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SCIENCE AND KNOWLEDGE  
AS THE MAIN CONDITION FOR THE DEVELOPMENT  

OF SOCIETY AND INDIVIDUAL 
 

R. K. Doszhan 
 

L. N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan 
 

Kew words: science, knowledge, society, thinker, philosophy, culture. 
Abstract. In the suggested article, the author discusses the high role of intelligence, knowledge, science in the 

society development based on the examples of works of great Kazakh thinkers Ch. Valikhanov, A. Kunanbayev and 
Sh. Kudayberdiev. All of them preached the importance the Enlightenment and spiritual development for Kazakh 
society. According to Abay and Shakarim, knowledge, science is the beginning of the root from which all the others 
depend on the aspects of human spirituality. As for well-known enlighteners, the purpose and meaning of human 
existence can be effectively achieved and implemented under the condition that the person understands the 
knowledge, science as a whole, creating a basis for the implementing of his work. According to the philosophers, it is 
important not only to raise the level of knowledge and know the truth, but also need to be clear: what are the ways to 
achieve these goals. First of all, science should be made for a permanent exchange of views, the confrontment of 
views, discussions, only human consciousness expands and moves forward, the conditions for the attainment of truth. 
In case the inquiring mind is devoted to science, it, in turn, rewards him and reveals its infinite possibilities 
thoroughly and comprehensively grasp the mysteries of existence. Thoroughly, having been devoted to science 
knowledge, the person gets an endless opportunity to meet their mental requests for the opening of the world. 
Science and knowledge are the main prerequisite for the development of society and the individual.  

 
 

ƏОЖ [130.2:[001+37](=512.122) 
 

ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМ – ҚОҒАМНЫҢ ЖƏНЕ  
ТҰЛҒАНЫҢ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ ШАРТЫ 

 

Р. К. Досжан  
 

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: ғылым, білім, қоғам, ойшыл, философия, мəдениет. 
Аннотация. Берілген мақалада автор қазақтың ұлы ойшылдары Ш. Уəлиханов, Абай Құнанбаев жəне 

Шəкəрім Құдайбердиев шығармаларының негізінде əлеумет дамуындағы ақыл, білім, ғылымның алатын 
маңызды рөлін талқылайды. Олардың барлығы қазақ қоғамы үшін ағартушылық жəне рухани даму идея-
сының маңыздылығын уағыздады. Абай мен Шəкəрімнің түсінігінде ғылым – бұл адамзат руханилығының 
барлық жақтарының түп тамыры, яғни бастамасы. Осындай атақты ағартушылардың ойынша, адамзат тір-
шілігінің мақсаты мен мəні адам өз шығармашылығын жүзеге асыру үшін негіз тудыра отырып білім, ғылым 
меңгерген жағдайда ғана шынайы қол жеткізіп, жүзеге асыра алады. Философтардың пікірінше, тек қана 
білім деңгейін көтеріп, шындықты тану ғана маңызды емес, сонымен қатар сол мақсаттарға жету үшін 
қандай əдіс амалдардың бар екенін білу қажет. Ең алдымен, ғылым саласында үнемі пікір алмасуға, көз-
қарастар соқтығысына жағдайлар жасалуы тиіс, тек сонда ғана адам санасы кеңейіп, алға жылжиды, шын-
дыққа жетуге жағдай жасалады. Егер ақын ғылымға берілген болса, ғылым оны міндетті түрде жарылқайды, 
жəне болмыстың бар құпиясын терең əрі жан жақты ашуға мүмкүндіктер береді. Таным ғылымына толықтай 
беріле отырып адам қоршаған əлемді тану үшін үшін өзінің ой-сұрақтарын қанағаттандыру үшін шексіз 
мүмкүндіктер алады. Ғылым мен білім қоғам мен тұлға дамуының басты шарты ретінде қызмет етеді.  
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Кіріспе. Қазақ халқының дамуға жетуіне, сол заманғы өркениетке қосылуына мүмкіндік 
беретін бір ғана жол ретінде қазақтың ұлы ойшылдары ағартушылық идеясын, білім идеясын, 
ғылым идеясын ұсынды. Олардың пікірінше, егер қазақ халқы қажетті білімді алса, бар күшімен 
ғылымға жармасса, онда өзінің ғасырлар бойғы артта қалушылығын жеңеді. Міне, сол себепті 
ағартушылар қазақ халқын бұлжымайтын даму жолына апаратын құдіретті идеяны ғылымда, 
ағартушылықта, білімде деп көрді.  

