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Кереш сүз

Соңгы елларда Татарстанда ике теллелекне чын мәгънәсендә тор-
мышка ашыру сәясәте алып барыла һәм бу уңайдан шактый күп 
эшләр башкарыла. Мәсәлән, югары уку йортларында белем бирүне ана 
телендә дә алып бару өчен төрле белгечлекләр буенча татар телендә 
дәреслекләр чыгарыла. Шул исәптән иҗтимагый фәннәр буенча да. 
Алар арасында аерым урынны Гыйззәтов тарафыннан иҗат ителгән 
һәм ике өлештән торган фәлсәфә дәреслеге алып тора. Эш шунда 
ки, фәлсәфә югары уку йортларында аерым урын алып тора. Моңа, 
әлбәттә, төрле сәбәпләр китерә, шул исәптән тарихи, идеологик һ.б. 
сәбәпләр. Әлеге дәреслектә шактый тәфсилләп бик күп фәлсәфи 
мәсьәләләр яктыртыла, алар татар укучысы өчен яраклаштырылып 
тасвирланалар. Шулай булса да, фәлсәфә буенча берничә дәреслек 
булырга тиеш, укучылар төрле фәлсәфи агымнарны, фикерләрне 
өйрәнеп, үз карашларын формалаштырырга тиешләр.

Сезнең игътибарыгызга тәкъдим ителә торган хезмәттә иң берен-
че чиратта, исеменнән күренгәнчә, фәлсәфә тарихына кагылыш-
лы мәсьәләләр чагылыш таба. Автор материалны, фәлсәфәне татар 
телендә укытканда, тупланган тәҗрибәсенә таянып, укучылар өчен 
аңларга җиңел булырлык итеп бирергә тырышты. Шунысын да әйтеп 
үтәргә кирәк, хезмәттә иң беренче чиратта Аурупа фәлсәфәсе тари-
хы яктыртыла. Бу максатчан рәвештә эшләнелде, чөнки Көнбатыш 
фәлсәфәсе гаять үзенчәлекле, ул Көнчыгыш иҗтимагый фикер 
тарихының, мөселман фәлсәфәсенең тарихы йогынтысы нәтиҗәсендә 
барлыкка килә һәм үсә.
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1 лекция

Фәлсәфә, җәмгыять, шәхес

1. Күзаллау төшенчәсе, аның төзелеше
2. Фәлсәфә барлыкка килүенең алшартлары: риваятьләр 
һәм дин
3. Фәлсәфәнең объекты, предметы һәм төп үзенчәлекләре
4. Фәлсәфәнең төп мәсьәләсе: онтологик һәм гносеологик 
аспектлар. Фәлсәфәнең төп функцияләре

1. Күзаллау төшенчәсе, аның төзелеше

Фәлсәфә төшенчәсен тирәннән ачыклый башлаганчы, әүвәл 
“күзаллау” терминына аңлатма бирү зарури. Эш шунда ки, фәлсәфә, 
башка фәннәрдән аермалы буларак, һәрбер кешенең дөньяга карашы-
на йогынты ясый, ахыргы чиктә аның нигезендә ята. Икенче төрле 
әйткәндә, күзаллауның формалашуына, аның эчтәлегенә фәлсәфә ту-
рыдан-туры йогынты ясый.

Гомуми күзлектән караганда, күзаллау дип кешенең дөньяга го-
муми карашын, аның чынбарлыкны аңлавын ачыклый торган төп 
принципларны атыйлар. Күзаллау төшенчәсе үзенә бертөрле систе-
маны тәшкил итә һәм нигездә тотрыклы була. Шәхеснең теге яки бу 
дәрәҗәдә рухи җитлегүен ачыклау аның күзаллавының формалашуы 
белән турыдан-туры бәйләнгән. Һәрбер шәхескә тиешле бер күзаллау 
хас. Кешенең күзаллавы нинди икәнлеген без ничек беләбез соң? 
Әлбәттә, кешене күрү белән генә аның күзаллавының эчтәлеген аңлау 
кыен. Кемнең кем икәнлеген аның янында билгеле бер вакыт янәшә 
булганнан соң гына, кылган гамәлләреннән чыгып ачыкларга була.

Күзаллауда системага хас булган билгеләрне тапсак та, ул 
төзелеше буенча шактый катлаулы, ягъни үз эченә төрле сыйфатта-
гы өлешләрне ала. Бу уңайдан күзаллауда танып белү, эмоциональ, 
ихтыяри һ.б. компонентларны күрсәтеп була. Чынбарлыкны чагыл-
дыру дәрәҗәсенә карап, күзаллауда шартлы рәвештә ике “баскычны” 
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күрсәтәләр. Беренчесен, шулай ук шартлы рәвештә, әлбәттә, тормыш-
көнкүреш баскычы дип атарга булыр иде. Аның үзенчәлеге шун-
да, ул үзеннән-үзе, табигый рәвештә формалаша. Аны икенче төрле 
“тормыш фәлсәфәсе” дип тә атыйлар. Моннан тыш ул тиз үзгәрүчән, 
хәрәкәтчән була, кешенең кәефе белән дә тыгыз бәйләнгән. Әйтик, 
шәхеснең күңеле шат икән, аңа дөнья да гүзәл, уңай булып күренә, 
чынбарлыкның тискәре яклары арткы планга күчә. Һәм, киресенчә, 
кешенең кәефе начар булса, ул әйләнә-тирәдәге иң беренче чиратта 
начар күренешләрне сизеп һ.б. Тормыш фәлсәфәсе күп кенә ялгыш 
фикерләрне дә үз эченә ала.

Икенче баскычны тәгълимати, фәнни дип атарга була һәм аның 
нигезен фән, фәлсәфә тәшкил итә. Беренчесеннән аермалы буларак, 
ул үзеннән-үзе түгел, гадәттә максатчан рәвештә оеша, барлык кешегә 
дә хас булмый, ялгышлар очраса да, алар шактый аз, ул тотрыклырак, 
иң беренче чиратта кешенең акылына таяна.

Алда күрсәтелгән баскычлар бергә күзаллауның ике өлешен 
тәшкил итәләр һәм, күренгәнчә, үзләренә генә хас үзенчәлекләргә 
ия. Шул ук вакытта тормыш фәлсәфәсен һәм тәгълимати күзаллауны 
бер-берсенә катгый рәвештә капма-каршы куярга һич тә ярамый. Эш 
шунда ки, беренчедән, алар икесе дә бер үк кешенең күзаллавын бар-
лыкка китерәләр (бер генә кеше дә, нинди генә галим булмасын, бе-
ренче баскычтан арына алмый); икенчедән, алар арасындагы чикне 
төгәл күрсәтү мөмкин түгел, әлеге чик бик хәрәкәтчән, үзгәрүчән; 
өченчедән, фәнни күзаллау бары тик көнкүреш фәлсәфәсеннән “үсеп 
чыга”.

Шулай итеп, күзаллау төшенчәсе тирән мәгънәгә һәм зур әһәмияткә 
ия, чөнки кеше үзен дөньяга карашы белән шәхес буларак таныта.
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2. Фәлсәфә барлыкка килүенең алшартлары: риваятьләр 
һәм дин

Көнбатыш халыкларда фәлсәфәнең барлыкка килүе безнең эрага 
кадәр VI–V гасырлар белән бәйләнгән. Шушы уңайдан сорау туарга 
мөмкин: ул ничек барлыкка килде икән? Аның чыганаклары, алшарты 
булып нинди сәбәпләр торган? Инде аңлашылганча, фәлсәфә юктан 
бар булмый, үзеннән алдарак яшәгән риваятьләр һәм диннән барлык-
ка килә. Шунлыктан аларны карап узу зарур.

Риваятьләр (мифлар) (грек теленнән mifos – әйтеп, телдән-телгә 
күчеп килүче) җәмгыятьнең иң иртә тарихы чорына хас булган 
дөньяны аңлау рәвеше. Риваятьләргә түбәндәге төп сыйфатлар хас:

• алар, билгеләмәдән күренгәнчә, кешелек тарихының иң борынгы 
этабы белән бәйләнгән;

• иҗтимагый аңның универсаль рәвеше буларак яшиләр (ягъни 
бөтен иҗтимагый аңны үз эченә алалар);

• гомумән алганда, эчтәлеге буенча космоска бәйле булган тема-
лар белән бәйләнгәннәр, табигый күренешләрне, дөньяның килеп 
чыгышын, төзелешен аңлатырга тырышалар;

• үз эчләренә диннең һәм фәннең шытым рәвешендәге билгеләрен 
дә алганнар;

• риваятьләрдә теге яки бу фикер метафоралар аша, поэтик образ-
ларда, эмоциональ рәвештә чагылыш таба;

• кеше һәм галәмне, табигатьне, объект һәм субъектны үзара кар-
шы кую очрамый. Ягъни табигать һәм кеше бердәм дип танылганнар, 
алар арасында бернинди дә каршылык юк, тулысынча гармония хөкем 
сөрә;

• антропоморфлык, ягъни табигый күренешләргә кешегә хас булган 
сыйфатларны бирү һ.б.

Риваятьләр җәмгыятъ тарихының шактый зур өлешендә кешеләргә 
дөньяны аңларга мөмкинлек биргәннәр. Ләкин алга таба мифлар 
үзләренең кешеләргә булган йогынтысын әкренләп югалта башлый-
лар һәм бүгенге җәмгыятьтә аларны без караган сыйфатта юк дияргә 
була.

Риваятьләрнең үсеше диннең, дини карашларның барлыкка килүенә 
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китерә (“дин” латин теленнән refigio – “изге” дигән сүзне аңлата). 
Дини күзлектән, дөнья ике өлешкә – без бүген яши торган, фани, 
табигый һәм без бу дөньядан киткәч була торган, табигый булмаган 
өлешләргә бүленә. Дини күзаллауның нигезен илаһи көчнең булуы-
на чын күңелдән ышану, ул көчнең барлык үзгәрешләр белән, шул 
исәптән кешенең шәхси тормышы белән дә идарә итүен һичшиксез 
тану тәшкил итә.

Дин, риваятьләрдән аермалы буларак, түбәндәге сыйфатларны үз 
эченә ала:

• ул тәртипкә, системага салынган дөньяга карашны тәшкил итә;
• риваятьләрдән шактый камил, алардан күпкә өстен;
• нәкъ менә диндә гомумкешелек әхлакый принциплар оеша;
• иҗтимагый мөнәсәбәтләрне җайга салуда зур урын алып тора;
• табигать һәм кешене, тән һәм җанны, объект һәм субъектны аерып 

күрсәтү, аларны бер-берсенә капма-каршы кую күзәтелә;
• бүгенге көндә дә җәмгыятьтә үз көчен югалтмый һ.б.
Риваятьләр һәм дин арасында аермалыклар шактый зур булуга кара-

мастан, аларның уртак сыйфатларын да күрсәтергә була. Беренчедән, 
алар икесе дә (риваятьләр һәм дин) фәнни элементларны чагылды-
ралар; икенчедән, халык массаларының күбесе аларга ышанганнар; 
өченчедән, аларның нигезендә чын күңелдән ышану ята. Моннан тыш 
дин һәм риваятьләрнең үзара бәйләнгән булуын изге китапларда да 
күрә алабыз, чөнки аларда күп кенә риваятьләргә хас булган сюжет-
лар ята.

Шулай итеп, тарихның билгеле бер чорында риваятьләрнең һәм 
диннең үсешенең нәтиҗәсе булып, ниһаять, фәлсәфә барлыкка килә.
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3. Фәлсәфәнең объекты, предметы һәм төп үзенчәлекләре
Этимологик яктан караганда, «фәлсәфә» төшенчәсе ике сүздән 

оешкан: phileo – грек теленнән “ярату”, “мәхәббәт” дип, ә sophia 
– “зирәклек”, “акыллык” дип турыдан-туры тәрҗемә ителә. Гомумән 
алганда, фәлсәфәне “зирәклеккә мәхәббәт”, “акыллылыкны ярату” 
дип тәрҗемә итәргә була. Фәлсәфә тарихчылары әйтүенчә, иң әүвәле 
әлеге төшенчәне Борынгы Греция фикер иясе Пифагор кулланган, ә 
хәзерге мәгънәдә фәлсәфәне Платон тасвирлаган.

Һәрбер фәннең объекты һәм предметы булган кебек, фәлсәфәнең 
дә объекты һәм предметын билгеләп карыйк. Дөрес, әлеге мәсьәлә 
шактый катлаулы, фәлсәфә тарихының төрле чорында ул төрлечә хәл 
ителә (бу турыда алга таба сөйләрбез). Шулай булса да, фәлсәфәнең 
объекты итеп ахыргы чиктә барча чынбарлыкны (табигать, җәмгыять, 
кеше һәм аның аңы) бердәм система буларак өйрәнү керә. Икенче 
төрле әйткәндә, фәлсәфә чынбарлыкны гомуми рәвештә аңларга ты-
рыша, аны өлешләргә генә бүлеп тикшерми (чынбарлыкның аерым 
кисәкләрен тикшерүне аерым фәннәр, әйтик, геология, физика, химия 
һ.б. башкара).

Фәлсәфәнең предметы булып, гомумән алганда, табигатьнең, 
җәмгыятьнең, кешенең һәм аңның үсүен билгеләүче төп кануннарны 
һәм чынбарлыкны танып белүнең иң мөһим принципларны ачыклау 
тора. Фәлсәфәнең объекты һәм предметы аның үзенчәлекләренә дә 
йогынты ясый. Фәлсәфәнең кайбер мөһим сыйфатлары түбәндәгеләр:

• Ул барлыкның иң гомуми, шунлыктан зур әһәмияткә ия булган 
нигезләрен тикшерә. Барлык турындагы фәлсәфи тәгълимат онтоло-
гия дип атала.

• Фәлсәфә танып белү белән бәйле булган гомуми мәсьәләләрне 
карау белән шөгыльләнә. Дөньяны танып белергә мөмкинме? 
Мөмкин булса, ул ничек таныла? Кешенең, җәмгыятьнең танып белү 
мөмкинлеге чикләнгәнме, тану нинди ысулларга таянырга тиеш? 
Танып белү мөмкин булмаса, аның сәбәпләре нидән гыйбарәт? һ.б. 
сорауларга җавап эзләнә. Танып белү турындагы фәлсәфи тәгълимат 
 гносеология дип атала.

• Кешелек җәмгыятенең килеп чыгышын һәм үсешен билгели тор-
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ган гомуми кануннарны өйрәнү. Фәлсәфәнең бу өлешен социаль, 
иҗтимагый фәлсәфә дип исемлиләр.

• Кешенең җәмгыяттәге урынын ачыклау, кеше яшәешенең макса-
тын, нигезләрен, киләчәген күзаллау да фәлсәфәнең мөһим бурычы 
булып тора һәм әлеге сорауларның берләштергән һәм аларга җавап 
бирергә тырышкан бүлек фәлсәфи антропология дип атала.

• Фәлсәфә тарафыннан тәкъдим ителә торган категорияләр һәм 
төшенчәләр, кануннар – барысы да гомуми характерда булалар һәм 
шунлыктан бер үк вакытта табигатьтә, җәмгыятьтә, кешедә һәм аңда 
чагылыш табалар.

• Фәлсәфә, риваятьләрдән һәм диннән аермалы буларак, иң бе-
ренче чиратта кешенең акылына, фикерләвенә таяна. Рус галиме 
В.С.Соловьев әйткәнчә, фәлсәфә кешене кеше итә.

• Һәрбер кешене теге яки бу дәрәҗәдә фәлсәфәче дип танырга була, 
чөнки барлык шәхесләрнең дә чынбарлыкка карата үзенең карашы, 
мөгамәләсе бар.

• Фәлсәфә иң беренче чиратта “мәңгелек” мәсьәләләрне хәл итәргә 
тырыша, тарихның һәрбер чоры андый мәсьәләләргә яктылык кертә, 
нәрсә дә булса өсти, аларны чишүгә якынлаштыра.

• Фәлсәфә фән булу белән бергә күзаллауның нигезен тәшкил итә, 
башка аерым фәннәрне тирәннән аңлауга булыша.

Фәлсәфә, күренгәнчә, күпкырлы мәгънәгә ия һәм дөньяны танып 
белүнең, күзаллауның үзәген хасил итә.
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4. Фәлсәфәнең төп мәсьәләсе: онтологик һәм гносеологик 
аспектлар. Фәлсәфәнең төп функцияләре

Фәлсәфи уйланулар кичергәндә, котылгысыз рәвештә кайбер 
мәсьәләләрне күтәрмичә һәм аларга җавап бирмичә булмый. Әлеге 
мәсьәләләр фәлсәфәнең төп соравын хасил итәләр, аны фәлсәфә та-
рихында беренче тапкыр эзлекле рәвештә XIX гасырда яшәгән немец 
акыл иясе Л.Фейербах куя.

Шартлы рәвештә фәлсәфәнең төп соравын ике яклап карарга була. 
Беренче ягын онтологик дип атыйбыз һәм монда шундый сораулар 
куела һәм аларга төрле җаваплар тәкъдим ителә:

• чынбарлыкның нигезен нәрсә дә булса тәшкил итәме?
• нәрсә дә булса тәшкил итсә, ул матди яисә матди булмаган, рухи 

башлангычмы?
• әүвәл матдә яисә аң барлыкка киләме? һ.б.
Шушы куелган сорауларга нинди җавап бирелүгә карап, төрле 

фәлсәфи агымнар, юнәлешләр пәйда була. Бер фәлсәфи юнәлеш бар-
лык нигезендә ахыргы чиктә матдә (материя) ята, ә рух, аң соңрак 
материядән килеп чыга, икенче төрле әйткәндә, матдә беренчел, ә аң 
икенчел дип аңлатырга тырыша. Бу юнәлешне материализм, ә аның 
вәкилләрен материалистлар дип атыйлар. Тарихта материализмның 
берничә төре мәгълүм: беркатлы материализм (Борынгы Грециядә 
иҗат итүче фикер ияләре Фалес, Анаксимен, Анаксимандр һ.б.), 
вульгар материализм ( XVIII–XIX гасырларда яшәгән Бюхнер, Моле-
шотт), метафизик материализм (Л.Фейербах), диалектик материализм 
(К.Маркс, Ф.Энгельс).

Икенче юнәлеш идеализм дигән исем алган һәм аның вәкилләре 
барлык нигезендә матдә түгел, ә рух, аң ята дип дәлилләргә тыры-
шалар, ягъни аң беренчел, матдә икенчел булып чыга. Идеализм һәм 
идеалистлар ике төргә бүленәләр: объектив һәм субъектив.

Объектив идеализм тарафдарлары (мәсәлән, Платон, Гегель) мат-
ди булмаган башлангыч сыйфатында беркем белән дә бернәрсә дә 
бәйләнмәгән, объектив рәвештә яшәүче рухны, абсолют акылны 
таныйлар. Чынбарлыктагы барча әйберләр, күренешләр абсолют 
акылның чагылышы итеп тасвирлана.
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Субъектив идеализмның вәкилләре (инглиз фәлсәфәчесе 
Д.Беркли), барлык нигезен тәшкил итүче башлангычның матди бул-
маганлыгын таныйлар, ләкин ул сыйфатта аерым кешенең, шәхеснең, 
ягъни субъектның аңын күрсәтәләр. Икенче төрле әйткәндә, 
чынбарлыкның булуы аерым кешеләрнең аңына, аларның сиземләү 
әгъзалары эшчәнлеге белән бәйле. Субъектив идеалистлар кешеләрнең 
сиземләве, аңы булмаса, чынбарлык та юкка чыгар иде дип аңлатырга 
тырышалар.

Күрсәтеп үтелгән ике агымнан тыш (материализм һәм идеализм) 
фәлсәфәнең өченче тагын бер юнәлешен атарга кирәк. Ул дуализм 
исеме астында йөри. Дуалистлар фикеренчә (әйтик, француз галиме 
Р.Декарт), барлыкның нигезен бер генә башлангыч түгел (матдә  яисә 
аң), ә берьюлы ике башлангыч тәшкил итә: матдә дә, аң да. Шунлык-
тан кайсысын булса да алга кую урынсыз, алар икесе дә, дуалистлар 
фикеренчә, бер үк дәрәҗәдә зур әһәмияткә ия.

Бу фәлсәфәнең төп соравының беренче, онтологик ягы булды һәм 
без шушы уңайдан 3 фәлсәфи агымны күрсәттек: материализм, иде-
ализм һәм дуализм. Хәзер гносеологик аспектны күрсәтергә ты-
рышыйк. Монда фәлсәфә өчен гаять мөһим булган шундый сорау 
бирелә: дөньяны танып белү мөмкинме? Кешенең танып белү сәләте 
бармы? Әлеге куелган сорауларга ничек җавап бирелүенә карап, 
фәлсәфәчеләр ике төркемгә бүленәләр. Беренче төркемгә керүчеләр, 
алар күпчелекне тәшкил итәләр, сорауга уңай җавап бирәләр: әйе, 
кеше үзен-үзе, әйләнә-тирәне, дөньяны, чынбарлыкны танып белергә 
сәләтле. Бу төркемне гносеологик оптимизм, яисә гностицизм дип 
атыйлар. Аларның да берничә төре бар:

эмпиризм – танып белүнең нигезен тәҗрибәләр тәшкил итә 
(мәсәлән, инглиз галиме Ф.Бэкон);

сенсуализм – танып белүнең астында кешенең сиземләү әгъзалары 
эшчәнлеге ята (Д.Локк);

рационализм – танып белү кешенең акыл эшчәнлеге белән 
бәйләнгән (Р.Декарт);

интуитивизм – танып белү интуиция ярдәмендә башкарыла 
(Б.Спиноза).
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Ләкин кайбер фәлсәфәчеләр фикеренчә (мәсәлән немец галиме 
И.Кант), кешенең танып белү мөмкинлекләре бик нык чикләнгән, шун-
лыктан ул үзен чолгап алган әйберләрнең асылын, табигатен аңлый 
алмый. Кеше бары тик күз алдындагы күренешләрне генә аңлата ала, 
ә алар артында нәрсә ятканлыгын тасвирлый алмый. Бу фәлсәфи агым 
агностицизм дип атала һәм ул бүгенге көнгә кадәр яшәп килә.

Фәлсәфәнең мөһим функцияләре түбәндәгеләрдән гыйбарәт:
1) гносеологик, ягъни танып белү;
2) күзаллау;
3) методологик функция. Фәлсәфи алымнар, ысуллар әйләнә-тирәне 

тануда, аңлауда универсаль булалар, ягъни барлык аерым фәннәр та-
рафыннан киң күләмдә һәрдаим кулланылалар. Фәлсәфә, образлы 
әйткәндә, башка фәннәргә хакыйкать юлын яктырта;

4) фаразлау, ягъни барлыкның хәзерге вакыттагы кануннарын 
исәпкә алып киләчәк турында фикерләү;

5) фәлсәфи тәгълимат – фикерләү һәм зирәклек мәктәбе;
6) тәнкыйди функция, һәрбер яңа барлыкка килгән фәлсәфи караш 

моңа кадәр булган агымнарның дөреслеген шик астына ала, аларга 
берсүзсез ышанмый. Әлеге функция фәлсәфәнең яңаруын тәэмин итә, 
аның катып калуына каршы чыга;

7) аксеологик. Фәлсәфә җәмгыять үсешендә кирәк булган уңай 
кыйммәтләрне тәкъдим итәргә булыша. Бу функция кискен тари-
хи борылышлар чорында аеруча зур әһәмияткә ия, чөнки элеккеге 
кыйммәтләр кире кагыла, алар урынына яңаларын, бүгенге көн шарт-
ларына туры килә торганнарын тудырырга кирәк була;

8) иҗтимагый. Фәлсәфә дөньяны танып белү белән генә чикләнеп 
калмый, ул аны уңай якка үзгәртеп кору юлларын билгели;

9) гуманитар. Фәлсәфә һәрбер кешегә уңай юнәлеш бирергә, анда 
гуманистик идеаллар формалашуга, яшәү мәгънәсен аңларга ярдәм 
итәргә тиеш. Әлеге функциянең әһәмияте бүгенге көндә күп мәртәбә 
арта, чөнки хәзерге тормышта шәхеснең рухи тормышы зәгыйфьләнә, 
саега, техника нык алга китү сәбәпле, кеше икенче урынга күчә, 
әхлаксызлык тамыр җәя һ.б. Шушы һәм башка тискәре күренешләргә 
гуманистик фәлсәфә каршы торырга сәләтле;
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10) логотерапия. Кешене дөрес юлга юнәлтү, аны тынычландыру, 
яңа көч бирү, оптимистик рухта тәрбияләүне аның акылына тәэсир 
итү юлы белән (психотерпиядән аермалы буларак) башкару;

11) мәдәни тәрбияләү функциясе һ.б.
Фәлсәфә тарихы якынча ике мең ярым елны үз эченә ала. Шушы зур 

тарихи чорда ул гаять катлаулы фән тармакларының берсенә әверелә 
һәм аның күпкырлы эчке төзелеше, структурасы бар. Төрле нигезләргә 
таянып, фәлсәфәнең тармакларын күрсәтеп була. Гомумиләштерү 
дәрәҗәсенә карап, фәлсәфәнең гомумтәгълимати юнәлешен – онто-
логия, гносеология, методология, иҗтимагый фәлсәфә, фәлсәфә тари-
хын күрсәтәләр. Махсус фәлсәфи фән тармаклары дип этика, эстетика, 
динне өйрәнү, мантыйк, мәдәният фәлсәфәсе һ.б. атала. Гамәли бул-
ган фәлсәфи дисциплиналарның, табигый фәннәрнең һ.б. фәннәрнең 
фәлсәфи аспектларын тикшерү.

Фәлсәфә һәрбер шәхес һәм җәмгыять өчен зур әһәмияткә ия, аны 
өйрәнү, дөресен әйтергә кирәк, шактый катлаулы, укучылардан зур 
тырышлык сорый. Ләкин фәлсәфәне белгән зат фәлсәфәне өйрәнүгә 
сарыф ителгән вакытның, көчнең зур җимеш бирүен аңлар. Бер акыл 
иясе шундый фикер әйтеп калдырган: фәлсәфәне өйрәнү миңа бер-
нинди дә табыш китермәде, әмма ул миңа күп чыгымнардан коты-
лырга ярдәм итте.
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Тема буенча кабатлау өчен сораулар

1. Көнбатыш фәлсәфәсе барлыкка килүенә нинди сәбәпләр йогынты 
ясаган?
2. Күзаллау төшенчәсенең мәгънәсе нидән гыйбәрәт?
3. Фәлсәфәне белү мөселман дине буенча белгечкә ни өчен кирәк?
4. Хәзерге көндә мөселман диненең әһәмияте артуның төп сәбәпләре 
нинди?

Тема буенча әдәбият

1. Канке В.А. Философия: исторический и систематический курс. М: 
Логос, 2005.
2. Гыйззәтов К.Т. Философия. 2 кит.: Кыскача философия тарихы. 
Философиянең нигез проблемалары: югары уку йорт. өчен д-лек. Казан: 
Мәгариф, 2002.
3. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учебник. М.: ТК Велби; Про-
спект, 2007.
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2 лекция

Борынгы Греция фәлсәфәсе

1. Борынгы Греция фәлсәфәсенең оешуы. Миләт фәлсәфи 
мәктәбе
2. Элея мәктәбе. Демокрит фәлсәфәсе
3. Софистларның һәм Сократның фәлсәфи карашлары
4. Платон һәм Аристотель фәлсәфәсенең әһәмияте

1. Борынгы Греция фәлсәфәсенең оешуы. Миләт фәлсәфи 
мәктәбе

Борынгы Греция фәлсәфәсе тарихта аерым, зур әһәмияткә ия булган 
урын алып тора. Эш шунда ки, нәкъ менә шушы төбәктә Көнбатыш 
фәлсәфәсе барлыкка килә һәм үз вакыты өчен нык алга киткән була. 
Алай гына да түгел, шул чордагы акыл ияләре күтәргән күп кенә 
фәлсәфи мәсьәләләр бүгенге көндә дә үз актуальлекләрен югалтма-
ганнар.

Аурупа фәлсәфәсенең башы б.э.к. VI–IV гасырларга туры килә. 
Әлбәттә, әлеге фәлсәфә шактый зур үзенчәлекләргә ия була. 
Беренчедән, бу дәвердә фәлсәфә әле риваятьләр белән шактый        
тыгыз бәйләнгән була; икенчедән, акрын гына булса да, иҗтимагый 
аң риваятьләрдән арына башлый; өченчедән, фәлсәфәнең оешуы 
җәмгыятьтә сыйныфлар һәм дәүләт формалашуы белән турыдан-туры 
бәйләнгән; дүртенчедән, ул вакыттагы фәлсәфә, нигездә, гомумкеше-
лек кыйммәтләренә (изгелек һәм явызлык, гаделлек һәм гаделсезлек 
һ.б.) мөрәҗәгать итә; бишенчедән, фәлсәфәнең кешенең дөньяга ка-
рашы, күзаллавы белән элемтәдә булуы күзгә ташлана; алтынчыдан, 
танып белү мәсьәләләре дә теге яки бу дәрәҗәдә чагылыш таба, Бо-
рынгы Греция фәлсәфәсе табигатьнең, космосның асылын аңлатырга 
омтыла. Әлеге һәм башка үзенчәлекләр борынгы Грециядә булган 
фәлсәфи мәктәпләрдә, аерым фикер ияләренең карашларында чагы-
лыш табалар.

Аурупаның иң борынгы фәлсәфи мәктәпләренең берсе итеп б.э.к. 
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VI–V гасырларда яшәгән һәм Миләт шәһәрендә урнашкан (шунлык-
тан ул Миләт мәктәбе дип атала) фәлсәфи мәктәпне күрсәтәләр. Ни 
өчен фәлсәфә шушы мәктәптән башланып китә? Миләт мәктәбенә 
керүчеләр (аларның иң мәгълүм булганнарның исемнәре Фалес, Анак-
симен, Анаксимандр), мөгаен, тарихта беренче тапкыр чын фәлсәфи 
сорау куялар: галәмнең, дөньяның нигезендә нинди дә булса бер 
башлангыч ятмый микән? Бәлки, барлыкның бихисап күптөрлелеген 
бер башлангычтан чыгып аңлатырга буладыр? Фәлсәфи тел белән 
әйткәндә, Миләт акыл ияләре субстанциональ башлангычны, ягъни 
барча нәрсәнең нигезендә ятучы, бердәнбер башлангычны эзләргә ом-
тылыш ясаганнар. Дөрес, алар ул вакытта (өстәп шуны да әйтик, хәтта 
бүген дә галимнәр арасында фикер уртаклыгы юк) хакыйкый җавап 
тапмаганнар. Әйтик, Миләт мәктәбенә нигез салучы Фалес барча 
әйбернең нигезен тәшкил итүче әйбер сыйфатында суны күрсәткән, 
чөнки ул, аның фикеренчә, тереклекнең яшәү чыганагы булып тора. 
Анаксимен башлангыч сыйфатында һаваны, ә Анаксимандр рәшә 
рәвешендәге чиксез апейрон дигән әйберне күрсәткәннәр. Миләт 
мәктәбенә керүчеләрне принципиаль мәсьәлә берләштергән: алар 
уйлаганча, дөньядагы барлык җисемнәр, процесслар, күренешләр 
– һәммәсе дә субстанциональ башлангычның төрле сыйфаттагы ча-
гылышы гына.

Якынча шушы чорларда яшәүче тагын бер фәлсәфәченең исеме Ге-
раклит. Гераклит субстанциональ башлангыч рәвешендә ялкынны, 
утны тәкъдим итә. Аның фикеренчә, ут – мәңгелек хәрәкәтне һәм 
үзгәрешне чагылдыручы образ. Дөнья мәңгелек һәм чиксез, ул Аллаһ 
тарафыннан да, кешеләр тарафыннан да барлыкка китерелмәгән, 
һәрвакыт булган, бар һәм тере ут кебек киләчәктә дә булачак. Шунысы 
да игътибарга лаек, Гераклит аңлатканча, дөньядагы барча әйберләр 
бертуктаусыз хәрәкәттә торалар, ләкин әлеге хәрәкәт тәртипсез 
рәвештә башкарылмый, ә билгеле бер эзлеклелеккә буйсына, ягъни 
хәрәкәттә һәм үзгәрүдә закончалык өстенлек итә. Гераклит закон-
чалыкны үзенчә “логос” дип атый. Барысы да шул логоска буйсына. 
“Бер үк елгага ике мәртәбә кереп булмый, барысы да үз агымында, 
барысы да үзгәрә...” – ди Гераклит. Икенче төрле әйткәндә, Гераклит 
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уйлаганча, фәлсәфәнең төп максаты галәмнәрнең закончалыкларын, 
сәбәп һәм нәтиҗәне өйрәнү, дөньяның үзгәрештә булуын аңларга 
тырышу. Шуңа күрә Гераклитны диалектикага (хәрәкәт турындагы 
фәлсәфи тәгълимат) нигез салучыларның берсе дип тә атыйлар.

Борынгы Грециянең иң беренче чорында ук инде, күренгәнчә, фикер 
ияләре берничә мөһим әһәмияткә ия булган фәлсәфи мәсьәләләрне 
күтәреп чыгалар һәм аларга үзләренчә җавап та бирергә тыры-
шалар. Аларның карашларында күп кенә каршылыклар булса да, 
фәлсәфәләрендә бүген дә кызыксыну уята торган әһәмиятле фикерләр 
ята.
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2. Элея мәктәбе. Демокрит фәлсәфәсе
Чираттагы фәлсәфи мәктәп Элея дигән Греция шәһәрендә урнашкан 

була һәм шунлыктан Элея мәктәбе дип атала. Аның төп вәкилләре 
булып Парменд, Зенон, Ксенофан санала. Алар тарихта беренчеләрдән 
булып барлыкның үзен бөтен килеш өйрәнә башлыйлар. Фәлсәфә 
өчен иң мөһим булган категория – барлык. Парменид фикеренчә – ул 
шушы мәктәпкә нигез салучы – фәкать барлык кына була, юклык була 
алмый, чөнки юклыкны танып белеп тә, аңлап та булмый. Барлык 
мәңгелек, аның каян да булса килеп чыгуы һич мөмкин нәрсә түгел: 
бернәрсә дә булмаган җирдән ул барлыкка килә алмый. Барлык бер 
үк вакытта бердәм дә, барлыкка килүе мөмкин булмагач, ул юкка да 
чыга алмый, һәрвакыт үзенә-үзе тәңгәл булып кала бирә. Дөрес, Ксе-
нофан барлыкның нигезендә Аллаһ ята дип саный. Шушы галим уй-
лаганча, нәкъ Аллаһ барлыкның нигезе булганга, барлыкка югарыда 
күрсәтелгән сыйфатлар хас. Алай гына да түгел, Ксенофон әйтүенчә, 
космос һәм Тәңре алар бер-берсе белән туры киләләр, табигать һәм 
Тәңре тәңгәлләр, Тәңрегә хас булган сыйфатлар табигатьткә дә хас 
(мондый карашны фәлсәфәдә пантеизм дип атыйлар).

Элеялылар Гераклитның хәрәкәт турындагы тәгълиматын өлешчә 
танысалар да, аны тәнкыйть итәләр. Алар фикерләвенчә, хәрәкәтне 
акыл белән аңлау шактый катлаулы, хәтта мөмкин дә түгел. Шушы 
уңайдан алар берничә парадокс (көтелмәгән, сәер, аек акылга сыймый 
торган фикер) яисә апорияләр (алга таба барып булмый торган юл 
яисә күпер) тәкъдим итәләр. Бу апорияләр гомум кабул ителгән аек 
фикерләүгә сыймыйлар, аңа каршы киләләр.

Зенон үзенең түбәндәге апорияләрен бәян итә, ул алар ярдәмендә 
барлыкның бердәм һәм хәрәкәтсез икәнлеген, хәрәкәтне каршылык-
сыз фикерләп булмавын күрсәтергә, дәлилләргә тырыша. Апорияләр 
түбәндәге шартлы исемнәр астында йөриләр: “Дихотомия”, “Ахилл 
һәм ташбака”, “Оча торган ук” һ.б. Мисал өчен берничә апорияне 
карап узыйк: “Дихотомия” дигән апориядән күренгәнчә, ике нокта 
арасында берникадәр ераклык бар. Аларның берсеннән икенчесенә 
бару өчен әлеге ераклыкның яртысын, ягъни икедән берен узарга, ә 
яртысын узу өчен дүрттән берен, аннары сигездән берен, уналтыдан 



( 20 

М.М. ЗАРИПОВ 

берен һ.б. узарга кирәк. Шулай итеп ике нокта арасын чиксез рәвештә 
урталай бүлергә була (дихотомия урталай бүлү дигәнне аңлата да 
инде), ә чиксез булган санны узу мөмкин түгел. Шулай итеп, Зенон 
дәлилләргә тырышканча, бер ноктадан икенчесенә беркайчан да ба-
рып җитеп булмый, чөнки алар арасында чиксез аралык бар, димәк, 
хәрәкәт мөмкин түгел. “Оча торган ук” дигән парадоксның мәгънәсен 
карыйк. Күз алдына китерик: тартылган җәягә куелган укны кулдан 
ычкындырсак, ук берникадәр вакыт җир өслегенә карата хәрәкәттә 
тора кебек. Ләкин оча торган укка бер генә мизгелгә күз салсак, ул 
җир өслегенә карата хәрәкәтсез, тыныч тора. Әгәр дә без шуны та-
нысак (ә моның белән килешмичә мөмкин түгел), килеп чыга торган 
нәтиҗәне дә танырга мәҗбүр булачакбыз: игътибар белән тирәнтен 
уйласак, хәрәкәт, Зенон уйлавынча, була алмый, ә хәрәкәт дигәнебез 
фәкать тик торуны бер-беренә кушканнан соң гына барлыкка килә, 
димәк, хәрәкәтнең мөмкин булмавы килеп чыга.

Әлеге парадоксаль фикерләүләрне караганнан соң чыккан да 
хәрәкәтнең нәрсә икәнлеген аңлауның җиңел түгеллеген күрәбез. 
Әлбәттә, элеялылар хәрәкәт барлыгын кире кага алмыйлар, алар үз 
дәлилләре ярдәмендә хәрәкәтне аңлауның каршылыкларга дучар бу-
луына башкаларның игътибарын җәлеп итәләр.
Демокрит шул чорның мәшһүр галимнәренең берсе була һәм бе-

ренче тапкыр мантыйкый яктан эзлекле, эчке яктан каршылыксыз, 
бүгенге көндә дә үз әһәмиятен югалтмаган тәгълимат тәкъдим итә. 
Аның фикеренчә, дөньядагы барча әйберләр дә бик вак, безнең күзгә 
күренми торган кечкенә һәм бүленми торган кисәкчекләрдән тора. Ул 
аларны атомнар дип атый. Атомнар, Демокрит фикеренчә, төрлечә 
булалар һәм бер-берсеннән рәвеше һәм зурлыклары белән аерыла-
лар, һәрвакыт хәрәкәттә торалар. Бөтен галәм шулардан тора, алар 
барлыкка да килмиләр һәм юк та булмыйлар, ягъни мәңгелек. Кеше 
үзе дә атомнар җыелмасы, аның җаны аеруча җиңел, бик хәрәкәтчән 
кисәкләрдән торалар. Дөрес, галим уйлаганча, кеше үлгәннән соң 
аның җаны да юкка чыга. Җан ике өлештән тора: акылга сәләтле 
өлеше (кешенең күкрәк тирәсендә урнашкан) һәм акылга сәләтсез 
кисәге (анысы кеше тәненең башка өлешләренә таралган була). Чын-
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барлыктагы барлык үзгәрешләр дә катгый тәртипткә буйсына, очрак-
лылык була алмый.

Демокритның танып белү тәгълиматы шартлы рәвештә “агып чыгу” 
дип атала, ягъни әйберләрнең өсләреннән атомнар “агып төшә”, алар 
танырга тырышучы кешенең сиземләү әгъзаларына барып җитәләр, 
һәм ахыргы чиктә кеше әйбернең образын барлыкка китерә һәм шулай 
итеп әйберне өйрәнә. Шуның белән бергә фикер иясе танып белүнең 
ике баскычын күрсәтә: хис, сиземләү һәм акыл ярдәмендә (рациональ 
баскыч) танып белү.

Гомумән алганда, Демокритның карашлары фәлсәфә һәм фән та-
рихында зур урын алып тора, аны фәлсәфи материализмга нигез 
салучыларның берсе дип саныйлар.
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3. Софистларның һәм Сократның фәлсәфи карашлары
Софистларга килгәндә, алар фәлсәфә тарихында яңа юнәлешкә 

– фәлсәфи антропологиягә нигез салучы булып торалар. Софистлар 
арасыннан иң танылганнары: Протагор һәм Горгий. Алар язганча, 
фәлсәфәнең үзәгендә иң беренче чиратта кеше торырга тиеш. Софист 
Горгий әйткәнчә, барлыкның үзәгендә кеше тора, чөнки кешедән тыш 
без барлык турында бернәрсә дә белә алмас идек. Нәкъ менә кеше 
яшәү нәтиҗәсендә генә без барлыкны таный алабыз. Протагор шун-
дый фикер язып калдыра: фәкать кеше белән чагыштырып караганда 
гына башка әйберләрне тиешенчә бәяләргә була, ягъни кеше иң зур 
кыйммәт буларак үзенә бертөрле үлчәү берәмлеге булып тора. Шун-
лыктан фәлсәфәнең үзәгендә аерым кеше торырга тиеш.

