осы үшеуінің жөнін білетін ғылымнан сырт қалса, ол 
үшін жалғанның гүлдей жайнаған, күндей жарқыраған 
қызығында мән жоқтығына, баян болмайтынына көз 
жеткізді, мұндай жағдайда адам мінезін түзеуге, заман 
ағымын, қоғам өмірін өзгертуге талпынудың бос әурешілік 
екенін аңғарды. Осыдан келіп Абайдың антропологизмі мен 
психопоэтикасының өзекті  желісі тартылады.

 
 Қалың елім, қазағым, қайран жұртым,
 Ұстарасыз аузыңа түсті мұртың.
 Жақсы менен жаманды айырмадың,
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 Бірі қан, бірі май боп енді екі ұртың [2, 50], -

секілді өлең жолдарынан ақынның поэтикалық 
антропологизмінің байлығы, адам туралы танымы мен 
түсінігінің тереңдігі аңғарылады. Ақын көз алдындағы 
көріністің, болмыстағы шындықтың суретін жасаған. Әйтсе 
де осы суреттегі шындықта ақынның қалың еліне жаны 
ашыған қалпы, өкінішті, күйінішті күйі де көрініс тапқан. 
Дұрысында, ақын осы сөзінде елін сынап, еліне мін тағып, 
мысқыл етіп отыр деудің қисыны жоқ, мұны ақынның ет 
жүрегі елжіреп сүйген қайран елінің өзгермес сыртын көріп, 
ішін білгендегі күйініші деп білген дұрыс.

Ақын күйінішінің мәнісі мына өлең жолдарынан 
аңғарылады:

Қайғы шығар ілімнен,
Ыза шығар білімнен.
Қайғы мен ыза қысқан соң,
Зар шығады тілімнен [2, 184].

 Ілімнен қайғының шығуы, білімнен ызаның шығуы, 
қайғы мен ызаның қысымынан тілден зардың шығуы – бәрі 
шындық екенінде сөз жоқ. Бірақ ақынның айтып отырғаны 
көптің басында болатын, көптің көңілі жететін шындық 
емес. Ақынның айтып отырған шындығы көзге көрінбейді, 
қолға ұстатпайды, оны тек ақылға салып қана барлауға, 
байыптауға болады.

Мұрты аузына түскен, жақсы мен жаманды 
айырмаған, екі ұртының бірі май, бірі қан адамның 
келбетіне қарағанда, оның адамдығының сипаты танылмай 
қалмайды. Беттегі, пішіндегі белгілер іштегі, жандағы 
шындықтың сипатын танытады. Оларды тану, білу, 
бағалау дәстүрлі дүниетаным талаптарына сай жүзеге 
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асады. Халықтың дәстүрлі дүниетанымы арнасында 
қалыптасқан мәдениеті бойынша адамның шашы, сақал-
мұрты, мұрын қуыстарындағы, қолтығындағы түгі тиісті 
құралдардың көмегімен күнделікті күтімде болған. Мұның 
өзі имандылықтың адам бойындағы табиғи көрінісі іспетті. 
Пайғамбардың хадистерінде мұрт бастыру имандылықтың 
адам бойындағы осындай табиғи бес белгісінің бірі ретінде 
көрсетілген [әл-Бұхари]. Адамның мұртын баспай, бетімен 
жіберуі адамшылығы, иманы бар адамға тән белгі бола 
алмайды. Осы тұрғыдан келгенде, кісінің мұртының ұстара 
көрмей, аузына түсуі салақтықтың, салғырттықтың ғана 
белгісі емес, білімсіздіктің, адамшылық негіздері туралы 
түсініктің жоқтығының белгісі болып шығады. Кісінің 
бір ұртының май, бір ұртының қан болуында да осындай 
ұғым жатыр: май - халал, қан - харам. Халалдан харамды 
айырмау, харамнан халалды айырмау – имансыздықтың 
көрінісі, ал имансыздық - надандықтың нәтижесі, надандық 
- білімсіздіктің салдары. Бұдан бұлтарып кету қиын. Ақын 
деректі, жалқы белгілер мен дерексіз, жалпы ұғымдарды 
қатар, жарыстыра суреттей отырып, жалқының мәнін 
жалпы арқылы тереңдетеді, жалпының мәнін жалқы арқылы 
нақтылайды.    