Негізгі бөлім. Шоқан Уəлиханов, Абай, Шəкəрім жəне қазақтың басқа да ағартушылары 
өздерінің даму идеяларын халқының Ресей империясының қол астына кіріп, əбден жаулап алынған 
кезінде ұсынды. Сол кезде қазақ халқы үшін сол тұғырықтан шығудың бір ғана жолы қалды: ол – 
еуропалықтар мен ресейліктердің өмір сүру формасын үйрену, яғни бəсекеге қабілетті болу еді. 
Бұл идея қазақ халқының ауыр жағдайдан шығуының жалғыз ғана өмірлік формасы болды. Нақ 
осы идея қазақ халқына дамуға, бұлжымайтын дамуға шабыт берді. 

Зерттеудің əдістері.  
- XIX ғасыр ортасында Ресей оқу орындарында тəрбие алған шығыстанушы ғалымдар                

Ш. Уəлиханов, хакім А. Құнанбаев, өз заманының үлкен ойшылы Ш. Құдайбердіұлы қарастырған 
мəселелер мен мəдениет дамуларына байланысты жазған еңбектерін, білім-ғылым идеяларын 
саралау;  

- Абай шығармашылығы арқылы адамның кісілік келбетінің сақталып қалуындағы білімнің, 
еңбектің рөлін байыптау; 

Қорытынды. Шоқан, Абай, Шəкəрімдердің толғамдары өткеннің тəжірибесін қорыту, 
халықтың сенімді болашағы үшін жол іздеу талабынан туған. Халықты ғасырлар бойында тұм-
шалап келген қараңғылық тұманынан арылтып, өркениеттің даңғыл жолына түсіру қажеттіктері 
мəселелерінде ойлары өте орайлас шығады. Өздерінің тарихи-этнографиялық, фольклорлық ең-
бектерінде қазақ халқын көркейтудің амалы оқу-білім жүйесін жақсартуда деп көрсетеді. Мұның 
бəрін Шоқан, Абай, Шəкəрімдер өмір кешкен дəуірдің тарихи-əлеуметтік мұқтаждары мен 
сауаптарының сабақтастығынан туындаған құбылыстар деп те қарауға болады. 

 
Peceйгe қocылу нəтижeciндe Қaзaқcтaндa xaлық aғapту iciн ұйымдacтыpу жəнe бacқapудa 

iлгepiлeу бaйқaлды. Қapacтыpылып oтыpғaн aғapтушылық идeoлoгия нaқты-тapиxи шындық бoлып 
тaбылaды. Peceйгe қocылу oның мəдeниeтiмeн кeң тaныcу жəнe coл apқылы eуpoпaлық өpкe-
ниeттeн cуcындaу Peceйгe бoдaн кeзeңiнiң нəтижeci бoлып тaбылғaнымeн, қaзaқ aғapтушылығы 
дүниeжүзiлiк aғapтушылық oйдaн oқшaулaнбaй, кepiciншe, oнымeн opтaқтacтыққa XIX ғacыpдың 
eкiншi жapтыcы мeн XX ғacыp бacындaғы жaлпыpeceйлiк қoзғaлыcтың ықпaлы тигeн дepбec құ-
былыc дaмыды. Coңдықтaн Қaзaқcтaн aғapтушылық идeoлoгияcын oқып үйpeнудe жaлпы aғapту-
шылық құбылыcынa тəн бeлгiлepмeн қaтap oны тудыpғaн мəдeни-əлeумeттiк opтaның epeкшeлiгiнe 
дe бaca нaзap aудapу қaжeт. 