Шушы тарихи чордан башлап барлыкны бәяләү кеше күзлеге аша, 
аның галәмдә тоткан урынын ачыклау аша башкарыла, шәхеснең 
дөньяга карашы гаять зур әһәмияткә ия булган мәсьәләгә әверелә. 
Алай гына да түгел, софистлар һәм Сократ күзаллауның нигезендә 
яткан субъектның объектка мөнәсәбәте, рух һәм табигать, акыл һәм 
барлыкны чагылдыру мәсьәләсен яңа югарылыкка күтәрәләр. Дөрес, 
софистлар беренче урынга аерым шәхесне куялар, ә табигать икенче 
планда кала (бу субъектив идеализмның бер чагылышы булып тора). 
Гносеологиягә кагылышлы мәсьәләләрне караганда, алар болайрак 
фикер йөртәләр: һәрбер кешенең үзенә генә хас дөньяга карашы бар. 
Шунлыктан хакыйкать һәр шәхеснең үзендә ята, уртак хакыйкать булу 
мөмкин түгел: күпме кеше бар, хакыйкать тә шулкадәр (хакыйкатькә 
мондый карашны фәлсәфәдә релятивизм дип атыйлар, ягъни әйләнә-
тирәдәге әйберләр, күренешләр турындагы белемнәребез чагыш-
тырмача гына дөрес). Протагор өйрәткәнчә, бер әйбер турында иң 
кимендә ике төрле капма-каршы фикер бар һәм аларның икесен дә бер 
үк дәрәҗәдә дәлилләргә була. Хакыйкатьнең критерие булып аерым 
кешеләрнең яисә төркемнәрнең мәнфәгатьләре таныла.

Софистларның укучысы һәм соңыннан аларны тәнкыйтьләүче 
Сократ була. Ни өчен Сократ үзенең остазларын тәнкыйть утына 
ала? Чөнки аңа аларның нәкъ менә релятивизмы ошамый. Сократ 
әйберләрне бәяләү өчен аларны теләсә нинди кеше белән чагыштыру 
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дөрес түгел, бәяләү үлчәве сыйфатында акыллы, зыялы кеше булырга 
тиеш дип саный. Нәкъ менә акылга ия булган зат үз фикерләрендә 
дөньяда хакимлек итүче кануннар чагылыш таба. Сократ бөтен кеше-
лек өчен (аерым шәхесләр өчен генә түгел) әһәмиятле хакыйкатьләрне 
эзләргә өнди. Аларның объектив нигезе булырга тиеш дип саный. 
Кешенең иң әһәмиятле сыйфаты – ул аның акылы. Нәкъ акыл иң юга-
ры белемне бирә ала. Шул ук вакытта белемне турыдан-туры әзер 
рәвештә табып булмый, аның өчен шактый көч, тырышлык, вакыт 
сарыф итәргә кирәк (без бүген, мөгаен, Сократ белән бу мәсьәләдә 
килешмичә булдыра алмыйбыздыр).

Сократ уйлаганча, танып белүнең башында ирония тора. Икенче 
төрле әйткәндә, кешеләр арасында таралган белемнәргә шунда ук 
ышанырга һич тә ярамый, аларга ироник караш булырга тиеш һәм 
шик белән карау зарури. Шулай булганда гына яңа хакыйкать бар-
лыкка килә (“Мин үземнең бернәрсә дә белмәвемне генә беләм”, – дип 
язып калдыра Сократ).

Сократның әхлак мәсьәләләренә карашы да игътибарга лаек: әгәр дә 
кеше нәрсәнең яхшы, ә нәрсәнең яман икәнлеген белсә, ул беркайчанда 
начар эшләрне башкармас, ди ул. Әхлакый золым кешенең белемсез, 
надан булуыннан килә, ягъни әхлакый камиллекнең нигезендә белем 
ята. Моннан тыш акыл иясе хакыйкать юлына чыгу өчен бәхәснең зур 
әһәмиятен күрсәтергә тырыша. Фикер йөртү дөрес булсын өчен аның 
эзлекле, ачык булуы зарури. “Үзеңне үзең белергә тырыш ...” – ди Сок-
рат. Аның фикеренчә, җан үлемсез, чөнки ул Аллаһка ышану белән 
бәйләнгән.
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4. Платон һәм Аристотель фәлсәфәсенең әһәмияте
Платон һәм Аристотель исемнәре белән Борынгы Греция 

фәлсәфәсенең классик дип аталган чоры тәмамлана. Платонның 
фәлсәфи системасы шактый зур үзенчәлекләргә ия һәм шунлык-
тан фәлсәфә тарихында аерым урын алып тора. Платон уйлаганча, 
дөньяны барлыкка китерүче, тудыручы бер көч бар (ләкин ул Аллаһ 
түгел). Әлеге көч дөньяны идеяләрдән, фикерләрдән һәм рәвешсез 
әйбердән ясый. Идеяләр үз чиратында гадәти булмаган дөньяны 
тәшкил итәләр һәм булачак әйберләрнең образларын үз эченә ала-
лар. Һәрбер әйбернең үз образы бар. Идеяләр үзенә бертөрле булачак 
әйберләрнең модельләре булып торалар. Идеяләр һәм матдәне кушып 
илаһи көч дөньяви җанны барлыкка китерә һәм ул җан космоска ур-
наша. Аллалар, Платон фикеренчә, үлемсез җанны кешенең үлә тор-
ган гәүдәсенә өрәләр, ә тән үлгәннән соң җан кире үзенең йолдызына 
әйләнеп кайтырга мөмкин.

Аерым җаннар кеше гәүдәсенә урнаштырылганчы, башка җаннар 
белән бергә булганлыктан, алдан ук (ягъни кеше тәненә аллалар 
өргәнчегә кадәр) белемгә ия булалар. Шунлыктан өйрәнү, танып 
белү ул җанда сакланган гыйлемне искә төшерү генә, ә безнең уку 
җанны уятырга, аны хәрәкәткә китерергә тырышу. Димәк, без уйлар-
га күнеккәнчә белем укучының башына укытучы тарафыннан салын-
мый, укучы җанындагы гыйлемнәр “йокыдан уятылалар”.

Платон, моңа кадәр булган зыялылардан аермалы буларак, җәмгыяви 
мәсьәләләрне дә читләтеп үтми. Тарихта беренче булып камил бул-
ган дәүләт өйрәтмәсен тәкъдим итә. Андый идеаль дәүләт, галим 
фикеренчә, берничә катламнан: сакчылардан, эш башкаручылардан 
һәм идарә итүчеләрдән (идарә итүчеләр сыйфатында фәлсәфәчеләр 
күрсәтелә) торырга тиеш. Дәүләтнең табигате, рәвеше тасвирлана, 
хакимлек итүченең шәхси сыйфатларының мөһимлеге дәлилләнә. 
Хакимгә шундый уңай билгеләр хас булырга тиеш: ул хакыйкатьне 
күрә белергә, гүзәллекне аңларга, кыю, гадел, тапкыр булырга тиеш, 
гомумән алганда, аңарда кешегә хас булган уңай сыйфатларны тиеш-
ле дәрәҗәдә булуы зарури.

Платонның фәлсәфи карашларында без җитлеккән, эзлекле һәм 
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тәгълимати төс алган объектив идеализм дигән юнәлешне күрәбез. 
Шунлыктан объектив идеализмны Платон сызыгы, ә материализмны 
Демокрит сызыгы дип тә атыйлар.

Платонның мәшһүр укучысы Аристотель була. Шуңа да карамас-
тан Аристотель үз укытучысының идеяләр турындагы өйрәтмәсен 
нык тәнкыйтьли (Платон минем дустым булса да, хакыйкать миңа 
кадерлерәк, ди Аристотель). Энциклопедист буларак, Аристотель бе-
ренче тапкыр барлык фәннәрне эзлекле рәвештә системага сала, клас-
сификацияли һәм һәрбер фәннең махсус тикшерү өлкәсен күрсәтә. 
Фәннәрне өч зур төркемгә бүлеп, алар арасындагы аерымлыкларны 
ачыклый. Беренче төркемгә керүче фәннәрне Аристотель тәгълимати 
дип атый. Монда метафизика (барча әйберләрне беренчел сәбәбен 
өйрәнә), физика (исемнәрнең халәтен һәм аерым матдәләрнең то-
рышын ачыклый) һәм математика (аерым әйберләрнең абстракт 
үзлекләрен чагылдыра) керә. Икенче төркем, аңлашыла ки, гамәли 
дип атала. Бу төркемне әхлак (кешеләрнең үз-үзләрен тотышы турын-
дагы фән), икътисад (керем алу, алыш-бирешне тикшерү) һәм сәясәт 
(сәяси төркемнәрнең эшчәнлеген ачыклау) тәшкил итә. Соңгы, өченче 
төркем, иҗади дип атала. Монда мисал өчен шигъриятне һәм камил 
сөйләүне күрсәтергә була.

Аристотель уйлаганча, җан барлык тере булган затка хас, әмма 
акыллы җан кешедә генә очрый. Акыл – кеше җанының иң мөһим 
өлеше, акыл үлемсез. Кешенең башка җан иясеннән аермасы тагын 
шунда – ул интеллектуаль эшчәнлеккә сәләтле. Энциклопедист кеше-
не җәмгыять һәм дәүләттән башка күз алдына да китерә алмый, алар 
аерылгысыз, ди. Кеше – сәяси зат, ул дәүләттән тыш хайвани затка 
әверелә.

Аристотель матдәне объектив рәвештә яши дип таный, ул мәңгелек, 
барлыкка да килми, юк та булмый. Шул ук вакытта матдә үзе генә 
пассив, хәрәкәтсез, җансыз. Ул фәкать төрле әйберләрнең барлыкка 
килүе өчен мөмкинлек кенә булдыра (әйтик, мәрмәрдән һәйкәлләр 
ясау мөмкинлеге булган кебек). Әлеге мөмкинлекне тормышка ашыру 
өчен матдәне тиешле рәвешкә кертергә кирәк. Рәвеш матдә белән ча-
гыштырганда әйдәп баручы, иҗади фактор итеп санала. Чөнки нәкъ 
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менә рәвеш биргәннән соң гына матдә аерым бер әйбергә әверелә. 
Рәвеш күп төрдәге әйберләрнең бертөрле матдәдән барлыкка килүенең 
сәбәбе, этәргече, максаты: матдә үзенә бертөрле балчык, аңа тиешле 
рәвеш биреп, теләсә нәрсә ясарга була.

Әлбәттә, Борынгы Греция фәлсәфәсе карап үтелгән акыл ияләре 
белән генә чикләнми. Шунысын өстәп әйтергә кирәк, бу чорда 
яшәүче һәм иҗат итүче фәлсәфәчеләр үз карашларына нык инанган 
затлар булалар һәм беркайчан да үз фикерләреннән баш тартмаганнар. 
Кайберләре хәтта карашлары өчен гомерләрен дә кызганмаганнар. 
Мәсәлән, Зенон шул чордагы Дионисий исемле тиран белән килеш-
ми һәм үз телен тешләп өзеп, аның битенә төкерә, шуннан соң Зенон-
ны үтерәләр, ә менә Гераклит үзенә тәкъдим ителгән тәхеттән, чын 
фәлсәфәче булып калу өчен, баш тарта. Демокрит гомеренең соңгы 
елларында үзен-үзе сукырайта, сукыр кешене фәлсәфәдән бернәрсә 
дә читкә тартмый дип уйлый.

Тема буенча кабатлау өчен сораулар

1. Борынгы заманда фәлсәфәдә нинди мәсьәләләргә күбрәк игътибар 
ителгән?
2. Борынгы чорда нинди материалистик мәктәпләр булган?
3. Көнчыгыш фәлсәфәсе Көнбатыш фәлсәфәсенә нинди йогынты яса-
ган?

Тема буенча әдәбият

1. Философия. В 2 ч. Ч. 1: История философии /под ред. В.И.Кириллова, 
С.И.Попова, А.Н.Чумакова М.: ЮРИСТЪ, 2004.
2. Гыйззәтов К.Т. Философия. 2 кит.: Кыскача философия тарихы. 
Философиянең нигез проблемалары: югары уку йорт. өчен д-лек. Казан: 
Мәгариф, 2002.
3. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учебник. М.: ТК Велби; Про-
спект, 2007.
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3 лекция

Урта гасыр фәлсәфәсе

1. Урта гасыр фәлсәфәсенең оешуы һәм аның төп 
принциплары
2. Патристиканың эчтәлеге һәм этаплары
3. Схоластика. Ф.Аквинскийның фәлсәфи карашлары
4. Көнчыгыш фәлсәфәсенең схоластикага йогынтысы

1. Урта гасыр фәлсәфәсенең оешуы һәм аның төп 
принциплары

Урта гасыр Көнбатыш һәм Якын Көнчыгышның гаять зур тарихи чо-
рын үз эченә ала – Рим империясенең җимерелүеннән башлап (безнең 
эраның V гасыры) Яңарыш чорына (XIV–XV) кадәр, ягъни бер мең 
елга сузыла. Урта гасыр фәлсәфәсенең, әлбәттә, үзенең чыганаклары 
бар: беренчесе Борынгы Греция фәлсәфәсе (иң беренче чиратта Пла-
тон һәм Аристотель хезмәтләре), ә икенчесе Изге китап, Библия. Бу 
чор фәлсәфәсе христиан дине кысаларында үсәргә мәҗбүр була. V–XV 
гасырларда фәлсәфә ачыктан-ачык дини төсмер ала, ләкин бу вакыт-
та инде монотеистик диннәр киң тарала (христиан һәм ислам дине), 
алар моңарчы яшәп килгән күп аллалык диннәрен (политеизм) тәмам 
кысрыклап чыгаралар. Мәгълүм булганча, христианлык беренче га-
сырда барлыкка килеп, соңыннан бөтен Аурупага тарала, ә фәлсәфә 
исә тулысынча дин карамагында кала, ягъни дини фәлсәфәгә, дин 
хезмәтчесенә әверелә. Дини фәлсәфә, түбәндәге дүрт принципка тая-
нып, барча мөһим мәсьәләләрне хәл итәргә омтыла.
Теоцентризм (грек теленнән theos – Алла) барча әйбернең булуы-

на сәбәп һәм чыганак булып фәкать Тәңре генә таныла. Ул бөтен 
галәмнең үзәгендә тора һәм бар нәрсәнең сәбәбе.
Креационизм (латинчадан creatio – барлыкка китерү, иҗат итү) 

принцибы күрсәткәнчә, Илаһ, үзенең кодрәтенә таянып, тере һәм тере 
булмаган, һәрвакыт хәрәкәттәге, вакытлыча яшәячәк фани дөньяны 
юктан бар итә.
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Провиденциализм (латинчадан providentia – тәкъдир) галәмдә ба-
ручы бөтен үзгәрешләр Илаһ тарафыннан алдан билгеләнеп куелган 
тәртиптә бара, бу шулай ук җәмгыятьтәге һәм кеше язмышындагы ва-
кыйгаларга да карый.
Антроцентризм. Кешенең тоткан урыны Илаһ тарафыннан бик 

югары билгеләнгән. Кешене дөньяга ярату өчен Илаһ аерым бер көн 
билгели, ягъни кешенең әһәмияте башка мәхлуклардан күпкә өстен. 
Кеше Илаһ иҗатының иң югары ноктасы, таҗы, ул галәмнең үзәгендә 
тора һәм Илаһ иҗатының соңгы максаты итеп санала. Алай гына 
да түгел, Илаһ фәкать кешегә генә үзенең кайбер сыйфатларын да 
бирә – акыл һәм ихтыяр көчен. Нәкъ менә шушы сыйфатлар кешене 
әхлакый зат итә дә инде. Кеше Илаһ кебек изгелекне һәм яманлыкны 
аера белә. Дөрес, христиан дине күрсәткәнчә, беренче кешеләр – Адәм 
белән Һава – гөнаһ эш кылалар. Кеше табигате ике өлештән тора: 
берсе аны (ул тән бәйләнгән) начар эшләр кылырга, гөнаһ эшләргә, 
икенчесе изге гамәлләр кылырга (ул кешенең рухы белән бәйләнгән) 
өнди. Кеше әлеге каршылыкны (тән һәм рух арасындагы) мөстәкыйль 
рәвештә уңай якка хәл итә алмый, аңа Илаһ ярдәме кирәк, шунлыктан 
ул Ходага омтылырга, якынаерга тиеш.
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2. Патристиканың эчтәлеге һәм этаплары
Безнең эраның I–IV гасырларында, алда әйтелгәнчә, христиан дине 

аякка баса башлый, ләкин әлеге процесс бик катлаулы бара, чөнки 
моңа кадәр хөкем сөргән күп аллалыкка каршы, мәҗүсилеккә каршы 
көрәшергә кирәк була. Бу уңайдан бер аллалык доктринасын фәлсәфи 
яктан нигезләү зарурлыгы барлыкка килә һәм шулай итеп, патристика 
(латинчадан pater – әти) исемле юнәлеш пәйда була. Әлеге юнәлешкә 
нигез салучыларны “чиркәү әтиләре” дип йөртәләр. Алар христиан-
лыкны нигезләү өчен борынгы фәлсәфәгә таянып (иң беренче чи-
ратта Платон әсәрләренә) эш итәргә тырышалар. Патристика тарихы 
өч өлешкә бүленә: 1) апологетика (грекчадан apоlogetikos – яклау), 
II–III гасырларында христиан диненең оешуында һәм аны яклауда 
мөһим роль уйный; 2) классик патристика (IV–V) христианлыкның 
фәлсәфи принципларын, нигезләрен тәкъдим итә, аны билгеле бер 
системага, тәртипкә сала һәм 3) йомгаклау этабы (VI–VIII) хрис-
тиан догматикасын тотрыкландыра. Хәзер күрсәтелгән этапларны, 
аларның вәкилләре аша кыскача тасвирлыйк.

Апологетиканың иң күренекле вәкилләре булып Тертуллиан (якын-
ча 160 елда туган – 220 елдан соң үлгән), Ориген (185–254) санала. Тер-
туллиан уйлаганча, Хода хакыйкатьләре никадәр аек акылга  каршы 
килсәләр, шулкадәр дөрес: “Акылга сыймаслык булганга күрә ыша-
нам”, ди ул. Димәк, белем һәм христианлык берничек тә бергә була 
алмыйлар, алар капма-каршы. Фәлсәфи акыл һәм гыйлем көферлеккә 
алып бара. Фәкать чын күңелдән ышанып кына, хода кешеләргә үзе 
ярдәм иткән очракта гына хакыйкатькә килеп була, дип саный Тер-
туллиан.

Оригенга килгәндә, ул христиан динен нигезләү өчен борынгы 
фәлсәфәчеләрнең хезмәтләрен өйрәнергә куша. Ориген шулай ук 
Ходаның матди бумаган зат икәнлеген, аның чиксез булганлыгын 
(чөнки матди булмаган затның чиге була алмый) акылны эшкә җигеп 
дәлилләргә тырыша. Ориген уйлаганча, Илаһ дөньяны бер тапкыр 
гына барлыкка китереп калмый, ә һәрвакыт яңа дөньяларны тудырып 
тора. Фани дөньяны тудырганчы, Хода әүвәл тәнсез һәм мәңге яшәүче 
рухларны ясый, аларга ихтыяр көче һәм үзләре теләгәнчә яхшы 
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һәм яман гамәлләр кылу хокукы бирә. Изгелек кылучы һәм Илаһка 
иярүче рухлар фәрештәләр дөньясына эләгәләр, ә вәсвәсәгә бирелүче, 
нәфескә иярүче рухлар, үсемлекләргә, җан ияләренә яисә кешеләргә 
әверелеп, түбән тәгәриләр һәм фани дөньяга төшереләләр. Шул ук ва-
кытта, Ориген әйткәнчә, түбән төшүче затларга яңадан дөрес юлга 
басу мөмкинлеге калдырыла.

Классик патристиканың иң күренекле вәкиле итеп Бәхетле Авгус-
тинны (354–430) атыйлар. Ул күп санлы фәлсәфи һәм дини хезмәтләр 
язып калдыра, алар арасында “Тәүбә” һәм “Илаһ шәһәре турында” 
исеме астындагылары аеруча зур игътибарга лаек. Шактый зурга су-
зылган иҗади эзләнүләрдән соң ул 33 яшендә христианлыкны кабул 
итә. Күрсәтеп узылган соңгы хезмәтендә фәлсәфәче христиан динен 
бердәм тәгълимат итеп дәлилли һәм аңа таянып башка рухи агымнар-
га каршы көрәшергә чакыра. Кеше тормышының төп максаты Ходага 
мәхәббәт һәм кешенең аңы Аның белән тулысынча береккән булуын 
аңлау дип өйрәтә Августин.

Кешелек тарихын Августин тәфсилләп сурәтләргә тырыша, һәм 
әлеге тарих ике патшалыкта урын ала: “җирдәге шәһәр” һәм “Хода 
шәһәре”. Беренчесендә кешеләр фәкать үзләрен генә яраталар, Хода-
ны санга сукмыйлар, ә икенчесендә кешеләр Ходаны яраталар һәм 
үзләрен арткы планга куялар. Җирдәге патшалык ул – иблис һәм зо-
лым дөньясы, анда хакимлек итүчеләр, аларга буйсынучылар өстеннән 
хайвани теләк идарә итә. Хода патшалыгы – изгелек, Аңа мәхәббәт 
дөньясы, анда кешеләр бер-берсен ихтирам итәләр. Барлык кешелек 
тарихы шушы ике патшалыкның көрәшеннән тора. Җир патшалыгы, 
кешеләр үзләрен генә яратканга һәм эгоистларча үзләрен тотканга, 
Хода патшалыгы тарафыннан эзәрлекләнә. Аларның теләкләре аз сан-
дагы изге юл белән барырга теләүчеләрнең гамәлләренә каршы килә.

Августин Илаһны дөньяны юктан бар итүче зат итеп тасвирлый. 
Дини тәгълиматчы мәңгелек һәм вакыт төшенчәләрен дә читләтеп уз-
мый. Вакыт барча әйберләрнең үзгәрештә, хәрәкәттә булуын аңлата. 
Әйберләр барлыкка килгәнче нәрсә булган соң? Фәкать бушлык, юк-
лык һәм, әлбәттә, Илаһ кына. Икенче төрле әйткәндә, дөньяны Хода 
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барлыкка китергәнче вакыт та була алмый, ә Хода үзе вакытка буй-
сынмый, димәк, вакыттан тыш мәңге яши.

Галимнең танып белү тәгълиматына карата булган фикерләре дә 
шактый үзенчәлекле. Августин уйлаганча, Хода тарафыннан бул-
дырылган дөнья кеше акылы аңламаслык могҗизалар белән тулган. 
Ләкин кешегә турыдан-туры (Ходадан) килә торган ышанычлы, дөрес 
һәм абсолют белемнәр дә бар. “Аңлау өчен ышан”, – дип өйрәтә Ав-
густин.

Патристиканың соңгы чорында Көнбатыш фәлсәфи тәгълиматы 
үсеше сизелерлек аксый. Бу чорда (V–VI) Рим империясе вәхшиләр та-
рафыннан тулысынча җимерелә, сәяси һәм икътисади тормышта буш-
лык, таркаулык хөкем сөрә. Мәдәният учагы, сәүдә һәм һөнәр үзәге 
булган шәһәрләр тар-мар ителә. Гомумән мәдәниятнең деградациягә 
дучар булуы күзәтелә. Белем, мәгариф үзәкләре монастырьларга күчә, 
ә анда дин әһелләрен генә әзерләгәннәр. Шунлыктан бу чорга караган 
ике генә шәхеснең исемнәрен атап уза алабыз: Боэций (480–524) һәм 
Эриуген (810–877).

Боэций Борынгы Греция фикер ияләренең әсәрләрен грек теленнән 
латинчага  тәрҗемә итә һәм аларга комментарийлар яза.  Эриуген 
акылны ышанудан өстенрәк куя, ә чиркәү әһелләрен санга сукмый. 
Ул Платон фәлсәфәсе яклы була, аның кайбер фикерләрен дәвам итә.
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3. Схоластика. Ф.Аквинскийның фәлсәфи карашлары
Урта гасыр фәлсәфәсен гомуми күзаллаганда, аны ике периодка 

бүләргә була: беренчесен без инде өйрәндек, ул патристика дип атал-
ды, ә икенчесен схоластика дип йөртәләр. Әлбәттә, алар арасында чик 
шартлы рәвештә генә бара, кайчан патристиканың бетүен һәм схолас-
тика башлануын без төгәл күрсәтә алмыйбыз.

Схоластика (латинчадан sholastica – мәктәпчә) дип ышанып, ина-
нып кабул ителгән фикер һәм формулаларны кеше акылына хас бул-
ган чаралар белән дәлилләргә тырышуны үз эченә ала торган фәлсәфи 
агымны атыйлар. Схоластика фәлсәфәнең үсешенә шактый уңай йо-
гынты ясый. Ул үз үсешендә өч этап уза:

1. Иртәнге схоластика (XI–XII) Платон һәм Августин идеяләренә 
таянып оеша һәм аның вәкилләре булып Эриуген, Абеляр, Росцелин, 
Ансельм Кентерберийский санала.

2. Җитлеккән, классик схоластика XII–XIII гасырларга карый һәм 
Платон идеяләре урынына ул вакытта барлыкка килгән беренче уни-
верситетларда (Оксфорд, Кембридж, Падуя, Тулуз, Париж) укытыла 
торган “Христиан аристотелизмы” килеп урнаша. Вәкилләре – Бөек 
Альберт һәм Ф.Аквинский.

3. Соңгы схоластика (XIII–XIV). Вәкилләре – Дунс Скотт һәм 
У.Оккам. Алар ышану һәм акыл белән эш итүне бер югарылыкка ку-
ялар һәм “ике хакыйкать” тәгълиматын күтәреп чыгалар (дөньяны 
танып белүдә фәннең үз хакыйкате, ә диннең үз хакыйкате бар дип 
күрсәтелә).

Схоластиканы тасвирлаганда, реализм һәм номинализм турында 
әйтми мөмкин түгел. Әлеге фәлсәфи агымнар арасында шундый со-
рауга җавап биргәндә кискен көрәш бара: гомуми төшенчәләр чыннан 
да буламы?

Реализм вәкилләре фикеренчә, фәкать гомуми төшенчәләр генә 
яшиләр, ул төшенчәләр аңнан тыш, җисми дөньяга бәйсез булалар, ә 
аерым матди әйберләр соңыннан пәйда булалар. Ансельм Кентербе-
рийский (1033–1109), мәсәлән, гомуми төшенчәләр (латинча – универ-
салийлар) махсус идеаль булган дөньяны тәшкил итәләр дип саный.
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Номинализм (латинчадан nomina – исемнәр) яклылар объектив 
рәвештә, чынлап фәкать аерым әйберләр генә бар, ә универсалияләр 
бары тик телдә генә яшәүче аерым әйберләрне чагылдыручы исемнәр 
генә дип уйлыйлар. Росцелин (1050–1120) әйткәнчә, исемнәр ул “һава 
селкетү”, “тавыш авазы гына”.

Фома Аквинский (1225/26–1274) ортодоксаль схоластиканы систе-
мага китерүче һәм католицизмның дини-фәлсәфи доктринасына нигез 
салучы буларак (әлеге доктрина соңыннан томизм – Thomas (Фома) 
– дип атала) дөнья фәлсәфәсе тарихына кереп калган. Шушы чордан 
башлап томизм католик чиркәвенең идеологик яклавы астында була, 
ә XIX гасыр ахырыннан хәзерге Ватиканның рәсми фәлсәфәсе итеп 
(неотомизм) таныла. Бүгенге көнгә кадәр католик уку йортларының 
фәлсәфә дәресләре булганнарының барысында да нәкъ менә неото-
мизм бердәнбер дөрес фәлсәфи өйрәтмә буларак укытыла.

Фома Италиянең көньягындагы Аквино дип аталган урында дөньяга 
килә (шунлыктан Фома Аквинский дип йөртелә), яшьтән үк бик яхшы 
дини белем ала, аерым алганда, Неаполитан һәм Париж университет-
ларын тәмамлый, аннары үз тормышын укыту һәм тикшерү эшенә ба-
гышлый, бик күп санда төрле хезмәтләр язып калдыра (алар арасын-
да иң мөһимнәре булып “Мәҗүсиләргә каршы җыелма”, “Теология 
җыелмасы” санала).

Фома Аквинский махсус рәвештә табигый фәннәргә кагылыш-
лы мәсьәләләрне карамаса да, чиркәү, каршылыкка кермәс өчен, ае-
рым фәннәрнең казанышларын һәм фәнни-фәлсәфи белемнәрнең 
әһәмиятен танырга тиеш дип саный. Фәлсәфә һәм дин хакыйкатькә 
төрле юллар белән киләләр, әмма фән һәм аның белән тыгыз бәйләнгән 
фәлсәфә үз хакыйкатьләрен тәҗрибәгә, акылга таянып табалар, ә дин 
гыйлеме, теге яки бу дини доктринага таянып, аларны Изге Китаптан 
таба. Фәлсәфә һәм теологиянең ысуллары никадәр генә үзгә булмасын, 
предметка килгәндә, андый кискен аерымлык юк, ягъни бу очракта 
үзгәлек тулысынча түгел, өлешчә генә. Фома Аквинский дәлилләгәнчә, 
безнең тәҗрибә һәм акыл тормыш өчен кирәк булган һәм турыдан-
туры дингә кагылышы булмаган белемне бирәләр. Теология үз чира-
тында хакыйкатькә ия булган гыйлемнәр бирә. Шуның белән бергә, 
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галим фикеренчә, теологиянең кайбер мөһим өйрәтмәләре һәм дог-
матлары фәлсәфи яктан нигезләүгә дә мохтаҗ. Эш шунда, дип дәвам 
итә христиан теологы, Аллаһтан килгән хакыйкатьләрнең бернинди 
дә кимчелеге юк, ягъни аларны дәлилләү өчен аерым фәннәрнең, шул 
исәптән фәлсәфәнең кирәге юк, ләкин башка фәннәр аша Изге Китап 
гыйлеме кешеләр өчен аңлаешлырак, ягъни теология фәлсәфәгә буй-
сынмый, киресенчә, соңгысын үз максатларында файдалана.

Белемнәр, Фома Аквинский фикер йөрткәнчә, зур әһәмияткә ия, 
әмма алардан да бигрәк кешегә ышану кирәк, ул аннан башка яши 
алмый, чөнки аның акылы зәгыйфь һәм, Илаһ акылы белән чагыш-
тырганда, күпкә чикләнгән. Кеше үзенең ышануын куәтләү, көчәйтү 
өчен акылның бөтен мөмкинлекләрен, шул исәптән фәнне һәм 
фәлсәфәне файдаланырга тиеш. Әйтик, Ходаның барлыгын турыдан-
туры дәлилләп булмый, әмма аны читләтеп, ягъни аерым әйберләрне, 
күренешләрне (ягъни Хода тудырган нәрсәләрне) өйрәнеп дәлилләү 
мөмкин. Бу уңайдан Фома Илаһ барлыгын биш читләтеп дәлилләү 
ысулын күрсәтә:

1) “Һәрбер хәрәкәттә булучы үз хәрәкәтенең сәбәбен башкалар-
дан ала”. Бернәрсә дә бер үк вакытта хәрәкәттә дә булып һәм шул 
ук хәрәкәтнең сәбәбе дә була алмаганга, хәрәкәт чыганагы булып 
читтәге әйбер булырга тиеш. Әлеге хәрәкәтнең башлангычы – Хода.

2) Без күргән, без кагыла торган бөтен нәрсә нинди дә булса сәбәп 
аркасында туган әйберләр, ләкин һәрбер сәбәпнең үз сәбәбе бар һәм 
“сәбәп-нәтиҗә” чылбыры чиксез дәвам итәр иде, ләкин без ахыргы 
чиктә беренче сәбәпкә – Ходага юлыгабыз.

3) Безнең тирәдә була торган үзгәрешләрне очраклы, яисә зарури 
рәвештә баралар дип кабул итәбез. Әмма очраклылык безнең аңлауга 
барып җитми торган зарурат кына. Хода өчен очраклылык юк, шун-
лыктан әйләнә-тирәне аңлау өчен, Аны танырга кирәк.

4) Әйберләр төрле дәрәҗәдәге матурлыкка, камиллеккә ия булалар. 
Әмма шулай булгач, әлеге сыйфатларны билгеләү өчен бер эталон бу-
лырга тиеш. Ул эталон – Тәңре.

5) Бөтен нәрсә хәрәкәтләнә, үсә һәм камилләшә. Әлеге үсешнең 
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максаты булырга тиеш. Табигатьтәге барча үзгәрешләргә фәкать Хода 
гына максат билгели ала.

Фома Аквинскийның барлык турындагы өйрәтмәсе дә зур әһәмияткә 
ия. Ул иң беренче чиратта Аристотельнең матдә һәм рәвеш турындагы 
тәгълиматын файдалана. Фома барлыкны Хода тудырган дип саный, 
әмма Хода гына мәңге яшәүче барлык, Ул теләсә нинди дөньяны юк-
тан бар итә алган булыр иде, ләкин Ул без яши торган дөньяны бул-
дырган. Фани дөнья пространствода чикләнгән һәм бердәнбер. Рәвеш 
матдәдән һәрвакыт өстен тора, аны әйдәп бара, ул матдә белән бергә 
дә, үзе генә дә (матдәдән башка) яши ала. Мәсәлән, матди булмаган 
җаннар – фәрештәләр.

Рәвешнең әйберләрдә ничек чагылыш табуына карап, Фома аларның 
дүрт баскычын күрсәтә. Беренчесе үз эченә органик булмаган та-
бигатьне ала, монда рәвеш әйберләрнең “катып калган” сыйфатын 
чагылдыра. Икенче баскычка үсемлекләр дөньясы керә, алар тор-
мышында рәвеш соңгы максат итеп исәпләнә. Өченче баскычта рәвеш 
гамәлдәге, хәрәкәттәге максатны билгели торган сәбәп хөкем сөрә һәм 
әлеге халәт тереклеккә хас. Һәм соңгы, дүртенче, югарылыкта рәвеш 
рух яисә кешенең акылы итеп күрсәтелә.

Фома Аквинский кеше җаны һәм тәне берләшүен табигый дип та-
ный, чөнки тәнсез җанны Тәңре билгеле бер аерым кеше өчен булдыра 
һәм шунлыктан ул кабатланмас, шушы аерым кеше өчен генә өрелә. 
Кешенең тәне үлгәннән соң, аның җаны аерым шәхеснеке булып кала 
һәм кыямәт көненә кадәр кубарылган тән белән кушылуны көтә.

Дини галимнең әхлакый карашларына күз салсак, ул кешеләрне 
Ходага мөрәҗәгать итәргә һәм мәңгелек, үлгәннән соң була торган 
тормышка әзерләнергә өнди. Кеше, ихтыяр иреге булган зат була-
рак, мөстәкыйль рәвештә изгелекне яисә яманлыкны, әхлакый яисә 
әхлакый булмаган юлны сайлый, ләкин гөнаһ кылуга илтә торган 
юлны сайлаган өчен кеше Тәңре каршында җавап тотарга тиеш була.

Фома тарафыннан хокукның өч төре күрсәтелә. Мәңгелек хокук 
Ходаның үзеннән килә һәм Ул шулай итеп дөнья белән идарә итә. Та-
бигый хокук мәңгелек хокуктан үсеп чыга, ул барча тереклеккә, шул 
исәптән кешеләргә дә хас. Кешеләр хокукы, алдагы икесеннән аерма-
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лы буларак, һәрвакыт үзгәреп тора һәм ике төрдә очрый: гомумхалык 
һәм гражданлык хокукы.

Күренгәнчә, Фома Аквинский тирәннән уйланылган дини-фәлсәфи 
тәгълимат тәкъдим итә һәм бу чорда схоластика үз үсешендә иң югары 
ноктасына җитә. Алга таба, XIII гасыр ахырында, XIV гасырда Аурупа 
илләрендә икътисадта, сәясәттә, фәлсәфәдә яңа күренешләр барлык-
ка килә һәм урта гасыр фәлсәфәсе үзенең соңгы этабына күчкәндә, 
әкренләп кенә булса да чиркәү хакимияте үзенең җәмгыятькә элекке-
ге йогынтысын югалта башлый.

И.Дунс Скот (1265/66–1308) теология һәм фәнне, фәлсәфәне чагыш-
тырып карап, соңгыларына өстенлек бирә. Димәк, фәлсәфә элеккеге ке-
бек теология “хезмәтчесе” итеп каралмый, чөнки ул чиста тәгълимати 
белем буларак акылга таянып, тәҗрибәне һәм табигый фәннәрне фай-
даланып дөньяны танып белә. Теология гамәли фән буларак тасвирла-
на, чөнки дини гыйлем кешене Изге Китап буенча яшәргә өйрәтә, иң 
беренче чиратта әхлак белән бәйле мәсьәләләр өстендә эшли.

Уильям Оккам (1285–1349) – номинализмы алга этәрүче фәлсәфәче. 
Чынбарлыкта фәкать аерым әйберләр генә яши, аларның үзләренә 
генә хас сыйфатлары була. Универсалияләр (гомуми исемнәр) 
кешенең аңында гына яшиләр, ягъни чынбарлыкта алар юк. У.Оккам 
фәлсәфәне табигый фәннәр рәтенә кертә һәм аның ярдәмендә дини 
догмаларны дәлилләп булмый дип саный. Бу иң беренче чиратта Хода 
барлыгын дәлилләүгә карый. Тәңрене ул чиксез, абсолют, акыл белән 
танып булмый торган зат дип саный.

Гносеологик мәсьәләләрне фәлсәфи күзлектән тикшергәндә, У. Ок-
кам шактый кызыклы тәкъдимнәр ясый. Кешенең танып белүе тыш-
кы яктан кабул ителгән мәгълүматны эчке кичерешләр аша үткәрүдән 
башлана. Танучының бу этабын ул интуитив дип атый. Әгәр дә нин-
ди дә булса төшенчәне интуитив рәвештә танып һәм аны тәҗрибә 
аша тикшерү мөмкин булмаса, ул төшенчә фәннән алып ташланырга 
тиеш. Бу принцип фәлсәфә тарихына “Оккам пәкесе” исеме астын-
да кереп калган. Аның мәгънәсе болайрак: асылларны кирәк булма-
ганда ишәйтергә ярамый, яисә азрак чара белән аңлатырга мөмкин 
әйберне күбрәк чара белән аңлатуның кирәге юк. “Оккам пәкесе” 
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галимнәрнең фикерләрен дөрес нәтиҗә китерә торган юлга чыгарыр-
га, күбрәк тәҗрибәгә таянып эш итәргә, ә файдасы булмаган шикле 
өйрәтмәләрне пәке белән кырган кебек алып атарга өнди.
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4. Көнчыгыш фәлсәфәсенең схоластикага йогынтысы
XII гасыр ахырыннан башлап Аурупадагы схоластик фәлсәфәгә 

Якын Көнчыгышның, бигрәк тә гарәп телендә булганы, фәне 
һәм үзенчәлекле фәлсәфәсе сизелерлек йогынты ясый. Мөселман 
мәдәнияте ул чорда мәгариф, фән өлкәсендә шактый алдынгы була 
һәм Борынгы Греция белән XIII гасырдагы Аурупаны үзара бәйләүче 
ролен үтәгән. Нәкъ менә XIII гасырда Аурупа илләрендә беренче 
университетлар ачыла башлый (дөрес, ул чорда алар чиркәү өчен ру-
ханиларны әзерләгәннәр). Борынгы Грециядә яшәгән галимнәрнең 
әсәрләрен күпләп тәрҗемә итү башлана, ә шактый борынгы хезмәтләр 
инде күптән гарәп теленә күчерелгән булалар һәм аларны яңадан 
гарәпчәдән латинчага тәрҗемә итү дәвам итә. Монда бигрәк тә Пла-
тон, Аристотель һ.б. хезмәтләрен күрсәтергә кирәк. Бу чыганаклардан 
тыш латин теленә Көнчыгыш зыялыларының әсәрләрен тәрҗемә итү 
дә зур әһәмияткә ия була.

Ибн-Рушдның (Аверроэс) (1126–1198) фәлсәфи карашлары Арис-
тотель фәлсәфәсе йогынтысы нәтиҗәсендә оеша һәм күп кенә 
мәсьәләләрне материалистик рухта хәл итә (патристика һәм схолас-
тикада материализм үзен ачыктан-ачык күрсәтә алмый). Мәсәлән, 
матдәне Аллаһ барлыкка китермәгән, ул мәңге булган, ә Аллаһ аны 
хәрәкәткә генә китерә. Фәлсәфи гыйлемне Ибн-Рушд дини гыйлемнән 
күпкә өстен куя, фәкать фәлсәфә генә чын хакыйкатьне таба ала дип 
саный.

Аверроэсның хезмәтләрен латин теленә тәрҗемә иткәннән соң, 
аның фәлсәфәсен дәвам итүчеләр барлыкка килә. Алар арасында иң 
күренеклесе Сигер Брабантский (1235–1282). Ул Париж университе-
тында магистр булып эшли. Аверроистлар үзләрен иң беренче нәүбәттә 
фәлсәфәчеләр дип саныйлар һәм, Ибн-Рушдка ияреп, акыл белән та-
была торган хакыйкатьне ышанудан килә торган хакыйкатьтән өстен 
куялар. Әмма алар, әлбәттә, табигатьтән өстен булган илаһи көчне 
– Ходаны таныйлар, теологияне тәгълимат итеп саныйлар һәм шуның 
белән бергә аверроистлар фәлсәфә өстеннән дини контрольлек итүне 
алып ташлау өчен көрәшәләр. Бу уңайдан Сигер Брабантский һәм 
аның фикердәшләре ике төрле хакыйкать барлыгын дәлилләргә ты-
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рышалар. Бер хакыйкать фәлсәфә һәм фәнгә карый, ә икенче хакый-
кать диннеке, һәм әлеге ике хакыйкать бер-берсе белән кисешмиләр, 
тулысынча мөстәкыйль. Әлеге тәкъдим фәлсәфә тарихында “ике ха-
кыйкать турындагы тәгълимат” дигән исем астында кереп калган.

Аңлашыла ки, аверроистларның өйрәтмәләре рәсми чиркәү өчен 
куркыныч тудыралар. Чыннан да, Хода матдә белән бертигез урын-
га куела, Аның шәхси сыйфатлары юкка чыгарыла һәм ахыргы чиктә 
теологиянең күп кенә дә догматлары һәм принциплары кире кагыла. 
Шунлыктан ортдоксаль чиркәү аверроизмны кискен тәнкыйтьли, Си-
гер Брабантский инквизиция куркынычы астында университеттан 
куыла һәм соңыннан сәер шартларда үтерелә.

