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ТӘҢІР, АДАМ ЖӘНЕ ӘЛЕМ
Қазақ халқының ауы зға алар мақтаныштарының бірі Ш әкәрім  

Құдайбердіұлының бүкіл адамзаттың алдыңғы қатарлы ойшылдары арасынан 
өзіндік ерекш е орын алатындығы дау тудырмайды. Себебі оның 
шығармашылығы материалдық әлем, адам және Тәңір, сонымен бірге олардың 
өзара байланыстары тәрізді бүкіл болмыс заңдылықтарын қамтиды. Шәкәрімнің 
рухани мұрасын ой сүзгісінен өткізіп қарайтын болсақ, оның дүниетанымы 
философияңың негізгі концепцияларын қамтитынын және автордың ойлары 
өзінің ұлы ұстазы Абай дүниетанымымен үндесіп, көбіне оны толықтырып, 
ауқымын кеңітіп, әрі тереңдете ашып, айшықтай түсетінін көреміз. Шәкәрім 
философиясының айшықты езіндік сыр-сипатқа ие болу себебі, бұл фәнидің 
ырық - ықпалынан ерте шығып, рухани жолды таңдап алуында деген ойдамыз.

Ол өзінің қырық жасына дейінгі өмірінде болыс болып ел билеп те, жар сүйіп 
бала көріп те, дәулбтті ортада туып байлықтың қызығын сезіп-біліп, сонымен 
бірге қоғамның келеңсіз жақтарын ерте көріп өмірдің реніш-қуанышы мен ыстық- 
суығы тәрізді ащы-түщысын да молынан татып көреді. Бұл туралы “Құмарлық 
деген бір ит бар” деген өлеңінде жазады. Бірақ бұлардың барлығы да оның ой 
құмарын толық қандыра алмай, енді тіршіліктің ұсақ күйбеңінен бас тартып, 
өзінің ұлы ұстазы Абай өнегесі бойынша емірдің түпкі мәні туралы ізденіске 
түседі. Ақынның өзі өз жағдайын “Қырық жылдан өтіп жасым" атты өлеңінде 
суреттеп береді. Сөйтіп, ол өмірдің мүлде жаңа баспалдағына аяқ басады. 
Шәкәрім Абайдың берген ақылы бойынша араб елдеріне, Түркияға, Египетке 
сапарлап, сонымен бірге Парижге барып француз ғалымдарымен ой салыстырып 
өзінің білімін жан-жақты толықтыра отырып өзінің философиялық ой-өрісін 
қалыптастырады. Сол үшін түрік, араб, парсы, орыс тілдерін де оқып үйренеді.

Отыз жылғы еңбегінің нәтижесі болып табылатын және қазақша жазылған 
алғашқы философиялық туындының бірі "Үш анық” атты шығармасында өзінің 
шығармашылық міндетін ойшыл былай деп білдіреді:

“Тіршілік туралы адам арасында көптен бері айтылып келе жатқан екі түрлі 
жол бар. Бірі, дене өлсе де жан жоғалмайды, өлгеннен соң да бұл тіршілікке, 
тіпті, ұқсамайтын бір түрлі өмір бар. Сондықтан жалғыз ғана дүние тіршілігінің 
қамын ойламай, сол соңғы өмірде жақсы болудың қамын қылу керек дейді. 
Енді бірі, бұл әлемдегі барлық нәрсенің бәрі өздігінен жаралып жатыр, оны 
былай қылайын деп жаратқан иесі жоқ, һәм өлген соң тірілетін жан жоқ дейді. 
Менің ойымша, осы екі жолдың қайсысы анық екенін табу ақылы сау адамға 
қатты міндет. Неге десең, адамды түпкілікті бақытқа жеткізбек болсақ біліп 
жаратушы Ие бар өлген соң да бір түрлі өмір бар деген жолдың шын -өтірігін 
білуіміз керек. Егер шын болса, соның да қамын ойлап, адамдарды түпкілікті 
бақытқа жеткізу үшін, егер өтірік болса, оған әуреленбей жалғыз ғана осы 
дүние қамын қылу үшін, олай болса бұл екеуін қалай тексереміз?" (Үш анық.- 
Алматы, 1991, 80 бет).