Қaзaқcтaндaғы aғapтушылық oйдың қaлыптacуынa XIX ғacыpдың 40-60 жылдapындaғы opыc 
aғapтушылapының, əcipece, peвoлюциялық дeмoкpaтизмнiң ықпaлы қaтты əcep eттi. Opыc peвoлю-
циoнep-дeмoкpaттapының идeaлдapы Қaзaқcтaн aғapтушы-дeмoкpaттapының жaнынa жaқын кeлдi. 
Oлapдың кeйбipi (Уəлиxaнoв, Aбaй, Aлтынcapин, Шəкəpiм) Н.Г. Чepнышeвcкийдiң, Н.A. Дoбpoлю-
бoвтың, A.И. Гepцeннiң, В.Г. Бeлинcкийдiң eңбeктepiмeн, aл кeйбipi (Уəлиxaнoв, Aбaй) aвтopлa-
pымeн тaныc бoлaтын. 

Жacтapғa ғылым тaппaй мaқтaнбaуды, өceк, өтipiк, мaқтaншaқ, epiншeк, бeкep мaл шaшпaқ 
cияқты мiнeздepдeн aулaқ бoлуды кeңec eтeдi. 

«Əceмпaз бoлмa əpнeгe  
Өнepпaз бoлcaн, əpқaлaн. 
Ceн дe – бip кipпiш дүниeгe,  
Кeтiгiн тaп тa, бap, қaлaн!», – дeп, əp aдaм қoғaмдa өзiнiң opнын aлуы кepeктiгiн, oл үшiн өнep 

мeн бiлiмгe ұмтылуы қaжeт eкeндiгiн aйтaды [1]. 
Ресей империясының құрамына кіріп, сіңісе бастаған шақта қазақ халқының орысша сауатын 

ашу қажеттілігі туындады. Енді халық тек араб-парсы тілдеріндегі Шығыс ғұламаларының кітап-
тарын ғана емес, сонымен бірге орыс тілін де оқып үйренді. Орыс ойшылдарын, олардың еңбек-
терін оқып, білу негізінде Шоқан, Абай, Шəкəрімдер жаңа идеялар ұсынады. Қазақ халқының 
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прогрессивті дамуын ағартушылар халық санасын оятуға, əлемге, əлемдік мəдениетке ашылуына 
мүмкіндік беретін білім, ғылымды дамытуда деп көрді.  

Қазақ ағартушылығы Шоқан Уəлихановтан басталады. Уəлихановтың ата-бабалары жалпы 
Ресей империясына қосылуды қолдады. Еуропалық білім алған Шоқан Уəлиханов білімді адам 
болды, еңбектері ел ішінде де, шетелдерде де жарық көрген философ, ғалым, ірі шығыстанушы 
болды. Уəлиханов тарихты, Еуропа, Азия, Ресей империясының көптеген халықтарының əлеу-
меттік жағдайын терең зерттеген.  

Өзінің Қашқарияға сапарынан кейін, Қашқария тұрғындарының өмірін зерттей келе, қазақтар 
үшін осы қиын жағдайдан шығудың бір ғана жолы – бұл өмір сүру формасын түбегейлі өзгерту 
керек деген шешімге келеді. Ол қазақтардың ескі өмір салтымен енді өмір сүре аламайтынын, ескі 
өмір салты бұзылатынын түсінді. Сондықтан өткен өмірге ешқандай қайғы, жас, өкініштер көмек-
теспейді. Қазақтар үшін жалғыз жол – бұл өмір салтын өзгерту, өркениетті өмірге қосылу, үйрену. 
Сол себепті, ол ағартушылық, білім, ғылым идеясын уағыздады, жəне өзі үлгі ретінде ірі ғалым, 
Ресей империясында ең білімді адамдардың бірі болды. 

Шоқан Уəлиханов қазақ халқының артта қалушылығының себептері туралы көп жəне жиі 
ойланып, толғанды. Сөйте тұра ойшыл қазақ халқының экономикалық, əлеуметтік-мəдени дамуын 
тежеген қазақтардың тұрақсыз көшпенді өмір салтына аса үлкен назар аударады. Сонымен қатар, 
ағартушы халықтың қараңқылығына, білімінің жеткіліксіздігіне, надандығына сілтейді. Сол 
себепті, Ш.Уəлиханов отырықшылық пен егін егудің артықшылықтарын негіздей келе қазақ хал-
қын отырықшылық өмірге шақырды. Ол, сонымен қатар, білімнің, ағартушылықтың қажеттілігін 
дəлелдеді.  