Роджер Бэкон (1214-1292) Оксфорд университетында эшли. Чиркәү 
югары уку йорты эшләренә азрак кысыла, чөнки Оксфорд католик 
дөньядан шактый ерак урнашкан. Шунлыктан монда фән үсеше өчен 
уңайрак шартлар була. Аеруча математика, астрономия, оптика белән 
бәйле булган фәннәр алга китә. Р.Бэкон да бер үк вакытта фәлсәфәче, 
галим һәм гомумән киң карашлы кеше була. Аерым алганда, ул та-
бигый фәннәрнең фәлсәфи аспектларын, математика, физика, этика-
ны гына өйрәнеп калмый, үз вакытын узып киткән фәнни фикерләр 
әйтеп калдыра (утлы кораллар ясау, кешеләрне һава юлы белән 
хәрәкәтләндерү, су астыннан йөзү, атсыз йөри торган арбалар һ.б.).     Р. 
Бэкон инглиз фәлсәфәсендә эмпиризм традицияләрен башлаучы дип 
санала.

Күренгәнчә, урта гасыр фәлсәфәсе кешелек тарихында зур урын 
алып тора һәм шактый үзенчәлекле өйрәтмәләр калдыра, һәм аларның 
йогынтысы бүгенге көнгә кадәр сизелә. Схоластикада шулай ук Ибн-
Сина (Авиценна), Аль-Фараби, Маймонид һ.б. фикер ияләрен дә 
күрсәтеп узарга була.
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Тема буенча кабатлау өчен сораулар

1. Урта гасыр фәлсәфәсенең төп үзенчәлекләре нидән гыйбәрәт?
2. Мөселман фәлсәфәсенең Көнбатыш фәлсәфәсенә йогынтысы нидә 
күренә?
3. Урта гасыр фәлсәфәсенең төп казанышларын атагыз.

Тема буенча әдәбият

1. Соколов В.В. Средневековая философия. М.: УРСС, 2001.
2. Философия. В 2 ч. Ч. 1: История философии. /под ред. В.И.Кириллова, 
С.И.Попова, А.Н.Чумакова М.: ЮРИСТЪ, 2004.
3. Гыйззәтов К.Т. Философия: 2 кит.: Кыскача философия тарихы. 
Философиянең нигез проблемалары: югары уку йорт. өчен д-лек. Казан: 
Мәгариф, 2002.
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4 лекция

Урта гасырда гарәп-мөселман фәлсәфәсе

1. Гарәп-мөселман фәлсәфәсенең барлыкка килүе һәм 
үзенчәлекләре
2. Дөньяны ярату мәсьәләсе. Барлык һәм юклык
3. Акылга ышаныч. Мантыйк мәсьәләләре

1. Гарәп-мөселман фәлсәфәсенең барлыкка килүе һәм 
үзенчәлекләре

“Гарәп-мөселман фәлсәфәсе” термины шактый шартлы рәвештә кул-
ланыла. Әлеге термин астында Гарәп хәлифәте составына кергән һәм 
гарәп, фарсы телләрендә язучы төрле халыкларның фәлсәфәсе йөри. 
Әлеге фәлсәфә тулысы белән дини булмаса да, ислам өстенлек иткән 
мәдәният җирлегендә барлыкка килә һәм үсеш ала. Гарәп-мөселман 
фәлсәфәсенең тагын бер үзенчәлеге шунда, ул урта гасыр фәлсәфәсе 
булып барлыкка килә.

Әлеге үзенчәлекне аңлау өчен шул регионның тарихын искә алу 
кирәк. Ислам Гарәбстанда көрәш алып бару нәтиҗәсендә ыруг-
лык-кабиләлек идеологиясен һәм мәҗүсилекне җиңгәннән соң 
иҗтимагый тормыш тамырдан үзгәртеп корыла. Монотеистик ислам 
дине халыкларның берләшүе өчен уртак идеологиягә әверелә. Ислам 
мәдәнияте шушы регионда яшәүче халыкларның уртак сыйфатка ия 
булган үзенчәлекләрен тупларга тырыша.  Дөрес, әлеге процесс  кат-
лаулы бара, мөселман диненең үз эчендә төрле юнәлешләр дә бар-
лыкка килә. Шуңа да карамастан мөселман дине уртак дин буларак 
өстенлек ала. Гарәп-мөселман фәлсәфәсенең тагын бер чыганагы бу-
лып борынгы чор фәлсәфәсе тора.

Ислам диненең барлыкка килүе һәм үсеше Якын һәм Урта Көнчыгыш, 
Төньяк Африка халыклары тормышына шактый зур үзгәрешләр 
китерә. Ислам аларга бердәмлек турындагы тәгълиматны алып килә. 
Төрле кешеләр һәм халыкларның аңында бердәм Аллаһ идеясе бар-
лыкка килеп, аларны идеологик яктан берләштерү өчен нигез барлык-
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ка китерә. Шушы уңайдан гаять зур санлы халыклар өстеннән идарә 
итү өчен үзәк идарә итү механизмы барлыкка килә, һөнәрчелек, сату, 
гыйлем киң тарала. Коръәндә гыйлем һәм акыл һәркемнең изгелек 
нигезе дип игълан ителә, алардан башка кешедә чын мәгънәсендә 
Аллаһка ышану була алмый дип күрсәтелә.

Изге китапта халыкларның ихтыяҗлары һәм мәнфәгатьләре тулы ча-
гылыш таба. Кешеләр үзләре ислам динен аңларга тырышып Коръәнгә 
мөрәҗәгать итәләр. Шушы уңайдан хәдисләр белән бергә мөселман 
дини тәгълиматы барлыкка килә. Мөселман дине белгечләре, Изге 
китапка һәм башка чыганакларга таянып, тормыш куйган сорауларга 
җавап эзлиләр. Мәсәлән, Борынгы Грециянең мәшһүр галимнәре Гип-
пократ, Гален, Аристотель һәм башкаларның хезмәтләре гарәп теленә 
аңлатмалар белән тәрҗемә ителә. VIII гасыр ахырында хәлиф Харун 
әр-Рашит Зирәкләр йорты дип тарихка кереп калган йортны төзи. 
Андагы китапханәдә Хунайн ибн Исхак, Косты бен Луки һәм башка-
лар тырышлыгы нәтиҗәсендә антик чор фәлсәфәчеләренең тәрҗемә 
ителгән хезмәтләре туплана.

Ислам диненең барлыкка килүеннән соң туган иң мөһим 
мәсьәләләрнең берсе булып Аллаһның бердәнбер булуы турындагы 
сорау була. Монизм идеясе, барлык, бердәмлек, яратылган дөньяның 
бердәнберлеге турындагы фикерләр гарәп-мөселман фәлсәфәсенең 
үзәк темасын тәшкил итәләр. Әлеге мәсьәләләр ике юнәлештә чише-
леш алырга мөмкин: мистик ышану һәм акыл эшчәнлеге, рационалис-
тик, фикерләү юлы белән.

Барлыкның бердәмлеге турындагы концепцияне әүвәл дини-
фәлсәфи рационалистлардан булган мутазилитлар тәкъдим итә. Алар, 
башкалардан аермалы буларак, Изге китапны ничек тә булса яңадан 
аңлатуга каршы чыгучы һәм анда язылганнарны бернинди үзгәрешсез 
кабул итәргә өндәүче традиционалистларны кискен тәнкыйть итәләр. 
Икенче төрле әйткәндә, мутазилитлар дини тәгълимат принципларын 
аңлауда акыл эшчәнлегенә таянырга чакыралар, алар фикеренчә, нәкъ 
менә акыл теге яки бу гыйлемнең критерие һәм нигезе булып таны-
лырга тиеш.

Шунлыктан мутазилитлар Аллаһның бердәнберлеге мәсьәләсен 
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дә акыл, мантыйк һәм фәлсәфә күзлегеннән чыгып чишәргә 
һәм дәлилләргә тырышалар. Әлеге максатларда алар антик чор 
фәлсәфәчеләре тарафыннан тәкъдим ителгән мантыйкны, метафизи-
каны, барлыкның нигезләре турындагы өйрәтмәләрне киң куллана-
лар. Аллаһның берлеге һәм бердәнберлеге турында фикер йөрткәндә, 
мутазилитлар әлеге идеянең чисталыгын, башка идеяләрдән арынган-
лыгын тәэмин итәргә омтылалар. Аллаһның берлеге аның төрлелеген 
инкяр итә, димәк, Аның нинди дә булса атрибутлары, сыйфатла-
ры да була алмый. Аларның барлыгын, күплеген тану Аллаһның 
бердәмлеген һәм берлеген кире кага. Шунлыктан, дип дәвам итәләр 
мутазилитлар, Аллаһны аның атрибутларын инкярлау аша гына тас- 
вирлау мөмкин. Дөрес, бу очракта без Аллаһ турында бернәрсә дә 
әйтә алмыйбыз, чөнки Ул чиктән тыш абстракциягә әверелә. Аллаһка 
мондый караш белән, әлбәттә, исламның традицион белгечләре һич 
тә килешә алмыйлар.

Мутазилитлар, Аллаһ идеясен рациональ яктан дәлилләргә ты-
рышып, Аны яшәешнең барлык өлкәләренә дә үтеп керүче законча-
лык белән тәңгәлләштерергә тырышалар. Бу очракта Аллаһ барлыкны 
яратканда, аның белән бергә закончалыкларны да ярата һәм шунлык-
тан алга таба Ул бернәрсә дә эшли алмый, хәтта бер тузанны да яра-
та, бер яфракны да селкетә алмый. Традицион карашларда торучылар 
мутазилитларны еретиклар дип игълан итәләр.

Күренгәнчә, ислам барлыкка килгәннән соң, идеологик, фәлсәфи 
көрәш яңа яссылыкта дәвам итә. Фәлсәфи әһәмияткә ия булган 
мәсьәләләр нигездә ике юнәлештә тикшерелә һәм чишелеш таба. Бе-
ренчесе – традицион, ортодоксаль юл. Икенчесе – әлеге мәсьәләләрне 
акылга, мантыйкка таянып хәл итәргә тырышу.
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2. Дөньны ярату мәсьәләсе. Барлык һәм юклык
Шушы чордагы фәлсәфи карашларны тасвирлаганда, башка агым-

нарны да тасвирлау кирәк. Сүз чын мәгънәсендә дөньяви карашлар 
турында бара. Бу уңайдан, аерым алганда, бөек галим һәм фәлсәфәче 
Абу Али ибн Сина (980–1037) хезмәтләре аерым игътибарга лаек. Абу 
ибн Сина, башка галимнәр кебек, дөньяны ярату мәсьәләсен читләтеп 
узмый, әмма алардан аермалы буларак, аерым бер үзенчәлекле 
нәтиҗәләргә килә. Шунысы да мөһим, аның тәгълиматы дини 
өйрәтмәләрдән шактый аерылып тора.

Мәгълүм булганча, дини кануннар буенча Аллаһ барлыкны юктан 
бар итеп ярата. Әмма әлеге тезис берничек тә дәлилләнми, кешеләр 
аңа ышанырга гына тиеш булалар. Аерым фәлсәфәчеләр, бигрәк тә 
антик чордагы акыл ияләренең хезмәтләре белән таныш булганна-
ры, әлеге мәсьәләгә кайбер ачыклык кертергә тырышалар. Икенче 
төрле әйткәндә, Аллаһ бушлыктан, юклыктан ничек итеп дөньяны 
ярата алды икән? Бу уңайдан гарәп-мөселман фәлсәфәчеләре Парме-
нид, Платон, Демокрит, Аристотель фикерләренә таяналар. Мәсәлән, 
Парменидның “Фәкать барлыкның гына яшәве мөмкин, ә бушлык 
була алмый” идеясе файдаланыла.

Гарәп-мөселман фәлсәфәчеләре үзләренең фикерләүләрен нәкъ 
менә юклык категориясенә юнәлтәләр. Чөнки юклыкта мөмкинлек 
рәвешендә булачак чынбарлык ята ич. Юклыктан чынбарлык ничек 
барлыкка килә икән соң?

Ибн Сина, антик чор акыл ияләренә ияреп, юклыкның мөмкинлек 
рәвешендә катлаулы структурасы булуына ишарә ясый. Аның 
фикеренчә, дөнья өч юнәлешенең: Көнбатышның, Көнчыгышның һәм 
алар арасындагысының бергә тупланышы, ягъни бу безнең дөнья.

Тагын бер гарәп-мөселман фәлсәфәчесе – Аль-Фараби (870–950) 
үзенең “Карашлар турындагы трактат...” дигән әсәрендә Беренче 
Асыл турында яза. Әлеге фәлсәфәче фикеренчә, Беренче Асыл барча 
әйберләрнең яшәешенә әүвәл сәбәп булып тора... Ул мәңгелек, Аның 
үз субстанциясендә яшәеше шулай ук мәңгелек. Ул үз яшәешен тәэмин 
итү өчен бернәрсәгә дә мохтаҗ түгел. Әүвәл сәбәп үз яшәешендә 
бердәм.
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Гарәп-мөселман фәлсәфәчеләре, шушы мәсьәләләр турында фикер 
йөрткәндә, иң беренче чиратта дөньяны кем яратуы турында түгел, 
ә чынбарлыкның оешканлыгы һәм структурасы турында уйланалар. 
Алар фикеренчә, бу очракта Ибн Сина ачык әйтә, Беренчел Асыл бердәм 
һәм бүленмәс, ул күптөрлелекне тудыра алмый, чөнки күптөрлелек 
тусын өчен күптөрле сәбәпләр булуы зарури. Беренчел Асыл бердәм 
һәм бүленмәс булгач, ул шундый ук бердәм һәм бүленмәс дөньяны 
барлыкка китерә. Әмма әлеге яратылган дөнья – тәнсез акыл. Нәкъ 
менә тәнсез акыл үз чиратында күптөрле башка акылларны барлыкка 
китерә: шулай итеп күптөрлелек пәйда була да инде.
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3. Акылга ышаныч. Мантыйк мәсьәләләре
Исламны өйрәнүче инглиз галиме Франц Роузентал үзенең урта га-

сырдагы ислам турындагы хезмәтен “Гыйлем тантанасы” дип атый 
һәм шул чордагы фәннең, гыйлемнең җәмгыятьтәге урынын бик 
югары бәяли. Мәгълүм булганча, Мөхәммәт, ислам динен тараткан-
да, башка чаралар белән бергә кешеләрнең акылына, уй-фикерләренә 
мөрәҗәгать итә. Галимнәр исәпләп чыгарганча, Коръәндә якынча 750 
тапкыр гыйлем төшенчәсенә бәйле сүзләр кулланыла. Акыл – Аллаһ 
тарафыннан кешегә бирелгән бүләк. Әлеге бүләкне һәркем дөрес юл 
белән китү өчен файдаланырга тиеш. Нәкъ менә акыл ярдәмендә кеше 
җирдәге тормышта нинди гамәлләр кылырга кирәклеген белә. Акыл 
ярдәмендә ул икенче, чын дөньяда үзен нинди язмыш көтәсен аңлый. 
Моннан тыш ышанучы кеше диннең гореф-гадәтләрен дә белергә 
тиеш.

Мутазилитлар, дини фәлсәфәчеләр үзләренең игътибарын иң бе-
ренче чиратта гыйлем концепциясенә юнәлдерәләр, дини ышануның 
фәнни, гыйльми фундаментын төзергә омтылалар.

Мантыйкый хезмәтләр дә гарәп-мөселман фәлсәфәчеләре тарафын-
нан гаять киң файдаланылалар. Мәсәлән, Ибн Синаның “Гыйлем кита-
бы” мантыйк фәненең максатларын тәфсилләп ачыклаудан, төшенчә, 
субстанция, акциденция, ыруг һәм төр, фикер, силлогизм турын-
да мәгълүмат бирүдән башлана. Фәкать шуннан соң гына фәлсәфи 
мәсьәләләр тикшерелә.

Гарәп-мөселман галимнәре, антик чордагы фәлсәфи мирас-
ка таянып, кешенең җаны, акылы, интеллекты, гыйлеме турында 
өйрәтмә тәкъдим итәләр. Алар акыл төшенчәсен берничә яссылыкта 
тикшерәләр.

Беренче яссылыкта акыл юридик төшенчә буларак тикшерелә. 
Галимнәр фикеренчә, акыл кешенең нинди гамәлләр кылуы, аның 
үз гамәлләре өчен җаваплылыгы белән бәйләнгән. Аль-Фараби 
өйрәткәнчә, кешенең акылы белән бәйле булган теләкләре барлыкка 
килә. Фәкать кешедә генә сайлау мөмкинлеге барлыкка килә. Шун-
лыктан кеше аңлы рәвештә яхшы һәм яман гамәлләр кылып, алар 
өчен җаваплылык тотачак яисә уңай бәя алачак. Шәригать кануннары 
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буенча юридик җаваплылыктан кече яшьтәгеләр һәм акыл ягыннан 
зәгыйфь булганнар азат ителә. Аларның тиешле дәрәҗәдә аңнары, 
ягъни гыйлемнәре юк, димәк, алардан дөрес гамәл таләп итү мөмкин 
түгел. Икенче төрле әйткәндә, акыллылык төшенчәсе бер үк вакытта 
дини төшенчә дә, чөнки дини тәртипләрне белүне таләп итә.

Гарәп-мөселман акыл ияләре фәлсәфәчеләр генә түгел, алар 
күренекле галимнәр буларак та акыл турындагы физик өйрәтмәне 
тәкъдим итәләр. Алар фикеренчә, акыл материянең югары дәрәҗәдә 
оешканлыгы, кеше баш миенең төзелеше белән тыгыз бәйле. Төрле 
психик процесслар баш миенең төрле өлешләре белән элемтәдә. 
Мәсәлән, Ибн Сина әйткәнчә, кешенең хәтере өчен баш миенең арткы 
өлеше җавап бирә. Шунлыктан баш миенең шушы өлеше зарарлан-
ганда, хәтер эшчәнлеге тоткарлана. Әлеге галим уйлаганча, кешенең 
җаны, көзге кебек, әйберләрнең рәвешен чагылдыра. Кешенең аңы, 
дип дәвам итә ул, дөньяның тышкы ягын гына түгел, эчке элемтәләрен 
дә күрергә һәм төшенергә ярдәм итә. Аңны матди дип әйтү дөрес бул-
мас.

Ибн Сина шул чор өчен мәшһүр табиб буларак үзенең медицина 
буенча күпсанлы хезмәтләрендә һәм җан турындагы язмаларында 
кеше психикасының иң мөһим функцияләрен тасвирлый һәм анализ-
лый. Кеше җаны белән бәйле булган аңлашылмаган һәм серле булып 
калган күренешләрне ул, табигый кануннарга таянып, үз сәбәпләрен 
аңлатырга чакыра.

Икенче, фәлсәфи яссылыкта, гарәп-мөселман акыл ияләре акылны 
барлыкның бер котылгысыз билгесе һәм атрибуты итеп күрсәтәләр. 
Акыл, алар фикеренчә, материя, җисем белән бәйләнгән, әмма асыл-
да аннан бәйсез, җисемнең эчендә булса да, акылны матди булмаган 
күренеш дип әйтергә кирәк. Шунысы мөһим, акылның ике төре бүлеп 
күрсәтелә. Беренчесе, Илаһи акыл – Аллаһның иҗадилыгын, актив-
лыгын, гыйлемлеген күрсәтүче сыйфат. Икенчесе, Аллаһныкына 
охшаган (фәкать охшаган гына), әмма камил булмаган, билгеле бер 
дәрәҗәдәге генә, зәгыйфь кеше акылы.

Акылның үзенчәлекләрен тасвирлаганда, галимнәр аның берничә 
ягын күрсәтергә омтылалар. Беренчедән, кеше акылы мөмкинлек 
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рәвешендә (мәсәлән, кече яшьтәге балада) һәм актуаль рәвештә бу-
лырга мөмкин. Икенчедән, акыл уку, тәрбия, тормыш тәҗрибәсе 
нәтиҗәсендә формалаша һәм камилләшә. Өченчедән, акыл пассив, 
ягъни тәэсир итүне кабул итүче, һәм актив, ягъни әйберләргә үзе йо-
гынты ясаучы, аларны формалаштыручы булырга мөмкин.

Гарәп-мөселман фәлсәфәчеләре аеруча актив акылны тасвирлауга 
зур игътибар итәләр, аның илаһи акыл белән бәйләнгәнлегенә ишарә 
ясыйлар.

Тема буенча кабатлау өчен сораулар

1. Гарәп-мөселман фәлсәфәсенә антик чор фәлсәфәсе нинди йогынты 
ясаган?
2. Гарәп-мөселман фәлсәфәсенең төп үзенчәлекләре нидән гыйбарәт?
3. Гарәп-мөселман фәлсәфәсе татар иҗтимагый фикер тарихында эз 
калдырганмы?

Тема буенча әдәбият

1. Коран.
2. Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего 
Востока. М., 1961.
3. Аль-Газали. Избавляющий от заблуждения // Григорян С.Н. Из исто-
рии философии Средней Азии и Ирана VII-XII вв. М., 1960.
4. Ибн Сина. Избранные философские произведения. М., 1980.
5. Аль-Кирмани, Хамид ад-Дин. Успокоение разума /предисл., пер. с 
араб. и коммен. А.В.Смирнова. М., 1995.
6. Аль-Фараби. Философские трактаты. Алма-Ата, 1970.
7. Игнатенко А.А . В поисках счастья. М., 1989.
8. Очерки истории арабской культуры V–XV вв. М., 1982: Грязневич 
П.А. Очерк второй: Развитие исторического сознания арабов (VI–VIII 
вв.) С. 75–155; Большаков О.Г. Очерк третий: Средневековый арабский 
город. С. 156–214; Бациева С.М. Очерк пятый: Бедуины и горожане в Му-
каддиме Ибн Халдуна.
9. Рационалистическая традиция и современность. Ближний и Сред-
ний Восток. М., 1990.
10. Сагадеев А.В. Ибн-Рушд. М., 1973.
11. Сагадеев А.В. Ибн Сина. М., 1980.
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12. Смирнов А.В. Великий шейх суфизма: опыт парадигмального анали-
за философии Ибн Араби. М., 1993.
13. Степанянц М.Т. Философские аспекты суфизма. М., 1987.
14. Степанянц М.Т. Мусульманские концепции в философии и полити-
ке XIX–XX вв. М., 1982.
15. Фролова Е.А. Проблема веры и знания в арабской философии. М., 
1983.
16. Фролова Е.А. История средневековой арабо-исламской философии. 
М., 1995.
17. Читтик У. В поисках скрытого смысла. Суфийский путь любви. Ду-
ховное учение Руми сост. и предисл. М.Степанянц. М., 1995.
18. Шаймухамбетова Г.Б. Арабоязычная философия средневековья и 
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5 лекция

Яңарыш чоры фәлсәфәсе

1. Яңарыш фәлсәфәсенең үзенчәлекләре. Яңарышның 
башлангыч этабы
2. Н.Кузанскийның фәлсәфи карашлары. Яңарышның 
чәчәк атуы
3. Яңарышның соңгы этабының үзенчәлекләре

1. Яңарыш фәлсәфәсенең үзенчәлекләре. Яңарышның 
башлангыч этабы

Урта гасырлардан Яңа вакытка күчү этабын Яңарыш чоры дип 
атыйлар һәм ул якынча 300 елга сузыла. Аурупа илләрендә урта га-
сырга хас булган икътисади, сәяси, рухи халәт искерә, җәмгыятьнең 
үсешен тоткарлый, ә яңа буржуаз мөнәсәбәтләр әле киң җәелеп китә 
алмыйлар. Яңарыш чорында гади акчалата-әйберләтә алыш-биреш 
аякка басуы күзәтелә, шәһәрләрнең җәмгыяви һәм сәяси рольләре си-
зелерлек арта, аларда ирекле һәм мөстәкыйль һөнәрчеләр өстенлек итә 
башлый, сәүдә киңәя, мануфактуралар барлыкка килә. Әлеге процесс-
ларга этәргеч булып заманның техник яктан уйлап табулары да тора 
– тукыма тукый торган станокларны камилләштерү, домен пиче кул-
ланып металл җитештерү, утлы корал уйлап табу һ.б. Шуның өстенә 
XV–XVI гасырларда географик ачышлар да ясала. Американы һәм 
Һиндстанга диңгез юлын ачу яңа сәүдә юллары барлыкка китерәләр.

Барча әйтеп үтелгән үзгәрешләр җәмгыятьтәге рухи тормышка 
да йогынты ясамый кала алмый: шәһәр дөнья мәдәнияте барлыкка 
килә. Рәссамнар, язучылар, фәлсәфәчеләр үзләренең элеккеге дини, 
әхлакый, эстетик карашларын, дин белән элемтәне бөтенләй өзеп 
бетермичә, шактый үзгәртәләр.

Яңарыш чоры фәлсәфәсе гуманистик рухта була, кеше шәхес була-
рак таныла, аның иреккә, бәхеткә, камилләшергә һәм үз сәләтен кул-
ланырга мөмкинлеге турындагы идеяләр алга сөрелә. Урта гасырда 
бөтен мәдәният Аллаһка юнәлгән булса, яңа мәдәниятнең үзәгендә 
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кеше тора. Бу үз чиратында тагын бер принципка китерә – антропо-
центризмга. Икенче төрле әйткәндә, сүз үз көченә ышанган, ирекле 
кеше турында бара. Ул үз тормышын үзе булдыра, бәйсез рәвештә 
гамәлләр башкара (кайбер очракларда антропоцентризм шәхес 
мәнфәгатьләрен артык өстен куюга, әхлакый нигилизмга да ките-
реп чыгара). Яңа идеал эзләү күпчелек акыл ияләренең борынгы чор 
мәдәният кыйммәтләренә мөрәҗәгать итүенә китерә, урта гасыр схо-
ластикасыннан арынуга ярдәм итә.

Гуманизм һәм антропоцентризм җәмгыятьтәге антиклерикаль 
(грек теленнән anti – каршы, латинчадан cleriealis – чиркәүнеке) 
хәрәкәт белән тыгыз бәйләнгән. Бу хәрәкәт турыдан-туры динне 
тәнкыйтьләмичә, чиркәү әһелләренә, аларның башкалардан өстен бу-
луына каршы чыгалар.

Яңарыш чоры фәлсәфәсе, мәдәнияте аеруча Италия җирендә чәчәк 
ата, чөнки бу ил башка Аурупа халыкларыннан иртәрәк буржуаз 
мөнәсәбәтләргә күчә.

Италиядә барган Яңарыш процессы бер үк төрле булмый һәм шун-
лыктан аның өч этабын бүлеп күрсәтәләр: Яңарышның башлангыч 
этабы, Яңарышның чәчәк атуы һәм, ниһаять, Яңарышның соңгы эта-
бы.

Яңарышның башлангыч этабында нинди фәлсәфи фикерләр 
өстенлек иткән соң? Яңарышның башлангыч чоры урта гасыр схолас-
тикасы белән бергә үсә. Бу вакыттагы Яңарыш вәкилләре, христиан 
диненең нигезләренә тел тидермәскә тырышып, схоластлар белән 
бәхәскә кереп антик мәдәниятне яңартырга омтылалар.

Бу чор Яңарыш вәкиле, Италия шагыйре Данте Алигьери (1265–
1324) фикеренчә, кеше һәм Тәңре бердәм булып яшиләр, Аны кешенең 
иҗади мөмкинлекләренә һич тә каршы куярга ярамый, чөнки кеше 
бер яктан Хода белән аерылгысыз бәйләнгән булса, икенче яктан та-
бигать белән бәйләнгән. Кешенең үсеше аның үз акылына таянып эш 
кылу нәтиҗәсе, кешенең бөтен яшәеше акыл эшчәнлегенә буйсыныр-
га тиеш.

Франческо Петрарка (1304–1374) уйлаганча, кеше җирдәге тор-
мышында (теге дөньяга киткәч кенә түгел) бәхетле булырга хокуклы. 
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Галим һәрвакыт кеше абруеның мөһимлеген, аның эчке дөньясының 
кабатланмас индивидуаль булуын ассызыклый. Шушы карашлар 
белән бергә Петрарка аерым кешене башкаларга каршы куя, чөнки 
шәхеснең камилләшүе аның “кара халыктан” читләшкән очракта гына 
мөмкин. Бу очракта гына, дип дәвам итә ул, кеше үз кимчелекләрен 
киметә, рухи тынычлыкка ирешә ала.
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2. Н.Кузанскийның фәлсәфи карашлары. Яңарышның 
чәчәк атуы

XV гасыр уртасында Италия Яңарышның чәчәк ату ноктасына җитә 
һәм яңа үзенчәлекләргә ия була. Борынгы Греция фәлсәфи чыганакла-
рын җәлеп итү, файдалану киңәя, материалистик традицияләргә бай 
булган гарәп фәлсәфәсенә мөрәҗәгать итү күзәтелә, хәтта урта гасыр 
мистикасы да файдаланыла. Алга таба фәлсәфәдә секуляризация (ла-
тинчадан saecularia – дөньяви, ягъни җәмгыятнең һәм шәхеснең дин 
йогынтысыннан арынуы) процессы дәвам итә, моңа кадәр шактый 
киң таралган индивидуализмны тәнкыйтьләү башлана. Яңарышның 
бу чордагы тагын бер үзенчәлеге булып организм төшенчәсе тора. 
Зыялылар, табигатьне кеше организмы белән аналогия буенча чагыш-
тырып карап, аны гаять зур бер организм итеп күрсәтәләр. Табигать-
не өйрәнүгә юнәлдерелгән игътибар натурфилософик (латинчадан    
natura – табигать, ягъни табигатьне бер бөтен итеп алып абстракт 
рәвештә күзаллаучы табигать фәлсәфәсе) күзаллауны барлыкка 
китерә.

Яңарыш чоры фәлсәфәсенең иң мөһим шәхесе булып, һичшиксез, 
Николай Кузанский (1401–1464) тора. Аурупаның берничә универ-
ситетында укыганнан соң, ул дини вазифалар башкара һәм рим-като-
лик чиркәвенең кардиналы була. Рухани булса да, ул үзен заманының 
күренекле галиме итеп таныта, математикага, астрономиягә, медици-
нага, географиягә җитди өлеш кертә.

Кузанский фәлсәфәсендә төп урыннарның берсен Тәңре турындагы 
өйрәтмә алып тора. Әмма бу мәсьәлә буенча традицион, ортодоксаль 
карашлардан читкә китә һәм Ходаны шәхес итеп карамый, Аны “аб-
солют максимум”, актуаль чиксезлек дип атый, ә дөнья – “чикләнгән 
максимум”, потенциаль чиксезлек.

Галим Ходаның каршылыклы булуы турындагы фикергә килә, 
чөнки бер яктан абсолют максимум, чиксез буларак, нинди дә бул-
са чикләүләр белән интекми, кысрыкланмый. Бүленмәгәнлектән, 
ул бер үк вакытта абсолют минимум да һәм, шулай итеп, абсолют 
максимум һәм абсолют минимумны берләштереп, каршылыкларның 
бердәмлеген барлыкка китерә. Максимум һәм минимумның туры 
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килүе түбәндәге нәтиҗәләргә китерә. Беренчедән, Хода бар нәрсәдә 
дә бар (“барсы да бөтен нәрсәдә”) һәм Илаһтан башка дөньяны тану 
эзлекле фикер түгел. Икенчедән, Илаһ сәбәп һәм нәтиҗәнең берлеге, 
ягъни иҗат итүченең һәм иҗат җимешенең берлеге. Өченчедән, күзгә 
күренә торган әйберләрнең асылы һәм Илаһ тәңгәл килә, ә бу дөньяның 
берлеге турында сөйли. Шунысын өстәп әйтергә кирәк: Илаһны кар-
шылыклар берлеге итеп аңлау Аның шәхси иҗади мөмкинлекләрен 
чикли, чиксез Тәңрене һәм чикләнгән дөньяны якынлаштыра, креа-
ционизм принцибыннан читкә китүгә китерә.

Николай Кузанскийның пантеистик һәм диалектик фикерләре 
аның космологиясендә һәм натурфәлсәфәсендә дә чагылыш таба. Ул 
галәмнең пространствода чиксез булуы турында әйтә. Галәм барлык 
нокталарында да бер үк төрле, аның барча өлешләрендә дә бертөрле 
кануннар хөкем сөрә, галәмнең һәрбер урыны бер үк дәрәҗәгә һәм 
әһәмияткә ия. Космологик өйрәтмәләрдән чыгып, Н.Кузанский 
Җирнең галәм уртасына урнаша алмавы, аның башка планеталардан 
асылы буенча аерылмавы, һәрвакыт хәрәкәттә булуы турында фараз 
кыла (моңа кадәр борынгы заманнан килгән, Җирнең галәм уртасын-
да булуы турындагы фикер киң таралган була).

Табигать дөньясы, Кузанский уйлаганча, үзенә бертөрле тере орга-
низмны тәшкил итә, аның җаны да бар. Табигатьнең барча өлешләре 
үзара элемтәдә һәм бертуктаусыз хәрәкәттә. Табигать тә (Хода кебек) 
каршылыклы, үзенә каршы якларны берләштерә. Барча әйберләр, дип 
яза галим, каршы яклардан торалар, якларның әле берсе, әле икенчесе 
өстенлек ала.

Кеше турындагы өйрәтмәсендә Н.Кузанский аңа Тәңрегә хас бул-
ган сыйфатларны бирә, “Илаһны кешеләштерә”, кешенең иҗади зат 
булуын күрсәтә, аның тулысынча ихтыяр ирегенә ия булуын  ассы-
зыклый.

Танып белүнең төп максаты, Н.Кузанский уйлаганча, авторитетлар-
га берсүзсез ышанудан китү. Кеше, үзенә бертөрле микрогаләм була-
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рак, табигатьне танып белүгә тулысынча сәләтле. Танып белү сәләте 
кешенең акылы ярдәмендә тормышка ашырыла. Акыл һәрбер кешенең 
үзенә генә хас булган үзенчәлекләргә ия. Кузанский акылның өч төрен 
күрсәтеп уза (сиземләү, фикерләү һәм аң). Сиземләү иң чикләнгән та-
нып белү мөмкинлегенә ия, ул хәтта кешедән башка җанварларга да 
хас. Сиземләү һәм фикерләү ярдәмендә кеше табигатьне өйрәнә, әмма 
Аллаһны тану өчен алар җитәрлек түгел. Аң – кешенең иң югары та-
нып белү сәләте, ул тулысынча сиземләүдән аерылган, мәңгелекне 
һәм чиксезне танырга омтыла, чөнки аң Аллаһ тарафыннан бирелгән. 
Танып белү процессы үзе дә каршылыклардан тора, бер яктан табигать 
таныла, ә икенче яктан Тәңрене тулысынча танып булмый; сиземләү 
һәм фикерләү чикләнгән, ә аң зур мөмкинлекләргә ия.

Хакыйкать мәсьәләсе дә Кузанский тарафыннан диалектик яссы-
лыкта хәл ителә. Аң да бер-берсенә капма-каршы булган ялгышлык-
лардан аерылгысыз: “яктылык күләгәдән аерылгысыз, күләгәдән 
тыш ул күренми” ди галим. Кеше үзенең танып белүгә юнәлдерелгән 
эшчәнлегендә теге яки бу дәрәҗәдә дөньяның асылын аңлауга сәләтле, 
ә Илаһ юлын каршылыксыз һәм төгәл аңлап булмый. Танып белүнең 
каршылыклы булганлыгы фәкать аңга гына барып җитә, ләкин шулай 
булса да, безнең аң беркайчан да хакыйкатьне тулысынча кабул итә 
алмаячак. Фикерләүгә килгәндә исә, ул күбрәк догмаларга кайтып 
калган белемнәргә таяна.

Николай Кузанскийның фәлсәфи карашлары фәлсәфәдә урта га-
сырларда нык тамыр җәйгән схоластиканы чикләү өчен шактый уңай 
тәэсир ясыйлар.

Югары Яңарыш фәлсәфәсе вәкилләре, әлбәттә, Н.Кузанский ка-
рашлары белән генә чикләнми, шунлыктан башка фәлсәфәчеләрнең 
фәлсәфи мирасына да күз салыйк. Лоренцо Валла (1407–1457) үз 
вакытында танылган акыл иясе, тарихчы һәм филолог. Безнең өчен 
әлеге галимнең кеше турындагы өйрәтмәсе әһәмиятле. Үзенең бер 
хезмәтендә (“Ләззәтләнүнең иң хакыйкый кыйммәт булуы турын-
да”) христиан диненә туры килми торган аскетизмны тәнкыйтьли. Бо-
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рынгы фәлсәфәче Эпикур1 тәгълиматын дәвам итеп, Лоренцо Валла 
ләззәтләнү принцибын алга сөрә. Шушы принцип нигезендә кеше бу 
фани дөньяда тән һәм җан мәнфәгатьләрен канәгатьләндерергә ом-
тыла. Дөрес, фикер иясе Лоренцо ләззәтләнү принцибын күп очракта 
утилитаризм күзлегеннән чыгып сурәтли.

Яңарыш фәлсәфәсенең чәчәк аткан чорын тасвирлаганда, Платон 
академиясенең2 эшчәнлеген тасвирламый булмый. Академиягә керүче 
галимнәр, Платон фикерләренә таянып һәм ияреп, үзләренең заманга 
яраклаштырылган фикерләрен бәян итәләр. Шул исәптән алар панте-
измны дәвам итәләр, космосның чикләнгән булуын дәлилләргә тыры-
шалар, рефермизм идеяләрен һәм төрле диннәргә тигез караш булыр-
га тиешлеген күтәреп чыгалар. Шул ук вакытта академикларны таби-
гый фәннәр, табигать фәлсәфәсе бөтенләй диярлек кызыксындырмый, 
алар фәкать гуманитар мәсьәләләрне хәл итү белән генә мәшгульләр.

Академия җитәкчесе Марсилло Фигино (1433–1499) Платон 
әсәрләрен барысын да латин теленә тәрҗемә итә, замандашлары аны 
“икенче Платон” дип йөртәләр.

Схоластика йогынтысыннан тулысынча арына алмаганлыктан, 
М.Фигино фәлсәфә һәм диннең үзара мөнәсәбәтен тикшермичә уза 
алмый. Аның фикеренчә, фәлсәфә теология хезмәтчесе була алмый, 
ул аның сеңлесе кебек бертигез дәрәҗәдә. Әгәр дә Илаһны аң дип ка-
расак, ул үзенең асылы буенча бөтен тарафта да бертигез, димәк, Илаһ 
акылын барлык диннәрдә дә бертигез күләмдә табарга була, ә аерым 
диннәрнең үзенчәлекләрен исәпкә алмасак, барлык диннәрне дә бер-
тигез итеп карарга булыр иде.

Фигино үз хезмәтләрендә гаять зур игътибарны мәхәббәт төшенчәсен 
ачыклауга юнәлдерә. Мәхәббәт бер үк вакытта Илаһны да, табигатьне 
дә, кешене дә бергә берләштерә. Нәкъ менә мәхәббәт Илаһ барлыкка 
китергән дөньяны хәрәкәткә китерүче көч дип игълан итә. Моннан 
чыгып, дөнья җаны һәм кеше тәңгәл дигән нәтиҗә килеп чыга. Әгәр 
1 Эпикур (б.э.к. 341–270 еллар тирәсе) үзенең этик карашларында кеше бәхетле, аның 
тормыштан канәгать булуында, кеше тән һәм рухи яктан канәгать булырга тиеш, нәтиҗәдә 
җан тыныч халәткә кайта, тән интегүе, җәфалануы юкка чыга.
1 Платон б.э.к. 386 елда үзенең мәктәбен – академиясен оештыра. Академия якынча 900 
еллап яши.
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дә бу чыннан да шулай икән, галәмдә кешенең тоткан урыны аеруча 
зур, чөнки ул Илаһ һәм дөнья арасында арадашчы, ул үзенең тәнен 
кире какмыйча югары күкләргә күтәрелә ала, шул ук вакытта ул юга-
ры күктән ваз кичеп бәдани түбәнлеккә дә төшәргә мөмкин. Фигино, 
Н.Кузанский кебек, кешенең иҗади көчкә ия булуын ассызыклый.

Танып белү тәгълиматында Фигино дөньяны өйрәнү процессын 
читтән, пассив рәвештә күзәтеп тору дип аңлату белән генә чикләнә. 
Тануның нигезендә матурлыкны күзәтү һәм аның белән соклану, 
ләззәтләнү ята. Читтән торып күзәтүнең иң югары ноктасы – мис-
тик күзәтү, Илаһ белән кушылу. Җирдә була торган гадәти пассив 
күзәтү мистик күзәтүгә илтүче бер баскычны тәшкил итә. Кеше 
эшчәнлегендә мөмкинлекләр чикләнмәгән, дип дәвам итә Фигино. 
Шушы фикерне дәвам итеп, ул кешене Илаһ белән тиңли, кеше үз их-
тыяры белән гамәлләр кыла, аңа бөтен дөнья буйсына. Икенче төрле 
әйткәндә, Марсилео Фигино кеше кодрәтенең чиксез булуына, аның 
мөмкинлеге Илаһ көче белән бертигез дип саный.

Пико делла Мирандола (1462–1494) – Платон академиясенең актив 
хезмәткәре. Хаким итүче диннәрне өйрәнгәннән соң, Мирандола алар-
да ялгышулар, адашулар барлыгын әйтә, чөнки әлегә бердәм дини ха-
кыйкать барлыкка килмәгән, без ул хакыйкатькә бару юлында гына. 
Бу уңайдан ул, Фигино кебек, гомуми дин булдырырга кирәклеген 
әйтә һәм аны “яңа фәлсәфи дин” дип атый.

Ул чор өчен традицион булган Аллаһ һәм дөнья арасындагы 
мөнәсәбәтләрне карап, Мирандола Аллаһны иң беренче чиратта үзе 
өчен яшәүче, тулысынча ирекле шәхес буларак күрсәтә. Әлеге уйлар 
белән беррәттән пантеистик рухтагы фикерләр дә очрый: дөньяга 
Илаһ шулкадәр якын, хәтта дөнья Илаһта яши дип тә әйтергә була, 
ә Илаһ турындагы төшенчә дөньяны күзәтү нәтиҗәсендә барлыкка 
килә, чөнки Илаһ һәм дөнья бөтен бердәмлекне хасил итәләр.

