
ӨМНӨХ ҮГ 

 

Хайрт уншигч аа, 

Танд философийн мэргэжлийг танилцуулж философоор бодох яагаад зөвхөн өөрийгөө 

танихад хэрэгтэй биш бас амидралаа зүгшүүлж цаашилбал ертөнцийг зураглахад хэрэгтэй 

тухай мэдээлэхээр сэтгүүлийнхээ 12 сарын дугаарыг бэлтгэлээ. 

Монголын нийгмийн амидралд ерөөсөө хүн өөрийнхөө тухай бодох боломж тун бага 

болсоны шалтгаан хэдийгээр капиталист нийгмийн мөн чанар ч гэсэн социализмын үед ч 

гэсэн адил бодох боломж гарсангүй. Социализм хэт их зааж, дэндүү туйлширч хүний 

сэтгэлийг мартсан. Гэтэл өнөөгийн капитализм хүний сэтгэлээр бизнэс хийх болжээ.  

Хүнээ мартсан нийгмээс хүнийг бизнэсдэх нийгэмд орох монголчуудын хувид тийм ч 

амар явагдсангүй. Хүнээ мартсан нийгэмд хүн нэгэнт мартагдсан тул өөрийнхөөрөө 

амидрах чөлөөттэй гэтэл хүнээр бизнэс хийдэг нийгэмд хүн өөрийнхөөрөө амидрах чөлөөт 

үгүй ажээ. Сонин уншсан ч ашиглах гэсэн, зурагт үзсэн ч мэхлэх гэсэн санал асуулгад 

оролцсон ч түүгээр мөнгө хийчих гэсэн зорилготой хүнийг л зөвхөн мадалдаг гэсэн 

социализмын дараагийн нийгэм 20 нас хүрлээ. 

Философийн мэдээ сэтгүүл Таныг хэсэгхэн хугацааг ч гэсэн өөртөө зориулж оюуны 

сэдвүүдээр толгойгоо хөгжөөж, сэтгэлээ өдөөж бас бодолоо тунгааж төвлөрүүлэхийг 

хүснэ. Сэтгүүлийн хамгийн эрхэм зорилго гэвэл өөрийгөө гайхуулсан хэний ч 

ярилцлагуудыг нийтлэхгүй бас хэнийг ч магтаж сурталчилахгүй. Мөн цаашилбал хэний ч 

хоосон мэдэмхийрэхийг нийтлэхгүй. Хуви хүмүүсийн хандлагыг нийтлэхгүй. 

Зөвхөн оюуны боловсролтой бас үнэн мэдлэгтэй хүмүүсийн хэлсэн, бичсэн бас захисан 

зүйлсийг уншигч Танд хүргэнэ. 

 

Үнэнийг бод. 

Сайханыг сэтгэ. 

Сайныг хүс. 

 

Хүндэтгэсэн 

С. Молор-Эрдэнэ. 

  



Энэ дугаарын танилцуулга 

 

XII сарын энэ дугаарт  М. Хайдэггэр ―Байх ба хугацаа”, Ж.Роулс ―Зүйгийн тэори‖, 

М.Понти ―Мэдрэмжийн фэномэнологи‖, С.Пинкэр ―Хэлний инстинкт‖, Р.Давкинс ―Сохор 

цагчин”, С.Фройд ―Өдөр дутамын амидралын психопатолог”, Ф.Скиннэр ―Сайэнс ба 

хүний төрх”, М.Нуссбаум ―Зүй ба амидралын чанар” зохиолуудын орчуулга үргэлжилсэн.  

Түрүүчийн дугаарт М. Хайдэггэрийн хүний хэрхэн байх тухай асуултаа тависаныг 

танилцуулсан бол энэ дугаарт хэрхэн байхыг асуух яагаад онтологийн даалгавар вэ 

гэдэгийг үргэлжилүүлсэн. Ж. Роулсын ―Зүйгийн тэори‖ номын орчуулгаар зүй яагаад 

фэйрнэс вэ гэдэг тухай бичсэн бол энэ дугаарт зүйгийн тэорин гол санаа юу гэдэгийг 

гаргасан. М.Понтигийн номын эхний орчуулгаар сэнсаацыг хэрхэн туршлагын нэгж вэ 

гэдэг тухай бичсэн бол энэ дугаар дахи орчуулгын үргэлжилэлээр хүний тархины 

ассиоциац ба санамжийн прожэкцийн тухай үргэжлилүүлсэн. Анхны дугаар дахи 

С.Пинкэрийн ―Хэлний инстинкт ‖ номын эхний орчуулгаар яагаад хүний хэл, яриа 

инстинкттэй хамаатай вэ гэдэгийг бичсэн бол энэ дугаараар ―Чалчаа хүмүүс‖ нэрт 

гарчигаараа хүмүүс жишээлбэл амэрик хар аристанууд хэрхэн өөрсдийнхөө културын 

онцлогт тохируулан англи хэлийг өөрчилсөн тухай. Р.Давкинсын номын орчуулгын эхлэл 

болгон шашиныхаар бурханы бүтээл гэдэг хүн яагаад зориуд хийсэн бүтээл биш вэ гэдэг 

тухай бичсэнийгээ үргэлжилүүлсэн. С.Фроидын номын орчуулгын эхлэлээр хүмүүс 

оноосон нэрийг мартаад эргэн санах гэж хичээхдээ хэрхэн ондоо нэрүүдийг солиж санадаг 

тухай бичсэн бол энэ дугаарт гадаад үгсийг хүн мартчихаад эргэн санахдаа ондоо үгээр 

орлуулан санадагыг бичсэн.  Ф.Скиннэрийн хүний төрхийн тухай бичсэн номын 

орчуулгын эхнийхээр сайэнсийн зарим чухал характэруудыг орчуулсан бол харин энэ 

дугаарт төрхийг судлахдаа хэрхэн сайэнсийн салбар болгон судлах тухайг орчуулсан. 

М.Нуссбаумын амидралын чанарын тухай судалгааны танилцуулга болгож иргэний 

амидралд юу хэрэгцээтэй тухай бичсэн бол энэ дугаарт тухайн улс хэрхэн конституцаа 

сайн амидралд тулгуурлах ѐстой тухай үргэлжлүүлэн орчуулсан.  

Шинээр Аристотэл ―Никомахын этик‖, Ф.Хэгэл ―Зөвийн философи”, Ф.Ницшэ 

―Заратустра ингэж ярилаа‖,Т.Хоббс ―Лэвиатан‖,  К.Маркс “Капитал”, П.Сартр “Байх 

ба юу ч үгүй”, Г.Баумгартэн “Тэоричилсон эстэтик”, И.Хабэрмас ―Коммуникатив 

үйлдэлийн тэори‖ зохиолуудаас гадна Л.Фойрбахын ―Шашины мөн чанар‖ номын тухай, 

“ А.Эйнштэйн философийг физикт хэрэглэжээ‖ нэмэгдсэн.    

Уншигч таны анхааралд 

 ―ъ,ь‖ гэсэн илүүдэл тэмдэгүүдийг хэрэглээгүй, нэр үгийн үндэсийг алдахгүйн тулд эгшиг 

гээгээгүй,  ―е‖ үсэгээс татгалзасан. Харин гадаад нэрүүдийн ―е‖-г ―э‖-гээр орлуулсан. 

Монгол үгийн тайлбарыг сэтгүүлийн дараагийн дугаарт гаргахаар төлөвлөсөн.   



САНАЛ БОДОЛ 

 

Дэлхийн Философийн түүх ба Монгол 

 

Философи хэрхэн бартаатай замыг туулж өнөөдөрийн энэ оргилд хүрсэн түүх зөвхөн 

амжилтын түүх биш бас тэмцэлийн түүх. Агуу философичидийн үлдээсэн хэдэн зуун 

номын сангуудыг дүүргэдэг нөр их бүтээлүүдийг өнөөдөр дэлхийн хөгжилтэй орнуудын 

унивэрситэтүүдэд эрчимтэй сурцгааж мөн үүний зэрэгцээгээр олон институтуудэд 

философийн судалгааны ажил үйлдэж, философийг цэцэглүүлсэн хэвээр. 

Философи мэргэжлийн салбар болж улс орны амидралын цэцэнүүдийг мөн мэргэнүүдийг 

үйлдвэрлэж нэг нэгнийгээ энэрэх тухай сургаж олон ард түмнүүдүүдийг оюуны, ухааны, 

бодолын бас сэтгэлийн мухардалуудаас үргэлж аварсан. Философичид моралийн тугийг 

өндөрт өргөж, төрийн хуулийг шалгаж, нийгмийн ѐс заншилийг залруулж хүний зөвхөн 

өөрийн бие даан амидрах боломжыг чухалчилсан. 

Монгол оронд дэлхийн үнэн философи нэг үгээр хэлэхэд мэргэжлийн философи ирсэнгүй. 

Нэгэнт философи ирээгүй тул нийгэм төр рүүгээ ширтсэн бас уламжлалт ѐсоо дагасан. 

Өнгөцхөн ярилцлагууд, сонингийн бяцхан өгүүлэлүүд болон мэргэжлийн биш хүмүүсийн 

номууд монголын оюуны хөгжилийг багалзуурдсаар. Сайн муугийн нийтийн үнэлэмжийг 

бага, дунд, дээд болон их сургуулиудад сургадаггүй тул сайныг харицангуй гэж 

арчаагүйгээр сурталчилж ирсэн.  

Энэ бичлэгээр уншигч Танд дэлхийн оюуны хүмүүс эрт үеэс хэрхэн уйгагүй бас зоригтой 

ажиллаж ямар бодолуудыг ард түмэндээ түгээж мөн хэрхэн филсофич гэдэг нэртэй болсон 

тухай маш товчхон танилцуулахыг зорилоо. 

 

Анхны мэргэжлийн философичид гэж нэрлэгддэг Плато болон Аристотэл хоѐр одоогоос 

2500 жилийн философийн суурийг тавиж олон ном бичсэн. Хүн төрөлхтөний мэдлэг мөн 

боловсрол энэ л хоѐр философичоос үүсэлтэй. Тэд бас акадэм болон лицэ байгуулж 

философийн сургуулиуд ажиллуулсан. Тэдгээр сургуулиуд олон зуун жил тэсэж үлдсэн. 

 

 



Антикийн Грек орон 

Одоогоос 3000 жилийн өмнө дэлхий дээр анхны хотууд үүсэж хөдөө танидаг хүмүүстэй 

хамт амидардаг амидрал өнгөрч шинээр хотод ирсэн хүмүүс олон танихгүй хүмүүстэй 

хамтран эвтэй амидрахад тоглоомын дүрэм шаардлагатай болжээ. Энэ дүрмийг асууж, 

шалгаж хотын дарга болон хааны эсрэг маргадаг хүмүүс Грект гарч ирсэн. Тийм 

хүмүүсийг цэцэнд дурлагсад буюу Грекчүүдийн нэрлэснээр ―философичид‖ гэжээ. 

Философичид зөвхөн төрийн болон иргэний сайн муугийн тухай маргалдах биш бас 

хорвоо ертөнцийн эхлэл мөн бодит ба бодит бишийн тухай асууж мэдлэгийн төлөө 

амидралаа зориулсан. 

 

 

Грекийн Афин хотод Христийн эриний өмнөх 500 онд урлаг, архитэктур болон философи 

цэцэглэлтийн үедээ очсон. 

Антикийн Ази тив 

Азийн томоохон суурин газруудад ч мөн амидралын сайн муугийн тухай бодож, сэтгэлийн 

зовлонгоосоо салахын тулд бясалгал хийдэг хүмүүс олширсон. Тэд сүүлдээ гэгээрсэн 

гэдэг ба тийм хүмүүсийн тухай домог олон бичигдсэн. Хятадад нийгмийн болон төрийн 

тухай асуудлуудаар Лаоцэ болон Конфуз гэх мэт хүмүүс философидсон. Хятадад 

конфуцианизм, таоизм гэх мэт сургуулиуд байгуулагдсанаас гадна Мо Ти болон Хан Фэй 

Цу гэх мэт хүмүүсийн сургуулиуд ч байгуулагджээ. Тэдгэээр сургуулиуд ердөө л 200-гаад 

жил үргэлжилжээ.  

Энэтхэг оронд шашины урсгалуудаас ―Вэдэ‖ гэсэн ойлголт гарсан. Вэдэ-гийн бичлэгүүдэд 

зөвхөн шашин биш бас космолог болон мэтафизикийн асуултуудыг тавижээ. Вэдэ-гийн 

сургаалид үндэслэн Буддизмийн сургуули байгуулагдсан ба түүнийг анх Сиддарта 

Гаутама үндэслэсэн. Гаутама юу ч шаарддаггүй тийм л хүний сүнс гэгээрнэ гэжээ. Гэтэл 

эдгээр хүмүүс төрийн тухай шүүмжилж бас бие хүмүүсийн тавтай амидралыг 

чухалчилсангүй. 

 



 

Лаоцэ, Будда, Конфуз гурав Зүүн Азийн философоийн эхлэлийг тависан. 

Азид философийн чиглэлээр ажиллаж эхэлсэн хүмүүсийн өөрсдөө бичсэн номнууд үгүй 

тул зөвхөн тэдний тухай бичсэн номнууд л олон тааралддаг. Азид философи хөгжиж 

чадаагүйгийн шалтгаан гэвэл философийг шашинтай холиж, түүний мөн чанарыг 

алдагдуулсан. Тиймээс философи цааш хөгжиж өндөр түвшинд хүрч чадсангүй. Конфуз 

болон Буддагийн сүм хийд бариж хүмүүс мөргөл хийцгээсэн. Анх амидралд эргэлзэж бас 

нийгмийг шүүмжилсэн цэцэдийн сургаали сүүлдээ зогсонги болж харин ч догматик 

болжээ. 

Грекээс Ром руу 

Хэдийгээр дундад тэнгисийн эргийн жижиг хотхон Ром хүчирхэгжиж төр болон томорч 

Грек орныг эзлэсэн хэдий ч Грекчүүдийн философи устаагүй. Ром ороны култур дотор 

антикийн философи цэцэглэсэн. Плато болон Аристотэлийн номууд Ромын културт 

хүчтэй нөлөөлж чадсан.  

 

 

Ромын кэйзэр Марк Аурэл Стоикийн сургаалийг сахигч. 

 

Ромд стойкчуудын сургуулиуд ажиллаж ертөнцийн нэгэн сүнс ерөөсөө бий гэсэн ба 

рационалаар буюу ухамсараар бүгдийг мэдэх боломжтой гэсэн. Тэд үхлийн дараа амидрал 



үгүй гэсэн ба яагаад гэвэл натурын явц явдагаараа явна тиймээс хүн түүнийг эсэргүүцэх 

хэрэггүй. Философич Эпикур ч гэсэн бурхан хүмүүст тийм ч их нөлөөлж чадахгүй гэсэн. 

Тиймээс эсэргүүцэгчид Эпикурчуудыг антихрист гэж нэрлэсэн. Философич Плотин 

Александриа хотод сургуулиа байгуулсан ба түүний сургаалиуд бас л Ромын философид 

нөлөөлсөн. Тэр ертөнцийн гурав гэсэн ойлголтын тухай тайлбарлаж тэдгээрийг 

―нэгэнлэг‖, ―оюун‖ ба ―сүнс‖ гурав гэж нэрлэсэн. Үүгээрээ Плотин дахин Платогын 

идэйний тухай сургаалийг дэлгэрүүлж бас христийн тэологитой холбожээ. 

Дундад зуун 

Ромын импэр тухайн үедээ бүх шашинуудыг өөрийнхөө културтай уялдуулсан хэдий ч 

ганцхан Христүүдийг зөвшөөрөөгүй ба яагаад гэвэл Христчүүд Ромын кэйзэрийг бурханаа 

гэж нэрлээгүй. Кэйзэр Константин Ромын импэрийг унах үед Бизанцийг Ромын импэрийн 

төв гэж нэрлэн тэнд Константинопэл хотыг сүндэрлүүлсэн. Үүний дараа Христчүүдийн 

шахалтын дор Константинопэлд Христийг төрийн шашин болгосон. Үүнтэй зэрэгцэн бас 

Ром хотод Христийн мандалт эхэлсэн ба тэд Европын Христийн эхлэлийг тавижээ. 

Августинус Христийн сүмийн традицийг эхлүүлж Грекийн философи ба дундад зууны 

философийн хоорондын харицаанд эргэлт гаргасан. 

 

 

Константинопэл буюу өнөөдрийн Истанбул хот Ромын импэр унасны дараа түүний 

нийслэл болсон. Ойрх дорнодын хүчиний төв болжээ. 

Баруун Ром буюу Европ 500 гаас 1000 оны хооронд културын болон оюуны амидралын 

хямралд орсон. Сүм хийд бүхий л мэдэлүүдийг болон хүчинүүдийг гартаа авсан. 

Философичид сүм хийдийн өмнө өвдөг сөхөрөх ѐстой болсон. Гэтэл Зүүн Ром буюу 

Константинопэлд антикийн философийн хичээл зааж сургалт хэвийн явагджээ. Исламын 

орнуудад Ал Фараби болон Ибэн Сина Аристотэлийн философийг үргэлжлүүлж, 

Платогын төрийн идэйг хэрэгжүүлэхийг хичээсэн. 

Тэр үеийн Багдад хот философийн төв болсон. 13-р зуун хүртэл Багдад хотод астроном, 

мэдицин, инжэнэрийн сайэнс болон матэматик цэцэглэн хөгжсөн. Монголчууд Багдад 

хотыг эзлэн номын сангуудыг шатааснаар хөгжил зогсжээ. 

 



 

Пэрсийн философич Ибэн Сина-гийн 1000-аад оны үед ажиллуулсан апотэк тухайн үедээ 

алдаршисан. Ибэн Сина унивэрсал мэдлэгийнхээ ачаар философи, астрономи, матэматик 

болон мэдициний салбаруудад гайхалтай өндөр дэвшилүүд бүтээжээ. 

Баруун Европд Платогын бичлэгүүд Христийн сургаали руу холилдсон. Харин 

Аристотэлийн бүх номнуудыг нуун дарагдуулсан. Антикийн философоос хэт ялгаатай 

сургаалиудыг бүр философи гэсэн. Плато, Аристотэл хоѐрын ―хүн чөлөөтэй‖-гийн тухай 

ярилцлагуудыг орхисон. Энэ үед хэдийгэээр философи устаагүй ч шашины гарт удаан 

тарчилсан. 

 

Германы шашинтан Мартин Лутэр анх удаагаа сүм хийдийн эсрэг босож Виттэнбэрг 

хотын сүмийн хаалганы өмнө Папстын дүрэм заавруудыг шатаажээ. Үүний гол санаа 

“хүн заавал сүх хийдээр дамжуулан бурхантай уулзах” биш гэсэн шаардлага. 

 

Шинэ үеийн эхэн 

Дундад зууны дараа Европт шинэ ―оюун‖ хөгжисөн. Тэр оюун мэдлэг ба урлагт шинэчлэл 

авчирсан. Олон нээлтүүд бас зохиолууд гарсан. Үүнийг дахин сэргэлт буюу дахин төрөлт 

гэж нэрлэдэг. Урлагт бас мэдлэгт ―хуманизм‖ ирсэн. 14-р зууны дундуур эхлээд Италид 

дараагаар Европт маш хүчтэй оюуны хөгжилийн эхлэл өрнөжээ. Платогын болон 

Аристотэлийн номуудыг чөлөөтэй уншиж эхэлсэнээр Европын оюуны томчууд төрж тэд 

философийн шинэ идэй бас шинэ урсгалуудыг хөгжүүлсэн. 



 

Галилэй шинэ бүтээлээрээ зөвхөн Копэрникус болон Птолэмэй хоѐрт тулгуурлаагүй бас 

Аристотэлд тулгуурласан. 

Шинэ үе эхэлсэнээр бурхан эсвэл нөгөө ертөнцийн тухай ярихаас татгалзаж анх удаагаа 

―хүн‖ анхааралын төвд ирсэн. Шашны хүмүүс өөрсдөө ч гэсэн сүм хийдийн худлаа болон 

явцуу сургаалиудын эсрэг босоцгоосон. 

Монголын анхны бичлэгүүд 

Дундад зууны үед анхлан хорвоо ертөнцийн тухай монгол хүмүүс иж бүрэн бичлэгүүд 

үйлдсэн ба бичигдсэн бүтээлийн тоонд ―Гажуур ба данжуур‖ орно. Энэ хоѐр хос 

бүтээлийн онцлог гэвэл ухагдахууны тайлбарыг хамтруулан гаргасан тул монгол хэлийг 

чухалчилсан гэдэг тодорхой. 

Соѐн гэгээрэл 

Сүм хийдийн эсрэг хүмүүс босож, эсэргүүцэж чадсанаар 17-р зуунд философийн шинэ 

эрин эхэлсэн. Философичид айхгүйгээр бүтээлээ хэвлүүлж мөн хүмүүст оюуны бүтээлээ 

хүргэх боломж гарсан. Францын философич Рэнэ Дэскарт хүн ухамсарынхаа ачаар 

мэдлэгт хүрэх боломжтой тухай заасан ба хэрхэн ингэж хуучсанаас салж шинэ мэдлэгт 

хүрэх боломжуудын тухай бичсэн. Тэр дэлхийн сайэнсийн суурийг тависан. 

 

Францын философич Рэнэ Дэскарт “би бодож буй тул би байна” гэсэн өөрийн 

философийн алдарт мөртүүд бичсэн.  

Соѐн гэгээрлийн эхэн хэрхэн тавигдсан бэ гэхээр ухамсараар бүгдийг хэмжих гэсэн ба 

дундад зууны догматикийн эсрэг, хүнийг ашиглаж боолчилохыг эсэргүүцсэн, шашны 

тэргүүлэгчидийн залийг эсэргүүцсэн, мухар сүсгийг эсэргүүцсэн. 



Английн натурын философич Исаак Ниутон сайэнсийн мэтодуудыг хэрэглэн хүн өөрөө 

мэдлэгт хүрэх боломжийг амидралд харуулсан. Мэдлэг зөвхөн сайэнсад дэвшил авчирах 

биш бас нийгмийн амидралд дэвшил авчирахыг тэмдэглэжээ.  

 

Зураач Виллиам Блэйк Исаак Ниутоныг ертөнцийн принципүүдийг судалсан тул “хамгийн 

том архитэкторч” гэж түүнийг дүрслэжээ. 

Философи өөрөө Дэскартын дараа хоѐр замаар хөгжисөн. Нэгдүгээрт рационализм 

хоѐрдугаарт эмпиризм. Спиноза ба Лэйбниц гэх мэт философичид рационализмын талд 

харин Локкэ, Бэркэлэй болон Хиумэ гэх мэт философичид эмпиризмийн талыг барисан. 

Харин Иммануэл Кант рационализм болон эмпиризм хоѐрыг синтэзэлж мэдлэгт хүрэхийг 

оролдсон. 

 

 

Германы филосфич Иммануэл Кант тэорэтикийн болон моралийн мэдлэгүүдийн 

уридчилалуудыг асуусан. Кант хэлэхдээ: “Соѐн гэгээрэл гэдэг хүн өөрийнхөө буруугаас 

амаа барихаас гарах гарц.” 

 

19-р зуун ба Монголын оюуны хүмүүс 

Монголд философийн талаар ойлголттой хүнийг нэрлэнэ гэвэл цорын ганц Данзангийн 

Равжаа. Түүний шүлгүүдийг уншихад философийн сэдвүүдийг нилээд хөндсөн аястай. 

Мэдээж Равжаа Түвд оронд шашинд суралцахдаа Түвд хэлээр дамжуулан дэвшилтэт 

номуудыг уншисан болов уу. Харин түүний шүлгүүдэд дэлхийн философийн ойлголтууд 

тааралдсангүй. Төрийг хэрхэн удирдаж бас иргэн хүнд ямар зөвүүд биелэгдэх талаар тэр 

бас бичсэнгүй. Равжаа шашиныг шүүмжилсэн хэдий ч нэгэнт монголчууд тэр үед төр 

шашныг хосуулсан хаантай тулд шашинийг шүүмжилсэн нэрийдлээр олон удаа 

буруутгагджээ. Монголд анхны философич төрөх боломж тэр үед өгөгдсөнгүй. Нийт 

хүмүүс бичиг үсэггүй зөвхөн баячууд болон ноѐдуудын хүүхдүүд л илүү бичиг үсэгтэй 

болох боломжоор хангагджээ. 



 

Модэрн үе 

Европт 19 болон 20-р зуунуудад үйлдвэржилт хурдан хөгжиж түүний хажуугаар 

ажилчидын нөхцөл муудсан. Үүнээс шалтгаалан шинэ пролэтарууд гарсан ба шинэ 

тэоринууд хэрэглэсэн: социализм ба утилитаризм.  

 

Философи идэализм гэсэн шинэ түвшинд хүрсэн ба үүний гол төлөөлөгчид Германы 

философич Фихтэ, Шэллинг ба Хэгэл. Энэ гурван философичид хүнийг алхам алхамаар 

бодолоо ажиллуулсаар абсолут ухааныг буюу ондоогоор хэлбэл ертөнцийн абсолут 

оюуныг таних боломжтой гэсэн. Тэд хүний ―ухаан‖-ыг мэтафизикийн анхны факт гэсэн. 

Францын философич Комтэ бүх мэдлэгийг зайлшгүй судалгаан дээр үндэслэхийн чухлыг 

анхааруулсан ба ингэж позитивизмийн эхлэлийг тависан. Комтэ шашинд ямар ч мэдлэг 

үгүй гээд шашинаас бүрэн татгалзахыг зөвлөсөн. Үүнтэй зэрэгцэн философоос хоѐр 

салбар бие даан гарсан ба нэгд социологи, хоѐрт сайэнсийн эргэлзээ. Социологи гэж 

хүмүүс хэрхэн хамтран эв хамтаар амидрах тухай шинэ сайэнс үүсэж философоос 

тасарсан.  

Англи оронд Жон Стуарт Милл утилитаризмийн этик-ийг социол рэформын суури гэж 

нэрлэсэн. Түүнээс илүү радикалаар Маркс нийгэм доторх баян ба ядуу гэж ангилдаг 

ангилалыг эсэргүүцсэн ба энэ ангилалын шалтгааныг үйлдвэрийн эздийн гаргасан систэм 

дотор агуулагдсан гэжээ.  

Германы философич Шопэнхауэр болон Ницшэ сайнсийн мэдлэгүүдэд эргэлзсэн ба 

ертөнцийн тусгалын цаад үнэнийг мэдэх боломжгүй гэж хэрхэн эргэлзэж буй тухайгаа 

бичицгээсэн. Тэд рэалити болон субэктийг чухалчилахыг анхааруулсан. 

 

20-р зууны философи 

20-р зууны эхэнд Германы философич Фрэгэ философийн логик ба матэматик хоѐр хүний 

бодолын зөвхөн хоѐр аспэктууд гэдгийг харуулахын оролдсон. Английн философич 

Руссэл хэлний асуудлуудыг шийдэж чадвал философийн асуудлуудыг шийдэх боломжтой 

гэсэн. Ингэж философид хэлний асуудлууд гарсан ба хэрэв өдөр дутмын яриаг буруу 

хэрэглэвэл философид хүндрэлтэй гэсэн. Тиймээс идэал хэлний тухай яриа өрнөсөн. 

Сүүлдээ үгийн утгыг чухалчилсан ба аргумэнтэд төвлөрөхийг зорисон. Философид дараах 

гурван чиглэл эрчимтэй хөгжсөн. 

1. Фэномэнолог  

Фэномэнолог гэж хүний ухаанд туссаныг тайлбарлаж бодох бодол. Үүн дээр тулгуурлан 

Байх-ын тухай тэори гарсан. Хүн хэрхэн бас ямар шинжээр энэ ертөнц дээр байх тухай 



тэориг Германы философич Хэйдэггэр гаргасан ба түүний ―Байх‖-ын тухай философи 

дараа дараачийн философичидод хүчтэй нөлөөлсөн. Үүний нэг жишээ Францын 

философич Сартр эксистэнциализмийн тухай асуудлуудыг хөндсөн. 

2. Марксизм 

Ленин Орос оронд Марксын матэриалист тэориг хэрэглэсэн. Политикийн гол хүчийг 

парти буюу монгол орчуулгаар ―нам‖ гэсэн. Маркстай адилаар Ленин философийг 

―ертөнцийг‖ өөрчилөх зэвсэг гэсэн.  

 

20-р зууны эхэнд гарсан социализм хуучин систэмийг нурааж чадсан. Социализм эхлээд 

политикийн идэал сүүлдээ нийгмийг өөрчлөх удирдамж болсон. 

1922 оны 9 сард Орос орноос философичид болон оюуны салбарын хүмүүсийг хөөсөн ба 

тэднийг Германы усан онгоц ирж авчээ. Энэ усан онгоцыг түүхэнд ―Философиский 

параход‖ гэж нэрлэдэг болсон. Ингээд Орос орон дэлхийн философоос тусгаарлаж 

философигүй болж зөвхөн Лениний номууд боловсролын салбарыг залсан. Ингэж 

социализмын гурван өндөрлөг Маркс, Энгэлс болон Ленин гурвын номуудыг философи 

нэрийн дор сурталчилсан. 

Сүүлд 2003 онд Истанбул хотод зохиогдсон дэлхийн ―21-р философийн конгрэсс‖ дараах 

уриаг гаргасан ―Философи Орос оронд эргэж ирлээ‖. Үүгээр гадаад орнуудад олон арван 

жил цагаачлан амидарцгаасан оросын философичидийг хүндэтгэжээ. 

3. Постмодэрнэ 

20-р зууны дараагийн хагаст зарим философичид түүхийн болон дэвшлийн оптимизмд 

эргэлзэж эхэлсэн. Тэдгээр философийн урсгалыг ―постмодэрнэ‖ гэж нэрлэдэг. Тэд обэктив 

мэдлэг ба нэгэнлэг үнэнийг Германы философич Ницшэ болон Данийн философич 

Киэркэгаард хоѐр хэрхэн эргэлзсэн түүнтэй нэгдсэн.  

 

20-р зууны Монгол ба Ленинизмийн номууд 

20-р зууны Монгол оронд хүмүүс бичиг үсэгжиж, хөдөөний хүмүүс хотод ирж ажилчин 

бас сэхээтэн болцгоож шинэ нийгмийн амидрал үүссэн. Лениний болон Сталиний номууд 

орчуулагдаж хатуу догматик бас төөрөгдүүлсэн боловсрол түгж философи нэрийн дор 

идэлоги гаарсан. Ядаж Аристотэл болон Платогын номууд ч орчуулагдсангүй. 

Социализмын Монголоос философич хүн төрсөнгүй. 



Монголын ардчилал ба шашины сэргэн мандалт 

Оросын ажилчин тариачидын амидралд гарсан агуу хувисгалын шууд нөлөөгөөр 

Монголын малчин ардад амидралын үнэлж баршгүй их боломж авчирсан. Ердөө л 50 

хүрэхгүй жилийн дотор бүх монголчууд бичиг үсэг бүрэн тайлагдсан. Мэдээж энэ 

амжилтыг цааш удирдан амжилтанд хүргэх боловсролтой хүмүүс дутагдсаар яваад 

монголчууд ардчилалтай золгосон. Монголын ардчилал Оросод гарсан пэрэстройкагийн 

шууд нөлөөгөөр тэжээлээ авсан. 

―Дэмократи‖ өөрөө философийн сэдэв гэтэл ардчилал гэж ташаа орчуулжээ. Мэдээж 

ардчилсан хувисгалынхан дотор философийг мэдэх мэдлэгтэй хүмүүс байсангүй. 

Ардчилал Монголд үг хэлэх чөлөөтийг авчирсан, харамсалтайгаар оюуны чөлөөт 

авчирсангүй. Оюуны салбар үүсэж чадсангүй. Харин шашин дэндүү хүчтэй Монголын 

нийгмийг бас төрийг эзэлсэн. Нэгэнт шашин гаарсан тул Их сургуули болон Шинжлэх 

ухааны акадэми гэх мэт төвүүдэд Дорнын философи нэрийн дор конфуз, буддизм, Лаоцэ 

гэх мэт шашины дэндүү догматик сургаалиудын талаар номын орчуулгууд дүүрч 

тэдгээрийг лэкцийн матэриал болгон философийн түүх нэрийн дор зааж эхэлсэн. Өнөөдөр 

ч тэр гэмт үйлдэл хийгдсээр. 

Ардчилалаар улс төр гэдэг шинэ ойлголт монголын нийгмийг бүрэн эзэмдсэн. Монголын 

ард түмэн фэодалын нийгмээс хойш дахин арчаагүй амидрал руу шилжсэн. Ардчилал 

Монголд боловсрол авчирсангүй, мэдлэг авчирсангүй зөвхөн мөнгө авчирсан бас алт 

авчирсан. Үүнийг дагаад шунал төрийн төрх болсон. Мухар сүсэг болон тэлэвизийн мухар 

сүсэгтэнгүүд Монголын оюуны салбарыг доромжилсон.  

Мэргэжлийн философи ба Монголын хобби философичид 

Дэлхийн философийн ном зохиолуудыг уншиж орчуулах чадвартай хүмүүс өнөөдөр 

дутагдсаар. Харин философийн хоббитой хүмүүс гаарч мэргэжлийн биш хэлээр бас 

мэргэжлийн биш ойлголтоор олон номуудыг орчуулсаар. Оросод Ленинизмийн номуудыг 

уншиж, 30 жилийн өмнө тэнд сургуули төгссөн хүмүүс Их сургуули болон Шинжлэх 

ухааны акадэмид ажиллаж өөрсдийгөө философичид гэж нэрлэнэ. Тэдний заасан 

хичээлүүдийг сонссон хүмүүс цааш үргэлжлүүлэн Их сургуулидаа багш болцгооно. Энэ 

мэтчилэн чөтгөрийн тойрог үүсэж сүүлийн 20 жилийг өнгөрөөжээ. 

Мэргэжлийн Философи Монгол оронд ирээгүйгийн гурван шалтгаан бий. Үүнд 

нэгдүгээрт: Англи, Франц болон Герман гэх мэт философийн ууган орнуудад монголчууд 

философийн мэргэжлээр суралцаж улс орондоо мэргэжлийн философи авчирсангүй. 

Хоѐрдугаарт: философийн мэргэжлийн номуудыг орос хэлнээс худлаа орчуулжээ. 

Тиймээс өнөөдрийн философийн сурах бичгүүд худлаа. Гуравдугаарт: Монгол хэлний 

мэргэжилтэнүүд монгол хэлийг өнөөдөрийн шаардлагад зохицуулан шинэчилсэнгүй. 

Тиймээс мэргэжлийн ухагдахуунууд алдаатай тайлбарлагдсан толи бичгүүд хийгдсээр тул 

монгол хэлний дүрэмүүдээр оюуны хөдөлмөр хийхэд тун бэрх. 

 

Санжаадоржийн МОЛОР-ЭРДЭНЭ 

 

 

  



ЭССЭ 

 

Германы философич Лудвиг Фойрбахын “Шашины мөн чанар” номын тухай. 

 

Удиртгал 

Германы философич Лудвиг Фойрбах өөрийн амидрал, бүхий л уран бүтээлээрээ хүний 

зөв, үнэн, хүмүүнлэг ѐс ба чөлөөтийн төлөө тэмцсэн, жинхэнэ дэмократ хүн. Фойрбах 

философи доторх шашины ул мөрийг илрүүлж, улмаар хөөн гаргаснаар философийг 

шашинаас чөлөөлсөн. Тэр тухайн үедээ дэлхийн сайэнсийн суури тэоринууд үүссэн 

Европын соѐн гэгээрэлийн ололт амжилт дээр тулгуурлан шашиныг шүүмжилсэн. Түүний 

гол бүтээл 1846 онд бичигдсэн “Шашины мөн чанар”.  

