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Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Ұлы Даланың жеті қыры» мақаласында, оның өзі атап 

көрсеткендей, «Рухани жаңғыру» жалпыұлттық бағдарламасының жаңа компоненттері баяндалған 

және олар «ата-бабаларымыздың көпғасырлық мұрасының цифрлық өркениет жағдайында 

түсінікті әрі сұранысқа ие болуын қамтамасыз ете отырып, оны жаңғыртуға мүмкіндік береді[1]. 
Мақала – мемлекетіміздің рухани, ұлттық сана, тарихи сана мәселелеріне, оларды 

қалыптастыратын гуманитарлық ғылымдарға деген ерекше көзқарасының айғағы. Бір ғана 

мақаланың өзінен қазақ философиясын қазіргі таңда дамытудың негізгі бағыттарын 
тұжырымдауға болады. Біздің ойымызша, бұл туындыны ең алдымен қазақ тарихының 

философиясын негіздейтін еңбек деп қарастырғанымыз дұрыс.   

Тарих философиясы дегеніміз не? Мәселе түсінікті болу үшін әуелі «тарих» және «тарих 
философиясы» ұғымдарының мәнін талдап алу қажет. Нақты тарих деп белгілі бір оқиғалардың 

уақыт пен кеңістікте дамуын айтамыз.  Мәтіндік тарих – өткеннің нақты оқиғаларын 

интерпретациялау. Ал адамзат эволюциясының жалпы теориясы тарих философиясы деп аталады.  

«Тарих философиясы» терминін 18 ғасырда, 1775 жылы француз философы Француа-Мари 
Аруэ де Вольтер енгізді. Оның пайымдауынша, тарих философиясы нақты тарихи оқиғалар, 

үдерістер, фактілер арқылы тарихи үдерістің мәнін, логикалық байланыстарын және үрдістерін 

түсінуге ұмтылады. Вольтердің пікірінше, тарихи факт дегеніміз құбылыс қана, зерттеуші ой 
онымен шектеліп, қанағаттана алмайды, ол тарихи оқиғалардың мәніне терең бойлап, олардың 

пайда болуы мен дамуының мәні мен логикасына үңілуі тиіс [2, 231 б.]. Сондықтан, тарихшы 

оқиғаларды хронологиялық ретпен тізіп қана қоймай, тарихи процесті философиялық тұрғыдан 
түсіндіріп, оның болмысын талдауы керек. Неміс философы Иоганн Готфрид Гердер «Адамзат 

тарихының философиясына идеялар» еңбегінде бүкіл дүниежүзілік тарихты кеңінен баяндады, 

тарих философиясын адамзаттың пайда болған кезінен бастап, осы күнге дейін жүріп өткен 

тарихын зерттейтін ғылым ретінде қарастырды. Гердердің бұл еңбегі тарих философиясының 
қалыптасуына ерекше ықпалын тигізгені күмәнсіз. 

Тарих философиясын дамуына қомақты үлес қосқан Георг Вильгельм  Гегель болды. Ол 

«дүниежүзілік философиялық тарих» терминін енгізді және оны тарих философиясы туралы 
жалпы пайымдаулар деп түсіндірді. Гегель тарихнаманы үш түрге бөледі: алғашқы тарих, 

рефлексиялық тарих және философиялық тарих. Алғашқы тарих өкілдеріне ол Геродот пен 

Фукидидті жатқызады, олар өздері куә болған, көздерімен көрген оқиғаларды баяндаумен 

шектеледі, сондықтан олардың тарихи еңбектерінің мазмұны кеңістік тұрғысынан шектелген, 
тарихшылар «өздері баяндап отырған нәрсемен рухани тұтасып кеткендіктен, оның шеңберінен 

шығып кете алмайды» [3, с.58].  

Гегельдің тарих философиясында бізді қызықтыратын нәрсе – оның философиясында қазақтың 
тарихын баяндаудың философиялық негізі бола алатын ұстанымдардың бар екендігі.  