Гносеологик мәсьәләләрне тикшергәндә, Мирандола алдан әйтеп 
бирүче астрология һәм ялган фән тарафдарларын тәнкыйть уты ас-
тына ала һәм танып белүнең төп бурычы тормыштан аерылган коры 
схемалар ачу түгел, ә дөньяның тирән серләренә үтеп керү дип 
аңлата. Кеше халәте астрология буенча алдан ук билгеләнеп куел-
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мый, киресенчә, кеше үз ихтыяры белән ирекле һәм актив рәвештә 
яши. Кеше күк астындагы, күктәге һәм ай астындагы дөньялардан 
соң дүртенче, махсус дөньяны – микрокосмосны тәшкил итә. Кеше, 
микрокосмос буларак, төрле башлангычларны берләштерә: җирдә 
була торган (җир, су, һава һәм ут) тереклек һәм илаһи. Әлеге башлан-
гычлар өчен арадашчы булса да, кеше аларга гына кайтып калмыйча 
өстенрәк, хәтта мөстәкыйльрәк тә тора.

Пико кеше, шәхес ихтыярының, әйткәнебезчә, чиксез булуын ассы-
зыклап кына калмый, галим кешенең әхлакый сайлау мәсьәләсен дә 
карый. Аның фикеренчә, кеше, үз-үзен ясаучы скульптор һәм иҗатчы 
буларак, хайвани түбәнлеккә дә төшәргә, илаһи зат югарылыгына да 
күтәрелергә сәләтле. Кеше идеалы итеп үзеңне-үзең тану принцибы 
игълан ителә. Үз-үзеңне тану өч баскычта булырга мөмкин: беренче-
се – акылны әхлак ярдәмендә төрле нәфесләрдән арындыру; икенчесе 
– акылны диалектика һәм фәлсәфә ярдәме белән камилләштерү һәм, 
ниһаять, өченче баскычта илаһи затны теологиягә таянып өйрәнү.

Пьетро Помпонаци (1462–1525) иң беренче чиратта Аристотель 
өйрәтмәсен материалистик рухта тасвирлаучы буларак мәгълүм. Пом-
понаци, номиналист буларак, аерым кешеләрдән башка акылның була 
алмавы турында әйтә һәм кеше җанының үлемле булуын дәлилләргә 
тырыша. Аристотель белән килешеп, Пьетро җанны кеше тәненең 
рәвеше дип таный. Әмма тәннең үлеме, Помпонаци күзлегеннән кара-
ганда, аның (тәннең) рәвеше таркалуына китерә, ягъни җан да матди 
әйбер кебек юкка чыга. Кеше җанының үлемсезлеге турында фәкать 
аны башка тереклек ияләре белән чагыштырып фикер йөрткәндә 
генә әйтергә була, чөнки кеше җаны үзе турында уйларга, гомуми 
төшенчәләргә таянып мантыйкый фикерләүгә сәләтле.

Әлбәттә, Помпонациның кеше җанының үлемле икәнлеге турында-
гы өйрәтмәсе замандашлары тарафыннан һич тә яклау тапмый, чөнки 
аның фикерләре теологиягә каршы килә. Үзен тәнкыйтьләүчеләргә 
җавап йөзеннән ул болай ди: кеше эшчәнлегенең максаты теге дөньяда 
түгел, ә бу җирдәге дөньяда ята. Чын яхшылык кылу бернинди дә 
бүләкләүгә мохтаҗ түгел һәм куркуга таянып кына барлыкка килми.
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3. Яңарышның соңгы этабының үзенчәлекләре
Яңарышның соңгы чоры фәлсәфәсе XV гасыр ахыры һәм XVI га-

сырны үз эченә ала. Бу чорда шактый әһәмияткә ия булган җәмгыяви 
процесслар күзәтелә: феодолизм үз йогынтысын сизелерлек югалта 
башлый, табигый фәннәр тәгълимати өйрәнмәләрдән күбрәк гамәли-
тәҗрибәи белемнәргә тартылалар. Коперник, Кеплер, Галилей һ.б. 
галимнәр зур ачышлар ясыйлар. Шушы һәм башка үзгәрешләр күп 
кенә моңа кадәр яшәп килгән фәлсәфи карашларның тәнкыйтькә дучар 
булуына һәм яңа фәлсәфәчеләр арасында киң таралган антропоцент-
ризм принцибы нигездә кире кагылуына китерә, чөнки Яңарышның 
рухи идеаллары һәм социаль чынбарлык арасында каршылыклар бу-
луы ачыклана. Моннан тыш фәнни ачышлар галәмнең иксез-чиксез 
булганлыгын, ә кеше галәм киңлегендә бер ком бөртеге кебек кенә 
икәнлеге ачыклана, кеше мөмкинлекләренең шактый чикләнгәнлеге 
таныла.

Бернардино Телезио (1509–1588) деизм дигән фәлсәфи агымга якын 
тора. Ул уйлаганча, Аллаһ – табигый булмаган, дөньяны яратучы 
зат. Ул дөньяны тудырганнан соң, аның яшәешенә башка бернинди 
дә йогынты ясамый, ягъни дөнья һәм матдә үз кануннары нигезендә 
яши башлыйлар. Бернардино матдәне юкка чыгарып булмый торган, 
сыйфат ягыннан бертөрле, сан ягыннан үзгәрешсез, яссылыкны тулы-
сынча тутыра торган әйбер дип тасвирлый. Бушлык була алмый, ди 
галим. Матдә – пассив башлангыч, ә табигатьне хәрәкәткә китерүче 
сыйфатында күпсанлы каршылыклар: коры һәм җылы, дымлы һәм 
салкыннарның буталуы, кушылуы күрсәтелә, шуның нәтиҗәсендә 
аерым әйберләр барлыкка килә. Телезио тәгълиматына шулай ук ги-
лозоизм хас, чөнки табигатьнең һәрбер кисәгенә җанлы каршылыклар  
иңдерелгән.  Фәнни тануда артык тормыштан аерылган методоло-
гияне кабул итмичә, Телезио сенсуализм принципларына таянган, 
тәҗрибәгә нигезләнгән методологияне тәкъдим итә. Аның уйлавын-
ча, хакыйкать критерие булып фәкать сиземләү әгъзалары аша кабул 
ителә торган тәҗрибә генә танылырга мөмкин. Аң ярдәмендә барлык-
ка килүче нәтиҗәләр ахыргы чиктә барыбер тәҗрибәгә барып тота-
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шалар. Матди табигать кеше танып белүенә мөмкин булган бердәнбер 
субстанция, ди Телезио.

Кешене Бернардино натуралистик рухта тасвирлый, ягъни кеше 
табигый зат итеп күрсәтелә, ул тәнсез һәм үлемсез җанга ия, ә җан 
исә аңа Хода тарафыннан өрелә. Барча табигать кебек, кеше дә үз-үзен 
сакларга омтыла. Кайбер хезмәтләрендә фикер иясе аскетик әхлакны 
тәнкыйтьләп, гедонизмга (гедонизм – тормышның максаты итеп 
ләззәтләнүне күрсәтүче әхлакый өйрәтмә) хас фикерләр дә очрый.

Франческо Патрици (1529–1597) натурализм рухындагы неоплатоник 
пантеизмны дәвам итүче буларак мәгълүм. Аның фәлсәфәсен гилозои-
стик дип атарга тулы нигез бар, чөнки ул җанны яшәү чыганагы дип атый, 
шуңа күрә җансыз җисемнәрнең булуы мөмкин түгел. Гносеологиядә 
Ф.Патрици, Бернардино Телезиодан аермалы буларак, сенсуалист түгел. 
Патрици танып белүнең башы аңнан башлана һәм сиземләүдән килеп 
чыга дип саный. Сиземләү әгъзалары арасында иң зур урынны күрү 
алып тора, чөнки аның ярдәмендә кеше яктылыкны кабул итә.

Франческо Патрицының әхлакый концепциясенең үзәгендә филав-
тия, ягъни үз-үзеңә мәхәббәт, үз-үзеңне ярату ята. Барлык мәхәббәт тә, 
барча әхлак та нәкъ менә шуңа таяна да инде. Илаһ дөньяны аны ярату 
нәтиҗәсендә түгел, ә үз-үзен ярату нәтиҗәсендә барлыкка китергән.

Джордано Бруно (1548–1600) бөлгән дворян гаиләсендә дөньяга 
барлыкка килә, әүвәле монастырь мәктәбендә укый, дини хезмәткәр 
була һәм соңыннан фәлсәфә докторы дәрәҗәсе алуга ирешә. Дини 
эшчәнлектән күңеле кайтып, Бруно монастырьны ташлап китә һәм 
чиркәү эзәрлекләвеннән качып, Италиядән китәргә мәҗбүр була. Ул 
берничә еллар буе Швейцариядә, Франциядә, Англиядә, Германиядә 
яшәп, андагы университетларда схоластик фәлсәфәгә каршы чыгыш-
лар ясый. 1592 елда Италиягә әйләнеп кайтканнан соң ересьлектә 
гаепләнеп кулга алына һәм 7 ел төрмәдә утыра. Ләкин эзәрлекләүләргә 
карамастан, үзенең фәлсәфи карашларыннан ваз кичми һәм 1600 
елның 17 февралендә яндырып үтерелә.

Джордано Бруноның фәлсәфи фикерләре Н.Кузанский һәм 
Б.Телезио әсәрләре йогынтысында оеша, ә фәнни күзаллавы оешуына 
Коперникның астрономик ачышлары тәэсир итә.
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Хода һәм табигать арасындагы мөнәсәбәтләрне Д.Бруно панте-
истик рухта тасвирлый. Ул уйлаганча, алар бер-берсенә тулысынча 
тәңгәл килә, Аллаһ барча җирдә дә. Кайбер очракларда Бруно таби-
гатьне Ходаны үз эченә алган мөстәкыйль башлангыч итеп тә карый. 
Галим шулай ук Тәңрене табигать белән генә түгел, матдә белән дә 
тәңгәлләштерә. Шуларны исәпкә алып, Д.Бруно фәлсәфәсен натура-
листик һәм материалистик пантеизм дип атарга тулы нигез бар. Субс-
танция матди итеп күрсәтелә. Аристотельдән аермалы буларак, Бруно 
матдәне пассив түгел, ә киресенчә, актив башлангыч дип күрсәтә. 
Матдәдән тыш дөнья рухи башлангычта яши, ул шулай ук барлык 
әйберләргә дә хас, ләкин матди һәм рухи башлангычларны чагыш-
тырганда өстенлек беренчесенә бирелә.

Натурфәлсәфә һәм космология өлкәсендә Бруно шактый кыю ка-
рашлар тәкъдим итә. Ул уйлаганча, табигать һәм галәм чиксез, чөнки 
фәнни ачышлар шуны күрсәтә. Галәм киңлегенең чиксезлегенә Аллаһ 
сәбәп түгел, ә табигать үзеннән-үзе шундый һәм андагы теләсә нинди 
планетаны галәмнең абсолют үзәк ноктасы дип карарга була, чөнки 
әлеге үзәк галәм чиксез булганлыктан, аның үзәге дип теләсә нинди 
җисемне танырга була. Бу үз чиратында галәмнең уртасы юк дигәнне 
дә аңлата. Димәк, галәмдә чиксез дөньялар бар, алар үзләреннән 
үзләре, Аллаһ ярдәменнән тыш хәрәкәттә торалар. Әлеге дөньяларда 
җирдә очрамый торган җан ияләре дә бар.

Күк һәм җирнең төрле булуына каршы чыгып, Бруно аларның фи-
зик яктан нигездә бер булуын сурәтли. Элек, урта гасырларда, Җирне 
– дүрт башлангыч (җир, су, һава, ут), ә күкне эфир тәшкил иткән дип 
саналса, Джордано эфир, җир, су, һава һәм ут белән берләшеп, Җирне 
һәм күкне барлыкка китерә дип исәпли. Икенче төрле әйткәндә, Җир 
һәм галәмдәге барча дөньялар физик яктан бертөрле оешканнар. Бар-
лык берәмлеге мәсьәләсен хәл иткәндә, галим түбәндәгечә уйлый. 
Барлыкның төп берәмлек нигезе булып монада тора. Барлыкның иң 
кечкенә берәмлеге буларак монада өч мәгънәдә сурәтләнә. Онтологик 
күзлектән караганда, рухи һәм җисми башлангычларны барлыкка 
китерүче иң кечкенә субстанция, физик яссылыкта атом, математик 
мәгънәдә сызыкны барлыкка китерүче нокта, ә сызык яссылыкны, яс-
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сылык теләсә нинди геометрик җисемне барлыкка китерә. Иң югары 
субстанция итеп монадалар яисә Аллаһ күрсәтелә.

Бердәм субстанциянең асылы һәм бихисап әйберләрнең барлыкка 
килүе мәсьәләсен аңларга тырышканда, Д.Бруно күп кенә диалектик 
фикерләр бәян итә. Субстанция каршылыкларны берләштерә торган 
чыганак дип таныла, әлеге каршылыклар башлангычта бер-берсенә 
туры киләләр. Чиксезлектә туры һәм түгәрәк, үзәк һәм чит, рәвеш 
һәм зарурлык, субъектив һәм объектив тәңгәлләшәләр. Бер каршы-
лык һәрвакыт икенчесенең башын аңлата: юкка чыгару – барлыкка 
килүнең башын, барлыкка килү – юкка чыгуны; мәхәббәт – күрә 
алмауның башын, күрә алмау – мәхәббәтне; көчле агулар – даруны, 
дарулар – агуны һ.б.

Гносеологик фикерләрне алга таба үстереп, Д.Бруно нинди дә булса 
шәхесләрнең карашларын абсолютлаштыруга катгый рәвештә каршы 
чыга. Башка кеше акылы белән уйлау – түбәнчелек, иске гадәтләргә 
ышанып эш итү ахмаклык, төркем фикере белән шунда ук килешү 
мәгънәсезлек дип саный ул. Тануның максаты – табылган белемнәрнең 
бердәмлеген тәэмин итү. Галим уйлаганча, хакыйкатьне танып белү 
сиземләү әгъзаларының, зиһеннең, акылның һәм аңның эшчәнлегенә 
таянып эзлекле рәвештә бара.

Д.Бруноның фәлсәфи һәм фәнни фикерләре схоластик күзаллауны 
кире кагу буенча зур уңай роль уйнадылар һәм Яңа вакыт фәлсәфәсе 
барлыкка килүгә этәргеч булдылар.

Гомумән, Яңарыш фәлсәфи фикерен бәяләсәк, аның һәрвакыт 
хәрәкәттә, үсештә булуын күрәбез. Нәкъ Яңарыш чорында натуралис-
тик һәм материалистик төсмердәге пантеизм үзенә юл яра. Диалек-
тик ысул табигатьне тасвирлаганда киң кулланыла, кеше Илаһ юга-
рылыгына күтәрелә, рациональ критик фәлсәфәне ныгыта һәм фәнгә 
мәдхия укый.
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Тема буенча кабатлау өчен сораулар

1. Яңарыш чоры фәлсәфәсе урта гасыр фәлсәфәсе белән бәйләнгәнме?
2. Яңарыш чорында фәлсәфәдә нинди идеяләр өстенлек итә?
3. Яңарыш фәлсәфәсенә нинди кимчелекләр хас?

Тема буенча әдәбият

1. Философия /под ред. В.Н.Лавриненко. М.: ЮРИСТЪ, 2005.
2. Гыйззәтов К.Т. Философия. 2 кит.: Кыскача философия тарихы. 
Философиянең нигез проблемалары: югары уку йорт. өчен д-лек. Казан: 
Мәгариф, 2002.
3. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учебник – М.: ТК Велби; Про-
спект, 2007.
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6 лекция

Яңа вакыт фәлсәфәсе (XVII–XVIII)

1. Ф.Бэкон эмпиризм методы турында. Т. Гоббс 
фәлсәфәсе
2. Декартның рационализмы һәм дуализмы. Спиноза: 
монизм. Лейбниц
3. Д.Локк: танып белү өйрәтмәсе
4. Субъектив идеализм (Д.Беркли) һәм скептицизм 
(Д.Юм)
5. Француз мәгърифәтчелеге материализмы

1. Ф. Бэкон эмпиризм методы турында. Т.Гоббс 
фәлсәфәсе

XVI йөз ахырында һәм XVII гасыр башында көнбатыш Аурупаның 
алга киткән илләрендә җитештерүнең капиталистик ысулы барлыкка 
килә һәм тарала, ә феодаль мөнәсәбәтләр арткы планга күчә. Әлеге 
үзгәрешләр җәмгыятьнең рухи дөньясын да тамырдан үзгәртәләр: 
дин, чиркәү, фән һәм фәлсәфә үсешенә элеккечә хәлиткеч йогынты 
ясый алмый. Җәмгыятьтә табигатьне өйрәнүгә этәрүче яңача күзаллау 
барлыкка килә. И.Ньютон классик механиканың төп кануннарын, 
бөтендөнья тартылыш канунын ача һ.б. җитди әһәмияткә ия булган 
фәнни ачышлар ясала. Яңа тарихи шартларда галимнәр үз игътибар-
ларын фән өчен мөһим фактларны туплауга, тасвирлауга юнәлтәләр, 
аерым объектларны өйрәнәләр. Ләкин аларның карашларының 
чикләнгән булуын да онытырга ярамый. Мәсәлән, шул чор акыл 
ияләре бербөтенне өлешләрнең гади суммасы итеп кенә карыйлар, йә 
аерым өлешләргә бөтеннең сыйфатларын бирәләр. Әлеге танып белү 
ысуллары фәлсәфәгә дә үтеп керәләр һәм дөньяны тикшерүдә мета-
физик ысулны, ә онтологиядә механик материализмны барлыкка 
килүенә китерәләр.

Табигатьне өйрәнүче галимнәр һәм фәлсәфәчеләр үз бурычлары 
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итеп кешенең табигать өстеннән хакимлеген көчәйтүне һәм кешенең 
үзен камилләштерүне саныйлар. Шушы яңа шартларда дөньяны та-
нып белү ысулларын өйрәнү мәсьәләсе килеп баса.

Фәлсәфәчеләр арасында танып белү ысулларын тикшерүне мак-
сат итеп куючыларның беренчесе, Англиянең күренекле сәясәтчесе, 
бөек фәлсәфәче Фрэнсис Бэкон (1561–1626). Үзенең төп фәлсәфи 
хезмәтендә (“Яңа Органон”) галим үзенең материалистик карашларын 
бәян итә, тәфсилләп индуктив ысулның эчтәлеген һәм табигатьне та-
нуда әһәмиятен дәлилләргә тырыша. Галимнең икенче хезмәте – “Яңа 
Атлантида” – җәмгыятьнең күпкырлы үсешендә, кешеләрнең матди 
хәлен яхшыртуда фән һәм техниканың тоткан урыны турында сөйли.

Ф.Бэкон уйлаганча, танып белүнең ахыргы максаты – табигатьне 
яулап алу һәм кеше тормышын төрле яктан камилләштерү. “Белем 
– ул көч” дип игълан итә Яңа вакыт зыялысы, ләкин белем табигатьне 
өйрәнүгә таянса, үзе табигать кануннарына буйсынганда гына җитди 
көчкә әверелә. 

Ф.Бэкон – Яңа вакытта материализмга һәм эмпиризмга нигез салучы. 
Аның фикеренчә, материя мәңге яши һәм һәрвакыт хәрәкәттә. Шул ук 
вакытта материянең бихисап хәрәкәт рәвешләрен ул берничә меха-
ник төргә генә кайтарып калдыра. Мәсәлән, алар арасында каршылык 
күрсәтү, инерция, тибрәнү һ.б. бар. Шунысын да әйтеп китик, Бэкон 
үз хезмәтләрендә Аллаһны да читләтеп үтми. Фәннең иң югары каза-
нышлары да Аның төп булмаган сыйфатларын гына чагылдыра. Илаһ 
кеше танып белүенә бирелми, галәмдә баручы барча үзгәрешләрнең 
сәбәбе булып тора.

Илаһны танып белү кеше өчен мөмкин булмаса да, кеше табигать-
не танып белү сәләтенә тулысынча ия, һәм танып белү нигезендә 
тәҗрибә ятарга тиеш. Әмма тану юлында кеше аңын томалаучы 
күптөрле каршылыклар, сикәлтәләр, ялгышулар ята. Әлеге ялгышу-
ларны өйрәнгәннән соң, Бэкон аларның дүрт төрен күрсәтә, галим 
аларны “идоллар” (бозык образлар) дип атый.

“Кешелеккә хас идоллар” (идолы рода) кеше гакылының һәм 
сиземләү әгьзаларының чикләнгән булуыннан килеп чыгалар: 
кешеләр үзләре өйрәнә торган әйберләргә кеше табигатенә хас булган 
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сыйфатлар өстиләр һәм нәтиҗәдә дөньяның дөрес сурәтен бозалар. 
Әлеге бозык образларны киметү өчен (алардан тулысынча арынып 
булмый дип исәпли инглиз фәлсәфәче) сиземләү әгъзалары тарафын-
нан килгән мәгълүматны әйберләрнең үзләре белән чагыштырып ка-
рарга кирәк.

“Мәгарә идоллары” (идолы пещеры) – аерым кешеләргә, шәхесләргә 
хас булган сыйфатлар нәтиҗәсендә барлыкка килә торган чынбар-
лыкны ялган рәвештә чагылдыручы образлар. Чыннан да, һәркемнең 
үзенә генә хас, башкаларда кабатланмас эчке субъектив тормышы 
бар. Аерым зат дөньяны мәгарә тишегеннән күргән кебек, бер генә 
якны аңлый башлый һәм, нәтиҗәдә, чынбарлык турында дөрес бул-
маган мәгълүмат барлыкка килә. “Мәгарә идоллары” һәрбер кешенең 
тумыштан ук килә торган үзенчәлекләреннән, аның нинди гаиләдә 
тәрбияләнүеннән, белеменнән һ.б. килеп чыгалар.

“Базар идоллары” – кешеләр арасында кулланыла торган сүзләрнең 
төгәл файдаланылмавыннан килеп чыга торган ялгышулар. Төрле 
кеше бер үк сүзгә төрле мәгънә сала һәм шуның нәтиҗәсе буларак 
аңлашылмаучанлык, буш сөйләшү киң тарала, фәнни тануга зур зыян 
килә.

“Театр идоллары” – фәлсәфи карашларны һәм өйрәтмәләрне 
тәнкыйди күзлектән карамыйча үзләштерү, кабул итү нәтиҗәсендә 
туучы адашулар. Теге яки бу тәгълиматны өйрәнгәндә, аларның ав-
торы кем генә булмасын, һәрвакыт игътибарлы булырга кирәк, чөнки 
бөек дип саналган затлар да ялгышырга мөмкин.

Ф.Бэкон “идолларны” тәнкыйтьләп, кеше аңын төрле ялгышлардан 
арындырырга, табигатьне фәнни тикшерү өчен шартлар тудырырга 
омтыла. Галим фикеренчә, беренче ике “идолларны” тулысынча юкка 
чыгарып булмаса да, алардан килгән зыянны шактый киметергә, кал-
ган икесеннән хәтта арынырга да була дип саный.

Ф.Бэкон фән һәм фәлсәфә үсешендә табигать белеменең искиткеч 
зур урын алып торуын күрсәтә. Табигать белеме – барлык фәннәрнең 
анасы. Шул ук вакытта галим “ике хакыйкать” дигән тәгълиматны да 
яклый. Теологиянең объекты булып Аллаһ, ә фәннеке табигать тора. 
Аларның компетенцияләрен төгәл һәм катгый билгеләү зарури. Аллаһ 
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дөньяны һәм кешене яратучы, ләкин Ул фәкать ышану объекты гына, 
белем ышанычтан аерылган. Фәлсәфә беренче нәүбәттә акылга һәм 
тәҗрибәгә таяна.

Кеше гыйлеменең төп чыганагы итеп Бэкон сиземләүле тәҗрибәне 
игълан итә. Акыл өчен белемгә юл тоюдан башлана. Галим тәҗрибәгә 
таянган тикшерүләрнең фән өчен нинди әһәмияткә ия булганлыгын 
дәлилли. Һәрбер тикшерү аерым әйберләрне өйрәнүдән башланып, 
гомумиләштерүгә таба дәвам итә, ди ул.

Гомумиләштерү процессы индукция дип атала һәм тоюлардан, ае-
рым фактлардан, адым саен бернәрсәне дә төшереп калдырмыйча, 
иң гомуми нәтиҗәләргә барып җитә. Индукциянең Ф.Бэкон тәкъдим 
иткән баскычлары түбәндәгеләрдән хасил була: 1) фактларны күзәтү; 
2) аларны системага салу һәм квалификацияләү, 3) кирәк булмаган 
фактларны алып ыргыту, 4) күренешне вак кисәкләргә бүлеп карау;   
5) булган фактларны тәҗрибә аша тикшерү; 6) гомумиләштерү.

Ф.Бэкон эмпирик ысул тарафдары булса да, сиземләү әгъзаларының 
әһәмиятен генә ассызыклап калмый, акылның да танып белүдә 
кирәклеген аңлый. Акыл табигать күренешләренең үзара ничек 
бәйләнгәнлеген, аның эчке асылын, кануннарын ачарга, сиземләү 
әгъзалары тарафыннан алынган мәгълүматларны эшкәртергә тиеш. 
Икенче төрле әйткәндә, танып белүдә сиземләү һәм акыл эшчәнлеге 
тыгыз бәйләнгән. Дөрес, бу мәсьәләдә Ф.Бэкон акылның әһәмиятен 
тиешенчә бәяләп бетерә алмый. Ф.Бэкон фәлсәфәсенең нигезен прак-
тикага юнәлдерелгән эмпирик нәтиҗәле булган фәнни ысул тәшкил 
итә,  аның  фәлсәфәсе  тарихта  шактый  зур  әһәмияткә ия.

Томас Гоббс (1588–1679) фәлсәфәсе, Ф.Бэкон карашлары кебек, ма-
териалистик рухта. Т.Гоббсның төп хезмәтләре “Фәлсәфә нигезләре” 
(өч өлештән тора: “Җисем турында, “Кеше турында”, “Гражданин ту-
рында”), “Левиафан”. Фәлсәфәнең һәм фәннең предметлары итеп га-
лим табигатьне һәм кешене күрсәтә, фәлсәфәнең чыганагы – акыл, 
дин чыганагы – чиркәү абруе. Аллаһ барлыгын дәлилләп булмый, 
Аңа ышанырга гына мөмкин.

Гоббс уйлаганча, дөнья ул, бердәм матди субстанция, барча әйберләр 
әлеге субстанциянең төрле рәвештә чагылышы гына һәм башка бер-
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нинди дә мөстәкыйль рухи субстанция юк. Әгәр дә без моңа каршы 
киләбез икән, тәнсез әйберләрнең булуын танырга тиеш булабыз. 
Матдә мәңгелек, ул аерым әйберләрдән тора, алар барлыкка киләләр 
һәм юкка чыгалар. Һәрбер җисемгә озынлык һәм рәвеш хас. Җисемнең 
өч үлчәме бар: озынлык, киңлек һәм биеклек. Табигать турындагы 
өйрәтмәсендә Гобсс җисемнәрнең сыйфатларын фәкать геометрия 
күзлегеннән генә карый. Дөнья матди фигуралардан тора, фигуралар 
өслекләрдән, өслекләр сызыклардан, ә сызыклар матди нокталарның 
суммасыннан барлыкка киләләр. Күренгәнчә, матдә Т.Гоббс тарафын-
нан бертөрле, сыйфат ягыннан аерылмаучан (аермалыклар тик сан 
ягыннан гына чагылыш таба) итеп тасвирлана.

Матдәнең хәрәкәтен тикшергәндә галим, мәсьәләне артык 
гадиләштереп, хәрәкәтне җисемнең бер урыннан икенче урынга 
күчүенә генә кайтарып кала. Хәрәкәтне болай аңлау аңа механик 
рәвештә карау дип атала. Ул вакытта, мәгълүм булганча, нәкъ менә 
механика фәне үз үсешендә зур уңышларга ирешә.

Вакыт һәм пространство төшенчәләренә билгеләмә биргәндә, Т.Гоббс 
эзлексезлек күрсәтә. Пространство турындагы күзаллаулар чыга-
нагы булып җисемнәрнең киңлеге, ә вакыт турында күзаллауларның 
чыганагы булып җисемнәрнең хәрәкәте тора. Шул ук вакытта ул үз 
хезмәтләрендә бу мәсьәлә буенча башкачарак та фикерли: пространс-
тво һәм вакыт җисемнәрнең үзләренә хас түгел, алар безнең аңда бар-
лыкка киләләр, ягъни бу очракта пространство һәм вакыт сиземләү 
әгъзаларының субъектив рәвеше генә булып чыга.

Гносеологик мәсьәләләрне тасвирлаганда да Т.Гоббс материа-
листик рухта кала. Ул дөньяның танып беленүенә ышана. Аның 
фикеренчә, кеше гыйлеменең чыганагы булып объектив чынбарлык 
тора. Сиземләү әгъзалары тарафыннан объектив чынбарлыкны кабул 
итү нәтиҗәсендә идеяләр барлыкка килә. Кешегә тумыштан бернин-
ди идеяләр хас түгел, алар фәкать кешене әйләндереп алган дөньяга 
тәэсир иткәннән соң гына пәйда була. Сиземләүдән башланган танып 
белү акылда тәмамлана.

Кеше турындагы өйрәтмәдә Т.Гоббс шактый әһәмиятле фикерләр 
язып калдыра. Кешене гражданин итеп карап, кеше һәм җәмгыять 
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арасындагы мөнәсәбәтләрне тасвирлый, дәүләтнең тоткан урынын, 
асылын тикшерә. Дәүләт, Т.Гоббс уйлаганча, “ясалма әйбер”, ул 
кешеләрнең табигый рәвештә үзара килешүе нәтиҗәсендә, Аллаһ кат-
нашыннан тыш барлыкка килә. Дәүләт барлыкка килгәнче, кешеләр 
үзара сугыш халәтендә, табигать кануннары буенча яшәгәннәр. Әлеге 
халәтнең һәлакәткә алып барганлыгын аңлап, кешеләр үзара килешеп 
һәм шартнамә төзеп, дәүләт төзиләр, алар “табигый халәттән” чыга-
лар. Кешеләр төзелгән шартнамә нигезендә моңарчы үзләренә генә 
хас булган кайбер хокукларыннан баш тарталар, ә алмашка үзләренең 
иминлекләренә дәүләт тарафыннан гарантия алалар.
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2. Декартның рационализмы һәм дуализмы. Спинозаның 
монизм. Лейбниц

Яңа вакытның бөек зыялыларының берсе булып француз фәлсәфәчесе 
Рене Декарт санала (1596–1650). Аның төп фәлсәфи хезмәтләре (“Ме-
тод турында уйланулар”, “Фәлсәфәнең башы”) нигездә методологик 
мәсьәләләргә багышланган. Моннан тыш аны XVII гасырның мәшһүр 
галимнәр рәтенә дә кертергә була, чөнки ул аналитик геометрияне 
төзи, математик, механик, физиолог, оптик та була.

Яңа фәлсәфә тарихында Р.Декарт дуалистик фәлсәфә тәкъдим 
итүче буларак аерым урын алып тора. Ул, ике мөстәкыйль субстан-
цияне күрсәтеп (матдә һәм рух, тән һәм җан), үзенчәлекле фәлсәфи 
система төзергә омтыла. Бер яктан дөньяны Аллаһ яраткан дип са-
наса, икенче яктан Р.Декарт дөньяның бердәм булуын кире кага һәм 
дөньяны ике мөстәкыйль субстанциядән тора дип саный: рухи һәм 
матди, алар тулысынча бәйсез рәвештә яшиләр. Матди субстанциянең 
сыйфаты, атрибуты булып – озынлык, ә рухи субстанциянең сыйфаты 
булып фикерләү тора.

Р.Декарт өйрәтмәсе буенча, кеше матди һәм рухи субстанцияларнең 
фәкать гади кушылуы гына, җан һәм тән үзара механик рәвештә 
генә берләшәләр. Кеше организмы хәрәкәте аның тәне белән, ә уй-
лар җан белән бәйле. Дөрес, Р.Декарт әлеге ике субстанцияләрне иң 
камил субстанция дип танымый, чөнки субстанция фәкать үзенә-үзе 
генә мохтаҗ булырга, башка бернәрсәгә дә буйсынмаска тиеш. Шун-
дый камил субстанция сыйфатында Аллаһ кына булырга мөмкин 
дип күрсәтә француз галиме. Ул үзенә үзе сәбәп булып тора, ә Аллаһ 
яраткан дөнья Декарт тарафыннан бер-берсе белән бәйләнмәгән ике 
мөстәкыйль өлешкә бүленә.

Физика өлкәсендә Декарт, механик рәвештә фикер йөртеп, матдә һәм 
хәрәкәт мәсьәләләрен карый. Матдә сыйфатында күләме булган һәм 
пространствоның бер өлешен алып торган әйберләр таныла, матдәгә 
механик һәм геометрик сыйфатлар бирелә. Матдә зурлыгы, фигу-
расы, механик хәрәкәте белән аерылып торучы, чиксез рәвештә вак 
кисәкләрдән хасил була. Матдәгә фәкать механик үзенчәлекләр хас, 
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аның сыйфат ягыннан күптөрлелеге танылмый. Ис, төс, җылылык һ.б. 
сыйфатлар әйберләргә карамый, ә фәкать кешенең сиземләве белән 
генә бәйләнгән. Декарт шулай ук органик һәм неорганик күренешләр 
арасында сыйфат ягыннан аерымлыкны танымый. Галим уйлаган-
ча, тереклек ияләре үзенә бертөрле бер машина гына. Хәтта кеше дә 
үзенчәлекле механизм итеп күрсәтелә. Кеше башка җан ияләреннән 
бары тик ике субстанциянең – тән һәм җанның берләшүе һәм тумыш-
тан килгән идеяләре булуы белән аерылып тора.

Танып белү тәгълиматына килгәндә, Декарт үзенең дуалистик 
фәлсәфәсенә тугры кала. Тану процессында кеше акылы сиземләү 
әгъзалары тарафыннан кабул ителә торган әйберләр булуга һич тә 
мохтаҗ түгел, чөнки гыйлемнең хакыйкыйлыгы алар белән берни-
чек тә бәйләнмәгән. Хакыйкать акылның үзендә, акыл белән таны-
лучы күзаллауларда һәм төшенчәләрдә. Бу уңайдан фикер иясе рухи 
субстанциягә алдан ук, барлыкка килгәнче салынган идеяләр хас дип 
игълан итә. Андый алдан салынып куелган идеяләргә мисал булып 
Аллаһ, матди субстанция, рухи субстанция, сан һәм фигура, геомет-
рик аксиомалар һ.б. идеяләр тора. Кешенең тормыш тәҗрибәсе бу оч-
ракта бернинди әһәмияткә ия түгел, тормыш фәкать тумыштан килә 
торган идеяләрне дәлилли генә дип уйлый француз фәлсәфәчесе.

Табигый фәннәрнең алга китүенә математик методларның киң кул-
лануы сәбәп дип саный Р.Декарт. Математик, геометрик методларны 
ул кирәгеннән артык бәяләп, аларны танып белүдә бердәнбер гомуми 
ысул дип игълан итә. Шуңа күрә барлык фәннәрдә дә, шул исәптән 
фәлсәфәдә дә, эзләнүләрне ачык, гади һәм шунлыктан хакыйкый бул-
ган нигезләрдән башларга кирәк. Андый нигезләр өчен мантыйкый 
дәлилләрнең һәм сиземләүнең кирәге калмый.

Р.Декарт танып белүнең башында интеллектуаль интуиция тора 
дип дәлилләргә тырыша. Ә тануның нигезен бердәнбер дедуктив ме-
тод тәшкил итә, сиземләү әгъзалары тарафыннан тормыштан алын-
ган мәгълүматлар бернинди әһәмияткә ия түгел. Фәлсәфәче бар-
ча гыйлемнең дөрес булуын тулысынча шик астына ала. Кешенең 
сиземләве, фикерләве дөрес белем бирмиләр, шунлыктан без та-
нып белүне методологик шикләнүдән башларга тиешбез. Без бөтен 
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нәрсәнең булуын, барлыгын кире кага, шик астына ала алабыз: 
Җирнең булуын да, үзебезнең барлыгыбызны да һ.б. Ләкин ахыргы 
чиктә нәрсә дә булса “коры” хакыйкать рәвешендә калырга тиеш: 
без үзебезнең шикләнүебез турында шикләнмибез. Ә шикләнү ул 
безнең уебыз белән бәйләнгән. Мин, уйлаучы зат буларак, шәүлә генә 
түгел, яшим. Шушы фикерләр нигезендә Р.Декарт үзенең формуласын 
тәкъдим итә: “Мин уйлыйм, димәк, яшим”.

Бу очракта Р.Декарт алдан ук дөрес танып белү барлыгына тулысын-
ча ышана, ул аңа таба туры юлны эзләп табарга тырыша. Р.Декарт аң 
кешенең тәнен барлыкка китерә дип санамый, аңның барлыгы тән бар-
лыгына караганда ачыграк. Уйлаудан чыгып, ул барлыкны тануның 
дөрес юлын ачыкламакчы була. Күрсәтелгәнчә, галим матди һәм рухи 
субстанциядән өстен булган Аллаһны да таный. Кеше турыдан-туры 
бөтен яктан да камил, Аллаһ тарафыннан яралган, шунлыктан кешегә 
дөньяны танып белү мөмкинлеге бирелгән. Декарт фәлсәфәсе – ул 
фәлсәфи рационализм һәм шушы нигездә галим үз методын тәкъдим 
итә һәм аның дүрт кагыйдәсен күрсәтә:

1) бернинди дә шик тудырмый торган анык, шөбһәсез нигезгә тая-
ну;

2) яхшырак аңлау өчен сорауны кирәк кадәр ваграк кисәкләргә 
бүлү;

3) билгеле бер тәртиптә фикер йөртү: иң гади әйберләрдән башлап 
әкренләп иң катлауларына кадәр күтәрелү;

4) танып белүнең тулылыгы – мөһим булган бернәрсәне дә төшереп 
калдырмау.

Дедукцияне абсолютизацияләп, Декарт аның ярдәмендә мантыйкый 
рәвештә дөнья турында барча гыйлемне табарга мөмкин дип уйлый.

Бенедикт Спиноза (1632–1677) Амстердам шәһәрендә дөньяга килә. 
Үзенең фәлсәфи әсәрләрен ул геометрик теоремалар һәм аксиомалар 
рәвешендә бәян итә, чөнки философ геометрияне ышанычлы, фәнни 
дәлиллек үрнәге дип саный. Үзенең хезмәтләрендә Спиноза Декартның 
дуалистик фәлсәфәсен тәнкыйтьләп, дөньяның матдилыгы турында 
монистик өйрәтмә барлыкка китерә. Б.Спиноза әйтүенчә, әйберләрнең 
табигате, асылы ике субстанциядән килеп чыга алмый, бер субстан-
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ция икенчесенең сәбәбе булмый. Галим субстанция төшенчәсен Хода 
белән, табигать белән бергә куша. Табигатьтән, субстанциядән, ягъни 
Ходадан тыш бернинди башка сәбәп юк. Икенче төрле әйткәндә, Спи-
ноза пантеистик рухта фикер йөртә: табигать ул – сәбәп һәм нәтиҗә, 
асыл һәм яшәеш, ул мәңгелек һәм чиксез. Фәкать табигать кенә зарури 
яши, ул үзенә үзе сәбәп, шунлыктан ходаны табигатьне яратучы итеп 
карап булмый, табигать һәм Хода икесе бер.

Субстанция буларак табигать үзен атрибутлары (иң беренче чиратта 
мәңгелек һәм чиксезлек), үзлекләре аша белдерә. Субстанция чиксез 
булганлыктан, аның атрибутлары да чикләнмәгән.

Атрибутлары булган субстанциядән чикләнгән һәм вакытлы 
гына булучы аерым әйберләрне аера белергә кирәк. Аерым, чикле 
әйберләрнең тупланмасын Б.Спиноза модуслар дип атый. Субстан-
ция бердәм һәм башка әйберләргә мохтаҗ булмаса, модуслар бихисап 
күп санда яшиләр һәм башкалар белән бәйле хәлдә булалар. Субстан-
ция, гомуми караганда, тынычлык халәтендә. Модуслар дөньясында 
икенче хәл, аларның һәрберсенә икенчеләре сәбәп, үзгәреп тора-
лар, бертуктаусыз хәрәкәттә, чикләнгәннәр. Хәрәкәт чыганагы һәм 
сәбәбе субстанциядә, ә хәрәкәт үзе аерым әйберләрдә, вакытлы һәм 
чикләнгән модусларда гына күзәтелә, ягъни хәрәкәт субстанциянең 
атрибуты булып чыкмый.

Сәбәпчелек мәсьәләсен тикшергәндә дә, Б.Спиноза ике юнәлештә 
фикер йөртә. Бер яктан, фәлсәфәче имманент сәбәпчелекне күрсәтә, 
ягъни андый сәбәпчелек субстанциягә генә хас, субстанция үзенә-
үзе һәм барча модусларга сәбәп булып тора. Икенче яктан, аерым 
модусларның сәбәбе аларның үзләрендә була алмый һәм бу очракта 
сүз тышкы сәбәпчелек турында бара, аерым модусның сәбәбе аның 
асылыннан чыкмый, ә читтән килә.

Гносеологиягә бәйле булган мәсьәләләрне хәл иткәндә, Б.Спиноза 
Р.Декарт кебек рационализм ягында. Сиземләү, тою ярдәмендә алын-
ган мәгълүматларны галим җитәрлек түгел, ялгыш һәм томанлы 
дип атый. Ә чын хакыйкый танып белү дөньядагы әйберләр ара-
сындагы элемтәләрне дөрес чагылдыручы акылга таянырга тиеш. 
Хакыйкатьнең критерие итеп фәлсәфәче мантыйкый фикерләүнең 
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ачык, төгәл эзлекле булуын күрсәтә. Кеше акылы берничек тә тәҗрибә 
белән бәйләнмәгән, әйберләр турындагы идеяләр акылның үзендә 
генә барлыкка киләләр. Иң югары сыйфатка ия булган гыйлем инту-
иция, ягъни акылның турыдан-туры хакыйкатьне күрүе тора. Нәкъ 
менә интуиция ярдәмендә кеше субстанция тәшенчәсен аңлый да 
инде.