Ойшыл осы екі жолды таразылай келіп, екінші жолды, яғни "біліп жаратушы 
Ие бар, өлген соң да бір түрлі өмір бар” деген пікірді шын деп біледі. Бүкіл 
әлемді бір Жаратушы жаратқан, сонымен бірге ол жаратылыстың үлкен мақсаты 
бар. Бүкіл әлем мен адам баласы өмірінің мәні сол мақсатты орындау. Күллі 
әлем көріністері мен қоршаған табиғат сол мақсатқа жету жолында адам 
баласының құралы болып табылады. Осындай ой жүйесі бойынша Шәкәрім әлем, 
адам және Тәңір мәселелерін бірлікте қарастырып, олардың өзара байланысын
анықтайды.

Осы байланысты анықтау қажетін өтеуге Шәкәрім өзінің ғана емес, бүкіл 
зиялы қауымның алдына мынандай үш сұрақ шығарады:

1. Бұл өмірге қайдан келдім?
2. Осы өмірден кейін қайда барамын? ' *
3. Осы өмірді дұрыс өткізу үшін не істеуім керек?\
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Ендігі кезеңде осы үш сүрэк теңірегіндегі ізденістері Шәкәрім қажы 
философиясының негізгі жүйесі болып, қара сөздері мен өлеңдерінде жиі көрініс 
беріп отырады. Мысалы, 1919 жылы алпыс бір жасында жазған "Көңіл’ атты 
өлеңінде өз кеңілі арманын былайша сипаттайды:

“Келіп қайдан, барам қайда?
Не қылғаным болар пайда?
Қаламын ба мола боп сайда?”-  уо .
Деген ой тырнаған көңіл! •- -
Жиырма жыл жүректі тесіп, * = , ■$.-
Бірі олай, бірі бүлай десіп, . ^  ‘Ф
Алынғанша анық шешіп, . ,
Тыным ап тынбаған көңіл! і: •, ғ_.

Сейтіп, жоғарыдағы сүрақтарға жауап іздеу барысында Тәңір, әлем және
табиғатқа жеке-жеке түсініктерді табады.

Тәңір туралы өзінің "Жаралыс басы қозғалыс” атты өлеңінде ол әлемнің бір 
Жаратушысы барын айтып қана қоймайды, сонымен бірге оның қасиеттерін, 
әлем өміріндегі алатын орнын ашып береді. Тәңір барлық себептердің себебі, 
мәңгілікті және ең Жоғарғы Жан. Адамдардың үлттық сана-сезім, ой-өрістерінің 
дәрежесіне байланысты оны түрлі атаумен атағанымен ол жалғыз біреу. Басқа 
Жаратушы жоқ. Қозғалыс болмаса жаратылудың болуы мүмкін емес, сондықтан 
жаралыс басы - қозғалыс екені белгілі. Алғашқы қозғалыстың себебі болуы 
керек. Ол - Тәңір. Сөйтіп, бір қозғалыстан екінші қозғалыс туып бүкіл әлем 
езгеріп, өсіп-еніп, бір түрден екінші түр пайда болып тіршілігін бастайды. Ал, ол 
тіршілікті бастаған апғашқы қуат, яғни себептердің себебі - Жан. Себебі, өлі 
нәрсе қуат көзі бола алмайды. Тіршіліктің басы, яғни себептердің себебі 
алғашқы қуат - Жоғарғы Жан. Ол Жаннан басқадай сан жан өсіп, өздерінің 
тағдырларына байланысты түрлі тән қүрастырады. Әлемнің алуан түрлі есепсіз 
қүбылыстары туралы осы ойларын данышпан былайша кестелейді:

Жаралыс басы - қозғалыс, ‘
Қозғауға керек қолғабыс.
Жан де мейлің, бір Мән де 
Сол Қуатпен бол таныс,
Әлемді сол Мән жаратқан.
Қозғаған қуат - жан дейміз,
Жан өсті жаннан сан дейміз.
Сол жандар әсер берген соң,
Жаралды сансыз тән дейміз.