1. Жалпы тарих.Гегельдің пікірінше, тарихшы дүниежүзілік тарихқа 

қатыстыматериалдыөңдегендеәдістемелік сараптауға негіз бола алатын белгілі бір принциптерге 
жүгінуге міндетті және нақты дүниені жеке тұрғыдан суреттеуден бас тартуы тиіс. Бұл пікір 

біздің тарихшыларға тікелей қатысты дер едім. Жасыратыны жоқ, дүниежүзілік тарихтың 

көптеген деректері бұрмаланып, олардағы қазақтың тарихына байланысты нәрселердің тым асыра 

бағаланып кететін кездер аз емес. Мұндай оқиғалар философияда да кездеседі. Антика 
философиясының өкілдерінің қатарына кейбір тұлғаларды қазақтың арғы тегінің өкілдері ретінде  

қосып жіберген ғалымдар бар. Сонымен қатар, тарихшы адамзат тарихынан өзі өңдеп отырған 

материалдың рухынан өзгеше өзіндік рух тұрғысынан баяндауға міндетті. Өте дұрыс ой. Басқаша 
айтсақ, тарихи оқиғалар мен құбылыстарды жеткізе отырып, олардың қазақ менталитетімен, 

дәстүр-салтымен қаншалықты үйлесімділігін естен шығармауымыз керек. «Керемет екен» деп, 
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күнделікті өмірімізге олардың бәрін ойланбастан енгізе салу дұрыс емес. Өзімізге жат 

құндылықтар қоғамымызды жайлап, ұлт болашағына қауіп төндіріп отырғаны бәрімізге белгілі. 
2. Гегель айтқан прагматикалық тарих та біз үшін пайдалы. Ол өткенді 

бүгіннің тұрғысынан диалектикалық түрде қарастырып, құбылыстардың арасындағы жалпы 

мен ерекшені анықтау, бұрынғыны қазіргімен байыту. Президент атап көрсеткендей, «Өткенін 
мақтан тұтып, бүгінін нақты бағалай білу және болашаққа оң көзқарас таныту – еліміздің табысты 

болуының кепілі дегеніміз осы» [1]. 

Осы тұрғыдан алғанда, философтар «Ұлы Даланың ұлы есімдері» жобасына белсене қатысуы 

тиіс. Біздің осы күнге дейінгі негізгі зерттеулеріміз  Ыбырай, Шоқан, Абай, Шәкәрімнің, белгілі 
ақын-жырауларымыздың философиясын сараптауға арналған. Әрине, тәуелсіздік жылдарындағы 

ізденістеріміздің мазмұны өзгеше, олар кеңестік заманда идеологиялық сарында жазылған ғылыми 

дүниелерден мүлдем басқа. Десек те,өмірі мен шығармашылығы философиялық тұрғыдан әлі 
зерттелмей жатқан тұлғаларымыз қаншама.  

Елбасы: «Ұлы Дала Әл-Фараби мен Ясауи, Күлтегін мен Бейбарыс, Әз-Тәуке мен Абылай, 

Кенесары мен Абай және басқа да көптеген ұлы тұлғалар шоғырын дүниеге әкелді» деп атап 

көрсетті [1]. Осы тұлғалардың шығармашылығын философиялық тұрғыдан толық зерттеп шықтық 
деп айта аламыз ба? Әрине, жоқ. Бұл тақырыпқа жазылған туындылардың көбі жаттанды 

нәрселерді қайталау, кітаптан кітапқа немесе жинақтан жинаққа көшіп жүрген бірсарынды 

мақалалар екені жасырын емес. Жаңа ізденістер жоқтың қасы. Сондықтан,осыбағыттағы 
ізденістерімізді қайта жаңғыртып, оларды магистрлік және докторлық диссертациялардың талдау 

объектісі ретінде көптеп ұсыну, заманымызға, қоғамымыз бен қазіргі адамға қажетті ойларды 

талдап, екшелеу – біздің міндетіміз. Мүмкін, жаңа ғылыми зерттеу орталықтарын құру қажет 
шығар. 

3. Сыни тарих немесе тарихтың тарихы. 

Гегельдің пікірінше, тарихи деректер нақтыланып, тарихи еңбектерді сыни тұрғыдан бағалау 

қажет. Неміс философының бұл ұстанымы да біз үшін аса пайдалы. Президент «Біздің жеріміз 
материалдық мәдениеттің көптеген дүниелерінің пайда болған орны, бастау бұлағы десек, асыра 

айтқандық емес» [1].дейді және қазақ топырағында атқа міну мәдениетінің, металлургияның, 

алтын өндіру технологиясының, аң стиліне негізделген өзіндік рухани мәдениеті мен жазба 
мәдениетінің болғанын атап көрсетеді. Мақалада айтылғандай, «Орасан зор кеңістікті игере білген 

түркілер ұланғайыр далада көшпелі және отырықшы өркениеттің өзіндік өрнегін қалыптастырып, 

өнер мен ғылымның және әлемдік сауданың орталығына айналған ортағасырлық қалалардың 
гүлденуіне жол ашты» [1].Бірақ, біздің ойымызша, осы жетістіктердің бәрін әлемдік деңгейде 

дәлелдеу үшін ойлы, сыни көзқарас әбден керек. Нақты дәлелдерге сүйенбей, құр теория жүзінде 