Фойрбахын шашины критикийн болон матэриализмаар ертөнцийг харах харцын тухай 

бүтээлүүд түүний дараах үеийнхэнд нөлөөлсөн ба ялангуяа Маркс болон Энгэлс нар 

Фойрбахын матэриализмыг ихэд сайшаасан. Яагаад гэвл Фойрбах бүтээлдээ ―Энэ хорвоо 

дээр зөвхөн хүн ба натур хоѐр л оршидог. Түүнээс бусад зөвхөн хүний фантааз ба шашин 

ч гэсэн хүний л фантааз гэжээ‖. Фантааз бол хийсвэрлэх гэсэн монгол утгатай. 

Фойрбахын бичсэнээр бурханы дүрс хүмүүсийн зурагласан зургаар л хийгддэг. Бурхан 

бол хайр биш, харин хайр өөрөө бурханлаг. Хүн өөрөө л гайхамшигтай болохоос биш 

гайхах бурхан үгүй, бас энэ хорвоод ертөнцийн эзэн ч гэж үгүй гэж бичсэн. Тэрбээр 

шашиныг зөвхөн л хүмүүсийн жаргалын төлөө тэмүүлэл гэж нэрлэжээ. Хүн үхнэ гэдэг 

тайлбарлахын аргагүй натурын зайлшгүй явц ба үүнээс л болж ондоогоор хэлбэл үхлээс л 

эмээж хүн шашиныг урласан ба үхэл үгүй гэвэл шашин үгүй. Фойрбах шашины эсрэг 

хэзээ ч тэмцээгүй, харин догматикийн эсрэг, иррационалын эсрэг бас ухамсарын 

дайснуудын эсрэг тэмцсэн. 

Фойрбахын философи шашины бүхий л ―натураас хөндий‖ -г ―натурын суурин‖ дээр 

аваачисан. Тэр хоѐр зорилгыг дагасан.  

Нэгдүгээрт: Шашиныг натураас ондоогоор хэлбэл хүмүүнээс хэт хөндийг тайлбарлаж, 

хүнээс дээгүүр ер бусын биш шүү гэдгийг ил гаргах.  

Хоёрдугаарт: Хайран энэргээ хоосон, хиймэл зүйлд алдахаас хүмүүсийг сэргийлж, өөрөө 

өөрийнхөө хуви заяаг өөрийнхөө л гарт авахад туслах. 

―Хүнийг бурханд ойртохоосоо илүү бусад хажуугийнхаа хүмүүст ойртох, бурханыг 

бишрэх бус бодох, бурханд зориулж мөргөл хийх биш, харин хөдөлмөр хийх, нөгөө 

ертөнцөд бэлтгэхийн оронд энэ ертөнцөдөө төвлөрөх‖ шаардлагатай гэж Фойрбах хэлжээ.  

Шашин яагаад хүнийг хамааралтай болгож чаддаг вэ гэвэл хүний амидрал өөрөө 

дутагдалтай, бас гарцаагүй төгсгөлтэй зэргээс хамаатай тул тэр хамааралыг шашин гартаа 

авдаг. Хэрвээ хүн үхэхгүй гэвэл нөгөө ертөнцийн талаар ярих шаардлагагүй тул бурханаас 

ямарч хамааралгүй.  

  

 

 



Нэг. Натур бол шашины үндэс 

Хүн өөрөө өөрийнхөө байгаад өөртөө л баярлахаас, шашинд баярлах шаардлагагүй. 

Хэрвээ шашины ач гээд эхэлбэл түүнээс хамааралтай амидарна. Хүн гэрэлгүйгээр, 

агааргүйгээр, ус, газаргүйгээр бас хоолгүйгээр орших боломжгүй тул натураас шууд 

хамааралтай. Амитан энэ бүгдийг ухаарахгүй, харин хүн ухаардаг. Ингэж хүн өөрийн 

хамааралаа натураас ухаарна гэдэг шашиныг ухаарахтай адил. Бурхан натураас гаралтай 

тул натураар л илэрхийлэгдэнэ. Жишээлбэл Мексик ардууд олон бурхадтай ба түүний нэг 

―давсны‖ бурхан. Чулуун давс тэдний хувид эдийн засгийн, эрүүл мэндийн бас 

тэхнологийн ач холбогдолтой. Давсны өнгө, тунгалаг, үзэсгэлэнтэй, нэвт харагдах бас 

кристал чанар хоорондын зохицол ба тогтмол бүтэц натурын урлаг бөгөөд цаанаасаа 

бүтээсэн эзэнтэй гэхээс ондоо замгүй ажээ. Тэднийхээр давс өөрөө бурханлаг яагаад гэвэл 

натур өөрөө бурхан буюу бурханлаг. 

Бүтээх ба үлдээх хоѐр нягт холбоотой. Натураас тусдаа бурхан байна гэвэл тэр 

биднийг бүтээсэн. Нэгэнт биднийг бүтээсэн болохоор биднийг буюу бүтээлээ хэвээр 

үлдээсэн. Тэгэхээр биднийг агаар, дулаан, ус, талхны хүч үлдээгээгүй, харин бурханы хүч 

л үлдээсэн мэт. Хэрвээ натур биднийг үлдээгээгүй, харин бурхан үлдээсэн гэвэл натур 

бурханы өөрийн нуугдаж тоглосон тоглоом болов уу. Натур бол бурханы л тусгал эд ба 

хэрвээ натур биднийг үлдээсэн гэвэл бурхан бас натурын үлдээсэн тусгал эд шүү дээ. Бид 

яахын аргагүй натур дээр үлдсэнээ натурын хүч, нөлөө болон чанарт баярлахаас ондоо 

замгүй. Тэгэхээр эндээс өөрсдийнхөө бүтээгдсэндээ натуртаа л баярламаар. Биднийг 

ерөөсөө натурын ид дунд авчираад л тавичихсан. Хүн төрнө гэдэг ямар ч нөхцөлгүйгээр 

шууд л натурт тавигдсан тавил. Тэгвэл бид өөрсдийнхөө эхлэлийг, үндсийг натураас 

ондоо газар гэх үү? Бид натурт, натуртай хамт бас натураас хүртэж амидардаг мөртлөө 

натураас эхлэлгүй гэх гэж үү? Ямар их зөрчил вэ! 

 

Хоёр. Тэологийн дэлхийн тайлбарлал 

―Би хаанаас ирсэн бэ‖ гэсэн балчир хүүхдийн асуултыг эцэг, эхчүүд ―худгаас ирсэн‖,  

―шувуу авчирсан‖ гэх зэрэг янз бүрээр тайлбарладаг. Натураас гаралтай бас органик 

биетэй бидэнд ч тэологчид дээрхээс ялгарахгүй хариулт өгдөг. Харин зарим шашин 

хүнийг бурханы бүтээл гэдэг. Бурхан бол тэр үзэсгэлэнтэй, гүнзгий худгийн фантааз ба 

түүнд бүхий л бодитууд, бүхий л төгс чанарууд бас бүхий л хүч цугларсан. Тэр дотор бүх 

юмс загас шиг шумбах ба харин тэологи бол хүнийг худгаас татаж гаргадаг лам гэмээр. 

Ерөөсөө хүний натур, хэвлийдээ үрээ тээсэн эхийн 9 сарын догдолол, шаналал, 

зүрхнийхээ дор тээсэн тээлт ба төрөлт гэх мэт явцаас л хүүхэд төрдөг гэдгийг али ч үед 

тэологичид дуугардаггүй. Мөндөр орох, тахал тархах, ган болох, шуурга шуурах бүгд л 

цаанаа ―эзэн‖-тэй гэнэ. Ингэж тайлбарлах хөнгөхөн, өнгөцхөн ба бас боловсролгүй 

хүмүүст ойрхон. Яруу найргийн хүмүүст бүр ч илүүтэй ойрхон. 

Амидрал хаанаас гаралтай гэдэг зарим хүмүүст ойлгомжгүй бас тодорхой биш. Тийм 

хэдий ч мухар сүсэг рүү зугтах шаардлагагүй ба натурын шалтгааныг мэдэхэд л 

хангалттай. Мэдээгүйгийнхээ төлөө натурын шалтгааныг натурын биш ер бусын эсвэл 

цаанаасаа, ертөнц өөрөө эзэнтэй гэж мэхлэх, худал информац цацаж болмооргүй. 

Хүмүүсийг мунхруулж бас эзэнгүй натурыг эзэнтэй гэж хаа нэг газраас өмчийн эзнийг 

хайх хэрэггүй. Ингэж айлдагчид эцсийн эцэст мэдлэггүйгээ нуух гэсэн хүмүүс. Зарим 

хүмүүс натурыг үнэлдэггүйгээ ид шид эсвэл гай, хараал, ѐсоороо боллоо гэж будлиан 



тарих, эсвэл бусдыг эзэгнэх гэх бүтэлгүйтэл. Мэдэхгүй л бол би мэдэхгүй гэж хэлж 

чадахгүй нэрэлхүү, залитай эсвэл мэдлэггүйгээ нууж цаашилбал мэдэмхийрэх гэсэн 

хүмүүс л даруухан бус ба хүлцэл өчихийг сураагүй. Заавал гоц, хүнээс дээгүүр, өвөрмөц, 

цаанаасаа заяагдсан гэх мэт хүмүүс, эсвэл ертөнцийн эзэн гэсэн цол гуншинтангууд 

бүгдийг мэдэх албагүй, ерөөс ч боломжгүй. 

Ертөнцийг хүмүүс бид л танидаг бас боддог. Харин жинхэнэ гэвэл ондоо хэрэг. Тэгэхээр 

бидний бодсоноор л ертөнц байгаа. Ертөнцийн ―байх‖ гэдэг мэдлэгийн ба бодолын 

гаргалгаа. Оригинал бол ―копи‖-ний гаргалгаа. Мөн чанар бол зурагласны гаргалгаа. 

Гурав. Натурын шашин ба оюуны шашин 

Натур бол хүний хувид үндэс. Хүн өөрөө натурт хувитай, амидралтай бас мэдрэмжтэй. 

Хүн натураас ялгагдахгүйтэй адил натур натураасаа ялгагдана гэж үгүй. Хүн натурыг 

аятайхан, сайхан мэдэрнэ. Тэгсэнээр натур аятайхан бас сайхан мэт. Хэрвээ натурыг 

халуун, хүйтэн, өлсгөлөн, өвдөлт, өвчин, зовлон гэж мэдэрвэл натурыг бузар бас илүүтэй 

хилэгнэл гэнэ. Ингэж хүн дураараа бас ухаарахгүйгээр натурыг хүн мэт субэктлэдэг. 

Тиймээс хүн натурыг эвтэйхэн, ер л аятайхан гуйвал натур эргүүлээд бидэнд үйлчилгээгээ 

сайжруулна гэсэн горидлоготой. 

Индиан ардууд нар, сар ба оддыг хүн гэдэг. Грэнландын ардууд нар, сар, оддыг тэнгэрт 

гэнэт гарсан өөрсдийнхөө төрөл садангууд гэж нэрлэдэг. Зөвхөн нар, сарыг ч биш, уул, 

хад модыг хүртэл хүн мэт ойлгож бас харицдаг ардууд байсаар. Зарим ардууд амитныг 

хүртэл бурхантай зүйрлэдэг. Натурын хүчний эсрэг хүн өчүүхэн, тиймээс олон зүйлээс 

алийг ч өөрийнхөөрөө сонгон төсөөлөх боломжтой. Харин хэн нэгнээс асууж лавлах 

боломжгүйнүүд болон натурын тохиолдлын өөрчлөлтүүд хүнийг бууж өгөхөд хүргэж, хаа 

нэг газраас өршөөл, энэрэл, тусламжийг хайлгуулна. Эцсийн эцэст хүн хүслээ л хангахыг, 

мөн тэмүүллээ л биелүүлэхийг зоридог. Бурханд мөргөх мөргөл хүслээ л илэрхийлэх. Тэр 

хүсэл сайныг, сайхныг хүсэх хүсэлт.  

Хүн хүсэгч харин бурхан биелүүлэгч. Тэгэхээр хүсэлгүй хүнд бурхан шаардлагагүй.  

Дөрөв. Бурхан хүслийн бүтээл 

Натурын бүтээгдэхүүн хүн бурханыг, натурыг хэрхэн төсөөлдөг шигээ л төсөөлөн 

бүтээсэн. Бурхан бол шашины обэкт болохоос биш хорвоогийн, огторгуйн эсвэл 

ертөнцийн биет зүйл биш. Шашин байгаагийн шалтгаан шашин шүтдэг хүмүүс байгаатай 

холбоотой. Тиймээс шашин бол шүтлэгтэй хүмүүсийн бүтээл.  

Мэдээж хэн ч, хэнийг ч шүтэж эсвэл бишрэхгүй гэвэл шүтүүлэн бишрүүлэгч гэгч үгүй. 

Бурхан гэгдэгч шашинаас гаралтай тул хэрвээ шашин үгүй гэвэл бурхан үгүй. Бурхан 

хүний хийсвэрлэсэний буюу фантаазласаны бүтээгдэхүүн. Хүний сэтгэлийн, үнэмшилийн 

бүтээгдэхүүн. Бурханыг тэнгэрт гэж төсөөлвөл астрономын физиктэй зөрчилдүүлнэ, 

бурханыг амитантай адил гэж төсөөлөх амитан судлалын салбартай зөрчилдүүлнэ, харин 

бурханыг хүнтэй адил гэвэл антропологитой зөрчилдүүлнэ.  

Бурханыг сонссон гэвэл чихний сонсголын, бурханыг харсан гэвэл нүдний харааны 

асуудал. Мөнхийн болохыг хүссэн хүн харамсалтайгаар мөнхийн биш. Мөнхийн ус хайх 

хэрэггүй. Бурханыг шүтнэ, биширнэ бас үнэмшинэ гэдэг үгүй л учраас үгүйг шүтнэ, үгүйг 

бишрэнэ бас үгүйд үнэмшинэ. 



Хүний сэтгэл хэрхэн хөдөлнө вэ, түүгээрээ л бурханыг бүтээнэ. Хүн юу хүснэ вэ, тэр 

хүсэл бурханаараа буюу хэрхэн шүтэж буйгаараа илэрнэ. Цөөхөн хүсэлтэй бол цөөхөн 

бурхантай. Ондоогоор хэлбэл амидралд хэний хүсэл биелэхгүй вэ, хэн үгүй, боломжгүй 

зүйлийг амидралаас хүснэ, түүнд олон олон бурхан бий.  

Хүсэл биелэх ямар ч боломжгүй зарим ард түмэнд биелэхгүй, биелээгүй хүсэлтэйгээ адил 

олон тооны бурхан бүтээгдсэн. Хүмүүс бурхантай газар зовлонгүй, шархгүй, 

өрсөлдөөнгүй, ядалгүй, дарамтгүй гэж хийсвэрлэнэ. Хүмүүс газар дээрх амидралаа 

амтлахыг хүсэхгүй, хөгжмийн ая сонсож, уярахыг хүсэхгүй, бусдад дурлаж, сэтгэлээ 

өгөхийг хүсэхгүй. Хүмүүс моралийн чөлөөтөө эдлэхийг хүсэхгүй. Бодол хийхийг 

хүсэхгүй. Үүрд амидрахыг хүсдэггүй хэдий ч, үхэхийг бас хүсдэггүй. Хүн удаан 

амидрахыг хүсдэг. Хүн өвдөхгүй үхэхийг хүсдэг. Харамсалтайгаар үхэл яг ирэх болоогүй 

үедээ ирдэг. Ид амидарахад, ид үхэхийг хүсээгүй үед үхэл ирдэг.  

Харин философичид юу хүсдэг вэ гэхээр хэн ч саад хийх боломжгүй тийм нөхцөлд тайван 

―бодох‖-ыг л хүсдэг. Философич Аристотэл зөвхөн л зогсолтгүй бодохыг хүссэн.  

Дүгнэлт 

Натур бол оригинал, харин бурхан бол түүний копи гэсэн Фойрбахын философи 

Монголын өнөөгийн шашины зах зээлд хариу өгөх болов уу гэж найдна. Өнөөдөр 

Монголын нийгмийн амидралд зөвхөн дэлхийн сонгодог шашнууд болох Буддизм, 

Христус, Муслим, Хиндуизм ажиллаад зогсохгүй, түүний хажуугаар шашин нэртэй тархи 

угаасан, амидралд хор хөнөөлтэй урсгалууд олширон нэг үгээр хэлэхэд шашины зах зээл 

үүсчээ. Зөвхөн бараа сонгож буй мэт сонголтын л асуулт болсон гэхэд хилсдэхгүй. 

Ганцхан үнэнтэй, зөвхөн л үүнийг шүт, ертөнцийн эзэн, бясалгал, ариусал гэх мэт 

ихэнхдээ Өмнөд Солонгос, Энэтхэг зэрэг Азийн орнуудаас гаралтай хүмүүсийг 

мунхруулах гэсэн байгууллага олширч, Монголын нийгэмд хар мөр үлдээсээр буй монгол 

хүний идэвхит амидралд хорт нөлөө үзүүлсээр. Тэр ч байтугай зарим мухар сүсэгтэй улс 

төрчид ―Төрийн шашинтай болгоно‖ хэмээн фэодалын нийгмийн хоцрогдсон амидралыг 

эргүүлэн авчрахаар лобидсоор. 

Бөөгийн шашин, тэнгэрийн 99 бурхан гэх мэтээр зарим хүмүүс хойч үеийг мунхруулсаар. 

Үр хүүхдүүдээ бөөгийн удам гэж тэднийг хошин шогийн жүжигчин болгох дэндүү гэнэн. 

Шинэ нэртэй, хуучин гэгдэх тархи угаасан, мухар сүсэг түгээсэн, хүний амидралыг 

идэвхгүйжүүлсэн этгээдүүд олширсоор. Бөө ба мухар сүсэг газар авч буй залуучуудын 

мэдлэгт сонирхох сонирхолыг бууруулсаар. Тэднийг шинэ зүйлийг зөвшөөрөхөөс 

холдуулсаар. Төвөгтэй, саадтай боловсролыг эзэмшихээс шантраасаар. Али болох хурдан 

сурах гэсэн, хэдхэн сарын дотор хэд хэдэн гадаад хэлийг сурна гэж мэдэмхийрсэн хүмүүс 

залуу үеийг эрүүл биш хүмүүжлийн хавцал руу түлхэсээр. Үүний шалтгаанаар залуус 

мэдлэгт хүрэх ээдрээтэй бас төвөгтэй цаашилбал сурах гэдэг журамтай, сахилга баттай 

хөдөлмөрөөс улам л хөндийрсөөр. 

 

Санжаадоржийн МОЛОР-ЭРДЭНЭ 

 

 

 



 

 

 

Залуу нас гэж юу вэ?  

Мөрөөдөл. 

Хайр гэж юу вэ? 

Мөрөөдлийн агуулга. 

Киэркэгаард. 

 

 

  



ЭССЭТИК    САЙХАНЫ ТЭОРИ 

 

 

 

Алэксандр Готтли Баумгартэн \Германы философич, 1714-1764\ 

Шинэ үеийн эстэтикийн философич Баумгартэн 1714 онд Берлинд төрсөн. Тэрээр багадаа 

Жүүд хэлийг заалгасан ба уламаар Латин поэтриг сонирхдог болжээ. Үгнүүдийн утга 

културын хөгжилийн али нэг замаар хувирч болно гэдэг түүний эстэтикийн дахин үнэлгээ 

эстэтикийн философийн хөгжилд түлхүүр агшин болсон. Баумгартэн эстэтикийг сайн ба 

муу ―дур‖-ын судалгааны санаагаар хөгжүүлсэн. Тухайн идэйгээ хөгжүүлэхдээ эстэтикийн 

энэхүү шинэ санааг тойрсон философичилсон хэлэлцүүлэг үүсгэсэн. 

 

 

ТЭОРИЧИЛСОН ЭСТЭТИК 

Пролэгомэна 

§1. Эстэтик чөлөөт урлагуудын тэори гэдэгээрээ, доогуур зэрэглэлийн танихуйн сургаал 

гэдэгээрээ, сайхан бодолуудын урлаг гэдэгээрээ мөн ухамсарт аналоги бодолуудын урлаг 

гэдэгээрээ мэдэрхүй танихуйгийн сайэнс.  



§2. Натурын төлөв доторх доод зэрэглэлийн танихуйн чадвар ямар ч мэтодын боловсрол 

үгүйгээр зөвхөн дасгалаар хөгжихийг натурчилсан эстэтик гэж нэрлэдэг. Энэ натурчилсан 

логиктой адил төрөхийн сайхан-ын тухай авяас мөн эзэмшисэн буюу сурсан бас 

дасгалласан гэх мэтээр ялгаатай.  

§3. Эстэтикийг ашиглах урлагийн сургаал гэдэгээрээ нэгдүгээрт ойлголтын танихуйн 

сайэнсуудаас, хоѐрдугаарт сайэнсаар танисан хүмүүсийн нэгтгэх чадварт тааруулах, 

гуравдугаарт тодорхой танихуйн хэлийг даван танихуйг сайжруулахыг урагшлуулах, 

дөрөвдүгээрт бүхий л оюуны хөдөлмөрүүдэд болон чөлөөт урлагуудад сайн суури тавих, 

тавдугаарт өдөр дутамын амидралын практикт адилхан уридчилгаа дотор хүмүүст илүү 

чадвар олгох гэх мэтээс бүрдэнэ. 

§4. Дээрхээс дараах спэциал ашиглах гэсэн хэрэглэгээнүүд гардаг. 1. Филологийн 2. 

Хэрмэновтикийн 3. Эксэгэтийн 4. Риторикийн 5. Хомилэтийн 6. Поэтикийн 7. Музикийн 

гэх мэт ашиглах гэсэн хэрэглэгээнүүдтэй. 

§5. Бидний энэ сайэнсийн эсрэг дараах түдгэлзээнүүд гарах боломжтой. 1. Энэ сайэнс 

хэтэрхий их зүйлийг хамруулсан биш үү. Түүнийг нэг л удаагийн лэкцээр ярихад 

гүйцээчих биш үү. Тэгвэл миний хариулт дараах: Ор үгүйгээс ортой дээр. 2. Энэ сайэнс 

риторик ба поэтиктой идэнтитэт биш үү. Үүнд миний хариулт дараах: а. Энэ сайэнс 

дахиад ондоосалбарыг нэгтгэдэг. б. Энэ сайэнс бусад урлагуудтай хамаатай зүйлсийг 

нэгтгэдэг. Түүнийг гэгээрсэнээр урлаг бүр өөрийнхөө салбарыг ямар ч ашиг үгүй 

давталтууд үгүйгээр амжилттайгаар боловсруулах боломжтой. 3. Энэ сайэнс критиктэй 

идэнтитэт биш үү. Миний хариулт дараах: а. Гэтэл логикийн критик гэж бий шүү дээ. б. 

Критикийн тодорхой төрөлүүд эстэтикийн нэг хэсэг шүү дээ. в. Энэ эстэтикийн хэсэгт 

бусад нийт үлдсэн эстэтикийн өмнөх ухагдахуун зайлашгүй хэрэгтэй. Яагаад гэвэл хүн 

зөвхөн дурласанаас дээгүүр сайхан бодсон бас сайхан хэлсэн мөн сайхан бичсэнүүдийг 

ялгаж чадах хэрэгтэй.  

§6. Бидний энэ сайэнсийг мөн цааш дараахаар түдгэлзэх болов уу. 4. Мэдрэлийн 

мэдэрхүйнүүд, зураглалууд болон сэтгэлийн мөн ядалын үймэрээнүүд философид 

таарахгүй. Мөн философиос доогуур зэрэглэлийн гэх болов уу. Миний хариулт дараах: а. 

Философич бусад хүмүүстэй адил хүн. Тиймээс хүний танихуйн утгатай хэсэг 

философийн хэмжээнд хүрэхгүй гэх тийм ч сайн биш. б. Сайхан бодолын тэоричилсон 

ажиглалт практиктай болон ганц хүний дасгалуудтай солигдож болохгүй.  

§7. 5. Үймэрээ гэдэг андууралын ээж гэх болов уу. Миний хариулт дараах: а. Гэхдээ тэр 

үнэнийг нээхэд татгалзашгүй уридчилгаа. Яагаад гэвэл натур бодолын харанхуйгаас 

бодолын гэгээн рүү харайдаг үгүй. Шөнөөс өдөр лүү очихдоо заавал өглөөний нарыг 

дамждаг. б. Тиймээс хүн үймэрсэн танихуйг хичээж тэгсэнээрээ андуурал үүсэхгүй. в. 

Үймэрсэн бодолыг энд зөвлөөгүй харин танихуйгаа сайжруулахыг зөвлөсөн.  

§8. 6. Тод таних урдуур ордог. Миний хариулт дараах: а. Энэ хүмүүсийн хязгаартай 

бодолуудын салбарт хүчинтэй ба зөвхөн маш чухал юмсад хүчинтэй. б. Гэхдээ нэг 

нөгөөгөө үгүйсгэхгүй. в. Тиймээс бид бодолын тод танигдсан суури дүрэмүүдийг эхлээд 

сайхан-ыг зорилгот сайхан болгосон танихуйн дүрэмүүдэд хүргэнэ.  

§9. 7. Дэгтэй рационал танихуй ухамсартай аналоги бодолыг арчилсанаар хохирох бус уу. 

Миний хариулт дараах: а. Энэ аргумэнтууд илүү бидний ажилд таарсан. Яагаад гэвэл төгс 

зүйл рүү зүтгэх юуг анхааруулдаг вэ гэхээр бодолын үнэн төгсийг орхихгүйг 



анхааруулдаг. б. Хэрэв ухамсарыг анзаарахгүй гэвэл бас л логик бодолыг муутгана шүү 

дээ. 

§10. 8. Эстэтик урлаг болохоос сайэнс биш. Миний хариулт дараах: а. Тэдгээр эсрэг 

тэсрэгүүд биш. Зөвхөн урлаг байсан олон зүйлс өнөөдөр сайэнс болчихсон уу? б. Бидний 

энэ урлаг сайэнсаар дүрслэгдэх чадвартай гэдэгийг туршлага батална. Энэ априори 

сайхан-аар ойлгомжтой ба яагаад гэвэл психологи бас бат сууритайгаа баталдаг. Бидний 

энэ урлаг сайэнс болох чадвартай.  

§11. 9. Эстэтикчид поэтуудтай адилхан төрдөг. Хүн эстэтикч болдог үгүй. Миний хариулт 

дараах: үүнийг би Хораз, Цицэро, Билфингэр болон Брэйтингэр хүмүүсээр хариулна. 

Ухамсарын автортэтүүдийн зөвлөсөн бүрэн тэори эксакт мөн тод биш хэдий ч тодорхой 

хүрээтэй ба эргэлзээг төрүүлэхгүй. Тиймээс тэдгээр эстэтикчид ашигтай. 

§12. 10. Доод зэрэглэлийн танихуйн чадвар гэгдэх мэдрэлийн мэдрэхүйг сэрээж 

эрчимжүүлэх биш харин түүнтэй тэмцэх хэрэгтэй биш үү. Миний хариулт дараах: а. Доод 

зэрэгийн таних чадварыг ноѐрхох биш харин удирдах хэрэгтэй. б. Эстэтик энэ удирдлагыг 

гартаа авна. в. Эстэтикч доод зэрэглэлийн таних чадварыг илжирсэн бол цочоохгүй бас 

эрчимжүүлэхгүй. Харин эстэтикч түүнийг ямар чиглэлд залах вэ гэхээр илүү 

илжирүүлэхгүй. 

§13. Бидний эстэтик логиктой адилаар дараах хэсэгүүдэд хуваагдана \логик эстэтикийн 

эгч\:  

 1. тэоричилсон эстэтик.  

 2. практикчилсан эстэтик 

Энэ хоѐр дараахаар явагдана: ―хэн эдийг анхааралтай сонгоно түүнд үг дутагдахгүй бас 

гэрэлтэй замбараа дутагдахгүй. Зүйлс эхлээд ирнэ. Гэрэлтэй замбараа хоѐрдугаарт ирнэ, 

харин гуравдугаарт тэдгээрийн илэрхийлэл хэрэгтэй.‖ 

Хэсэг 1: Тэоритикчилсон эстэтик 

Бүлэг 1: Хэуристик 

1. Танихуйн сайхан. 

§14. Эстэтикийн зорилго мэдрэхүйн танихуйн төгс \төгсгөл\. Түүгээр сайхан-ыг хэлсэн. 

Үүнтэй ижилээр мэдрэхүйн танихуйгийн төгс биш гэдэг муухай.  

§15. Гүн далдалагдсан мэдрэхүйн танихуйгийн төгсүүд бидэнд бүрэнхий эсвэл зөвхөн 

ялгаварлах бодолоор ажиглаж чадна. Гэтэл эстэтикч үүнд хамаа үгүй.  

§16. Гүн далдалагдсан мэдрэхүйн танихуйгийн төгс бишүүд бидэнд бүрэнхий эсвэл зөвхөн 

ялгаварлах бодолоор гэрэлд гаргуулах боломжтой. Гэтэл эстэтикч үүнд хамаа үгүй. 

§17. Мэдрэхүйн танихуй нэрлэгдсэн утгаараа дэгтэй логикийн зөрүү доторх бүхий л 

төсөөлөлүүд. Хэрэв бид дасгалжсан дуртай ажиглагчтай адилаар ойлгоцоороо сайхан ба 

хөөрхөн хоѐр мөн муухайг хэрхэн тусахыг ажиглана гэвэл бидний критиктэй мэдрэхүй 

сайэнсийн ажил гэдэг утгаараа удахгүй ядарна. Яагаад гэвэл тэр ерөнхий сайхан-уудын 

болон хандлагуудын дүүрэнд дарагдана. Тэнд тоолошгүй олон онцлогууд бас нэг 

бүрчилэнгүүд тааралдана. Тиймээс бид эхлээд унивэрсал болон ерөнхийдөө хүчинтэй 

сайхан-ы тухай ухагдахууныг шалгах хэрэгтэй. Хэдий хүртэл шалгах хэрэгтэй вэ гэхээр 



бүхий л сайхан-ы тухай мэдрэхүйн танихуйгийн боломжуудтай адилхан гэдэгээр мөн 

үүнтэй адил түүний эсрэг ухагдахуунуудыг шалгах хэрэгтэй. 

§18. Мэдрэхүйн танихуйгийн ерөнхий сайхан нэгдүгээрт бодолууд таарах. Хэрэв бид 

түүний замбараа ба илэрхийлсэн хэрэгсэлүүдийг анзаарахгүй гэвэл ондоогоор хэлбэл 

эдийн болон бодолын сайхан-ыг ялгах гэвэл зүйлсийн болон матэриудын сайхан-ы 

хооронд солиж эндүүрнэ. Тиймээс муухай юмсыг сайхан-аар бодож мөн сайхан-уудыг 

муухайгаар бодох боломжтой.  

§19. Мэдрэхүйн танихуйгийн ерөнхий сайхан замбараагийн таарах. Тэгсэнээрээ бид 

сайхан бодсон эдүүдийн тухай бодох ба өөртэйгөө хамт бодно. Хэдийд вэ гэхээр туссан 

үед. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр замбараагийн болон диспозицийн сайхан.  

§20. Мэдрэхүйн танихуйгийн ерөнхий сайхан бид нэгэнт тэмдэг үгүйгээр 

тэмдэглэсэнийгээ нэгтгэх боломж үгүй тул тэмдэгүүд хоорондоо таарах хэрэгтэй. 

Замбараатай ч бас эдүүдтэй ч таарах хэрэгтэй. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр илэрхийлж буйн 

сайхан жишээлбэл формулд оруулах эсвэл түүний донж. Ярихад эсвэл ярилцахад мөн 

илтгэл илтгэхэд донжийн тухай ярина. 

§21. Үүнтэй адилаар олон муухайнууд өгөгдсөн ба мэдрэхүйн танихуйд алдаанууд бас 

сааталтай толбууд өгөгдсөн. Үүнийг зайлуулах хэрэгтэй ба нэг талаар бодолдоо зайлуулах 

эсвэл тэр эдийг зайлуулах.  

§22. Танихуйгийн баян, хэмжээ, үнэн, тунгалаг болон сэв үгүй гэх мэт түүний амид 

хөдөлгөөн танихуй бүрийн төгс гэдэгээс урган гардаг. Хэдийд тэдгээрийн квалитэтийн 

тухай ярих вэ гэвэл баян ба хэмжээ тунгалагтай таарах, үнэн ба тунгалаг сэв үгүйтэй 

таарах мөн тэд амид гэдэгтэй таарсан үед яридаг. Тэдгээийн чанар хэдийд урагшаа гарч 

ирдэг вэ гэхээр мэдрэхүйн танихуйгийн сайхан гарч ирсэнээр ба нэг үгээр хэлэхэд 

ерөнхийдөө хүчинтэй эдүүд болон бодолууд дотор ба түүгээр тэдгээрийн шижир төрөл 

мөн хөдөлгөөнт үнэний гэрэл гарч ирэхэд. 

§23. Явцуу, хямдхан эффэкт, хуурамч, нэвт харагдахгүй бүрэнхий, шийдээгүй 

хэлбэлзэлүүд болон залхуу энэ бүгд танихуйн төрөлийн төгс бишүүд. Тэд хэдийд гарч 

ирнэ вэ тэр үед мэдрэхүйн танихуй ерөнхийдөө эвдэгдэнэ. Ингэхдээ эдүүдэд бас 

бодолуудад алдаа гарна.  

§24. Мэдрэхүйн танихуйгийн сайхан болон эстэтикийн зүйлүүдийн өөгүй хамтарч нэгдсэн 

төгсүүдийг дүрсэлдэг. Гэхдээ ерөнхийдөө хүчинтэй. Тиймээс бид энгийн төгсүүдийг 

танидаг үгүй.  

§25. Хэрэв бид өөгүй-н тухай ярина гэвэл дээрх уридчилгаанууд дээр сайхан тогтдог. 

Хэрэв бид багахан утгатай сайхан-ы дүрэмийг илүү утгатайгаас зайлуулна гэвэл мөн 

багахан өгөөмөрийг ихээхэн өгөөмөрөөс зайлуулна гэвэл мөн бидэнд ойр сайхан-ыг холын 

сайхан-аас зайлуулна гэвэл дээр ярисан онцгойнууд зөрчилдөхгүй. Хэрэв сайхан-ы 

дүрэмүүдийг танисан бодол дотор суулгана гэвэл дээрх дүрэмүүдийн жингүүдийг 

анхаарах хэрэгтэй. 

§26. Бидэнд дараах аргумэнтууд хэрэгтэй: тэлсэн, шижирлэсэн, магтсан мөн харуулсан, 

үнэмшүүлсэн болон хөдөлгөсөн аргумэнтийн төрөлүүд. Тэдгээрийн хүч ба үйлчилэл бас 

тэдний өөгүй эстэтикт хэрэглэгдэнэ. Танихуйн онцгой доод төрөл ондоогоор хэлбэл 

түүний дотор онцгой өөгүй-н илэрхийлэл мэдрэмжилэгдсэн гэвэл тэр нэг фигурийг 

дүрсэлсэн. Эдүүд болон бодолуудад фигур өгөгдсөн. Замбараанд бас илэрхийлэлд 



фигурууд өгөгдсөн. Үүнд донжийн фигур хамаарна. Аргумэнтуудын төрөлүүдтэй бас л 

адилхан тооны фигуруудын олон төрөлүүд өгөгдсөн. 

§27. Яагаад гэвэл танихуйгийн сайхан өөрөө сайхан бодолын чадалаас том биш бас илүү 

шижир төрөл биш тул бид цаашаагаа сайхан боддог хүмүүсийн гаралыг бас зурагийг 

гаргах ѐстой ба тэгсэнээрээ амжилттай эстэтикчийн дүрийг гаргахыг хүснэ. Бид ойрхон 

хөдлөлийн шалтгаануудаа дараалуулах хэрэгтэй ба яагаад гэвэл тэд бидний сүнс дотор гоѐ 

танихуй руу хүргэдэг.  

 

Балжиннямын НЯМГЭРЭЛ 

  



 

Демократ гэдэг хүн бүр  

чөлөөт бас тэнцүү хоѐрын төлөө 

 хичээвэл үүснэ. 