Ағартушы ең алдымен көңілін болашаққа аударды. Сөйтіп, үмітін халқының білім алуына, 
ағартушылыққа артты. Халқының саяси белсенділігін арттыру үшін жəне өз бостандықтарын 
қолдана алатындай ету үшін оларға білім беру қажет деп есептеді. «Халықтың дұрыс өсіп, дамуы 
үшін, ең алдымен, бостандық жəне білім қажет», – деп жазды Ш. Уəлиханов [2]. Оның пікірінше, 
онсыз барлық əкімшілік, экономикалық жəне əлеуметтік реформаларды халық түсінбейді жəне 
қабылдамайды.  

Дəл осындай білімді, ғылымды, ағартушылықты үгіттеу бағдарламасымен Абай да сөйледі. 
Абай да Шоқан Уəлиханов сияқты ағартушы, бірақ Абай өзінің ағартушылық жолында əлдеқайда 
ілгерірек басты. Біріншіден, ол білімді адам өмірін, болмысын өзгертудің негізі деп есептеді, оған 
қоса білім, ғылымды үгіттегеніне қарамастан қазақтардың өмір сүру формасын қатты сынға алды, 
халқының артта қалушылығының себептерін ашты [3]. 

Абай тек қана ағартушылық, білім, ғылым жəне т.б. қажеттілігін, маңыздылығын айтып қана 
қойған жоқ. Ол қазақ қоғамының санасын үлкен сынға ұшыратып, сол негізде қазақ тек біліп, оқып 
қана қоймай, білімді өз болмысын өзгертудің негізі ету керек деген шешімге келеді.  

Абай əдісінің жаңашылдығы философтың білімді, ағартушылықты, ғылымды үгіттей отыра 
сол мəселені тұтас тұлға қалыптастыру мəселесімен байланыстыруында жатыр. Ойшыл қазақ қоға-
мының түкке жарамсыз өмір сүруін, олардың шала, бір жақты екенін, олардың өмірі тек жана-
шырлықты туындататынын айта келе өзінің тұтас тұлға туралы түсінігін берді.  

Абай қазақтың тек білімсіздігін, қараңғылыңғын ғана сынап қана қоймай, олардың өмір сүру 
формасын, барлық санасын, құндылықтарын, көзқарастарын, балаларды тəрбиелеуін, əйелге деген, 
бір-біріне деген қарым-қатынасын да сынға алды. Философ ескі қазақ өмірінің жоқтығын, оның 
өркениетті өмірмен, сонымен қатар халықтың өнегелі өмірімен еш ортақтығы жоқтығын көрсет-            
ті [4]. 

Қазақ философы өз еңбектерінде қазақ санасындағы өркениетті мəдени құндылықтарға сай 
келмейтін, жаңа өмірдің қағидаларына қайшы келетін ескі түсініктерді білімнің жеткіліксіздігінен 
екенін түсіндіре келе қатты сынға алады.  

Ойшылдың пікірінше, қазақ адамның дамуы үшін шынымен маңызды болып табылатын жақ-
сы мен жаманды, жақсылық пен жауыздықты айыра алмайды. Мұның бəрі қазаққа шынайы, 
мəдениетті, өркениетті болуға кедергі жасайды. Оның ойынша, кемшіліктердің барлығын білім, 
ғылымның арқасында ғана жеңуге болады. Міне, сол себепті, білім, ғылым, ағартушылық, қазақ 
ойшылының пікірі бойынша, халықтың да, жеке тұлғаның да дамуының көзі болып табылады [5]. 
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Абай халқын əлемдік мəдениет жетістіктеріне қосуға тырысты, өз отандастарын рухани 
кедейліктен біржола құтқарғысы келді. Абай осы мақсатта көп іс атқарды. Оның терең мағыналы, 
көркемдік жағынан құнды лирикалық жəне философиялық өлеңдері халықтық поэзиямен 
байланысты.  

Абай үшін білім – қандай да бір игіліктерге жету құралы емес, адам дамуының іргелі негізі. 
Білім адам жанын ағартып, оны рухани байытады.  

