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Қазақ философиясының көрнекті өкілі Шәкәрім өз ұстазы Абай Құнанбайұлының 

философиялық көзқарастарын  дамытты. Шаһкәрім (Шәкәрім)– Абайдың Құдайберді есімді 
ағасының 1858 жылы дүниеге келген мұрагері. Бауырының әруағына құрмет ретінде Абай жетім 
Шәкәрімді өзі тәрбиелеп, ақындығына қолдау көрсетіп, болыстық қызметке тағайындап, ағалық 
қамқорлығын аямаған. Абайдың кеңесімен Шәкәрім ілім іздеп, шет елге сапар шегіп,   европалық 
философиямен танысып, өзіндік ой түйеді. Қазан төңкерісін қуана қолдаған ойшыл көп өтпей 
Кеңестік саясаттан көңілі қалып, шығармашылық жалғыздыққа бет бұрады. Жергілікті 
белсенділерге жақпаған оның ұлдары мен немерелері большевиктік түрмелерде көз жұмады, өзі 
де 73 жасында  Кеңестік қоғамдағы асыра сілтеудің құрбаны болады. Шәкәрім шығармашылығы 
1988 жылғы «Репрессия құрбандары туралы» заңнан  кейін ақталды. 

Шәкәрім Құдайбердіұлы өз дәуірінің рухына сай терең де соны, гуманистік сипаттағы 
философиялық жүйе жасады.XIX ғасыр аяғы мен XX ғасыр басындағы Қазақстандағы тарихи-
әлеуметтік, саяси оқиғалар жалпы алғанда экономикалық ілгерілеуге, елдің тіршілік 
жағдайының жоғарылауына әкелді. Бipaқ мұндай прогресс өте қымбатқа түсті: қазақ қоғамының 
көпғасырлық өмipсалты, әлеуметтік құрылымы, сословиелік иерархиясы, рухани құндылықтары 
тапталды. Адам, тұлға мәні төмендеді және оны қолдаушы рухани-адамшылық қағидалар жүйесі 
бүтіндей қирады. Адам өмірінің ұлылығы мен нәзіктігі қатар көрініп, жеке индивидтің рухани 
тipeгі – сенім-нанымының, мұраттарының жойылғаны анықталды. Олардың орнын жан мен 
жүрек толқыныстары ойландырып жатпайтын арсыз, сезімсіз есепшілдер мен айлакерлер ғана 
жеңетін тіршілік күресіне толы қатал реалдылық басты. Имансыздық, қатыгездік, цинизм 
сияқты қасиеттер айқын көpiніc берді. НәтижесіндеXIX ғасырдың екінші жартысы мен XX ғасыр 
басындағы қазақ қоғамында адамның жаңа психологиялық үлгісі, моделі қалыптасты. Ол - жеке бас 
белсенділігінен айрылған, өзінің рухани тамыр-тегінен қол үзген білімсіз, надан, сондықтан 
жағымсыз қасиеттерді бойына жинаған «қоғамдық жеміс» болатын. Ш.Құдайбердіұлының 
философиялық көзқарастары    осындай,   адамшылық    бастаманың тапталуына   берілген   рухани   
жауап,   философиялық  реакция болды.  

Шәкәрімнің философиялық көзқарастарында өзіндік әдіспен Шәкәрімге дейінгі және оның 
кезіндегі философиялық ілімдердің барлық элементтері көрініс тапты. Өмірінің соңында 
Шәкәрім творчествосы иррационализм мен мистицизмге бет бұруымен ерекшеленгенімен, оның 
философиясы анық логикаға құрылған қазақ философиясы тарихындағы алғашқы,  негізді,  
рационалды  философиялық  жүйе. 