Гэхдээ хичнээн тооны хүмүүс гэсэн тоо чухал. 

Аристотел  

 

 

 

  



ЭТИК     САЙН-Ы ТЭОРИ 

 

 

Аристотэл \Грекийн философич \Христийн эриний өмнөх 384-322\ 

 

НИКОМАХЫН ЭТИК 

 

Нэгдүгээр дэвтэр 

1. Урлаг бүхэн, сургаал бүхэн, мөн үүнтэй адилаар үйлдэл бүхэн, шулуудал
1
 бүр 

ямар нэг сайн руу зүтгэдэг. Иймээс, хүн бүгд зөвөөр түүн рүү зүтгэлтэй. Гэхдээ 

зорилгуудад тодорхой ялгаанууд бий; яагаад гэвэл зарим ажил, нөгөө хэсэг тодорхой 

бүтээлүүд. Хаана үйлдэлүүдээс гадна зорилгууд өгөгдсөн тэнд натураасаа шалтгаалан 

бүтээлүүд ажилаасаа илүү.  

Яагаад гэвэл олон үйлдэлүүд, урлагууд, сайэнс
2
ууд өгөгдсөн тул мөн адил тэд олон 

зорилгууд өгөгдсөн; мэдикчилсэн урлагын зорилго эрүүл, зави урлах урлагийн зорилго 

зави, стратэгийн зорилго ялах, экономикийн зорилго баялаг. Хаана иймэрхүү урлагууд 

зөвхөн ганцхан даалгаварын дор жагссан бэ гэхээр морин уралдааны урлагт эмээл 

үйлдвэрлэх мөн энэ уралдааны урлаг дотор урлаг гэдэг зорилгоороо морин урлаг гэх мэт 

бүхий л дайны урлаг страгтэгийн дор жагсаагдсан. Энэ бүх тохиолдолуудад удирдаж буй 

урлагууд ихэнхдээ жагсаагдсан урлагуудаасаа илүү. Яагаад гэвэл түүний тулд л араас 

дагадаг. 

                                                             
1 Pursuit-аливаад шулуудах, бараг хийхээр шийдсэн, буцалтгүй.    
2
 ―Science‖ шинжлэх ухаан гэж монгол хэлэнд орчуулдаг ―Science‖ Грек, Латины ―scientia‖буюу мэдлэг гэсэн 

үгнээс гаралтай ба шинэ үеийн сайэнсийн эхлэл. (орч.) 



Гэхдээ энд ямар ялгаа үгүй вэ гэхээр, ажил үйлдэлийн зорилго уу эсвэл түүний гадна уу 

буюу дээрх урлагууд уу гэдэг ялгаагүй. Хэрэв, үйлдэлийн зорилго өгөгдсөн гэвэл түүнийг 

өөрийг бид хүссэн ба бусад ч түүнийг өөрийг хүссэн. Хэрэв бид бүгдийг бусадын 

хүсэлийн төлөө зүтгээгүй гэвэл жишээлбэл хязгааргүйгийн хувид түүний төлөө зүтгэх 

хоосон ба учиргүй. Тэгэхээр юу тод вэ гэхээр тэр л сайн ба дээд сайн.  

Хэрэв тухайн зорилгыг таних амидралд нэг их жинтэй биш гэвэл бид нүднийхээ өмнөх 

байг хараад сайн харваж чаддаг нум сум харваач болохгүй юу? Хэрэв тийм гэвэл бид ядаж 

гадаад хүрээг нэгтгэх хэрэгтэй ба тэдгээрийн юу гэдэгийг ойлгохын тулд мөн тэдгээр ямар 

сайэнсид болон ямар чадварт жагсаагдах вэ гэдэгийг нэгтгэх хэрэгтэй.  

Тэгэхээр хүмүүс хамгийн чухал болон хамгийн өмнөх сайэснийн тухай бодохыг хүснэ. 

Энэ политикийн сайэнс мэт тусна. Яагаад гэвэл тэр ямар сайэнсууд төрийн дотор өгөгдөх 

ѐстойг тодорхойлох ба тэдгээрийг хүн бүр сурах ѐстой мөн ямар зэрэглэл хүртэл сурах 

ѐстойг тодорхойлно. Бидний харж буйгаар дээд чадварууд ч түүний дор жагсаагдсан: 

стратэг, экономик, рэторик болон бусад. Яагаад гэвэл тэдгээр бусад үлдсэн практик 

сайэнсуудыг хэрэглэдэг ба юуг хийх вэ юуг орхих вэ гэдэг тухай хуулиуд гаргадаг. 

Тиймээс тэдний зорилго бусад бүгдийн  зорилгуудыг нэгтгэсэн. Үүнийн нэг хүмүүсийн 

сайн. Сайн тэгэхээр ганц хүнд эсвэл төрд адилхан ч гэсэн тэр илүү том, илүү төгс ба 

хэдийд вэ гэхээр төрийн төлөө барих төрийн төлөө хадгалах. Тэр ганц хүний хувид 

баярламаар харин ард түмэн болон төрийн хувид сайхан ба бурханлаг.  

Бидний зорисон шинжилгээ тэгэхээр политикийн сайэнсийн нэг хэсэг. Бид тэгэхээр 

өгөгдсөн эдэд тохирохоор дэфиницийн зэрэглэлүүдтэй ханамжлах ѐстой. Яагаад гэвэл бүх 

асуултуудад адилхан прэцизийг шаардаж болохгүй. Түүнийг мөн гар урлалд хийдэггүй.  

Политикийн сайэнсийн зүйл гэгдэх шижир болон зүйтэйнүүд ямар ялгаанууд болон ямар 

үргэлжийн бишийг харуулдаг вэ гэхээр хүмүүсийн таамагласанаар натураасаа биш харин 

гаралаасаа. Дээрх үргэлжлэлийн биш бас сайчуудад хамаардаг. Яагаад гэвэл олон хүмүүс 

түүгээр хохиролд хүрдэг. Зарим хүмүүс баянаасаа шалтгаалан сөнөсөн. Зарим хүмүүс 

зоригоосоо шалтгаалан мөхсөн. Нэгэнт бид иймэрхүү юмсын болон уридчилгаануудын 

дор яриж буй тул зөв гэдэгийг түүний бүдүүвчилсэн хүрээгээр дуридаж буйдаа ханамжлах 

хэрэгтэй. Мөн ингэж ч ярилцах ба тэдгээрээс гарах гаргалгаа ч мөн тэр л төрөлийнх.  

Иймэрхүү шинжээр сонсогч ч гэсэн бидний хэлсэнийг л бүгдийг хүлээн авна. Яагаад гэвэл 

боловсролтой хүмүүсийг өөр өөрийн салбартай тухайн зүйлийн натур хэдий хэмжээгээр 

зөвшөөрсөн тэр л хэмжээгээр прэцизийг шаарддаг. Тэгээгүй гэвэл матэматикчаас магадын 

тухайн шалтагыг мөн илтгэгчээс зайлшгүй баталгааг нэхэхтэй адил. 

Хүн хэрхэн сайн танина түүгээрээ түүнийг зөв гэж ялгах ба түүндээ тэр хүн сайн ялгагч
3
. 

Тодорхой зүйлийг тухайн боловсролтой хүн ялгах ба мөн бүхий л боловсрлтой хүмүүс 

доторх бүхий л зүйлсийг ялгана. Тиймээс залуу хүн политикийн сайэнсийг сонсоход 

таарсан сонсогч биш. Яагаад гэвэл тэр амидралын практикт туршлагагүй энэ шинжилгээ 

эндээс л эхлэлээ авна мөн түүнийг л боловсруулна. Залуу хүн ядалуудаа дагах талруугаа 

ба тиймээс ямарч шалтгаангүй мөн ямарч ашиггүйгээр сонсдог. Түүний зорилго мэдэхдээ 

биш үйлдэхдээ. Гэхдээ энд ямар ялгаа үгүй вэ гэхээр тухайн хүн насаараа залуу юу эсвэл 

характэраараа боловсроогүй юу. Тиймээс тэр дутагдал хугацаанаас хамааралгүй харин 

                                                             
3 Англи хэлний ―judge‖-гэсэн үг сайн муу, зөв бурууг ялгах гэсэн утгатай тул монгол хэлэнд орчуулсан 

шүүгч, яллагч гэсэн ташаа орчуулгаас татгалзлаа.  



ядалаараа амидардаг ба ядал бүр обэкт руу зүтгэдэг. Иймэрхүү хүмүүс өөрөө өөртөө эзэн 

биш хүнтэй адил мэдлэг бүрэн пропитгүй. Рационалаар хэн өөрийн зүтгэлээ ухамсараар 

чиглүүлнэ вэ тэр хэрхэн үйлдэх вэ гэхээр энэ юмсын тухай мэдлэг олон талын ашигтай.  

2. Үүгээр сонсогч залуугийн тухай удиртгал болгон хэллээ. Хэрхэн хэлсэн бэ 

гэхээр бидний шинжилгээ яаж авагдах ѐстой мөн бид юуг зорилгоо болгосон бэ гэдэг 

тухай. Ингээд өмнө хэлсэнйг дахин ярилция. Яагаад гэвэл мэдлэг бүр, шулуудал бүр ямар 

нэг сайны төлөө зүтгэдэг тул бидний баримтлалаар политикчилсон сайэнс юуны төлөө 

зүтгэдэг вэ мөн үйлдэлээр хүрч болохуй бүх сайнуудын хамгийн дээд юу вэ? Үгчилбэл, 

ерөнхий тохиролцоо гарах ба жирийн хүмүүс ч мөн боловсролтой хүмүүс ч хоѐул жаргал 

гэнэ. Мөн тэд сайн амидрах сайн хийхийг жаргалтай адилтгадаг.  

Жаргал гэж юу вэ гэдэгт тэд зөрөлддөг. Тэд цэцэдүүдтэй адил хариу өгдөггүй. Зарим хүн 

мэдээжийн зүйл гэнэ, харин зарим хүн тодорхой зүйлс жишээлбэл: дур, баялаг, эрхэм. Тэд 

хоорондоо зөрчилтэй хэдий ч тухайн хүн зөрөөтэй юмсыг нэрлэдэг. Өвчтэй хүн эрүүлийг 

жаргал, ядуу хүн баяныг жаргал гэнэ. Өөрснийхөө ухаараагүйгээс шалтгаалан тэд 

өөрсдөөсөө дээгүүр идиалийг хэлнэ. Зарим хүмүүс энэ олон сайнуудын хажуугаар ондоо 

сайн өгөгдсөн гэнэ. Ондоо сайнуудаас гадна сайнд шалтгаан болсонуудыг нэрлэнэ. Энэ 

бүх хандлагуудыг шалгах утгагүй. Бид харин хамгийн их тархсанд эсвэл нэлээд 

шалтгааныг гаргасан гэж тусдаг санаануудыг хязгаарлах ѐстой. Бид ялгаануудыг 

шинжлэхдээ харахгүй өнгөрч болохгүй зүйл гэвэл принципүүдээс юу гарсан мөн принцип 

рүү юу очсон гэдэгийг. Плато зөвөөр асуулт тависан ба мөн шинжилсэн. Түүн рүү явах 

зам принципээс гаралтай юу эсвэл принцип рүү явсан уу гэдэг зам ба яг л стадион дотор 

уралдаанчид гараанаас гарсан уу барианд орсон уу гэдэгийг хэрхэн ялгадаг түүнтэй адил. 

Гэхдээ хүн мэддэгээсээ л эхлэх ѐстой. Энэ хосмол нэгд, бидэнд мэдэгддэг ба бидний 

мэддэг.  Ингээд бид өөрсдөө мэддэгээс эхлэх ѐстой. Хэн сайханы тухай, мөн зүйтэйгийн 

тухай политикчилсон сайэнсийн тухай сонсохыг хүснэ тэр өөрөө сайн амидралаар дадсан 

гэдэгээ харуулах. Яагаад гэвэл түүний гарааны цэгт тийм л гэж хариулсан болохоос биш 

яагаад гэдэгийг хариулаагүй. Ингэж амидардаг хүмүүс принпицүүдийг мэддэг эсвэл 

тэдгээрийг амархан ойлгодог хүмүүс. Энэ хоѐр хоѐулаа үгүй гэвэл Хэзоидийн бичсэн 

шүлэг хүчинтэй: энэ хамгаас сайн. Сайн яригчийг дагагчид хичээгчид. Хэн өөрийгөө 

асууж мөн өөрийнхөө дотоодод орохгүй вэ мөн бусадаас түүнийгээ сонсдог вэ тэр хүн 

хэрэггүй хүн.  

3. Хэдий тийм боловч, хазайсан цэгээсээ дискусаа дахин үргэлжилүүлцгээе. Ямар ч 

шалтгаангүйгээр хүн сайныг болон жаргалыг амидралын формуудаас уншдаггүй. 

Хүмүүсийн ихэнх болон зэрлэгүүд дурыг сонгодог. Тиймээс тэд дурласан амидралыг 

үнэлдэг. Ингэж амидралын онцолсон гурван амидралын формууд өгөгдсөн ба нэгд, өмнөх 

нэрлэсэн хоѐрт, политикчилсон, гуравт, ажигласан амидралын хэлбэр. 

Хүмүүсийн ихэнх боолын формоор амидардаг ба яагаад гэвэл тэд мал шиг амидрахыг 

илүүчилдэг. Тэд түүнийгээ эрх мэдэлтэнүүд ч гэсэн Сарданапал
4
 шиг амидардаг гэдэгээр 

зөвтгөж чаддаг. Боловсролтой болон энэргитэй хүмүүс эрхэмийг сонгодог. Түүнийг бас 

политикчилсон амидралын зорилго гэж нэрлэх боломжтой. Гэхдээ энэ бидний хайж 

буйгаас илүү өнгөцхөн мэт тусна. Яагаад гэвэл эрхэм эрхэмлэж буй хүмүүст болохоос 

биш эрхэмлэгдсэн хүн дотор биш. Гэтэл сайнууд хүний дотоодод тул тийм ч амар 

алдагдахгүй. Илүүтэй хүмүүс эрхэмийг хайдаг ба сайн гэж өөрөө өөртөө үнэмшихийн 

                                                             
4
 Сарданапал-эртний Ассирийн хаан ба дайсанд баригдахынхаа өөрийн амиа хороосон.  



тулд хайдаг. Хүмүүс эрхэмлэгдэхийг ойлгосон хүмүүсээр мөн танидаг хүмүүсээрээ болон 

өөрийнхөө хичээнгүйгээр эрхэмлэгдэнэ. Тиймээс тэдэнд хичээнгүй дээд зорилго. Тэгэхээр 

политикчилсон амидралын формын сүүлчийн зорилгыг магадтайгаар хичээнгүй гэнэ. Тэд 

хэдийгээр хичээнгүй ч унтамхай, амидралынхаа турш ажиллаагүй гэх мэт. Түүнээс гадна 

тэр хүн хичээнгүйгээсээ шалтгаалан зовох мөн хамгийн их жаргалгүй хүн болох 

боломжтой. Тиймээс хэн ингэж амидрана вэ түүнийг хэнч жаргалтай гэж нэрлэхгүй ба 

зөвхөн хичээнгүй гэж баталдаг баталгаагаа л аварна. Энэ тухай Энкиклийн бичлэгүүдэд 

хангалттай дуридсан.  

Амидралын гуравдугаар формыг ажиглалтын гэнэ. Үүнийг дараахаар шинжлэв. 

Худалгаагаар амидрах форм нэлээд хүчирхийлэлийн шинжтэй ба харахад баялаг хайсан 

сайн биш. Тэд баялагыг ондоо зорилгод хэрэгсэл болгон хэрэглэдэг. Тиймээс дээр 

нэрлэсэн юмсыг зорилгууд гэж авна. Яагаад гэвэл тэдгээрийг зөвхөн тэдний өөрсдийн 

төлөө үнэлдэг. Гэвч тэд бас л хайж буйнууд биш гэж тусдаг. Хэдийгээр тэдэнд хэрэглэх 

олон аргумэнтууд тохирдог ч гэлээ.  

4. Үүнийг ингээд орхиѐ. Чухал гэдэгээр унивэрсалийн ухагдахууныг шинжилж 

түүгээр юуг хэлж буйг асууцгаая. Иймэрхүү шинжилгээнүүд мэдээж эсэргүүцэлтэй тулна 

яагаад гэвэл бидний мэдэх эрчүүд Идэйнүүдийг гаргачихсан. Гэхдээ үнэний өмнө 

үүрэгтэй гэдэгээрээ өөрсдийнхөө мэдэрхүйнүүдийг гамнаж болохгүй ба бид чини 

философичид шүү дээ. Яагаад гэвэл дээрх хоѐуланг таашаадаг тул бид үнэнийг 

чухалчилах хариуцлагатай.  

Дээрхийн тухай сургаалуудыг гаргагчид Идэй-нүүдийг аваагүй ба яагаад гэвэл тэд эртний 

тухай мөн сүүлчийн тухай ярицгаасан. \тиймээс тэд тоонуудын тухай нийт Идэй-г 

гаргаагүй\ Гэхдээ сайн шинжийн тухай катэгорит тааралдах ба мөн квалитигийн болон 

рэлацын катэгорит. Шинжийн тухай өөрөө натураасаа рэлацын өмнөх. Яагаад гэвэл тэр 

дагавар мөн Байгаа-нууд руу нэмэлт. Гэхдээ энэ бүх катэгориудыг нэгтгэсэн Идэй өгөгдөх 

боломжгүй.  

Сайн гэдэг Байгаа-нууд шиг олон утгуудтай. Яагаад гэвэл шинжийн катэгори дотор 

бурхан ба ухаан квалитигийн катэгориор эрдэм. Квантитигийн катэгориор зөв хэмжээ, 

рэлацийн катэгориор хэрэгтэй, хугацааны катэгориор зөв завшаан, ороны катэгориор 

эрүүл байр. Ингэхээр унивэрсал гэж өгөгдөх боломжгүй ба яагаад гэвэл дээрх бүгдийг 

хамруулах боломжгүй. Тиймээс хүн зөвхөн ганцхан тухай биш олон катэгорын тухай 

яридаг.  

Яагаад гэвэл дуулгавартай гэсэн Идэйд зөвхөн нэг л сайэнс өгөгдсөн гэвэл сайнуудын 

тухай ганцхан сайэнс өгөгдсөн гэмээр. Гэтэл олон тэр ч бүү хэл олонууд ганцхан 

катэгорит ордог. Жишээлбэл: зөв завшаан дайны үед стратэгээр боловсруулагдана, зөв 

завшаан өвчтэй үед мэдицинээр мөн хүнсийг зөв хэмжээгээр хэрэглэх сайэнс мэдицинээр 

боловсруулагдана. Биеэ чангаруулахад гимнастикаар боловсруулагдана.  

Хүмүүс өөртөө гэсэн ухагдахуунаар юуг хэлж буйг асуудаг. Яагаад гэвэл хүн өөртөө 

болон мөн хүн энэ ухагдахуун дотор багтдаг. Нэг үгээр хэлэхэд хүний тухай ухагдахуун. 

Нэгэнт хоѐул хүн тул хоорондоо ялгаа үгүй. Үүнтэй ижилээр сайн  л гэвэл сайны тухай л 

яридаг. Мөн сайн өөртөө илүү сайн биш. Яагаад гэвэл мөнхийн. Үргэлжлийн ч гэсэн 

ганцхан өдөр тогтсоноос илүү цагаан биш.  



Гэгээрсэн гэдэг Питагорын сургаалаар сайны тухай мэт тусдаг. Тэд түүнийг сайнуудын 

эгнээнд жагсаадаг. Мөн тэдний Спэусиппос дагасан мэт. Гэхдээ энэ тухай ондоо хэсэгт 

ярина. 

 

Эрдэнэболдын АЛТАНШАГАЙ  



 

Бодол  

тухайн хүний 

 хэр томыг харуулна. 

Паскал. 

 

 

  



МАЙНД ФИЛОСОФИ    ОЮУНЫ ФИЛОСОФИ  

 

Стивэн Пинкэр 

“ХЭЛНИЙ ИНСТИНКТ” 

Бүлэг 2: Чалчаа хүмүүс 

 

1920-иод онд дэлхийд хүн оршиход тохирох судлагдаагүй үлдсэн өнцөг үгүй гэсэн бодол 

тархсан. Дэлхийн хоѐр дахи том арал Шинэ Гвинэй ч үүнээс ангид биш. Европын 

миссионэрууд, плантэрууд, зохион байгуулагч нар аралын дунд хэсэгийг нягтарсан хилээр 

багасган татаж, аюултай ууланд хэн ч амидарч чадахгүй гэж итгэн эрэг хавийн нам 

газаруудыг авсан. Гэвч уулнууд үнэндээ нэг биш хоѐр нуруунд хамаарагдсан, далайн эрэг 

бүрээс харагдахуйц ба тэдний хоорондох сэрүүн бүсийн тэгш өндөр газрууд олон үржил 

шимт хөндийнүүдээр огтлогдсон. Чулуун зэвсэгийн үед олон хүмүүс дэлхийн амгалангаас 

40000 жилийн турш тусгаарлагдан эдгээр уулархаг нутагуудад амидарчээ. Том голуудын 

салаа голуудад алттайг нээх хүртэл энэ хаалт арилаагүй. Австралийн чөлөөт хайгуулч 

Майкл Лихи 1930-05-26 нд хамтрагч хайгуулч болон тээвэр хийлгэхээр хөлсөлсөн нам 

газарын уугуул иргэдийн групын хамт уулуудыг судлах гэж хөдөлсөнөөр алт руу дайрах 

үүдэж анхаарал татсан. Өндөрлөгүүдэд авирсаны дараа Лихи өвс ногоотой цэлгэр 

нутагийг хараад гайхсан. Бүрэнхий болоход түүний гайхширал түгшүүрээр солигдов, учир 

алсад гэрлэн цэгүүд харагдсан мэдээж хөндийд хүмүүс сууршисны тэмдэг. Нойргүй 

хоносны дараа Лихи ба түүний груп зэвсэгээ цэнэглэж, болхи бөмбөгөө угсараад уулархаг 

нутагийнхантай анхны уулзалтаа хийв. Хоѐр тал хоѐулаа гайхацгаажээ. Лихи өдрийн 

тэмдэглэлдээ ингэж бичжээ:  

      Харааны газар ирсэн уугуул нутагийнхан харуулууд ажээ. Эрэгтэйчүүд урд нум сумаар 

зэвсэглэсэн ба араас эмэгтэйчүүд нишингийн иш авчирна. Эвунга эмэгтэйчүүдийг 

хараад даруй надад энд тулалдаан болохгүй гэж хэлэв. Бид тэднийг нааш ир гэж 

даллахад тэд нилээд хол зогсож биднийг хянамгайгаар харцгаав. Эцэст тэдний цөөн 

хэд дөхөхөөр зориглосон ба бидний гадаад төрхөөс тэд үнэхээр мэгдэж буйг бид 

харсан. Намайг малгайгаа авахад надад ойрхонууд айн холдов. Нэг хөгшин үрчгэр 

болгоомжтойгоор урагшлан ирж намайг рэал эсэхийг үзэхээр надад хүрэв. Дараа тэр 

сөхрөөд түүний гарнууд миний нүцгэн хөлийг зүлгэв, түүний зүлгүүр шиг өтгөн үстэй 



толгой намайг налж тэр бушуухан миний өвдөгийг тэвэрлээ. Эмэгтэйчүүд хүүхдүүд 

аажмаар дөхөхөөр зориглосон ба тэд хүрээгээр маш олноороо оволзон гүйцгээж бас 

нэгэн зэрэг шулганацгаав. Юм бүхэн тэдэнд шинэ.  

Тэр ―шулганаа‖ хэл – 800 ялгаатайнуудын нэг танил биш хэлийг тусгаарлагдсан уулархаг 

нутагийнханы дотор 1960-аад онуудад нээсэн. Лихигийн анхны холбоо давтагдсан явдал 

буюу хуманы түүхэнд газар нээсэн хэдэн зуун тохиолдол бий. Тэд бүгд бидний мэдэхээр 

али хэдийн хэлтэй болсон. Хотэнтот, Якономо, Эскимочууд гэх мэт. Огт хэлгүй овог хэзээ 

ч нээгдээгүй ба хэлний ―өлгий‖-ээр үйлчилэгдсэн бүс нутагаас хэлгүй групууд руу тархсан 

гэсэн тэмдэглэл үгүй. 

Бусад кэйс бүртэй адил Лихигийн гэрийн эзэдээр яригддаг хэл зөвхөн чалчаа ярианаас 

хэтрэхгүй биш ба абстракт концэпцууд, үл үзэгдэх оршихуйнууд болон ухамсарын 

комплэкс сургуулилт зэргийг илэрхийлж чаддаг дундаж хэл гэдэг мэдэгдсэн. Уулархаг 

нутагийнхан хувхай цагаан үхдэлийн (цагаан аристанууд) натурыг зөвшөөрөхөөр оролдож 

эрчимтэйгээр хэлэлцсэн. Тэдний гол таамаглал хойд дүрээ олсон өвөг дээдэс эсвэл бусад 

хуманы форм дахи спиритүүд магадгүй шөнөөр араг яснууд руугаа буцдаг гэсэн 

таамаглал. Тэд матэрийг зохицуулна гэсэн эмпирикал тэстийг зөвшөөрсөн. ―Нуугдсан 

хүмүүсийн нэг‖ уулархаг нутагийн Кирупано Эзаэг дуудаж тэдний ―баах‖ гээд явахыг 

манасан. Тэр эргэж ирээд ―тэдгээр хүмүүс диваажингаас энд баахаар ирдэг‖ гэж хэлжээ. 

Нэг удаа тэд маш олон хүн үлдээгээд баасыг харахаар явцгаасан. Тэд ялгадасыг харахад 

муухай үнэртсэн бөгөөд уугуул нутагийнхан ―тэдний арис биднийхээс ондоо боловч 

ялгадас биднийхтэй адил муухай үнэртдэг‖ гэж хэлсэн гэдэг.  

Комплэкс хэлний унивэрсалити бол лингвистүүдийг бишрэлээр дүүргэсэн нээлт, мөн хэл 

бол зөвхөн аливаа културын бүтээл биш, харин хуманы онцгой инстинктийн 

бүтээгдэхүүн. Нийгэмийн дотор тэдний културын бүтээлүүд ерөнхийдөө софистикацын 

ижил түвшинд, харин нэг нийгэмээс нөгөө нийгэм рүү шилжихэд тэдний софистикац дахи 

културын бүтээл маш их зөрүүтэй. Зарим групууд ясан дээрх огтолсон хэрчээсүүдээр 

тоолж, хоол хийхдээ гуалинд саваа эргүүлж гал асаадаг, харин бусад компиутэр, богино 

долгионы зуух ашигладаг. Хэдий тийм боловч хэл энэ солилцон хамааралыг нураадаг. 

Чулуун зэвсэгийн үеийн нийгэмүүд гэж буй ч чулуун зэвсэгийн үеийн хэл гэж үгүй. Энэ 

зууны эхээр антропологчилсон лингвист Эдвард Сапир ―Лингвистик формд хүрэхэд Плато 

Макидонын гахайтай, Күнз Ассамын зэрлэг анчинтай хамт алхана‖ гэж бичжээ.  

Үйлдвэржээгүй хүмүүсийн софистикацлагдсан лингвистик формын жишээг таамгаар 

түүвэл лингвист Иоан Брэснан саяхан Кивунжогийн өгүүлбэрийн бүтэцийг Танзани дахи 

Килиманжаро уулын хэдэн тосгонд яригддаг Банту хэлтэй харицуулан тэхникчилсэн 

өгүүлэл бичжээ. Брэснан англи хэлний өгүүлбэрийн бүтэцтэй адилханыг тодорхойлохдоо 

―баруун герман хэл англид болон уридын колониудад яригддаг‖ гэжээ. Англи хэлний 

өгүүлбэрийн бүтцэд ―тийн ялгал‖ гэж нэрлэгддэгүүд ―тэр надад бялуу жигнэж өгсөн‖, 

эсвэл ―тэр түүнд Арпэгэ
5
 амласан‖ зэрэгтэй адил өгүүлбэрүүдэд олдоно, надад, түүнд - 

тэй адил шууд бус обэкт үйлдэлийн үр дүнг зааж үйл үгийн дараа ордог. Кивунжо хэлэнд 

үүнтэй адилыг ―апликатив‖ гэж нэрлэдэг ба англи хэлний тийн ялгалтай адил, Брэснан 

―шатарын тоглоомыг шаглагчтай адилтгадаг‖ гэж тэмдэглэжээ. Кивунжо хэлний 

өгүүлбэрийн бүтэц бүхэлдээ үйл үгүүдийн дотор зохицдог ба долоон угтвар ба дагавар, 

хоѐр төлөв ба арван дөрвөн цагтай. Үйл үгүүд обэкт, субэкт, бэнэфактив нэр үгүүд болон 
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16 жэндэрүүдийн нэг бүртэй таардаг. (энэ кэйсэд та гайхаж магадгүй, эдгээр жэндэрүүд 

энэ бүлэгийн нэг уншигч таамагласанаар манин, транссэксуал, андрогиноус хүмүүс 

зэрэгтэй хамаагүй. Лингвистийн хувид жэндэр гэсэн тэрм жэнэрик, жэнус, ба жэнрэ гэсэн 

рэлацлагдсан үгсэд ―төрөл‖-ийн оригинал утга хэвээр үлдсэн. Банту хэлний ―жэндэрүүд‖ 

хуманууд, амитад, обэктын бүлэгүүд, болон биеийн хэсгүүд шиг төрөлүүдтэй хамаатай. 

Азаар Европын олон хэлэнд жэндэр сэксүүдтэй, төлөөний нэрүүдтэй ч нийцдэг. Ийм 

учраас жэндэр гэсэн лингвистик тэрм лингвист биш хүмүүст сэксуал диморфизмийг 

аятайханаар үйлдэх хүртэл шахагдсан, харин илүү мадаггүй тэрм сэкс нийллэгтэй 

хамаатай дэгтэй зам гэдэгээр нөөцлөгдсөн шиг санагдана.) Бусад ухаалаг багажуудын 

дотор би бүдүүлэг групууд гэж нэрлэгддэгүүдийн граммаруудыг зэрвэс харсан, ялангуяа 

комплэкс Чэрокээ хэлний төлөөний нэрийн систэм хэрэглэхэд хялбар санагдсан. Энэ хэл 

―чи ба би‖, ―ондоо хүн ба би‖, ―хэдэн ондоо хүмүүс ба би‖ болон ―чи, нэг эсвэл нэгээс 

олон ондоо хүмүүс ба би‖ зэргийг дотор ялгадаг, харин англи хэлний боловсрогдоогүй 

сүйрэл бүх-зорилгот төлөөний нэрийг бид гэдэгт бий. 

Үнэндээ, бидний нийгэмд лингвистик чадвартай хүмүүс маш доогуур үнэлэгддэг. 

Лингвистүүд, дундаж ангийн бага боловсролтой гишүүд мөн ажилчин ангийнхан энгийн 

буюу бүдүүлэг хэлээр яридаг гэдэг мифтэй ахин дахин тулгардаг. Энэ бол ярианы 

зүтгэлгүйдэлээс гаралтай хортой иллуз. Энгийн яриа өнгөний визион болон алхахтай адил 

гарамгай бүтээхийн парадигм – хэрэглэгч үүнийг хавтануудын ард нуугдсан төхөөрөмж 

гэдэгийг мэдэхгүй үл эргэлзэн сайн ажилладаг тэхнологи. Where did he go? эсвэл The guy I 

met killed himself  шиг эдгээр энгийн өгүүлбэрүүд ардаа хэн нэг англиар яригчаар  

автоматаар хэрэглэгддэг ба дүрэмийн багцууд үгүүдийг цэгцэлж утгыг харуулдаг. 

Алдаануудыг үл харгалзан хиймэл бишээр бүтээгдсэн хэлний систэмийг хүн бараг 

гудамжинд давтах дөхдөг.  

Хэдийгээр хэлний хөдөлгүүр хуман хэрэглэгчид харагдахгүй ч цэмцгэр илгээмжүүд болон 

өнгөний тогтолцоонууд oбсэсслог руу анхаардаг. Зонхилогчидын аялга ба бусад групын 

аялга хоорондох ялихгүй ялгаанууд ―жинхэнэ граммар‖-ын таних тэмдэгүүдээр 

хүндлэгдсэн. Гэвч тэд үүнийг Америкийн зарим мужийн хүмүүс тэмээлзгэнийг шавижинд 

хамааруулдаг харин ондоо мужийнхан үүнийг нөхөөсний зүүнд (darning needle) 

хамааруулдаг эсвэл англиар яригч нохойнуудыг dogs гэж нэрлэдэг, харин франц хэлээр 

яригч тэднийг chiens гэж нэрлэдэг гэсэн фактаас  илүүгүй грамматикийн софистикацтай 

хийдэг.  

Хэрэв тэдний хооронд зарим утгын ялгаа байвал стандарт англи ―хэл‖ гэж нэрлэдэг жижиг 

төөрөгдөлд ч, эдгээр аялгын ялгаануудад ч адилхан. Хамагийн сайн дэфиниционыг 

лингвист Макс Вэйнрэйх хийсэн: Хэл бол арми ба тэнгисийн цэргийн флот бүхий аялга. 

Англи хэлний стандарт бус аялганууд грамматикийн дутагдалтай гэсэн миф өргөн 

тархсан. 1960-аад онуудад сайн санааны боловсролын психологичид ―Америкийн хар 

аристан хүүхэдүүд үнэн хэлээр дутагдсан бас ―экспрэссив бэхэйвэрийн логикчилсон бус 

загвар‖-т хязгаарлагдсан, културын гачигдалтай‖ гэж зарлажээ. Дээрх дүгнэлтүүд 

оюутнуудын стандартчилсан тэстэд үзүүлсэн дүнсгэр рэакц ба ичих дээр үндэслэгдсэн. 

Хэрэв психологичид зоргоороо яриануудыг сонссон бол америкийн хар аристаны култур 

аман ярианы хувид хаана ч өндөр гэсэн улиг болсон фактыг дахин нээнэ. Гудамжны 

залуучуудын дэд култур лингвистик өндөр чадварын үнийн төлөөх антропологийн анналд 



алдартай. Жишээлбэл энд Харлэмд
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 лингвист Виллиам Лабовоор удирдуулсан 

ярилцлагаас авлаа. Ярилцлагч Лари, Жэт гэдэг нэртэй өсвөр насны (танхай) бүлэгийн 

гишүүн. (Лабов өөрийн шинжилгээний өгүүлэлд ―энэ хуудасын бүх уншигчидад: Лари 

анхны харилцаанд али али талд зарим нэгатив рэакцуудыг үзүүлнэ‖ гэжээ.) 

You know, like some people say if you're good an' shit, your spirit 

goin' t'heaven . . . 'n' if you bad, your spirit goin' to hell. Well, 

bullshit! Your spirit goin' to hell anyway, good or bad. 

[Why?] 

Why? I'll tell you why. 'Cause, you see, doesn' nobody really know 

that it's a God, y'know, 'cause I mean I have seen black gods, white 

gods, all color gods, and don't nobody know it's really a God. An' 

when they be sayin' if you good, you goin' t'heaven, tha's bullshit, 

'cause you ain't goin' to no heaven, 'cause it ain't no heaven for you 

to go to. 

[. .. jus' suppose that there is a God, would he be white or black?] 

He'd be white, man. 

[Why?] 

Why? I'll tell you why. 'Cause the average whitey out here got 

everything, you dig? And the nigger ain't got shit, y'know? Y'understan'? 

So—um—for—in order for that to happen, you know it ain't 

no black God that's doin' that bullshit. 