Шынайы, тұтас тұлға қалыптастырудағы күрделі мəселе жөнінде ойлана келе Абай нағыз адам 
қалыптастырудың бірден бір жолы білім, ағартушылық болып табылады деген шешімге келеді. 
Ойшылдың айтуынша, оқу, білім, ғылымның негізінде ғана адам өмірлік сындарды абыроймен 
көтере алады жəне дұрыс шешімдер қабылдай алады. Философтың пікірінше, оқу, білімді меңгеру 
жалпы адамның, халықтың, жеке тұлғаның қалыптасуы мен дамуының бастамасы болып табы-
лады [6]. 

Əрине, шығыс мəдениетінде де білім туралы көптеген ойларды, білімсіздікке, надандыққа 
қарама-қарсылық ретінде оқу, білімнің қажеттілігі туралы ойларды кездестіруге болады. Алайда, 
қазақ философының түсінігінде білім категориясы терең тамырлы, іргелі мəнге ие, жəне оның 
барша этикалық философиясының алғашқы бастамасы болып табылады [7]. 

Шынайы білім мен ақылға ие болу үшін əрдайым оқып, еңбек етіп, кездесетін қиыншылық-
тардан қорықпай жаңа міндеттер мен мақсаттар қоя білу қажет. Егер адам оқуды, еңбек етуді, өзін 
өзі жетілдіруді тоқтатса, оның ақылы да, білімі де əлсірейді. Ондай адам зерттеуін, еңбек етуін, 
оқуын, білім алуын тоқтата келе өзінің дамуын да тоқтатады, өзін байытуды тоқтатып қана қоймай, 
бар білгенін жоғалтып алуы мүмкін [8]. Сондықтан, ойшылдың пікірінше, жан қабілеті əрдайым 
дамуды, жетілдіруді талап етеді. 

Сөйтіп, Абай өз философиясында тəн мен жанның өзара байланысын зерттей келе, келесіні 
айтады. Адамда қабілеттің екі түрі бар – жан жəне тəн қабілеті. Тəн қабілетімен қабылданған білім 
болады, жан қабілетімен қабылданған білім бар, алайда егер адам осы қабілеттерге зиян келтіретін 
кеселдерден бойын аулақ ұстаса, онда бұл қабілеттің екеуі де шынайы болады [9]. 

Жоғарыда айтқанымыздай, Абайдың пікірінше ақылды дамытуға болады, оқудың арқасында, 
ақылды адамдармен араласу арқылы ақылды, білімді адам болуға болады. Бұл мəселеде мақсат-
тылық, сонымен қатар өз ақылын дамытуға жəне лайықты адам болуға тырысу үлкен мағынаға ие.  

Абай, сонымен қатар, түрлі мақсаттарға қоса оларға жетудің түрлі тəсілдері бар екенін айтады. 
Адамға тек өзін-өзі жетілдіруге бағытталған шығармашылық еңбек пен танымы мен қабілетін 
дамыту тəн екенін дəлелдейді. Ал зорлық пен алдау арқылы қол жеткізетін байлық пен билікке 
талпынуды адамға тəн емес қасиет ретінде айқындайды. Абайдың ойынша, жетістікке жетудің 
ондай мақсаттары мен əдістері адамды төмендетіп қана қоймай, оған жəне оның айналасын-
дағыларға зұлымдық пен бақытсыздық əкеледі [10].  

Абай адам өзінің іс-əрекетінде айналасындағылардан қолдау мен құптауды қажет ететінін 
түсінді. Алайда, философтың пікірі бойынша, адам жағымпаздық пен шынайы қолдауды айыра 
білуі қажет. Кез келген жағдайда еңбекке қатысты, сондай-ақ өмір барысында туындайтын мəсе-
лені шеше білуіне қатысты іс-əрекет құпталса, онда ондай құптау игі болып есептелінеді.  

Осылайша, ойшыл кез келген мақсат пен кез келген талапты ықыласқа лайық деп есептеді. 
Абай адамдарды шынайы мақсаттарға – өзіне де, халқына да пайда əкелетін білімге талаптануға 
шақырды. Философтың көзқарасы бойынша, адамға тəн емес ең жарамсыз мақсат – бұл басқа 
адамдардан асу мақсатына бағытталған мақсаттар болып табылады.  