«біз керемет халық болғанбыз және қазір де сондаймыз» деп ауыз жырту бізді көгертпейді, мұндай 

ұстаным өзімізді әлемдік деңгейде мойындатуға кедергі ғана болады. 
Президент айтқан ортағасырлық қалаларды тарихшылардың ғана емес, философиялық 

тұрғыдан талдаған отандық ойшылдардың еңбектері қажет-ақ. Қала проблемасы бойынша бірден-

бір философиялық монографияның авторы, философия ғылымдарының докторы А.С.Сырғақбаева 
атап көрсеткендей, «Тарихи аренада пайда болған сәттен бастап,қала – әртүрлі дәуір ойшылдары 

ерекше назар аударып келе жатқан зерттеу объектісі. Қала бүгінгі таңда да әлеуметтанушылардың, 

сәулетшілердің, географтардың, тарихшылардың, демографтар мен экономистердің назарында. 

Урбанистік үдерістерге белгілі бір деңгейде қатысы бар олардың әрқайсысы қаланы өздерінің 
білім салаларына сәйкес категориялар мен ұғымдар арқылы қарастырады. Нәтижесінде қала 

феномені бізге өз болмысының әртүрлі қырларын айқындай түседі. Бірақ мұндай зерттеу қаланы 

нақты білімнің бір ғана саласында бейнелеп қана қоюмен шектеледі. Қаланы тұтас, оның сантүрлі 
қырларын біріктіре отырып қарастыру философиялық қорытындылаудың ғана қолынан келеді» [4, 

4 с.]. Яғни, Ұлы Даланың ортағасырлық атақты қалаларын мәдениет пен өркениеттер феномені 

ретінде және әртүрлі ғылымдардың интеграциясының негізінде, философиялық ұстанымды 
басшылыққа ала отырып зерттеу қажет, себебі қала – адамның, халық пен өркениеттің терең 

қоғамдық болмысы, өзіндік санасы, бақытты немесе трагедиялық тағдыры көрініс табатын 

кеңістік. 

Қазақты әлемге танытып жүрген ән, күй өнерлерін философиялық сараптауға арналған 
еңбектер жоқтың қасы. Елбасы «Дала фольклорының антологиясын» қалыптастыруды ұсынды. 

Бұл іске философтар да атсалысулары тиіс деп ойлаймын. Халқымыздың ән, күй сияқты 

классикалық өнері, ауыз әдебиетінің қара өлең, аңыз, ертегі секілді түрлері, эпостары, ақын-



жыраулардың шығармашылығы философиялық мазмұнға толып тұр, оны тереңдеп зерттеуге осы 

мақала жол ашып берді деп ойлаймыз. 
4. Философиялық тарих – тарихшы қызметінің жоғары деңгейі. Тарихшы 

материалдарды баяндауда философиялық принциптерге сүйенеді, Гегель айтқандай, тарихты 

«ойлай отырып қарастырады».  Бізге жетпей жатқаны осы дер едім. Қазіргі тарих бір жақта, 
философия бір жақта. Тарихшылар философияны қажет етпейді көбіне. Философтар қазақ 

тарихын философиялық тұрғыдан тәуелсіздік жылдарынан бастап, 2010 жылға дейін өте жақсы 

зерттеді. «Ұлы Даланың жеті қыры» мақаласында көрсетілген міндеттерді жүзеге асыру үшін 

қазақ философиясының осы бағытын жандандыруымыз керек, әсіресе өзіміздің түркілік 
тамырымызға тереңірек үңілуіміз қажет. Осы істерді жүзеге асыру үшін бізге ең керегі – ақыл 

қызметі, тынымсыз ой, саралы сараптау. 

Гегельдің пікірінше, дүниежүзілік тарихи үдеріс ең әуелі ақыл-ой мен парасат-зердеге 
негізделіп жүріп отырады, ақыл-ой – субстанция, оның қуаты шексіз, бүкіл нақты дүние соның 

арқасында болмысқа ие. «Нақты өмір сүріп отырғанның бәрі ақылмен қисындалған, ал ақылды 

нәрсенің бәрі нақты өмір сүріп отыр» дейді Гегель. Ақыл-ойға сүйенген тарих философиясы 

тарихты қаз-алпында, өтірік немесе априори ештеңе қоспай баяндауы керек. Ақиқат білімге жету 
үшін адамның ақылы тыным таппай, үнемі еңбектенуі тиіс, ақылға әрекетсіздік жараспайды, ол 

іздену үшін жаралған. Бізге, жасқа да, кәріге де қазіргі таңда өте қажет идея! 

