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  ЮНЕСКО-ның бастамасымен 2002 жылдан бастап, әрбір жылдың 

қараша айының үшінші бейсенбісі Бүкіләлемдік философия күні ретінде атап 

өтіледі. Осы жылдар аралығында әл-Фараби атындағы ҚазҰУ философия және 

саясаттану факультетінде конференциялар, дөңгелек үстелдер, пікірсайыстар 

мен студенттік қойылымдар тұрақты түрде өткізіліп тұрады. Үстіміздегі жылы 

философтар күні мерекесі қараша айының 17 жұлдызына сәйкес келіп, осы 

шара көптеген мерейтойлармен  ұштасып отыр.  Атап айтар болсақ, атақ-даңқы 

әлемге танымал болған профессорлар: А.Х. Қасымжанов 85 жасқа, Ю.Е. 

Лифанов 75 жасқа, М.С. Орынбеков 70 жасқа, ал А.Ж. Келбұғанов бүгінде 65 

жасқа толған болар еді.  Өкінішке орай, бұл ойшылдар қазір ортамызда жоқ, 

бақилық болғанымен, олардың әріптестері мен шәкірттері өшпестей қалдырып 

кеткен ғылыми мұралары мен ұстаздық тағылымдарын  ешқашан жадынан 

шығармақ емес.  

Сондықтан да, бүкіл әлемдік философия күнінде арналған «әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ-ның философиялық мектебі» атты халықаралық ғылыми 

конференция да фәни дүниеден озған философ-ойшылдардың рухын 

жаңғыртуға бағышталмақ.  

«Бүгінгі таңдағы философтардың ойтолғамдары қоғамға қаншалықты 

қажетті?» деген сауал әрбір парасатты пайымдайтын тұлғаның ойында жүрері 

анық. Философия өзінің анықтамасы бойынша дүние, қоғам, адам және оның 

ойлауы туралы неғұрлым жалпылама заңдылықтарын зерттейтін  ғылым 

болғандықтан да, олар өзіндік ойтолғамдарының төлтумалылығымен 

ерекшеленеді.  

Постмодернистік пессимистік көзқарастар аясында «философия дәуірі 

келмеске кетті!» деген сыңайлы пікірлер қалыптасқан. Олардың ойынша, 

қазіргі кезде ұшы-қиыры жоқ қиялдан гөрі, рационализм мен прагматизм 

маңыздырақ сияқты болып көрінуде.  Сондықтан да қазіргі жастардың 

философияны өзінің тағдыры, мамандығы және өміріндегі басты мүддесі 

ретінде таңдай алмай жүргендігі де осының салдары болар.  

Дей тұрғанмен, дәл осы философия ғана адамға әлемнің болмысын жан-

жақты түсіндіріп береді. Әрине, бизнес, медицина, юриспруденция т.б. салалар 

тұрмыс-тіршілікте қажет-ақ, бірақ, тек философия ғана дүниенің, өмір мен 

өлімнің, тарих пен техниканың, өнер мен сүйіспеншіліктің мән-мағынасы 

жөнінде сұрақтар қояды.     

Сонымен, философия болмыстың ішкі мәнін ұғынумен айналысады, ал 

ішкі мәнді ұғыну  – өмірдің мағынасын терең түсіне білу деген сөз.  Әрине, 

адам үшін білім қажет, ғылым әрқашан да осыны көздеді.  Алайда, біле тұрып, 

оны түсінбеуіміз мүмкін.  Сол себепті философия ғаламның дамуының 

заңдылықтары мен адамның дүниедегі орны т.б. мәселелерді түсінуге үнемі 

ұмтылады және ұмтыла береді де.   ҚазҰУ Философия мектебі осындай Түсіну 



дәстүрін сақтауға бар күш-жігерін салып келеді.  Философия дүниетанымдық 

және оқытылатын пән ретінде адамға, ең алдымен,  қандай әлемде өмір сүріп 

жатқанын, қандай құндылықтар мәңгі, ал қайсылары өткінші (жалған)  

екендігін, ең бастысы – өзін, өзінің бейім-қабілетін және бірегейлігін түсіну 

үшін қажет.  Философияның   Сократтың – «Өзіңді таны!» деген даналық 

сөзіне, Конфуцийдің – «Кез келген ілімнің мәні өзіңнің жоғалтқан жүрегіңді 

іздеп табуда» деген пайымына және Абайдың– «Адам бол!» деген өсиетіне 

әрдайым оралатыны да сондықтан.  

Бүгінгі таңда философтар  А. Х.Қасымжанов пен А.Ж. Келбұғановтың 

«Ойлау мәдениеті туралы» және Орынбековтің «Ежелгі қазақтардың 

алғыфилософиясы» атты еңбектері бәз біреулерге өзекті бола қоймауы да 

мүмкін, бірақ дәл осы туындылар адамзаттың, оның ішінде белгілі бір ұлттың 

тарих қойнауында ғайып болып кетпеуіне, өзі үшін ойлау қабілетін адамның 

басты қасиеті ретінде аша білуіне мүмкіндік береді.    

Ал халқымыздың ұлттық ойлау мұрасы мен рухани-танымдық 

құндылықтары сан ғасырлар байы жинақталған сарқылмас бай қазынамыз. 