Абайдың ойынша, еуропа халықтарының дамыған, мəдениетті болуы терең білімнің жəне 
ғылымды жоғары бағалауының арқасында. Тап осы білім еуропалық экономиканың, өндірістің, 
мəдениеттің жəне т.б. негізі болды.  

Абай білімнің ең жоғарғы формасы ғылым болып табылатынын айтады. Ғылым жасау үшін, 
ғылыми білімді игеру үшін, ең алдымен, ғылым мен білімді құрал ретінде емес, мақсат ретінде 
түсіну керек: «... ғылымды үйренгенде, ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек керек. Бахасқа бола 
үйренбе, азырақ бахас көңіліңді пысықтандырмақ үшін залал да емес, көбірек бахас адамды 
түземек түгіл, бұзады...» [11]. Егер сіз əлемді тану мүмкіндігі ретінде ғылымды, білімді сүйсеңіз, 
əлемді тану процесіне, өзіңіздің таным қабілеттеріңізді жетілдіруге тұтастай жəне толығымен 
берілсеңіз, онда ғылым сізге міндетті түрде сый береді, сіз ғылымның құпияларын терең əрі жан-
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жақты игеруге мүмкіндік аласыз. Ғылым қиыншылықтардан қорықпайтын, заттар мен құбылыс-
тардың мəнін тануға талпынған адамдарға беріледі. Егер сіз ғылымға қандай да бір басқа мақ-
саттарға жету құралы ретінде қарасаңыз, онда ғылымның сізге деген қарым-қатынасы, сіздің 
ғылымға деген қарым-қатынасыңыз да үстіртін болатынын айтады.  

Сондай-ақ, Абайдың пікірінше, ғылыммен айналысқан кезде, ең алдымен, шындыққа қарай 
тырмысуыңыз керек, егер сіз бар күшіңізбен шындықты тануға талпынсаңыз, онда міндетті түрде 
заттар мен қоршаған əлем жəне адам құбылыстарының мəнін, құпиясын жəне ішкі байланыстарын 
анықтауға мүмкіндік аласыз. Ғылымға деген мұндай қарым-қатынас адамды сөзсіз жарылқайды. 
Ғылымның құпияларына үңіле отыра, тануға жан-жақты беріле келе сіз шынайы лəззат аласыз [12]. 

Оған қоса қазақ философы білімді, ғылымды айналадағылардан асу үшін, өзіңді басқалардан 
жоғары қою үшін игермеу керегін айтады. Ал егер адамның мақсаты сол болса, онда ғылым атақ-
құмарлықтың көзіне айналады. Ойшылдың пікірінше, ғылым мен білімнің басқа біреулерден асу 
құралына айналуы ғылымға деген шынайы қарым-қатынасқа сай келмейді.  

Абай бойынша, білімді тереңдету мен кеңейту ғана маңызды емес, сонымен қатар ғылым мен 
білімді жетілдірудің əдістерін де игеру қажет. Ол үшін əрдайым пікір алмасу керек. Əркез қарым-
қатынас, талқылау қажет, тек шынайы ғылыми талқылау, дискуссия болса ғана,ғылым алға жылжи 
алады, шындыққа жан-жақты қол жеткізу мүмкіндігі туындайды [13]. 

Философ сонымен қатар, шындыққа жетуге жəне жаңа ғылыми білім алуға кедергі келтіретін 
зиянды əрекеттерге арнайы тоқталды. Мұндай зиянды əдеттерге, Абайдың пікірінше, ең алдымен 
аңқаулық, үстіртін көзқарас, басқа ғылымдардың пікіріне немқұрайлы қарап, сын көзбен қара-
маушылық жəне т.б. жатады. 

Білім идеясының жалғасын əрі қарай Шəкəрім шығармашылығынан табамыз. Оның идеяла-
рының көпшілігі дерлік Абайдың пайымдауынан бастау алады, оны жалғастырады, жетілдіреді. 
Өмірінің соңына дейін оқу мен ізденіске, дүниенің терең тылсымына мəн беріп, ой жүгірткен ақын 
ғылымның маңыздылығына айрықша мəн берген. 