Адамның  дүниені және өзін тану мүмкіндігіне сенімін оятқан – бостандық мұраты, адам 
қасиеті, құндылығы рухани климат болған Ренессанс кезеңінің гуманистік философиясын 
меңгергенін көреміз. XVI ғасырдың екінші жартысы мен  XVIII ғасырдың басы аралығында ecкi 
дүние мен жаңа дүние арасындағы ұрыс жүріп жатқан нағыз шайқас алаңы - астрономия болды.  
Ортағасырлық  діни  ілім  Жердің–Құдай рақымы   түскен   планета,   адамның   әлемдегі   
айрықша пұрсаттыжағдайы туралы түсінікке негізделген болатын. Ежелгі грек астрономы 
Аристархтың дана ойы ұмытылған еді. Николай Коперник ғылым тарихында төңкеріс жасап, 
геоцентристік түсінікке құрылған жасанды жүйенің тас-талқанын шығарып, гелиоцентристік 
теория жасады. Ғылымдағы бұл жаңа тенденция Леонардо да Винчи, Иоганн Кеплер, 
Галилео Галилей шығармашылықтарында  көрініс  тапты. Шәкәрімнің антикалық философ 
Пифагордан бастап Демокрит, Эпикур, Сократ ілімін, платонизмді, Аристотельді оқып-білгені, дін 
түрлерімен қатар Ортағасырлық философиялық ойлаудың ортодоксалды емес дәстүрлерімен, 
неоплатондық, пантеистік бағытпен жақсы таныс болғаны  айқын көрінеді. 

Шәкәрім Ренессанс дәуірінде пайда болған ерекше философиялық сала – табиғат 
философиясымен таныс болған. Жай ғана таныс емес, кәсіпқой ғалым дәрежесінде ой 
тұжырымдаушы, 1882 жылдан «Астрономия» журналын шығарып, Марс, Ай, жұлдыздарға 
зерттеу жүргізген Камиль Фламмарион, ежелгі дүниенің атақты зерттеушілері Птолемей, 
Гиппарх аттарымен толықтырушы.«Сыры жасырын нәрселермен жан туралы, тіпті қымбатты кітап 
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жазған Камиль Фламмарион айтқандайын бiз жалғыз дене сезімінде тоқтап қалсақ алданамыз. 
Иондық-гректің Пифагор деген білімдісі тіпті кішкентай жердің айналасында өзге планеталар 
айналғаннан гөpi Жер һәм өзге планеталар Күннің айналасында айналғаны ақылға сиымды, 
аспанның механика заңына  да жөн дегенде сол заман зор ойшылдары Платон, Архимед, аспан 
ғылымына жүйрік Птолемей,  Гиппарх күлкі қылмас еді». 

Шәкәрім жаратылыс саласындағы көне жәнезаманауи идеялар арасын салыстыра отырып 
сындарлы ой толғайды: «Менің ойымша, ескі замандарда ойламаған ой, айтылмаған сөз, 
істелмеген іc қалған жоқ. Бәрінің басын олар бастап кеткен. Бipaқ көп заман өту, қазаға ұшырау 
сияқты себептермен жоғалған, ұмытылған.  Әйтсе де қаншадан кейін екенін өзі білсін, келген 
уақытының киімін киіп жаңарып шыға келеді.17, 18, 19 жүз жылдарға дейін Европа білімділері 
баяғы грек-ионныңЭпикур, Демокриттерінің ойларын жаңғыртып отырған жоқ па?  19 
жүзжылда болған Дарвин әлдеқашан сүйегі қурап қалған Маиеннің таяғына кез келіп, соны 
үкілеп отырған жоқ па? 16 жүз жылдағы Коперник сүйегінің күлі де қалмаған грек-ионның 
Пифагорының бөркін тыстап киіп отырған жоқ па? Жақын арада таптық деп жүрген электрия 
қуатын грек-ионның әлдеқашанғы табысы тапқан жоқ па еді?».XVIII ғасырдың үшінші жартысындағы 
философиялық ойдың дамуы ғылыми жаратылыстық және гуманитарлық ұғымдарды бipiктіpyгe 
ұмтылысымен анықталады. Бұл тенденция eкi бағытта іске асты: 

1. адам тіршілігі табиғи дүние ретінде қарастырылды; 
2.материалды (тәндік, физиологиялық) мен руханилық (идеалды, «құдайлық») қарама-қарсылығын 

мойындауы себепті  адам – «құдай құдіретінің тәжі» ретінде табиғатқа қарсы қойылды. 
Аталмыш бағыттардың алғашқысы өз мәселелерін болмыс пен кұбылыстардың материалды 

негізін мойындай отырып қарастырады. Табиғат пен адам бірлігі, адамдағы физикалық пен 
руханилықтың арақатынасын түсіндіруде ғылыми жаратылыстық материализм өкілдерінің жаңа 
физикасы мен химиясы, Ломоносовтың «жер қабаттары» теориясы, материяның сақталуы мен 
қозғалысы заңы, Р.Бошковичтің, А.Лавуазье, Д.Дальтон, Дж.Пристли, А.Каверзнев, К.Вольф, 
П.Паллас, Ж.Бюффон ізденістерінің үлкен мәні болды. Олардың шығармаларында «өзара 
әрекет», динамизм, химизм, т.б. принциптерге соны түсініктеме беріліп, электромагнитті және 
гравитациялық өрістер жайлы ұғымдарға жақын қорытындылар тұжырымдалады. 
К.Вольф және Дж.Пристли өліден тipi тууы мүмкіндігі жайлы, «өлі материяның» «тipi 
материяға» айналуы туралы идеялар ұсынды. 