Ларигийн анхны харилцааны граммар магадгүй нигатив рэакцуудыг гаргана, гэвч 

лингвистийн хувид энэ Харуудын Төрөлх Англи Хэл (ХТАХ) гэж нэрлэгддэг аялгын 

дүрмүүдэд маш нямбай тохирдог. Хэрхэн аялга лингвистикийн хувид сонирхолтой 

бишийн тухай хамагийн сонирхолтой зүйл бол: хэрэв Лабов эмзэг давхаргын хүүхдүүд 

үнэн лингвистик компэтэнцээр дутагдсан гэж зүтгэсэнийг илчилэхэд анхаараагүй бол энэ 

ондоо хэлний хавтас нээнэ. Стандарт Америк Англи Хэлэнд (СААХ) there-ийг копула
7
-д 

зориулсан хиймэл, утга илэрхийлдэггүй субэктээр хэрэглэдэг, харин ТХАХ-д it-ийг 

копула-д зориулсан хиймэл, утга илэрхийлдэггүй субэктээр хэрэглэдэг. (харицуулбал, 

СААХ-нд There’s really a God, Ларигийнх It’s really a God). Ларигийн нэгатив нийц (You 

ain’t goin’ to no heaven) олон хэлэнд харагддаг, Франц хэлэнд (ne …pas) гэх мэт. СААХ-

ээр яригчид шиг Лари субэктүүд ба дэкларатив биш өгүүлбэрүүд дэх нэмэлтүүдийг 

солидог, гэвч өгүүлбэрийн янзуудын иж бүрдэл ялимгүй ялгаатай тонгоруу утгыг 

зөвшөөрдөг.  

Лари ба бусад ХТАХ-ээр яригчид Don't nobody know-тэй адил нэгатив өгүүлбэрүүд дэх 

нэмэлтүүд болон субэктүүдийг солидог. Харин СААХ-ээр яригчид тэднийг зөвхөн бусад 
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хэдхэн янзын өгүүлбэрүүд ба Doesn't anybody know?-тэй адил асуултуудаар солидог. 

ХТАХ яригчиддаа копулаг хасах опционыг зөвшөөрдөг (If you bad), энэ бол таамагласан 

залхуурал биш боловч He is - ийг He's, You are - ийг You're, бас I am - ийг I'm гэж 

багасгадаг СААХ-ий үг товчилох дүрэмтэй идэнтчилсэн систэматик дүрэм. Аялгануудын 

али алинд ―be” өгүүлбэрүүдийн төрөлүүдэд зайлшгүй элэгддэг. СААХ-ээр яригч биш 

дараах үгийн товчлолыг дагахыг хичээдэг: 

Yes he is! — Yes he's! 

I don't care what you are. — I don't care what you're. 

Who is it? — Who's it? 

Ижил шалтгааны улмаас ХТАХ-ээр яригч биш мөн дараах хасалтуудыг дагахыг хичээдэг:  

Yes he is! — Yes he! 

I don't care what you are. — I don't care what you. 

Who is it? — Who it? 

ХТАХ-ээр яригчид зөвхөн үгийг элэгдүүлэмтгий биш гэдэгийг тэмдэглэе. Тэд тодорхой 

нэмэлтүүдийн бүтэн формыг ашигладаг (I have seen), гэтэл СААХ-ээр яригчид үүнийг 

ихэнхдээ (I've seen) гэж товчилдог. Мөн бид хэлнүүдийн хоорондын харицуулалтаас 

хүлээхэд ХТАХ дэх арианууд СААХ-аас илүү нарийн. He be working – тэр ерөнхийдөө 

хөдөлмөрлөдөг, магадгүй тэр байнгын ажилтай гэсэн утгатай. Харин He working – тэр 

зөвхөн тухайн момэнтэд хөдөлмөрлөж буй гэсэн утгатай ба өгүүлбэр тэгж хэлэгдэнэ. 

СААХ-нд He is working ялгаанууд бүтээхийг нураадаг. Үүнээс гадна In order for that to 

happen, you know it ain't no black God that's doin' that bullshit – тай адил өгүүлбэрүүд 

Ларигийн яриа компиутэр сайэнтистууд давтахын тулд амжилтгүй тэмцдэг 

грамматикчилсан парафэрналиагийн бүтэн тооллогыг хэрэглэдэгийг харуулдаг (рэлатив 

клаусууд, тусагдахууны \complement\ структурууд, клаусын харяалал гэх мэт), үүнээс 

гадна зарим нэлээд софистикацлагдсан тэологийн аргумэнтац. 

Нэргүйн БААСАНХҮҮ 

 

  



Марлэу Понти 

 

 

МЭДРЭМЖИЙН ФЭНОМЭНОЛОГ 

Бүлэг: Ассоциац ба Санамжийн Прожэкц 

 

Дахин танилцуулахад, мэдрэмжийн ямар нэг анализийг сэнсаацын ойлголт  гуйвуулдаг. 

Бидний харсанаар али түрүүн фононд фигур агуулагдсан ба өгөгдсөн үед чанаруудыг 

үзүүлсэнээс илүүгээр. Энэ аутлайн ба, аутлайн ялгарах бас фоноос хамаарахгүй: энэ бол 

тогтвортой мөн өнгөний компакт эриаг өгдөг фигурын доорх хөдөлгөөн ба тодорхойгүй 

өнгөтэй бусад гарт фон хязгаарлагдаагүй. Бүтэний ялгаатай хэсэгүүд жишээлбэл, фигурын 

хэсгүүд фоны эзэмшилтэй ойролцоо, тэгээд өнгө ба квалитинууд партикулар 

сигнификанстай ойролцоо. Юуг асуусан бэ гэхлээр  сигнификансийг бүтээдэг, ―зах‖ ба 

―аутлайн‖ гэсэн үгс ямар утгатай вэ, фонд фигур баригдахад квалитигийн коллэкцод юу 

тохиолдох вэ? 

Гэвч сэнсаацыг нэг удаа мэдлэгийн элэмэнт гэж хариулахдаа ямар ч орон орхиогүй. 

Сэнсэ-экспэрэнсийн (сэнтир) буй чадвар – квалити эсвэл импрэсстэй абсолут давхацдаг 

сэнсэ-мэдэхийн бусад модэгүй. Тэр чанар, улааны эриа зарим юуг сигнификацлах 

хэрэгтэй, жишээлбэл: фонон дахи толбыг харвал, тэрний утга улаан энэ дулаан өнгө биш 

тэрийг би сэтгэсэн ба түүний дотор амидарсан мөн өөрийгөө алдсан. Гэвч энэ зарим юуг 

зарладаггүй, мөн багтаадаггүй, тэр танихуйн функцийн дасгалууд ба түүний плэйсийг 

орхилгүйгээр рэлацлагдсан бүхэл бүрийг түүний хэсгүүд хамтдаа хийдэг. Үүнээс хойш 

улаан зөвхөн улаан биш ба харин надад ямар нэгэн юуг төлөөлүүлдэг. Гэхдээ миний 

мэдрэмжийн рэал хэсэг мэт надад эзэмшигдэгдээгүй, гэвч зөвхөн ―интэнтионал парт‖ мэт 

зүтгэдэг. Конкрэтээр улаан гэж тооцогддог толботой эсвэл аутлайнтай миний гярхай харц 

нийлэхгүй: энэ хязгаар дээгүүр мөн тэднийг захирна. Рэал трансфуссийн санааг 

рэсивлэхийн тулд, фоны биеэ даасан мөн фигуртэй хязгаарлагдасан аутлайнд нэгтгэхийн 

тулд, атомчилсон сэнсац абсолут давхацалыг зогсоох ѐстой, тэрний санаа бол мэдрэхүй 

гэдгээрээ эксистлэхийг зогсоох. Хэрэв бид классик сэнсэ дотор сэнсаацыг зөвшөөрвөл, 

зөвхөн актуал эсвэл виртуал сэнсаацуудаас хол сэнсэлэгдсэн зүйлийн утга олдоно. Бүх 

атомчилсан сэнсаац энийг формолдогийг зөвхөн нэгэн зэрэг экспэрэнсээр харж чадна. Энэ 

юу гэдгийн нэг бүр л үлдэнэ, сохор контакт, импрэсс, эдгээр визионы бүхэл коллэкци 

болох ба зургийн формууд өмнө бидэнд өгөгдсөн яагаад гэвэл ондоо зүйл рүү импрэссээс 



хурдан дамжуулж бид сурдаг. Шэйп юу ч биш гэвч хязгаарлагдсан харицаануудын 

нийлбэр мөн шэйпийн ухаан бол коллэктив энтити. Тэдгээрийг бүгдийг захирдаг 

конфромиц зарим хуули, зарим гол коннэкци өөрсөдөө нээгдэдэг ба өгөгдсөн сэнсэ шиг 

тэднийг дэфиницлэх бүрхэг, мэдрэмтгий элэмэнтүүдийн зохиомол алдагдахгүй.  

Дор зурагт A, B мөн C гурван цэгүүд фигурын аутлайнд өгөгдсөн гэвэл: тэдний спатиал 

зарчим бол бидний нүдний өмнө ко-эксистинг-ийн тэдний али алины зам мөн тэдний 

өөрийн ко-эксистэнс, гэсэн хэдий ч цэгүүд хамтдаа ойролцоо сонгогдсон: тэдний салангид 

эксистэнсийн нийлбэр, А-гийн позицид, B-гийн позицийг нэмэх мөн C-гийн позицийг 

нэмэх.  

 

 

 

 

Зураг. 

 

Илэрхийлэлийн энэ атомчилсон маннэрийг эмпиризм хаядаг сайн тохиолдол эсэх, мөн 

үргэлжилэлийн хэлтэрхийнүүд эсвэл спэйсийн хэлтэрхийнүүдийн тухай яриж эхлэх, 

тэгээд квалитигийн экспэрэнс рүү рэлацийн экспэрэнсийг нэмэх. Гэвч жижиг төвшинд 

эмпирист позицид тэр аффэктлахгүй. Спэйсийн хэсэгүүд оюунаар шалгагддаг кэйсийг 

эмпиризм орхидог, тиймээс ухаан импрэссийн тэрмүүдээр тийм их дэфиницлэгдэхгүй: 

эсвэл энэ өөрөө импрэссийн маннэрийг өгсөн, тэгэхэд атомчилсон импрэссийн анхны 

дискуссаар цаашид экстэнсив координацийн онцгой болно. Шэйп бол зөвхөн одоогийн 

датагийн нийлбэр биш гэдэг бол факт. Тэр бол эдгээрт сүүлийн бусад нэмэлт 

комплимэнтэрүүдийг эргэн дуудах. Намайг хэлэхээс өмнө улаан толбо өгөгдсөн ба толбо 

гэдэг үгийн санаа өмнөх экспэрэнсээр хангагдсан мөн тэр надад үгийг хэрэглэхэд 

бодогдсон. Би цирклийг харсанаа хэлж мөн бусад адилтгамаар тархацуудыг эргэн дуудах 

A, B ба C гурван цэгүүдийн спэйсийн тархацыг дуудах. Эмпирист тэзист экспэрэнс 

амжилттай аффэктэлдэгийг уриалахгүй. Идэйний ассоциац өөрөөсөө илүүгээр боломжгүй 

ба зөвхөн экстирэнс коннэкцуудыг сэргээж чадахгүй руу аваачидаг, яагаад гэвэл оригинал 

экспэрэнс бусад үгүйгээс хамаардаг. Сэнсаац шиг ухааныг дахин дэфиницлэхэд ухааны 

модэ бүр мэдэрхүйгээс түүний тодорхойг авна. Циркл эсвэл зарчим гэдэг үгнүүд сэнсэлэх 

\сэнтир\ замыг, гарцаагүй дэ-факто-г эмхлэхийг, бидэнд өмнөх сэнсаац хуваарилсан 

конкрэт маннэрийг, миний дурсах өмнөх экспэрэнсүүдийг зөвхөн илэрхийлж чадсан. 

Хэрэв A, B мөн C гурван цэгүүд циркл гэвэл, зам A, B зам B, C-тэй ижилхэн, гэвч энэ 

ижилхэн утга нэг зам бусад замынхаа нэг бодолыг бүтээхээс илүү биш. A, B мөн C гурван 



зам бусад ижил циркулар замуудаас илүүг миний нүд харсан, гэвч оюунд тэдний имижийг 

авчирах ба тэднийг эргэн дуудах ердөө л утгатай. Хоѐр тэрм хэзээ ч идэнтифлэх 

боломжгүй, пэрсивлэгдсэн эсвэл ойлгогдсон шиг ижил. Тэд зөвхөн газар бүр бие биендээ 

субститут мөн салшгүй ассоциац болж чадна. Мэдлэг энэ мэтээр субститутийн систэм шиг 

харагдана, тэнд импрэсс зарлахаа зөвтгөхгүйгээр үргэлж бусдыгаа зарладаг, үгнээс үг рүү 

очих оройгоос шөнө рүү очихтой адилаар сэнсаацладаг. Пэрцэпцийн сигнификанс юу ч 

биш гэвч имижүүдийн багц шалтгаангүйгээр дахин тусаж эхэлнэ. Энгийн имижүүдийг 

мэдэрхүйнүүдийг, бүх анализуудыг зөвхөн үгээр л ойлгодог, ухагдахуунууд тэднийг  

тэмдэглэх компликэт зам, мөн тэд өөрсдөө илэрхийлэгдэшгүй импрэссүүд, иллуз эсвэл 

зали мэт ойлгогддог. Мэдлэг обэктуудад ямар нэгээр баригддаггүй, обэктууд бие 

биенийхээ тухай л авчирдаг, тооны машин шиг оюуны акт хийгддэг, яагаад түүний үр 

дагавар үнэн гэдэг идэй үгүй. Одоо сэнсаац ба имижүүдийг эхлэл гэх ба бүх мэдлэгийн 

төгсгөл санааны хоризон доторхоос илүү бусад хаа сайгүй тусах тэдний тусгалыг хэзээ ч 

бүтээгээгүй, мөн мэдрэмжийн сигнификанс ассоциацаас ирэх үр дүнгээс хол бол факт бүх 

ассоциаци гэх ба энэ хэн нэгний өмнөх фигурын конспэктэд эсвэл өмнөх экспэрэнсүүдийн 

рэколлэкцод хамаатай эсэх. Бидний пэрцэптуал файлд юмс болон спэйсүүдийн хоорондох 

юмсаар хийгдсэн. Юмсын хэсгүүд хамтдаа обэкт хөдлөх үед ажигласан тэдний 

интэрлэйтэдээс ирсэн ердийн экстэрнал ассоциацаар хязгаарлагдаагүй. Би юмсыг, 

груплэхийг анхны плэйсэд л харсан харин тэдний хөдөлгөөнийг хэзээ ч хараагүй: 

жишээлбэл, байшингын, нарны мөн уулсын хөдөлгөөнийг. 

Бид статик обэктийн ойлголтыг обэктуудын хөдөлгөөний экспэрэнсээр эзэмшсэн үгүй 

хамаагүй, юмс актуал тусгалаа төлөөлүүлэх, түүнийг юм гэдэгээр дахин таних характэрээ 

харуулах ѐстой гэдэгийг баридаг ба трансфэрэнсийг зөвтгөдөг. Энэ кэйсд характэрчилсан 

хангалттай, пэрсэптуал файэлдийн сэгригацийг ямар нэг иймэрхүү трансфэрэнсгүйгээр 

тайлбарлавал. Юмсын ердийн нэгдэлд хүртэл, юмсыг магадгүй хүүхэд барина мөн 

хөдөлгөнө, харин тэдний субстанциал байгуулалыг илэрхийлэхгүй. Хэрэв бид өөрсөдөө 

тэдний хоорондох зайнуудад юмсыг харсанаа засвал, ертөнцийн тусгал хүчтэй хувирна, 

тэр би ―анчин‖ эсвэл ―туулайг‖ сонгох агшинд эвлүүлэгдэнэ. Тэдгээр ижил элэмэнтүүд 

ялгаатай рэлацалсан ба энгийн биш, ижил сэнсаацууд ялгаатай ассоциацлагддаг, ижил 

тэкст ялгаатай сэнсээр цэнэглэгддэг, ижил маттэр ондоо формоор, гэвч үнэн ондоо ертөнц. 

Тэнд дурын дата үгүй, тэр бол юм руу хослох тухай хамруулдаг яагаад гэвэл дэ факто 

ойролцоо эсвэл адилхан тэднийг ассоциацилдаг шалтгаантай: энэ бол эсрэг яагаад гэвэл, 

бид груплэх шиг пэрсивэлдэг, аналитикийн хандлага ойролцоо эсвэл адилханыг ялгаж 

чадна. Энэ бол энгийн санаатай биш бүхэл ямар нэг мэдрэмжгүйгээр түүний элэмэнтийн 

дотоод хамааралыг эсвэл төстэйг ойлгож чадахгүй болно, гэвч шууд тэд ижил ертөнцийн 

хэсэг биш мөн бүгд оршихгүй. 

Ертөнцөд ухааныг консиволдог психологчид төсөөг мөн бүхэлийг хамтдаа груплэхийг 

авчирдаг обэктив болзолуудын дотор стимулийн дотоод хамааралыг багтаадаг. Бие 

биендээ ойрхон эсвэл адилхан стимулиуд баланс сайтай спэктакилд төгсгөл болно, ижил 

конфигурацыг мэдрэмжид нэгтгэхийг зорино. Гэвч энэ ярилцах зам биднийг хуурдаг, 

яагаад гэвэл энэ обэктив стимултай тулгардаг. Тэр бол пэрсивлэгдсэн ертөнцөөс 

хамаардаг-мөн пэрсэптуал ухаантай сайэнсийн ухаанаар ертөнцийн хоѐр дахи зарчимд 

боловсруулагдсан, тэр бол психологийн үүрэг шууд экспэрэнсээр дэскрипц болдог. 

Психологичдийн хибрид бодол үргэлж обэктив ертөнцөд хамаарах рэлацуудын дэскрипц 



руу дахин тайлбарласан риск рүү явдаг. Иймд энэ Вэртхэймэрийн
8
 төсийн хуули ба дотоод 

хамааралын хуулийг бодох боломж гарсан тул мэдрэмжийн констутив горимуудын 

ролийн төсийг мөн ассоцианалистийн обэктив дотоод хамааралд эргэж авчирна. Рэалити, 

цэвэр дэскрипц-мөн Гэшталт
9
 тэори дэскрипцийг шаардана-стимулийн төс ба дотоод 

хамаарал бүхэлийн конституцийг уридчилдаггүй. ―Сайн форм‖ бол гарч ирдэггүй яагаад 

гэвэл зарим мэтафизикчилсэн диваажинд өөрийн сайн бий учраас: энэ бол сайн форм 

яагаад гэвэл энэ бидний экспэрэнстэй рүү ирдэг. Мэдрэмжийн аллэгэд болзолоос мэдрэмж 

зөвхөн өөрөө уритдаг. Хэзээ гэвэл обэктод хүрэх анхны зам шиг пэрсэптуал фэномэнийг 

дэскрипцлэхийн оронд. Бид түүний гол функцийн мэдрэмжийг багасгадаг, тэр мэдлэг, 

инаугурацийн фоундийг хамруулдаг ба бид энийг түүний үр дүнгээр хардаг. Хэрэв бид 

фэномэнийг хоривол, мэдрэмж дэх юмсын нэгдэл ассоциацаар ирэхгүй. Гэвч ассоциацийн 

болзол мөн тиймэрхүү хязгаарлалтуудаас уритдаг ба тэр үүнийг нотолдог мөн байгуулдаг, 

мөн үнэхээр өөрөө уритдаг. Хэрэв би голын эрэг даган усан онгоц руу алхавал, голын эрэг 

дагуу гүехэн ус руу гүйвэл, мөн хөлөг онгоцны шураг, янданг нийлүүлэхээр элсэн манхан, 

түүнтэй хиллэх ой руу явбал, эдгээр дэталууд гэнэтхэн усан онгоцны хэсэг болох үед 

момэнт өгөгдөх ба үүнтэй нэгтгэвэл задрахгүй. Би ойртсон бол, төсүүдийг, 

ойролцоонуудыг пэрсивлэхгүй ба, эцэст усан онгоцны дээд хэсгийн үргэлжилсэн зургийн 

форм хамтдаа ирсэн. Би обэктийг өөрчлөмтгий цэг дээр харсанаа дөнгөж л сэтгэсэн, тэр 

зарим юу шуурганы үүлс дөхөж ирвэл шуурга болно гэдэг шиг энэ дарамт дөхөж ирсэн. 

Гэнэт миний өмнөх хараа тодорхой бус экспэктацид дахи маннэр ханамжийг дахин 

хаясан. Зөвхөн эцэст би өөрчлөлтийн зөвтгөлөөр танисан, юуг стимул гэж дууддагийн 

дотоод хамаарал ба төсийг, тухайлбал хамгийн дэтэрминат фэномэнийг, би ойролцоо 

куартэруудтай хамт үнэний ертөнцийг зохиодогоор харагддаг. Би усан онгоцны интэграл 

хэсгүүдийн модыг хэсэг хэсгээр салгасаныг харахад хэрхэн бүтэлгүйтсэн бол? Тэдэнд 

усан онгоцны зарим өнгө өгөгдсөн ба түүний супэр структур дотор хангалттай таарсан. 

Гэвч эдгээр шалтгаанууд коррэкт мэдрэмжэд уридчилсан шалтгаануудыг өгөөгүй. 

Обэктийн нэгдэл ирж буй зарчимын дохион дээр суурилдаг. Тэр одоо болох ландскэйп дэх 

ердийн далд асуултуудыг бидэнд хариулдаг тухай.  

Энэ амаргүйгийн вагэ сэтгэлийн формд зөвхөн проблэмийн хамийг шийддэг, энэ бол адил 

унивэрсэд хамаардаггүй момэнт руу аваачидаг элэмэнттэй организацилдаг. Кантын гүн 

инсайттай хэлсэн шиг, түүний шалтагааны хувид ассосиацлагдаж чаддаггүй.  

Тэднийг ижил тулгуурт плэйслэснээр, онцгой обэктийн тэр зүйл, товчилол төс ба 

үргэлжилэлийн хооронд тэдэнд боломжтойг бүтээдэг. Импрэсс ондоо импрэсстэй өөрөө 

ассоциацлагдаж хэзээ ч чадахгүй. 

 

Даваасүрэнгийн САНЧИР 

  

                                                             
8 Германы мэдрэмж ба дүрслэл судлаач 
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Бодол гэдэг урлаг 

ба түүнийг бусад урлагуудтай адил суралцах ѐстой. 

Роуссо  



зөвИЙН ФИЛОСОФИ 

 

 

 

Г.В.Ф.ХЭГЭЛ \Германы философич, 1770-\ 

Хэгэлийн ―Philosophy of right‖ буюу ‖Эрхийн философийн зохиолыг цувралаар хүргэхийн 

зорилго бол Монголд эрхийн талаар ―Зөв‖ гэх чухал ухагдахууны талаар энгийн иргэдээс 

эхлээд эрхийн мэргэжилтэнүүд  хүртэл ташаа ойлголттойг залруулах. 

 

 

ЗӨВИЙН ФИЛОСОФИЙН СУУРИУД 

БУЮУ НАТУРЫН ЗӨВ БА ТӨРИЙН САЙЭНС 

Удиртгал 

 

1.Философичилсон зөвийн сайэнс 1. зөвийн идэй, 2. зөвийн ухагдахуун, 3. түүний 

хэрэгжүүлэлтийг судалдаг. Философи идэйнүүдийг судлахаас гадна зөвхөн 

ухагдахуунуудыг судлах биш харин ухагдахууны өрөөсгөлийг бас худлааг харуулдаг ба 

бас ухагдахуун үнэхээрийнийг харуулахаас гадна үнэхээрийн гэж юу вэ гэдгийг 

харуулдаг. Ухагдахуунуудаар харуулаагүй үнэхээрийн зөвхөн өнгөрч буй л Дазайн гадаад 

гэнэтийн мөн санаа тусгал үнэн биш болон эндүүрэл. Ухагдахуун хэрэгжиж буйгаараа 

харуулах дүрс ухагдахууныг танихад өөрөө ондоо бөгөөд формынхоо хувид ухагдахуун 

харин идэйны ялгаатай агшин.  

Анхааруулга: 

Хэрэг явдалын натур. Бидэнд ухагдахуунууд болон агуулгууд бий. Жишээлбэл зөв, 

чөлөөт, өмч, төр гэх мэт энэ ухагдахуунуудыг тодорхойгоор бодох хэрэгтэй. Тэдгээрийн 

формэл хийцүүд тухайн хэрэг явдалыг шийдэхэд туслахгүй. Хэрэг явдалын натурыг 

ажиглана гэдэг хэрэг явдалын ухагдахуун. Тэд зөвхөн өгөгдсөн. Бурхан нэгтгэсэнүүдийг 

болон төсөөлсөнүүдийг мэднэ гэх мэт. Зөвхөн ухагдахуунууд биш. Философи юуг сайн 

мэдэх вэ гэхээр зөвхөн ухагдахуунууд юу ч биш харин тэднийг хэрэгжүүлэх чухал. 



Үнэхээрийн гэдэг доторхи ба гаднахын нэгэнлэг. Ухагдахуун гэдэг зөвхөн доторхи биш 

харин рэал. Харин гаднах буюу рэал гэдэг ухагдахуунгүй рэалити. Дазайн эксистэнц биш 

харин ухагдахуунаар тодорхойлогдоно. Эдний ялгаа гэвэл ухагдахууны болон идэйны 

ялгаа. Философийн биш утгаар зөвийн ухагдахууныг энд орхилоо. Яагаад гэвэл зөв гэдэг 

зөвхөн идэй.  

Нэмэлт:  

Ухагдахуун ба түүний эксистэнц хоѐр талтай. Салсан бас нэгтгэсэн. Яг л сүнс ба биетэй 

адил. Биеийн амидрал яг л сүнсний амидралтай адил. Гэхдээ л тэр хоѐрыг тус тусад нэрлэх 

боломжтой. Биегүй сүнс амидралгүй үүний урвуугаар сүнсгүй бие амидралгүй. Үүнтэй 

ижилээр ухагдахууны Дазайн түүний бие, харин бие түүнийг бүтээсэн сүнсэндээ 

захирагдана. Модны соѐо модны хүчийг агуулдаг ч өөрөө бол мод биш. Гэхдээ мод 

соѐоныхоо зургийг агуулсан. Хэрэв бие сүнсэнд таарахгүй гэвэл зовлон. Дазайн-ы болон 

ухагдахуун биеийн болон сүнсний нэгэнлэг гэдэг идэй. Тэд зөвхөн хармони биш ба төгс 

нэвтрэлт. Ямар нэг шинжээрээ идэй биш гэвэл тэнд амидрал үгүй. Зөвийн идэй гэдэг 

чөлөөт. Үнэнээр нэгтгэж хэлэхэд тэр ухагдахуунаараа бас Дазайн-аараа танигдах ѐстой.  

2.Зөвийн сайэнс өөрөө философийн нэг хэсэг. Тиймээс тэр идэй ба зүйлсийн ухамсар. 

Тэндээс ухагдахуунд хөгждөг эсвэл хэрэг явдалын эмманэнт хөгжлийг өөрөө хардаг. Зөв 

нэг хэсэг гэдгээрээ доторхи анхны цэгтэй. Тэр цэг рэзултат ба үнэн юуных вэ гэхээр өмнө 

явагдсаных ба юу баталгааг гаргасан бэ гэсэн цэг. Зөвийн ухагдахуун тэгэхээр юу болж 

буйгаараа зөвийн сайэнсийн гадна. Харин түүний дэдукци энд уридчилан өгөгдөх ѐстой ба 

мөн өгөгдсөнөөр хүлээн авдаг.  

Нэмэлт:  

Философи нэгэн тойрог зурсантай адил ба түүнд нэг л анхных бий бөгөөд түүгээрээ хэлэх 

ѐстой. Гэхдээ түүнд рэзултат үгүй. Гэтэл философи юугаар эхэлдэг вэ гэхээр тэр рэлатив 

ба ондоо төгсгөлийн цэгээр рэзултат гэдгээр тусгах ѐстой. Философи дагавар гэхдээ агаарт 

биш хамааралгүйгээр эхлэлт биш харин философи өөрийгөө тойрох тойрог.  

Сайэнсийн формэл болон философийн биш мэтодоор эхлээд дэфиниционыг хайдаг ба 

шаарддаг. Ингэхдээ ядаж сайэнсийн гадаад формоос шалтгаалдаг. Позитив зөвийн сайэнс 

дээрхийг тэгж их хүчлэхгүй ба яагаад гэвэл ердөө л юу зөвтэй вэ гэдгийг л хэлэх үүрэгтэй. 

Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр онцгой хууличилсан зааврууд бөгөөд тиймээс хүн 

болгоомжлуулан хэлдэг. Хэрэг дээрээ нэг зөвийн зааврууд хоорондооо хамааралгүй мөн 

хэрхэн зөрчилдөнө вэ тэр хирээрээ дэфиниционууд боломжгүй. Яагаад гэвэл 

дэфиниционууд ерөнхий зааврууд агуулдаг. Тиймээс зөрчил гаргадаг ба ондоогоор хэлбэл 

зөвийг зөрчидөг. Жишээлбэл Ромын зөвэнд хүний тухай дэфиницион боломжгүй. Яагаад 

гэвэл хуулинд боолын тухай ярихгүй. Тиймээс тэр ухагдахуун илүүтэйгээр гэмтэй гэдэг. 

Үүнтэй ижилээр өмчийн болон өмчлөгчийн дэфиницион олон харицаануудад дээрхитэй 

адил тусдаг. Дэфиниционы дэдукци этимологиос хэрхэн гарч ирдэг вэ гэхээр түүнийг 

онцгой нөхцөлүүдэд абстракцладаг ба ингэхдээ хүний сэтгэлийн болон төсөөлөлийг суури 

болгодог. Дэфиницийн зөв гэдэг тэгэхээр агуулагдаж буй төсөөлөлүүдтэй тохирох ѐстой. 

Энэ мэтодоор зөвхөн сайэнсийн хувид юу чухал вэ гэдэг ондоогоор хэлбэл формыг 

чухалчилдаг ба ухагдахууны натурыг хажуу тийш тавидаг. Философийн танихууд 

илүүтэйгээр ухагдахууны зайлшгүй гол хэрэг болохоос биш түүний явц рэзултат гэдгээрээ 

баталгаа бөгөөд дэдукци. Харин түүний агуулга зайлшгүй гэдэг хоѐрдогч ба түүгээр 

төсөөлөлүүдэд болон хэлнүүдэд таарч буй гэдгийг анзаардаг. Тухайн ухагдахуун өөрийн 



үнэн гэдгээрээ бас төсөөлөл дотор хоорондоо ялгагдах биш харин форм ба дүрсээрээ 

ялгаатай. Хэрэв төсөөлөл агуулгаараа буруу биш гэвэл ондоогоор хэлэхэд ухагдахуун 

түүнд агуулагдсан гэвэл ухагдахууны формын төсөөлөл гэдгээр өндийдөг. Гэхдээ өөрөө 

өөртөө зайлшгүй болон үнэн ухагдахууны масштаб болон критэрийн биш ба илүүтэйгээр 

түүний үнэн өөрөөс авна бас өөрөөс мэдээлнэ мөн өөрөөс танина. Хэрвээ таниж буй шинж 

дэфиниционуудын гаргалгаануудыг мөн баталгаануудыг формулдахдаа их бага ч устсан 

гэвэл тэдгээрийг орлуулахад ондоо манир хэрэглэх ба тэр идэй.  

Энэ идэй зөвийн идэй ба түүний цаашдын зааврууд ухааны бодит явдал гэдгээр 

тогтоогдох ба мөн баталгаажуулагдана.  

Тэгсэнээрээ хөөрч буй сэтгэл буюу өөрийн цээж болон зөвийн эх булаг руу ханамжтайг 

гаргаж ирдэг. Хэрэв энэ мэтод бүхнээс хамгийн тухтай гэвэл тэр философийн биш. 

Тиймээс энд танихуйд чиглээгүй харицаануудын үйлдэлд чиглэсэн. Хэрэв формэл мэтод 

дэфиницион дотор болон баталгаа дотор ухагдахууны формыг буюу танихуйгийн 

зайлшгүйн формыг шаардана гэвэл ухааны болон сэтгэлийн манир субэктийг гаргана. 

Цаашилбал гэнэтүүд болон мэдлэгийн дураарааг принцип болгоно. Юу философийн 

сайэнс маягийн арга вэ гэхээр энд философийн логикоос уридчилгаа авсан.  

Анхааруулга:  

А. Бид энд хэрхэн арга хэрэглэх вэ гэхээр зөвийн ухагдахууныг тодорхойлох. 

А.1.Дэфиницийг позитив зөвийн дэфиницийн төсөөлөлөөс гарган авах. 

А.2. Зөвийн ухагдахуун өөрөө зайлшгүй. Энэ бусад заавруудын төсөөлөлүүдэд агуулагдах 

боломжтой. Ромын хуулинд хүү гэдэг нэг эд ба аав түүнийг худалдах боломжтой. Гэхдээ 

энэ зөвийн ухагдахуунаас гараагүй. Тиймээс дээрхи төсөөлөлийн дэфиниционтой 

таарахгүй.  

Б. Зөвийг ухагдахуунаас эхлэн хөгжүүлэх буюу консэквэнци. Дэфиницион: формэл 

ерөнхий хэрэг явдалууд практик зөв гэдэгтэй биш харин дэтаил чухал. Ондоогоор хэлэхэд 

субэкт ба дэтаилуудыг агуулна. Ондоогоор хэрэг явдал ба тэр зөвхөн дэтаилууд. Тиймээс 

ерөнхий биш. Бурханы авралаар манай төрд хүний дэфиниционыг зөвийн чадвартай гэдэг 

ба хуулийн номын эхэнд тавидаг. Тэгсэнээрээ хүний зөвийн болон үүргийн заавруудыг 

хүн гэсэн ухагдахуунуудтай зөрчилдүүлэхгүйгээр заасан. Харин хуучин Ромын зөвэнд 

боол ба хүү хоѐрыг тусгаагүй. Civilis
10

: энэ хуулийн 75-д ингэж бичжээ. ―Пэрсон гэдэг 

тодорхой статус доторхи хүн‖. 76-д ингэж бичжээ.‖Статус гэдэг чанар ба түүгээр хүмүүс 

ялгаатай зөвийг эдэлнэ‖. 77-д ингэж бичжээ. ―Боол хүн ба бас пэрсон гэхдээ натурын 

хувид. Харин иргэний хувид тэр ямар ч царайгүй‖. 89-д ингэж бичжээ. ―Чөлөөт төрсөн хэн 

бэ гэхээр тухайн тэр төрөх агшиндаа л чөлөөт‖. 130-д ингэж бичжээ. ―Хүүхдүүд чөлөөт 

төрсөнүүд. Харин фамилигийн аавууд биш. Тиймээс тэд пэрсон гэдгээр заагдсан гэхдээ 

бусад иргэдийг анхаардаг гэдэгийн хувид. Чөлөөт төрсөнүүд аавдаа бол биш. Яагаад гэвэл 

тэднийг өмч гэж хэрэглэж болно‖.  

 

3.Зөв позитив. А. Тухайн төрд хүчинтэй гэдэг формоороо ба хууличилсан авторитэт 

танисаны принцип буюу позитив зөвийн сайэнс. Б. Агуулгынхаа хувид зөв позитив 

элэмэнтийг агуулдаг. 1. Тухайн ард түмний онцгой национал характэраар болон түүхэн 

                                                             
10 Ромын хуули 



хөгжилийн үе шатуудаар мөн натурын зайлшгүйг хамаардаг бүхий л харицаануудын 

нэгдэл. 2. Тухайн хууличилсан зөвийн систэм гэнэрал ухагдахуунаас онцгой гаднаас 

оруулсан зүйлүүд болон нөхцөлүүдийг агуулах ѐстой ба юуг хэрэглэх вэ гэхээр 

спэкулативаар бодох биш мөн ухагдахууныг хөгжүүлэх биш харин ойлгоцуудын 

нийлбэрээ хэрэглэх зайлшгүй. 3.Үнэхээр шаардлагатай сүүлчийн зааваруудыг 

шийдвэрлэх.  

Хэрвээ позитив зөвүүдэд болон хуулиудад зүрхний автагдалын болон дурын сэтгэлүүд 

эсрэгээр зогсоно гэвэл философи биш. Яагаад гэвэл философи тэдгээр авторитиг 

зөвшөөрдөг.  