Фәни тіршіліктің көз қыздырып, көңіл арбайтын 
қызығының бәрінен бой тарту, дүниеге бой алдырмау 
туралы ұстаным ақынның ілімінен шығады. Оның негізінде 
дүние туралы терең таным жатыр. Дүние - адам баласы 
үшін үлкен сынақ [Құран 18:7]. Лұқман хакім баласына 
айтқан бір өсиетінде былай деген екен: «Балам, бұ дүние - 
терең теңіз. Оның түбіне талайлар кеткен. Одан аман шығам 
десең, мінген кемең Алланың алдындағы қорқынышыңнан 
болсын. Оған тиеген жүгің Аллаға деген иманыңнан болсын. 
Оның желкені Алладан күткен үмітіңнен болсын. Сонда, 
бәлкім, аман шығарсың, бірақ біржола құтылып кетерсің 
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деп ойламаймын» [6, 144]. Лұқман хакім адамның фаниден 
дүниеге бой алдырмай өтуі мүмкін еместігіне мегзейді. 
Адам мен заман, бақи мен фани арасы туралы хакім Абай 
да осындай ойда. Ақылға салғанда, Абайдың ел бағудың 
да, мал бағудың да, ғылым бағудың да, бала өсірудің де 
баянсыздығы жайлы ойының негізінде тіршілік сырын, адам 
табиғатын Лұқман хакімше жете таныған кісілік кемелдік 
барына көз жеткізуге болады. «Балаларымның өзіне ілгері 
өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпен көрерлік 
орын тапқаным жоқ, қайда бар, не қыл дерімді біле алмай 
отырмын, не бол деп бағам?» [1, 128], - деп күйзеледі ақын. 
Ақынның «таппай отырған орны» жазғы жайлау, қысқы 
қыстау емес, ауыл-аймақ та емес, адамдардың ортасы, 
қоғамдық орта. Надандардың емес, көкірегінде көзі бар, 
ақылында сәуле бар, бірін-бірі дос тұтқан, бір-біріне жаны 
ашитын адамдардың қоғамы. Заманының, ортасының, 
қоғамының болмыс-бітіміндегі қатпар-қатпар қасаң сырды 
адамның бойынан көріп, оның сырдаңдығын, өзі асыл 
тұтқан мұратына жаттығын білу, оны түзерлік биліктің де 
жаттанғанын, жат қолында тұрғанын көру, өзінде мұның 
ешқайсысын түзеуге мүмкіндігінің жоқтығын сезіну ойшыл 
жанды күйзелтіп қана қоймайды, түңілдіреді. Ақынның 
шығармашылығындағы өкініш пен ыза, қайғы мен дерт 
сарыны осындай іргелі әлеуметтік шындықты танудың, 
оның себептері мен салдарын білудің жүрекке түскен 
сызынан өнеді.

  Ақылы жоқ, ары жоқ шуылдақты
  Күнде көріп, тұл бойы жиіркенген [2, 285]
     немесе
  Ауру жүрек ақырын соғады жай,
  Өз дертін тығып ішке, білдіре алмай [2, 285], -