Шәкәрім бұл бағыттарды да тереңдей оқып,жақын танысқан. Оны осы екі бағыт өкілдерінің 
бірде атын атап, түсін түстеп кетуінен (Лавуазье), немесе сол өкілдердің  тұжырымдарымен  
сарындас ойларынан  ол теорияның кімге тиесілі  екендігі  жөнінде  болжам  жасай  аламыз.XVIII  
ғасыр соңында әлемнің ұсақ заттардан құралып пайда болуы жөніндегі (Кант, Лаплас) 
космологиялық ілім қозғалыс формаларын танып білу мүмкіндіктері жайлы идеямен тығыз 
байланыста қарастырылды (Бюффон, Дидро, Робине, Мопертюи, Каверзнев). Ж.Бюффонның көп 
томдық «Естественная историясы» мен  Даламбер және Дидро жетекшілігімен жасалынған 
«Энциклопедия или Толковый словарь наук, искусств, ремесел», XVIII ғасырдың 80-жылдарының 
соңында орыс тіліне толық аударылып біткен болатын. Жақсы ой мен ақылды сөздің қадірін 
түсінетін Шәкәрім олармен таныс болған. Абайдың «Европаның рухани дамуы» деп аталатын 
Дреппер кітабымен таныс болғаны белгілі. Шәкәрім де ұстаз ағасының арқасында оны да ақыл 
таразысынан өткізген. 

Шәкәрімнің философиялық қалыптасуы «қажылық» кезеңнен басталады. Қазақтың 
мұсылманшылығына қанағаттанбағандықтан ол сенім, дін мәселесін зерттеді. Абайдан кейінгі 
ұстазы санаған Л.Толстоймен хат алысып, орыстың философиялық идеализм өкілдерінің 
бағыттарымен танысты. Барлық діндер eкі бөлімнен тұрады: бipi – иман (адамдар өмipi туралы), 
eкіншісі – метафизикалық-діни догматтардан.  Әр діннің метафизикасы әр түрлі де иман   мәселесі   
бірдей   болуы   қажет,   нағыз   діннің  басты  мазмұны адамгершілік болуы тиіс деп есептеген, 
«жан – адам санасының ceбебi, «бүкіләлемдік ақылдың имманациясы», деп жазған Л.Толстой 
ойлары Шәкәрім философиясының өн бойында жаңғырып отырады [1, 4 б.]. 

Ақыл-ойдағы  немесе сезімдегі  біржақтылық  адамның ішкі дүниесінің бүтіндігін, тұтастығын 
жояды, ал толық және жоғары ақыл – сезім, қайрат, ұждан бірлігінен туады деп есептеді Шәкәрім. 
Сондықтан ол позитивизмнің сезім мүшелері, түйсік арқылы жинақталған тәжірибені көбірек 
жақтайтын өкілдерін, мысалы, О.Контты сынады: 

Оларды сөзбен қайраған, 
Ақылдан алыс айдаған, 
Ойменен тапқан бұлдыр деп, 
Дене мен тәнгебайлаған, 



Баяғы Конттың сөзі еді. 
XX ғасырдағы өте елеулі ағым позитивизммен ол кезінде орыс тілінеаударылып Семейге 

жеткен шығармалар арқылы танысқан болса керек. Батыстың бұл ойшылы философияға 
дәстүрлікөзқарасты жоққа шығарып, оны жағымды (позитивті) ғылымға айналдыруға күш салған, 
соған орай тың тұжырым жасаған тұлға. Ғылым мен философия – ақыл-ойдыңдерексіз 
нәтижесі болыпқоймай, елге пайдалы болуы шарт, - деп Шәкәрім де ғылымның адамзатқаәкелетін 
нақты пайдасы туралы айтады. Контты   сынаған Шәкәрім дәл сол позитивизмнің келесіөкіліГ. 
Спенсердің іліміне байыптылықпен қарағанын аңғару қиын емес. 