Хүчирхийлэл ба дарангуйлал позитив зөвийн элэмэнт гэх боломжтой ч гэнэтийн ба 

түүний натуртай ямар ч хамаагүй. Энд дээрхээс гарах заавруудыг зөвхөн харуулах ба 

тэгсэнээрээ философичилсон зөвийн хязгаарыг тэмдэглэх ба түүний систэматик хөгжил 

позитив хуулийн эмхэтгэл болдог гэсэн төсөөлөлүүдийн шаардлагуудыг энд зайлуулна. 

Иймэрхүү хуулийн эмхэтгэл үнэхээрийн төрд хэрэгцээтэй ба мөн хийгдэх ч ѐстой. 

Натурын зөв буюу философийн зөв позитив зөвээс ялгаатай. Гэхдээ тэдгээр хоорондоо 

эсрэг тэсрэг мөн маргаантай гэвэл энэ томоохон эндүүрэл. Тэд илүүтэй институциудээс 

пандэктуудын
11

 харицаа. Позитив зөв доторхи анх нэрлэгдсэн түүхэн элэмэнтүүдийн 

параграф дотор Монтэску
12

 үнэн түүхийн харцаар харсан ба жинхэнэ философийн 

байрнаас тайлбарласан. Ингэхдээ хуулийг болон түүний онцгой заавруудыг изолацлаж 

мөн абстрактаар ажиглаагүй ба харин тоталитигаас хамааралтай агшин гэсэн бөгөөд бусад 

бүхий л заавруудтай нэгтгэж тэр тухайн национы болон тухайн хугацааны характэрийг 

илэрхийлсэн. Үүгээрээ тэд үнэн утгаа олсон ба тиймээс ч зөвтгөгддөг. 

Саянжамцын МӨНХГЭРЭЛ 
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 Ромын хуулийн хувийн зөв 
12 Францын философич 



 

Сэтгэлийн хөдөлгөөн ихтэй газар бас зовлон ихтэй.  

Лэонардо да Винчи 

Итгэл гэдэг хамгийн том өөрийгөө золиослол. 

Хэббэл. 

 

 

  



ЖОН РОУЛС 

 

 

ЗҮЙ-ГИЙН ТЭОРИ 

3. ―Зүй‖-гийн тэорины гол санаа 

 

Би энд ―зүй‖-гийн тухай төсөөлөлийг гаргах ба энэ бол Локкийн, Роуссогийн болон 

Кантын нийгэмийн гэрээний тухай танил тэоринуудыг гэнэралчилах ба мөн өндөр 

абстракцийн түвшинд аваачна. Үүний тулд бид үндсэн гэрээг тодорхой нэг нийгэмд 

хэрэгжисэн эсвэл тодорхой нэг засгийн төрхийг гаргасан гэж төсөөлөхгүй. ―Зүй‖-гийн  

суури зарчимын тухай үндсэн зөвшилцөлүүд нийгэмийн суури структурт зориулагдсан 

шүү гэсэн гол санааг агуулдаг. Эдгээр суури зарчимууд чөлөөт ба ухамсарт хүн өөрийнхөө 

сонирхолын дагуу өөрийнхөө суури харицаануудыг дэфиницлэхэд тэнцүү шүү гэсэн 

анхны ситуациуд. Тэдгээрт бүхий л бусад тохиролцоонууд таарах ѐстой. Эдгээр бол 

нийгэмийн хамтын хөдөлмөр болон засгийн бүхий л боломжийн төрөлүүдийг 

дэфиницлэдэг. ―Зүй‖-гийн суури зарчимуудын тухай ажигласан энэ ажиглалтуудаа би зөв 

―зүй‖-гийн тухай тэоригийн ―фэйрнэс‖ гэж нэрлэе.  

Бид энд төсөөлөх төсөөлөл бол нийгэмийн хамтын хөдөлмөрт нэгдэх гэсэн хүмүүс 

хамтаараа суури зарчимуудыг сонгох бөгөөд үүнээс гаралтайгаар суури зөвүүд болон 

суури үүргүүд мөн нийгэмийн сайнуудын хуваарилалт дэфиницлэгдэнэ. Хүмүүс эхнээсээ 

л өөрсдийнхөө хэрэгцээгээ хамтран зохицуулахаа шийдэх ѐстой ба мөн өөрсөдийнхөө 

нийгэмийн анх байгуулсан танилцуулгаа дэфиницлэх ѐстой.  

Хүн бүрт хэдийд сайн бэ гэдгийг хүн өөрийнхөө ухамсар мөн бодолоороо шийдэх ѐстой 

шиг хүмүүсийн хамтын нийгэм хүмүүст ―зүй-тэй‖ ба ―зүй-гүй‖ гэдгийг шийдэх ѐстой. 

Ухамсарт хүмүүсийн энэ чөлөөт болон тэнцүү байдал дээр тогтсон тэори ―зүй‖-гийн тухай 

суури зарчимыг дэфиницлэдэг. \Бид одоохондоо дээрх шийдэх проблэмуудад шийдэл бий 

гэнэ\. 

Фэйрнэсийг ―зүй‖-гийн тэори гэсэн тэнцүүгийн үндсэн ситуациуд нийгэмийн гэрээний 

тухай тэоригийн натурийн төлөвтэй адил үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ эртний төлөв натураасаа 

түүхийн төлөв гэж хэлэгдэхгүй ба културын бүдүүлэг төлөв ч гэж хэлэгдэхгүй. Тэр харин 

цэвэр тэорины ситуаци гэж хэлэгдэх ба цааш тодорхой ―зүй‖-гийн тухай төсөөлөл рүү 



аваачина. Энэ ситуацийн гол шинж хэн ч өөрийнхөө позицийг, зэрэглэлийг, нэрийг 

таниагүйтэй адил мөн өөрийнхөө авяас, интэлгэнц, биеийн хүчээ хэрхэн ноогдсон заяатай 

ба заяагүйгээ таниагүй. Би бүр цаашлаад хэн ч сайны тухай төсөөлөлөө мөн өөрийнхөө 

онцгой психологийн автагдалуудаа таниагүй. ―Зүй‖-гийн тухай суури зарчимууд хүний 

мэдээгүйгээс хөшигний ард үлдсэн. Энэ бол хэн ч натурийн тохиолдолоор заяаснаасаа 

шалтгаалан мөн нийгэмээс шалтгаалан нэг бол илүүд үнэлэгдэж эс үгүй бол нүд 

үзүүрлэгдэх ѐсгүй. Ингэж бүгдэд адилхан гэсэн суури зарчимууд бий тул бүгд л ―зүй‖-

гийн тухай суури зарчимыг ойлгох ойлголт ―фэйр‖ тохиролцоо мөн зөвшилцөл хоѐрын 

нийлбэр. Хүмүүсийн хоорондын харилцааны симмэтрийн моралийн субэктынхаа хувид 

фэйр гэсэн эртний төлөв. Энэ бол ухамсарт хүн өөрийн зорилготой бас ―зүй‖-г мэдрэх 

чадвартай гэсэн ойлголт. Эртний төлөв гэдгээрээ хүн бүрт таарсан гарааны төлөв 

тэгсэнээрээ түүнд ноогдсон суури тохиролцоонууд фэйр гэсэн үг. Энэ ―зүй‖-г фэйрнэс 

гэсэн нэрлэгээг зөвтгөсөн. Ондоогоор хэлбэл ―зүй‖-гийн тухай суури зарчимууд аливааг 

эхлэхэд фэйр боломжийг хэлнэ. Гэхдээ эдгээр ―зүй‖ ба фэйрнэс гэсэн ухагдахуунууд яг 

адилхан гэсэн үг биш шүү. Үүний нэг жишээ бол домогчилсон яруу найраг гэсэн нэр бол 

домог ба яруу найраг хоѐрыг адилхан гэсэн үг биш.  

―Зүй‖г фэйрнэс гэж эхлэхдээ хамгийн ерөнхий шийдлээр эхэлдэг ба хүмүүс ингэж 

шийдсэн шийдэл ―зүй‖-гийн тухай төсөөлөлийн суури зарчимуудаас эхэлдэг ба эдгээрүүд 

сүүлд институцээс гаргасан бүхий л критик болон өөрчлөлтүүдэд таарч тохирох ѐстой. 

Эхлээд хүн ―зүй‖-гийн тухай төсөөлөлөө тодорхойлсоний дараа конституц хуулиудын 

заалтууд гэх мэтчилэн сонгох ѐстой ба сонгохдоо яаж сонгодог вэ гэхлээр анханаасаа 

―зүй‖-гийн тухай суури зарчимуудыг сонгосны үндсэн дээр сонгоно.  

Хэзээ нийгэмийн харицаануудад ―зүй‖ буй вэ гэхлээр хэрвээ дээрх тохиролцоонуудын үр 

дагавраар ерөнхий дүрэмийн систэмүүд бүтээгдсэн тохиолдолд. Хэрвээ үндсэн нөхцөл 

үнэхээр л суури зарчимуудын систэм гэвэл үүнээс дараахан гарч ирнэ: хэн нийгэмийн 

институцуудэд хамааралтай гэвэл мөн тухайн суури зарчимуудад тохирсон гэвэл тэр хүн 

нийгэмийн нөгөө гишүүнээс бас л адилхан дүрэмүүдийг барисан гэдэгт баттай бөгөөд тэд 

чөлөөт бас тэнцүү зөвтэй хүмүүс тул нэг нэгэндээ фэйр харилцаатай. Хүн бүр л өөрийнхөө 

нөхцөлөө баталгаажуулах бол тэд үндсэн нөхцөлүүдийг биелүүлсэн цаашид танисан бас 

суури зарчимуудыг сонгоход ухамсартай хязгааруудыг агуулдаг гэнэ. Үүний ерөнхий 

танихуй ―зүй‖-гийн суури зарчимуудыг ерөнхийлөн танихад үндэс болно. Мэдээж ямар ч 

нийгэм хамтын хэрхэн хөдөлмөрлөх төлөвлөгөө биш. Хүн бүр дураараа оролцох биш.  

Хүн бүр төрөхдөө онцгой нэгэн нийгэмд тодорхой нөхцөлүүдэд төрдөг. Энэ бол хүний 

амидралын цаашдын шаансуудад шийдвэрлэх нөлөөтэй. ―Зүй‖-г фэйрнэс гэдэг нийгэм 

фрийдомтой нийгэмд илүү ойрхон. Яагаад гэвэл ийм нийгэмд чөлөөтэй бас тэнцүү зөвтэй 

хүмүүс амидрах фэйр нөхцөлүүдээр хангагдасан. Энэ утгаараа тухайн нийгэмийн гишүүд 

автоном бөгөөд мөн үүрэгээ таниж өөрсдөө түүнийг гаргадаг.  

―Зүй‖-г фэйрнэс гэхэд ямар төсөөлөл хамаатай вэ гэхлээр хүмүүс ерөөсөө анхдагч 

төлөвтөө ухамсартай шүү мөн нэг нэгнийхээ эсрэг чиглэсэн сонирхолууд үгүй шүү гэсэн 

төсөөлөлүүд. Гэхдээ энэ бол хүмүүсийг эгоист гэсэн үг биш. Ондоогоор хэлбэл зөвхөн 

нэгэн тодорхой сонирхолоо л дагадаг гэсэн үг биш жишээлбэл хөрөнгө, нэр болон мэдэл. 

Эднийг таниулсан таниулал бол хүмүүсийн сонирхол бусдын сонирхолыг авахыг 

хэлэхгүй. Харин хүмүүс оюуныхаа зорилгоор магадгүй нэг нэгнийхээ эсрэг жишээлбэл 

янз бүрийн шашинуудын төлөөлөгчид янз бүрийн оюуны зорилготой. Ухамсарын тухай 

ухагдахуун бол хамгийн нарийвчилсан утгаараа аж ахуйн тэорины субэктуудтай адил 



ойлгогдох ѐстой: өгөгдсөн зорилгод үйлчлэх чадвартай хэрэгсэлийг хэрэглэх. Дараа би 

\25-р дэд бүлэгт\ дээрхи ухагдахууныг өөрчлөх ба харин түүнд маргаантай этикийн 

шинжүүдийг ноогдуулж болохгүй. Анхдагч нөхцөл бол цаашид танигдахуйныхаа хувид 

тайлбарлагдах ѐстой.  

―Зүй‖-г фэйрнэс гэж буй ухагдахууныг боловсронгуй болгоход гол асуудал анхдагч төлөвт 

сонгогдсон ―зүй‖-гийн суури зарчимыг тодорхойлоход оршино.  

Үүний тулд бид дээрхи төлөвийг дэлгэрэнгүй тайлбарлах ѐстой. Мөн хэрхэн шийдэх 

проблэмуудыг анхааралтайгаар томѐолох ѐстой. Эдгээрийг би дараа дараачийн бүлэгүүдэд 

судална. Нэг субэктийг тодруулахад ―зүй‖-гийн суури зарчимуудыг зөвшөөрөхөд тэнцүү 

зөвтэй гэсэн ситуацын үед ашигтайгийн тухай принцип танигдах ѐстой. Эхлээд харахад 

өөрсөдийгөө тэнцүү зөвтэй гэж буй хүмүүс мөн хэн хэндээ тавиж буй шаардлагуудаа 

биелүүлэх гэсэн нөхцөлд тэд суури зарчимуудад зөвшилцөх ѐстой. Энэ бол зарим хүмүүст 

бага шаанс тохионо яагаад гэвэл ашигтайнуудын нийлбэр нөгөөд илүүгээр ногдох тул 

гэдгийг хэлдэг. Хүн бүр өөрийнхөө сонирхолыг хамгаалах хүсэлтэй тул хэн ч үргэлжийн 

алдагдалдаа хангалтгүй ба хэдийгээр нийт ханамжаа биелүүлэх гэсэн ч.  

Хэрвээ хүнд маш хүчтэй бас маш удаан тогтосон алтруист мотив үгүй бол ямар ч 

ухамсартай хүн эцсийн эцэст ханамжтай гэсэн зорилгоор өөрийнхөө суури зөвүүдээ болон 

хувийн сонирхолуудаа хойшлуулахгүй. Тэгэхлээр ашигтай гэсэн принцип бол нийгэм 

доторх тэнцүү зөвтэй хүмүүсийн хэн хэнийхээ сонирхолд тохируулан ажиллах тэр хамтын 

хөдөлмөртэй харшилдана. Яагаад вэ гэвэл энэ нийгэм бол хэн хэнийгээ гэсэн дэг 

журамтай нийгэмийн ойлголт. Үүний төлөө би ч гэсэн зогсоно.  

Миний баталсанаар бол хүмүүс анхдагч төлөвтөө хоѐр тэс ондоо төрлийн суури 

зарчимуудыг сонгох шаардлагатай гэмээр: нэгдэх зарчим бол суури зөвийн болон суури 

үүргүүдийн тэнцүүлэл харин нөгөө суури зарчим бол социалийн болон аж ахуйн тэнцүү 

бишүүд жишээлбэл баян эсвэл мэдэлтэй зэрэг бол хэдийд ―зүй‖ вэ гэхлээр хүн бүрт 

ашигтай тэр ч байтугай нийгэмийн ядуу хэсэгт хүртэл ашигтай үед.  

Энэ суури зарчимаар бол нийгэмийн нийт ашгийн төлөө гэсэн институцуудыг зөвтгөх 

боломжгүй. Магадгүй энэ бол шалтгаантай гэхдээ л ―зүй‖ биш яагаад гэвэл нийгэмийн нэг 

хэсэг багыг эзэмшиж нөгөө хэсэг ихийг эзэмших тул бүгдийн ашгаас шалтаглан тухайн 

хүн багыг эзэмшинэ гэдэг ―зүй‖ гэсэн ойлголт биш хэрвээ л тодорхой хүмүүсийг сонгон 

хангамж үзүүлээгүй гэвэл энд яриж буй интуитив төсөөлөл бол хүн бүрийн сайн амидрал 

хамтын хөдөлмөрөөс шалтгаална. Түүнгүйгээр хэн ч тансаг амидарч чадахгүй бөгөөд 

нийгэмийн үнэтүүдийг хуваарилах хуваарилалт бага хангамжтай хүнд ч ноогдох ѐстой ба 

тэд ч бас хамтын хөдөлмөрт оролцох ѐстой. Дээрхи хоѐр нэрлэсэн суури зарчимууд бол 

фэйр нийгэмийн үндэсийг бүрдүүлэх ба бусдаас илүү авяастай мөн социалынхаа хувид 

бусдаас илүү боломжтой хүмүүс. Ондоогоор хэлбэл өөрсдийнхөө гавяагаар бусдаас илүү 

биш хүмүүс бусадтай хамтран ажиллах чадвартай болох хэрэгтэй. Хэдийд вэ гэхлээр 

хамтаараа сайхан амидархад иж бүрэн нийгэмийн дүрэмүүдийг зайлшгүй нөхцөл гэсэн 

үед. Хэдийд хүн ―зүй‖-гийн тухай төсөөлөлийг сонгодог вэ гэхлээр натураас заяасан авяас 

бол тохиолдол мөн нийгэмд илүү боломжтой төрнө гэдэг тохиолдол тиймээс эдгээрийг 

политикийн болон аж ахуйн ашигт хүргэж болохгүй. Эдгээр бол социал амидарлын 

моралийн хувид дурын гэсэн талыг анхааралын гадна байлгадаг.  

Суури зарчимуудыг сонгох проблэм бол маш хүндэрэлтэй миний гаргасан сургаалиуд хүн 

бүрт таалагдана гэж би бодохгүй. Тиймээс бид анхнаасаа л ―зүй‖-г фэйрнэс гэсэн 



сургаалийг бусад нийгэмийн гэрээний тэоринуудын адилаар хоѐр хэсэгээс бүрдэнэ гэх 

ѐстой: 1. анхдагч нөхцөлийг конкрэт болгох ба түүн дотор буй шийдэх проблэмуудыг 

конкрэт болгох: бусдад зөвшөөрөгдөсөн суури зарчимуудын систэм. Эдгээрийн али ч 

хэсгийг нөгөө хэсэггүйгээр зөвшөөрөх боломжгүй. Магадгүй гэрээний анхдагч 

төсөөлөлүүдийг ухамсартайгаар харуулах харин түүнээс гаралтай суури зарчимуудыг бол 

биш шүү. Ямар ч л гэсэн миний баталгаажуулах баталгаа бол эндээс гаргасан ухамсартай 

төсөөлөлүүд утилитаризмын болон пэрфэктизмын эсрэг ―зүй‖-гийн тухай суури зарчим 

руу хүргэдэг ба ингэснээрээ энэ тэоринуудын алтэрнатив бол нийгэмийн гэрээний тэори. 

Эдгээр баталгаануудын эсрэг хүн хэд хэдэн субэктийг хэлж магадгүй хэдийгээр гэрээний 

тэори этикийн тэоринуудыг анализлахад мөн тэдгээрт оршиж буй санаануудыг 

боловсоруулахад ашигтай ч гэсэн.  

―Зүй‖-г фэйрнэс гэсэнээрээ би нийгэмийн гэрээний тэориний нэг жишээг нэрлэсэн.  

Мэдээж хүмүүс гэрээ гэсэнийг болон түүнтэй ижил илэрхийлэлүүдийг эсэргүүцэж 

магадгүй. Гэхдээ л би эдгээрийг маш хэрэгтэй гэнэ. Олон үгнүүд хүнийг эндүүрэлд 

хүргэхээр ондоо утгуудыг тээдэг. Үүнтэй адил ашиг эсвэл утилитаризм гэдэг үгнүүд бас л 

эндүүрэлд хүргэнэ. Эдгээр үгнүүд тааламжгүйг төрүүлдэг ба тэгсэнээрээ 

шүүмжлэгчидийн хорон үйлдэлд нэмэрлэдэг. Гэхдээ л утилитаризмын сургаалиар 

хөдөлмөрлөе гэвэл тийм хүмүүст нэгэн утгатай. Үүнтэй ижилээр гэрээ гэсэн илэрхийлэл 

моралийн тэорид багтана. Тэдгээрийг хүн зөвөөр ойлгохыг хүсвэл миний хэлсэнээр ямар 

нэгээр абстаракцтай холбох хэрэгтэй. Иймэрхүү тохиролцоонууд шууд аливаа нэг 

нийгэмд хэрэглэгдэх эсвэл тодорхой засгийн хэлбэрүүдэд оролцох биш харин түүний 

оронд тодорхой моралийн суури зарчимуудад дэфиницлэгдэх ѐстой. Энд яригдаж буй 

процэсууд бүгд цэвэр тэоричлогдосон: гэрээний тэори баталгаажуулах баталгаа тодорхой 

суури зарчимууд анхны ситуацынхаа үед зөвшөөрөгдөх ѐстой.  

Гэрээний тухай яриа юугаар илүү вэ гэхлээр ―зүй‖-гийн тухай суури зарчимууд ухамсарт 

хүний сонголт бөгөөд түүгээрээ ―зүй‖-гийн тухай төсөөлөлийг тодруулж бас 

баталгаажуулах боломжтой гэдгийг. ―Зүй‖-гийн тухай тэори рационал шийдэлүүдийн 

тэоригийн магадгүй чухал хэсэг. Цаашид ―зүй‖-гийн тухай суури зарчимууд нийгэмийн 

хамтын ажиллагааны шим болсон өрсөлдөөний хэлбэрүүд дээр тогтдог. Тэдгээр олон 

хүмүүс хоорондын болон олон бүлэгүүдийн хоорондын харицаатай хамаатай. Гэрээ гэсэн 

үг ингэхлээр энэ олон хүмүүсийн хамтаралыг хэлдэг. Мөн ямар нөхцөл дээр тогтдог вэ 

гэхээр бүхий л оролцогчидод тохирсон сайнуудын хуваарилалтын суури зарчим дээр 

тогтодог. Гэрээний тухай яриа ямар нөхцөлийг зааварлах вэ гэхээр ―зүй‖-гийн тухай суури 

зарчим бүх нийтэд таниулагдах ѐстой. Хэрвээ тэдгээр хамтын тохиролцооноос үүдэлтэй 

бол иргэд бусдын дагасан суури зарчимуудыг бас л дагана. Гэрээний тэори политикийн 

суури зарчимын нийтэд гэсэнийг цохож хэлдэг. Эцсийн эцэст гэрээний тэори удаан 

хугацааны традицтай. Энэ чиглэл рүү бодохыг хүн зориуд цохосон бол тэр бодол 

тодорхойг дэмжихээс гадна натураас пиэтэдтэй тохирдог. Ингэхлээр гэрээ гэсэн 

илэрхийлэлийн хэрэглээ янз бүрийн илүү талуудтай. Түүнийг сайн ажигласан тохиолдолд 

эндүүрэлд хүргэхгүй.  

Сүүлчийн нэг тэмдэглэгээ 

―Зүй‖-г фэйрнэс гэснээрээ бүрэн гүйцэд гэрээний тэори биш. Яагаад гэвэл гэрээний тухай 

санаа бүрэн болоод бүрэн бус этикийн систэмүүдийг сонгоход хэрэглэдэг. Үүний 

шалтгаан бол этикийн систэм зөвхөн ―зүй‖-гийн тухай суури зарчимуудыг агуулах биш 



мөн бусад бүхий л эрдэмүүдийг агуулдаг. Тиймээс би ―зүй‖-гийн тухай суури зарчимууд 

болон түүнтэй хамаатай суури зарчимыг авч үзэх ба харин эрдэмүүдийг систэмтэйгээр 

судлахыг хичээхгүй. Хэрвээ ―зүй‖-г фэйрнэс гэсэн тэори бага ч гэсэн амжилтанд хүрвэл 

судалгааны дараагийн алхам ―зүй‖ бол фэйрнэс гэж нэрлэхээр ерөнхий ойлголт. Тэгсэн 

хэдий ч энэ өргөжүүлсэн тэори бүхий л моралийн харицаануудыг нэгтэгээгүй. Яагаад 

гэвэл тэр бол бидний зөвхөн хүнтэй харицсан харицаануудыг илэрхийлэх болохоос биш 

бидний амитантай болон натуртай харицахыг агуулаагүй. Мэдээж энэ бол маш их утга 

бүхий проблэмуудыг гэрээний тэори шийдэж чадахгүй гэдгийг би батлахгүй. Гэхдээ би 

тэдгээрийг хажуу тийш орхих хэрэгтэй. Ингэж ―зүй‖-г фэйрнэс гэсэн тэоригийн 

хязгаарлагдамал хэрэглээг болон түүний ерөнхий ойлголтуудыг буруугаар таниж 

болохгүй. Тэдгээрийг хүн яагаад ч уридаас шийдвэрлэж чадахгүй. Яагаад гэвэл тэдгээр 

бол анализ хийсний дараа хэрхэн ондоо проблэмууд болж өөрчилөгдөхийг бид мэдэхгүй. 
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“КАПИТАЛ” БУЮУ ПОЛИТИКЧИЛСОН ЭКОНОМЫН КРИТИК 

 

Нэгдүгээр дэвтэр: Капиталын бүтээгдэхүүний процэсс 

Хэсэг 1: Бараа ба мөнгө 

Бүлэг 1: Бараа 

 

1. Барааны хоѐр факторууд: хэрэгцээний үнэт ба үнэт (үнэтийн субстанц, үнэтийн 

хэмжээ). 

Капиталист бүтээгдэхүүний шинжтэй нийгэмүүдийн баялаг барааны аймшигтай их 

цугларалаар тусдаг. Нэг л бараа түүний элэмэнтар форм. Бидний шинжилгээ тэгэхээр 

барааны анализаар эхэлнэ.  

Бараа гэдэг эхлээд гаднах зүйл ба нэг ―юм‖. Харин тэр юм өөрийнхөө чанаруудаар хүний 

шаардлагуудыг али нэг төрөлөөр хангадаг. Энэ шаардлагуудын натур жишээлбэл 

ходоодноос гаралтай эсвэл фантаазаас гаралтай ч бодитыг өөрчилөхгүй. Энд хүний 

шаардлагыг тэр бодит хэрхэн хангах тухай яриагүй ба жишээлбэл хүнс, нэг үгээр хэлбэл 

амтат зүйл эсвэл тойруугаар бүтээгдэхүүний хэрэгсэлийн тухай яриагүй.  

Ашигтай юм, жишээлбэл төмөр, цаас гэх мэт давхар сэдэвээр ажиглагдах ѐстой ба 

жишээлбэл квалити болон квантити. Энэ юм бүр олон чанаруудын бүтэн. Тиймээс 

ялгаатай талуудаараа ашигтай. Энэ ялгаатай талууд болон юмсын олон дахин хэрэглэгдэх 

шинжүүдийг илэрүүлэх түүхэн үйлс. Ингэж ашигтай юмсын квантитид нийгэмийн массыг 

олдог. Барааны массын ялгаануудын нэг хэсэг хэмжиж буй зүйлсийн натурын ялгаанаас 

гаралтай ба нөгөө хэсэг тохиролцооноос гаралтай.  

Юмны ашиг юу вэ гэхээр хэрэгцээний ―үнэт‖. Гэхдээ энэ ашиг агаарт хөвөх биш, барааны 

биетийн чанаруудаар нөхцөлдүүлэн тэр ашиг түүнтэйгээр эксистэнцэлнэ. Барааны 



биетүүд, жишээлбэл төмөр, буудай, диамант гэх мэт хэрэгцээний үнэтэй, эсвэл гуут
13

. 

Түүний характэр юунаас хамааралгүй вэ гэхээр түүний хэрэгцээний чанаруудыг эзэмших 

тухайн хүнд их ажил эсвэл бага ажил зарцуулсан гэдэгээс хамааралгүй. Хэрэгцээний 

үнүүдийг ажиглахдаа квантитатив зааварыг уридчилна. Жишээлбэл арван бугуйн цаг, 

тохой урт зургийн цаас, тонн жинтэй төмөр гэх мэт. Барааны хэрэгцээний үнэ тухайн 

мэдлэгийн салбарын мэтриалыг нийлүүлдэг. Тэр мэдлэгийн салбарт бараа авагч 

хэрэгцээний үнэ зөвхөн л хэрэглэгдсэн эсвэл консумчилагдсан гэдэгээрээ хэрэгжинэ. 

Хэрэгцээний үнэтүүд баялагийн эдийн агуулгыг байгуулдаг. Энэ баялаг үргэлж түүний 

нийгэмийн форм. Бидний энд ярилцаж буй нийгэмийн форм дотор тэдгээр эдийн тээгчийг 

байгуулдаг ба үүнийг солилцох үнэт гэнэ.  

Солилцох үнэт эхлээд квантитатив харицаа буюу пропорц гэдэгээр тусдаг. Энд нэг 

төрөлийн хэрэгцээний үнэтүүд нөгөө төрөлийн хэрэгцээний үнэтүүдээр солилцогдоно. 

Энэ харицаа тогтмол хугацаанаас болон байршилаа сэлгэнэ. Тиймээс солилцох үнэт 

гэнэтийн бас цэвэр рэлатив. Нэг үгээр хэлэхэд барааны дотоод эмманэнт солилцоно. 

Тиймээс логикийн эсрэг. Энэ бодитыг ойртон ажиглацгаая.  

Нэг бүрчилсэн бараа, жишээлбэл нэг квартар
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 буудай ялгаатай пропорцуудаар бусад 

артиклуудаар солилцогдоно. Гэхдээ түүний солилцооны үнэт өөрчилөгдөхгүй ба 

илэрхийлэгдэхдээ жишээлбэл Х гуталын хар тосны нэгжээр, У торгоны нэгжээр, Z алтны 

нэгжээр гэх мэт үнэлэгдэнэ. Тиймээс тэр ингэж ялгаатайгаар илэрхийлсэнүүдээс ялгарах 

орцтой.  

Энд хоѐр барааг, жишээлбэл буудайг болон төмөрийг сонголоо. Тэдний солилцох харицаа 

ямар ч гэсэн хэзээд тэнцэтгэлээр дүрслэх боломжтой. Үүний тулд өгөгдсөн квант буудайг 

яаж ийгээд квант төмөртэй тэнцүүлнэ. Жишээлбэл нэг квартар буудай = нэг цэнтнэр 

төмөр. Энэ тэнцэтгэл юу хэлэв? Хоѐр ялгаатай юмс дотор адилхан хэмжээний нэгэн 

хамтрал эксистэнцэлдэг, нэг квартар буудайнд мөн нэг цэнтнэр төмөрт гэх мэт. Энэ хоѐр 

хоѐулаа нэг гуравдагчтай ба энэ гуравдагч тэр хоѐрын нэг ч биш, бас нөгөө ч биш. 

Солилцох үнэт гэдэгээр тэр хоѐрын али нэг гуравдагчид рэдукцлэгдэх ѐстой.  

Үүнийг энгийн гэомэтрийн жишээгээр харуулах боломжтой. Шугаман фигуруудын 

талбайг тодорхойлж мөн жишихийн тулд тэдгээрийг гурвалжингуудад хуваадаг. 

Гурвалжинг рэдукцэлж харагдсан фигурыг ялгаатайгаар илэрхийлдэг. Жишээлбэл суури 

шугамын хоѐр хуваасны нэгийг өндөрөөр үржүүлдэг. Үүнтэй ижилээр бараануудын 

солилцох үнэтийг нэгэн хамтралд рэдукцлэх ѐстой ба тэр илүүг эсвэл дутууг дүрсэлнэ.  

Энэ хамтрал барааны гэомэтрийн, физикийн, химийн эсвэл натурын чанарууд биш. 

Тэдгээрийн биет чанарууд хэдийд анзаарагдах вэ гэхээр ашигтай гэвэл нэг үгээр хэлэхэд 

солилцох үнэт-тэй гэвэл. Нөгөөтэйгүүр түүний хэрэгцээний үнэт-үүдийн абстракт ба тэр 

барааны солилцох харицааг характэрчилдаг. Хэдийд солилцох үнэ бусадтай адил 

хэмжээтэй вэ гэхээр тохирсон пропорцоор өгөгдсөн гэвэл. Эсвэл Барбоны
15

 хэлсэнээр: 

―барааны сортууд хэдийд нөгөөтэйгөө адил сайн гэхээр хэрвээ тэдгээрийн солилцох үнэт 

адилхан хэмжээтэй гэвэл. Адилхан хэмжээтэй солилцох үнэт-тэй юмсын хооронд ялгаа 

эсвэл ялгаварлах өгөгдөөгүй. Зуун фунт стирлинг үнэт-тэй тугалга, зуун фунт стирлинг 

үнэт-тэй алттай эсвэл мөнгөтэй адилхан үнэт-тэй.‖ Хэрэгцээний үнэт гэдэгээрээ бараанууд 

                                                             
13Гуут гэдэг герман хэлээр сайнууд, ханш, эзэмшил гэсэн утгатай.  
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 Фунтын Дөрөвний нэг  
15 Английн экономч ба санхүүгийн спэкулатор 



ялгаатай квалитэттэй. Харин солилцох үнэт гэдэгээрээ тэд зөвхөн ялгаатай квантитэттэй. 

Тэгэхээр нэг атом хэрэгцээний үнэт үгүй.  

Хэрвээ хүн барааны биетийн хэрэгцээний үнэт-ийг харвал тэдэнд ямар чанар агуулагдсан 

бэ гэхээр хөдөлмөрийн продуктын чанар агуулагджээ. Бидэнд бас хөдөлмөрийн продукт ч 

гэсэн гар дотор хувирсан. Хэрвээ түүний хэрэгцээний үнэт-ийг абстрактална гэвэл түүний 

хэрэгцээний үнэт олгодог биет хэсэгүүдийг болон формуудыг бид абстракцлана. Тэд одоо 

ширээ ч биш, байшин ч биш, утас ч биш эсвэл нэг ашигтай юм биш. Тэдгээрийн бүхий л 

сэнсаацгүйгээр хийгдсэн хийцүүд устгагдсан. Тэд одоо мужааны хөдөлмөрийн 

бүтээгдэхүүн биш, барилгын хөдөлмөрийн бүтээгдэхүүн биш, эсвэл ээрмэлийн 

хөдөлмөрийн бүтээгдэхүүн биш, эсвэл тодорхой бүтээлч хөдөлмөрийн бүтээгдэхүүн биш. 

Хөдөлмөрийн бүтээгдэхүүний ашигтай характэртай хамтаар түүнд дүрслэгдсэн 

хөдөлмөрийн ашигтай характэр устдаг. Нэг үгээр хэлэхэд хөдөлмөрийн ялгаатай конкрэт 

формууд устсан. Тэд одоо хоорондоо ялгагдахгүй, харин бүгдээрээ адилхан хүний 

хөдөлмөр гэдэгээр, нэг үгээр хэлэхэд абстракт хүний хөдөлмөр гэдэгээр рэдукцлэгдсэн. 

Одоо хөдөлмөрийн бүтээгдэхүүний үлдэгдэлийг ажиглацгаая. Тэднээс зөвхөн л хий 

үзэгдэл гэмээр зүйлс илүүчилэгдэн үлдсэн. Зүгээр л хоорондоо ялгагдахгүй хүний 

хөдөлмөрийн нялцгай дүрсүүд үлдсэн. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр хүний хөдөлмөрийн 

хүчиний түгээлт, түүний түгээлтийн формыг анхаараагүй. Тэр юмс зөвхөн юуг дүрсэлдэг 

вэ гэхээр тэдгээрийг бүтээхэд хүний хөдөлмөрийн хүч түгээгдсэн ба хүний хөдөлмөр 

овоорсон. Тэдний хамтын субстанцын талст гэдэгээрээ тэд үнэтүүд.  

Барааны солилцох харицаан дотор бидэнд түүний солилцооны үнэт өөрийнхөө 

хэрэгцээний үнэтээс хамаагүй мэт тусдаг. Хэрвээ хүн хөдөлмөрийн бүтээгдэхүүний 

хэрэгцээний үнэтийг үнэхээр абстракталбал хүн түүний үнэтийг авдаг. Барааны солилцох 

харицаа эсвэл солилцох үнэт дотор хамтрах хамтрал, түүний үнэт. Бидний шинжилгээний 

цааших явц биднийг солилцох үнэт рүү аваачих ба түүнийг үнэтийн зайлшгүй илэрхийлэх 

шинж, эсвэл тусах форм гэнэ. Гэхдээ түүний формоос хамааралгүйгээр эхлээд ажиглах 

хэрэгтэй.  