Адамның болмысын қарастырғанда Шәкәрім оның үш негізден қүрылатынын 
айтады. Олар - мәңгілікті жан, уақытша берілетін тән мен ақыл. Жан Жоғарғы 
Жанның бөлігі болғандықтан өзгермейтін, жоғалмайтын мәңгілікті болса, ал 
тән мен ақыл уақытша және өзгеріп отырады.

Үлкен Жан мәңгілікті болғандықтан Онан шығатын басқа кіші жандар да 
жоғапмайтын мәңгілікті. Жандар дән, үрық және жүмыртқа арқылы түрлі тіршілік 
иелерін қүрып, ол тәндер бір түрден екінші түрге түсіп жатады.Бірақ жанның 
осы дене алмасу барысында ерекше кезеңі болады. Ол - жанның адам денесін 
алу кезеңі. Ақын бүл туралы: -  *

Осыны ақыл үқпай ма?
Дене жанын тықпай ма?
Бастапқы есті жанды ақыл
Адамнан келіп шықпай ма?
Осыдан өзге шын бар ма?- деп адам өмірінің маңызын баса көрсетеді.
Демек, Шәкәрім қажының пайымынша “Бастапқы есті жанды ақыл адамнан 

келіп шығады”. Бүл арада “Бастапқы есті жанды ақыл" деген сөз тіркесін, жан 
тән алмай түрғандағы жанның ақылы деп түсінетін болсақ, адам өмірінің басқа 
өмір түрлерінен артықшылығы белгілі болады. Жан тек адам денесінде ғана 
өзінің бастапқы есті ақылына ие бола алады екен. Ал, Шәкәрімнің "Дене жанын 
ты қпай ма?" д еген  сөзі адам  болмысы туралы түрлі қағид ал ард ы ң  
ерекшеліктерін түсінуге мүмкіндік береді. Ойшыл бас көзі адамның рухани 
жанын емес, тек қана материалдық нәрсені, материалдық дүниені ғана көруге 
мүмкіндік береді дейді. Жанды көру үшін бас көз емес жүрек көзі керек. Бүл 
тек қана рухани жоғары жетілген адамдарда ғана болады. Жанды көре 
алмағандықтан көпшілік қауымның, тіпті кейбір діни адамдардың да жан жоқ
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дейтін түжырымға келуі мүмкін. Ал, кемеңгер Шәкәрім адам түра түрсын, тіпті 
жан-жануар, өсімдік, жел, су, тастарда да жанның бар екені туралы былайша
толғайды:

Табиғат неше түрлі жан жаратты,
Не үлкен, не кішкентай тән жаратты.
Керексіз, жансыз нәрсе жаратқан жоқ,
Есепсіз қанша мыңмен сан жаратты.
Бүл сөзге біреу мәңгүр, біреу нанды,
Ақылмен білген адам абден қанды.
Жел мен су, тас, топырақ, шөп пен агаш...
Ғаламда не бар болса, бәрі жанды.

“Табиғат неше түрлі жан жаратты" деп аталатын осы өлеңінде Шәкәрім қажы 
барлық тіршілік иелерінің арасында "ең күшті жан адамда түр" деп көрсетеді. 
Сондықтан оның ой-өрісі басқа тіршілік иелеріне қарағанда жоғары және оған 
ерік берілген. Басқа тіршілік иелерінде ерік жоқ, оларды инстинкт басқарады. 
Ерікті қалай пайдалануына байланысты адам баласының алдында жақсы да 
түр, жаман да түр. Ерікті дүрыс пайдаланса адам баласы Шәкәрімнің “Тура 
жолда қайғы түрмас" атты өлеңінде көрсететін бүкіл болмыс мақсаты болып 
табылатын “Тәңірісіне бармақ ол".