И. Кант секілді дүниені «танылатын» және «танылмайтын» деп бөлетін, «танылмайтынның» 
бар екендігін ғылым мен дін бірдей мойындайтын «алғашқы себеп» деп атаған Спенсердің 
идеясын ғана емес, Шәкәрім атауларын да алған. Қоғам құрылымын оның мүшелері арасындағы 
қызметі жіктелінген организмге теңейтін ойларын Шәкәрім  Спенсердің әлеуметтік 
көзқарастарынан алған болуы мүмкін. 

Шәкәрім өз онтологиясын негіздеуде түрлі космологиялық ілімдермен: эволюционизм, 
дарвинизммен және сол кезде Европада кең тараған антидарвинистік теориялармен жақын 
танысқанын көреміз және соңғысын жылы қабылдап, эволюцияны – «ақылды себептің» 
қозғалуынан туатын органикалық мақсатты, салдарлық  процесс деп түсінген. 

XVIII ғасырдың соңғы онжылдықтарында Европада, Ресейде теософиялық-алхимиялық 
шығармалар кең тарап, түрлі спиритуалистік, алхимиялық клубтар, астрология мен подоскопия, 
граф Калиостроның сеанстары үлкен қызығушылық тудырып жатты. Парижде болып, мистикалық 
газеттер «Равель», «Клубты» және осы тақырыптағы әдебиетті көптеп оқыған Шәкәрім 
француздың белгілі философтарымен қатар, өткен ғасырдың 30-40-жылдарындағы сол кездегі 
жұрт әуейі болған Бональд, Шатобриан, Балланш, Де Местр, Ю.Штиллинг ойларымен жақсы таныс 
болған деп айта аламыз. Мұны 18 ғасырдың аяғында Франция мен Германияда кең танымал 
болған, «планеталар адамға айрьқша күш арқылы әсер етеді, сол күшке ие адам оны басқаларды 
емдеуге пайдалана алады» деп есептеген австриялық дәрігер теориясын өз жүйесіне қалай ұтымды 
қолданғанынан көреміз: «Осы күнде сыры табылған физика жаралыс жолынан жоғары куаттың 
барлығы 1738 жылы туып 1815 жылы өлген Месмер деген Германияның докторы хайуан магниті  
деген  нәрсені  тауып, сонымен  ауруларды  емдеген.  Оны бүкіл Европа 45 білімділері тексеріп, 
бip қуаттың барлығын мойындаған.... 

Францияда оны тексеруші комиссия шығып, хайуан магниті түбi білімсіз болса да, әсер 
беретіні рас екен деп жар салған. Бұл хайуан магнитінің түбi білімсіз болғаны сияқты электрияның 
не нәрседен шығатыны мен неғылып icкe жарайтыны табылғандықтан, ғылым epiксіз қабыл алып 
отыр. Сымсыз телеграмм шықпай тұрғанда жаралыс жолымен ic қуғандар оны мүмкін дер ме еді? 
Соған қарағанда магнетизм, спиритизм, телепатиялар да бүгін түп ceбeбi табылмай тұрған қуат 
екенін мойындау керек» - дейді.Бұл толғаныстар ойшылдың идеялық диапазонының 
кеңдігін, өз заманымен үндес болып, ондағы аса күрделі мәселелерді теориялық 
тұрғыдан көрсетудегі азапты талпыныстарын белгілейді. «Адам өмірін қалайша түзеуге 
болады? Адам қайткенде тату тұра алады?» - деп толғанады ойшыл. Бұл сұраққа жауап 
ретінде түрлі әлеуметтік, қоғамдық теорияларға тоқталып, адам мінез-құлқына әсер ететін 
қоғамдық құбылыстар ішіндегі ерекше рөл  атқаратын  ұғымдар мен идеяларды талдап, адам 
мен қоғамның байланысы жөніндегі механистік түсінікті, Шопенгауэрдің пессимистік 
философиясын, «табиғи құқық», «қоғамдық келісім», «ақылды өзімшілдік» теорияларын сынай 
келіп, «бұларды жеке алғанда ешқайсысы да адам өмірін түзей алмайды» - деп 
тұжырымдайды. Оптимистик дүниетаным жасауға тырысып Шәкәрім ақыл-ой тұрғысынан  
алғанда,  өмір азабы адам т іршіліг ін ің атрибуты бола алмайтындығын дәлелдейді.   
Адамзат одан құтылуға тиіс және  құтыла да алады. Бұл мақсатқа жетуге, «адам өмipiн 
түзеуге, барлық    адамдар    тату тұруға негiзгіci - адал еңбек, ақжүрек, арлы адам болуға 
керек. Дүниеде бұл үшeyi үстем болмай, адам баласына тыныш өмip сүруге мүмкіндік 
жоқ» - дейді Шәкәрім[2, 5-бет]. 