Үзенең гносеологиясенә туры китереп, Б.Спиноза зарурилык һәм 
ирек турындагы өйрәтмәсен тәкъдим итә. Зарурилыкны, тануның 
дәрәҗәсенә һәм тирәнлегенә карап, галим кешенең ихтыяр иреге 
дәрәҗәсе турында да фикерләргә була дип уйлый. Әйберләр никадәр 
тирәнрәк танылган булсалар, кешеләр алар өстеннән күбрәк хакимлек 
яулыйлар. Ирек зарурилыкны тануга нигезләнгән үз-үзеңне тотуда 
чагылыш таба.

Немец галиме һәм фәлсәфәчесе Готфрид Вильгельм Лейбниц 
(1646–1716) фән үсешенә зур өлеш керткән кеше. Ул дифференциа-
ция һәм интеграл исәпләүне ача, энергия саклану кануны турында 
ишарәли, математик мантыйкка нигез сала. Үзенең фәлсәфи карашла-
рын галим “Монодология” дигән исем астында чыккан хезмәтендә 
бәян итә. Лейбниц Декартның дуализмыннан да, Спинозаның бердәм 
субстанция турындагы өйрәтмәсеннән дә канәгать булмый. Немец 
фәлсәфәчесе галәмне бихисап субстанцияләрдән – монадалардан тора 
дип исәпли.

Үз чиратында монада ул – үзенчәлекле берәмлек, гади асыл. Теләсә 
нинди субстанция, көч барлыкның берәмлеге – монадасы. Таби-
гате буенча рухи булган монадаларда Лейбниц барча әйберләрнең 
берәмлекләрен, элементларын күрә. Үзенең монадалар турындагы 
өйрәтмәсен ул түбәндәге нигезләрдән чыгып дәлилләргә тырыша: 
1) субстанция барлык яши торган әйберләрнең башы булып тора һәм 
үзенең бүленмәве һәм бик гади булуы белән аерылып тора; 2) монада 
мөстәкыйльлеккә һәм хәрәкәтчән гамәл кылуга ия.

Монада (гади асыл буларак) субстанция һәм озынлыкка ия түгел, 
пространствода да түгел, чөнки пространство бүленә. Монада шулай 
ук физик нокта да түгел, чөнки физик нокта бүленүчән; монада геомет-
рик нокта да була алмый, хәлбуки соңгысы, бүленмәсә дә, пространс-
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твода ята. Монада ул – рухи көч, “метафизик нокта”, мөстәкыйль рухи 
көчнең үзәге (кеше җаны кебек). Монадалар мәңгелек, алар табигый 
юл белән барлыкка да килмиләр, юкка да чыкмыйлар, чөнки асылла-
ры белән Аллаһ нуры белән бәйләнгәннәр, ягъни табигый түгелләр 
һәм тышкы тәэсир итүләрдән үзгәрә алмыйлар. Монадаларның нәрсә 
дә булса кереп чыгып йөрү өчен “тәрәзәләре” юк, алар бер-берсенә 
берничек тә физик тәэсир итә алмыйлар, ә монадаларның бердәмлеге 
һәм бер-берсе белән килешүләре Аллаһ тарафыннан билгеләнгән 
гармония нәтиҗәсе. Шунлыктан һәрбер монада эшлекле рухи көч, 
“галәмнең тере көзгесе” итеп тасвирлана.

Гносеологиядә Лейбниц рационалист буларак Декарт тәгълиматын 
дәвам итә. Лейбниц фикеренчә, тумыштан килә торган идеяләр 
акыл өчен әле җитлекмәгәннәр, алар интеллектның шытым рәвешен 
хәтерләтәләр, башта аларны аңлап бетереп тә булмый, әкренләп кенә 
аңларлык дәрәҗәгә җитеп өлгерәләр. Кеше акылыннан килеп чыга 
торган гомуми принциплар кулланырга әзер сыйфатта түгел, ә фәкать 
мөмкинлек, омтылыш рәвешендә генә булалар.

Лейбниц уйлаганча, гыйлемнең ике төрдәге чыганагы бар: сиземләү, 
тоеп белү һәм акыл, шушы уңайдан ул ике төрдәге хакыйкатьне күрсәтә. 
Беренчесе – зарури хакыйкатьләр (акыл хакыйкатьләре). Алар мәңгелек 
хакыйкатьләр: субстанция, барлык, сәбәп төшенчәләре, мантыйк һәм 
математика принциплары һ.б. Әлбәттә, әлеге хакыйкатьләрнең чы-
ганагы – акыл, кешенең абстракт фикерләве, ә сиземләү белән бәйле 
тәҗрибә акыл хакыйкате белән берничек тә бәйләнмәгән. Икенче төр 
хакыйкатьләрне галим очраклы хакыйкатьләр (фактор белән бәйле 
хакыйкатьләр) дип атый. Аңлашыла ки, беренчеләрдән аермалы бу-
ларак, бу хакыйкатьләр – кешенең сиземләү органнары эшчәнлеге 
нәтиҗәсе.

Күрсәтелгән ике төрдәге хакыйкатьләрнең Лейбниц беренчесенә 
өстенлек бирә. Шул ук вакытта фәлсәфәче очраклы хакыйкатьләрнең 
дә әһәмиятлелеген таный, чөнки кешеләр бернәрсә дә күрмәсәләр, 
ишетмәсәләр, үз акылларыннан гомуми, зарури хакыйкатьләрне чы-
гара алмаслар иде.
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3. Д.Локк: танып белү өйрәтмәсе
Инглиз акыл иясе Джон Локк (1632–1704) күпкырлы фәлсәфи 

мәсьәләләр белән шөгыльләнә. Алар арасында беренче урында, 
мөгаен, танып белү тәгълиматы белән бәйләнгән сораулар торадыр. 
Үзенең “Кеше акылы турындагы тәҗрибә” дигән хезмәтендә галим 
шундый мөһим бурыч куя: гыйлемнең чыганакларын ачыклау.

Д.Локк әүвәле Декартның тумыштан килә торган идеяләре турын-
дагы өйрәтмәсен кискен тәнкыйтьли. Инглиз зыялысы фикеренчә, 
идеяләр нәселдән нәселгә күчмиләр, акылда бернинди дә тумыш-
тан килә торган белемнәр юк, соңгылары фәкать тәҗрибәдән генә 
барлыкка киләләр. Кешенең барлык идеяләре һәм төшенчәләре 
безне чорнап алган объектив рәвештә яшәүче әйберләрнең безнең 
сиземләү әгъзаларына тәэсире нәтиҗәсендә пәйда булалар. Әйләнә-
тирәдәге предметлар һәм әйберләр кеше сиземләвенең эчтәлеген 
билгелиләр: акылда әүвәле хистә булмаган бернәрсә дә юк. Икенче 
төрле әйткәндә, барча идеяләрнең бердәнбер чыганагы сыйфатында 
тәҗрибә күрсәтелә. Соңгысы үз чиратында ике төргә бүленә: эчке һәм 
тышкы.

Шушы ике төр тәҗрибә, Локк уйлаганча, безнең барлык 
идеяләребезнең килеп чыгышын аңлата да инде. Тышкы тәҗрибә 
идеяләре ишетү, күрү, тою һ.б. хисләр ярдәмендә туа. Әмма кеше 
тышкы дөньяга хас предметлар турындагы идеяләр белән генә 
канәгатьләнми. Алардан тыш кеше үзенең эчендә бара торган рухи 
эшчәнлеге, үзенең психик халәте, җаны турындагы идеяләрне дә белә. 
Бу төр эшчәнлекне фәлсәфәче уйлану, рефлексия дип атый. Гадирәк 
әйткәндә, тышкы тәҗрибәнең объекты булып – тышкы дөнья, ә эчке 
тәҗрибәнең җанның эшчәнлеге тора. Тышкы тәҗрибә – объектив 
дөнья турында, эчке тәҗрибә безнең җанның эчке эшчәнлеге турында 
мәгълүмат бирә.

Тышкы тәҗрибә безгә әйберләрнең үзләренә хас булган, алардан 
аерылгысыз сыйфатлары турында фикерләргә нигез бирә. Әлеге 
сыйфатларны Д.Локк объектив, беренчел сыйфатлар дип атый, алар 
әйберләрнең үзләрендә булалар. Мәсәлән, әйберләрнең озынлыгы, 
хәрәкәте яисә тыгызлыгы, саны, фигурасы беренчел сыйфатларга ка-
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рыйлар. Икенчел сыйфатлар субъектив, алар матди дөнья әйберләренең 
үзләренә хас түгел. Мәсәлән, тавыш, тәм, төс, ис кебек сыйфатлар мат-
ди әйберләрнең үзләренә хас түгел, аларның барлыкка килүе кешенең 
сиземләү әгъзалары эшчәлеге белән генә бәйләнгән. Әгәр дә безнең 
күзләребез яктылыкны яисә төсләрне күрмәсәләр, колаклар тавышны 
ишетмәсәләр һ.б., яктылык та, төсләр дә, тавышлар һ.б. юкка чыга-
лар.

Д.Локк гомуми идеяләрнең ничек барлыкка килүе турында да уй-
лана. Бу уңайдан ул болайрак фикерли: гомуми идеяләр күптөрле 
әйберләрнең аларны берләштерә торган билгеләрен табу нәтиҗәсендә 
барлыкка киләләр, ә әйберләрнең башка билгеләре төшеп калалар. 
Нәтиҗәдә абстракт, аерылган идеяләр – материя, үсемлек, җан иясе 
һ.б. төшенчәләр пәйда була. Әлеге гомуми идеяләрнең барлыкка килүе  
акыл эшчәнлеге нәтиҗәсе, ләкин аларның нигезендә әйберләрнең 
бер-берсенә охшаш булулары ята.
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4. Субъектив идеализм (Д.Беркли) һәм скептицизм 
(Д.Юм)

Инглиз галиме Джордж Беркли (1685–1753) беренчеләрдән бу-
лып ачыктан-ачык атеизмга һәм фәлсәфи материализмга каршы 
чыга. Үзенең “Кеше белеменең нигезләре турындагы трактат” дигән 
хезмәтендә фәлсәфәче материализмның эчтәлеген тәшкил иткән 
принципны – материяне матди дөньяның нигезен дип атауны ин-
кяр итә. Эш шунда, дип дәвам итә үз фикерләвен Д.Беркли, материя 
тәшенчәсенең нигезендә барча аерым әйберләргә хас гомуми җисми 
субстракт бар дип фаразлана. Чынбарлыкка исә безнең әлеге уртак 
тәшенчәне, материяне сизми торган хисләребез юк, димәк, материя 
төшенчәсе һич тә була алмый, дип нәтиҗә ясала. Материя, төшенчә 
буларак, кешеләргә бернинди дә файда китерми, киресенчә, аннан 
фәкать зыян гына килә.

Кеше акылы, Д.Беркли уйлаганча, фәкать аерым әйберләрне, 
аларның сыйфатларын гына чагылдырырга сәләтле. Алай гына да 
түгел, кеше үзенең сиземләү әгъзалары аша кабул ителә торган 
әйберләр генә яшиләр: әгәр без сиземлибез икән, димәк, без кабул итә 
торган әйбер дә бар яки, киресенчә, без кабул итмәсәк, әйбер дә була 
алмый. Дөньяга мондый карашны субъектив идеализмның кискен 
формасы солипсизм дип атыйлар. Икенче төрле әйткәндә, барлыкта 
фәкать уйлый торган субъектның булуы гына бернинди шик уятмый, 
ә башка барча әйберләр әлеге субъектның аңында гына яшиләр. Бу 
очракта чынбарлыкның булуы аерым кеше аңы булуы белән турыдан-
туры бәйләнгән, аерым кеше аңы булганда гына башка дөнья да була 
ала дип фаразлана.

Танып белү тәгълиматында да Д.Беркли үзенә тугры кала. Ул уйла-
ганча, танып белүнең нигезен тышкы дөнья түгел (Д.Локк уйлаган-
ча), ә идеяләрнең, сиземләүләрнең комбинациясе тәшкил итә. Берен-
чел һәм икенчел сыйфатлар кеше җанында гына яши алалар. Дөньяны 
аңлау кешенең идеяләрен, сиземләүләрен өйрәнүгә кайтарылып кал-
дырыла.
Д.Юм (1711–1776) – инглиз галиме, Д.Беркли өйрәтмәсен 

үстерүчеләрнең берсе. Иң мөһим фәлсәфи хезмәтләре булып “Кеше 
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табигате турындагы трактат”, “Диннең табигый тарихы”, “Кеше 
аңлавын тикшерү” санала.

Д.Юм өйрәтмәсеннән чыгып фикер йөртсәк, чынбарлык безнең 
өчен төрле тәэсирләрнең агымы гына, без аны ишеткәндә, теләгәндә, 
сизгәндә һ.б. гамәлләр кылганда гына кабул итәбез. Әлеге тәэсирләрнең 
чын сәбәбе безнең өчен билгесез, аны без белә алмыйбыз. Тәэсирләр 
ике төрле булалар: беренчесе тышкы тәҗрибә тәэсире, икенчесе 
җанның эчке эшчәнлеге тәэсире (рефлексия). Шулай итеп, тану чыга-
нагы итеп тәэсирләр җыелмасына кайтарылып калган тәҗрибә таны-
ла. Тәэсирләрнең чыганагы нәрсә дигән сорауга Д.Юм җавап бирми, 
аның фикеренчә, без үзебезнең акыл чигеннән чыга алмыйбыз, шун-
лыктан үзебезнең рухи тәҗрибә турында гына сүз алып бара алабыз, 
әлеге рухи тәҗрибәдән тыш нәрсә ятканын һич тә белә алмыйбыз (та-
нып белүдә мондый аңлатма агностицизмга якын булган скептицизм 
дип атала).

Тәэсирләр нәтиҗәсе буларак идеяләр барлыккка киләләр. Алар 
(идеяләр) кеше тәэсирләре турында фикерли башлагач оешалар. 
Идеяләр, ди Д.Юм, безнең тәэсирләребезнең күчермәсе. Бернинди идея 
дә аңарга кадәр булган тәэсирсез туа алмый. Идеяләр тәэсирләрнең 
күчермәсе буларак өч принципка (охшашлык, вакыт һәм пространс-
твода катнашлык һәм сәбәпчелек) таянып үзара элемтәгә керәләр. 
Д.Юм аеруча сәбәпчелек элемтәсенә зур игътибар бирә. Галим уйла-
ганча, сәбәп һәм нәтиҗә арасындагы мөнәсәбәтләрне тикшереп тә, 
дәлилләп тә, интуициягә таянып та билгеләп булмый. Нинди дә булса 
әйбер башка әйбердән алдан килүе әле ул беренчесе сәбәп, ә икен-
чесе нәтиҗә дигәнне ачыкламый. Икенче төрле әйткәндә, сәбәпчелек 
мөнәсәбәтләрен без танып белә алмыйбыз. Тәҗрибә шуны күрсәтә: 
төрле вакыйгалар бер-бер артлы баралар. Шуларны күзәткәннән соң, 
без бер вакыйга булгач икенчесе дә булырга тиеш дип көтәбез (әйтик, 
болыт күренгәч, яңгыр буласын көтәбез). Бәлкем ике вакыйганың бер-
се сәбәп, ә икенчесе нәтиҗәдер, әмма әлеге фикерләүнең дөреслеген 
дәлилләү мөмкин түгел, сәбәпчелекнең эчке механизмы безнең өчен 
сер булып кала, без бу очракта көчсез. Табигать үз серләрен бездән 
яшерә һәм аларны бездән ерак тота.
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5. Француз мәгърифәтчелеге материализмы
Француз мәгърифәтчелегенең күренекле вәкилләренең берсе – Воль-

тер (чын исеме һәм фамилиясе – Франсуа Мари Аруэ) (1694–1778). 
Яшь вакытында ук дини һәм башка түземсезлеккә каршы чыкканга, 
эзәрлекләнү сәбәпле гомеренең шактый өлешен туган иленнән читтә 
үткәрә. Үткен сатира һәм бәхәс остасы буларак, ул дини фанатизмга 
һәм клерикализмга каршы көрәшә, шактый күп һәм гаять зур оста-
лык белән язылган әдәби һәм фәлсәфи әсәрләр калдыра (“Кандид, 
яисә Оптимизм”, “Фәлсәфи хатлар”, “Метафизика турында трактат”, 
“Фәлсәфи сүзлек” һ.б.).

Француз мәгърифәтчесе Д.Локк өйрәтмәсенә һәм Ньютон фи-
зикасына таянып, табигать күренешләрен дини күзлектән чыгып 
аңлатуны кире кага, табигый һәм иҗтимагый күренешләрнең 
детерминацияләнгән булуына ишарә ясый. Вольтер уйлаганча, 
аң материянең атрибуты, тәнгә бәйләнгән. Шуның белән бергә 
хәрәкәтнең һәм фикерләүнең беренче сәбәбе итеп Аллаһ таныла. 
Вольтер бер яктан динне тәнкыйтьләсә дә, икенче яктан дөньяның 
максатчан төзелешен һәм акыллы иҗади көчнең булуын таный. Ул 
кеше өчен, аның ихтыяры һәм эшчәнлеге өчен илаһи көч кирәклекне 
яклап чыга, ягъни атеизмны, җәмгыяви тәртип өчен куркыныч туды-
ра дип санап, якламый.

Вольтер кешеләрнең бәхеткә һәм иреккә хокукларын яклап чыга. 
Кеше азатлыкны аңлаганга күрә азат. Тарихны галим Тәңре тәкъдире 
чагылышы итеп түгел, ә кешеләрнең иҗат нәтиҗәсе дип аңлый. 
Француз галиме кешелекнең прогрессив үсешен чагылдыручы “тарих 
фәлсәфәчесе” төшенчәсен фәнни әйләнешкә кертә. Тарихи прогресс 
идеяләрнең үсеше, аларның җәмгыятьтә таралуы, алдынгы фикер 
ияләренең эшчәнлеге белән билгеләнә. Тарихи үсешкә шактый зур 
йогынтыны аерым шәхесләр, иң беренче чиратта алдынгы монарх-
лар ясыйлар. Аерым алганда, Вольтер – Петр I чорына караган Рос-
сия тарихына багышланган хезмәтләр авторы, ләкин тарих аерым бер 
бөек шәхесләр эшчәнлегенә генә кайтып калмый, җәмгыять үсешендә 
сәүдә, фән-техника, халык саны арту зур урын алып торалар.

Вольтерның сәяси-җәмгыяви карашларына килгәндә, ул матбугат, 
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сүз, вөҗдан иреген яклап чыга. Гражданнарның кануннар каршында 
бертигез булуы турында язса да, җәмгыяви тигезсезлекне котылгы-
сыз дип саный. Фән, мәгърифәтчелек кара халык өчен түгел, ә аерым 
аз санлы алдынгы затлар өчен генә.

Жан Жак Руссо (1712–1778) француз мәгърифәтчелегенең демокра-
тик канатын җитәкли һәм аның түбәндәге хезмәтләре бар: “Кешеләр 
арасындагы тигезсезлекнең килеп чыгуы һәм нигезләре турында уй-
ланулар”, “Җәмгыяви шартнамә” һ.б. XVIII гасыр француз инкыйла-
бын әзерләүдә әлеге хезмәтләр зур роль уйнаганнар. Кешеләр арасын-
дагы тигезсезлекнең сәбәбе итеп ул “табигый халәттән” “гражданлык 
җәмгыятенә” күчкәндә барлыкка килгән шәхси милекне күрсәтә. 
Шуның белән бергә мәгърифәтче хезмәт куеп табылган вак милек хо-
кукын таный. Байлык, бигрәк тә артык байлык ялкаулыкны тудыра 
һәм әхлакны тарката.

Цивилизациягә хас каршылыкларны чишү өчен беренче 
нәүбәттә укытуның яңа агымнарын кулланырга кирәк, ди француз 
мәгърифәтчесе. Руссо барлык балалар да тискәре сыйфатлардан азат 
һәм табигый уңай сыйфатларга ия дигән принципка таянып фикерли. 
Соңыннан балаларның иң яхшы сыйфатлары кешене буйсындыру, ха-
кимият патшалыгы хөкем сөргән җәмгыять тарафыннан бастырыла. 
Андый җәмгыятьтә буйсынучыларның вөҗданы һәм акылы тартып 
алына. Шул ук вакытта Руссо тормышка ашырылмаслык, утопик 
тәкъдимнәр белән дә чыга: балаларның мәнфәгатьләрен һәм табигый 
сәләтләрен исәпкә алып, аларны җәмгыятьтән аерып табигать коча-
гында тәрбияләргә кирәк дип уйлый һ.б.

Руссоның фәлсәфи күзаллавы дуализм һәм деизмга нигезләнә, ягъни 
ул кеше аңы белән бәйле булмаган материяне дә, матди булмаган суб-
станцияне дә (“югары акыл”) таный. Материя пассив итеп күрсәтелә, 
хәрәкәт матди булмаган субстанция тарафыннан тудырыла.

Танып белүдә сенсуализм яклы булганлыктан, кеше сиземләвен 
кирәгеннән артык югары бәяли, ә тәгълимати фикерләүне түбән 
саный. Аның уйлавынча, тою, сиземләү югарырак тора, кешенең 
рухи дөньясында акылга караганда кыйммәтлерәк, өстенрәк. Алай 
гына да түгел, акылның нык үсүе кешегә алдан ук хас булган гар-
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монияне җимерә һәм аның табигый көчен киметә, дип яза француз 
мәгърифәтчесе.

Француз мәгърифәтчелегенең дәвамы булып француз материализ-
мы барлыкка килә. Әлеге фәлсәфәнең үзенчәлеге шунда ки, ул мета-
физик материализмның механик төре дип атала. Мәгълүм булганча, 
XVIII гасырда табигый фәннәр өлкәсендә механика бик нык алга китә 
һәм аның кануннарына галимнәр гомуми кануннар статусы бирәләр. 
Шушы күзлектән чыгып, француз материалистлары табигать, кеше 
һәм җәмгыять турында үзләренең өйрәтмәсен тәкъдим итәләр. Алар 
шактый тәфсилләп һәм җентекләп материя һәм хәрәкәт белән бәйле 
булган сорауларны тикшерәләр. Француз материалистлары әйткәнчә, 
материя – бездән тыш торучы һәм бездә тәэсирләр тудыручы әйбер. 
Икенче төрле әйткәндә, алар материяне объектив булучы, безнең аңнан 
тыш яшәүче һәм безнең сиземләү әгъзаларына тәэсир итүче итеп карап, 
аны фәлсәфи яктан тасвирларга якынлашалар. Материянең иң мөһим, 
иң әһәмиятле атрибуты итеп алар хәрәкәтне саныйлар. Мәсәлән, 
Поль-Анри Гольбах (1723–1789) үзенең “Табигать системасы” дигән 
хезмәтендә, материя бар нәрсәгә һәм үз-үзенә сәбәпче, ди. Материяне 
хәрәкәттән тыш күз алдына да китереп булмый, ә табигатьнең барлык 
күренешләрен матди кисәкчекләрнең төрле хәрәкәт рәвешенә кайта-
рып күрсәтергә була.

Ламетри Жюльен-Офре (1709–1751) (“акыл кешене җүләр итә” 
дигән фикер иясе) уйлаганча, хәрәкәт барлыкка китерү – материянең 
аннан аерылгысыз сыйфаты. Материядә һәрвакыт хәрәкәткә китерүче 
көч бар. Әлеге көч барлык җисемнәргә хас, хәтта алар тик торганда 
да.

Дидро Дени (1713–1784) (“Фәлсәфәне популяр итү өчен тырышыр-
га кирәк. Әгәр дә фәлсәфәнең алга үсүен телибез икән, халыкны 
фәлсәфәчеләр югарылыгына күтәрик”). Хәрәкәтне материянең мөһим 
үзлеге итеп карап, тынлыкны табигатьтә булмый торган абстракт 
төшенчә итеп күрсәтә, ә хәрәкәт исә, киресенчә, озынлык, киңлек, 
тирәнлек кебек реаль сыйфат.

Француз материалистлары материянең активлыгын хәрәкәт белән 
бәйле булуын ассызыклап күрсәтсәләр дә, хәрәкәт төрләренең сыйфат 
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ягыннан аерымлыкларын, күптөрлелеген аңлау дәрәҗәсенә күтәрелә 
алмыйлар. Алар хәрәкәтне аның иң гади төренә – механик хәрәкәткә 
кайтарып калдыралар, бер сыйфатның икенче сыйфатка күчеп инкяр 
итәләр, барча әйберләрнең үсеше, хәрәкәте сикерешсез, акрынлап-ак-
рынлап кына бара торган кануннар нигезендә башкарыла, диләр. Алар 
уйлаганча, хәтта кеше дә башка җисемнәрдән фәкать үзенең уйларга 
сәләтле булуы белән генә аерыла. Дидро кешене хис һәм хәтергә ия 
булган бер инструмент итеп кенә карый, ә Ламетри “Кеше – машина” 
исемле китабында кешене машина белән чагыштыра.

Француз материалистлары материя төшенчәсен җисем төшенчәсе 
белән тәңгәлләштерәләр, һәм алар фикеренчә, барлык матдәләр 
үзгәрмәүчән һәм бүленмәс атомнар һәм молекулалардан торалар. 
Материянең үзенчәлекләре итеп алар авырлыкны, фигураны, озын-
лыкны, хәрәкәтне һәм үтә күренмәүчелекне атыйлар, ә хәрәкәт дип 
матди җисемнәрнең пространствода күчеп йөрүен һәм җисем эчендәге 
хәрәкәтне аңлыйлар.

Табигатьтә фәкать сәбәп һәм нәтиҗәдән торган зарури чылбыр бар-
лыкка килә, очраклыкның булуы мөмкин түгел дип күрсәтелә. Хәтта 
җәмгыятьтәге үзгәрешләр дә, кешенең үзен-үзе тотышы, гамәлләре дә 
катгый зарурилыкка тулысынча буйсына. Алар фикеренчә, бу шарт-
ларда кеше үз эшләрендә берничек тә ирекле була алмый, бөтен җирдә 
зарурилык хакимлек итә, кеше табигать көчләре һәм кануннары ал-
дында көчсез.

Танып белү тәгълиматында француз материалистлары үзләрен эз-
лекле рәвештә сенсуализмны үстерүчеләр итеп күрсәтәләр. Клод Ад-
риан Гельвеций (1715–1771) (“Дивана түрә булса, аңа мәшһүр кеше 
кебек мөрәҗагать итәләр”, “Мактауга лаеклы кешене мактавы шактый 
кыен”, “Бай буласың килсә, байлыгыңны арттыру турында уйлама, 
фәкать үзеңнең комсызлыгыңны кимет” дигән фикерләр әйтеп калды-
ра) акылны кешенең тәэсирләре суммасы дип кенә карый.

Җәмгыять турындагы өйрәтмәдә француз материалистлары “кеше 
табигате”, “табигый кеше” төшенчәләренә таянып фикер йөртәләр. 
Кеше эшчәнлегенең нигезендә ихтыярлар һәм мәнфәгатьләр ята дип 
уйлыйлар. Ихтыяҗлар ике төргә бүленәләр: беренчел (туклану, киенү, 
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яшәү урыны һ.б.) һәм икенчел (горурлык, кызыгу, саранлык һ.б.). 
Әхлакый омтылышның нигезендә кешенең бәхетле яшәргә теләге ята. 
Гельвеций өйрәткәнчә, кешенең үз-үзен тотышының һәм гамәлнең 
төп сәбәбе – шәхси мәнфәгать. Кешеләрнең шәхси мәнфәгатьләрнең 
бер-берсенә каршы килүен исәпкә алып, мәгърифәтче-материалист, 
дөрес, бик абстракт рәвештә, шәхси файданы җәмгыяви мәнфәгать 
белән килештерергә кирәклеген әйтә.

Кешеләрне үзгәртү өчен аларның тормыш шартларын, ягъ-
ни әйләнә-тирә мохитне үзгәртү кирәк. Әлеге куелган мәсьәләне 
чишәргә теләп, француз материалистлары җәмгыяви мохитне үзгәртү, 
үз чиратында җәмгыяви фикер кеше акылы үсеше белән бәйләнгән 
дип күрсәтәләр. Нәтиҗәдә алар мәсьәләне хәл итеп булмый торган, 
чишелмәс түгәрәккә эләгәләр: мохитне үзгәртү өчен иҗтимагый фи-
керне үзгәртергә, ә иҗтимагый фикерне үзгәртү өчен әйләнә-тирә мо-
хитне үзгәртергә кирәк булып чыга. Ахыргы чиктә алар дөнья белән 
фикер идарә итә дигән нәтиҗәгә киләләр һәм шулай итеп, җәмгыяви 
тормышны тасвирлаганда, идеалистик позициягә күчәләр.

Кешене мохит тәрбияли, әмма кешене табигать түгел, ә иҗтимагый 
шартлар усал булырга мәҗбүр итәләр, дип яза Гольбах. Әйтик, де-
спотизм гражданнарны түгел, ә көчлеләр каршында баш июче һәм 
үзләрен чорнап алган чылбырлары белән горурланучы колларны 
тудыра. Мохит турында сүз йөрткәндә, француз материалистлары 
иң беренче чиратта сәяси мохитне, шушы җәмгыятьтә булган юри-
дик кануннарны күз алдында тоталар. Әгәр дә кануннар яхшы булса, 
әхлакый халәт тә яхшы, ә инде кануннар начар икән, әхлак та шун-
дый була, ди Дидро. Гельвеций сүзләренә караганда, бөтен нәрсә дә 
кануннар белән бәйләнгән.

Кануннарны кем яза соң? Аңлашыла ки, халык түгел, ә монархлар. 
Бу шартларда очраклыкка гына өметләнергә кала: тәхеттә белемле 
һәм кешелекле хакимият башлыгы булып, үз гражданнарын гадел 
кануннар чыгарып бәхетле итсен. Ләкин француз мәгърифәтчеләре 
никадәр генә андый монархларны Аурупада эзләсәләр дә, таба алмый-
лар. Аларның Пруссия короле Фридрих II һәм Росссия императоры 
Екатерина II йогынты ясарга омтылышлары уңышсыз тәмамлана.
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Гельвеций,  җәмгыять үсешен тасвирлаганда,  шактый гына кы-
зыклы фикерләр әйтеп калдыра. Аның фикеренчә, ачлык кешеләрне 
җәя бөгәргә, җәтмә үрергә, кыргый хайваннарга капкыннар куярга 
өйрәткән. Ачлык шулай ук кешеләрне җирне эшкәртергә, сука уйлап 
табарга һ.б. этәргән. Мохтаҗлык кешеләрне эшләргә, хезмәт куярга 
мәҗбүр иткән, ә хезмәт – табигатьнең яхшы гамәле. Теләсә нинди 
халыкның теленнән җәя, җәтмә һ.б. шундый кулны хәрәкәткә китерә 
торган сүзләрне алып ыргытсак, андый халык кыргый халыклардан да 
түбән тәгәрәр иде. Әгәр дә табигать безнең кулга бармаклар урынына 
тояк ясаган булса, кешеләр һөнәрчелекне дә, торакны да белмичә ур-
маннарда куркак көтүләрдә адашып йөрерләр иде, дип яза Гельвеций.

Француз мәгърифәтчеләре Ламетри, Гольбах, Дидро, Гельвеций 
күзаллавының тагын бер үзенчәлеге шунда: алар ирекле фикерләү 
һәм әрсез атеизм позицияләрендә торалар һәм атеизмның фәлсәфи 
нигезләрен бәян итәләр. Әгәр дә дөньяда бертуктаусыз хәрәкәттә 
булган материядән тыш бернәрсә дә юк икән, Аллаһ һәм җанның 
үлемсезлегенә бернинди дә урын калмый. Аннары алар диннең ки-
леп чыгу сәбәпләрен тикшерәләр һәм соңгысын кешеләрнең ялгышу-
ларына һәм наданлыкларына кайтарып калдыралар. Шулай ук дини 
руханиларның да халыкны максатчан алдаулары диннең саклынып 
калуына йогынты ясый. Гольбах фикеренчә, теология тулысы белән 
ялган. Әйткәннәрне исәпкә алып, агарту, фәнни гыйлемне тарату һәм 
пропагандалау кешеләрне дини карашлардан арындыру чарасы итеп 
күрсәтелә.

Француз материалистлары шактый ялгышлар җибәрсәләр дә, 
аларның хезмәтләре кешелек фәлсәфи тарихында тиешле урын алып 
тора.
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Тема буенча кабатлау өчен сораулар

1. Яңа вакыт чорында Аурупада мөселман фәлсәфәсе ни дәрәҗәдә та-
ралган була?
2. Ни өчен Яңа вакытта фәлсәфәдә нигездә рационализм өстенлек 
итә?
3. Француз материализмының үзенчәлеге бармы?

Тема буенча әдәбият

1. Философия. В 2 ч. Ч. 1: История философии /под ред. В.И.Кириллова, 
С.И.Попова, А.Н.Чумакова. М.: ЮРИСТЪ, 2004.
2. Гыйззәтов К.Т. Философия. 2 кит.: Кыскача философия тарихы. 
Философиянең нигез проблемалары: югары уку йорт. өчен д-лек. Казан: 
Мәгариф, 2002.
3. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учебник. М.: ТК Велби; Про-
спект, 2007.
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7 лекция

Немец классик фәлсәфәсе

1. И.Кантның фәлсәфи системасы
2. И.Г.Фихте фәлсәфәсенең үзенчәлекләре
3. Ф.В.И.Шеллингның натурфәлсәфәсе
4. Г.В.Ф. Гегельның фәлсәфи системасы һәм ысулы
5. Л.Фейербахның антропологик материализмы

1. И.Кантның фәлсәфи системасы

Немец классик фәлсәфәсе XVIII гасыр ахырын һәм XIX гасырның 
беренче өчтән бер өлешен алып тора һәм әлеге фәлсәфәне классик 
дип атарга нигез бар. Чөнки, беренчедән, немец классик фәлсәфәсен 
тәшкил итүче зыялылар  –  Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель һәм Фейер-
бах – яңа вакыт фәлсәфәсенә хас булган алдынгы идеяләрне үстерәләр, 
дәвам итәләр. Иң беренче чиратта алар акылның зур көчкә ия булуы-
на ышаналар, гуманизм, шәхес хокукларының кагылгысызлыгы ту-
рында карашларын дәлиллиләр. Икенчедән, мөгаен, монысы тагын да 
мөһимрәктер, аларның иң зур казанышы булып диалектик методны 
иҗат итү һәм мәңге хәрәкәттә булучы дөнья канунын нигезләү тора.

Немец классик фәлсәфәсенә нигез салучы – Иммануил Кант 
(1724–1804), һөнәрчеләр гаиләсендә дөньяга килә һәм кечкенә яшьтән 
үк үзенең укырга сәләтен күрсәтә һәм ул тирәнтен фәлсәфәне генә 
түгел, мантыйкны, теологияне, математиканы һәм табигый фәннәрне 
дә үзләштерә. Фәлсәфәченең бөтен гомере бер генә  шәһәрдә – Ке-
нигсбергта уза, ул монда белем ала, укыта, озак еллар буе профессор 
булып эшли һәм берникадәр вакыт университет ректоры булып тора 
(Кантның тормышы сәгать йөргән кебек исәпләнелеп куелган була: 
көн саен 30 ел буена төгәл 22.00 сәгатьтә йокларга ята, иртәнге 5.00 тә 
уяна, ә 19.00 сәгатьтә урамда йөрергә чыга торган була, гомерендә бер 
тапкыр да өйләнмәгән).

И.Кантның иҗади тормышы гадәттә ике чорга бүленеп күрсәтелә: 
беренчесе – 1770 елга чаклысы – “тәнкыйтькәчә чор”, икенчесе – 1770 
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елдан соңгысы – “тәнкыйди чор” дип атала. Икенче чорда фәлсәфәче 
үзенә дан китергән “Чиста акылны тәнкыйтьләү”, “Гыйльми акыл-
ны тәнкыйтьләү”, “Фикерләү сәләтен тәнкыйтьләү” дип аталган төп 
фәлсәфи хезмәтләрен яза. Беренче “тәнкыйть” хезмәте танып белү 
тәгълиматыны, икенче “тәнкыйть” әхлакый өйрәтмәгә, өченчесе эс-
тетиканы һәм табигатьтәге зарурилык турындагы тәгълиматларга ба-
гышланган.

Иҗатының беренче этабында Кант табигать фәннәренә кагылыш-
лы сораулар өстендә күп һәм нәтиҗәле шөгыльләнә, табигатьтә үсеш 
турындагы идеясен күтәреп чыга. Коперник, Галилей һәм Ньютон 
ясаган ачышларга таянып, Кант “Гомуми табигый, тарих һәм күк 
тәгълиматы” китабында кояш системасының табигый юл белән то-
манлыктан барлыкка килүе турында гениаль гипотеза тәкъдим итә. 
Кант шулай ук дөньяларның күп булуы, аларның бертуктаусыз бар-
лыкка килеп һәм юкка чыгуы турындагы нәтиҗәгә якын килә.

Икенче, “тәнкыйди” дип аталган иҗади чорында И.Кант үзен 
дөньяга мәшһүр фәлсәфәче итеп таныта. Дөрес, аның фәлсәфәсе гаять 
катлаулы төзелгән һәм шул сәбәпле аны аңлау шактый кыен, аеруча 
әлеге искәртү аның гносеологиясенә кагыла.

И.Кант фикеренчә, танып белү процессы өч этаптан тора: сизү 
әгъзалары белән тану, акыл белән тану һәм зиһен белән тану. Безнең 
барча белемебез тәҗрибәдән башлана, сиземләү әгъзалары эшчәнлеге 
белән бәйләнгән. Аларга кешедән читтә булган тышкы дөнья 
җисемнәре тәэсир итә. Кант соңгыларын “үз эчендәге әйберләр” дип 
атый. “Үз эчендәге әйберләр”, фәлсәфәче уйлавынча, кеше аңыннан 
бәйсез рәвештә, ягъни объектив яшиләр, ләкин танып белүгә алар 
бирелмиләр. “Үз эчендәге әйберләрне” галим кеше танып белүнең 
чикләнгән булуын аңлатучы төшенчә дип тә тасвирлый, икенче төрле 
әйткәндә, кешенең аларны тулысы белән танып белерлек сәләте юк, 
кеше Аллаһны, җанның үлемсезлеген һәм көчнең нәрсә икәнен аңлый 
алмаган кебек, үз эчендәге әйберләрне дә белә алмый.

Әйберләрнең сиземләү әгъзаларына йогынты ясау нәтиҗәсендә бар-
лыкка килүче тәэсирләр оригинал белән бөтенләй охшаш түгел, чөнки 
соңгылары хисләрнең фәкать субъектив үзенчәлекләре генә һәм объ-
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ект турында бернәрсә дә сөйләмиләр. Мәсәлән, шәрабның әчкелтем 
тәме аны эчүченең сиземләү әгъзаларының объектив үзенчәлеге 
түгел, төсләр дә җисемнең үз сыйфаты түгел, ә фәкать күрү әгъзалары 
эшчәнлеге нәтиҗәсе. Шулай итеп, тәэсирләр, “үз эчендәге әйберләр” 
йогынтысы тарафыннан барлыкка килсәләр дә, аларның шул әйберләр 
белән бернинди дә уртаклыгы юк. Тәэсирләр әйберләрнең образы 
түгел, ә символлары гына булып чыга.

Кант фикеренчә, безнең гыйлем тәҗрибәдән башланса да, тулы-
сы белән аннан гына килеп чыкмый. Белем составы буенча шактый 
катлаулы һәм ике өлештән тора. Беренче өлешен немец фәлсәфәчесе 
белемнең иң югары категориясе дип атый, мондый белем тәэсирләр 
агымыннан тора, тәҗрибә юлы белән барлыкка килә, эмпирик гыйлем 
дип тә атала. Белемнең икенче өлеше тәҗрибәгә кадәр барлыкка килә, 
аның белән берничек тә бәйләнмәгән һәм тулысынча әзер рәвештә 
кешенең җанында, субъектның үзендә була. Дөрес, галим икенче төр 
белемнең кайдан һәм ничек барлыкка килүен аңлата алмый. Мисал 
өчен Кант априор төшенчәләр сыйфатында пространство һәм вакыт-
ны күрсәтә, ягъни алар әйберләрнең, гомумән дөньяның сыйфатлары 
да, субстанцияләре дә түгел, ә фәкать субъектка гына хас төшенчәләр. 
Сәбәпчелек тә априор төшенчәләр рәтенә кертелә.

Кант, танып белү процессының гаять каршылыклы булуын 
дәлилләп, үзенең антономияләрен (эчтәлеге буенча үзара капма-кар-
шы булган фикерләр, ләкин аларның берсен дә дәлилләп яисә кире 
кагып булмый) тәкъдим итә, алар дүртәү. Мисал өчен берсен күрсәтеп 
узабыз.

Тезис: “Дөнья вакыт буенча да башланган һәм пространствода да 
чикләнгән”.

Антитезис: “Вакыт буенча да башланмаган һәм пространствода да 
чикләнмәгән: дөнья вакыт буенча да, пространствода да чиксез”. Икен-
че төрле әйткәндә, дөнья бер үк вакытта чикле дә, чиксез дә килеп 
чыга, кеше акылына таянып, әлеге үзара капма-каршы фикерләрнең 
берсен дә дәлилли дә, тулысынча кире дә кага да алмыйбыз, димәк, 
акыл “үз эчендәге әйберне” белә алмый, белергә сәләтсез, мөмкинлеге 
чикләнгән.
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И.Кантның әхлакый өйрәтмәсенә килгәндә исә, без шулай ук шак-
тый эчтәлекле фикерләр таба алабыз. Галим уйлавынча, иң әүвәл кеше 
әхлакый зат, һәм шунлыктан, ул ирекле кеше гамәленә әхлакый бәя 
биргәндә, һәрвакыт катгый императивтан, ягъни үзе тәкъдим иткән 
төп әхлакый кануннан чыгып эш итәргә кирәк. Катгый императив 
формаль рәвештә кабул ителә һәм һәркем өчен һичшиксез мәҗбүри: 
синең иң югары ихтыярың (төп принцибың) һәрвакыт гомуми ка-
нуннар чыгару нигезендә ятарлык принцип булып хезмәт итәрлек 
гамәлләр генә кылырга өндәргә тиеш.