Гегель ұсынған екінші философиялық принцип – әлемнің ақырғы мақсатын, яғни еркіндікті, 
рухтың мәнін іздеу. Тарих, оның пікірінше, заңдылық салтанат құрған кеңістік және заңдарды 

жүзеге асыратын – адамдардың саналы қызметі. Гегель тарихты рухтың, дүниежүзілік рухтың  

уақыт аясында дамуы деп түсінеді және оның мақсаты – еркіндіктің, еркін азаматтық қоғамдағы 
азаматтың еркіндігін дамыту.  Гегельдің пайымдауынша, рух өзін еркін сезінеді және тарих – 

еркіндікті түсіну жолындағы прогресс. Тұқымның бойында ағаштың барлық көріністері 

жиналатыны секілді, рухтың көріністерінде де бүкіл тарих бейнеленген.  Гегельдің ойынша, тарих 

философиясы халықтар мен мемлкеттердің еркіндікке ұмтылысын, оған жету жолындағы олардың 
құрбандықтары мен қиындықтарын баяндайды, дүниежүзілік тарихи үдерістің мәнін, біртұтас 

логикалық дамуын анықтайды. Ақылды мақсат субъектіде көрініс табады, бірақ субъект белгілі 

бір мемлекетте өмір сүретіндіктен, мемлекет те тарих философиясының назарынан тыс қалмауы 
тиіс. Бұл біздің мемлекетке қатысты ой. Себебі, әрбір өркениетті мемлекеттің бүкіл қызметі өз 

азаматтарының еркіндігін қамтамасыз етуге бағытталуы тиіс. Тынымсыз күрес пен еңбек қана 

тарихи прогреске жеткізеді. Рух өздігінен еңбектенуге, күресуге қабілетсіз, сондықтан бұл 
міндетті жүзеге асыруды адамға міндеттейді. Бұл міндеттің маңызы мемлекетте өмір сүріп 

отырған әрбір адамның санасына жеткені дұрыс, сонда ғана ел боламыз десек, артық айтқандық 

болмас.  

Тарих философиясы да осы даму принципін басшылыққа алуы қажет. Даму өзінен өзі емес, 
тынымсыз күрес арқылы жүзеге асады. Тарихи үдеріс диалектикалық сипатқа ием, яғни, тарих 

философиясы оны қозғалыс пен даму түрінде, диалектикалық сипатта баяндауы тиіс. Тарихқа, 

оның негізгі кейіпкерлері – индивидуум мен мемлекетке тән ортақ қасиет – өзгеріс, ол күйреуге 
жетелейді, бірақ оның орнын жаңа өмір басады, нәтижесінде өзгеріс тарихтың ақырғы мақсатына 

– еркіндікке  жеткізеді.  

Тарих дамуының диалектикалық сипаты оның адами мәнінен де жақсы байқалады. Тарих – 

жалпыадамзаттық, ұжымдық іс, ал оған қатысатын жеке адамның, әсіресе көрнекті, билік басында 
отырған басшы тұлғаның эгоистік мүддесі де бар екендігі жасырын емес. Осы екі қайшылықты 

қалай үндестіруге болады, бұл  – үлкен мәселе. Диалектикалық қарама-қарсылықтың екінші 

тарапының мүдделері жоғары болса, қоғамның тоқырауға ұшырайтыны сөзсіз, оның мысалдары 
адамзат тарихында да, қазақ тарихында да жеткілікті. Сондықтан, таразының басын тең ұстап, екі 

тараптың да мүддесін қатар жүзеге асыруға ұмтылған жөн. Гегель мұны дүниежүзілік ақыл-ойдың 

«қу» стратегиясы дейді, ол қазақ тарихының белгілі субъектілерінің қызметінде де байқалады. 
Орыс философы К.Н.Леонтьев айтқандай, «Мемлекетті ұстап тұрған тек қана еркіндік, немесе тек 

қана қысымшылық пен қаталдық емес, оның діңгегін қалыптастырушы – әлеуметтік ғылым әзірге 

байқай қоймаған сенім, билік, заңдар, аңыздр,... салт-дәстүрлер мен тіпті азаптау бар болып 

отырғанның өзінде де мүмкін болатын нақты еркіндіктің арасындағы үйлесімдік» [5, с.335-336]. 
Дәл осы көзқарас қоғамымыздың даму ұстанымы бола алады және тарих философиясында 

талдағанда да аталған пікірге  жүгінуіміз қажет. 



Қорыта айтқанда, қазақ тарихына философиялық көзқарас қалыптастырғанда ғана біз өз 

тарихымыз туралы терең білімге жетеміз және өзімізді әлемге таныта аламыз.  
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