Солилцох үнэ эсвэл гуут зөвхөн ганц үнэт-тэй ба яагаад гэвэл абстрактчилсан хүний 

хөдөлмөр, түүн дотор нэг зүйл болсон эсвэл матэриалчилагдсан. Тэгвэл түүний үнэт-ийн 

хэмжээг хэрхэн хэмжих вэ? Үүний тулд түүнд агуулагдсан үнэт-ийг бүтээж буй 

субстанцын буюу хөдөлмөрийн квантаар хэмжинэ. Хөдөлмөрийн квантитэтийг түүний 

хугацааны үргэлжлэл дотор хэмжих ба хөдөлмөрийн хугацаа ингэж тодорхой хугацааны 

хэсэгүүдэд масштаб эзэмшинэ. Жишээлбэл нэг цаг, өдөр. 

Хэрвээ барааны үнэт түүнийг бүтээгдэхүүнжүүлэхэд түгээсэн хөдөлмөрийн квант гэдэгээр 

тодорхойлогдвол тухайн хүн залхуурах эсвэл дүйгүйдэх бүр түүний бараа үнэт-тэй. 

Яагаад гэвэл тэр хүн түүнийг бэлдэхдээ төдий хугацаа хэрэглэсэн. Үнэт-ийн субстанцыг 

байгуулдаг хөдөлмөр адилхан хүний хөдөлмөр ба тэр л хүний хөдөлмөрийн хүчиний 

түгээлт. Нийгэмийн нийт хөдөлмөрийн хүч барааны ертөнцийн үнэт-үүд дотор 

дүрслэгддэг гэдэгээрээ тухайн хүмүүсийн хөдөлмөрийн хүч ба хэчнээн ч индивидуал 

хөдөлмөрийн хүчинүүдээс тогтох ямар ч хамаагүй. Энэ индивидуал хөдөлмөрийн 

хүчинүүд бүр яг л бусад хөдөлмөрийн хүчинүүдтэй хэдийд адилхан бэ гэхээр хэрвээ тэд 

нийгэмийн дундаж хөдөлмөрийн хүчиний характэрийг эзэмшсэн гэвэл, мөн тэгж 

нийгэмийн дундаж хөдөлмөрлөх хүч гэдэгээр үйлчилсэн гэвэл. Нэг үгээр хэлэхэд нэг 

барааг бүтээхэд зөвхөн дундажаар зайлшгүй буюу нийгэмийн зайлшгүй хөдөлмөрийн 

хугацааг хэрэглэсэн гэвэл. Нийгэмийн зайлшгүй хөдөлмөрийн хугацаа ямар хөдөлмөрийн 



хугацаа вэ гэхээр өгөгдсөн нийгэмийн хэвийн бүтээгдэхүүнжүүлэх нөхцөлүүдээр ямар нэг 

хэрэгцээт үнэт гаргах ба тэгсэнээрээ хөдөлмөрийн дүйтэй болон интэнситэттэй нийгэмийн 

дундаж зэрэглэлийг дүрсэлдэг. Англид уурын хөдөлгүүртэй нэхмэлийн төхөөрөмж 

хэрэглэснээр өмнөхөөс хоѐр дахин бага хөдөлмөр шаардсан. Английн гар нэхэгч өмнөх 

шигээ л хөдөлмөрийн хугацаа хэрэглэсэн ба харин түүний индивидуал хөдөлмөрийн 

цагийн бүтээгдэхүүн нийгэмийн хөдөлмөрийн хугацааны хагасыг одоо дүрслэх тул 

түүний бүтээгдэхүүний өмнөх үнэт ингээд хагаслагдсан.  

Тэгэхээр зөвхөн л нийгэмийн зайлшгүй хөдөлмөрийн квант эсвэл солилцооны үнэт-ийг 

гаргах нийгэмийн зайлшгүй хөдөлмөрийн хугацаа ба тэр л түүний үнэт-ийн хэмжээг 

тодорхойлно. Нэг бүрчилсэн бараа тэгэхээр энд өөрийнхөө төрөлийн дундаж эксэмплар 

гэдэгээр хүчинтэй. Адилхан хэмжээний хөдөлмөрийн квантаар эзэмшисэн бараанууд, 

эсвэл адилхан хөдөлмөрийн хугацаанд гаргах боломжтой бараанууд адилхан үнэт-ийн 

хэмжээтэй. Нэг барааны үнэт нөгөө барааны үнэт-эд харицдаг шиг зайлшгүй хөдөлмөрийн 

хугацааны бүтээгдэхүүн бусад зайлшгүй хөдөлмөрийн хугацааны бүтээгдэхүүнтэй 

харицна. ―Үнэт-үүд‖ гэдэгээр бүх бараануудын тодорхой массаар баталгаажуулсан 

хөдөлмийн хугацааг хэлнэ.  

Тэгэхээр нэг барааны үнэт-ийн хэмжээ констант ба мөн түүнийг бүтээгдэхүүнжүүлэхэд 

зарцуулсан хөдөлмөрийн хугацаа констант. Дээрх хоѐрын дараагийнх хөдөлмөрийн 

бүтээгдэхүүний хүч дотор бусад солилцоо бүртээ солилцдог. Хөдөлмөрийн бүтээмжийн 

хүч олон нөхцөлүүдээр тодорхойлогддог ба түүний дотороос хөдөлмөрчиний дүйгийн 

дундаж зэрэглэл, сайэнсын хөгжилийн шатууд мөн түүний тэхникчилэн хэрэглэх боломж, 

бүтээгдэхүүний процэссийн нийгэмийн комбинац, бүтээгдэхүүний хэрэгсэлийн хүрээ ба 

үйлчилэх чадвар, мөн натурын харицаануудаар тодорхойлогдоно. Хөдөлмөрийн квант 

жишээлбэл жилийн таатай улиралд найман шэфл
16

 буудай дүрсэлдэг гэвэл таагүй улиралд 

дөрөвийг. Үүнтэй ижил квант ажилыг мэталын баяжилт ихтэй газар их мэтал, багатай 

уурхайд бага мэтал. Диамант газарын судалуудад ховорхон тааралдах тул түүнийг хайх 

дундажаар их хөдөлмөрийн хугацаа зарцуулагдана. Ингэж бага зайд их хөдөлмөр 

дүрслэгдэнэ. Якоб
17

 юунд эргэлздэг вэ гэхээр алт олборлолт өөрийнхөө үнэт-ийг хэзээ нэг 

цагт төлж чадах уу гэдэгт эргэлздэг. Энэ бас диамантын хувид адилхан жишээ. 

Эшвэгэгийн
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 хэлсэнээр 1823 онд Бразил улсын диамантын уурхайн наян жил олзворлосон 

олз хэдийгээр илүү их хөдөлмөр дүрсэлж түүгээрээ илүү үнэт дүрсэлсэн хэдий ч Бразилын 

сахарын эсвэл кофэны 1,5 жилийн дундаж бүтээгдэхүүний ―үнэ‖-д хүрээгүй. Баяжмал 

ихтэй уурхайд дээрх хөдөлмөрийн квант илүү их диамант дүрслэх ба харин түүний үнэт 

унана. Хэрвээ бага хөдөлмөрөөр нүүрсэнээс диамант гаргавал түүний үнэт туйпуунаас 

бага гарна. Хөдөлмөрийн бүтээмжийн хүч ихсэх тутам түүнийг бүтээхэд зарцуулах 

хөдөлмөрийн хугацаа багасна. Мөн түүнд суурилсан хөдөлмөрийн масс багасна. Мөн 

түүний үнэт багасна. Үүний урвуугаар хөдөлмөрийн бүтээмжийн хүч багасвал тэр 

артиклыг бүтээхэд зайлшгүй хөдөлмөрийн хугацаа ихэснэ. Мөн үнэт өснө. Нэг барааны 

үнэт-ийн хэмжээ тэгэхээр кванттайгаа шуудаар солигдох ба үүний урвуугаар бүтээмжийн 

хүч түүнд хэрэгжүүлсэн хөдөлмөрөөр солигдоно. 

Нэг юм үнэт-гүй ч хэрэгцээний үнэт-ийг эзэмших боломжтой. Энэ ямар нөхцөл вэ гэхээр 

түүний ашиг хүмүүст хөдөлмөрөөр зуучилагдаагүй гэвэл. Үүнтэй ижил агаар, онгон хөрс, 
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 Буудайг хэмжих нэгж 
17 Английн эконом 
18 Бразилийн уурхайг удирдсан Германы гэологич 



натураараа зүлэг, зэрлэг ургасан мод гэх мэт нэг юм ашигтай бас хүний хөдөлмөрийн 

бүтээгдэхүүн болохдоо бараа биш гэх боломжтой. Хэн өөрийнхөө бүтээлчээр өөрийнхөө 

шаардлагыг хангана, тэр хүн солилцооны үнэт гаргасан гэхдээ бараа бүтээгээгүй. Тэр хүн 

бараа бүтээгдэхүүнжүүлэхийн тулд зөвхөн хэрэгцээний үнэт бүтээх биш бусдад 

хэрэгцээний үнэт бүтээх хэрэгтэй ба нэг үгээр хэлэхэд нийгэмийн хэрэгцээний үнэт 

бүтээнэ. Хэрэгцээт зүйл болоогүйгээр ямар ч юм үнэт эзэмшихгүй. Хэрвээ тэр ашиггүй 

гэвэл түүн дотор агуулагдсан хөдөлмөр ашиггүй. Тиймээс хөдөлмөр гэж тооцохгүй ба 

тэгсэнээрээ үнэт байгуулахгүй.  

Нэргүйн БААСАНХҮҮ 

  



Марта Нуссбаум.  

(Martha C Nussbaum) 

 

 

“ЗҮЙ БА САЙН АМИДРАЛ” 

2. Контэкст ба мотиваци 

Цааш үргэлжлүүлэхийн өмнө би хэд хэдэн ажиглалтуудыг хийлээ. Юу вэ гэвэл 

Аристотэлийг хэрхэн авч үзсэн тухайгаа. Дараах скицэлсэн концэпцээ би 

Аристотэлчилсон гэж нэрлэх ба тэдгээрийг тодоруулахын тулд Аристотэлийн 

аргумэнтууд болон жишээнүүдийг тайлбарлана. Миний үнэмшиж буйгаар энэ концэпц 

Аристотэлчилсон ба тэдгээрийг би гурван өгүүллэгтээ дүрсэлсэн бөгөөд концэпцийнхаа 

гол аспэктуудыг бичсэн. “Хүний натурын төрх, чадвар ба хөдөлмөр. Аристотэлийн 

төрийн дистрибутив үүргүүдийн тухай” гэсэн өгүүлэл ямар ерөнхий идэйг агуулсан бэ 

гэхээр төрийн зохион байгуулалт хүний сайн амидралын тодорхой найруулгууд дээр 

тогтож, мөн тэдгээрийн зорилго сайн амидралыг бүтээх. Бусад хоѐр өгүүлэлдээ хүний 

концэпцийн тухай бичсэн. “Рэлатив биш эрдэмүүд: Аристотэлийн бичлэг” гэсэн өгүүлэл 

бол хуви хүний зорилгуудын тухай нийгмийг бүхэлд рэлатив бишээр ярилцах боломжыг 

олгох концэпцийг судалсан. “Аристотэлийн хүний натурын төрхийн тухай ба этикийн 

суури” гэсэн өгүүлэл бол хүний тухай концэпци хэрхэн эвалуатив болон этик-политикийн 

характэртай харин мэтафизикийн биш характэртай гэдгийг дүрсэлсэн. Энэ бүх 

өгүүлэлүүдэд нэлээд тэкст рүүгээ чиглэн аргумэнталсан. Аристотэлийг дүрслэхдээ зөвхөн 

туссан буюу үнэхээрийн зөрчилүүдийг судалсан. Тэдгээр энд нэг их яригдахгүй. Харин би 

түүний оронд дээрхи концэпцуудын тухай философийн тодорхой дүгнэлтүүдийг өгнө. 

Мөн янз бүрийн хэсгүүд эцэстээ хэрхэн хоорондоо холбоотой болохыг харуулах бөгөөд 

магадгүй өнөөдөр ч гэсэн тэдгээр нилээд найдлагатай политикийн алтэрнатив болох 

боломжтой. Хэрвээ дээрхи өгүүлэлүүдийн хэт тэкст рүүгээ хандсан аргумэнтууд 

уншигчийн анхааралыг татахгүй бол тэр концэпцуудыг А концэпци гэж нэрлэн тийм л 

хэмжээнд дүгнээрэй. Зарим үед би философийн аргумэнтуудаа нилээд богиносгон 

дүрсэлсэн. Яагаад гэвэл би концэпцуудаа нийтэд зурагласан. Миний ажиглалтууд тэкстээр 

болон комэнтаруудаар Аристотэлийн бичлэгүүдтэй ямар харицаанд буйг илэрхийлсэн. 

Хоѐрдугаарт би өнөө үеийн либэрализмийн тухай маргаануудын талаар өөрийнхөө байр 

сууриа илэрхийлнэ. Энд бичиж буй бүлгийнхээ хамгийн эхний хамгийн сүүлчийн 

нооргуудыг Финланд улсын хөгжлийн экономийн сууриудыг судлах институтэд 

боловсруулсан. Аристотэлийн тухай концэпцийн талаархи ажлын гол хэсэг сүүлийн 



гурван жилд боссон бөгөөд мөн ―Амидралын чанар‖ нэртэй буурай хөгжилтэй орнуудад 

зориулсан төслийн хүрээнд хийгдсэн. Энэ хоѐр шалтгаануудаас болон би либэрализмын 

тухай маргаануудтай ер бусын биш харицаатай. Энэ маргаануудын гол асуудлууд болон 

аргумэнтууд Америкаас санаачилгатай. Тэд либэрализмийг Америкад үүссэн традици 

гэдэг ба соѐн гэгээрлээс гаралтай гэдэг. Тэдний гол авч хэлэлцдэг проблэмууд Америкийн 

политикийн амидралын төрхүүдийг агуулдаг. Энэ асуултуудыг би хөндөхгүй орхихгүй. 

Харин уншигч та юуг мэдэх ѐстой вэ гэхээр миний энд яриж буй проблэмууд дээрхи 

шинжүүдийн нөлөөлөл ороогүй гэдгийг. Хэрвээ миний яриж буй зүйлс Америкийн 

политикийн амидралтай ямар ч хамаагүй гэвэл эсвэл өнөөдөр яригдаж буй 

алтэрнативуудын хүрээнд гэвэл энэ минийх ямар нэг утопи биш, мөн би политикийн 

бодит байдлаас зай аваагүй, харин ч онцгойлсон тэр алтэрнативуудаас зай авсан бөгөөд 

түүний оронд ондоо төрлийн алтэрнативуудыг хөндсөн. 

Тэгсэнээрээ би өөрийнхөө болон либэрализмын талын олон авторуудтай хэрхэн ялгаатай 

болох хоѐр дахи ялгааг гаргаж тависан. Өнөө үеийн дискусууд национал төр буюу 

үндэстэний төрийг суури нэгж гэдэг. Тэгэхээр энэ нэгжийн суури структурээс зөв 

хуваарилалтын асуудал гарч ирдэг. Жон Роулс
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 өөрийнхөө сүүлийн үеийн бичлэгүүдэд 

юуг хэлсэн бэ гэхээр түүний тэоринууд дэлхийн утгаараа зүй-гийн онолд тохирохгүй. Мөн 

нийгэм дотор зүй-гийн асуудлыг ярих боломжгүй. Яагаад гэвэл тэдгээр соѐн гэгээрлийн 

үеэс гаралтай либэрал-дэмократын традицаас алслагдсан. Миний ажигласнаар энэ 

пэссимизм ямар ч шалтгаангүй бас осолтой. Тухайн үндэстэний соѐлуудыг давсан зүй-

гийн тухай дискусууд янз бүрийн нийгмүүдийн ихсэж буй интэракц болон 

коммуникацууд боломжгүй биш харин ч хэрэг дээрээ болж буй үйл явдлууд. Минийхээр 

бол иймэрхүү дискусуудийг тодруулж мөн цаашилбал дискусуудыг үргэлжлүүлэх болон 

өргөтгөх нөхцөлүүдийг тогтоох философийн концэпцийн давуу тал. Иймэрхүү дискусууд 

цаашид өрнөх чухал. Хуваарилалтын болон зүй-гийн тухай хойшилуулашгүй олон 

проблэмууд зөвхөн үндэстэний төрд амидарч буй хүмүүсийн проблэм биш интэрнационал 

буюу олон үндэстэнүүдийн өнөөдөрийн проблэм болжээ. Тэдний асуудлыг эффэктив 

шийдэхэд дэлхийн улсуудын коммуникаци болон хамтын зүтгэлүүд шаардлагатай. 

Аристотэл хэлэхдээ полис бүр агаар болон усны проблэмуудыг өөрөө ганцаараа 

шийдвэрлэж чадна гэсэн. Гэтэл эдгээр проблэмууд өнөөдрийн хувид бүхий л хүн 

төрөлхтөний хамтын проблэм болжээ. Үүнтэй адил хоол хүнсний хомсдол, өлсгөлөн 

болон манай гаригийг авч үлдэх гэх мэт бүгд л өнөөгийн хүн төрөлхтөний проблэм. 

Хэрвээ бид хүн төрөл гэдэг утгаараа мөн гариг гэдэг утгаараа цаашид амидрахыг хүсвэл 

бид дэлхий даяараагийн мөн хамтран тав тухтайгийн болон зүй-гийн тухай эргэж нэг 

бодох ѐстой. Миний үнэмшилээр ямар ч шийдэл гаргадаггүй, мөн дээрхи асуудлуудыг 

хөндөөгүй зүй-гийн тэори бүрэн гүйцэд биш бас нилээд анахростик /дутуу дулмиг, 

тооцоогүй/. Үүний эсрэг Аристотэлийн сайн амидралын тухай концэпци том гавяа бөгөөд 

энэ зөвхөн тухайн хамт олны институцуудыг асуугаагүй харин хүн хаана ч, мөн али ч цаг 

үед амидрах тухай хүмүүсийн суури төсөөлөлүүдийг гаргаж тависан ба энэ төсөөлөлүүд 

миний баталгаажуулсанаар политикийн хил хязгаарыг давсан яриа хэлэлцээрүүдийн суури 

болно. 

Хэрэг дээрээ Роулсын либэрализмийн цэгээс харахад Аристотэлчсон концэпцийн давуу 

тал оршдог. Роулс яг л Аристотэл шиг санасан. Юуг вэ гэхээр философи-политикийн 

тэоричлолын зорилго зөвхөн тэориг формулд /томѐо/ оруулахдаа биш харин хамгийн 
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түрүүнд тодорхой практик болох ѐстой. Аристотэлтай адилаар мөн Роулс юу гэж хэлсэн 

бэ гэхээр зүй-гийн тухай концэпцийг эрэлхийлж буй хүмүүс түүгээр амидрах мөн хамтын 

амидралаа хэрхэн зохион байгуулахад хэрэглэнэ. Хүмүүс хаа нэг гадуур орших, дээгүүр 

байрлах сайныг эрэлхийлдэг биш харин хүмүүс өөрсдийнхөө амидралд хэрэгжүүлж 

болохоор зүйлсийг л эрэлхийлдэг. Хэрвээ зүй-гийн концэпцийг биелүүлэх зайлшгүй 

нөхцөл тэдний чадвар гэвэл ондоогоор хэлбэл интэрнационал диалогийн суури болохоор 

гэвэл Роулс тэдгээр нөхцөлүүдийг хэрхэн биелүүлэх вэ гэдэгт яг адил сонирхох ѐстой. Хэн 

шиг вэ гэхээр Аристотэл шиг. Энэ кондиционал /хэрвээ орсон өгүүлбэр/ өгүүлбэрийн 

эхний хэсэг маргаантай байж болно. Гэхдээ миний санаснаар жилээс жилд түүний зөв 

илэрсээр. 

3. Сайныг урдуурчилах ба төрийн үүрэг 

Аристотэлчсон концэпци төрийн үүрэг буруугаар ойлгогдож мөн сайнаар биелүүлэгдэх 

боломжгүй гэдэг харин хэдийд вэ гэхээр хэрвээ л төрийн даалгавар хүмүүсийн сайны 

болон сайн амидралыг явуулах том хэмжээний тэорид суурилаагүй бол. Төрийн үүрэг 

факт дээрээ иймэрхүү тэоригоор тодорхойлогддог. Аристотэл бичихдээ:  

―Хамгийн сайн конституц
20

 зайлшгүй ямараар хийгдэх вэ гэхээр хүн бүрт хамгийн 

сайн өгөгдөхөөр‖ 

Аристотэл төрийн үндсэн хуулийн оновчтойгийн критэрийг юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хүн 

бүр сайн амидралынхаа төлөө мөн сайн үйлийнхээ төлөө хамтын нийгмийнхээ 

матэриаллаг болон натурын нөхцлүүддээ тохируулан шийдэж чадах чадвартай болох 

ѐстой (politik 1323 a 17-19)
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 хэмээн хэлсэн. Гэхдээ бид түүний санаагаар ямар конституц 

сайн бэ гэдгийг мэдэхгүй. Хэрвээ бид өөрсдөө бидэнд зөвшөөрөгдсөн олон янзын, 

өрсөлдөөнтэй концэпцуудаа ялгаж салгах чухал гэвэл хүний сайн амидралын болон сайн 

үйлийн тухай төсөөллүүдээ эхлээд өргөтгөн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Аристотэл ямар 

дүгнэлтэнд хүрсэн бэ гэхлээр:  

―хэн хамгийн сайн конституцийг ажил хэрэгчээр судлахыг хүснэ тэр хүн эхлээд заавал 

хүмүүсийн хүсдэг амидралыг тодорхойлох ѐстой. Үүнийг тодорхойлоогүй бол төрийн 

хамгийн сайн конституц тодорхойгүй‖ (politik 1323 a 14-17). 

Сайны тухай эдгээр уридчилалууд Аристотэлчсон концэпци болон бусад бүх либэрал 

тэоринууд хоѐрын илэрхий ялгаануудыг үүсгэдэг. Энэ ялгаа гаргаж тавихад тийм амар 

биш яагаад гэвэл бидний авч үзсэнээс илүү нарийн. Аристотэлчсон концэпцийг яг 

ойлгохын тулд бид цаашаа зүтгэл гаргах ѐстой. Тэр хоѐр алхамаар явагдана. Энэ дэд 

бүлэгт бид Аристотэлийн сайныг уридчилах идэйг танилцуулна. Үүний тулд бид түүний 

аргумэнтуудыг хоѐр алтэрнатив сургаалуудтай жишинэ. Дараа бид дээрхи аргумэнтуудыг 

өнөөдрийн байдалдаа тусгаж, хэд хэдэн жишээгээр юуны тухай яриж буй үзүүлнэ. 
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  Үүнийг монголд Үндсэн хуули хэмээн буруу нэрлэн, цаад утгийг мэдэлгүй хуулитай андууран будилж, 

үнэгүй болгосон. Энэ ухагдахуун  Эртний Ромын импэрт төрийн чухал хуулиудыг тэмдэглэж байсан бөгөөд 

өнөөдөр аливаа улсуудын тулгуур, суури хуулийг тэмдэглэдэг. Аливаа улсууд конституцдаа хүний эрхэм 

байдлыг зарлан түүнийг хадгалахад зориулагдсан хүний зөвүүд ба суури зөвүүдийг нэн тэргүүнд тусгадаг 

мөн төрийн хуули тогтоох, гүйцэтгэх засаглал ба шүүх засаглалыг зааглан зөвүүдийг тэнцүүлдэг. Мөн төр 

ба иргэн хоѐрын харицааг тэнцүүлэхээр тусгадаг. Конституц бол хэн нэгэн иргэний даган биелүүлэх хуули 

биш харин төр ард түмэндээ хандан, тэдний эрхэм байдлыг дээдлэхээр гаргасан тунхаг ба үүнийг төр 

дээдлэн, баталгаажуулж зөрчихгүй гэдэг хамгийн чухал. Хүний зөвийн тунхаг үүнд тусдаг ба үүнийг 

дээдлэхээ аливаа төр хүн төрөлхтөний өмнө үүрэг хүлээсэн. 
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Дараагийн дэд бүлэгт бид Аристотэлийн сайны тухай тэорийг шинжилнэ. Мөн цааш 

сайны тухай сул тэоригоос хэр алслагдсаныг асууна. Иймэрхүү сайны тухай сул тэорийг 

либэралчууд хүлээн зөвшөөрдөг ба аливаа төрийн зохион байгуулалтыг үнэлж дүгнэхэд 

хэрэглэдэг. 

Аристотэлчсон концэпци юуг харуулдаг вэ гэхлээр аливаа төрийн үүрэг даалгавар бол 

өргөнөөр бас гүнээр хийгдэх ѐстой гэдэг. Өргөн утгатай гэдэг юу вэ гэхлээр сайн амидрал 

хэдхэн элитүүдэд эдлэгдэх биш харин нийгмийн бүх гишүүдэд олгогдох ѐстой. Үүний 

зорилго бол нийгмийн гишүүн бүрийг амидралын нөхцөл тодорхой саадуудыг давуулан 

дараагийн шатанд хүргэх ѐстой бөгөөд энэ гишүүнд сайн амидралыг сонгон авах боломж 

олгогдох мөн түүнийгээ авч явах боломж олгогдох ѐстой. Гүн утгаараа аливаа 

традиционэл төрийн сайнууд болох мөнгө, газрын хэвлий, газрын хөрс, шаанс болон 

төрийн албаас гадна хүмүүст сайн амидралаар амидрах чадвар болон хийх нөхцөлийг 

олгох ѐстой. Энэ концэпци бусад гурван сургаалуудын эсрэг зогсдог. Эдгээр өнөө үеийн 

либэрал тэоритай адил сайны идэй болон төрийн зохион байгуулалтын харицаанууд. Энд 

юуг хэлэх ѐстой вэ гэхлээр либэралын тэоринууд ч гэсэн сайны тухай концэпцийг 

уридчилдаг: Роулс юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бид юуг хуваарилж буйгаа эхлээд мэдэх 

хэрэгтэй. Мөн бидний зарчим сайн гэдэгт бид үнэмших хэрэгтэй. Үүний утга юу вэ гэвэл: 

сайны тухай концэпци хуваарилах хэв маяг болон зарчимаа бодолцохоосоо өмнө хэрхэн 

төрийн үүрэг даалгаврыг тодорхойлох ѐстой вэ? 

Аристотэлийн анхны өрсөлдөгчид сайн төрийн конституц бүгдээрээ тансагаар амидрах 

тухай тодорхойлсон. Энэ позиц юуг асуугаагүй вэ гэхээр хүмүүсийн амидрал болон 

хүмүүсийг амидрахад тансаг хэрхэн нөлөөлөхийг асуугаагүй. Энэ тансаглал хэрхэн 

хуваарилагдах тухай заагаагүй. Аристотэлийн жишээгээр бол сайн төр гэдэг баян төр. 

Гэхдээ тэр баялаг хэрхэн нөлөөлөхдөө биш мөн тэр баялгийг хэн эзэмшихдээ биш. 

Аристотэл ингэж политикийн бодлуудыг нилээд авч үзсэн ба тэрээр спартаны систэмтэй 

дөхүү очдог. Өнөөдөр ч гэсэн ямар тэндэнц ажиглагддаг вэ гэхээр улс орны аж ахуйн 

хөгжлийг нийт үндэсний бүтээгдэхүүнээр хэмждэг. Ингэж янз бүрийн улс орнуудыг 

тодорхой үнэлж дүгнэхгүйгээр ар араас дэс дараалуулан байрлуулдаг. Үүний эсрэг 

Аристотэл чиглэсэн ба яагаад гэвэл аливаа багаж өөрөө зорилго болж болохгүй. Мөн 

цаашилбал мөнгө ба өмч хязгааргүй сайн зүйлс гэжээ. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр хэрэг 

дээрээ хүний амидрал ба хүн амидрахад хамгийн үнэтэй биш /Аристотэлчуудын хувид/. 

Яагаад гэвэл ямар ч тэоритикч мөн философич бас политикч тодорхой шийдлүүдтэй 

хамааралтайгаар ийм сайны тухай бүдүүн бараг хэмжигдэхүүнийг хамгаалаагүй учраас 

Аристотэлийн энэ өрсөлдөгчид нэг их анхаарлаа хандуулахгүй. Үүгээр би юу гэж хэлэх 

гэсэн бэ гэхээр иймэрхүү хэмжигдэхүүнүүд хэдийгээр бүдүүн бараг ч либэрал-дэмократ 

засгууд өргөнөөр хэрэглэдэг. Энд тодруулахад тэдгээр засгууд өөрсдийнхөө иргэдийн 

амидралд тэр хэмжигдэхүүнээ хэрэглэдэггүй харин алс холын харийн хүмүүст 

хэрэглэддэг. Жишээлбэл буурай орнуудыг үнэлэхдээ. 

Энд яриж буй тэорнинуудын хоѐр дахи катэгори мөнгө ба өмчийг бас л сайн гэжээ. Тэд 

юуг асуудаггүй вэ гэхээр дундаж болон нийт хэмжээг, мөн хэрхэн хуваарилагдсаныг 

ерөөсөө ч асуудаггүй. Өнөөгийн либэрализмын эх тавигдсан антикийн үеийн нэг 

жишээгээр бол дараах тэори. Энэ тэориг Аристотэл Фалэсийн тэори гэдэг ба түүнийхээр 

бол төрийн конституц хэдийд сайн бэ гэхээр иргэддээ мөнгө ба эзэмшилийг тэнцүү 

хуваарилсан үед гэжээ. /Хэрхэн сайнуудыг өсгөх тухай болон ямар нэг байдлаар дээрхи үр 

дүнд хүрэхийн тулд тэнцүү биш байдлыг хэрхэн тэвчих тухай Фалэс дуридаагүй ажээ/. 



Дээрхи сургаалуудын янз бүрийн вариантуудыг Дворкин
22

 болон Роулс нарын либэрал 

политикийн тэоринуудаас үзэж болно. Дворкины хувид бол рэсурсийг тэнцүүхэн хуваах 

сайн хуваарилалтын критэри мөн цаашилбал сайн систэмийн критэри. Роулсын сайны 

тэоригоор бол одоо үед нилээд комплэкс болсон ба тэдгээртэй бид дараа танилцана. Бид 

харин эхэнд танилцуулсанаар дээрхи тэоринуудын цөмөөс эхэлнэ. Зүй-гийн тухай 

тэоридоо Роулс хэлэхдээ зүй-гийн суури горимуудыг гаргаж ирэхийн тулд бидэнд сайны 

сул тэори хэрэгтэй гэжээ. Тэгсэнээрээ бид хамгийн шаардлагатайнууддаа төвлөрнө. Суури 

сайнуудын жагсаалтанд Роулсын ойлголтоор бол рационал боддог бас рационал үйлддэг 

хүмүүсийн зүйлсүүдийн жагсаалт бөгөөд хэдийгээр тэд юуг ч эрхэмлэдэг, мөн төлөвлөдөг 

ч тэдгээр хүмүүсийн амидралын төлөвлөгөөнд хэрэгцээт зүйлсийн анхны нөхцөлүүд: ямар 

ч нөхцөлд хүмүүс чөлөөт болон шаанс, эд баялаг болон ашиг орлогыг бага гэхээсээ ихийг 

хүсдэг. Суури сайнуудын индэкс – тэдгээр тансаглал болон ашиг орлого болохоос биш 

чадвар болон ажил хөдөлмөр биш – хүмүүс нийгэмд хэрхэн муу амидарна вэ мөн 

амидралаа, ситуацаа хэрхэн сайжруулахыг илэрхийлдэг? Роулсын зүй-гийн тухай хоѐр 

дахи суури горим хэдийд тэнцүү биш байдлыг зөвшөөрдөг вэ гэхээр амидрал муу хүн 

түүний дэфиницээр сайжруулах боломжтой гэсэн үед. 

Дээрхийн эсрэгээр Аристотэлчсон концэпци интуитив суури идэйны эсрэг бөгөөд энэ бол 

тансаг хангамж, ашиг орлого болон эзэмшил өмч хэрэг дээрээ сайн зүйлс биш гэдэг. 

Хэдийгээр олон хүмүүс матэриаллаг сайнуудыг цуглуулах хүсэлд автагдсан ч гэлээ, 

эцсийн эцэст тэдгээр эцэстээ эд зүйлсийг зүгээр л цуглуулсан цуглуулга шүү дээ. Гэхдээ л 

ашигтай цуглуулгууд хэдийд үнэлэгдэх цуглуулгууд вэ гэхлээр хэрвээ тэдгээр сайнууд 

хүн амидрахад мөн ажиллаж хөдөлмөрлөхөд өөрийн үүргээ гүйцэтгэчихсэн үед. 

Хоѐрдугаарт Аристотэлчууд юуг танисан бэ гэхээр гадаад сайнууд бие хүмүүст нилээд 

ялгаатай үүрэг гүйцэтгэдэг. Аристотэлийн алдартай нэг жишээгээр бол бөх барилддаг 

Мило ажил ба хөдөлмөрөөсөө шалтгаалан хамгийн зөв хэмжээний хоол хүнс хэрэглэх 

шаардлагатай ба бусад энгийн хүмүүстэй харицуулахад бөх барилдаг хүн хэтэрхий их 

хэмжээтэй иднэ. Нөгөөтэйгүүр Милогийн хувид жижигхэн биетэй философичийн иддэг 

хоолны хэмжээтэй иднэ гэвэл бөхөө барилдаж чадахгүй харин ч дутагдалтай хэрэг болно. 

Яагаад гэвэл философич хүн бөх барилддаг хүнтэй харцуулахад ихэнхдээ сууж 

толгойгоороо хөдөлмөрлөдөг. Аристотэл цааш хэлэхдээ жирэмсэн эмэгтэй, жирэмсэн биш 

эмэгтэйтэй харицуулахад илүү их эрүүл мэндэд чухал шаардлагатай сайнуудыг хэрэглэнэ. 

Бид ч гэсэн энд нэмж хэлэхэд хүүхдүүд насанд хүрсэн хүнтэй харицуулахад ялгаатай 

протэйн хэрэглэнэ. Мөн хөдөлгөөний бэрхшээлтэй хүн хөдөлгөөний бэрхшээлгүй хүнтэй 

харицуулахад хаа нэг газар очих гэвэл илүү их матэриалын туслалцаа шаардлагатай. Бид 

нийгмийг энэ мэт ажиглаад л эхлэвэл илүү их ялгаануудыг олж тогтооно. Нийгмийн доод 

хэсгийн иргэдийн хүүхдүүдэд нийгмийн дунд хэсгийн хүүхдүүдтэй харицуулахад илүү их 

санхүүгийн дэмжлэг хэрэгтэй. Тэгсэнээрээ тэдний хэн ч суралцах адилхан боломжоор 

хангагдана. Бид юу хийх шаардлагатай вэ гэж ажигласан цагт л дээрхүүдийг таниж мэднэ. 

Батжаргалын ГАНСҮХ 
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 Роналд Дворкин: Америкийн зөвийн философич 



Иургэн Хабэрмас  

(Juergen Habermas) 

 

 

\Германы философич\ 

Германы нэрт философич, социологич Иургэн Хабэрмас 1929 оны 6 дугаар сарын 18 -нд 

Германы Дуэссэлдорф хотод төрсөн. 1949-1950 онд Гоэттингэн хотод, 1950-1951 Циурих, 

1951-1954 онд Бонн хотын унивэрситэтуудад философи, психологи, германы литэратур, 

эконом ба түүх тус тус судлаж байв. 1964 оноос Франкфуртын унивэрситэтэд философийн 

ба социологийн судалгаа хийсэн.  