Әлеге катгый императивның чагылышы булып гамәли императив 
тора: син һәм синең аша кешелек башка кешеләр кебек үк беркай-
чан да чара буларак түгел, ә фәкать максат буларак файдаланырлык 
гамәлләр генә кыл.

Кеше хокукларын яклап, И.Кант болай фикерли: башка затка буй-
сынган кешене инде тулы мәгънәсендә кеше дип әйтеп булмый, ул 
кеше исемен югалта һәм башка кешенең кушымтасы гына булып кала; 
кеше табигатендәге башкаларга буйсыну сыйфаты золымнарның иң 
начары.

Немец фәлсәфәчесе Руссога ияреп, кешенең әхлакый табига-
тен фән һәм мәдәният казанышларыннан бәйсез дип аңлата һәм 
әхлаклылыкның беренчел һәм мөстәкыйль булганлыгын дәлилләргә 
тырыша. Алай гына да түгел, әхлак хәтта дин белән дә бәйләнмәгән, 
киресенчә, дин әхлакый принциплардан чыгарга тиеш.

Гамәли императивтан күренгәнчә, кеше чара түгел, ә максат 
итеп игълан ителә. Кеше беркемнең дә, шул исәптән Аллаһның да 
колы булырга тиеш түгел дип саный И.Кант. Шунлыктан әхлакый 
кыйммәтләрне дингә караганда күбрәк таратырга кирәк, Аллаһ бары 
тик әхлакый күзлектән генә кабул ителергә тиеш.
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2. И.Г.Фихте фәлсәфәсенең үзенчәлекләре
Иоган Готлиб Фихте (1762–1814) шактый катлаулы һәм сикәлтәле 

тормыш юлы уза. Ул крестьян гаиләсендә дөньяга килә һәм 
үзенең сәләте, тырышлыгы нәтиҗәсендә нигезле белем ала. Фих-
те немец классик фәлсәфәсенең күренекле вәкиле генә түгел, не-
мец азатлык хәрәкәтенең  идеологы да, аның иҗатында француз  
мәгърифәтчеләренең алдынгы идеяләре дә чагылыш таба. Фихте 
атеистик фикерләре өчен университет профессорлыгыннан куыла, 
Берлин университетына эшкә урнашып, Германияне берләштерергә 
өнди, аны яңартырга һәм илдә демократик реформалар үткәрергә ча-
кыра.

Фихте уйлаганча, фәлсәфә күзаллау гына түгел, ә кешенең үзаңы, 
фәлсәфә кешенең характеры, фикерләү рәвеше һәм шәхеснең 
гамәлләре белән бәйләнгән. Немец зыялысы үз фәлсәфәсен кешенең 
“Мин”ен үз эчендә булган әйберләр диктатыннан азат итүче “беренче 
ирек системасы” дип атый.

Фихте Кант фәлсәфәсен тәнкыйть уты астына ала, ул үз эчендәге 
әйберләрнең танып белүгә бирелмәгән булуларын кире кага. Дөрес, 
әлеге тәнкыйть субъектив идеализм күзлегеннән башкарыла. Фихте 
беренчел реальлек сыйфатында үз эченә бөтен уйланырга мөмкин 
булганны алган кешенең “мин” төшенчәсен атый. “Мин” – зур актив-
лыкка ия булган уйлаучы, фикерләүче субъект.

“Мин”нән тыш “Мин булмаган”, яки ниндидер табигать, әйләнә-
тирә объекты бар. “Мин булмаган” “Мин”гә йогынты ясый һәм хәтта 
аның эшчәнлеген күпмедер дәрәҗәдә юнәлдерә. Фәлсәфәче әйткәнчә, 
әлеге үзара багланышның механизмын аң ярдәмендә аңлатып булмый, 
аны фәкать сиземләргә генә мөмкин. “Мин”нең тәгълимати эшчәнлеге 
белән бергә аң асты эшчәнлеге дә таныла. Аң асты эшчәнлегенә сый-
фатында субъектның әхлакый яктан үз-үзен тотышы санала (үз бу-
рычын башкару, әхлакый һәм хокукый кануннарга буйсыну һ.б.).

Әйтелгәнчә, “Мин булмаган” яшәп кенә калмый, “Мин”гә йогын-
ты да ясый. Кешенең физик табигате, аның табигый омтылышлары 
“Мин булмаган”ның өлеше буларак, “Мин”не төрле гамәл кылырга 
этәрә, аны үзенең әхлакый бурычларын үтәргә комачаулый, “Мин 
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булмаган” көчлерәк йогынты ясаган саен, “Мин”гә үзенең әхлакый 
бурычын үтәү кыенлаша.

“Мин булмаган”ның нәрсә икәнлегенә җавап биреп, Фихте болай-
рак фикер йөртә. “Мин булмаган”ны Кантның үз эчендәге әйбере 
итеп карарга һич тә ярамый, “Мин булмаган”ның барлыкка килү 
сәбәбе аңның эшчәнлеге нәтиҗәсе, икенче төрле әйткәндә, “Мин” 
“Мин булмаган”ны дөньяга тудыра. Аек акыл белән уйлаганда, кеше-
не чолгап алган әйберләр табигать, барча дөнья кеше аңыннан тыш, 
мөстәкыйль яши. Фихте уйлаганча, мондый караш алдану гына, ул ил-
люзия. Фәлсәфи фикерләү субъектның, “Мин”нең беренчел икәнлеген 
күрсәтә. Нәкъ менә “Мин”нең рухи актив эшчәнлеге нәтиҗәсе була-
рак тышкы дөнья барлыкка килә дә инде.

Дәүләт сәяси оешма буларак фәкать милек булган җирдә генә яши 
ала. Кешеләр милке булучыларга һәм милексезләргә бүленәләр, ә 
дәүләт – милекчеләр оешмасы. Әлбәттә, фәлсәфәче үзенең дәүләт ту-
рындагы уйлануларында дәүләти төзелеш һәм хокукның милек белән 
бәйләнгәнлеген аңлатырга тырыша. Үзенең бер хезмәтендә Фихте 
хезмәткә һәм табылган шәхси милекне яклап чыга. Дәүләтнең макса-
ты – шушы милек белән бәйләнгән социаль институтларны үз канаты 
астына алу. Фихте шулай ук дәүләтнең икътисади мөнәсәбәтләрдә ак-
тив катнашуы ягында. Фәлсәфәче фикеренчә, дәүләт товар әйләнешен 
җайга салырга, сәүдә иреген һәм конкуренцияне чикләргә тиеш, 
чөнки ул дәүләт үз гражданнарының мәнфәгатьләрен якларга, аларны 
көчлерәк илләрнең сәүдә-финанс экспанциясеннән сакларга бурыч-
лы.

Хокук турындагы фән кешеләрнең тышкы мөнәсәбәтләрен ча-
гылдыра һәм шуның белән кешенең иреккә таянган эчке дөньясын 
өйрәнүче этикадан аерылып тора, дип яза немец галиме. Шулай итеп, 
хокук һәм әхлак – икесе ике әйбер, аларны чагыштырып булмый. 
Хокук кешеләрнең үзара мөнәсәбәтләренә гражданнарның ирекле 
рәвештә җәмгыятьтәге кануннарга буйсынуына таяна.
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3. Ф.В.И.Шеллингның натурфәлсәфәсе
Фридрих Вильгельм Иозеф Шеллинг (1775–1854) рухани 

гаиләсендә дөньягә килә, дини уку йортын һәм Тюбинген универси-
тетын тәмамлый, анда Гегель белән бергә белем ала. 90 нчы елларда 
Гете тәкъдиме белән Иен университетына профессор итеп чакырыла. 
Бу чорда Шеллинг Гете, Шиллер, Фихте, Гегель белән аралаша.

Шеллингның гомере озын була һәм аның иҗатын төрле этапларга 
бүлеп карарга мөмкин. Фәлсәфәче эшчәнлегенең, мөгаен, беренче 
чоры нәтиҗәлерәк булгандыр, чөнки ул чор табигать диалектика-
сын өйрәнүгә багышлана. Табигатьне фәлсәфи яктан өйрәнүгә зур 
игътибар биргәнлектән, Шеллинг фәлсәфәсе натурфәлсәфә дип ата-
ла. Немец галиме табигатьне өйрәнүгә зур җитдилек белән килә һәм 
үзенең уйлануларында физикада, химиядә һәм биологиядә ачышлар 
ясаган Лавуазье, Гальвани, Браун, Вольт, Пристли һ.б. галимнәрнең 
хезмәтләренә таяна.

Шеллинг “материя” һәм “көч”не метафизик рәвештә аеруча тикшерә 
һәм үзенә бертөрле “яшәү көче” барлыгын нигезләргә тырышуларга 
каршы чыга. Ул шулай ук яктылыкның матди булмавы турындагы 
фикер белән дә килешмәвен белдерә. Фәлсәфәче табигатьнең органик 
һәм органик булмаган өлешәрен эволюциядә, үсештә дип тасвирлап, 
табигать үзе дә динамик халәттә дип яза. Ул табигатьнең бердәм меха-
низм булуы турында шактый әһәмиятле фикер әйтә. Шушы уңайдан 
Шеллинг шул чор табигый фәнендә киң таралган механик карашлар-
ны тәнкыйтьли.

Немец фәлсәфәсе классиклары арасында Шеллинг барсына караган-
да да табигать диалектикасын тануга якынрак килә. Дөрес, ул әлеге 
диалектиканы идеалистик юнәлештә тасвирлый. Аның фикеренчә, 
табигать максатчан рәвештә барлыкка килгән берлек, акылның аңсыз 
формада яшәве.

Табигый процессларда Шеллинг әүвәлге бердәмлекнең диффе-
ренциация аша чагылганлыгын күрә. Һәрбер җисем капма-каршы 
юнәлдерелгән көчләрнең үзара мөнәсәбәтләре нәтиҗәсе (тартылу 
һәм этелү, уңай һәм тискәре электр, магнит полюслары һ.б.). Поляр-
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лык, икегә бүленгәнлек һәм шул ук вакытта капма-каршы якларның 
бердәмлеге табигатьнең универсаль принцибы итеп сурәтләнә.

Шеллинг табигать процессларында һәм күренешләрендә диалекти-
каны, ягъни зарурилык һәм очраклылык, бөтен һәм өлеш, эчке һәм 
тышкы, чикле һәм чиксез кебек капма-каршы якларның бердәмлеген 
тасвирлый. Эволюцион үсешне механик тасвирлаудан арынып, ул 
үсеш барышында яңа сыйфат барлыкка килүен күрсәтә. Табигатьнең 
динамик процессы сыйфат ягыннан аерылып торган баскычлардан 
тора.

Табигатьнең югары баскычлары (формалары) аның түбән баскычла-
рын дәрәҗәгә күтәрү белән бер. Икенче төрле әйткәндә, сан ягыннан 
үсү яңа сыйфатка китерә.

Үсешнең һәр баскычы үз эчендә түбән баскычларны да “тотып” 
тора, аларның эзләрен саклый (бу фикер соңрак Гегель тарафыннан 
диалектиканың инкяр итүне инкярлау кануны рәвешендә тәкъдим 
ителә).

Фикерләү формалары турында да Шеллинг шактый үзгә уйлый. 
Традицион, гадәти фикерләү формаль мантыйк кануннарына һәм 
кагыйдәләренә буйсына һәм зиһен сферасын, өлкәсен тәшкил итә, 
ләкин күренешләрнең асылын ачып бирә алмый. Аң әйберләрнең асы-
лын, гадәти фикерләүгә таянмыйча гына, аны турыдан-туры интел-
лектуаль интуиция ярдәмендә күреп белергә сәләтле. Нәкъ менә акыл 
әйберләрнең яшерелгән асылын – каршылыкларның бердәмлеген 
күрә. Ләкин бу очракта сүз гадәти түгел, ә “фәлсәфи һәм иҗади акыл 
иясе” акылы турында бара.

Шеллингның натурфәлсәфи карашларының уңай ягы булып, 
һичшиксез, метафизик, механик күзаллауга каршы көрәш нәтиҗәсендә 
диалектик фикерләү ысулын дәлилләү тора. Дөрес, үз вакытының 
башка натурфәлсәфәчеләре кебек табигый фәннәр биргән нәтиҗәләр 
белән бик исәпләшми һәм алар белән шактый каршылыкларга да 
керә.

XVIII гасыр ахыры – XIX гасыр башында Шеллинг үзенең “транс-
ценденталь фәлсәфәсен” төзү белән мәшгуль була һәм аны фәлсәфи 
системасының икенче кисәге дип атый. Күргәнебезчә, Шеллинг 
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фәлсәфәсенең беренче өлеше табигатьне фәлсәфи яктан өйрәнү була, 
ә икенче өлешендә немец фәлсәфәсенең игътибар үзәгендә кешенең 
субъектив дөньясы, аңның иң түбән халәтеннән башлап иң югары 
формаларына, үзаңга кадәр тарихы.

Беренче карашка Шеллингның югарыдагы фикерләре субъектив 
идеализмга китерә кебек, ләкин галим үзе уйлаганча, трансцен-
денталь идеализмны субъектив идеализмның бер төре дип карау 
дөрес түгел. Эш шунда, субъективлык аның тарафыннан субъектив 
тәэсирләргә яисә индивидуаль субъектның фикерләвенә генә кайта-
рылып калмый, ә акылның турыдан-туры әйберләрнең асылын күрүе 
итеп аңлатыла. Дөрес, әлеге интеллектуаль интуициягә гади, теләсә 
нинди субъект түгел, ә фәкать абсолют акылны чагылдыручы гений 
гына сәләтле.

Шеллингның “трансценденталь идеализмы” рух һәм табигать 
төшенчәләренең тәңгәл килүенә нигезләнгән объектив идеализмны 
тәшкил итә. Рух индивидуаль аң дип түгел, ә кешедән тыш булган 
акыл, Аллаһның үзаңы итеп тасвирлана. Галим фикеренчә, абсолют 
акыл субъектив һәм объектив аерымлыкларны юкка чыгара, барлык 
каршылыкларны бер-берсенә туры китерә торган, булырга мөмкин 
булган бөтен әйберләрне туплаган бердәнбер чынбарлык. Абсолют 
акыл галәмне барлыкка китерә. Һәм аннан башка галәмдә башка 
бернәрсә дә юк. Абсолют акыл рух та, табигать тә түгел, ә икенчесенең, 
ягъни табигатьнең “битарафлыгы” (магнит полюслары уртасындагы 
битарафлык кебек).
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4. Г.В.Ф.Гегельнең фәлсәфи системасы һәм ысулы
Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831) эре чиновник 

гаиләсендә туа. Тюбинген теологик институтында белем ала, 
берникадәр вакыт өй укытучысы, Нюрнбергта гимназия директоры 
булып эшли. 1801 елдан Иен университетында укыта һәм шул вакыт-
та Шеллинг белән бергә “Тәнкыйди фәлсәфи журнал” чыгара. 1816 
елдан Гейдельберг, ә 1818 елдан Берлин университеты профессоры.

Гегель иҗаты классик немец фәлсәфәсенең иң югары казанышы 
санала. Аның иҗатында Кант, Фихте, Шеллинг тарафыннан тәкъдим 
ителгән идеяләр диалектик рухта дәвам ителәләр. Ләкин Гегель 
үзеннән алда булган немец фәлсәфәчеләреннән бер башка өстен 
тора. Ул беренчеләрдән булып табигый, тарихи һәм рухи дөньяны 
өзлексез хәрәкәттә итеп сурәтли, объектив идеализм күзлегеннән ка-
рап, диалектиканың төп кануннарын һәм категорияләрен ача. Немец 
фәлсәфәчесе аңлы рәвештә диалектиканы танып белү ысулы буларак 
метафизикага каршы куя.

Гегель Кант яклап чыккан агностицизмга һәм априоризмга кар-
шы чыга һәм Кантның асыл һәм күренешне метафизик рәвештә 
аеруы белән һич тә килешми. Гегель уйлаганча, күренеш, асыл ке-
бек үк, объектив. Асыл күренә, ягъни үзен күренеш аша чагылдыра, 
ә күренеш үз чиратында асылны үзендә тота. Гегель фикеренчә, асыл 
һәм күренеш – берсе икенчесеннән башка яши алмый торган капма-
каршылыкларның бердәмлеге. Шунлыктан Кантның “үз эчендәге 
әйберләр”нең танып белүгә бирелмәве турындагы өйрәтмәсен кире 
кагарга кирәк. “Үз эчендәге әйбер” әле ул бер башлангыч мизгел ке-
бек кенә, әйбер үсешенең бер баскычы гына, ләкин эш моның белән 
генә тукталып калмый, ә дәвам итә, ди Гегель. Кант өйрәтмәсенең 
шушы өлешен инкяр итеп, Гегель “үз эчендәге әйбер”не, беренчедән, 
күп төрле мөнәсәбәтләргә кереп чагылыш таба, ә икенчедән, ул үзен 
күренешләр аша күрсәткәнлектән танып беленә. Гегель шулай ук 
башка немец классик фәлсәфәсе вәкилләренең кайбер карашларын да 
тәнкыйтьли.

Гегель фәлсәфәсен иң югары дәрәҗәдәге рациональләштерелгән 
мантыйклаштырылган объектив идеализм дип атарга тулы нигез бар. 
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Барлык асылның нигезендә мантыйк канунары, ягъни фикерләү ка-
нуннары ята, ләкин әлеге мантыйк классик мантыйк кебек формаль 
түгел, ә диалектик мантыйк. Әлеге кануннарны кайдан барлыкка 
килгәнлеге турындагы сорауга ул гади җавап бирә: алар Аллаһның 
дөньяны яратканга кадәр булган уйлары. Мантыйк Тәңренең таби-
гатьне яратканга кадәрге булган мәңгелек асылын сурәтли. Гегельның 
фәлсәфи системасы өч өлешкә бүленә: 1) мантыйк, 2) табигать 
фәлсәфәсе, 3) рух фәлсәфәсе.

Мантыйк, Гегель фикеренчә, барлык һәм фикерләүнең (мышление) 
тәңгәлләшүе, әлеге бердәмлек дөньяның да бердәм булуына китерә. 
Ләкин әлеге тәңгәлләшү абстракт рәвештә түгел, ә аерымлыкларны 
да күз алдында тоткан конкрет тәңгәлләшү. Тәңгәлләшү һәм аерым-
лык каршылыкларның бердәмлеге итеп аңлатыла. Эш шунда: абсо-
лют тәңгәлләшү табигатьтә була алмый, чөнки алай булганда, хәрәкәт 
тукталыр иде. Гегель тасвирлаган тәңгәлләшүнең асылы шунда, 
фикерләү һәм барлык икесе дә бер үк кануннарга буйсыналар.

Гегель уйлаганча, объектив абсолют фикерләү барлык асылның 
башлангычы гына түгел, аны хәрәкәттә тотучы, үстерүче көч. Объ-
ектив абсолют фикерләү, төрле күренешләр аша чагылып, абсолют 
идея сыйфатында була. Абсолют идея бер урында гына тормый, ул 
бертуктаусыз үсештә, бер баскычтан икенчесенә, югарырагына күчә. 
Үсешнең гомуми принцибы булып абстрактлыктан конкретлыкка 
күчү тора да инде ди бөек немец фәлсәфәчесе һәм зыялысы.

Гегельның объектив идеализм системасына кайбер үзенчәлекләр 
хас. Беренчәдән, пантеизм. Аллаһ уе, фикере кайдадыр күктә түгел, ул 
бөтен дөньяга, хәтта иң кечкенә әйберләргә дә үтеп керә. Икенчедән, 
панлогизм, ягъни Аллаһның объектив фикерләве катгый рәвештә 
булган мантыйкка ия. Һәм, ниһаять, өченчедән, диалектика.

Танып белү тәгълиматы турында сүз барганда, Гегель, һичшиксез, 
гносеологик оптимист буларак танылырга тиеш. Субъектив рух, 
кеше аңы әйберләрне өйрәнгәндә, аларда абсолют рухның, илаһи 
фикерләүнең чагылышын таба. Икенче төрле әйткәндә, ман-
тыйк – абсолют идеянең, аның үсешен күрсәтүче төшенчәләрнең, 
категорияләрнең закончалыклы хәрәкәте.
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Мантыйк үз эченә шулай ук диалектик фикерләүне, аның төп ка-
нуннарын: капма-каршылыкларның бердәмлеге һәм үзара көрәше, сан 
үзгәрешләренең сыйфати үзгәрешләргә күчүе, инкярлауны инкярлау 
һәм категорияләрен: эчтәлек һәм рәвеш, зарурлык һәм очраклык, асыл 
һәм күренеш, бөтен һәм өлеш, сәбәп һәм нәтиҗә, мөмкинлек һәм чын-
барлык, бердәнберлек һәм гомумилекне ала.

Табигать фәлсәфәсе. Гегель абсолют идеянең икенче баскычы итеп 
табигатьне саный. Табигатьне абсолют идея барлыкка китерә, ул аб-
солют идеянең икенче төрле яшәеше, табигать аннан башка яши ал-
мый. Нәкъ менә шушы юнәлештә немец зыялысы фәлсәфәнең төп 
мәсьәләсен хәл итәргә тырыша. Шуның белән бергә ул Ходаның 
дөньяны яратуы турындагы традицион дини карашлардан читләшергә 
тырыша. Абсолют идея мантыйк рәвешендә булганга, вакыттан һәм 
пространстводан тыш яши. Табигать белән Гегель абсолют идеянең 
бер этабы буларак кына кызыксына. Абсолют идея табигать өлкәсендә 
үзен өч төрдә – механика, физика, органикада күрсәтә.

Шунысын да әйтергә кирәк, Гегель үзенең фәлсәфи тәгълиматында 
табигать диалектикасын тиешенчә аңлап бетерә алмый. Ничек 
кенә сәер булмасын, бөек диалектик шул чор өчен алдынгы булган 
геологиядә, органик химиядә, эмбриологиядә, үсемлекләр  һәм  хай-
ваннар дөньясындагы эволюция идеяләрен кабул итми. Югарырак 
баскычтагы организмнарның түбәнрәкләреннән килеп чыгуы ту-
рындагы өйрәтмәне ул мәгънәсезлек дип атый. Аның фикеренчә, 
табигатьтәге күптөрле үзгәрешләр мәңгелек әйләнеш кысаларында 
гына бара. Яңа төр әйберләр фәкать рухият өлкәсендәге үзгәрешләрдә 
генә барлыкка килергә мөмкин.

Рух фәлсәфәсе. Рух – алда тасвирлап узылган ике баскычны – ман-
тыйк һәм табигать фәлсәфәсен бергә куша торган Гегель өйрәтмәсенең 
өченче этабы. Монда абсолют идея уянган кебек була, табигать         
“авызлыгыннан” котыла һәм абсолют рух рәвешендә чагылыш таба. 
Кеше – табигатьнең бер өлеше, әмма кеше рухы табигать җимеше 
түгел, ә бәлки абсолют рух нәтиҗәсе. Алай гына да түгел, табигать 
үзе дә рух тарафыннан яратылган.

Рухның үз үсеше өч баскыч аша башкарыла. Беренчесе – “субъек-
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тив рух” – өч төргә (антропология, феноменология һәм психология) 
бүленүче кешенең индивидуаль аңы. Икенчесе – объектив рух – шу-
лай ук өч төргә (хокук, әхлак һәм дәүләт) бүленүче кешелек җәмгыяте. 
Һәм, ниһаять, соңгы, абсолют рух, үз эченә сәнгатьне, динне һәм 
фәлсәфәне ала.

Рух, Гегель фикеренчә, үсеш халәтендә булып түбәннән югарыга 
күчүче ниндидер бөтенлек һәм берлек. Рухның үсешен хәрәкәткә 
китерүче көч итеп субъект һәм объектның, уй һәм әйбернең диалек-
тик каршылыгын күрсәтә. Шушы каршылыкларны чишә-чишә, рух үз 
азатлыгын аңлау юнәлешендә алга бара. Хакыйкый ирек зарурлыкны 
инкяр итүгә кайтып калмый, ә зарурлыкны төшенүдә, аның эчтәлеген 
ачуда.

Тарих фәлсәфәсенә килгәндә, Гегель фикерләрен телеологик төсмердә 
икәнлеген ачык күрәбез, ягъни тарих үсеше алдан билгенәлеп куелган 
максатка юнәлдерелгән. Фәлсәфәче тарихны өч дәвергә – көнчыгыш, 
антик һәм герман дәверләренә бүлә. Көнчыгыш дәвере тулысынча 
ирекне аңлаудан мәхрүм, антик дәвердә ирекне төшенү сайлап алын-
ган азчылыкка гына хас, ә герман халыклары, беренче чиратта немец-
лар, инде ирек стадиясенә җиттеләр. Күренә ки, әлеге коры һәм ясал-
ма корылманы кабул итүе шактый кыен. Моннан тыш Гегель дәүләтне 
ирекнең чагылышы итеп кенә түгел, Аллаһның җиргә төшүе дип тә 
аңлатырга тырыша. Кешелек җәмгыятенең һәм аның сәяси институт-
лар үсешенең иң югары ноктасы итеп социаль катламнарны саклап 
калучы, ләкин буржуаз-либераль рухтагы үзгәрешләргә ярдәм итүче 
конституцион монархияне саный.

Аерым халыкларның рухы диалектикасыннан бөтен дөнья вакый-
галары барлыкка килә. Һәрбер халык үзенә генә хас рухы белән бөтен 
дөнья тарихының бер баскычын, мизгелен тәшкил итә. Ә бөтендөнья 
тарихы исә “дөньяның абсолют максатын башкара”. Ләкин Гегель та-
рафыннан күпчелек халыклар алгарыштан читләштереләләр һәм та-
рихтан халыклар дип игълан ителәләр, чөнки алар абсолют рухның 
нинди дә булса өлешен чагылдыра алмыйлар. Андый халыклар 
исәбенә галим иң беренче Көнчыгыш халыкларын һәм славяннарны 
кертә. Аларның киләчәге юк һәм алар мәңгегә үз үсешләрендә туктап 
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калганнар. Әгәр дә бөтендөнья тарихы Көнчыгышта башланган бул-
са, аның финишы Көнбатышта булачак. Нәкъ Көнбатышта дөньяның 
абсолют максаты тормышка ашырыла да инде. Гегель фикере буенча, 
кешелек җәмгыятенең үсеше Берлиндагы Бранденбург капкасы кар-
шында тукталып калырга тиеш. Монда бөтендөнья тарихының иң 
югары бүбәче һәм ахыры, ул шушында үзенең үсешен тәмамлый.

Гегель фәлсәфәсендә дәүләттән дә өстен булып сәнгать, дин һәм 
фәлсәфә тора, ләкин бу очракта теләсә нинди фәлсәфә түгел, фәкать 
Гегель фәлсәфәсе генә таныла. Нәкъ анда абсолют идея тулысынча ча-
гылыш таба. Галим уйлаганча, дөньяның асылы үзенең өйрәтмәсендә, 
бигрәк тә “Мантыйк” дип аталган хезмәтендә яктыртыла.

Гегель әсәрләрендә диалетик метод һәм система. Алда әйтеп узыл-
ганча, Гегель фәлсәфәсендә тикшерү ысулын, методын һәм системаны 
күрсәтергә була. Система турында сүз барганда, теге яки бу әйбернең 
(бу очракта Гегель фәлсәфәсенең) структурасын, төзелешен күз ал-
дында тотабыз. Гегель фәлсәфәсенең төзелеше триада принцибыннан 
чыгып башкарылган. Ләкин күп очракта ул принцип ясалма рәвештә, 
шаблон, калып кебек кулланыла, материал шушы схемага көчләп ту-
тырыла. Әйтик, сәнгать – дин – фәлсәфә триадасын алсак, алар ара-
сындагы багланышлар мантыйкый яктан дәлилләнмәгәннәр, алай 
гына да түгел, фәлсәфә сәнгать һәм фәннең синтезы итеп сурәтләнә, ә 
ни өчен алай тасвирланганы аңлашылмый.

Гегель тәкъдим иткән ысулга килгәндә, аны һич икеләнмичә диа-
лектик ысул дип атарга төпле нигез барлыгын күрәбез. Әлеге ысул 
дөньяның каршылыклы үсешен чагылдыручы булып тора һәм бар-
лыкны тулырак, тирәнрәк аңларга бик нык ярдәм итә.

Бөек немец фәлсәфәчесенең ысулын һәм системасын чагыштырып 
карасак, алар арасында чишелмәс каршылык барлыгын күрәбез һәм 
бу турыда аның иҗатын тирәнтен өйрәнүче зыялылар – Фейербах, 
Герцен, Энгельс һ.б. язалар. Гегель фәлсәфәсенең ысулы һәм сис-
темасы арасындагы каршылык шуннан гыйбарәт: диалектик ысул 
үсешнең каршылыкларның үзара бер-берсенә йогынты ясавы, көрәше 
нәтиҗәсендә бертуктаусыз, мәңге барышын таный. Ә Гегельның сис-
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темасы үз үсешенең иң югары ноктасына җиткән һәм шунлыктан та-
рих үсеше туктап кала, җәмгыять үсешенең киләчәге юк булып чыга.

Гегель фәлсәфәсенең кайбер кимчелекләре булуга карамастан, аның 
иҗаты фәлсәфә тарихында гаять зур эз калдырды.
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5. Л.Фейербахның антропологик материализмы
Немец классик фәлсәфәсе мәктәбенең фәлсәфи материализм һәм 

атеизмның күренекле вәкиле булып Людвиг Фейербах (1804–1872) 
тора. Аның фәлсәфи карашлары Берлин университетында Гегель 
тарафыннан укылган лекцияләрне тыңлаганда формалаша башлый, 
әмма Фейербах аның өйрәтмәсен яклаучылырга иярми. Фейер-
бах, киресенчә, материализм позициясенә тулысынча күчеп, Ге-
гель фәлсәфәсен идеалистик һәм дингә якын булганы өчен катгый 
тәнкыйтьли.

Фейербах берничә фәлсәфи хезмәт яза. Алар арасында төп урынны 
“Христианлыкның асылы” исемле китабы алып тора. Фейербахның 
материалистик фәлсәфәсе Маркс һәм Энгельсның күзаллавы фор-
малашуына зур йогынты ясый. Ләкин Фейербах үзе марксист та, 
революционер да булып китә алмый һәм гомумән сәяси тормыштан 
читләшеп, гомеренең төп өлешен авылда үткәрә.

Үзенең фәлсәфи системасын Фейербах “яңа фәлсәфә” яисә “киләчәк 
фәлсәфәсе” дип атый. Гегель идеализмын тәнкыйтьләп, Фейербах ке-
шене табигать җимеше дип саный. Фикерләү сәләтенә фәкать кеше 
генә ия, дөньяда бернинди дә кешедән өстен илаһи акыл юк. Бу туры-
да табигый фәннәр, барча тәҗрибәгә таянучы гыйлемнәр сөйли, дип 
яза Фейербах.

Фәлсәфәнең төп соравын материалистик юнәлештә чишеп, Фейер-
бах дөньяның танып беленүенә ышына һәм үзен материалистик сенсу-
ализмны эзлекле рәвештә яклаучы, ә агностицизмга каршы көрәшүче 
итеп күрсәтә. Яңа фәлсәфә абстракцияләргә түгел, сиземләүгә, 
тәҗрибәгә таянырга тиеш. Немец материалисты кешенең сиземләү 
әгъзаларын хәтта фәлсәфә әгъзалары дип тә атый. Кешедәге сиземләү 
әгъзалары, Фейербах уйлаганча, әйберләрне адекват рәвештә танып 
белү өчен җитәрлек дәрәҗәдә камил.

Кеше сиземләве хайваннар сиземләвеннән тамырдан аерылып то-
ралар. Фейербах язганча, хайваннар сиземләве хайвани, ә кешене-
ке – кешечә. Спекулятив фәлсәфәгә каршы чыгып, ул бер үк ва-
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кытта тәгълимати фикерләүнең дә әһәмиятлелеген таный. Ләкин 
тәгълимати гыйлемнең хакыйкыйлыгын сиземләү тарафыннан алын-
ган мәгълүмат белән чагыштырып караганнан соң гына билгеләп 
була. Фейербах Гегельның идеалистик фәлсәфәсен нигездә урынлы 
тәнкыйтьләсә дә, ул Гегель өйрәтмәсенең иң кыйммәт өлешен – диа-
лектикасын кире кага, аңламый.1

Яңа фәлсәфәнең предметы булып кеше булырга, ә фәлсәфә үзе 
кеше турындагы өйрәтмәгә – антропологиягә әвереләргә тиеш. Кеше 
табигатьнең бер кисәге. Табигый фәннәр, дип дәвам итә Фейербах, 
иң беренче чиратта физиология, кешенең баш миендә бара торган 
фикерләү һәм физиологик процессларның бердәм булуын дәлилли. 
Фейербах, уйны ми тарафыннан бүленеп чыгарыла торган махсус 
җисем дип фикерләүче вульгар материалистларны да тәнкыйтьли, 
һәм уйны ми эшчәнлеге нәтиҗәсе, әмма ул матди түгел, ди. Вульгар 
материализм белән кушмасыннар өчен, Фейербах үзенең фәлсәфәсен 
ачыктан-ачык материализм дип атамый, әлбәттә, аңа карап аның 
фәлсәфәсе материалистик булудан туктамый.

Дин кеше йөрәгендә туа икән, аны кешенең эмоцияләрен бетереп 
булмаган кебек, юкка чыгарып булмый. Шулай булса да, Фейербах 
дини фантастик карашларның кайчан да булса бетәчәген фаразлый. 
Ләкин кайчан? Шул вакытта, дип җавап бирә немец материалистик 
фәлсәфәчесе, кайчан кешеләрнең бер-берсенә булган мәхәббәтләре 
дини хискә әверелә һәм традицион динне алыштыра. Кеше дин күктә 
вәгъдә ителгәннәрне җирдә табуга ирешер. Атеизм – ул чын дин, 
Тәңре булмаган дин, кешеләрнең туганлашу һәм мәхәббәт дине.

Диннең асылын аңлатырга тырышып, Фейербах дини ышануларны 
һәм хисләрне кешенең кайбер сыйфатларын үзеннән читләштерү белән 
аңлата. Акыл, көч, гаделлек һәм башка сыйфатлар кешеләрдән аерып 
алыналар, гомумиләштереләләр һәм күп тапкырларга көчәйтеләләр, 
һәм фантастик затларга тапшырылалар. Әгәр дә кошларның дине бул-
са, аларның алласы горур, көчле кош рәвешендә булыр иде, ди Фейер-
бах. Ә кеше исә тәңреләрне үзенә охшатып ясый, аларга үзенә хас яисә 
1 Бу уңайдан Фейербах су белән бергә сабый баланы да чыгарып түгә, дип, образлы 
рәвештә комментарий бирәләр.
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хас булырга тиешле уңай сыйфатларны фантастик рәвештә күпертеп 
тага. Бу читләштерү процессыннан ваз кичәргә, кешегә үзеннән тар-
тып алынган сыйфатларын аңа кире кайтарып бирергә, дини ышану-
ларны күктән җиргә төшерергә кирәк, дип яза немец атеисты.

Немец классик фәлсәфәсе – Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, Фейер-
бах – үзенә бертөрле бердәм рухи тәгълимат. Шушы күзлектән 
чыгып фикер йөртсәк, әлеге тәгълиматның кайбер уртак сыйфатла-
рын күрсәтергә була. Беренчедән, диалектиканы универсаль танып 
белү ысулы һәм бердәм мантыйкый категорияләр системасы буларак 
үстерү. Икенчедән, диалектик ысулны тарихи процессны аңлатуда 
куллану, кешелек тарихы үсешенең кануннарын күрсәтергә тырышу. 
Өченчедән, тарихи прогресс барлыгына чын күңелдән ышану, фәнни 
һәм фәлсәфи танып белүнең нәтиҗәле булуын тану. Һәм, дүртенчедән, 
гуманизм, кешегә тулысынча ышану, аны хөрмәтләү. Кеше төп максат, 
фәлсәфәнең үзәгендә торучы итеп күрсәтелә.

Классик немец фәлсәфәсе дөнья фәлсәфи үсешендә сизелерлек эз кал-
дыра, ул Маркс, Энгельс, Герцен, Чернышевский һ.б фәлсәфи карашла-
рын оешуга тәгълимати нигез булып тора, аның җирлегендә яңа фәлсәфи 
агымнар – неокантианство, неогегельянство һ.б. барлыкка килә.

Тема буенча кабатлау өчен сораулар

1. Классик немец фәлсәфәсенең төп үзенчәлекләре нинди?
2. Ни өчен XIX гасырда Германиядә фәлсәфәнең алга китүе күзәтелә?
3. Л.Фейербахның дингә мөнәсәбәте ничек?

Тема буенча әдәбият

1. Войтов А.Г. Философия: учебное пособие для аспирантов. М.: Дашков 
и Ко, 2003.
2. Спиркин А.Г. Философия. М.: ГАРДАРИКИ, 2006.
3. Гыйззәтов К.Т. Философия. 2 кит.: Кыскача философия тарихы. 
Философиянең нигез проблемалары: югары уку йорт. өчен д-лек. Казан: 
Мәгариф, 2002.
4. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учебник – М.: ТК Велби; Про-

спект, 2007.



ФӘЛСӘФӘ ТАРИХЫ

105  )

8 лекция

Рус фәлсәфәсе

1. Рус фәлсәфәсенең барлыкка килүенең үзенчәлекләре. 
XVIII гасырда Россиядә фәлсәфи аһәңнәр
2. П.Я.Чаадаевның фәлсәфи карашлары. 
Көнбатышчылар һәм славянофиллар
3. XIX гасыр рус материалистик фәлсәфәсе
4. В.С.Соловьев һәм Н.А.Бердяев фәлсәфәләре

1. Рус фәлсәфәсенең барлыкка килүенең үзенчәлекләре. 
XVIII гасырда фәлсәфи аһәңнәр

Рус фәлсәфәсе Көнбатыш фәлсәфәсеннән шактый зур үзенчәлекләре 
белән аерылып тора. Беренчедән, рус фәлсәфәсе мөстәкыйль рухи 
агым буларак фәкать XVIII гасырда гына барлыкка килә. Моның, 
әлбәттә, үз сәбәпләре бар: Россия җәмгыятенең Аурупа илләреннән 
нык артта калуы, безнең илдә беренче университетлар XVIII гасырда 
гына (Аурупада XII–XIII гасырларда) барлыкка килә һ.б. Икенчедән, 
фәлсәфәнең барлыкка килүе турыдан-туры Россиянең христианлык-
ны кабул итүе белән бәйләнгән, ягъни рус фәлсәфәсе дин кысала-
рында яши һәм үсә. Өченчедән, фәлсәфи идеяләр, карашлар ачыктан-
ачык бәян ителмичә, гомуми рус мәдәнияте аша үзләрен белгертәләр. 
Дүртенчедән, фәлсәфи төшенчәләр һәм категорияләр озак вакытлар 
барлыкка килмиләр. Бишенчедән, рус фәлсәфәсе үзенең төп игътиба-
рын әхлакый һәм тарихи мәсьәләләрне өйрәнүгә юнәлдерә. Алтынчы-
дан, рус халкының үзгә юлын һәм тарихи миссиясен дәлилләргә тыры-
шучы “рус идеясе”нә нигез салына. XI–XIII гасырларда рус фәлсәфәсе 
вәкилләре булып митрополит Иларион, Филофей, А.Курбский, Мак-
сим Грек, Симеон Полоцкий һ.б. торалар.

Фәлсәфи фикерләрнең алга таба үсешенә Петр I нең рус һәм 
Көнбатыш мәдәниятен якынайтуга юнәлдерелгән үзгәртүләр этәргеч 
була. Аның эшчәнлеге рус фәләсәфәсен христиан диненнән аеруга, 
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җәмгыятьтә чиркәүнең тоткан урынын киметүгә шактый зур йогын-
ты ясый.

XVIII гасырда рус фәлсәфәсенең мәгълүм вәкиле – Михаил Ломоно-

сов (1711–1765). Ул крестьян гаиләсендә дөньяга килә, Мәскәү славян-
грек-латин академиясендә, Германиядә укып, фәлсәфәне һәм табигать 
фәннәрен тирәнтен өйрәнә. Күпкырлы галим буларак физика, химия, 
астрономия, механика, геология, география, лингвистика фәннәрен 
үстерүгә зур өлеш кертә. Ломоносов Россиядә беренчеләрдән булып 
мәгърифәт һәм фәнни танып белүне диннән аерырга кирәклеген 
күтәреп чыга.

М.Ломоносов борынгы фәлсәфәдән килгән атомистик тәгълиматны 
дәвам иттерә, Декартның хәрәкәтнең юкка чыкмавы турындагы фи-
керен дәлилләргә тырыша, җисемнәрнең молекуляр төзелешле булу-
ларын күрсәтә (корпускулалар, ягъни молекулалар атомнардан оеша-
лар). Ул шулай ук изомерия, ягъни бер үк химик өлешләрдән торучы 
җисемнәрнең төрле төзелешле һәм төрле сыйфатлы булулары турын-
да фараз кыла.

М.Ломоносов тәҗрибәгә таянып, химик реакциядә катнашучы 
матдәләрнең массасы саклануын дәлилли һәм әлеге күренешне “го-
муми табигый канун” дип атый. Ул шулай ук җылылыкның механика 
кануннары белән бәйлелегенә ишарә ясый, ягъни кайнар җисемнәрнең 
кисәкчекләре кызурак, тизрәк, ә салкыннарының акрынрак әйләнәләр, 
дип яза. Шул чорның фән казанышларына таянып, тере һәм тере бул-
маган табигать үсешенең үзара бәйләнгән булуы турындагы фикерне 
әйтеп калдыра.

Бөек рус галиме инглиз фәлсәфәчесе Д.Локкның беренчел һәм икен-
чел сыйфатлар турындагы өйрәтмәсен берникадәр тәнкыйтьләп, бе-
ренчел һәм икенчел сыйфатларның объектив рәвештә яшәүләре һәм 
җисемнәрне тәшкил итүче корпускулаларның физик үзенчәлекләре 
белән бәйле булулары турындагы фикерен әйтә.

Танып белү мәсьәләләрен өйрәнгәндә, М.Ломоносов тәҗрибәи һәм 
тәгълимати тикшеренүләрнең бердәмлеге турындагы карашны ни-
гезли: тәҗрибәи тикшеренүләр – галимнең куллары, ә тәгълимати 
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тикшеренүләр – аның күзләре, дип образлы рәвештә танып белү про-
цессын тасвирлый рус галиме.