Шәкәрімнің   адам мәселесі жөніндегі өз  ізденістеріндеқарастырған әдебиет, теоретикалық 
негізге алған ойлар мен авторлар көлемі мен деңгейін анықтауда «Yш анық» трактатының маңызы 
зор.  Ондағы белгілі ойшылдар аттары, мысал ретінде келтірілетін қосалқы Мари Антуанет, Жанна 
д'Арк, Калиостро немесе кезекті спиритист және оның әсерін сезінген француз, неміс немесе 
американ семьясының аты-жөнін есептемегенде 70-ке жуық. Алдымен аталатын ойшылдар ішінде: 
Пифагор, Демокрит, Платон, Эпикурден бастап жаратылыстану, әдебиет, философия саласындағы 
Шәкәрім өзі өмір сүрген кезеңдегі иррационалист, мистиктер аттарымен аяқталады. 



Кезінде уақыт қысымына түсіп, ресми түрде ақталғанға дейін 57 жыл бойы қолдан-қолға өтіп, 
көшірілулер нәтижесінде авторлардың есімдері қате жазылып, кейбірі танып-білместей өзгерген. 
Сөйтсе де шытырман көзқарас иелерін Шәкәрім трактатында бipiктіретін тақырып бipey. Ол – 
адамның болмыстық жағдайы, өмірлік арналуы, табиғи, рухани құрылымдары – адам мәселесі. 

Антикалық грек ойшылдары Пифагор, Демокрит, Эпикурді Шәкәрім «барлық әлем атомнан 
өршіп жаралып жатыр» деген бағыттың негізін қалаушылар ретінде атайды: «Соңғы кезде 
Европаның Гассенди, Декарт, Ньютон, Линней сияқты ойшылдары оны қайта жаңғыртып, 17 
ғасырда Англияның Исаак Ньютон деген ойшылы әр нәрседе бipін-бipi тартатын қуат барлығын  
анықтады», - дейді    Шәкәрім. «Ұғымдырақ     айтсақ, әлемдегі бар   нәрсенің   негізі - сексен   
түрлі  атом,   ... оны былай қылайын   деп   әрқайсысын әр бөлек жаратып жатқан ие жоқ және жан 
деген өз алдына бip нәрсе емес, сол атомдардан жаралған дененің өзгерістерінен шыққан сипат». 

«...жаратқан ие жоқ деген жол әлдеқашаннан айтылып келе жатса да, әcipece 17, 18, 19 жүз 
жылдықтардың аяқ шеніне шейін Европа ішіне көбірек жайылды. Олардың күштірек дегендері - 
деп Шәкәрім бесеуін атайды: 1.қайта айналыс жолы; 2.жаратылыс жолы; З.тұқымдастық жолы; 
4.дене ceзімі; 5.әр түрлілік». «...жаратушы ие жоқ деген жол XIXғасырдың аяқ шеніне шейін 
Европа ішінде көбірек жайылды. Онан кейін бұл жол нашарлаңқырады», - деп ой саптайды 
материалистік ой тарихы туралы ешбіp оқу орнында оқымаған дала философы. «Оның себебі, 
магнетизм, спиритизм, телепатия дегендер шыққандығы болды.... Осындай адам таңқаларлық, 
бұрын сыры білінбеген метафизика жаралысы жолымен қуат барлығы анықталған соң, бұрынғы 
дене сезіміне ғана нанып, онымен білінбеген нәрсені  ғана  жоқ  деп  жүргендердің  ойын  
шатастырып  басқа  ойға  түсіреді». 