Сөйтіп, өмірдің түцікі мақсатына тек адам ғана жете алады. Басқа тіршілік 
иелері, сонымен бірге бүкіл әлем керінісі сол үлы мақсатқа жету үшін адам 
баласына жағдай жасаулары керек. Сондықтан “Өзгенің бәрі жалғыз адам үшін, 
Жаралып орны-орнымен ғалам да түр". Осы үлы мақсатқа жетудегі кедергі - 
адамның нәпсісі. Шындығында Иассауи бабамыз: “Бүралқы иттей бүл жалған 
қапгы сирағымды" демекші, фәни өмірде адам баласына кедергі кеп. Бірақ 
берілген ерікті дүрыс пайдалана алмай, нәпсіңе еріп тән қүмарына беріліп кетіп, 
негізгі мақсатты тәрік етсең онда хайуандар қатарына түсіп, соған сәйкес 
жазасын тартасың.

Шәкәрім қажы жаңа аталған өлеңінде “таза жан" туралы былай дейді.
Шын таза жан тазалықпен,
Тәңірісіне бармақ ол.
Мейірім, нысап, әділетте,
Ағызам деп нүр бүлақ.
Мына жақта нәпсі жатыр,
Қиянатты жастанып:
“Бармайық,- деп,- қойшы, батыр",
Етегінен жүлқылап.

Ал, “таза ақыл" туралы “Жаралыс басы қозғалыс" деген өлеңінде мынадай 
анықтама береді.

Рух деген - мінсіз таза ақыл,
Мінсіздің іс і шын мақүл.
Айуандағы ақыл ол емес,
Аз ғана сөзім - аз тақыл,
Қүраныңды оқы нанбасаң.
Аз ақыл ондай көпте бар,
Айуанда айла, еп те бар.
Өсімдіктерде сезім кеп,
Кәбелек жейтін шеп те бар,
Әлемнен сүра алдасам.

Ақыл денеде ғана емес, жанда да бар. Оны ойшыл “таза ақыл” деп атайды. 
Таза ақыл толық тазалыққа жеткен адамдарда ғана болуы мүмкін, ал басқа 
қарапайым адамдар мен хайуанаттарда “аз ақыл" ғана бар. Адамның мінез- 
қүлқын қалыптастыратын ой-өріс, ақыл-есін Шәкәрім бүл жерде ақыл десе, 
кейбір өлеңдерінде “көңіл” деп те атайды. Адамның үш болмысы бір-бірімен 
тығыз байланыста екенін Шәкәрім былай түсіндіреді:

Ақыл деген әлшеусіз бір жарық нүр,
Сол нүрды тән қамы үшін жан жүмсап жүр.
Тағдырдың қиын, сырлы сиқырымен 
Жан тәнге, ақыл жанға матаулы түр.

Жан мен тәннің байланысын мына өлеңінен де керуге болады:
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Бар нәрсе жоғалмайды, өзгереді,
Жан жоғалмас деп ойла, соны білде.
Жан тән жасар, тән жанды жарата алмас,
Терең ойлап, сөзімді қулаққа ілде.
( “Мен адамның таппаймын өнерлісін").

Осылайша адам болмысы тәннен, жаннан және ақылдан тұратыны
дәйектеледі. "І2?'' 'Я И И Ь "* ' ^

Шәкәрім адам болмысы туралы молынан жазады. Мысалы, "Атаның 
шаһуатының көп қой мәні” , "Сорлы бұлбұл Жарға асық боп", “Табиғат неше 
түрлі жан жаратты” , “Жаралыс басы - қозғалыс", “Қасыңа қылыш қайратқан", 
“Мен адамның таппаймын өнерлісін" тағы басқа шығармаларын атауға болады.