178

секілді мұң мен дерт басқан жүректің хәлінен 
ақынның өзінің рухани күйі көрініс беретіні рас. Ақынның 
мұңды қалпы мен дертті жағдайы, күйзелуі мен түңілуі оның 
дүние, тіршілік шегіндегі өзінің жеке басының сұраныстары 
мен қажеттіліктерінің, өз жеке басының жақсы көрген, мұрат 
тұтқан, ұмтылған игіліктеріне жете алмауының салдарынан 
туатын күй емес. Ақынның рухани әлеміндегі мұң-зар оның 
өз жеке басының қамынан емес, халықтың қамын ойлаудан, 
заман сипатындағы, адам бойындағы, көптің болмысындағы 
жамандық пен надандықтың зардабын көруден шығады. 
Сол жамандақ пен надандықтың ауыртпалығы ақынның өз 
жеке басына тіктеп келіп түспейді. Ақын дүниетанымының 
жалпыадамзаттық өрісінде оның жеке басының қайғысы 
дейтін қайғы жоқ. Ақын өз басымен өзі қайғы болып 
кететіндей, кінәмшіл, жекешіл, өзімшіл емес. Жамандық 
пен надандықтың бар ауыртпалығын көтеретін, зардабын 
шегетін – көп, халықтың өзі. Абайдың жанын жаралап, қанын 
қарайтатын, көзінен жас болып, тілінен зар болып шығатын 
шер - осы көптің, халықтың басындағы күннің қайғысы. 
Сондықтан да Абайдың мұң-зары түпсіз тұңғиық іспетті, 
шетсіз әрі шексіз. Алайда ақын тұңғиыққа батып кетпейді, 
шетсіздің шетіне жете алмай, шексіздің шегін таба алмай 
шерменде күйге де түспейді. Мұң-зарын, уайым-қайғысын 
орынсыз ойын-күлкімен де азайтпайды. Көңілдегі қайғы 
мен қалың зардың ауыртпалығын халық қамын ойлаудан 
туған орынды харакетпен - ақындық қызметімен, даналық 
насихатымен - азайтады.

Уайым-қайғыны азайтудың өзі бір ғанибет іс екені 
рас. Бірақ қайғы мен зарды азайту бір басқа да, қайғы мен 
зардың түпсіз тұңғиығынан, шетсіз де шексіз кеңістігінен 
аман шығу бір басқа. Негізінде, мұндай түпсіз тұңғиықтан, 
мұндай шетсіз бен шексізден Абайды ақындық даналығы, 
шығармашылық қуаты алып шығады. Ақындық даналықтың 
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алды ашық, ол Жаратушыдан басқа ешкімге тәуелді емес, 
Жаратушыдан басқа ешнәрсеге мұқтаж емес. Абайды 
дүниәуи тіршіліктің жарқылдаған алдамшылығынан 
сақтап, жеке басының өзімшіл тілектерін басқан, сөйтіп 
ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұстау биігіне көтерген қуат 
көзі ақындық даналықта. Болмыстан, заманнан, адамнан 
көңілі қайту, соларға жаны ашып, солар үшін іші күйіп 
тұрып, солардың ортасында, соларды сүйіп тұрып, 
өзіне - оларды, оларға өзін жат санау ақынды шындық 
құбылыстарды даналық таныммен жинақтауға, даналық 
пайыммен типтендіруге бастайды. Нақты тұлғасымен 
нақты бір мезгіл мен мекен шегіндегі нақты қоғамда, нақты 
адамдар ортасында ғана өмір сүру, одан тыс бола алмау, 
сөйте тұра солардың бәрінен сырттау, жаттану, сөйте тұра 
сол қоғамға, сол қоғамның адамына, халыққа жаны ашып, 
оларды жақсылық жолына шақыру Абайдың азаматтық 
және ақындық тұлғасының трагедиялық әрі қаһармандық 
сипатын танытады.

