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Адамзат тарихында 

Конфуцийдің ұлылығы мен 

ойшылдығын бүкіл әлем 

жұртшылығы мойындайды. 

Іліміндегі басты мәселе – адам. 

Адамның тұлғалық жетілуімен 

байланысты оның қоғамдық 

тұлға ретіндегі парыздары 

мен қызметтері туралы ой 

толғайды. Осыған байланысты 

Конфуцийдің адам жайындағы 

даналық өсиеттері тек қытай 

халқы үшін ғана емес, қазіргі 

рухани дағдарысты жағдайды 

басынан өткізіп отырған бүкіл 

адамзат баласы үшін маңызды. 

 
Адамға қатысты  адамгершіліктің 

мәнін  танытатын   ой-тұжырымдары 

адам болмысын, оның бітімін сипаттап, 

қысқа-нұсқа мазмұнды түрде өзі айтып  

кеткендей тани, ойлай  алатын  кез- 

келген адамды толғандырады. Конфуций  

адамның кісілік мазмұнына тоқталып, 

оның  соншалықты   маңыздылығын 

ашып көрсетеді. «Жэнь - адамгершілік 

қасиетіне ие адам ғана, басқа адамдарды 

жақсы көре алады», - деп адамгершілік 

мәселесін өмір сүрудегі өзекті мәселе 

ретінде тұжырымдаған. «Байлықа 

ұмтылу мен атаққа деген құмарлық 

барлық адамдарға тән қасиет. Егер 

адамдар ұстанатын ақиқат жолы - Дао 

анықталмаса, адамдар адамгершілік пен  

ізгілік қасиеттерінен айырылады», - дей 

отырып өз ілімінде кісілік, адамгершілік  

мәселесін адамдықтың тірегі, өлшемі 

ретінде түсіндіреді. 

Кун ұстаз адам мәнін «бес тұрақтылық» 

(«五产» - у чань) арқылы шешуге тырысады.  

Тұрақытылық ұғымы Конфуций ілімнінде 

басты мәселе ретінде айтылады. Себебі, 

Аспан – тұрақты, ол әлемдегі жоғарғы 

күш, ал аспан астындағылар өтпелі. Осы  

өзгермелі, өтпелі тіршілікте адамдық 

қасиеттердің тұрақытылығы маңызды 

екенін тұжырымдауымен, тұрақтылық 

мәселесін  қозғап,  түпкілікті  орнатуға 

бар күш жігерін арнады. Тұрақтылықты 

 

 

 

 

 

 

 

кісілік, адамгершілік деп түсіндіреді. 

Адамдардың адамгершілікке ұмтылуын 

игілік деп сендіреді. Адамгершілік 

адамдарды басқаға қатысты дұрыс, 

объективті көзқарастар қалыптастырып,  

басқаға өзіне тілемейтін нәрсені 

жасамайтын өмір салты деп танытады. 

Жэнь ілімінің алтын ережесі аталынған 

бұл қағида бүкіл адамзаттық қағида 

ретінде әлем жұртшылығына әйгілі 

болды. Адамгершілік қасиет адамның ішкі 

руханилығын анықтайды, ол сырттан 

келмейді, оны адамның өзі тауып, өзі 

жоғалтады деген тұжырым жасайды 

Қытай  дүниетанымында  Батыс 

Еуропа мәдениетінде қалыптасқан этика 

ұғымына сабақтас «论理 - Лунь ли» ұғымы 

бар.  «Лунь  ли»  -  тікелей  аудармасында 

«қарым-қатынастар қағидасы» 

деген мағына береді. Ежелгі қытай 

философиясында этикалық түсініктер 

адам мен оны қоршаған әлемнің рухани  

жетілуі арқылы, адамгершілік негізінде, 

жаман қасиеттерді жеңіп, ізгілікке 

ұмтылуды білдірген. 

Конфуций этикалық қағидалардың 

мақсат-міндеттерін анықтаған. Өмірлік 

көзқарастарды, ойларды бір мақсатқа, бір 

ізге салу керектігін осыған байланысты 

кез-келген адам өз өмірінде белгілі бір 

жоспарларды жүйелеп білім алуы қажет  

деп тұжырымдады. Кішігірім мәселелерді 

өмірлік мақсаттарды  назарға  алуды 

және талап ететін маңызды істерді де, 

тиімді шешу этикаға байланысты деп 

көрсетті.   Конфуций   бойынша   кісілік 

– жэньдік сипаттың бір көрінісі. Адам 

әдебінің бір бөлінбес бөлшегі. Кісілік адам 

өмірінің  барлық  салаларын  қамтиды. 