XVIII гасырның ахырында һәм XIX гасыр башында Россиянең 
рухи тормышына француз мәгърифәтчелегенең көчле йогынты яса-
вын күрергә була. Бу чорда фән һәм белем бирүнең алга таба үсеше 
күзәтелә, 1755 елда алдынгы мәдәният һәм гыйлем, хөр фикер үсеше 
учагы булып киткән Мәскәү университеты ачыла.

Россия фәлсәфәсенең үсеше Руссо, Вольтер, Монтескье һ.б. фран-
цуз энциклопедистларының һәм материалистларының фикри йо-
гынтысы астында үсә. Көнбатыштагы сәяси һәм рухи үзгәрешләр 
Россиядә дә хөр фикер үсешенә китерәләр, ә рус мәгърифәтчеләренең 
алдынгы вәкилләре (Д.С.Аничков, С.Е.Десницкий, Я.П.Козельский, 
П.С.Батурин, Н.И.Новиков һ.б.) Россия чынбарлыгының төрле якларын 
тәнкыйтьлиләр, ләкин шул ук вакытта “акыллы патшага”, “тәхеттәге 
фәлсәфәчегә” өмет баглыйлар.

Нәкъ шушы чорда Россиядә инкыйлаби фикерләүгә нигез са-
лучы Александр Николаевич Радищев (1749–1802) эшчәнлеге 
күзәтелә. Самодержавиене һәм крепостной хокукны тәнкыйтьләп, 
ул самодержавиенең халык хәлен җиңеләйтүгә сәләтсезлеге турында 
нәтиҗә ясый. Үзенең “Петербургтан Мәскәүгә сәяхәт” (бу хезмәтен 
бастырган өчен аны үлем җәзасына хөкем итәләр, соңыннан ул Себергә 
сөрелү белән алыштырыла) исемле китабында крестьяннарның түзеп 
булмаслык авыр хезмәтен, аларның хәерчелеген һәм хокуксызлыгын, 
ә шул ук вакытта дәүләтнең тыштан ялтыравын кискен тәнкыйтьли, 
халыкны алдынгы фикерләр белән агарту кирәклеген күтәреп чыга.

Себердә сөргендә чагында А.Н.Радищев үзенең дүрт өлештән торган 
“Кеше, аның үлемлелеге һәм үлемсезлеге турында” исемле фәлсәфи 
хезмәтен яза. Беренче ике өлешендә үлем һәм үлемсезлек мәсьәләсе 
материалистик рухта карала.

XVIII гасырның фәнни казанышларына, француз энциклопедистла-
ры фикерләренә һәм рус материалистик традициягә нигезләнеп, 
А.Н.Радищев кешенең рухи тормышы аның тәне белән бәйле булуын 
күрсәтә һәм тәннең үлеме котылгысыз рәвештә җанның да үлеменә 
китерә, ди. Галим фикеренчә, кеше тере затлар үсешенең иң югары 
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баскычында торуы, үз табигатенең иҗади булуы, үзен-үзе иҗат итүе 
белән башка затлардан тамырдан аерылып тора. Кеше тәненең камил 
булмавы үсеш өчен көчле этәргеч булып тора. Кеше – үзгә зат һәм 
шунлыктан үлемсез дип нәтиҗә ясый рус зыялысы.

Хезмәтенең соңгы ике өлешендә А.Н.Радищев җанны үлемсез 
дип игълан итеп, алдагы фикерләренә капма-каршы булган идеяләр 
тәкъдим итә. Фикерләү һәм тоюның асылын тикшереп, танып белүне 
тоючанлык тәҗрибәсенә кайтарып калдырырга ярамый дигән 
нәтиҗәгә килә, чөнки фикерләү, уйлау асылы буенча тоючан түгел. 
Кеше җаны “үзенә үзе хуҗа”, гади, бөтенләй тәннән үзгә, үлемсез. 
Галим җанның сыйфаты ягыннан үзгә, бердәм булуын югары бәяли, 
“нәкъ шундый булганлыктан кеше кичә булган вакыйгаларны искә 
төшерергә, чагыштырырга һәм уйларга сәләтле” дип саный.

А.Н.Радищев җанның үлемсезлеге турындагы фикерне дәлилләүче 
сыйфаты итеп кеше тормышының мәгънәсен камиллеккә омтылу һәм 
мәңгелек бәхет теләген атый. Аның уйлавынча, Тәңре безне шушы бу-
рычны үти алмаслык итеп яратмаган, шунлыктан кеше тәне үлгәннән 
соң икенче төрле, югарырак, сыйфаттагы яшәешкә ия була һәм үзенең 
камиллеккә таба юлын бертуктаусыз дәвам итә. Рус фәлсәфәчесе 
җанның үлемсезлеген нигезләгәндә, табигый фәннәр канунына 
– энергия саклану, көч саклану канунына мөрәҗәгать итә. Әгәр дә 
табигатьтә көчнең югалуы мөмкин түгел икән, “рухилык” та, “җан” 
да, “фикерләү” дә эзсез юкка чыга алмый, дип яза рус зыялысы.
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2. П.Я.Чаадаевның фәлсәфи карашлары. 
Көнбатышчылар һәм славянофиллар

Петр I тарафыннан Россияне аурупалаштыру сәясәте, 1812 елгы Ва-
тан сугышында җиңү илнең тормышына каршылыклы йогынты ясый. 
Бер яктан, уңай нәтиҗәләрне күрсәтергә була. Аурупа илләре белән 
сәүдәнең көчәюе һәм илнең икътисади үсеше тизләнүе, фән, сәнгать, 
архитектураның чәчәк атуы, җәмәгатьчелек мәнфәгатьләренең рухи, 
дөньяви мәдәнияткә йөз белән борылуы күзәтелә. Фән һәм сәнгать 
белән шөгыльләнү шәхесне югары бәяләүгә китерә, аның җәмгыятьтәге 
статусын бермә-бер күтәрә. Икенче яктан, тискәре нәтиҗәләр дә күзгә 
ташлана: рус мәдәнияте ике юнәлешкә аерыла – Аурупага йөз тотучы-
лар (көнбатышчылар) һәм рус халкының милли үзенчәлекләрен өстен 
куючылар (славянофиллар). Ике юнәлеш вәкилләре уртак мәсьәлә 
– Россиянең киләчәк язмышы турында кайгырталар, әмма мәсьәләне 
чишү юлларын төрлечә тәкъдим итәләр.

Петр Яковлевич Чаадаев (1794–1856) – фәлсәфәче, 1812 елгы 
Ватан сугышында катнашучы, Пушкинның дусты һәм заманда-
шы, иҗтимагый-сәяси эшлеклесе, көнбатышчылыкка рухи нигез 
салучы дип санала. П.Я.Чаадаев рус иҗтимагый фикер тарихында 
беренчеләрдән дини-фәлсәфи карашны, тарих фәлсәфәсен һәм соци-
ологияне берләштергән система төзи. Аның карашлары тулысынча 
диярлек “Фәлсәфи хатлар” хезмәтендә чагылыш таба. П.Я.Чаадаев уй-
лаганча, кешелек үзенең максатын бары тик Аллаһ ярдәме белән генә 
башкара ала. Күренгәнчә, рус фәлсәфәчесе үзен дини карашлы фикер 
иясе итеп күрсәтә. Акылның табигый үсеше аң үсешеннән элгәре бул-
ган априор дини хакыйкатьләрне кабул итүдән тора. Фәлсәфәнең та-
бигый нигезен беренчел дип аталган фактлар тәшкил итә. Иң мөһим 
фактларга килгәндә исә, алар фактлардан да килеп чыкмыйлар, хәтта 
аларның үзләренә таянып дәлилләп булмый, шунлыктан иң мөһим 
фактларга ышанырга гына кала. Шуңа күрә фәлсәфәдән ышануны, 
инануны алып ыргыту фәлсәфәнең үзен юкка чыгару белән бер. Ина-
ну, дип фикер йөртә П.Я.Чаадаев, кешелек һәм аерым шәхес акылы 
үткән юлның башында һәм ахырында тора.

Онтологиядә П.Я.Чаадаев шактый үзгә карашларын бәян итә һәм 



( 110 

М.М. ЗАРИПОВ 

XIX гасырда аерым бер фәлсәфи юнәлешнең тәшкил иткән “барча-
бердәмлек” (рус. – всеединство) агымына юл ача. Дөнья нигезендә нин-
дидер бер бөек “барча” ята, ул кеше белән берничек тә бәйләнмәгән, 
объектив халәттә. “Бөек Барча” Хода йөзләренең (ипостась) чагы-
лышы, матди һәм рухи рәвештә яши һәм барлыкның бердәм булуын 
аңларга ярдәм итә.

Үзенең дөньяга карашларында Ньютон ачышларына таянып фи-
кер йөртә һәм “әүвәл сәбәп” идеясен яклап, хәрәкәтне механик 
физика күзлегеннән гадиләштереп тасвирлый. Рус фикер иясе 
үзенең хезмәтләрендә Борынгы Грециядә тәкъдим ителгән атомизм 
тәгълиматын, физика, физиология, механика фәннәрен файдалана.

Гносеология өлкәсендә П.Я.Чаадаев кеше аңының объектив 
сәбәпләр нәтиҗәсендә барлыкка килүен күрсәтә. Галим исәпләгәнчә, 
акыл һәрвакыт икенчел, ягъни буйсынган була. Физик дөньяны та-
нып белүче акыл нәрсәгә буйсына соң дигән сорауга П.Я.Чаадаев, 
шушы дөньяның кануннарына, дип җавап бирә. Шунлыктан физик 
дөньяны танып белү кораллары булып фикерләү, сизгерлек тора. 
Кеше шушы чараларны кулланып, әйберләрнең хәрәкәттәге халәтен 
бик дөрес ачып бирә торган кануннарга буйсына. Табигатьне танып 
белү нәтиҗәсендә кеше кайбер күренешләрне алдан күрергә, фараз-
ларга һәм җансыз материягә гаять зур йогынты ясарга сәләтле.

Матди дөнья интеллектуаль дөньяда кабатланганга күрә, 
П.Я.Чаадаев рухи дөньяны тануны физик дөньяны тану белән чагыш-
тыра. Шуңа күрә рух күренешләрен аналогия буенча матди дөнья 
күренешләреннән чыгарырга була. Рухи дөньяны танып белү процес-
сын П.Я.Чаадаев бер дә гадиләштерми, чөнки рухи дөнья коры саннар, 
чикләнгән һәм төгәл нәтиҗәләр бирә торган дөнья түгел. Киресенчә, 
ул – ирекле ихтыяр көче патшалыгы, монда физик дөнья чарала-
рын куллану мөмкин түгел. Кешелек рухының һәрбер хәрәкәтен 
П.Я.Чаадаев Ходаның дөньяга өзлексез тәэсир итүенең чагылышы 
итеп күрсәтә. Шул сәбәпле рухи дөнья кануннары гадәти чаралар 
ярдәмендә танып беленми, кеше теге дөнья турында бернәрсә дә 
белә алмый. Безгә ике дөньяга да карый торган гомуми канунны белү 
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мөмкинлеге бирелмәгән, андый канун бары тик югары акыл тарафын-
нан гына иңдерелергә мөмкин.

Кеше турында фикер йөрткәндә, П.Я.Чаадаев кешене аерым алып 
кына өйрәнеп булмаганлыгын ассызыклый. Кеше ыруг булып 
яшәгәндә генә аның аңы барлыкка килә, аң аерым рәвештә оешмый. 
Кешеләр бер-берсе белән аралашмасалар, табигать турында уйлый 
алмаслар, ә башка җанварлар кебек чирәм ашап йөрерләр иде, ди рус 
галиме. Кеше шулай ук үзенең рухи халәтен аңа кадәр яшәгәннәрдән 
мирас итеп ала, дөньякүләм акылның бер өлешеннән файдалана.

Кешенең ыруглык белән аерылгысыз асылы конкрет шартларда, үзе 
кебек затлар белән аралашу процессына, милли мәдәният кысаларын-
да тормышка ашырыла. Һәрбер халыкның үзенә генә хас яшәү рәвеше, 
дөньяга карашы, милли үзаңы, әхлагы була. Шунлыктан аерым кеше 
нинди дә булса бер милләт вәкиле буларак кына бөтен кешелеккә ка-
рый, шул сәбәпле патриотизм хисе кешенең гадәти халәте. Халыклар 
да әхлакый затлар һәм шуңа күрә тарихны аңлау да әхлакый күзлектән 
башкарылырга тиеш.

Кешелек тарихын П.Я.Чаадаев Аллаһ ихтыяры чагылышы итеп 
сурәтли. Тарихи вакыйгаларның һәм аерым кешенең акылы шәхес 
эшчәнлеге белән түгел, ә Аллаһ тарафыннан идарә ителәләр.

П.Я.Чаадаев күрсәткәнчә, христиан дине мәдәният үсешенең ни-
гезен тәшкил итә, ләкин рус фәлсәфәчесе католик һәм православие 
чиркәүләрен кискен рәвештә бер-берсенә каршы куя һәм Көнбатыш 
Аурупа мәдәниятен рус мәдәниятеннән күпкә өстен иткән католи-
цизмны якын күрә. Православие чиркәвен Россиядә колбиләүчелекне 
саклаган өчен тәнкыйтьли, монархик идарә итүгә каршы чыга, чын 
христиан дине бары тик католицизм аша гына чагылыш таба дип 
уйлый. Россиянең киләчәгенә дә ул пессимист буларак карый: анда 
традициялар юк, чөнки без башкалардан бик нык артта калдык, без 
Көнбатышка да, Көнчыгышка да карамыйбыз, тарихыбыз юклыкка 
таба бара, бүгенге көн белән генә яшибез, үткәнебез дә, киләчәгебез 
дә юк, ди П.Я.Чаадаев.

Рус акыл иясе үзенең кайбер хезмәтләрендә, Россия артка калган 
булу сәбәпле Аурупа ясаган ялгышулардан һәм алдашулардан коты-
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ла ала, дип яза. Россия аңа чаклы булган җәмгыятьләрдә барлыкка 
килгән идеяләрне тормышка ашырырга сәләтле. Европада тупланган 
уңай тәҗрибәне өйрәнеп, Россия динне һәм интеллектуаль тормышны 
берләштерү үзәгенә әверелергә мөмкин. Әмма шундый мөмкинлекләр 
булса да, әлегә халыклар үсешенә бернинди дә өлеш кертмәдек, дип 
нәтиҗә ясый П.Я.Чаадаев.

П.Я.Чаадаев калдырган мирастан рус фәлсәфи фикер тарихында ике 
агым – көнбатышчылар һәм славянофиллар барлыкка килә.

Көнбатышчыларның вәкилләре булып А.И.Герцен, Т.Н.Грановский, 
Н.П.Огарев, В.П.Боткин, К.Д.Кавелин, В.Г.Белинский, И.С.Тургенев 
һ.б. тора. Көнбатышчылык, гомумән алганда, Аурупага йөз тота, 
Россиянең тарихи үсешен “турайтып” Көнбатыш цивилизациясе бар-
ган юлга юнәлдерә, икенче төрле әйткәндә, Россия Аурупада хаким-
лек иткән кыйммәтләрне үзләштереп Көнбатыш илләре үткән юлга 
басарга тиеш.

Көнбатышчылардан аермалы буларак, славянофиллар (К.С.Аксаков, 
И.В.Киреевский, А.С.Хомяков һ.б.) Россия Аурупа илләре киткән юл-
дан тамырдан аерылып торучы юнәлештә үсәргә тиеш дип саныйлар. 
Алар уйлаганча, рус халкы тарихы шулкадәр зур милли үзенчәлеккә 
ия, башка илләр үсеше белән Россия үсеше арасында бернинди              
дә уртаклык була алмый. Рус милли үзаңы һәм мәдәнияте башка ха-
лыклар мәдәниятенә һич тә мохтаҗ түгел. Рус милли үзаңына сәясәт 
өлкәсендә монархия тулысынча туры килә, чөнки монархия генә 
җәмгыятьне саклап кала ала. Россия тарихының нигезен фәкать пра-
вославие генә тәшкил итәргә тиеш.
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3. XIX гасыр рус материалистик фәлсәфәсе
Россиядә XIX гасыр уртасында материалистик фәлсәфә оеша һәм 

тарала. Аның күренекле вәкилләре булып А.И.Герцен, Н.П.Огарев, 
В.Г.Белинский, Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов, Д.И.Писарев, 
М.А.Антонович һ.б. тора. Әлеге рус зыялылары революцион демократ-
лар буларак крепостнойлык хокукына һәм абсолют самодержавиегә 
каршы көрәшәләр. Аларның күбесе талантлы әдәби тәнкыйтьче һәм 
публицист иделәр һәм фәләсәфә тарихында да тирән эз калдырды-
лар.

Александр Иванович Герцен (1812–1870) бөтендөнья фәлсәфәсе 
тарихында беренче тапкыр Гегель диалетикасын, тәнкыйди тикше-
реп һәм аны идеализмнан арындырып, материализм белән кушарга 
тырыша. “Табигатьне өйрәнү турындагы хатлар” дигән китабында 
А.И.Герцен нәкъ менә шушы юнәлештә фикер йөртә.

А.И.Герцен шул чор материализмының зур кимчелеген, аның ме-
тафизик рәвештә булуын тулысынча аңлый һәм бу уңайдан әлеге 
фәлсәфи юнәлешне идеализмнан калыша дип яза. Рус материалисты, 
алдан күрсәтелгәнчә, шул чор материализмын Гегель диалетикасы 
белән кушып, аны җанландырырга омтыла.

Немец фәлсәфәсе Гегельның тәгълиматын тәнкыйтьләсә дә, 
А.И.Герцен Фейербах кебек “су белән бергә сабыйны да түкми”, ә иң 
алдынгы өлешен – үсеш турындагы идеяне алып кала. Рус зыялысы 
Гегель диалектикасын образлы рәвештә “көчле таран”, “революция 
алгебрасы” дип атый. А.И.Герцен шулай ук беренчеләрдән булып не-
мец галименең прогрессив методы һәм консерватив фәлсәфи система-
сы арасындагы каршылыкны күрә. 

А.И.Герцен фикерләү кануннарын һәм формаларын чынбарлык 
кануннарының чагылышы, барлык кануннарын аңлап эш итү дип 
сурәтли. Кеше үзенең акылын табигатькә такмый, ә фәкать аңында 
булганнарны гына аңлый. Кеше – табигатьнең бер кисәге, һәм алар-
ны шартлы рәвештә генә бер-берсенә каршы куярга мөмкин. Рус 
фәлсәфәчесе танып белүдә кешенең матди эшчәнлегенең зур әһәмияткә 
ия булуына ишарә ясый. Уйлау, дип яза ул, гамәл белән бергә барма-
са, хыял гына булып кала. Кеше уйларга гына сәләтле зат түгел, ул 
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үзен эштә дә күрсәтә ала, ә гамәл – тәгълимат һәм практиканың тере 
бердәмлеге.

А.И.Герцен кешенең биологик асылын гына тасвирлап калмый, ә 
бәлки, аның җәмгыятьне һәм табигатьне үзгәртүдә актив катнашуын 
һәм шунлыктан социаль-тарихи зат булуын да яктырта. 

Гегельдән аермалы буларак, А.И.Герцен диалектика кануннарын 
иң әүвәл матди дөнья кануннары, ә аннары гына уйлау канунна-
ры итеп сурәтли. Галим фәлсәфә һәм төгәл, табигый фәннәр, гому-
милек һәм аермалык, рациональ һәм эмпирик төшенчәләрнең үзара 
мөнәсәбәтләрен тасвирлый. Аның анализ һәм синтезның, индукция 
һәм дедукциянең бердәмлеге турындагы фикерләре дә игътибар-
га лаек. Әгәр дә фәлсәфә аерым фәннәр биргән гыйлемгә таянмаса, 
күзаллауның нигезен тәшкил итә алмас һәм метод сыйфатында да үз 
бурычын үти алмас иде. Икенче яктан караганда, дип дәвам итә рус ре-
волюцион демократы, фән үзе дә фәлсәфи ысулдан, мантыйктан тыш 
уңышка ирешә алмый. А.И.Герцен фән һәм тәҗрибәнең бердәмлеге 
яклы, аларны аеру яисә каршы кую ике як өчен дә зарарлы.

Кешелек тарихы белән бәйле мәсьәләләрне яктыртканда, А.И.Герцен 
тарихта төп урынны халык алып тора дип күрсәтә. Аның яшәеше 
кемнең дә булса ихтыяры белән бәйләнмәгән, ягъни табигать үсеше 
кебек объектив башкарыла. Тарих гомумән объектив процесс, кешелек 
табигать шикелле аң катнашыннан тыш үзеннән-үзе үсә. Кешеләрнең 
аңы үсмәгән, соңгы искәрмә җәмгыятьнең югары катламнарына да, 
түбән катламнарына да кагыла: хәерчелектә, авыр эштә эшләүчеләр 
күп нәрсәне аңлый алмаган кебек, байлар, ялкаулар да аң үсешендә 
алга бармыйлар. Халык массаларын фән казанышлары белән таныш-
тыру, агарту өчен иң беренче чиратта аларны туйдырырга кирәк. Ач 
карынга бернинди дә гыйлем керми, кешенең тамагы туйганнан соң бе-
лем алу өчен буш вакыты калырга тиеш дип фикер йөртә А.И.Герцен. 

Николай Гаврилович Чернышевский (1828–1889) фәлсәфәсе 
А.И.Герцен карашлары белән шактый охшаш. Ул да А.И.Герцен кебек 
фәлсәфи материализмны һәм диалектик методны кушарга тырыша. 

Үзенең төп фәлсәфи хезмәтләрендә (“фәлсәфәдә антропологик прин-
цип”, “хорафат һәм мантыйк кагыйдәләре” һ.б.) Н.Г.Чернышевский 
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иҗтимагый тормышны кешенең үзенчәлекләре һәм мәнфәгатьләре 
белән турыдан-туры бәйләп һәм аны нигездә биологик зат буларак 
тасвирлап, Фейербах тәкъдим иткән антропологик принципка таянып 
фикер йөртә. Аның уйлавынча, фәлсәфә кешедә медицина, физиоло-
гия, химия фәннәре нәрсә күрсә, шуны күрә. Кеше табигатен икегә 
бүлеп карау да дөрес түгел, чөнки кешенең рухи тормышы аның фи-
зик халәтеннән аерылып тормый, табигый рәвештә кешенең физик 
табигатен дәвам итә.

Н.Г.Чернышевский табигатьне өйрәнүче фәннәр бирә торган 
гыйлемнән тыш дөнья турында аерым махсус фәлсәфи белем була 
алмый. Икенче төрле әйткәндә, рус революцион демократы таби-
гать һәм кеше яшәеше кануннарының, фәлсәфә һәм табигать беле-
мен тәңгәлләштереп, кешенең иң беренче чиратта җәмгыять үсеше 
нәтиҗәсе икәнлеген исәпкә алмый. 

Рус зыялысы дөньяны бердәм һәм асылда матди дип күрсәтә. Анда 
идеяне эзләү урынсыз, чөнки төрле сыйфатта төрле материя генә бар. 
Сыйфаты ягынан төрле һәм бер үк вакытта бердәм булган материя 
бертуктаусыз хәрәкәттә. 

Н.Г.Чернышевский, объектив яшәүче әйберләрнең кеше аңында 
нигездә дөрес чагылыш табуын аңлый һәм ул вакытта киң таралган 
И.Кант фәлсәфәсенә тискәре карашта тора. Рус галиме әйтүенчә, та-
нып белүнең трансценденталь һәм априор формалары И.Кант тара-
фыннан ихтыяр иреген яклау җанның үлемсезлеген һәм Аллаһның 
барлыгын дәлилләү өчен чыгарганнар. Н.Г.Чернышевский немец клас-
сик фәлсәфәсен “үз эчендәге әйберләр” өйрәтмәсен, аларның танып 
белүгә бирелмәвен кабул итә алмый.

Н.Г.Чернышевский, агностицизмны һәм субъектив идеализмны “ил-
люзионизм” дип атап, кеше танып белүенең дөрес, яисә ялгыш булуы 
гамәли тормышта ачыклау дип уйлый. Нәкъ менә практика, гамәл 
алдауларны, үзалдауларны фаш итүче булып тора да инде. Практика  
– хакыйкатьнең критерие, нигезе, танып белүнең максаты. Тәгълимат 
кешеләргә хезмәт итәргә тиеш, ә аның өчен ул хакыйкый булырга 
тиеш. Ялган тәгълимат турыдан-туры гамәлләрнең ялгыш һәм зарар-
лы булуына китерә. 
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Танып белү тәгълиматын тәкъдим иткәндә, Н.Г.Чернышевский үзен 
материалист буларак кына түгел, диалектик буларак та күрсәтә. Ул 
“мәңгелек” һәм “тормыштан аерылган хакыйкатьләрне” инкяр итә 
һәм хакыйкатьнең һәрвакыт конкрет булуын ассызыклый. Чөнки 
чынбарлыкта һәрбер хакыйкать теге яки мондагы аерым шартлар, 
урын һәм вакыт белән бәйләнгән. Чын һәм тулы хакыйкатькә ирешү 
өчен әйберне төрле яктан һәм тулысынча тикшерү зарури дип яза 
рус революцион демократы үзенең хезмәтләрендә. Фәлсәфи матери-
ализмга һәм диалектикага таянып, Н.Г.Чернышевский үзенең эстетик 
тәгълиматын төзи. Сәнгать әсәрләрендә типик образлар аша тере тор-
мыш, яшәеш чагылыш табарга тиеш. Бу уңайда ул “чиста сәнгать” дип 
аталган юнәлешне тәнкыйтьли. Аның фикеренчә, “сәнгать сәнгать 
өчен генә” дигән юнәлеш “байлык байлык өчен генә”, “фән фән өчен 
генә” уйдырмалар кебек сәер юнәлеш. Барча эш нәтиҗәләре буш, коры 
шөгыль булып калырга тиеш түгел, ә кешеләргә файда, уңай нәтиҗә 
бирергә тиеш. Н.Г.Чернышевскийның әлеге фикерен утилитаризм ча-
гылышы итеп кабул итү, әлбәттә, дөрес булмас иде. Ул уйлаганча, 
сәнгать мөстәкыйль булырга тиеш һәм аның әһәмияте  җәмгыятьтә 
гаять зур, ләкин чын сәнгать, беренчедән, реалистик, ягъни тормыш-
ны дөрес чагылдырырга, ә, икенчедән, иҗтимагый үсешкә, кешенең 
әхлакый камилләшүенә хезмәт итәргә тиеш. Галим уйлавынча, төп эс-
тетик категория буларак гүзәллек “чиста сәнгать” тарафыннан түгел, 
ә тормышның үзеннән барлыкка китерелә.

Н.Г.Чернышевский тарихи процессның оптимистик рухта тасвир-
лый. Аның фикеренчә, иҗтимагый мөнәсәбәтләрнең камилләшүе фән 
үсеше белән тыгыз бәйләнгән. Рус галименең тарихи үсешне Нева 
проспекты тротуары кебек туры бара дип аңларга ярамавы турында-
гы фикере безгә яхшы мәгълүм. Тарихның шактый катлаулы юллар, 
сикәлтәләр, тузанлы, пычрак кырлар аша үткәнлеге тасвирлана. Шун-
лыктан иҗтимагый эшчәнлек белән шөгыльләнергә омтылучылар ал-
дан ук авырлыкларга әзер булып торырга тиеш. Н.Г.Чернышевский, 
тарихи үсешнең катлаулы булуына карамастан, аның акрынлап булса 
да алга таба үсешенә ышана.
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4. В.С.Соловьев һәм Н.А.Бердяев фәлсәфәләре
Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900) гомеренең озын булуы-

на карамастан, күләмле һәм шактый үзенчәлекле фәлсәфи тәгълимат 
калдыра. Аның төп фәлсәфи хезмәтләре “Көнбатыш фәлсәфәсенең 
кризисы. Позитивистларга каршы” (1874), “Төпле гыйлемнең фәлсәфи 
нигезләре” (1877), “Изгелекне яклау” (1887), “Өч сөйләшү” (1890) дип 
атала. 

В.С.Соловьев – фәлсәфә тарихында шактый үзгә булган юнәлешләргә 
бербөтенлек фәлсәфәсе һәм софиологиягә нигез салучы. Соңыннан 
В.С.Соловьевның карашларына таянып башка рус фикер ияләре үз 
өйрәтмәләрен бәян итәләр. 

Бөек рус зыялысы, беренчеләрдән булып фәлсәфәне, фәнне һәм 
динне иҗади берләштреп, “ирекле теософия” исеме астында яңа 
тәгълимат төзергә омтыла. В.С.Соловьев асылда дини өйрәтмә ту-
дырса да, аның карашларын фәкать дингә кайтарып калдыру, мөгаен, 
дөрес булмас. Чөнки ул фәлсәфәне дингә буйсындырмый, ә алар-
га тигез карый, ә кайбер очракта хәтта фәлсәфә диннән өстенрәк 
итеп күрсәтелә. Бу уңайдан акыл иясе православие чиркәве Сино-
ды тарафыннан тәнкыйтьләнә, кайбер хезмәтләрен бастыру тыела. 
В.С.Соловьев фикеренчә, фәлсәфәнең әхлакый-гамәли әһәмияте гаять 
зур, шунлыктан фәлсәфә абсолют идеал югарылыгыннан чынбарлык-
ка тәнкыйди күз ташлый ала. Рус акыл иясе халык тормышка уңай 
тәэсир итәргә сәләтле “гамәли фәлсәфәне” яклап чыга. 

В.С.Соловьев дөньяны объектив идеализм һәм үзенчәлекле пантеизм 
күзлегеннән чыгып тасвирлый. Аның өйрәтмәсендә төп төшенчәләр 
булып асыл, абсолют Хода (күп очракта алар үзара тәңгәл). Чын асыл 
нинди дә булса коры корылма яисә төшенчә түгел. Ул субъектның их-
тыяры, рухи зат. Нәкъ менә шушы асылның тормышка ашырылышы 
тарихи, космик һәм теологик процессның барышын тәшкил итә дә 
инде. 

В.С.Соловьев золымның сәбәбен табарга тырыша һәм аны индиви-
дуализация принцибы белән бәйли, ягъни һәркемнең эгоистик ом-
тылышлары, башкаларны читкә кагу дөньяның Ходадан читләшүенә 
китерә. Дөрес, фәлсәфәче фикеренчә, әлеге принцип Хода күрсәтмәсе 
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нәтиҗәсе. София эшчәнлеге нәтиҗәсендә тәртипсезлектән гамәл,  
космос барлыкка килә. В.С.Соловьевның пантеистик төсмердәге 
фәлсәфәсе фани дөньяны Ходадан аерым итеп түгел, ә Аның 
үзенчәлекле бер халәте итеп сурәтләнә. Икенче төрле әйткәндә, 
дөньяны яратучы, барлыкка китерүче һәм яратылган дөнья арасында 
аермалык юк диярлек. 

Тәңренең ярату, барлыкка китерү эшчәнлеге космосны тудыру 
белән төгәлләнми. Асылларның тормышка ашырылуы нәтиҗәсендә 
тарихи реаль кеше дә пәйда була. Космик процесска тарихи процесс 
кушыла. Рус фәлсәфәчесе фикеренчә, Хода иҗат иткән әйберләр ка-
мил түгел. Җан ияләре арасындагы элемтәләрнең өзелгәнлеге, меха-
ник сәбәпчелекнең өстенлек итүе дөньяны кеше өчен генә түгел, барча 
мәхлуклар өчен дә төрлечә әверелүенә китерә. Галим уйлаганча, алда 
дөньяны Тәңре белән кушу, Аңа якынайту бурычы тора, ләкин әлеге 
бурычны хәл итү, ягъни яратылган дөньяны һәм Ходаны бергә тоташ-
тыру, кушу өчен билгеле бер шартлар булуы зарур: кешелек озакка 
сузылырга мөмкин булган, аның өчен шактый газаплы үзгәрешләр, 
кичерешләр нәтиҗәсендә чын мәгънәсендә рухи һәм әхлакый затка 
әверелергә тиеш. Бу кешелек белән Ходаның бергә кушылуына китерә 
(богочеловечество).

Шунысы да әһәмиятле, В.С.Соловьев һәм аның фикердәшләре 
дөньяның үзгәрүен пассив рәвештә көтеп утырырга чакырмыйлар, 
киресенчә, кешеләрне актив булырга, үзләрен әхлакый һәм рухи як-
тан бертуктаусыз камилләштерергә чакыралар. Шулай булганда гына 
җирдә оҗмах булмаса да, тәмуг та булмас.

Николай Александрович Бердяев (1874–1948) – рус зыялыла-
ры арасында иң мәшһүр затларның берсе. Хәзерге заман Көнбатыш 
иҗтимагый фикеренә сизелерлек йогынты ясый, үзе исән вакытта ук 
аның әсәрләре ундүрт телдә басылып чыга. Ул Мәскәүдә 1918 елда 
рус мәдәниятенең Ирекле академиясен ача, әмма аның шәхеснең иң 
югары кыйммәткә ия булуын, кешене революцион үзгәртеп кору өчен 
корал итеп кенә карауны тәнкыйтьләве, шәхси ирек һәм хокукый 
дәүләтне яклавы – барысы да Н.А.Бердяевның һәм башка мәдәният 
әһелләренең безнең илдән куып чыгарылуына китерә. Шунлыктан 
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озак еллар аларның хезмәтләре Россия укучылары өчен билгесез бу-
лып кала. 

Н.А.Бердяевның күзаллавы шактый катлаулы үзгәрешләр кичерә: 
башта ул марксизм белән мавыга, аннары неокантиантствога авыша, 
соңрак “яңа дини аң”ны эзләү белән шөгыльләнә һәм дини экзистенци-
ализмга һәм персонализмга барып җитә. Шул ук вакытта Н.А.Бердяев 
ордодоксаль христианлыктан читтә тора, үзенә күрә бертөрле еретик-
ны хәтерләтә, үзе әйткәнчә “ышанучы хөр дин иясе” була. 

Фәлсәфәче буларак, Н.А.Бердяевны “XX гасыр рус Гегеле” дип атый-
лар. Рус фәлсәфәчесе – эчтәлекле, чын күңелдән язылган күпсанлы 
хезмәтләр авторы. Алар арасында фәлсәфи юнәлештәгеләренең 
исемнәре: “Иҗат итүнең мәгънәсе. Кешене яклау тәҗрибәсе” (1916), 
“Тарих мәгънәсе” (1923), “Мин һәм объектлар дөньясы ” (1934), “Рус 
һәм чынбарлык” (1937), “Кеше коллыгы һәм иреге турында. Пер-
соналистик фәлсәфә тәҗрибәсе” (1939), “Эсхатологик метафизика 
тәҗрибәсе. Объективлаштыру һәм иҗат”(1947), “Үз-үзеңне тану. 
Фәлсәфи тәрҗемәи хәл тәҗрибәсе”, “Рух патшалыгы һәм Кесарь пат-
шалыгы” (1949 елда басыла) һ.б.

Н.А.Бердяев вакытның өч төре бар дип исәпли: космик вакыт, ул 
түгәрәк сызым рәвешендә сурәтләнә, тарихи вакыт, ул үткәннән 
киләчәккә сузылган сызым кебек сурәтләнә; экзистенциаль вакыт, аны-
сы нокта рәвешендә күрсәтелә, ягъни рухның тирәнгә таба хәрәкәтен 
аңлата. Вакытның өченче мәгънәсе хәзерге дөньяның тәрәккыяткә 
омтылышын түгел, ә тагын да югарырак дөньяга юнәлүен, рух 
тормышының үз-үзенә тирәнәюен ачыклый. 

Юклыктан Хода үзен-үзе тудыра һәм тормышка ашырылдыра. 
Тәңре – иҗат итүче һәм субъект та. Н.А.Бердяев хезмәтләрендә Хода 
төшенчәсе дини төсмердә генә түгел, ә күбрәк фәлсәфи мәгънәдә 
кулланыла. Хода табигатьтәге кебек дөньяның сәбәпчесе дә, көче дә 
түгел. Тәңре дөньяви тәртипне урнаштыручы да һәм абсолют та түгел. 
Ул дөнья һәм кеше өстеннән хакимлек итми. Дөрес, дип дәвам итә рус 
зыялысы, Хода дөньяны һәм кешене яраткан, ләкин алар шунда ук 
ирекләрен югалтып аннан баш тарталар. Тәңре – ул иң югары рух, 
дөньяның хакыйкате һәм мәгънәсе, үзенә бертөрле шәхес Н.А.Бердяев 
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табигать һәм рух дуализмын яклап чыга, ягъни берберсенә һич тә 
охшамаган дөньялар барлыгы турында сөйли, бер яктан рухлар һәм 
ирек дөньясы, икенче яктан табигать һәм зарурилык дөньясы бар. 

Дөньяны аңлатканда, Н.А.Бердяев плюриалистик һәм номиналис-
тик позициядә тора. Бердәнбер башлангыч була алмый, барлыкның 
нигезен күпсанлы асыллар тәшкил итә. Һәрбер аерым әйбер үзе бер 
асыл. Шулай ук рухлар да тасвирлана. Һәрбер кешенең рухы эшчән 
берәмлекне, ирекне һәм иҗади актны тәшкил итә. Рухлар табигатькә 
караганда югарырак торалар, ә югары әйбер камил булмаган әйбердән 
барлыкка килә алмый. Рух субъектлар объектларны иллюзор һәм чын 
булмаган барлыкны барлыкка китерәләр. Объект субъектка буйсына, 
чөнки нәкъ субъект объектка мәгънә бирә. Субъектның халәтенә карап 
объект үзгәрергә мөмкин. Безгә күренә торган дөнья безгә күренми 
торган чын дөньяның шәүләсе генә. Шул рәвешчә “объективлаш-
кан”, “иреген югалткан”, “гөнаһка баткан” дөнья бар. Күренгәнчә, 
Н.А.Бердяевның карашларын субъектив идеализм дип атарга була. 

Фәлсәфәче үзе таныганча, объективлашу аның өчен төп 
төшенчәләрнең берсе булып тора. Әлеге төшенчә “читләшү” 
төшенчәсенә якын һәм үз эченә дөньяның золымын туплый. Объ-
ектларда рух һич ачылмый, киресенчә, ябыла, бозыла. Шәхес үзе өчен 
чит булган мохиткә эләгә. Кеше объектны үзеннән бәйсез итеп карый 
башлый, шәхес матди дөньяга, зарурилыкка кирәгеннән артык игъти-
бар итә башлый. Шунлыктан кешеләр объектларга коллыкка төшәләр, 
объектлар дөньясы кеше бәхетсезлегенең чыганагы булып тора. 

Ходадан читләшү, гөнаһка бату кеше өстеннән матди дөньяның һәм 
зарурилыкның хакимлеге урнашуын, кеше иҗади көченең нәфескә 
буйсынуын аңлата, ләкин кеше түбәнгә тәгәрәсә дә, иҗатка сәләтен 
саклап кала ала. Н.А.Бердяев Хода һәм кеше төшенчәләрен тыгыз 
бәйләп тасвирлый. Кешенең Тәңре белән элемтәсе гадәти элемтә 
түгел, ә рухи кичереш элемтәсе. Хода кешедә югары халәткә омты-
лыш рәвешендә туа, ә кеше Ходада. Шул сәбәпле иң югары, хакый-
кый кешелеклелек илаһи. Рус фәлсәфәчесе кеше белән бәйле булма-
ган Тәңрене танымый. Фәлсәфәнең төп мәсьәләсе булып Хода түгел, 
ә кеше һәм илаһи кешелеклелек мәсьәләсе торырга тиеш, әмма кеше 
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бер үк вакытта ике дөньяга карый: илаһи, рухи һәм табигый (материя, 
зарурилык дөньясы). Шуңа күрә кеше халәте каршылыклы, ул үзендә 
югары һәм түбән, ирекле һәм бәйле башлангычларны берләштерә, 
анда Тәңре һәм дөнья һәрвакыт үзара көрәшәләр.

Н.А.Бердяев капитализмны да, коммунизмны да бертигез дәрәҗәдә 
кире кага. Аның фикеренчә, җәмгыятьне христиан “персоналистик 
социализм” рухында үзгәртеп кору зарури. Андый яңача төзелгән 
җәмгыятьтә шәхес барлык иҗтимагый институтлардан (шул исәптән 
дәүләттән һәм җәмгыятьнең үзеннән) өстен булачак. Персоналистик 
җәмгыятьтә кешеләр бер-берсе белән рухи югарылыкта аралаша-
чаклар, әмма алар мөстәкыйль булып калачаклар.

Тема буенча кабатлау өчен сораулар

1. Рус фәлсәфәсенә немец классик фәлсәфәсе йогынты ясаганмы?
2. В.С.Соловьевның ислам диненә һәм фәлсәфәсенә карашы нинди бул-
ган?
3. Рус фәлсәфәсенең Көнбатыш фәлсәфәсе белән уртаклыгы бармы?