Ақынның фәниден көңілі қайтқаны рас. Бақидың 
жүзіне де қаймықпай, тура қараған. Қалған өмірінде ел бағу, 
мал бағу, ғылым бағу, бала бағу, дін бағу секілді қызмет 
салаларын саралап, сараптан өткізгенде, өз заманында 
солардың бәрінің баянсыздығын көреді. Достан да, 
дұшпаннан да көңілі қалғанда, сенісерге жан таппағанда, 
Аллаға жалбарынатыны рас. Мұсылманшылық жайын, дін 
негізін қозғайды, софылық хақында да айтатыны бар. Бірақ 
дін жайын, софылық жайын қозғағанмен, өзі дүниеден теріс 
айналып, тек қана дін бағып қалған, софылық қылған  жан 
емес.  «Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ, 
осы елде, осы жерде не қылған софылық!» [1, 128], - дегенде, 
ақын өз заманы шегіндегі күйзелісті күйін, күйінішті 
жайын, жарлы емес, зарлы хәлін білдірген. Дүниәуи 
тіршіліктен біржола бет бұрып, жердің астына түсіп 
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кетпесе, Абай заманында қазақ ішінде софылық шарттарын 
ұстаудың да мүмкіншілігі жоғы рас-ты. Алайда істің түйіні 
қазақ ішінде софылық шарттарын ұстауға мүмкіншіліктің 
жоқтығында емес, ақынның шығармашылық ойлауының, 
даналық ойының өмірдің ақиқат шындығына негізделген 
тереңдігінде. Мұндай тереңдіктің өзі - өз алдына бір әлем. 
Ол бөтен ойдың, бөгде ағыстың арнасына сыймайды. Ақын 
шығармашылығының реалистік болмысының, ақын ойының 
даналық сипатының кемелдік сипаты мінсіз.

Ақынның дүние тіршілігінен, адам бойынан 
көргендері мен көңіліне түйгендері оны күйзелтпей, 
түңілдірмей қойматын қайшылықтар еді. Абай түңіле, 
күйзеле отырып та елінің болашағын ойлайды, елдің өсер 
өркенін оң жолға бастар ғибратын айтады, даналық үлгі 
көрсетеді. Заманның, қоғамның, елдің, адамның болмысын 
тану, оның түбіне терең бойлау Абайдың дүниетанымына, 
дүниеге көзқарасына айрықша философиялық 
мазмұн дарытты. Ақынның адам мен заман туралы 
концептуалдық қағидаларының негізі терең, толық болып 
тұжырымдалуының, тұтаса келе бірбүтін жүйеге, ілімге 
айналуының сыры осында.

Заман жайы, адам құлқы Қожа Ахмет Йассауидің 
(1003-1228) «Хикметінде» [7, 241], Ахмед Йүгінекидің (ХІІ 
ғасырдың аяғы - ХІІІ ғасырдың басы) «Ақиқат сыйында» да 
көрініс тапқан. «Бұл күнде бү дүниеде кісілік өте сирек», 
«Кім (таза) жолды тұтса, оның жолы кем болды, Кім 
(арам) жолды ұстаса, оның жолы кең болды» [8: 42; 63-
64], - секілді сөздердің Йүгінеки заманының шындығын 
көрсететіні анық. Жақсыдан жаманның көптігі, адамнан 
наданның көптігі білімді жан үшін қай заманда да белгілі 
болған. Алайда заман сырына, адам болмысына Абайдай 
терең бойлаған ақынды қазақ әдебиетінің ғана емес, әлем 
әдебиеті тарихынан да іздеп табу қиын. Әркім-ақ өзін биікке 
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құлаш сермеп, тереңге сүңгіп жүргендей сезінуі ғажап емес. 
Оған шек қоюға болмайды. Бірақ әркімнің шырқап шығар 
биігінің шегі бар, әркімнің сүңгіп жүрген тереңінің түбі бар. 
Абайдан, Абайдың адам мен заман хақындағы ойлары мен 
толғаныстарынан мұның екеуі де табылмайды. Абайдың 
тереңі түпсіз, Абайдың биігі шексіз.

Абай өзінің ілімі аясындағы ойлары мен пікірлерін 
адамзаттың, адам баласының адамдық мәні, адамдық қасиеті 
туралы әлеуметтік-этикалық, философиялық көзқарасынан 
таратып айтты және солардың бәрі дәлелді, тиянақты, кемел 
болмысымен ерекшеленді. Адамзаттың, адам баласының 
адамдық мәні, адамдық қасиеті туралы мұндай кемел ілім 
Абайдың заманында бір-ақ адамда болды. Ол - Абайдың өзі. 
Ақын сол ілімі арқылы адамзат ақыл-ойының кеңістігінде 
өзінің ұстанымдары мен қағидаларының біртұтас жүйесін 
қалыптастырды, ол жалпыадамзаттық рухани құндылыққа 
айналды.