Тэрээр социал-философийн салбарт илүү олны танил болоод зогсохгүй олон улсуудад, тэр 

дундаа Америкт түлхүү, өөрийн гол судалгааны ажилуудаар нэрд гарсан. Өөрийн 

философийн болон социал сайэнсийн активитинуудаараа Хабэрмас продуктив ба 

идэвхитэй интэллэктуудын тоонд хамаарагдахаас гадна өнөөгийн критикчилсэн тэоригийн 

уламжилагдах чухал гэнэрацын нэгд багтдаг. Энэ хугацаанд тэрээр сайэнсийн олон ном, 

зохиол туурвихын хажуугаар Марксын түүхт матэриализмыг Америкийн прагматизм, 

Пиагэт болон Колбэрг нарын хөгжилийн тэори, мөн Фройдын психоанализтай уялдуулан 

судласнаар германы социал сайэнсын салбарт, тэр дундаа моралын философи, социал-

философид их үүрэг гүйцэтгэжээ.  

 

“КОММУНИКАТИВ ҮЙЛДЭЛ-ИЙН ТЭОРИ” 

Боти 1: Үйлдэлийн рационалити ба нийгэмийн рационалчлал 

1. Удиртгал: Рационалитикийн проблэматик руу оролт 

Саналуудын болон үйлдэлүүдийн рационалити эхнээсээ философийн сэдэв. Цаашид юу 

гэж хэлэх боломжтой вэ гэхээр философийн бодол танихуйн ярианы болон үйлдэлийн 

дотор явах ухамсарыг рэфлэксдэхээс гаралтай. Философийн суури сэдэв гэдэг ухамсар. 



Философи анхнаасаа ертөнцийг бүтэнээр тусгалуудын олонлог дотор нэгэнлэгийн 

принципүүдээр тайлбарлах гэж хичээсэн ба харин тэр принципүүдийг ухамсар дотор олно, 

түүнээс биш ертөнцөөс гадуур бурхантай коммуникацласан дотор олохгүй, тэр ч бүү хэл 

натурыг болон нийгэмийг хамтатгасан космос дотор олохгүй. Грекчүүдийн бодол 

тэологийг зориогүй бас дэлхийн том рэлижнуудын этикийн космологийг зориогүй харин 

онтологи руу зорисон. Хэрэв философийн сургаалиудад хамтатгасан гэвэл интэнсион гэх 

эсвэл ертөнцийн нэгэнлэгийг ухамсарын тухай туршлагуудынхаа экспликацийн замаар 

өөрийгөө хамааруулан бодох.  

Би энд ингэж яриж буйгаараа шинэ үеийн философийн хэлийг хэрэглэсэн. Философийн өв 

хэрэв философичилсон ертөнцийн зурагийн боломжийг суггэстлэдэг гэвэл асуудалтай 

болжээ. Философи өнөөдөр ертөнцийн, натурын, түүхийн, нийгэмийн бүхэл гэдэг утгаар 

тоталчилсан мэдлэгийг хамруулах боломж үгүй болжээ. Ертөнцийн зурагуудын тухай 

тэоричлосон суррогат эмпирчилсэн сайэнсуудын фактчилсан дэвшилээр зөвхөн биш 

харин илүүтэй дээрх дэвшилийг дагасан рэфлэксив ухаанаар үнэ үгүйдсэн. Энэ ухаанаар 

философийн бодол өөрийгөө критиклэж өөрийнхөө ард орсон. Тэгвэл түүний сайэнсийн 

конвэнцуудад рэфлэксивлэдэг компэтэнцийн чадварын тухай асуулт мэта-философи болон 

хувирсан. Тэнд сэдэвүүд өөрчилөгддөг ч өөрөө хэвээрээ үлддэг. Өнөөдөрийн философи 

дотор сэдэвчилсэн цөмүүдийг тойрон кохэрэнт аргумэнтацууд үүсдэг хэдий ч, жишээлбэл 

логикт эсвэл сайэнсийн тэорид, хэлний болон утгын тэорид, этикт болон үйлдэлийн 

тэорид, бүр эстэтикт танихуйн рационалитигийн формал болзолуудын сонирхол гарах ба 

тэнд өдөр тутамын эсвэл мэтодчилсон туршлагуудын төвшинд, ондоогоор хэлбэл 

систэматик дискуссүүдэд сонирхож эхлэдэг. Тэнд аргумэнтацийн тэори онцгой утгатай, 

яагаад гэвэл тэр ямар даалгавартай вэ гэвэл эксплицит рационал төрхийн формал 

прагматик уридчилгаануудыг болон болзолуудыг рэконструкцлах даалгавартай. 

Хэрэв энэ диагноз буруу чиглэлийг заагаагүй гэвэл, хэрэв тэр зөв гэвэл, нэг үгээр хэлэхэд 

пост-Хэгэлийн урсгалууд рационалитигийн тэоригийн конвэргэнц цэг рүү зүтгэсэн гэвэл, 

тэгээд социологи хэрхэн рационалитигийн проблэмыг оноогдсонууд хүчинтэй болох вэ? 

Энд туссанаар философийн бодол тоталитиг нийлүүлснээрээ өөрийнхөө өөртөө 

ханамжтайг алддаг. Рационалитигийн болзолуудын формал анализийн зорилготойгоор 

онтологийн найдлагууд натурын, түүхийн, нийгэмийн тэоринуудтай холбогдоогүй, мөн 

трансцэндэнтал философийн найдлагууд эмпирийн биш төрөлтөний, субэктийн, нэг үгээр 

хэлэхэд ухааны төхөөрөмжлөлийн априор рэконструкцтай холбогдоогүй. Бүхий л эцэсийн 

баталгаажуулах оролдлогууд тэнд анхны философийн интэнсионууд хэдийгээр цааш 

амидарсан хэдий ч бүтэлгүйтсэн. Энэ ситуац дотор философи болон сайэнс хоѐрын 

харицаанд шинэ констэлац гарна. Сайэнсийн тэоригийн болон сайэнсийн түүхийн жишээ 

харуулсанаар рационалитигийн болзолуудын формал экспликац мөн биечлүүлсэн анализ 

болон рационалитигийн структурын түүхэн хөгжил хоорондоо барилцсан. Модэрн 

туршлагын сайэнсуудын тэоринууд логик эмпиризмын шугамаар эсвэл критикчилсэн 

рационализмын шугамаар, эсвэл мэтодчилсон конструктивизмын шугамаар тавигдсан 

хэдий ч норматив болон унивэрсал хэрэгцээгээ гаргадаг. Тэр онтологийн болон 

трансцэндэнтал философийн төрөлийн фундамэнтал таамаглалаар хучигдахаа болисон. 

Түүний хэрэгцээ зөвхөн эсрэг жишээнүүдийн эвидэнцээр шалгагдах ба эцэстээ юугаар 

тулгуурлах вэ гэхээр рэконструктив тэори чадвартай гэдэгээ харуулж, мөн сайэнсийн 

түүхийн дотоод аспэктуудыг засварлаж эмпирийн анализын хамттайгаар үнэхээрийн 

нарратив сайэнсийн түүхийг нийгэмийн хөгжилийн контэкст дотор систэмтэйгээр 



тайлбарлаж чадна гэдэг. Когнитивын рационалитигийн ийм комплэкс зураглал шинээр 

гарсан сайэнсуудтай адил обэктив оюуны бусад дүрслэлүүд дээр очдог, энэ юу гэсэн үг вэ 

гэхээр, когнитивын ч, инструмэнталчилалын ч, эсвэл морал практикийн ч, эсвэл эстэтик 

практикийн ч рационалити ч гэсэн тэдгээрийн биечлэлүүдэд таардаг. 

Иймэрхүү эмпир чиглэсэн шинжилгээний төрөл суури ухагдахуунаар тавигдах ѐстой ба 

тэгсэнээрээ учируудын хамааралууд болон проблэмын шийдэлүүдийн рационал 

конструкцыг хамтатгаж чадна. Когнитивист хөгжилийн психологи түүнд жишээ гаргадаг. 
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 традиц дотор, жишээлбэл когнитив бас социал когнитив болон моралийн 

хөгжилүүд дотооддоо конструкцлах боломж үгүй компэтэнцийн шатуудын дараалал 

гэдэгээр концэптчилсон. Түүний эсрэгээр хэрэв төрхийн тэори дотор зөвшөөрөх 

хэрэгцээнүүд түүний проблэмын шийдэлүүд ба рационал үйлдэлийн ориэнтацууд мөн 

суралцах төвшинүүдэд хэмжигддэгээрээ эмпирээр өөрчилж бас ондоогоор дэфиницлэх 

шаардлагатай гэвэл рационалитигийн структурын биечилэлийн процэссууд суралцах явц 

биш харин адаптац чадварын өсөлт гэдэгээр интэрпрэтацлагдана. Социал сайэнсуудын 

дотор социологи суури ухагдахууныхаа хувид рационалитигийн проблэмд илүү ойрхон 

нэгдэнэ. Энэ бусад дисциплинүүдтэй жишсэнээр юуг харуулсан бэ гэхээр сайэнсийн 

түүхийн болон рэал шалтгаануудтай. Бид одоо эхлээд политикийн сайэнсийг ажиглацгаая. 

Тэр рационал натур зөвээс эманциплажээ. Модэрн натур зөв хөгшин европын 

баримтлалаас гаралтай ба тэнд нийгэм политикчилж конституцласан мөн зөвийн 

нормуудаар интэгралчилсан хамтрал гэж дүрслэдэг. Иргэний формал зөвийн шинэ 

концэпцууд ямар боломж өгдөг вэ гэхээр конструктивээр явуулах, мөн зөвжүүлж 

политикжуулсан замбарааг норматив сэдэвүүдийн дор рационал мэханизм гэдэгээр 

төлөвлөх боломж олгодог. Түүнээс политикийн сайэнс эмпирийн бүтэцээрээ радикалаар 

салсан. Тэр политикийг нийгэмийн нэг хэсэг систэм гэх ба тэгсэнээрээ нийгэмийг 

бүтэнээр концэпцлэх даалгавараасаа суларсан. Натур зөвийн нормативизмын эсрэг тэр 

лэгитимын морал практикийн асуултуудын сайэнсийн ажиглалтаас гадуурхадаг ба эсвэл 

түүнийг дискриптив нэгтгэсэн лэгитимийн үнэмшилийн эмпирийн асуултууд гэдэгээр 

боловсруулдаг. Тэгсэнээр тэр рационалитэтийн проблэм руу хүргэх гүүрийг тасласан. 

Харин политикчилсон эконом ондоо төрхтэй. Тэр XVIII зуунд рационал натурын зөвтэй 

конкурэнцлэсэн ба фүнкцүүдээр нэгдсэн, харин примэр нормуудаар нэгдээгүй үйлдэлийн 

систэмийн бие даасан гэдэгийг гаргасан. Политикчилсон эконом гэдэгээр эдийн засагийн 

сайэнс эхлээд нийгэм рүү кризийн тэоригийн хамааралаа зуурсан. Тэр эдийн засагийн 

систэмийн динамик замбараануудад хэрхэн үйлчилэх тухай асуултыг сонирхосон ба харин 

тэр замбараа нийгэмийг нормативээр интэграцласан. Тэндээс харин мэргэжилийн сайэнс 

болсон эконом салав. Эконом ч гэсэн өнөөдөр нийгэмийн нэг хэсэг систэм гэсэн эдийн 

засагаар хөөцөлддөг ба лэгитимийн асуултуудаасаа суларсан. Тэр рационалитигийн 

проблэмуудыг хэсэгчилсэн пэрспэктивүүдээс тэнцвэржүүлэлтийн экономын бодолуудад 

болон рационал сонголтын асуултууд болгон тасласан. 

Харин социологи ямар дисциплин болсон бэ гэхээр политик болон эконом хоѐр 

мэргэжилийн сайэнс болох замдаа хажуу тийш түлхэсэн проблэмуудад чиглэсэн. Түүний 

сэдэвүүд социал интэграцын өөрчилөлтүүд, тэдгээр модэрн төрийн систэмийн үүсэлээр 

болон маркэтаар рэгулацласан эдийн засагийг зайлуулсан хөгшин европын нийгэмүүдээс 

гарч ирсэн. Социологи кризийн сайэнс болсон ба традицнэл нийгэмүүдийн устаж буй 

                                                             
23 Жэан Пиагэтийн (1896-1980) тэоригийн цэнтэрт орчин ба индивидумын когнитив адаптацын аспэктууд 

болох хоѐр функционал процэссууд багтдаг: ―ассимилац‖ ба ―аккомодац‖. 



аномын аспэктууд ба модэрн нийгэмийн систэмүүдийн үүсэлийн аномын аспэктуудыг 

сонирходог. Үүнийг харахад социологи ердөө ганцхан субсистэмд хязгаарлагдах 

боломжтой. Сайэнсийн түүхээр харахад рэлижны болон зөвийн социологи дээрх шинэ 

дисциплины цөмийг бүрдүүлнэ.  

Хэрэвээ би иллустрацлах зорилгоор, ондоогоор хэлбэл нэмэлт тайлбар үгүйгээр Парсоны
24

 

санаачилсан фүнкцүүдийн схэмийг дуридаж болно гэвэл дараахаар социал сайэнсийн 

дисциплинүүд болон нийгэмийн субсистэмүүдийн хамаарал хийгдэнэ:  

 

(* энэ тохиолдолд аж ахуй гэдэг үгтэй илүү дүйцнэ) 

Мэдээж социологийг социалын интэграцид зориулсан мэргэжилийн сайэнс болгох гэсэн 

зүтгэлүүд дутагдаагүй, гэхдээ энэ гэнэт биш илүүтэй симптом, юуных вэ гэхээр миний энд 

ярих нийгэмийн тэоритикчид анхнаасаа социологич хүмүүс. Социологи социалын 

сайэнсийн дисциплинүүд дотороос нийт нийгэмийн проблэмуудыг зөвхөн ганцаараа 

судладаг. Социологи ерөөсөө нийгэмийн тэори гэдэгээрээ үлдсэн ба тиймээс бусад 

дисциплинүүдтэй адил рационалчилалын асуултуудыг өөрөөсөө холдуулаагүй, өөрчилж 

тодорхойлоогүй мөн жижигхэн форматанд оруулаагүй, үүнд би хоѐр шалтгааныг харсан. 

Нэг дүгээрт култур-антропологи, хоѐрт социологи өөрөө. 

Суури фүнкцүүдийг нийгэмийн субсистэмүүдэд хамааруулах юуг андуурдаг вэ гэхээр 

културын рэпродукц, социалын интэграц болон социализацд чухал социалын 

интэракцуудыг эконом болон политикийн салбаруудын интэракцуудтай адил спэциал 

болж чадаагүй гэдэгийг андуурдаг. Социологич бас култур-антропологич социалын 

үйлдэлийн тусгалуудын спэктрумтай конфронтацладаг ба харин рэлатив тодорхой 

үйлдэлийн типүүдтэй конфронтацладаггүй. Эдгээр үйлдэлийн типүүд ашигийг 

                                                             
24 Америкийн социологи тэорэтикч Талкот Парсон (1902-1979) үйлдэлийн тэоригоос структурын 

функтионализмыг хөгжүүлсэн. Парсон социологийн тэориг хөгжүүлээд зогсохгүй нийгэмийн ондоо 

сайэнсуудтай, тэр дундаа эконом, психологи, антропологи ба политикийн сайэнстэй авцалдуулсан.  



максималчилах проблэмууд буюу политикийн мэдэлийг авахуулан хэрэглэх гэсэн 

чиглэлээрээ шалтгаантай рационалын үйлдэлийн вариантууд болгон стилизирдсэн
25

. 

Култур-антропологи ба социологи хоѐр амидрах ертөнцийн контэкстүүд дотор өдөр 

тутамын практикаар ажилладаг ба симболчилсон үйлдэлийн ориэнтацийн бүх формуудыг 

ажиглалтандаа авдаг. Тэдэнд юу амар биш вэ гэхээр үйлдэлийн тэоригийн суури 

проблэмууд болон учирыг ойлгосон интэрпрэтацын суури проблэмыг хажуу тийш түлхэх 

амархан биш. Ингэхдээ тэд амидрах ертөнцийн структуруудтай тулдаг ба гэтэл тэдгээр 

тусгаарлагдсан хэсэг-систэмүүдэд хамаардаг. ―Амидрах ертөнц‖ ―систэм‖ гэсэн хоѐр 

ухагдахуунууд парадигматик ухагдахуунууд хэрхэн хоорондоо төрх гаргадаг талаар дөрөв 

дүгээр бүлэгт ярилцана. Энд би зөвхөн юуны тухай хэлэхийг хүснэ вэ гэхээр социал 

хамтрал болон културыг шинэчлэхэд социал сайэнсийн суури проблэмууд болон амидрах 

ертөнцийн парадигмагаас экономын болон политикийн хэсэг систэмүүдийг шинэчлэхтэй 

адил салгаж болохгүй. Тиймээс социологи ба нийгэмийн тэори нягт холбоотой.  

Култур-антропологи биш харин социологи өөрөө рационалитигийн проблэмыг хүлээн 

авахад яагаад ийм онцгой бэлэн бэ гэхээр дараах нөхцөлийг анхаарахад ойлгогдоно. 

Социологи иргэний нийгэмийн тэори гэдэгээр үүссэн. Түүнд ямар даалгавар ноогдсон бэ 

гэхээр иргэний өмнөх нийгэмийн капиталист модэрнизацын явц ба аномчилсон тусгалын 

формуудыг тодруулах. Энэ обэктив түүхэн ситуацаас гаралтай проблэм ямар хамаарах 

цэгийг зурагладаг вэ гэхээр түүний дор социологи өөрийнхөө суури проблэмуудаа 

боловсруулдаг. Социологи суури ухагдахуунуудаа мэта-тэорэтикийн төвшинд сонгодог ба 

тэр модэрн амидрах ертөнцийн рационалитигийн өсөлтөнд тааруулагдсан. Социологийн 

классик бодогчид өөрсдийнхөө үйлдэлийн тэориг тавихын тулд хэрхэн оролддог вэ гэхээр 

тэдгээрийн катэгорууд хамтралаас нийгэмд шилжих чухал аспэктуудыг хөнддөг. 

Мэтодологийн төвшинд учирыг ойлгох оролтын проблэм симболчилсон зүйлсийн 

обэктуудын салбар руу боловсруулагддаг. Харин рационал үйлдэх ориэнтацуудын 

ойлголт бүхий л үйлдэх ориэнтацуудыг ойлгох хамааруулалын цэг болдог.  

Үйлдэлийн рационалчилсан аспэктуудыг чиглэсэн үйлдэх тэоригийн хүрээний мэта-

тэорэтик асуулт ба утга болон хүчинтэй хоѐрын дотоод холбоог тодруулсан учирыг 

ойлгох тэоригийн мэтодологийн асуулт хоѐрын хоорондын хамаарал эмпирийн асуулттай 

уялддаг ба энэ эмпирийн асуулт нийгэмийг модэрнизацлах културын болон нийгэмийн 

рационалчилалыг хэрхэн бэ бас яаж вэ гэдэгийг боловсруулдаг. Энэ хамааралын тухай 

Макс Вэбэр
26

 бүтээлдээ бичсэн. Түүний үйлдэлийн ухагдахуунуудын хиэрархи шалтгаант 

рационалын үйлдэлийн типүүдэд тавигдсан ба бусад үлдсэн үйлдэлүүдийг дээрх 

типүүдээс спэцифик хазайлтууд гэж шатладаг. Вэбэр учирыг ойлгохын мэтодыг дараахаар 

анализдсан. Ингэхдээ комплэкс тохиолдолуудыг шалтгаантай рационал үйлдэлийг ойлгох 

хязгаарт хамааруулах боломжтой. Тиймээс амжилтанд ориэнтацласан субэктив үйлдэлийг 

ойлгох обэктив үнэлгээг шаардсан (зөвийн рационалитигийн масштабууд). Эцэст суури 

ухагдахууны болон мэтодологийн шийдэлүүдийн хамаарал Вэбэрийн тэоричилсон 

цэнтрал асуултанд аваачсан. Хэрхэн аваачсан бэ гэхээр окцидэнтал рационализм хэрхэн 

тайлбарлагдах боломжтой.  

                                                             
25 натурт эсвэл рэалд илрэх тусгалын зурагаас зөвхөн өөрийн суури структур дүрслэгдсэн  
26 Германы зөвч, национал экономич, социологийг байгуулагч классикэруудын нэг Макс Вэбэр (1864-1920) 

социологийг эдийн засагтай илүү уялдуулж судласан ба түүний томоохон нэг салбар бол социал үйлдэлийн 

тэори. 



Мэдээж энэ хамаарал контингэнт боломжтой, үүний тэмдэг юу вэ гэхээр Макс Вэбэр энэ 

асуултуудаар прэокупац мөн энэ тэоритикийн хувид илүү гэнэтийн сонирхол тэориг 

бүтээх сууриар гарч чадсан. Тиймээс модэрнизацын процэссыг рационалчилалын 

ухагдахуунаас салгах ѐстой ба нэг талаар үйлдэх тэоригийн сууриудыг үйлдэх 

рационалитигийн коннотацаас чөлөөлж мөн нөгөөтэйгүүр учирыг ойлгох мэтодологийн 

утгын асуултуудыг хүчинтэйгийн асуултуудтай проблэмтойгоор хашихаас чөлөөлөхийн 

тулд ондоо сэдэвүүдийг тавих ѐстой. Энэ эргэлзээний эсрэг бие дараах тэзийг төлөөлнө. 

Макс Вэбэр түүхчилсэн, нэг үгээр хэлэхэд окцидэнтал рационализмын судалгааны 

психологийн буюу гэнэтийн асуулт мөн модэрнитигийн утгын тухай асуулт болон европт 

анх гарсан нийгэмийг капиталистчилж модэрнизацласаныг шалтгаанууд болон үр 

далгаваруудын рационал үйлчилэлийн зориуд шалтгаануудаар, рационал амидралын 

чигүүдээр мөн рационалчилсан ертөнцийн зурагуудаар боловсруулсан. Би ямар тэзийг 

төлөөлөх вэ гэхээр Макс Вэбэрийн бүтээл дотор гурван рационалитигийн сэдэвүүд 

систэматик шалтгаантай, үүгээр би юу хэлэх гэсэн вэ гэвэл нийгэмийн тэоригийн 

чадвартай социологи бүр хангалттай радикал гэвэл рационалитигийн проблэмыг мэта-

тэоригийн, мэтодлогийн эмпирийн төвшинд тавиж чадна.  

Би эхлээд рационалитигийн ухагдахуунуудыг провизороор дурдах ба энэ ухагдахууныг 

модэрнчилсон ертөнцийг ойлгох ойлголтын үүсэлийн эволуцласан пэрспэктив рүү 

аваачина. Ингэж бэлдсэний дараа би рационалитигийн болон нийгэмийн тэори хоѐрын 

дотоод хамааралыг баталгаажуулна. Нэг талаас би мэта-тэоригийн төвшинд 

баталгаажуулж, ингэхдээ би нэг талаас өнөөдөр хэрэглэгддэг социологийн үйлдэлийн 

ухагдахууны рационалитигийн эмпликацуудыг харуулна, нөгөөтэйгүүр мэтодологийн 

төвшинд баталгаажуулна. Ингэхдээ би учирыг ойлгох оролтын төсөөтэй импликацуудыг 

социологийн обэктын салбарт очдог гэдэгийг харуулна. 

Тэгэхээр аргумэнтацын скицүүд бидэнд коммуникатив үйлдэл хэрэгтэй гэдэгийг дүрслэнэ, 

хэдийд вэ гэхээр бид Макс Вэбэрээс хойш социологийн мэргэжилийн дискуссээс түрэгдэн 

гарсан нийгэмийн рационалчилалын проблэмыг буцааж авчирахыг хүссэн үед дүрслэж 

чадна. 

Баяраагийн ГАНХӨЛӨГ 
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“ЛЭВИАТАН” БУЮУ СҮМИЙН БА ИРГЭНИЙ ТӨРИЙН БОДИС,                           

ФОРМ БА ХҮЧИРХИЙЛЭЛ 

Хэсэг 1 

Хүний тухай 

Бүлэг 1 

Мэдрэхүйн тухай 

Хүмүүсийн бодолын тухай гэвэл эхлээд би нэг бүрчилэн, дараагаар тэдний дараалалаар 

эсвэл хамааралаар харицуулан ажиглана. Нэг бүрчилсэнүүд бидний гаднах биеийн 

акцидэнцийн эсвэл квалитигийн дүрслэл эсвэл тусгал, түүнийг бид обэкт гэж нэрлэдэг. 

Энэ обэкт нүдэнд, чихэнд мөн хүний биеийн бусад хэсэгүүдэд үйлчилнэ. Ингэж 

үйлчилэлүүдийн ялгаа цааш ялгаатай тусгалуудыг гаргадаг. 

Үндэсээр яривал бидний мэдрэхүй гэж нэрлэдэг дотор эхлээд төсөөлөл өгөгдөөгүй, яагаад 

гэвэл тэр эхнээсээ бүрэн эсвэл хэсэгчилэн мэдрэлийн органууд дотор үйлдвэрлэгдээгүй, 

харин үлдсэнүүд дээрх үндэсээс гаралтай. 

Мэдрэхүйн натурчилсан шалтгааныг таних заавал биш, яагаад гэвэл би энэ тухай ондоо 

газар дэлгэрэнгүй бичсэн. Гэхдээ би энд богиноор ч гэсэн буулгаж, тэгсэнээрээ би энэ 

номынхоо хэсэгүүдийг бичихэд боломжтой болно.  

Мэдрэхүйн шалтгаан биеийн гадаад эсвэл обэкт ба тэдгээр мэдрэхүй бүрт залгасан 

органыг дардаг, нэг талаар шууд бишээр амтлахад мөн сэтгэхэд дарах ба эсвэл шууд харж, 

сонсч бас үнэрлэхэд дардаг. Энэ даралт нэрвүүдээр, бусад судалуудаар мөн биеийн 

мэмбрануудаар дамжин дотогшилж, тархи руу дараагаар зүрх рүү очих ба тэнд 

эсэргүйцэлийг эсвэл эсрэг даралтыг эсвэл зүрхний зүтгэлийг шалтгаанчилж ингэснээр 

чөлөөлөгдөхийг зоридог. Яагаад гэвэл энэ зүтгэл гадагш чиглэсэн тул тэр мөн гадаад 

матэри мэт тусдаг. Тусах эсвэл зураглах хоѐрыг хүмүүс мэдрэхүй гэдэг. Нүдэнд гэрэлээр 

эсвэл төсөөлсөн өнгөөр, харин чихэнд дуутай эсвэл дуу үгүй, хамарт үнэр, хэл болон 



завижинд амт цаашилбал биеийн үлдсэн хэсэгт халуун, хүйтэн, хатуу, зөөлөн гэх мэт 

бусад квалитинуудыг бид сэтгэлээрээ мэдрэмжилнэ. Энэ бүх квалитинууд бидний 

нэрлэдэгээр мэдрэлүүдийнх бөгөөд тэд обэктэд юуг шалтгаанчилдаг вэ гэхээр матэрийн 

янз янзын хөдөлгөөнүүдийг шалтгаанчилдаг. Түүгээрээ бидний органуудад янз янзын 

төрөлөөр дардаг. Тэр дарагдсанууд бидний дотор, ондоогоор хэлбэл хөдөлгөөнүүдийг, тэр 

хөдөлгөөнүүд цааш бас хөдөлгөөнийг гаргана. Харин тэдний тусгал бидэнд төсөөлөл 

бөгөөд сэрүүнд ч бас зүүдэнд ч төсөөлөл. Бидний нүдэн дэх даралт, үрэлт, эсвэл цохилт 

бидэн дотор ямар төсөөлөл гаргадаг вэ гэхээр, гэрэлийн төсөөлөл, харин чихэнд дарах 

даралт шуугиан гаргана. Ингэж бидний харсан эсвэл сонссон бие өөрийнхөө эрчээр 

мэдэгдэхгүй ч гэсэн үйлчилэлээр адилхан тусгалуудыг гаргадаг. Хэрэв энэ өнгүүд болон 

дуунууд бие эсвэл обэкт дотор гэвэл толины эсвэл цуурайны тусламжтайгаар 

рэфлэксиондохгүй. Гэхдээ үүнийг бид боломжтой гэдэг. Бидний мэдэхээр бидэнд 

харагдсан зүйл болон тусгал хоѐр тусдаа байруудад байрлана. Хэдийгээр үнэхээрийн тэр 

обэктийн алслалт бидний дотор үйлдвэрлэгдэх төсөөлөлөөр орогдсон мэт тусдаг ч обэкт 

ба зураг буюу төсөөлөл хоѐр ялгаатай юмс. Тиймээс мэдрэхүй бүх л тохиолдолд үндэсэн 

төсөөлөлүүд ба даралтуудаар шалтгаанчилагдсан, нэг үгээр хэлэхэд гадаад юмсын 

хөдөлгөөн бидний нүдэнд, чихэнд эсвэл бусад органуудад дарсан. 

Христчилсэн философийн сургуулиуд бусад бүх унивэрситэтуудэд ондоо тэориг сургадаг 

ба тэдний тэкстүүд Аристотэлийг заадаг. Тэд харахын шалтгааныг харагдсан юмыг визибл 

спэци гэх ба орчуулахад - харагдах тусгал. Энэ тусгал мөн харах эсвэл харагдсан гэдэгээр 

дамжуулах ба түүнийг рэсивлэгч нүдэн доторх харалт гэжээ. Тэд сонсохын шалтгааныг 

сонсогдсон юм аудибл спэци дамжуулах ба нэг үгээр хэлэхэд сонсогдсон харц эсвэл 

сонсогдох харагдах ба тэдгээр чихэнд ороод сонсохыг үйлдвэрлэнэ. Тэд бас ойлгохын 

шалтгааныг ойлгогдсон юмыг интэлижибл спэци гэх ба ойлгогдохоор харагдахыг 

дамжуулдаг гэж нэрлэн тэд ойлгоц дотор ороод бидний ойлгохыг үйлчилдэг гэнэ. Энд би 

унивэрситэтүүдийн тухай маргаан үүсгэх гээгүй, харин энэ номонд төрийн дотор 

унивэрситэтийн даалгавар юу вэ гэдэгийг бичсэнийгээ хэллээ. Яагаад гэвэл би боломж 

гарвал унивэрситэтийг хэрхэн сайжруулах тухай бичдэг. Энд дахин хэлэхэд тэдний хэл, 

яриа ч гэсэн ихэнхдээ ойлгомж үгүй.  

 

Бүлэг 2 

Зураглахуйн тухай 

Хэрэв нэг юм намуухан хэвтэнэ гэвэл, нэг үгээр хэлбэл бусад юугаар ч хөдөлгөгдөөгүй 

гэвэл тэр юм үргэлж намуун. Энэ хэний ч эргэлзэл үгүйгээр үнэн. Гэтэл нэг юм 

хөдөлгөөнд гэвэл тэр мөнхийн хөдөлгөөнд буй, хэдийд вэ гэвэл, юу ч зогсоогоогүй үед. 

Үүнтэй амархан санал нэгдэхгүй, хэдийгээр юу ч өөрөө өөрийгөө өөрчилж чаддаггүй 

хэдий ч, яагаад гэвэл хүмүүс зөвхөн хүмүүсийг хэмжих биш бас бусад юмсыг өөр дээрээ 

хэмждэг, яагаад гэвэл тэд хөдөлсөнийхөө дараа өвдөх эсвэл цуцахыг сэтгэдэг тул тэд 

хэрхэн боддог вэ гэхээр юм бүр хөдөлгөөнөөр ядардаг гэх ба тиймээс чөлөө гарвал тайван 

руу зүтгэдэг гэх ба харин тэд юуг их бодоогүй гэвэл тайваныг шаардсан шаардлага ондоо 

хөдөлгөөнд гэдэгийг бодоогүй. Тиймээс сургаалиудад хэлэхдээ хүнд биетүүд тайван руу 

зүтгэх ба тэд натураа хадгалахын тулд өөрсдөдөө эвтэйхэн газарт унадаг. Гэтэл тэд ингэж 

амид биш юмсад тачаал болон танихуйг оноодог ба тэр ч бүү хэл өөрийгөө ингэж үлдээх 

зүтгэлийг хүмүүс ч эзэмшидэггүй. 



Хэрэв нэг биет хөдөлгөөнд орвол тэр мөнхийн хөдөлнө, хэдий хүртэл хөдлөх вэ гэвэл 

ондоо биет зогсоох хүртэл. Хөдөлгөөнийг зогсоогчид нэг л удаа зогсоохгүй харин 

тодорхой хугацаанд бас алхам алхамаар бүрэн зогсооно. Бид усны жишээгээр хардаг, 

салхи зогссон хэдий ч тэдний урсгал дуусахгүй. Үүнтэй адилаар хүмүүсийн дотоодод тэр 

хөдөлгөөн үүсдэг ба үүнийг хүн харахад бас зүүдлэхэд тохиолдно. Хэрэв тэр обэктыг 

зайлуулж эсвэл нүдээ анихад тэр харсан юмны зураг бидний дотор үлддэг, хэдийгээр 

харах агшинаас бүрхэг ч гэсэн зураг үлддэг, яг л үүнийг латин хэлтэнүүд зураг гэж 

нэрлэдэг ба тэр зураг харахад үүсдэг. Тиймээс зураглахуй гэсэн ухагдахууныг хараанаас 

ондоо эрхтэнүүдэд мөн хэрэглэдэг. Харин Грекчүүд түүнийг төсөөлөл гэж нэрлэдэг ба 

цаанаа тусгал гэсэн утгатай. Тиймээс бүх мэдрэлүүдэд сайн тохирдог. Тэгэхээр зураглахуй 

гэдэг бутрасан мэдрэхүй бөгөөд хүмүүст бас амитадад сэрүүн үед мөн унтах үед 

тааралдана.  

Сэрүүн хүнд мэдрэхүйн бутралт мэдрэлүүд дэх хөдөлгөөний бутралт биш харин 

бүрхэгжсэн ба яг л нарны гэрэл ододын гэрэлийг бүрхэглүүлэхтэй адил. Одод өөрийнхөө 

хүчийг шөнө хэрхэн харуулах гэж гэрэлтэхтэй адил өдөр ч мөн гэрэлтдэг. Бидний нүдэнд, 

чихэнд болон бусад органуудад цохих гадны биетийн цохилтыг рэсивлэхэд хүн тэдний 

зөвхөн эрчимтэйг сэтгэдэг. Тиймээс бид ододын үйлчилэлийг рэсивлэдэггүй, яагаад гэвэл 

нарны гэрэл түүнээс эрчимтэй тул. Хэрэв бидний нүдний өмнө нэг обэктыг зайлуулвал 

дараагийн обэкт бидэнд үйлчилэх ба түрүүчийн обэктын зураглал өдөрийн шуугианд 

хүмүүсийн дуу бүдэг болдогтой адил сулардаг. Тэгэхээр обэктыг харсанаас эсвэл 

мэдрэснээс хойш удаан хугацаа урсвал зураглал сулардаг. Ингэж хүний биеийн үргэлжийн 

өөрчилөлтүүд мэдрэх үед хөдөлсөн хэсэгүүдийг удалгүй эвддэг ба тэгсэнээрээ хугацааны 

болон оронгийн алслалтууд бидэнд адил үйлчилэлтэй. Тиймээс оронгийн том алслалт 

бидний харсанаар тод биш мөн жижиг хэсэгүүдээс ялгаа үгүйгээр тусах ба дуу сулхан мөн 

тод биш болж, бас удаан хугацааны холдолтоос бидний өнгөрсөний тухай зураглал суларч 

бас мартагдана. Жишээлбэл хотын олон гудамжуудыг харсан ч мартдаг. Үүнтэй адил 

үйлдэлүүдийнхээ нэг бүрчилсэн нөхцөлүүдийг мартдаг. Энэ бутарсан мэдрэхүйг бид 

зураглахуй гэж нэрлэдэг. Хэрэв бид бутралыг илэрхийлнэ гэвэл, нэг үгээр хэлэхэд 

мэдрэхүй цонхигор, хөгшин, өнгөрсөн гэвэл бид хэрхэн санаж буй тухайгаа яридаг. 