Ол дүниедегі нәрселердің барлығына 

қалай    өмір    сүретінін    таныстырумен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

қалдырған адамгершілік мұраның 

тәрбиелік мәнінің қуаттылығы, кімді 

болса да ойландырмай қоймайды 

Қытай қоғамының қазіргі күнге дейін 

өз  үстемдігін  сақтаған   ерекшелігінің 

бірі - дәстүршілдік. Яғни қытай қоғамы - 

дәстүршілдікті жоғары бағалаған қоғам. 

Қытайлықтар үнемі ежелгі тарихы мен 

дәстүріне сілтеме жасап оны сақтап, 

дәріптеп қазіргі замандағы дамудың 

іргетасы санайды. Қытай тарихына 

үңілсек, осы жоғарыда айтылған 

тұжырымдаманың дәлеліне көз 

жеткіземіз. Мысалы, Конфуций: «Мен жаңа 

ілімдерді қалыптастырушы емес, көнені 

жеткізушімін, мен көне ілімдерге үміт 

артамын және ерекше құрметтеймін», - 

деген. Осындай ой-тұжырымдар біздің 

ойымызша, қытайлықтардың ұлттық 

санасына тән ерекшелік екенін, ежелгі 

Қытай философиясының қалыптасуына 

және оның  дүниетанымдық 

сипаттарының тереңдігіне ықпал еткенін  

көруге болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

қалыптасқан халықтың этикаға деген 

сенімін көрсетеді. Салт-дәстүр, әдет- 

ғұрып – халықтың менталитетке 

негізделген өмірлік тәжірибе жиынтығы. 

Конфуций   ілімінің   әлеуметтік   мәні 

– әлеуметтік  тәртіптің  орнығуы;  ата 

– ата жолымен, бала – бала жолымен; 

мемлекет – мемлекет жолымен; яғни бұл  

тіршілікте әркім өз орнында болуы тиіс,  

әрқайсысы өз құқығын біліп, өз міндетін 

адал атқаруға міндетті, өзіне тиістілігін 

ғана біліп, өзіне лайықтылығын істеген 

дұрыс саналады. Осындай әлеуметтік 

қалыпқа бөлінген жоғары қабат пен 

төменгі қабат, бірінші басқару қызметін,  

екінші еңбек ету міндетін орындауы тиіс  

деп саналады. Конфуций ілімі негізінде 

орныққан мұндай тәртіп, ескіден 

қалыптасқан дәстүр, аңызға айналған 

тәртіп деп тұжырымдалады. Конфуций 

адамдарды жоғары және төменгі қабат 

деп бөлу принципін, адамдардың 

байлығына, тегіне, атағына байланысты 

емес,    олардың    «жэньдік»    принципті 

Конфуций ілімінің сан қырлы ерекшеліктері адамды 

парасаттылық деңгейіне көтеру мақсатында адамның 

жақсы қасиеттерін сараптай отырып, міндетті түрде 

адамилыққа керағар қасиеттердің барлығына да одан 

сақтандырып отыруды да мақсат тұтқан. 

Қоғам үшін оның ұстанымдарының  

міндеті – өркендеу жолы, соған бастайтын  

ілімнің қажеттілігі. Сондықтан болар  

әлеуметтік мәселе ретінде, этикалық  

жүйе Конфуций қатарлы ойшылдарды  

қатты толғандырған. Конфуций 

бойынша әлеуметтік дамудың тұғыры  

дәстүр деп оған ерекше мән берген. 

Осыған байланысты халықтың өткеніне, 

негізге  алған   тәрбиесіне,   «парасатты  

ер» үлгісіне жақындығына орай бөледі. 