Өзінің «Насихат», «Сынатар сың өзінді», «Үш-ақ түрлі өмір бар», «Сен ғылымға...», «Ғылым-
сыз адам айуан», «Жасымнан жетік білдім түрік ілін» сияқты көптеген өлеңдерінде Құдайбердіұлы 
Абайдың ағартушылық идеяларын одан əрі жалғастырады [14]. 

Бұқараны оятуға ұмтылады, ғылымға жетелейді. Еңбек етуге, мəдениетті елдерден үлгі алуға 
шақырады. 

Білімнің күші, оқи білудің, сауатты болудың қажеттілігі жөніндегі идеялар Абай мен Шəкə-
рімге дейінгі кезеңде де белгілі болатын. Бірақ білімнің жаңалығы тек оқу, білу, үйренуде емес, 
білім – мемлекет дамуының, өркендеуінің, өсуінің түп негізі деген ағартушылық идеясын Абай мен 
Шəкəрімнің еңбектерінен табамыз. Адамның рухани өсіп-өнуі келешекте оқуда, білімде, өнерде 
болады деген Абайдың ойларын Шəкəрім тереңдете түсті. 

Білген ердің бол шəкірті, білмегенді қыл шəкірт. 
Үйренуге қылма намыс, үйретуге болма кер. 
Қай ғылымды білсеңіз де, қазір оны елге жай. 
Құр ішінде кеткенінше пайдалансын өзгелер...[15] – деп, Шəкəрімнің оқуға, білімге, ғылымға 

шақыруының себебі ХХ ғасырдың басындағы тарихи кезеңмен тығыз байланысты. Себебі, 
Шəкəрім орысша сауатын ашу арқылы ғана халықтың көптеген батыс елдерінің ғылымдағы 
жаңалықтарынан хабардар бола алатынын жетік түсінді. Еуропа елдерінің ғылымдағы жеткен 
жаңалықтарын, техникалық жетістіктерін естіген соң, мемлекеттің дамуы тікелей адамның 
жетілуінің түпнегізі деп білген Шəкəрім, ағартушылық идеясын дамыту барысында біріншіден, 
білімді тек мемлекеттің, халықтың даму болмысының негізі деп қана қоймай, оны екінші жағынан 
əрбір жеке адамның адамдық қасиетке тек оқып-білу арқылы ғана жететінін, бұдан былай əрбір 
оқыған қазақ енді тек қана ежелгі ой-ұстанымдарды ұстанатын қазақ емес, өркениетті қазақ 
болатынын өз шығармашылығында айқын танытады [16]. 

Шəкəрім еуропаның білімін Абай арқылы қабылдап, «бүкіл халқыма паш етемін» деп қызмет 
етті. Орыс халқының ұлыларының еңбектерін оқу барысында батыс ойшылдарының идеяларымен 
ұштастыра отырып қазақтың ежелгі кереметтей ойларына жаңа леп, тың идеялар қосады. Егер 
бұрын халқымыз көшпелі тұрмыспен байланысты салт-дəстүрлерді ұстанып, Дала заңымен өмір 
сүрсе, тарихи кезеңнің жаңа деңгейге өтуіне байланысты бұл ойлар жеткіліксіз болды, жаңа 
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ойларды заман талабы да қажет етті [17]. Қазақ ғұламаларында өзге халықтардың мəдениетін де, 
өнерін де, тілін де білу керек деген ойы сайрап жатты.  

Құдайбердіұлы үшін байлықтың ең үлкені - ғылым. Өзінің «Үш-ақ түрлі өмір бар» атты 
өлеңінде ол адам өміріне «ортаншы өмір» деген ұғымды қолданады [18]. Бұл – адамның жастық 
шақ пен кəріліктің арасындағы белсенді өмірі. Шəкəрімнің айтуынша, міне, осы жылдары 
уақытыңды босқа еткізбей, ғылымға үңілсең, одан өзіңе керек қазынаны тауыпала білсең - өмірлік 
мұратыңа жеткенің. Бас-аяғы үш шумақтан тұратын өлеңнің идеясы - адам баласын, Абай 
айтқандай, «ержеткен соң түспеді уысыма» деп өткініште қалдырмау [19]. 