Осынау сан салалы руханиятымызды, әсіресе, ұлттық ойлау жүйесінің түп 

қазығы – философиялық ой айшықтарын зерделеп зерттеуші, көрнекті ғалым, 

философия ғылымдарының докторы, профессор, ұлағатты ұстаз, есімі әлемге 

белгілі болған, парасатты ойшыл, абыройлы азамат – Мұханмадияр 

Серікбекұлы Орынбеков еді. Ол – ХХ ғасырдың 70 жылдарында елімізде 

өркендеп, дами бастаған, әлемдік философиялық ғылымдар тарихында өзіндік 

орнын айшықтай алған Қазақстандық философиялық мектептің айтулы ғалым-

зерттеушілердің қатарына еніп, бұрынғы одаққа белгілі философиялық 

мектептің өрісін кеңейтіп, танымалдылығын арттыра түсті.  

Ойшыл-ғалым өзінің философиялық ізденісін  философия ғылымының  

іргелі категориясы – субстанцияға толыққанды талдау жасайды. Осы іргелі 

ізденістер ғалымның қазақ халқының ұлттық мәдениетін философиялық –

дүниетанымдық тұрғыдан негіздеуіне белгілі бір деңгейде әдіснамалық рөл 

атқарды. М.С. Орынбеков М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу Мемлекеттік 

университетінің философия факультетін және КСРО ҒА философия 

инсититутының аспирантурасын аяқтап, Э.В. Ильенковтың жетекшілігімен 

1972 жылы аталған проблема бойынша кандидаттық десертация қорғайды. Ал 

1989 жылы философия ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін иеленді.  

Мұқаңның осындай философиялық  ой-қазынасы мен руханият әлемін 

зерттеуге арналған мақалалары, әсіресе, «Философия мен ғылымдағы 

субстанция проблемалары» (1975ж.) оның есімін қоғамдық ғалымдар 

ортасында танымал етті. «Предфилософия протоказахов» (1994ж.), «Ежелгі 

қазақтың дүниетанымы»  (1996ж.) атты монографиялық еңбектері де ұлттық 

философиямыздың қайнар бастауларын танып білуге, ұлттық ділдің, ұлттық ой 

жүйенің қалыптасу, өсу жолдарын зерделеуге қосылған сүбелі де, қомақты 

туындылар ретінде көрініс тапты. Бұл зерттеулер одан кейінгі қазақ 

философиясы тарихына қатысты еңбектермен зерттеулерге жаңа серпін қуат 

берді. 



1995 жылы жарық көрген М.С. Орынбековтың «Философские воззрения 

Абая» атты зерттеу еңбегі Абайдың философиялық ойлау мәдениетін жаңа 

қырынан қарастыруға септігін тигізді. Абай мұрасының рухани-ахлақтық 

негіздерін ашып көрсеткен ғалым Абай әлемін жүйелі түрде зерделеуге 

шақырады. Мұханмадияр Серікбекұлының көне түркілердің рухани әлеміне, 

діни ұстанымдарына қатысты еңбектері философ және дінтанушы 

ойшылдардың назарынан тыс қалған емес. Олар қазақ философиясы тарихы, 

ұлттық діл, діни сенім, ұлттық мәдениет төңірегінде жазылған кандидаттық 

және докторлық диссертациялық ізденістерінде ғалымның еңбектеріне сілтеме 

жасап, өз бағыттарын айқындап жатады.  

 М.С. Орынбековтың «Ежелгі қазақтың дүниетанымы», «Қазақ 

сенімдерінің бастаулары» (2002ж.), «Верования древного Казахстана» (1997ж.), 

«Генезис релегионозности в Казахстане» (2005ж.) атты монографиялық 

шығармалары ыждағатты ғылыми ізденістердің нәтижесінде туған іргелі  

туындылар. 

 Ол қазақтың ежелгі наным-сенімдері, Тәңіршілдік, Жер-Су, Умай-Ана 

культтері, Шамандық, Буддизм, Манихейшілдік, Христиандық, (Несториандық 

пен Яковиттік), Зәрдүстілік (Зороастризм),  Исламның қазақ топырағына келуі 

мен орнығынуына қатысты ойларын көпшіліктің ой-талқысына ұсынады. Автор 

ежелгі қазақ дүниетанымы мен наным сенімдерінің көне дәуірлердегі 

тарихымыздың, бағзы түркі дәуірінде тасқа бедерленген, одан кейінгі қағаз 

беттеріне түскен,  археологиялық, этнографиялық құнды дерек  көздерін 

сабақтастыра дәйектейді.   

Мұқанның түркі-қазақ даласының көрнекті тарихи тұлғалары – Қорқыт 

Ата, Әл-Фараби, Ж. Баласағұн, М. Қашғари, Қ.А. Яссауи, А. Иүгінекиден 

бастап, дәстүрлі қазақ қоғамындағы біртума ойшылдардың мұраларын 

философиялық тұрғыдан зерттеуі – ғалымның ұлттық мұраға деген құрметі мен 

адалдығын көрсетеді. М.С. Орынбеков қай жерде, қандай қызмет атқарса да, 

өзінің қарапайымдылығы, адами абзал қасиеті, сөзі мен ісінің бірлігі, 

жауапкершілігі және әділдігімен ерекшеленетін. Ол кең пейілді қамқоршы, 

ғылыми ізденістеріндегі шәкірттеріне игілікті кеңесші, парасатты ой иесі, 

мейірімі мол, жүзі жарқын, ниеті таза, болмыс-бітімі биік тұлға еді.           

 

Философия ғылымдарының кандидаты, доцент Асқар Л.А. 

 
 

 