Жалпы, Конфуций ілімі батыстық  

экзистенциализмнен бөлек, ол қытай  

қоғамының дүниетанымдық негіздерін  

өзіндік өрнекте сипаттайды. Ежелгі қытай  

халқының философиялық ойларының  

негізіне айналған Конфуцилік ой-таным 

үлгісі өзіндік ерекшелігімен ежелден 

орнықытыру мақсатында өткен 

дәстүрлерге ерекше мән берді. «Өткенді 

әспеттей отырып, жаңаның мәнісін ұққан 

кісі ғана ұстаз бола алады» деген ойы да,  

айтылған ойдың дәлелі деуге болады. 

Бес тұрақтылық: Бірінші тұрақтылық – 

«仁 -жэнь» (адамды сүю мағынасындағы 

адамгерішілік), екінші – «信 - синь» 

(шынайылық, адалдық), үшінші – «義 -и» 

(әділеттілік, сыпайылық, парыз), төртінші 

– «智 -чжи» (парасаттылық, білім), бесінші- 

«禮  -ли»  рәсімдерді  ұстану.  концепция 

болып табылады. 

Конфуций рухани құндылық ретінде 

адамгершілікті -  «жэнь» ерекше атайды. 

«Жэнь – адамға деген махаббат» дей 

отырып, жэннің мән-мағынасын 

айқындайды. Жэнь адамдар қарым- 

қатынасындағы этикалық нормалардың 

жиынтығы, адамсүйгіштік, мейірімділік, 

ғана шектелмейді. Себебі дүниедегі 

нәрселердің барлығы бір-бірімен сабақтас, 

байланысты яғни белгілі бір қағидаларға  

мойынсұнып, сол қағидалардың жолынан 

бұрылмауға әрекет етеді. 

Конфуций ілімінің сан қырлы 

ерекшеліктері адамды парасаттылық 

деңгейіне көтеру мақсатында адамның 

жақсы қасиеттерін сараптай отырып, 

міндетті түрде адамилыққа керағар 

қасиеттердің барлығына да одан 

сақтандырып отыруды да мақсат тұтқан. 

Адамға қатысты қасиеттердің мәнін 

ашып, оны қалапытастырудағы әдіс- 

тәсілдер ретінде ұқыпты болуды және оны 

шынайы, жатық, қысқа-нұсқанұсқалармен 

жеткізген. Конфуций орнықтырған бұл 

өсиетнамадан кез-келген халық өзіне 

қажетті тәрбие көзін тауып, тәлім алуына  

ыңғайылығын көреміз. Конфуций 

кезеңдері мен ұрпақтары жалғастығына, 

өз еңбегінде маңызды орын берген. 

Адами мінез-құлықтағы сабақтастықтың 

болмауы маңызды фактор ретінде 

әлеуметтік қоғам мәселесін  шешеді. 

Билік ету, мемлекеттік басқару өнері ең  

алдымен менталитеттегі ерекшелікті 

сонымен қатар әлеуметтік мінез-құлықты 

қалыптастыруға негізделетінін Конфуций 

жақсы білген. Сондықтан ол әлеуметтік- 

этикалық, қоғамдық мәселелерді жан- 

жақты түсіндіруге тырысады. Қоғамның  

менталдық ерекшеліктерін пайымдау 

арқылы талдау барысында адам мен 

қоғам арасындағы уақыт пен кеңістікте 

туындайтын өзара байланыстардың 

барлығын оны ескермеуге болмайтынын  

пайымдатады. Себебі ежелгі қытай 

қоғамындағы ұғым-түсініктер қоғамдық 

құрылымға тән көзқарас негізінде 

келе жатқан дәстүрден нәр алғандығын 

көрсетеді. 

Бүгінгі таңда Конфуций идеялары 

қытай мәдениетінде кеңінен орын алып, 

өзінің өміршеңдігін көрсетіп  отыр. 

Қытай, Корея, Жапония, Оңтүстік-Шығыс 

халықтары даосистік-конфуцийлік 

мәдениеттен рухани азық алуда. Керек 

десе,  Қытай  елінде  Конфуций   ілімі 

тағы  да  елдің  рухани  өмірінің   негізі 

деп жарияланып отыр. Олай болса, 

конфуцийлік-даосистік  мәдениеттің 

тамыры тереңде жатыр, ол қоғамның 

шығармашылық  мүмкіндіктерінің 

қозғаушы ұлы факторына айналып отыр. 

 
Назгүл  ҚҰДАЙБЕРГЕНОВА, 

PhD, философия кафедрасының 

аға оқытушысы  
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