Бұдан кейінадамжаны, рухтуралы мәселе сөз болады. Бұл тақырыптағы 
пікірлердіатапкеліпДекарттыңжантуралыойларына тоқталады. Шәкәрімнің Декарт пікірін 
таңдауыбекеремес. Өзінің табиғаттуралыілімімен Декарт – философия тарихына 
механистікматериализмнің негізгіөкілі, XVIIIғасырдағы француз 
материализмініңөзектібастауыретінде кipce, туабіткен идея теориясымен, керісінше, 17,18 
ғасырларбарысындаидеализмніңматериализмгеқарсы күрестегіқұралықызметінатқарып, материалистік 
ой иелеріжағынанқызушабуылдардың астында қалғанымәлім. 

Декарттың дуалистікметафизикасыныңжан мен тәнніңбайланысынмойындауынан 
туындаған(дуалистікметафизикақағидаларымұндайбайланысты жоққа шығарады)  
қайшылықтарды  аңғарған Шәкәрім оныңматерия және оған әсер беретін қуат деген ойларын өз 
жүйесіне екшеп алып, бip-бipiнe тәуелсіз екі субстанцияны: жан мен тәндік бастаманы 
мойындағанда туатын қайшылықтардың неге әкелетінін білгендіктен,дуализмнен  бас   тартып,   
жанның үстемдігін жақтаған болуы мүмкін. 

XVIIIғасырда озық ойдың отанына айналған Францияның Париж кітапханасында болған  
Шәкәрім француз философтары Вольтер, Мишель   Монтень,   Руссо,   Ламетри  көзқарастарымен   
таныс    болған. 

«Мен - христиан емеспін!» деп жар салған, Ғайса бейнеленген иконаны «бар болғаны жалаңаш 
адам бейнеленген сурет» деп атаған, Кұдай дегеніміз табиғатқа қозғау бергенмен табиғат пен 
қоғам өміріне араласпайтын алғашқы двигатель; ал жан - айрықша мәнді мәңгі субстанция емес, 
адамның ақыл-ой қабілетінің көpiніci; материяның ойлау қабілеті – Жаратушыдан, деп деистік 
позицияны ұстанған Вольтердің антиклерикализміне,  онтологиялық жүйесіне іш тартқан 
болсакерек.Жалған бедел, өлі догматизм мен ой тоқыраушылығына қарсылық 
білдіріп Құдай болмысы мен табиғатты тану мүмкіндігін жоққа 
шығарушы, XVI ғасырдың Қайта Өрлеу  дәуірінің  скептигі  Монтеньнің  тәрбиелеу мен оқыту iciн 
әр адамның табиғи қабілет ерекшеліктерін ескере 
отырып ұйымдастырудыңқажеттігін және өзіндік     танудың маңыздылығын баса айтқан Монтень 
теориясы Шәкәрімнің ар білімінен көрініс   береді. 

Табиғи құқықтың жақшысы, теңсіздіктің шығуын зерттей келіп, шешім ретінде қоғамдық 
келісімді ұсынатын Руссоның Шәкәрім көзқарастарына әcepi болғаны анық. Дәлел ретінде 
Руссоның деистіккөзқарасының негізгі сипатын бейнелейтін басты үш принципін келтіруге 
болады. Материализммен және атеистермен дауласа отырып Руссо әлемге қозғау беріп, табиғатты 
жандандыратын күштің бар екендігін мойындады. Екіншіден, табиғаттағы заңдылықтар негізінде 
жаратушы күштің жоғарғы ақылға ие екендігі туралы тұжырым туындатты. Үшіншіден, Руссо 
пікірінше, адам жаны бейматериалды субстанциядан беріледі. Бұл пікірлер бейматериалды жан 
мен Құдай болмысын мойындауға жетелейді. 

Қате жазылған есімдерге келетін болсақ, «Енді жан туралы ой жүргізген білімділердің сөзін 
айталық: Герман Шефлер деген білімді айтады: жан атом  қуатынан  құралған  бip  қуат  дейді»,  -  



дейді Шәкәрім. XVII ғасырдыңфилософиясы  тарихында  Спинозамен  ой бөлісіп,   
пікірталастырып хат алысқан  ойшылдың болғаны рас. Бipaқ оның фамилиясы Шуллер – Георг 
Герман Шуллер. Шәкәрімнің трактатында айтылған ой иeci осы  Шуллер болуы мүмкін.Шәкәрім 
трактатының «Жан, рух» бөлімінде: «жан мен дененің бip-бipiмен әсер бepyi қайтарыс жолымен 
дейді, мәселен, тасқа соққан дауыс қайта естілгені сияқты», деген ойдың авторы ретінде Коддрс 
деген аталады. Келтірілген ой мазмұнының сәйкестігіне байланысты бұл – көрнекті саяси 
қайраткер, философиялық және саяси көзқарастарында Вольтердің деизмін жалғастырушы және 
насихатшысы болған француз ойшылы Жан Антуан Кондорсэ болса керек. 