Енді Шәкәрімнің әлем, яғни табиғат болмысы туралы ізденісіне келетін 
болсақ, ол өзінің “Үш анық” шығармасында былай деп жазады:

“Ескі заманның білімділері әр нәрсенің түпкі негізі неден жаралғанын тексеріп, 
тамам нәрсенің негізі төрт нәрсе деп білген. Онысы - от, су, топырақ, ауа” . 
Әлемдегі барлық денелердің, сонымен бірге адамдардың да денелерінің құрамы 
да осы төрт негізден түрады. Әлемнің қай түкпіріне көз салсақ та осы төрт 
негізді табамыз. Сондықтан бүкіл әлем бір заңдылыққа бағынып, барлығына 
ортақ бір бағытта өмір сүреді. Қазіргі замандағы табиғат зерттеу ғылымдар 
саласында бұған дәлелдер жеткілікті. ' ; ■' /

Ойшыл өзінің “Үш анық” шығармасында материалдық әлемдегі қасиеттер 
мен заңдылықтардың өздігінен пайда болмағанын, оларды барлық себептердің 
себебі Тәңірдің бергенін айтады. Әлем заңдылықтары барлығына ортақ 
болғандықтан, оның көріністерін әлемнің барлық бөліктерінен көре аламыз. Бұған 
қазіргі ғылымда қабылданған “макрокосм" және “микрокосм” идеялары мысал 
бола алады. Мысалы, макрокосм болып табылатын күн жүйесіндегі жұлдыздар 
Күннің айналасында бір тәртіппен қалай қозғалса, микрокосм болып табылатын 
әрбір заттың атомының айналасында орналасқан электрондар да сондай 
тәртіппен орналасып, қозғалыста болады. Егер бір электрон өз орбитасын 
өзгертсе зат өзінің қасиетін өзгертетіні химия ғылымынан белгілі. Бұл тәрізді 
мысалдарды табиғаттану ғылымдары көптеп бере алады.

Шәкәрім ғұлама көпшілік қауымды әлем құбылыстарын дұрыс түсінуге 
шақыру мақсатында өзінің шығармаларында түрлі терең мағыналы ойлар 
айтады, сананы ояту үшін түрлі сұрақтар бере келіп оған өзі де жауап беріп 
отырады. Оған мысал ретінде тағы бір өлеңін қарастырайық.

Бәрі мақсутпен жаралған,
Есебі жоқ барша әлем.
Неге керек бос шатылған,
Тәңірі жоқ деп тантырап. | | И  |  1
Шынды білмек ойласаң сен, 1; ** ' ' :
Алдыменен жанды біл. |9 9 1 |
Ең керекті уш сүрақпен,
Жан қулағын қой бурап:
“Келдім қайдан? Қайтсө пайдам? . ■ = Й Й Й Й  
Өлгеннен соң не болам?" ч
“Мен" деген - жан, ақыл - айнам,
Жоғала ма сол шын-ақ.

Бұл қойылған сұрақтарға ғұлама өзінің “Үш анық" трактатында жауап береді.
Шәкәрім философиясындағы тәңір, адам және әлем мәселесі туралы ой- 

пікірімізді қорытар болсақ, барша болмыс есті Жоғарғы Жанмен жаратылған 
және ол жаратылыстың белгілі бір мақсаты бар. Сол мақсатты орындау үшін 
бүкіл әлем барлығына ортақ жалпы заңдылықтармен, ал, әлемнің ірі-кіші 
бөліктері бірімен-бірі тығыз байланыста өмір сүреді. Әлемнің жалпы 
заңдылықтарын бұзу оның әрбір бөлігіне кері әсерін тигізеді. Бұл тіпті Тәңірге 
қарсы әрекет болып табылады. Және түпкі мақсат Тәңірге жету мүмкіндігі тек 
қана адам баласына тән.

Сонымен, Шәкәрім қажы әл-Фараби, Ғазали, Иассауи және Абай сынды 
ұлағатты хакімдердің “Болмыс бірлігі" ілімін жалғастырып, адам өмірінің мәнін 
оның әлемдегі орнын дұрыс түсініп, негізгі мақсатқа жетуге үмтылумен бірге 
қарастырады. •4 >: •

. , Қуаныш  ӘЛЖАН,
Философия және саясаттану институты директорының

орынбасары, философия ғылымдарының кандидаты .
Алматы қаласы.
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