Тема буенча әдәбият

1. Философия: В 2 ч. Ч. 1: История философии. /под ред. В.И.Кириллова, 
С.И.Попова, А.Н.Чумакова М.: ЮРИСТЪ, 2004.
2. Спиркин А.Г. Философия. М.: ГАРДАРИКИ, 2006.
3. Гыйззәтов К.Т. Философия. 2 кит.: Кыскача философия тарихы. 
Философиянең нигез проблемалары: югары уку йорт. өчен д-лек. Казан: 
Мәгариф, 2002.
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9 лекция

Марксистик фәлсәфә

1. Марксистик фәлсәфәнең барлыкка килүе
2. Марксистик фәлсәфәнең төп үзенчәлекләре
3. Совет чорында марксистик фәлсәфә. Марксистик 
фәлсәфәнең Россиядә һәм СССРда үсеше

1. Марксистик фәлсәфәнең барлыкка килүе
Марксизм XIX гасырның 40нчы елларында Көнбатыш Ауру-

па илләрендә барлыкка килә. Марксизм бердәм тәгълимати агым 
буларак үзара тыгыз бәйләнгән өч өлешкә бүленә: марксистик 
фәлсәфәгә, политэкономиягә һәм фәнни коммунизмга (социализмга). 
Марксизмның нәкъ менә шушы чорда үсеп чыгуы, әлбәттә, очрак-
лы хәл түгел, чөнки аның үз алшартлары булган. Алар өч юнәлештә 
күрсәтелә. Беренчесе социаль-сәяси алшартлар дип атала. Ягъни 
XIX йөзнең 40нчы елларында капиталистик мөнәсәбәтләр үзләренең 
көчен күрсәтәләр, билгеле бер дәрәҗәгә җитеп “җитлегәләр”. Бур-
жуаз җәмгыятьнең төп ике сыйныфы – пролетариат һәм буржуазия 
– формалаша. Моның белән бергә шул чор өчен алдынгы саналган яңа 
иҗтимагый мөнәсәбәтләрнең җитешсезлекләрдән азат булмавы күзгә 
ташлана. Алай гына да түгел, капитализмда моңа кадәр күренмәгән кар-
шылыклар да тудыра: эшче һәм капиталист арасындагы мөнәсәбәтләр 
гаять кискенләшә, чөнки аларның мәнфәгатьләре бер-берсенә капма-
каршы булалар, кешеләрнең сан ягыннан зур булмаган бер өлеше че-
реп байый, ә калганнары хәерчелектә яши, зур авырлык белән көнне 
төнгә ялгый. Капиталистик җәмгыятьне алдынгы дип күккә чөеп 
мактаучылар аның бу гаять зур җитешсезлекләрен аңлатып бирә ал-
мыйлар, һәм шушы шартларда яңа тәгълимат зарурлыгы туа.

Алшартларның икенчесе идея-тәгълимати дип атала, ягъни марк-
сизмга нигез салучыларның аларга кадәр булган өйрәтмәләрне фай-
далануын үз эченә ала. Бу уңайдан марксизмның өч тәгълимати чыга-
нагы күрсәтелә: инглиз классик политэкономиясе (А.Смит, Д.Рикардо), 
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немец классик фәлсәфәсе (иң әүвәл Гегель һәм Фейербах хезмәтләре) 
һәм француз утопик социализмы (С.Симон, Оуэн, Фурье).

Һәм, ниһаять, өченчесе – табигатьне өйрәнүче фәннәр тара-
фыннан ясалган ачышлар. Аларга беренче чиратта инглиз галиме 
Ч.Дарвинның органик дөньяда эволюция турындагы тәгълиматы, 
матдәләрнең һәм энергиянең юкка чыкмава турындагы канунны ачу, 
тереклек дөньясының (үсемлекләрнең һәм җан ияләренең) төзелеше 
нигездә бер үк булуы – күзәнәкләрдән торуын ачыклау, соңрак бөек 
рус химигы Менделеев ачышлары һ.б. керә.

Яңа фәнни-фәлсәфи тәгълиматькә нигез салучылар Карл Маркс һәм 
Фридрих Энгельс.
К.Маркс (1818–1883) Рейн өлкәсенең Тир шәһәрендә хәлле яһүд 

немец адвокаты гаиләсендә дөньяга килә. Башта Бонн шәһәре, анна-
ры Берлин университетларының юридик факультетында белем ала, 
әмма иң беренче чиратта фәлсәфә һәм тарих фәннәре белән мавы-
га. Яшь вакытында ул грек материализмы белән кызыксына, аның 
1841 елда якланган докторлык диссертациясе Демокрит һәм Эпикур 
натурфәлсәфәсенә чагыштырмача анализ ясау дигән темага багыш-
лана. Ул чорда Гегель фәлсәфәсе яклы булса да, Маркс фәлсәфә барча 
күктәге һәм җирдәге аллаларга каршы көрәшергә тиеш дигән идеяне 
алга сөрә.

1842 елда К.Маркс “Рейн гәзите”нең редакторы булып эшли һәм 
тиздән аның тарафыннан гәзит революцион демократиясе трибунасына 
әверелдерелә. Прусс хөкүмәте гәзитне шушы юнәлештәге эшчәнлеге 
өчен ябарга мәҗбүр була, һәм немец фәлсәфәчесе Аурупаның ин-
теллектуаль һәм сәяси тормыш үзәгенә әверелгән Париж шәһәренә 
күчеп китә. Монда ул француз инкыйлабы тарихын, француз ма-
териализмын, утопик социализм тәгълиматын, эшчеләр хәрәкәте 
тәҗрибәсен өйрәнә. Маркс аеруча Л.Фейербах әсәрләрен тирәнтен 
үзләштерә. 1848–1849 еллар инкыйлабы чорында Германиядә була 
һәм “Яңа Рейн гәзите”нә нигез сала. Шушы яңа басмада ул пролета-
риат мәнфәгатьләрен яклап чыга, 1849 елда Германиядән куылгач, 
Лондонда урнаша, һәм үзенең төп хезмәтен – “Капитал”ын иҗат итә 
башлый. 1844 елда Маркс Ф.Энгельс белән таныша һәм аларның бергә 
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хезмәттәшлек итү нәтиҗәсендә яңа фәлсәфи һәм фәнни өйрәтмә бар-
лыкка килә дә инде.

Ф.Энгельс (1828–1895) Рейн өлкәсенең Бармен шәһәрендә тукыма-
лар фабрикасы хуҗасы гаиләсендә туа. 1842–1844 елларда Англиядә 
әтисе фабрикасында эшли. Бу вакытта Энгельс иң алга киткән 
илләрнең берсе булган Англиянең сәяси-иҗтимагый мөнәсәбәтләрен 
һәм икътисадын өйрәнә. Монда ул турыдан-туры эшчеләр тор-
мышы белән кызыксына, күп фактларны үз эченә алган һәм авторны 
тәгълимати нәтиҗәләргә этәргән “Англиядә эшчеләрнең хәле” исемле 
хезмәтен яза. Энгельс пролетариат җәфа чигүче сыйныф кына түгел, 
көрәшүче сыйныф та дигән кыю нәтиҗәгә килә. Социализм эшчеләр 
сыйныфының сәяси максаты итеп куелганда гына реаль көчкә ия бу-
лачак дип саный.

Энгельс гомере буенча армый-талмый үз өстендә эшли, гыйлем эзли 
һәм иҗтимагый фәннәрдән тыш табигый, төгәл фәннәрдә дә, шулай ук 
хәрби эшләр буенча да энциклопедик белем туплый. Энгельс үзенең 
төп игътибарын марксистик фәлсәфәне нигезләүгә һәм үстерүгә 
юнәлтә. Маркс белән бергә язган хезмәтләрдән тыш “Табигать диалек-
тикасы”, Людвиг Фейербах һәм классик немец фәлсәфәсенең ахыры”, 
“Анти-Дюринг” һ.б. әсәрләрнең авторы.
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2. Марксистик фәлсәфәнең төп үзенчәлекләре
Марксистик фәлсәфә эчтәлеге һәм төзелеше ягыннан караганда 

шактый эзлекле һәм мәгълүм бер мантыйкка буйсына. Шулай булса 
да, марксистик тәгълиматны өйрәнү кайбер үзенчәлекләргә ия һәм 
беркадәр дәрәҗәдә авыр да, чөнки монда киң күләмле, тирән фәлсәфи 
карашлар турында сүз бара. Без марксистик фәлсәфәнең мөһим 
әһәмияткә ия булган кайбер юнәлешләрен тасвирлап үтәрбез.

К.Маркс дөньяны аңлату, тасвирлау белән генә канәгатьләнеп кал-
мыйча, аны үзгәртергә дә омтыла. Шунлыктан ул сәяси тәгълиматны 
сәяси эшчәнлекнең бер өлеше итеп карый. Сәяси тәгълимат хакый-
катьне бәян итү генә түгел, ә иҗтимагый үзгәртүләрне яклау яки 
аларга каршы чыгу өчен сәяси көрәш коралы.

Марксның фәнни тикшеренүләре чиста фәлсәфи генә булып кал-
мыйча, тарихны, социологияне, икътисади тәгълиматны да үз эченә 
ала, һәм әлеге фәннән бер-берсе белән тыгыз бәйләнештә торалар, 
араларында бернинди дә киртә юк.

Немец галиме уйлаганча, политэкономия – капиталистик җитештерү 
ысулы турындагы фәнни тәгълимат – гаять зур әһәмияткә ия. Поли-
тэкономияне фәлсәфи ысулга таянмыйча гына ачыклап булмый, ә 
фәлсәфә үзе политэкономия аша гамәли чагылыш таба.

Карл Маркс үз хезмәтләрендә капиталистик җәмгыятькә хас бул-
ган читләшү төшенчәсен җентекләп тикшерә. Кешеләр, дип яза 
фәлсәфәче, башка җан ияләреннән аермалы буларак, яшәү өчен 
эшләргә һәм җитештерергә тиешләр (башка җан ияләре фәкать таби-
гать тарфыннан бирелгән ризык белән генә канәгатьләнәләр, үзләре 
бернәрсә дә җитештермиләр). Кешеләр эшчәнлеге өстәмә продукт бар-
лыкка китерә, шунлыктан кеше һәм табигать арасындагы мөнәсәбәт 
аларның икесен дә үзгәртә. Икенче төрле әйткәндә, тарихи процесс 
нәтиҗәсендә кеше эшчәнлеге аркасында табигать тә, кеше үзе дә 
үзгәрә.

Капиталистик җәмгыять табигатьне шактый нык үзгәртә. Кешеләр 
үзләрен фабрикалар һәм шәһәрләр белән чолгап алалар, әмма аеруча 
зур үзгәрешләр һәм каршылыклар капиталистлар белән пролетари-
атлар, кеше белән аның хезмәт нәтиҗәләре арасында бигрәк тә кал-
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ку булып күренәләр. Кеше моннан ары үзе иҗат иткән әйберләрнең 
хуҗасына әверелми. Алар кешедән бәйсез көчкә әвереләләр, аны 
үзләренә буйсындыралар, үзләрен һаман җитештерүне таләп итәләр. 
Капиталист капиталын эшкә җигәргә һәм конкуренциядә җиңеп 
чыгу өчен көрәшергә тиеш, ә эшче көчкә үз җанын асрый алсын өчен 
генә булса да хезмәт хакы түләргә тиеш. Нәкъ менә машиналар һәм 
аларның үсеше кеше белән идарә итә булып чыга.

Маркс шул чор капиталистик җәмгыять шартларында (сүз XIX га-
сыр урталары турында бара) кешенең деградациягә юлыгуын нәфрәт 
аша тасвирлый. Шунысын да ассызыкларга кирәк, галим фикеренчә, 
әлеге деградация бер үк дәрәҗәдә эшчегә дә, капиталистның үзенә 
карый. Алар икесе дә икътисади система корбаннары. Деградация 
эшченең матди хәерчеләнүен генә түгел, гомумән кешегә, шәхескә 
кагыла. Кеше үзеннән читтәге көчләргә – хезмәти процесс тарафын-
нан басымга буйсына. Нәтиҗәдә кеше үзенең ирекле һәм иҗади зат 
булуын аңлый алмаслык дәрәҗәгә барып җитә. Кешеләр үз куллары 
белән барлыкка китерелгән машиналар кебек эшләргә һәм аларга 
буйсынырга тиеш булып чыгалар, хуҗа булудан туктыйлар. Кешеләр 
– һәм капиталистлар, һәм эшчәләр – матдиләштерелгән дөнья тара-
фыннан формалашалар. Алар үзләре тарафыннан үзгәртелгән та-
бигать каршында көчсез булуларын сиземлиләр. Кешеләр үзләренә 
үзенә бертөрле “әйбер” итеп – эшче көч, хезмәткәр, конкурент һ.б. 
итеп карыйлар.

Әлеге тасвирланган читләшү эшчеләрнең инкыйлаб ясавы 
нәтиҗәсендә юкка чыгарыла. Алар үзләренә үзләре җитештергән 
продуктларны, машина, фабрикаларны буйсындырып, аларның 
хуҗасына әвереләләр. Кеше шулай итеп яңадан иҗади, ирекле һәм 
аңлы затка әверелә. Кеше икътисадны үз контрольлеге астына ала һәм 
үз сәләтләрен тулысынча тормышка ашыру мөмкинлегенә ия була.

Марксистик фәлсәфәнең үзәгендә, мөгаен, тарихи материализм 
категориясе торадыр. Маркс уйлаганча, тарихи процесста хәлиткеч 
рольне икътисади фактор уйный. Тарих ул – иң беренче чиратта 
икътисад тарихы, хезмәт тарихы. Икътисади тормыштагы сыйфати 
үзгәрешләр тарихны да үзгәртеп булмый торган алга таба баручы 
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процесска әверелдерәләр. Әлеге процесс бер-бер артлы түбәндәге 
баскычларны уза: ыруглык җәмгыяте, колбиләүчелек җәмгыяте, фео-
даль җәмгыять, капитализм һәм коммунизм. Бер икътисади баскычтан 
икенчесенә күчү икътисади үсешнең билгеле бер дәрәҗәгә җитлегүе 
нәтиҗәсендә барлыкка килүче котылгысыз сыйфати сикереш. Шушы 
сыйфати сикереш диалектик рәвештә башкарыла: бер баскыч югары-
рак торган баскыч тарафынан кире кагыла, алып ыргытыла. Димәк, 
без җәмгыятьнең югарырак сыйфатка омтылуын, алгарыш булуын 
танырга тиешбез. Чыннан да, иҗтимагый-икътисади формациянең 
берсе камилрәк, өстенрәк булганы белән инкыйлаб нәтиҗәсендә 
алыштырыла. Ягъни бер патша урынына икенчесе килеп утырмый, 
ә җәмгыять үсешендә кире кайтарып булмаслык сыйфати үзгәрешләр 
башкарыла.

Немец фәлсәфәчесе фикеренчә, җәмгыять үсешенең нигезе итеп икъ-
тисад алына. Безнең уйлар, фикерләр икътисади-матди шартларның 
чагылышы итеп тасвирлана. Шуңа күрә икътисади-матди факторлар 
җәмгыятьнең нигезе, базисы, аскорма дип, ә мәдәни күренешләр, шул 
исәптән дин, фәлсәфә, әхлак һ.б. өскорма дип аталалар. Гадирәк итеп 
әйткәндә, тарихны хәрәкәткә китерүче көч итеп өскорма түгел, ә ас-
корма таныла һәм өскорманы аскорма билгели, әмма һич тә киресенчә 
түгел.

Җәмгыять үсешен шушы рәвештә аңлату икътисади детерминизм 
дип тә аталырга мөмкин. Тарихи үсеш тә, кешеләрнең фикерләре дә 
икътисади-матди шартлар тарафыннан билгеләнә, кешеләр тулысынча 
ирекле фикерли алмыйлар һәм аларның уйлары тарихи вакыйгаларга 
йогынты ясый алмыйлар (дөрес, Маркс уй, фикерләрнең дә реаль та-
рихи процесска берникадәр дәрәҗәдә йогынты ясый алу мөмкинлеген 
таный). Шул ук вакытта тарихи материализмны артык гадиләштерү 
дә дөрес булмас иде, чөнки икътисад һәм уйлар, фикерләр бер-берсенә 
йогынты ясыйлар, әмма шулай булса да, ахыргы чиктә икътисадка 
өстенлек бирелә.

Марксистик фәлсәфә капиталистик җәмгыятьнең икътисади 
мөнәсәбәтләрен тикшерүгә зур игътибар итә. К.Маркс үзе уйлаганча, 
бу өлкәдә зур казаныш буларак хезмәт һәм эшләү сәләте төшенчәләрен 
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аерып күрсәтергә кирәк. Эшләү сәләте ул билгеле бер бәясе булган 
үзенчәлекле товар, ә аның бәясе эшләү сәләтен тәэмин итүгә сарыф 
ителгән куллану әйберләренең бәясе белән билгеләнә. Эшләү сәләтен 
куллану хезмәт дип атала, нәкъ менә хезмәт бәяне барлыкка китерә 
дә инде.

Товар, бер яктан караганда, кешеләрнең аерым ихтыяҗларын 
канәгатьләндергәнгә, куллану бәясенә, ә икенче яктан караганда, 
алыштыру (рус. – меновая) бәясенә ия. Соңгысы инде базар ярдәмендә 
билгеләнә. Капитализмда барча әйберләр дә, шул исәптән эшләү 
сәләте дә, товар сыйфатында карала. Шушы товар мөнәсәбәтләрендә 
без бер әйберне икенчесенә алыштырган кебек, эшләү сәләтен дә 
хезмәт хакына алмаштырабыз. Эшләү сәләтенең бәясе булып эшченең 
хезмәт хакы тора. Бер әйберне икенчесенә алыштырганда (мәсәлән, 
ике капчык онны бер капчык шикәр комына), бәя берничек тә арт-
мый. Алай булгач, бәянең артуын ничек аңлатырга соң? Әлеге сора-
уга зыялылар төрле җавап табалар: берәүләр хезмәт бүленешен яисә 
специальләшүне, икенчеләр яңа җир биләмәләрен үзләштерүне һ.б. 
бәянең артуының сәбәбе итеп күрсәтәләр. Маркс исә бөтенләй башка-
ча җавап бирә: бәя хезмәт процессында барлыкка килә ди ул. Икенче 
сүз белән әйткәндә, базар икътисадында эшләү сәләте товар буларак 
уникаль үзенчәлеккә ия. Нәкъ менә әлеге үзенчәлекле товарны кул-
ланганда бәянең артуы күзәтелә дә инде.

Эшчеләр тарафыннан тудырылган бәяләрнең язмышын карыйк. 
Җитештерү чыгымнары капланганнан соң, эшче үзенең эшләргә 
сәләтен үстерә һәм гаиләсен тәэмин итү өчен хезмәт хакын алгач, 
билгеле бер күләмдә эшчегә сарыф ителгән аның сарыф ителгән 
хезмәтенең бер өлешенә түләнелми калган өстәмә бәя кала. Шушы 
өстәмә бәя эшкә сәләтне сатып алучы тарафыннан үзләштерелә. 
Өстәмә бәя түләнелмичә калган хезмәтнең бер өлеше буларак хезмәт 
процессында катнашмаучыга күчкәнлектән, эшчеләр, яхшы яисә на-
чар яшәүләренә карамастан, капиталистлардан эксплуатацияләнүгә 
дучар ителәләр. Капиталистик җәмгыять өстәмә бәяне үзләштерүгә 
корылган. Өстәмә бәя яңадан җитештерү өлкәсенә, аны киңәйтүгә 
сарыф ителә, капиталистик җәмгыять үзен-үзе шулай саклап кала. 
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Әмма әлеге система, К.Маркс өйрәткәнчә, үзен-үзе әкренләп юкка чы-
гаруга илтәчәк һәм ул яңа, югарырак системага котылгысыз рәвештә 
алыштырылачак.

Маркс базисны тасвирлаганда, аның өч аспектын күрсәтә: җитештерү 
көчләре, җитештерү мөнәсәбәтләре һәм табигый шартлар. Кыскача 
әйткәндә, җитештерү көчләре – кеше һәм табигатьнең үзара үсеше – 
эшләү сәләтенә (кешенең булган гыйлеме һәм һөнәре) һәм җитештерү 
чараларына (технология һәм хезмәт коралы) бүленә.

Җитештерү мөнәсәбәтләре – оештыру формалары, алар иң беренче 
чиратта җитештерү чараларының кем милке булуы белән турыдан-
туры бәйләнгәннәр.

Табигый шартлар – үзеннән-үзе, кеше катнашуыннан тыш бирелгән 
табигый ресурслар (мәсәлән, җир, су, нефть, ташкүмер һ.б.).

Алда күрсәтеп үтелгәнчә, Маркс аскорманы, икътисади тарихны 
алга этәрүдә төп көч дип саный. Чын мәгънәсендә хәлиткеч көч 
ул – җитештерү көчләре. Әмма кеше белән табигать арасындагы 
мөнәсәбәтләр җитештерү көчләре аша башкарыла һәм милекнең бер 
төре белән бәйләнгән. Билгеле бер мизгелгә кадәр җитештерү көчләре 
ирекле рәвештә булган җитештерү мөнәсәбәтләре кысаларында 
үсә. Ләкин иртәме-соңмы җитештерү мөнәсәбәтләре җитештерү 
көчләренең үсешен тоткарлый, аларның иреген кысрыклый башлый. 
Нәтиҗәдә алар арасында киеренкелек хасил була: хакимлек итүче мил-
ки мөнәсәбәтләр җитештерү көчләренең алга таба үсешендә киртәгә 
әвереләләр. Җитештерү көчләрендә барлыкка килгән үзгәрешләр 
үзләренә туры килә торган яңа җитештерү мөнәсәбәтләрен катгый 
таләп итә башлыйлар. Нәтиҗәдә инкыйлаб ясала. Яңа җитештерү 
мөнәсәбәтләре урнашканнан соң, җитештерү көчләре җитештерү 
мөнәсәбәтләре аларны яңадан чикли башлагынчы үсәләр һәм шулай 
итеп эш яңа инкыйлабка барып җитә.

Марксның сыйныф төшенчәсе дә җитештерү мөнәсәбәтләре кате-
гориясе белән турыдан-туры бәйләнгән. Сыйныф җитештерү чара-
ларына (чимал һәм җитештерү коралы) мөнәсәбәт аша билгеләнә. 
Җитештерү чараларына ия булучы әлеге чаралардан мәхрүм булучы-
ларга карата сыйнфый оппозициядә тора. Берәүләр җитештерү чара-
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ларына ия, ә икенчеләре алардан читләштерелгән, шуңа күрә сыйн-
фый каршылыклар һәм конфликтлар һәрвакыт булачак.

Энгельс, Маркс кебек үк, марксизмның классигы санала. Алар 
бергә “Немец идеологиясе”, “Коммунистлар партиясе Манифес-
ты” кебек әһәмиятле хезмәтләр язалар. Маркс үлгәннән соң, Эн-
гельс “Капитал”ның икенче һәм өченче томнарын бастыра. Үзенең 
хезмәтләрендә Энгельс табигатьне диалектик яктан фәлсәфи тасвир-
ларга тырыша (ә Маркс фәлсәфи диалектиканы җәмгыять үсешен 
тикшергәндә куллана).

“Гаиләнең, шәхси милекнең һәм дәүләтнең барлыкка килүе” дип 
аталган әсәрендә Ф.Энгельс шул заман этнографик фәнни чыга-
накларны кулланып җитештерү чаралары, милек төрләре йогынты-
сында гаиләнең, аерым алганда, җәмгыятьтә хатын-кызның хәлен, 
тарихи үсешкә дучар ителүен күрсәтергә тырыша.



ФӘЛСӘФӘ ТАРИХЫ

131  )

3. Совет чорында марксистик фәлсәфә. Марксистик 
фәлсәфәнең Россиядә һәм СССРда үсеше

К.Маркс һәм Ф.Энгельс эшен һәм тәгълиматын дәвам итүчеләр ара-
сында мәгълүм шәхес, марксизмны таратучы һәм үстерүче, Россиядә 
беренче социал-демократлар төркемен оештыручы – Георгий Ва-
лентинович Плеханов (1856–1918). Ул рус теленә марксизмга нигез 
салучыларның “Коммунистлар партиясе Манифесты”, “Фейербах 
турында тезислар” һ.б. хезмәтләрен тәрҗемә итә. Плеханов Энгельс 
белән таныша һәм ул Плехановның беренче хезмәтләрен бик югары 
бәяли һәм аны марксизмны иң яхшы белүчеләрдән исәпли. Плеханов 
кырык елга якын гомерен Көнбатыш Аурупада үткәрә, анда эшчеләр 
хәрәкәте, аның лидерлары белән аралаша һәм марксизмны кайнар як-
лап чыга. Плехановның “Социализм һәм сәяси көрәш”, “Безнең фикер 
каршылыклары” һ.б. хезмәтләре шактый вакыт укучылар арасында 
бик популяр булып калалар.

Плеханов иҗатының чәчәк аткан вакыты 1883–1903 елларга туры 
килә. Бу чорда аның соңыннан киң таралган һәм марксизмны үстерүгә 
сизелерлек өлеш керткән “Җәмгыятькә монистик карашны үстерү 
мәсьәләсенә карата”, “Тарихта шәхеснең роле турындагы мәсьәләгә 
карата”, “Гегель үлеменең 60 еллыгына карата” һ.б. әсәрләре языла.

Марксистик фәлсәфәгә бәя биргәндә, Плеханов аның барлыкка 
килүен кешелекнең фикер тарихында мәгълүм булган иң бөек ин-
кыйлаб дип атый. Марксистик фәлсәфә, аның фикеренчә, Маркс һәм 
Энгельс хезмәтләрендә бердәм, эзлекле һәм гармонияле күзаллау 
дәрәҗәсенә күтәрелде. Маркска кадәрге материализм ысулы буенча 
метафизик, ә тарихны һәм кешелек җәмгыятен идеалистик күзлектән 
чыгып тасвирлый. Гегель фәлсәфәсенең прогрессив, алдынгы ысулы 
исә консерватив идеалистик системага каршылыкка керә, дип аңлата 
рус социал-демократы.

Плеханов тарихта халык массаларының һәм шәхеснең роле турын-
дагы марксистик карашларны яклап чыга. Әлеге мәсьәләне ул очрак-
лы рәвештә күтәрми, әлбәттә. Шул чордагы анархистлар, эсерлар, на-
родоволецлар “герой һәм кеше төркеме” дигән тезиска таянып, халык 
массаларының әһәмиятен бик түбән төшереп, тарихны “геройлар” 



( 132 

М.М. ЗАРИПОВ 

әйдәп бара дип аңлатырга тырышканнар. Рус марксисты анархистлар-
ны тәнкыйть итеп, тарихны чын иҗат итүчеләр булып үзләрен-үзләре 
герой итеп игълан итүче аерым кешеләр түгел, ә халык тора дип 
күрсәтә.

Һәрбер социаль алгарышта, дип аңлата Плеханов, сыйныфларның, 
социаль төркемнәрнең, партияләрнең һәм аерым шәхесләрнең ак-
тив гамәлләре аркасында табигый-тарихи кануннар хәрәкәткә килә. 
Аерым шәхесләр эшчәнлегенең әһәмияте шунда ки, алар үзләренең 
акылына, характерына карап, тарихи вакыйгаларның төп юнәлешен 
үзгәртә алмасалар да, аларга кайбер аерым төсмерләр, үзенчәлекләр 
бирә алалар.

Тарихи үсешкә йогынты ясаучы факторларны Плеханов берничә 
төркемгә бүлә. Кешелекнең тарихи хәрәкәтенең иң гомуми һәм соңгы 
сәбәбе булып иҗтимагый мөнәсәбәтләрдә эзлекле үзгәрешләр ки-
тереп чыгаручы җитештерү көчләрен танырга кирәк. Әлеге гому-
ми сәбәптән тыш махсус, аерым сәбәпләр дә теге яки бу дәрәҗәдә 
җәмгыятькә тәэсир итәләр. Әлеге сәбәпләр арасында нигездә шушы 
халыкның җитештерү көчләре үсешенең тарихи шартлар, аерым 
эшлекле шәхесләрнең үзенчәлекләре һәм башкаларны күрсәтергә 
була.

Мәшһүр шәхесләр, дип дәвам итә Г.В.Плеханов, нәкъ менә аларга та-
рихи ихтыяҗ тугач барлыкка киләләр дә инде. Рус галиме мисал өчен 
француз полководецы Наполеонны китерә. Наполеон гаять гайрәтле 
кеше була һәм үз максатларына ирешү өчен беркемне дә кызганмаган. 
Әмма ул вакытта аңардан тыш башка хакимлеккә омтылучы затлар 
да булган. Әгәр дә Наполеон үзенең карьерасы башында ук үтерелгән 
булса, аның урынына икенче бер кеше килгән булыр иде, чөнки фран-
цуз буржуазиясе шундый кешегә мохтаҗ була.

Маркс һәм Энгельс эшен һәм тәгълиматын дәвам итүчеләр ара-
сында, әлбәттә, Владимир Ильич Ленин (1870–1924) аерым урын 
алып тора. Ул фәлсәфәче булу белән бергә, танылган сәясәтче, Совет 
дәүләтенә нигез салучы да.

В.И.Ленин уйлаганча, материалистик диалектика яклы булган чын 
марксист бер урында таптанып торырга тиеш түгел, ул вакыт узу 
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сәбәпле үзгәргән шартлардан чыгып, иҗади фикер йөртергә сәләтле 
булырга тиеш. “Без, дип яза үзенең хезмәтләренең берсендә ул, Маркс 
тәгълиматына кагылгысыз һәм тәмамланган әйбер итеп аңа карап тор-
мыйбыз, киресенчә, әлеге тәгълиматны нигез ташы итеп алып соци-
листлар аны төрле юнәлешләрдә үзгәртергә тиеш. Алай эшләмәсәләр, 
марксистлар тормыштан артта калачаклар” (кара: Ленин В.И. Полн. 
собр. соч. Т.4. С.184).

Шунысы да әһәмиятле: рус революциясе җитәкчесе теләсә нинди 
идеологиянең, шул исәптән  марксизмның да тарихи яктан чикләнгән 
булуын таный. Диалектика, моңа материалистик диалектика да 
керә, билгеле бер дәрәҗәдә релятивизмны да үз эченә ала, ягъни аңа 
күпмедер шикләнү, саклык, скептицизм хас, әмма тулысынча реляти-
визмга кайтарылып калмый, чөнки объектив хакыйкать инкар ител-
ми.

XX йөзнең башында В.И.Ленин каршына яңа тарихи шартларда – 
табигатьне өйрәнүче фәннәр тарафыннан бирелгән дөньяга карашның 
җимерелүе һәм төгәл фәннәрне алга этәрүче галимнәрнең стихияле 
материализм позицияләреннән шул чорда үзенә бертөрле модага 
әверелгән субъектив идеализм арбасына утырулары шартларында 
– материалистик күзаллауның нигезләрен саклап калу бурычы бөтен 
мөһимлелеге белән килеп баса.

Россиядәге 1905–1907 еллардагы инкыйлаб җиңелгәннән соң, 
җәмгыятьтә идеалистик һәм дини-мистик фикерләрнең кешеләр 
арасындагы йогынтысы сизелерлек арта һәм ул йогынты соци-
ал-демократларның бер өлешенә дә кагыла. Шушы йогынтыга 
бирелүчеләр махизмны (махизм – шул чорда төгәл фәннәр вәкилләре 
арасында киң таралган субъектив-идеалистик карашларның бер төре. 
Әлеге фәлсәфи агымга нигез салучы булып немец галиме Э. Мах са-
нала) материализм һәм идеализмнан өстен булган табигый фәннәр 
өчен бердәнбер дөрес фәлсәфә дип игълан итәләр.

Шушы карашларны ачыктан-ачык тәнкыйть уты астына алып, Ле-
нин 1909 елда үзенең атаклы “Материализм һәм эмпириокритицизм” 
дип аталган фәлсәфи хезмәтен яза. Монда автор тирәнтен һәм шак-
тый тәфсилләп фәлсәфи мәсьәләләрне генә түгел, ә физика фәненә 
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кагылышлы булган сорауларны тикшерә һәм зур фәлсәфи, фәнни 
әһәмияткә ия булган фикерләр дә әйтеп калдыра.

Ленин шул чор фәннәрендә барган үзгәрешләрне өйрәнеп, фән 
өлкәсендә инкыйлаб ясалганын күрсәтә.  Ләкин күп кенә галимнәр 
әлеге инкыйлабны аңлап бетермиләр һәм шунлыктан аны ка-
бул итмиләр, алар арасында фикер уртаклыгы юкка чыга, хәтта 
төшенкелеккә бирелү сизелә башлый. Әлеге халәтне рус фәлсәфәчесе 
“физикадагы кризис” дип атый һәм аның асылы булып иске 
кануннарның һәм фәнни принципларның үз көчләрен югалтулары, 
материализмны идеализм һәм агностицизм белән алмаштыру тора, 
дип аңлата. Материянең “юкка чыгуын” игълан итүче “физик” идеа-
лизм барлыкка килә.

Ленин материя түгел, ә галимнәрнең классик физика рухында 
тәрбияләнгән, шунлыктан материяне авырлыгы (массасы) булган 
матдә белән тәңгәлләштереп аңлаган метафизик, стихияле материа-
листик карашлары юкка чыгуын дәлилли. Материянең төрләре һәм 
шәкелләре бихисап рәвештә, ә фәнгә аларның бик аз өлеше генә 
мәгълүм. Ләкин алар барысы да объектив яшиләр. “Материя юкка 
чыга”, “материя электр энергиясенә кайтып кала” дигән ялгыш 
фикерләрнең нигезендә фән тарафыннан материянең моңа кадәр әле 
билгеле булмаган рәвешләре, матди хәрәкәтнең яңа төрләре ачылуы 
һәм иске рәвешләргә таянып кына яңаларын аңлатырга тырышу ята, 
дип яза рус галиме Ленин.

Материяне ничек аңлатырга соң? Аның билгеләмәсе ничек? Шушы 
сорауларга җавап итеп В.И.Ленин үзенең “Материализм һәм эмпири-
окритицизм” әсәрендә болай яза: «Кыскача әйткәндә, – дип аңлата 
фәлсәфәче, – материя ул кеше аңына бәйле булмаган һәм аның аша 
чагылыш табучы объектив реальлек».

Ленин “физик” идеализмның килеп чыгышын аңларга ярдәм итүче 
“гносеологик тамырлар”ны күрсәтә. Бу, беренчедән, кешелек та-
нып белүенең гаять алга китүен аңлаткан тәгълимати физиканың 
математизацияләнүе. Әмма бу казанышлар математиклар тарафын-
нан материянең онытылуына китерә: “материя юкка чыга”, бары тик 
математик тигезләмәләр генә кала. Тагын бер гносеологик сәбәп бу-
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лып физикадагы карашларның кискен һәм тамырдан үзгәрүе, шуның 
нәтиҗәсендә релятивизмның киң таралуы тора.

Әйткәнебезчә, В.И.Ленин тәгълиматчы гына түгел, гаять күпкырлы 
гамәли эшләрне дә җитәкләүче, тормышка ашыручы да. Шушы 
уңайдан аңа Россиядә яңа җәмгыять төзү белән бәйле булган күп кенә 
сорауларга җавап эзләргә туры килә. Мәсәлән, Ленин ни өчен инкый-
лаб икътисади яктан алга киткән Көнбатыш Аурупа илләрендә түгел 
(хәлбуки классик марксизм шулай булырга тиеш дип дәлилләсә дә), ә 
индустриаль яктан артта калган Россиядә ясалганын аңлатырга тиеш 
була. Ленин болай җавап бирә. Капитализм халыкара күренеш һәм 
капитализм халыкара күләмдә үзенең үсешендә иң югары ноктасы-
на җитте. Шуңа күрә инкыйлаб Германия, Англия кебек алга киткән 
илләрдә түгел, ә капитализмның иң зәгыйфь буынында, Россиядә яса-
ла. Шуның нәтиҗәсендә башка илләрдә дә социаль инкыйлаб баш-
ланыр дип көтелә. Ләкин вакыт узса да, инкыйлаб башка илләрдә ясал-
мый, Россиягә бу юнәлештә беркем дә кушылмый һәм ул фәкать үзенә 
генә таянырга, үзеннән-үзе өйрәнергә мәҗбүр була. Капиталистик 
чолганышта калганлыктан, В.И.Ленин көчле сәяси партия төзү идея-
сен күтәреп чыга һәм ул тормышка ашырыла да. Россия инкыйлабы 
җитәкчесе хезмәтчел сыйныфларны коммунистик җәмгыятькә әйдәп 
бару өчен дисциплинага буйсынган көчле элитар партия кирәклегенә 
ышанып эш итә. Яңача төзелгән партиянең эчендә демократик центра-
лизм принцибы хакимлек итә, ягъни төрле мәсьәләләрне тикшерергә, 
алар турында бәхәсләшергә кирәк, әмма карар кабул ителгәннән соң 
партиянең һәрбер әгъзасы шушы карар белән килешергә һәм аны ак-
тив рәвештә тормышка ашыру өстендә эшләргә бурычлы.

Ленин бик тиз арада җитештерү чараларын гомумиләштерергә ом-
тыла. Инкыйлаб ясалганнан соң коммунистлар җәмгыятьтә демокра-
тик хокукларны һәм ирекләрне тәэмин итәргә сәләтсез булып чык-
тылар (моның сәбәпләре турында галимнәр, фәлсәфәчеләр арасында 
бүгенге көнгә кадәр уртак фикер юк).

Классик марксизм күрсәткәнчә, коммунистик җәмгыять төзү ба-
рышында дәүләт акрынлап “үләчәк”, “йокыга китәчәк”, ягъни сый-
нфый җәмгыять һәм сыйнфый изү юкка чыгачак. Дәүләтнең асылы 
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шунда ки, ул хакимлек итүче сыйныф кулында башка сыйныфларны 
буйсындырып тору коралы итеп таныла. Ә үзара көрәш халәтендә 
булган сыйныфларның юкка чыгуы дәүләтнең дә нигезен юкка чы-
гара.

Ленин һәм большевиклар хакимияткә килгәннән соң дәүләтнең 
кайчан һәм ничек “йокыга китәчәген” аңлатырга тиеш булалар. Әлеге 
мәсьәлә буенча Ленин болайрак фикер йөртә. Вакыты төгәл билгеле 
булмаган күчеш чорында дәүләт пролетариатка контрреволюцион 
көчләрне бастыру өчен кирәк. Бу чорда капитализмдагы кебек көч 
кулланучы сыйнфый дәүләт пролетариат диктатурасы белән алыш-
тырыла. Пролетариат диктатурасы буржуаз дәүләттән  шунысы белән 
аерыла: ул инкыйлабый күпчелек исеменнән контрреволюцион азчы-
лыкны бастыра.

В.И.Ленин үлгәннән соң марксистик фәлсәфәнең үсешендә шактый 
зур киртәләр, кыенлыклар барлыкка килә. Россия дәүләте Сталин 
җитәкчелегенә күчкәч, шактый зур үзгәрешләр барлыкка килә һәм 
алар шул чор фәлсәфәсендә дә чагылыш табалар. Аерым алганда, Со-
ветлар Союзы капиталистик илләр чолганышында калганга, ул яңа 
җәмгыятьне үзе генә, башкалар ярдәменә таянмыйча гына төзергә 
мәҗбүр була. Шул сәбәпле Сталин аерым бер илдә, Советлар Союзын-
да, социалистик төзелеш өйрәтмәсен күтәреп чыга. Аның фикеренчә, 
дәүләт әлегә юкка чыга алмый, чөнки илгә капиталистик чолганыш 
яный. Сталин моннан тыш СССР эчендәге оппозицион көчләргә 
рәхимсез, канлы көрәш игълан итә, илдә бюрократия тамыр җәя, 
шәхес культы урнаша һәм аның ил өчен нинди аяныч нәтиҗәләргә 
китергәне бүген безгә яхшы мәгълүм.

Марксистик фәлсәфә дәүләт идеологиясе статусы алганнан соң бик 
киң тарала. Советлар Союзы чорында аны көчле пропагандалау алып 
барыла, әмма икенче яктан караганда, марксистик фәлсәфә шактый 
гадиләштерелә һәм ахыргы чиктә үзенә бертөрле догмага әверелә. 
Марксизмга бердәнбер, тәмамланган һәм иң дөрес тәгълимат итеп 
карыйлар. Фән һәм фәлсәфә үсеше берничә дистә еллар дәвамында 
җитәкче партия органнарының көчле контроле астында бара, фәлсәфә 
сәясәткә буйсындырала.
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Хәзерге вакытта Россиядә фәлсәфә үсеше өчен уңай шартлар, 
әлбәттә, бар. Ләкин күп кенә очракта шушы шартларда фәнни яктан 
әллә ни әһәмияте булмаган, әмма тирән фикергә дәгъва иткән бас-
малар барлыкка килә. Марксизмны тулаем инкяр итүгә өндәүчеләр 
дә очрый. Әмма фәлсәфә тарихында һәрбер өйрәтмә үз урынын алып 
тора һәм фәлсәфә үсешенә өлешен кертә, шунлыктан аларның бары-
сын да өйрәнү зарур.

Тема буенча кабатлау өчен сораулар

1. Ни өчен Россиядә марксистик фәлсәфәгә юл ачыла?
2. Марксизмның Аурупада барлыкка килүе очраклы булганмы?
3. Марксистик фәлсәфә дингә нинди мөнәсәбәттә булган?

Тема буенча әдәбият

1. Философия. В 2 ч. Ч. 1: История философии /под ред. В.И.Кириллова, 
С.И.Попова, А.Н.Чумакова. М.: ЮРИСТЪ, 2004.
2. Спиркин А.Г. Философия. М.: ГАРДАРИКИ, 2006.
3. Гыйззәтов К.Т. Философия. 2 кит.: Кыскача философия тарихы. 
Философиянең нигез проблемалары: югары уку йорт. өчен д-лек. Казан: 
Мәгариф, 2002.
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Йомгаклау сүзе

Фәлсәфә тарихы, күренгәнчә, гаять катлаулы һәм гыйбрәтле. Ул 
безнең фикерләүнең сыгылмалы булуына ярдәм итә, безне иҗади бу-
лырга, һәрбер вакыйганы, объектны төрле яктан, шул исәптән безгә 
бик ошап бетмәгән ягын да, тикшерергә чакыра. Фәлсәфәне, аерым 
алганда, аның тарихын яхшы белгән укучының күзаллау дәрәҗәсе 
башкалардан тирәнлеге, эчтәлеклелеге белән аерылып тора. Аңа баш-
ка фәннәрне өйрәнү җиңелрәк бирелә, гомумән, аның тормышы да 
кызыклырак була. Шул ук вакытта фәлсәфи өйрәтмәләрнең берсен 
дә иң камил, кимчелексез дип атап булмый, шунлыктан аларга караш 
та тәнкыйди булырга тиеш. Ләкин фәлсәфәчеләрнең барысы да үз 
хезмәтләрендә күп кенә хакыйкатьләрне теге яки бу дәрәҗәдә чагыл-
дыралар. Нәкъ менә шуларны күрә белергә кирәк тә инде. Ә моның 
өчен игътибарлы булу сорала һәм хөрмәтле укучыбыз үзе өчен әлеге 
хакыйкатьләрне тапкандыр һәм үз тормышында кулланыр дигән 
өметтә калабыз.  
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