Өз еңбектерінде Шәкәрім екі рет: білім мақсаты – «жаратушы иені тануға қарай жетелеуінде» 
және адам танымының шектілігі туралыойдың иeci ретінде профессор Фонтель дегенді атайды. 
Шамасы, бұл 1657-1757 жылдарда өмip сүрген француз Ғылым Академиясының үздіксіз хатшысы 
болған, картезиандық физиканың талантты насихатшысы – Бернар де Фонтенель деп ойлаймыз. 
Атақты ғылыми прогресс апологеті дуализмнен алға кетуге жақын келгенмен, жан мен тән 
түсінігінде ойлаушы материя ұғымы деңгейіне көтерілмегені белгілі. 

Шәкәрім әлеуметтік ілімдермен жақсы таныс болған. Адам тіршілігінің жаратылыс 
сырларымен салыстырғандағы күрделілігі туралы ойдың авторы ретінде Шәкәрім Стуармель 
дегенді атайды. Философиялық ғылымдар саласында мұндай ғалым болмағандықтан әрі пікір мен 
есімнің  сәйкестігі көрініп тұрғандықтан, Шәкәрімнің Стуармелі – XIX ғасырмен  XIX ғасыр  
басында   «Адам  табиғатында  тілек,   қызығушылық,   идеялартүріндегі психикалық 
қажеттіліктер болады. Психологиялық қарым-қатынас барысында онсыз көрінбейтін жаңа 
әлеуметтік феномендер туып  жатады,  сондықтанпсихологиянысоциологияға   кызмететкізу 
керек» деп есептеген, О.Конт, Г.Спенсер, А.Смолл, У.Сэмнерлердің тобына кіретін Дж.Стюарт 
Милль болу керек. 

О.Контпен қатар «әлеуметтік физиканы» – «қоғамдық өмip туралы ғылымды» негіздеп, 
Халықаралық статистикалық ассоциацияны құру туралы бастаманы алғаш көтерген, 1831жылғы 
жасаған баяндамасында «қылмысты дайындайтын - қоғам, қылмыскер – бар болғаны құрал» деген 
тұжырымы афоризмге айналған франко-бельгиялық ғалым, математик,XIX ғасырдыңipi статисі 
Адольф Кетленің әлеуметтік ілімімен таныс болған Шәкәрім. 

Әлеуметтанушылық теориялармен танысып болған қазақ философы «қоғам-адам» байланысын 
анық сезінгендіктен, қоғамдық ілгерілеу – тарихи төңкеріс немесе әлеуметтік реформалар 
нәтижесінде емес, адам  өзін, иманын жетілдіргенде icкe асатындығы туралы ой-шешімге бет 
бұрып, адам жанының әрекет-қозғалысы тетіктерін, құпияларын түсінуге, ашуға талпынады. 
Шәкәрімнің иррационалдыға, мистикалық құбылыстардың табиғатына қызығушылығын түсіну 
осындай логикадан қисын табады. 

Ілімінің мәні. Шәкәрім діни емес, философиялық мәселелерді қарастырды және адам мәселесін 
осы тұрғыдан шешті: адамға жұбанышты, мақтанышты, сүйінішті адамның өзінен тауып берді. 
Гуманистік дәстүрді жалғастыра отырып, өзі және ұлты   үшіншартты дін – ұждан теориясын 
жасады.Алғашқы ұлттық философиялық жүйе болып табылатын эволюциялық-диалектикалық 
идеялар мен идеалистік бағыттағы Шәкәрім ізденістері XIX  ғасырдың   аяғы мен  XX ғасырдың 
басындағы Қазақстан философиялық ойында үлкен мәнге ие болды және оның дамуын бейнеледі. 
Ұлттық философияның жаңа белеске, жоғары сапалық дәрежеге көтерілгенін көрсетті және 
ойшылдың бұл саладағы рухани потенциалын байқатты[3, 8 б.]. 
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