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, қазақ ағартушылығында ортағасырлық 
көзқараспен күресте еуропалық ағартушылық атқарған рөлді атқарды деген шешім жасауға 
болады. Қазақ ағартушылық ойы дүниеге деген ескі, қатып қалған көзқарастарды, дəстүрлі қоғам-
дағы адам орнын, қазақтардың қалыптасқан өмір сүру үлгісін əшкереледі, сөйтіп жаңадан қалып-
тасып келе жатқан қоғамдық қатынастарға сəйкес келетін белсенді, білімді жаңа экономикалық 
жəне саяси жағдайларда адамның, қоғамдық дамуына кедергі жасайтын əбден ескірген 
көзқарастармен күресті.  

Осындай маңызды, өміршең идея, яғни білім идеясы өздігінен пайда болған жоқ, идея табиға-
тынан шынайы өмірдегі болатын күрделі қайшылықтар мен мəселелерді шешетін құрал. Егер 
идеяны осылай түсінетін болсақ, онда шынымен білім, ғылым идеясы қазақ қоғамында XIX ға-
сырдың екінші жартысында пайда болған күрделі мəселелерді шешу үшін туындаған. Қазақтар 
Ресейдің дала өміріне белсенді түрде араласа бастауынан кейін бұрынғы өмір сүру үлгілерін 
жалғастыра алмайтын болды, ескі қалыптасқан ойды өзгерту керек болды, белсенді түрде жаңа 
өмірге араласып, жаңа көзқарас принциптерін игеру керек болды, ал бұл жаңа білімді меңгермей 
мүмкүн емес болды [20]. 

Шоқан, Абай, Шəкəрімдер қазақтардың білімді халықтар деңгейінде өмір сүрүлері үшін, 
олармен бəсекеге қабілетті болу үшін олар өздерін түбегейлі өзгертіп, өмір сүру үлгілерін қайта 
қарастырып, жаңа көзқарас бағыттарын өңдеулері керек болды. Осы орайда қазақ философтары 
адам туралы жаңа ұғымды, яғни еңбекқор, белсенді, білімді, өмірде тек өз күші мен өз біліміне ғана 
сенетін адам ұғымын ұсынды. 

Сөйтіп ойшылдар қазақ қоғамының, əрбір қазақтың, оның санасын, ойын, құндылықтарын 
өзгертудің бірден бір жолы – бұл тек білім, ғылым, ағартушылық болып табылады деген идеяны 
жүргізді. Ойшылдар білімді, өркениетті халық болудың жолдарын көрсетті.  
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НАУКА И ЗНАНИЕ КАК ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ  
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Р. К. Досжан  
 

Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Астана, Казахстан  
 

Ключивые слова: наука, знание, общество, мыслитель, философия, культура. 
Аннотация. В предлагаемой статье автор рассуждает о высокой роли разума, знания, науки в развитии 

социума на примерах произведений великих казахских мыслителей: Ч. Валиханова, А. Кунанбаева и Ш. 
Кудайбердиева. Все они проповедовали важность для казахского общества идей просвещения и духовного 
развития. В понимании Абая и Шакарима знание, наука - это корневое начало, от которого зависят все дру-
гие стороны человеческой духовности. По мнению известных просветителей - цель и смысл человеческого 
существования могут быть реально достигнуты и реализованы при условии, когда человек постигает знание, 
науку в совокупности, создавая базис для реализации своего творчества. По мнению философов важно не 
только повышать уровень знаний и познавать истину, но также необходимо ясно представлять: какие суще-
ствуют способы для достижения этих целей. Прежде всего, в области науки должны быть созданы условия 
для постоянного обмена мнениями, столкновения взглядов, дискуссий - только тогда человеческое сознание 
расширяется и двигается вперед, создаются условия для постижения истины. Если пытливый ум предан 
науке, то она в свою очередь вознаградит его и раскроет свои бесконечные возможности глубоко и всесто-
ронне постичь тайны сущего. Всецело отдавшись науке познания, человек получает бесконечную возмож-
ность удовлетворения своих мыслительных запросов для открытия окружающего мира. Наука и знание 
служат главным условием развития общества и личности. 
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