Жалпыадамзаттық рухани құндылық туралы әр 
кезде әркім айта береді. Дегенмен ол жайлы ой айтуға 
абай болған дұрыс. Өйткені жалпыадамзаттық рухани 
құндылықтар жүйесін жасау әркімнің немесе екінің бірінің 
қолынан келмейді. Жалпыадамзаттық рухани құндылықтар 
жүйесінің адамзат тарихында баламасы да, мезгілдік және 
мекендік шегі де болмайды. Ондай жүйені жасау адамзат 
ақыл-ойының бар қуатын, барлық нәрі мен мәнін игеруді 
талап ететінінде сөз жоқ. Абай осы талап биігінен табылды. 
Абай жасаған ілімнің, Абай жасаған жалпыадамзаттық 
рухани құндылықтар жүйесінің адамзат тарихында 
баламасы да, мезгілдік шегі мен мекендік шеті де жоқ.

Сұрақтар мен тапсырмалар
1. Абай адам мен заман туралы қандай ойлар айтты?
2. Абайдың есті, естілік туралы пікірінің мәнісін түсіндіріп 

беріңіз.
3. Абайдың; «Үш-ақ нәрсе – адамның қасиеті», - деген 
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қағидасын қалай түсінесіз?
4. Абайдың «Толық адам» ілімі туралы білгендеріңізді 

жинақтап айтып беріңіз.
5. Абайдың шығармашылығы негізінде бес нәрсеге асық болу 

мен бес нәрседен қашық болудың мәнісі туралы шағын эссе жазыңыз.

Сұрақтар мен тапсырмалар бойынша қажетті әдебиеттер
1. Абай (Ибраһим) Құнанбаев. Шығармаларының екі томдық 

толық жинағы. -Том ІІ. – Алматы: Ғылым, 1977. – 454 бет.
2. Абай (Ибраһим) Құнанбаев. Шығармаларының екі томдық 

толық жинағы. -  Том І. – Алматы: Ғылым, 1977. – 312 бет.
3. Әл-Фараби. Әлеуметтік-этикалық трактаттар. – Алматы: 

Ғылым, 1975. – 455 бет.
4. Бөкейханов Ә. Би һәм билік // Бөкейханов Ә. Таңдамалы 

(Избранное) / Гл. Ред. Р.Нургалиев. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1995. – 
194-195-беттер.

5. Аристотель. Поэтика. Риторика. О душе. – М.: Мир книги, 
Литература, 2009. – 400 с. 

6. Аль-Газали, Абу Хамид. Исследование сокровенных тайн 
сердца / Пер. с арабского. – М., 2008. – 472 с.

7. Йассауи Қ.А. Хикмет жинақ: Даналық сыр. – Алматы: 
Жалын, 1998. – 656 бет. 

8.  Йүгінеки А. Ақиқат сыйы / Түпнұсқаның фотокөшірмесі, 
транскрипциясы, прозалық және поэтикалық аудармасы. Баспаға дайындағандар: 
Ә.Құрышжанов, Б.Сағындықов. -  Алматы, 1985. – 152 бет.

9. Әл-Фараби. Философиялық трактаттар. – Алматы: Ғылым, 
1973. – 448 бет.

10. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Х том. Дәдебаев Ж. Абайдың 
антропологизмі. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 269 бет.  



183

МАЗМҰНЫ

АБАЙ ІЛІМІНІҢ НЕГІЗДЕРІ........................................................................3
АДАМ КЕЛБЕТІ ҺӘМ ЗАМАН СИПАТЫ (жалпы пайымдаулар).......  19

АБАЙДЫҢ БІЛІМ КОНЦЕПЦИЯСЫ........................................................47

ИМАНИ ГҮЛ КОНЦЕПЦИЯСЫ................................................................74

ТЫҢДАУШЫ КОНЦЕПЦИЯСЫ...............................................................91

ӨЛШЕУ КОНЦЕПЦИЯСЫ.........................................................................125

ҚҰНДЫЛЫҚТАР КОНЦЕПЦИЯСЫ.........................................................142 
           АБАЙ.............................................................................................................154