Тиймээс зураглах ба санах адилхан янз янзын ажиглалтуудаас шалтгаалан ялгаатай 

нэрүүдийг тээдэг. Олон санамжуудыг, эсвэл олон юмсын тухай санамжуудыг бид 

экспэрэнс гэж нэрлэдэг. Яагаад гэвэл зураглал өмнө мэдрэхүйгээр мэдрэгдсэн юмсууд ба 

ялгаатай хугацаанд мэдрэмжилэгдсэн мөн обэктын анхны зураглал мэдрэлүүдэд очсоноор 

энгийн зураглахуй. Жишээлбэл хүн нэг харсан хүнээ, эсвэл морийг өмнө харсан гэвэл 

дараагаар төсөөлдөг, ондоогоор хүн, мори хоѐрыг нэгтгэн кэнтаурыг
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 төсөөлдөг. Зарим 

хүмүүс өөрийгөө Хэркулэс эсвэл Алэксандр болсон мэтээр зураглана, ингэж оюуны 

шүлэглэл хийнэ. Зарим хүмүүс их сүрдсэний дараа зураглана, жишээлбэл хүн нар руу 

удаан хугацаагаар харсанаас хойш хэсэг хугацаа өнгөрсөн ч нүдний өмнө нарны зураг 

буудаг. Хэрэв хүн гэомэтрийн фигуруудыг интэнсивээр судласан гэвэл харанхуйд ч гэсэн 

хүний нүдний өмнө шулуунууд болон өнцөгүүд зураглагдана. Иймэрхүү төсөөлөлийн 

төрөлүүд онцгой нэр үгүй, яагаад гэвэл хүмүүс хоорондоо энэ тухай ярилцдаггүй, 

ондоогоор хэлбэл дээр дуридагдсанууд хүмүүсийн ердийн ярианы сэдэвийг хөндөхгүй. 

Унтаж буй хүний зураглалуудыг бид зүүд гэж нэрлэнэ. Зүүд ч гэсэн бусад зураглалуудтай 

адил өмнө мэдрэхүйд өгөгдсөн. Яагаад гэвэл мэдрэхүй тархинд мөн нэрвүүдэд унтах үед 
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 грек: centaur; 



хөшсөн тул гадны обэктуудын үйлчилэлээр тийм ч амархан хөдлөгдөхгүй. Тиймээс унтах 

үед биеийн дотоодоос хөдөлгөсөн зураглалууд үгүй бас зүүдүүд үгүй. Хүний дотоод 

хэсэгүүд сааталд орвол тархи болон органуудыг хөдөлгөөнд оруулдаг. Нэгэнт шинэ 

обэктууд үйлчилж бас бүрхэгжүүлэхгүй тул мэдрэхүйн тайван үеийн ийм зүүд маш тод ба 

тэр ч бүү хэл сэрүүн үеийн бодолуудаас тод. Тиймээс мэдрэхүй ба зүүд хоѐрыг ялгах 

хүндрэлтэй проблэм бөгөөд зарим хүмүүс ялгах боломжгүй гэдэг. Хэдийгээр би зүүдэндээ 

нэг л хүнийг, нэг л газарыг, нэг л зүйлийг үргэлж сэрүүндээ боддог шиг боддоггүй мөн 

зүүдэндээ ар араасаа бодсон бодолуудыг ч санадаггүй, гэхдээ сэрүүндээ хачин зүүдүүдээ 

санадаг ба харин сэрүүндээ бодсон бодолуудынхаа хачинг зүүдлэдэггүй. Хэдийгээр би 

зүүдлэхдээ өөрийгөө сэрүүн гэдэг ч би зүүдлээгүйгээ сэрүүндээ мэдэж буйдаа ханамжтай.  

Яагаад гэвэл зүүд биеийн дотоод хэсэгүүдийн сааталуудаар гардаг тул ялгаатай сааталууд 

ялгаатай зүүдийг шалтгаанчилна. Тиймээс хүйтэнд унтахад айлгасан эсвэл аюултай 

зүйлсийг зүүдлүүлнэ, яагаад гэвэл тархины хөдөлгөөн дотоод хэсэгүүд рүү, бас дотоод 

хэсэгүүдийн хөдөлгөөн тархи руу явагдана. Хүн сэрүүндээ хилэгнэхэд биеийн зарим хэсэг 

халуун болдог, үүнтэй ижил тухайн хэсэг унтах үед халахад хилэгнэл үүсэх ба ингэж 

тархинд дайсаны зураглал үйлдвэрлэгдэнэ. Сэрүүн үед хайр хүргэсэн зүйл тачаал 

хөдөлгөдөг мөн тачаал биеийн хэсэгийг халаадаг гэвэл унтах үед тэдгээр хэсэг халалаа 

гэхэд тархин дотор хайр хүрсэн зураглал үүснэ. Товчоор хэлэхэд бидний зүүд бидний 

сэрүүндээ зурагласан зураглалын нөгөө тал. Хэрэв бид сэрэхэд бидний хөдөлгөөн 

төгсгөлөөс эхэлдэг бол, хэрэв бид зүүдлэвэл ондоо төгсгөлөөс хөдөлгөөн эхэлнэ.  

Хамгийн хүндрэлтэй гэвэл зарим хүмүүс зүүдээ сэрүүндээ бодсон бодолоос ялгадаггүй. 

Зарим тохиолдолоос болоод хүмүүс энэ хооронд унтсанаа аждаггүй. Зарим хүн их бодож 

бодолоор дүүрэн, эсвэл сэтгэлийн сэвтэй үедээ ор руугаа орохгүй, хувцасаа тайлахгүйгээр 

сандал дээр дуг хийдэг. Хэрэв хүн тухтайгаар унтсан гэвэл зүүдээ бодолтойгоо холихгүй. 

Бид Маркус Брутусын
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 тухай уншихад тэр тулалдааны өмнөх шөнө Август Цэзартай хамт 

нэгэн аймшигтай тусгал харсан. Үүнийг түүхчид визион гэж дүрслэдэг. Энэ нөхцөлийг 

ажиглахад ямар дүгнэлтэнд хүрэх вэ гэхээр, богинохон хугацаанд тэр зүүдлэсэн бололтой. 

Яагаад гэвэл тэр тулалдааны өмнө майхан дотор суухдаа бодолд орсон ба өөрийнхөө 

түргэн үйлдэлийнхээ аймшигт тарчилсан ба энэ үед хүйтэн байсан тул тэр хамгийн 

аймшигт хүнээ зүүдлэжээ. Ингэж аймшиг түүнийг алхам алхамаар сэрээсэн тул тэр тусгал 

алхам алхамаар устсан яагаад гэвэл тэр унтсанаа мэдээгүй ба өөрийгөө зүүдлэсэн гэх ямар 

ч шалтгаан үгүй, эсвэл түүнийг визион ч гэх шалтгаан үгүй. Энэ тийм ч ховорхон явдал 

биш, тэр ч бүү хэл сэрүүн хүмүүс ингэж зурагладаг ба айсан, эсвэл мухар сүсэгтэй хүмүүс 

харгис үлгэр домогууд шүглэсэн. Хэрэв тэд харанхуйд суувал хий үзэгдэл эсвэл үхсэн 

хүмүүсийн сүнс гэх мэтийг харсан гэж үнэмшинэ, гэтэл тэр бол тэр л хүмүүсийн зураглал, 

эсвэл эгдүйцэл. 

Ингэж зүүдийг мөн визионуудын болон мэдрэхүйнүүдийн төсөөлөлүүдийг ялгаж зөв 

таниагүйгээс рэлижнуудийн ихэнх хэсэг үүсжээ. Чөтгөрийн, шуламын жишээнүүд 

тэднийг ид шидтэй мэт дүрслэдэг, яагаад гэвэл тэдний энэ рэлижний үйлдэл дараагийн 

шинэ рэлижнуудтай ойртохоос урлагтай мөн сайэнстай ойр биш. Ингэж чөтгөрийг, 

шуламыг рэлижнийхэн зориуд сургаж буй өөрсөдийнхөө ашигыг тооцоолж буйн гэрч. Тэд 

бурханаас айлгаж, бурхан бүгдийг чадна гэж ятладаг, тиймээс бодолтой хүний үнэмшил 

ухамсарт тогтоно. Хэрэв хүмүүс мухар сүсэгээсээ салж мөн зүүдээрээ бүгдийг 
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тайлбарлахаас татгалзаж, худал зөн билигээс салцгааж чадвал хүмүүс иргэний амидралаар 

амидарна. 

Энд яригдсан зүйлс сургуулиудын даалгавар болох ѐстой. Тэд ч үүнд бас ойртсоор, яагаад 

гэвэл тэд зураглал, мэдрэхүй хоѐрын ялгааг мэдэхгүй тул тэд сурсаныгаа л заана. Заримын 

зураглалууд өөрсөдөөс гаралтай гэтэл зарим хүмүүс зураглалыг хүсэлээс үүссэн гэнэ. Мөн 

зарим хүмүүс сайн бодол бодсоныгоо бурханы өгсөн хишиг гэнэ, харин муу бодолоор 

бодвол чөтгөрийн өгсөн гай гэнэ. Гэтэл зарим хүмүүс мэдрэлүүд юмсын спэциг 

рэсивлэдэг гэдэг. Түүнийгээ мэдрэлийн төв рүү дамжуулдаг төсөөлөх чадварт дамжуулан, 

төсөөлөх чадвараас санамж руу дамжуулан, санамжаас ялгах чадвар руу дамжуулна. 

Ингэж нэг зүйлийг нэгээс нөгөөд өгч буй мэтээр хэлдэг ба эдгээр олон үг хэрэглэсэн ч юуг 

ч тайлбарлаж чаддаггүй. 

Ингэж зураглалыг үгээр эсвэл бусад тэмдэгүүдээр үүсгэхийг бид энгийнээр ойлгох гэж 

нэрлэдэг. Тиймээс бид хүнийг ч, бас амитаныг ч ижил ойлгосон тухай адилтгадаг. Яагаад 

гэвэл нохой дасгалаар өөрийгөө дуудахыг ойлгоно, бас эзэнийгээ хүзүүгээр оосорлохыг 

ойлгоно. Гэтэл хүн зөвхөн өөрийнхөө хүсэлийг биш бас төсөөлөлүүдийг ойлгоно. Хүн 

юмсын нэрүүдийг тиймлэж эсвэл үгүйсгэж эсвэл бусад хэлний төрөлүүдийг 

дараалалуулна мөн холбоно. Иймэрхүүгээр ойлгохын төрөлүүдийг би үргэлжилүүлэн 

ярина.  

Баяраагийн ГАНХӨЛӨГ 

 

  



БАЙХЫН ФИЛОСОФИ 

 

Мартин Хэйдэггэр 

 

 

 

 

“БАЙХ БА ХУГАЦАА” 

 

Байх-ын тухай асуултыг боловсруулах давхар даалгавар.  

Шинжилгээний мэтод ба түүний загвар 

 

5. Дазайн-ыг онтологоор аналитикдахыг Байх-ын учирын интэрпрэтацын чөлөөлсөн 

хоризонт гэх. 

Байх-ын асуултыг дэфиницлэх даалгавар юуг харуулсан бэ гэвэл зөвхөн Байгаа-нуудыг 

фиксчилэх шаардлагатай биш харин Байгаа-нууд руу зөвөөр орох эзэмшилийг мөн 

баталгааг шаарддаг. Ямар Байгаа-нууд Байх-ын асуулт дотор уридчилсан үүрэг 

гүйцэтгэхийг энд дуридсан. Тэгэхээр энэ Байгаа-нууд буюу Дазайн хэрхэн нээлттэй бас 

түүнийг ойлгоход адилхан харагдах вэ?  

Дазайн-д баталгаажигдсан онтчилж
29

 онтологчилсон уридчилгаа ямар санаанд хүргэх вэ 

гэхээр Байгаа-нууд онтчилж онтологичилсон примэрээр өгөгдчихсөн гэх ба зөвхөн 

Байгаа-нуудын хамааралгүйгээр баригдах гэдэгээр биш харин түүний Байх-ын төрөлийн 
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хамааралгүйгээр уридчилан өгөгдсөн гэдэгээр. Дазайн онтынхоороо зөвхөн ойр эсвэл 

зөвхөн дараагийн биш харин бид өөрсдөө Байх-ыг хэлж буй. Тиймээс онтологийнхоороо 

хамгийн алслагдсан. Дазайны тухай ойлголт түүний өөрийн Байх-д хамааралтай ба түүний 

Байх-ын тавилт дотор хэдийнээ баригдсан. Гэхдээ энэ дараагийн онтологийн өмнөх Байх-

ын тавилт өөрөө таарсан удирдамж гэдэгээр рэсивлэж болохгүй гэдэгийг хэлээгүй. Түүний 

хажуугаар Байх-ын ойлголт сэдэвийнхээ хувид онтологийн гэдэгээрээ өөрийнхөө Байх-ын 

конституудаас үсрэн гарах ѐстой биш. Дазайн түүнд хамааралтай Байх-ын төрөлийнхөө 

хувид өөрийн Байх-ыг Байгаа-нуудаас гаралтайгаар ойлгох тэндэнцтэй. Түүнд харин 

шинжээрээ үргэлж мөн дараагаар төрх гаргахдаа ертөнцөөс гэдэгээр гаргадаг. Дазайн-ы 

дотор мөн тэгсэнээрээ түүний Байх-ыг ойлгох гэдэгт юу өгөгдсөн бэ гэхээр ертөнцийг 

ойлгох онтологийн цацраг Дазайн-ы тавилтаар тайлбарлана. 

Дазайн-ы онтчилж онтологчилсон уридуурчилал юуны шалтгаан бэ гэхээр Дазайн-д 

түүний спэципик Байхын тогтнол нэг үгээр хэлэхэд түүнд хамаатай катэгориал 

структурын ойлгогддог утгаараа далдлагдан үлддэг. Дазайн түүнд өөрөө онтоороо 

онтологиороо алслагдсан. Гэхдээ онтологийн өмнөх гэдэгээр харийн биш.  

Уридчилан юуг зөвхөн харуулах гэсэн бэ гэхээр энэ Байгаа-нуудын интэрпрэтац 

өөрийнхөө хүндрэлийн өмнө зогсч буй. Тэр сэдэвчилсэн зүйлийн Байх-ын төрөл дотор 

мөн сэдэвийг хэрхэн гаргасан төрх дотор шалтгаанчилдаг. Түүнээс биш бидний таних 

чадварын дутагдалтай хийц дотор биш эсвэл таарсан ухагдахуунчилалын амархан 

засчихаар алдаа дотор биш. 

Дазайн-д Байх-ын ойлголт зөвхөн хамаарагдахгүй учираас Дазайн-ы тухайн Байх-ын 

төрөлүүд өөрсдийгөө гаргадаг эсвэл бутардаг. Тиймээс хангалттай тавилтыг эзэмшидэг. 

Философчилсон психологи, этик, политик, антропологи, шүлэглэл, биограф бас түүхийг 

бичигчид өөр өөрийн ялгаатай замаар мөн Дазайн-ы төрхийн, чадварын, хүчний, 

боломжийн болон овжины хувиссан хэмжээгээр мөшгисөн. Эндээс, энэ тавилтууд 

анхнаасаа эксистэнциэлээр явагдсан уу, тэд эксистэнциэлээрээ анхнаасаа юу гэсэн 

асуултууд үлдсэн. Хоѐулаа зайлшгүй хамт явах шаардлагагүй ба гэхдээ үүнийг 

үгүйсгэхгүй. Эксистэнциэлийн тавилт эксистэнциалын аналитикийг хэдийд шаардах бэ 

гэхээр философийн танихуй боломжоороо мөн зайлшгүйгээр ухагдахуунчилагдахад. 

Хэрэв Дазайн-ы суури структурууд экплицид ориэнтацаараа Байх-ын проблэмд 

хангалттай боловсруулагдсан гэвэл одоог хүртэлх Дазайн-ыг тависан хожил өөрийнхөө 

эксистэнциал зөвтгөлийг авна.  

Дазайн-ы аналитик Байх-ын асуултын дотор хамгийн эхний үйлдэлээр үлдэх ѐстой. Үүний 

дараа Дазайн-руу орох төрөлийн хожил ба баталгааны проблэм өрнөнө. Нигативаар 

хэлэхэд: Байх-ын болон үнэхээрийний тухай дурын идэй мэдээжийн ч гэсэн дээрх Байгаа-

уудад конструктив догматикаар аваачих ѐстой. Иймэрхүү идэйнээс гаралтай катэгориуд 

Дазайн-д онтологоор хүчилж болохгүй. Түүн рүү орох болон түүнийг тавих төрөлүүд 

хэрхэн сонгогдох ѐстой вэ гэхээр энэ Байгаа өөртөө бас түүнээс харагдахаар боломжтой 

гэвэл. Тэр Байгаа-г хэрхэн харуулах вэ гэхээр эхлээд бас ихэнхдээ түүний дундаж өдөр 

тутмынд. Харин түүнд дурын бас гэнэтийнүүд биш харин структурууд хийгдэх ѐстой ба 

тэр Дазайн-ы фактын төрөл бүрт Байх-ыг дэфиницлэх ѐстой гэдэгээр тэснэ. Байх-ын өдөр 

тутмын суури тогтнолын хувид энэ Байгаа-гын Байх-ын бэлдсэн өргөлт урган гардаг.  

Дазайн-ы аналитик Байх-ын асуултыг боловсруулах гол даалгавартаа төвлөрдөг. Үүгээр 

түүний хилүүд тогтоогдоно. Гэхдээ тэр Дазайн-ы онтологийг бүрэн өгч чадахгүй ба 



тиймээс философичилсон антропологи гэдэгээр философийн хангалттай суурин дээр 

зогсоно. Боломжийн антропологиор болон онтологичилсон фундамэнтыг гаргахын тулд 

дараах интэрпрэтаци гол биш зарим хэсэгүүдийг нийлүүлдэг. Дазайн-ы анализ зөвхөн 

бүрэн үгүй биш харин эхлээд одоохондоо. Тэр Байгаа-нуудын Байх-ыг түүний учирыг 

интэрпрэтацлахгүйгээр татан гаргадаг. Анхнаасаа Байх-ын тавилгат зориулсан 

хоризонтын чөлөөт тавилт түүнийг бэлдэх ѐстой. Хэрэв тэдгээрийг амжуулсан гэвэл 

Дазайн-ы бэлдсэн аналитик түүний давтагдалыг илүү өндөр онтологийн бааз дээр 

шаарддаг.  

Бидний Дазайн гэж нэрлэдэг Байх-ын учир хугацаат гэсэнийг илэрхийлдэг. Энэ баталгаа 

давтсан интэрпрэтацууд дотор илэрхийлэгдсэн Дазайн-ы структури хугацаатын моди 

гэдэгээр тэсэх ѐстой. Гэхдээ Дазайн-ыг хугацаат гэдэгээр илэрхийснээр дээрх гол 

асуултын хариулт өгөгдөөгүй ба харин тэр асуулт Байх-ын учирыг асуусан. Гэхдээ дээрх 

хариултыг гаргах хөрс түүгээр бэлтгэгдсэн.  

Жишээ татаж юуг харуулсан бэ гэхээр Дазайн-д онтийн тогтнол гэдэгээр өмнөх 

онтологийн Байх хамаарна. Дазайн гэдэг шинжээрээ Байгаа ба Байх гэдгээр ойлгогдоно. 

Үүнтэй хамааруулан юуг харуулах ѐстой вэ гэхээр Дазайн ерөөсөө хаанаас Байх гэдэгээр 

ойлгогдсон мөн тавигдсан гэдэгээрээ хугацаа гэдэгийг. Байх-ын бүхий л ойлголтуудын 

хоризонт гэдэгээр мөн Байх-ын тавилт гэдэгээрээ энэ гэрэлд гаргуулж, гэнигээр ойлгогдох 

ѐстой. Үүнийг харуулахын тулд хугацааны анхны экспликацыг Байх ойлголтын хоризонт 

гэдэгээр хугацаатаас гаргах ба харин үүнийг Байх-ыг ойлгосон Дазайн-ы Байх гэдгээр. 

Энэ даалгаварын бүхэл дотор ямар шаардлага явдаг вэ гэхээр хугацааны тухай гаргасан 

бүдүүлэг хугацааны ойлголтоос тусгаарлах. Яагаад гэвэл тэр хугацааг тавихад эксплицид 

болсон ба традицнэл хугацааны ухагдахуунаар бичигдсэн ба Аристотэлоос Бэргсон
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хүртэл тэссэн. Үүний тулд юуг тодорхой болгох ѐстой вэ гэхээр хугацааны ухагдахуун 

мөн бүдүүлэг хугацааны ойлголт хэрхэн хугацаатаас үсрэн гарсаныг. Тэгсэнээрээ 

бүдүүлэг хугацааны ухагдахуунд түүний өөрийн зөвийг буцааж өгсөн. Ингэхдээ Бэргсоны 

тэзийн эсрэг. Энэ тэзид заасан хугацааг орон гэдэг.  

Хугацаа эртнээс онтологын гэхээс илүү онтын критэрээрээ Байгаа-нуудын янз янзын 

рэгионуудын гэнэн ялгаануудад суурилдаг. Хугацаалаг Байгаа-нуудыг \натурийн 

үзэгдэлүүд бас түүхийн тохиолдолууд\ хугацаалаг биш байгаа-нуудаас \оронлог бас 

тоолдог харицаанууд\ тусгаарлах ѐстой. Өгүүлбэрийн хугацаагүй учирыг өгүүлбэрийг 

хэллэгүүдийн хугацаалаг явцын эсрэг үгүйсгэдэг. Хугацаалаг Байгаа-нуудын болон 

хугацаанаас илүү үүрд хоѐрын завсарх хавцалыг гаргадаг ба энэ хоѐрыг гүүрлэх гэж 

оролддог. Хугацаалаг гэсэнээрээ энд Байгаа-г хугацаан дотор хэлсэн. Энэ мэдээж бүрхэг. 

Факт: хугацаа хугацаан дотор Байна гэдэгээрээ Байх-ын рэгионуудын критэр гэдэгээр 

суурилдаг. Энэ хугацаа хэрхэн онтологийн энэ функцэд ирсэн, ямар зөвээр мөн критэр 

гэдэгээр суурилдаг. Мөн энэ онтологийн гэнэн хугацааг хэрэглэх хэрэглээнд түүний 

боломжийн онтологийн рэлаванц илэрхийлэгдэж чадсан уу гэдэгийг асуугдаагүй мөн 

шинжлэгдээгүй. Хугацаа бүдүүлэг хугацааны ойлголтын хоризонт дотор өөрөө. Энэ 

мэдээж онтологийн функцэд орсон ба өнөөдөр хүртэл тэндээ буй.  

Байх-ын учирын тухай боловсруулсан асуултын хөрсөн дээр харуулахын тулд хэрхэн 

зөвийг хардаг мөн зөвийг эксплицирддэг хугацааны фэномэн бүхий л онтологийн цэнтрал 

проблэмууд тэнд язгууртай.  
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Хэрэв Байх хугацаанас ойлгогдох ѐстой гэвэл мөн Байх-ын моди болон дэриват өөрийнхөө 

модификацууд болон дэриватууд дотор хугацаанаас ойлгогдоно гэвэл Байх өөрөө зөвхөн 

Байгаа-нууд гэдгээрээ хугацаан дотор Байгаа биш харин хугацаалаг характэр харагдах 

ѐстой. Хугацаалаг зөвхөн хугацаанд Байгаа гэж хэлээгүй. Хугацаалаг үгүй мөн дээд 

хугацаалаг хоѐр Байх-ынхаа хувид бас л хугацаалаг. Үүний эсрэгээр дахиад л приватийн 

шинжээрээ хугацаалагын эсрэг хугацаан дотор Байгаа биш харин позитив дотор тодруулж 

буй гэдэгээрээ. Яагаад гэвэл хугацаалаг гэсэн илэрхийлэл философийн өмнөх болон 

философийн хэлэнд хэрэглэгддэгээрээ дээрх утга авагдсан тул мөн яагаад гэвэл энэ 

илэрхийлэл дараах шинжилгээнүүдийн үед ондоо утгыг авах тул Байх-ын учирын 

тодорхойлол мөн түүний характэр түүний модигоос, түүний хугацааны модигоос бид 

тэмпорал тодорхойлол гэдэг. Байх-ын интэрпиртацийн фундамэнтал онтологийн 

даалгавар ингэж ойлгогдогдохдоо Байх-ын тэмпоралтэтийг боловсруулахад ойлгогдоно. 

Тэмпоралтэтийн проблэматийн экспозици дотор хамгийн түрүүнд Байх-ын учирын 

асуултын конкрэт хариулт өгөгдсөн.  

Яагаад гэвэл Байх хугацаанд хийгдэх тул Байх-ын асуултын хариулт изолацлагдсан сохор 

өгүүлбэр дотор биш. Хариулт араас хэлсэн дотор орсон биш ондоогоор хэлбэл өгүүлбэр 

гэдэгээр хэлсэн дотор биш. Гэхдээ чөлөөтэй хөвж буй рэзултат гэдэгээрээ одоог хүртэл 

боловсруулсан дотор магад хэлбэлзсэн позицийг өгсөн. Энэ хариулт  шинэ үү үгүй юу 

гэдэг чухал биш тиймээс зөвхөн гаднах. Түүний позитив юу вэ гэхээр тэр хангалттай 

хуучинсаг тэгсэнээрээ хууччуудын бэлдсэн боломжуудыг ойлгохыг сурна. Энэ хариулт 

өөрийн гэсэн учиртайгаараа конкрэт онтологийн судалгааны зааварыг өгдөг. Ингэж 

чөлөөлсөн хоризонт дотор шинжчилж буй асуултаар эхэлдэг ба тэр бас зөвхөн үүнийг л 

өгдөг. 

Хэрэв Байх-ын асуултыг хариулах хариулт судалгааны гол заавар болсон гэвэл тэр хэдийд 

хангалттай өггөдсөн бэ гэхээр хэрэв түүнээс одоог хүртэлх онтологийн спэципикийн Байх 

төрөлүүд, түүний асуусаны чадвар, мөн олох болон бүтэлгүйтэлүүдийн чадвар Дазайн-ы 

зайлшгүй гэдэгээр харагдсан гэвэл. 

6. Онтологийн түүхийн дэструкцийн даалгавар 

Бүхий л судалгаанууд мөн цэнтрал Байх-ын асуултыг тойрох судалгаанууд Дазайн-ы 

онтчилсон боломж. Түүний Байх өөрийнхөө учирыг хугацаат дотор олдог. Энэ хажуугаар  

түүхчилсэний боломжийн болзол бөгөөд Дазайн-ы хугацаалсан Байх төрөлөөр хугацаан 

дотор яаж мөн хэрхэн Байгаа. Түүхчилэлийн тодорхойлол хүмүүсийн түүх гэж \дэлхийн 

түүхийн тохиолдолууд\ нэрлэсэний өмнө. Түүхчилэл гэдэг Дазайн-ы тохиолдсоны Байх 

тогтнол ба түүгээрээ юу боломжтой вэ гэхээр дэлхийн түүх мөн дэлхийн түүхэнд 

түүхчилэн хамаарах. Дазайн өөрийнхөө фактчилсан Байх дотор яаж ба юу али хэдийн вэ. 

Илэрхийлдэгдсэн ч илэрхийлэгдээгүй ч тэр түүний өнгөрсөн. Энэ ч зөвхөн биш түүний 

өнгөрсөнийг түүний ард тал руу түлхэнэ гэдэг бас өнгөрсөн гэдэгийг нэгэн чанар эзэмшиж 

буй гэх ба тэр бас түүн дотор үйлчилэгдэнэ. Дазайн түүний Байх-ын шинж доторх түүний 

өнгөрсөн ба түүхийгээр хэлбэл ирээдүйгээс тохиолдсон. Дазайн өөрийнхөө шинж дотор 

гэдэг ба түүнд хамаатай Байх-ын ойлголт Дазайн-ы тавилтад орсон бас түүн дотор өссөн. 

Үүнээс тэдгээр эхлээд бас тодорхой тойрогт үргэлж ойлгогдоно. Ойлголт Байх-ын 

боломжуудыг хамруулах ба тэдгээрийг тохируулна. Түүний өөрийн өнгөрсөн болон 

түүний гэнэраци гэж хэлдэгүүд Дазайн-ыг дагадаггүй харин түүний үргэлж өмнө явагдана. 



Дазайн-ы энэ элэмэнтар түүхчилэл өөрт нуугдчих боломжтой. Тиймээс тэр ямар нэгэн 

шинжээр нээгдэх боломжтой ба мөн өөрийн арчилгаагаа эдлэх боломжтой. Дазайн бас 

традицийг нээнэ, хадгална бас зориуд түүнийг дагана. Традицийг нээж мөн түүнийг 

нэгтгэсэнээр хэрхэн түүнийг дамжуулаж, юу түүнийг дамжуулах өөрийн гэсэн 

даалгаварыг гаргана. Дазайн ингэж хисторчилсон асуулт бас судалгааны байх төрөл рүү 

очно. Хистори буюу яг хэлэхэд хисторисити асуудаг Дазайн-ы Байх төрөл гэдэгээрээ л 

зөвхөн боломжтой. Яагаад гэвэл тэр өөрийн Байх-ыг түүхчилэлээр дэфиницлэдэг. Хэрэв 

энэ Дазайн-д нуугдан мөн тэр хэвээрээ үлдэнэ гэвэл түүнд түүхийг хисторичлон асуух мөн 

хисторичилон нээх боломж гарахгүй. Хистори
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 дутагдана гэдэг Дазайн-ы түүхчилэлийн 

эсрэг баталгаа биш харин Байх тогтнолын дутагдалтай модус гэдэгээр батлагдана. Эрин 

үеүүд хэдийд хисторичилсон биш вэ гэхээр яагаад гэвэл тэд түүхчилсэн тул. 

Хэрэв Дазайн өөртөө буй боломжийг барин зөвхөн өөрийнхөө эксистэнцийг харагдахаар 

гаргаж харин эксистэнциалититийн учирт өөрөө нэг үгээр хэлэхэд Байх-ын учирыг асуух 

ба иймэрхүү асуултууд дотор Дазайн-ы гол түүхчилэлд хараа нээгдэнэ гэвэл ямар харц 

зайлшгүй вэ гэхээр онтчилж онтологичилсон зайлшгүйг харуулсанаар Байх-ын тухай 

асуулт өөрөө түүхчилэлээр характэрчилэгдсан. Байх-ын асуултыг боловсруулахад 

асуултын өөрийн Байх-ын учирыг түүхчилсэн гэсэн заавараар гаргах ба түүний өөрийн 

түүхийг асуух нэг үгээр хэлэхэд түүхчилж эхлэх тэгсэнээрээ өнгөрсөнийг позитивоор 

эзэмшсэнээр өөрийнхөө асуултын боломжуудын бүрэн эзэмшилд аваачина. Байх-ын 

учирын асуулт ингэж бүрэн төрөлөөрөө нэг үгээр хэлэхэд Дазайн-ы экспликацийн өөрийн 

хугацаат болон түүхчилэлд гэдэгээр өөрийгөө хисторичилж ойлгохын тулд тийшээ 

аваачигдсан.  

Дазайн-ы фундамэнтал структурын бэлтгэсэн интэрпрэтаци өөрийнхөө дараагийн болон 

дундаж Байх төрөлөөрөө мөн түүн дотор өөрийгөө эхлээд түүхчилсэн гэдэгээрээ дараах ыг 

илчилнэ: Дазайн зөвхөн өөрийнхөө ертөнцөд шигдэх гэсэн тэндэнцтэй биш харин тэндээс 

рэлуцэнтээр тавигдах ба Дазайн тэгэхээр өөрийнхөө их бага ч илэрхийлсэн традиц 

дотороо шигддэг. Тэгсэнээрээ тэр түүнээс өөрийгөө удирдахыг мөн асуухыг бас сонгохыг 

тасалж авдаг. Энэ зөвхөн түүний Дазайн-ы Байх доторх ойлгоц болон зураглалд буюу 

онтологчилолд хүчинтэй биш. 

Энд авсан традицийг хэрхэн ноѐрхол болгож буй их бага ч юу вэ гэхээр тэдний юуг 

дамжуулан өгсөн бэ нөгөөтэйгүүр юу ороход боломжгүй вэ яагаад гэвэл илүү 

далдлагдсан. Тэр мэдээжийний хэт ихсэлтийг хэт хариулна. Ингэж анхны булаг руу орох 

орцыг өөрчилөх ба тэндээс уламжилсан катэгориуд болон  ухагдахуунууд хэсэгхэн ч гэсэн 

жинхэнэ шинжээрээ эх авдаг. Гэтэл традиц иймэрхүү эх авсан гаралыг мартдаг. Тэр ингэж 

хэрэгцээгүй гэдэгийг байгуулах ба ингэж зайлшгүй доторх хоцорогдолыг зөвхөн 

ойлгодог. Традици Дазайн-ы түүхчлэлийг хэдий хэр үндэсийг салгадаг вэ гэхээр зөвхөн л 

олон хэлбэрийн боломжийн типүүд, чиглэлүүд, философийн позицийг харийн болон 

холын културуудад хөдөлгөөнд оруулах ба  ингэж энэ сонирхолоороо өөрсдийнхөө дороо 

хөрсгүйгээ нуухыг оролддог. Үүний дагавар Дазайн хисторчилсон сонирхол болон 

пилологичилж чухалчилсаныхаа интэрпрэтаци элэмэнтари болзолуудыг ойлгодоггүй. 

Тэдгээр өнгөрсөн рүү позитив эргэлт ба продуктивээр эзэмшинэ гэдэгээр өөрийгөө 

ганцаараа боломжлуулна.  
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Энэ номын нэгд юуг харуулсан бэ Байх-ын учирын асуулт зөвхөн хийгдээгүй биш мөн 

зөвхөн хүрэлцээтэй тавигдаагүй биш бас мэтафизикт мартагдажээ. Грекийн онтологи ба 

түүний түүх олон удаа хэлмэгдүүлэлтээр дамжин өнөөдөрийг хүртэл философийн 

ухагдахуунуудыг дэфиницилж буй юуны баталгаа бэ гэхээр Дазайн өөрийгөө мөн Байх 

ерөөсөө ертөнцөөс эхлэлтэй ойлгох ба ингэж өсч өндийсөн онтологи традицид дарагдсан. 

Ингэсэнээр мэдээжийн болж зүгээр боловсруулдаг матэриал болон унасан \Хэгэл-

ийнхээр\. Ингэж үндэсээ авахуулсан Грекийн онтологи дундад зуунд сургалтын 

хөтөлбөрийн баттай хэсэг болсон. Түүний систэматик цуглуулсан ширхэгүүдийг 

тохируулан нэгэн барилга болгосон биш. Байх-ын тухай Грекийн суури баримтлалыг 

догматикаар авсан хүрээн дотор энэ систэматикийн маш олон хийгээгүй ажилууд үлдсэн. 

Схоластик дотор Грекийн онтологи философич Суарэцийн мэтафизикийн дэспутацийн 

замаар, шинэ үеийн мэтафизикээр философи руу очсон ба цааш Хэгэлийн логикын 

фундамэнтүүд болон зорилгуудыг тодорхойлсоор. Хэрэв түүхийн явцад онцгой Байх-ын 

дүүрэгүүд харагдахад мөн примэрээр проблэматикуудыг гаргахад \Дэкартын Cоgito, 

субэкт, бие, ухамсар, оюун, пэрсон\ тэдгээр Байх-ын асуултыг дувт алдсан тул Байх-ыг 

болон Байх-ын структур асуугдаагүй. Түүнээс илүүгээр традицнал онтологийн 

катэгорчилсон явдал формалчилалуудыг болон нигатив хязгаарлалтуудыг дээрх Байгаа-д 

тохсон. Эсвэл субэктын субстанцласан онтологчилсон интэрпрэтаци гаргах зорилгоор 

диалэктикийг туслуулахаар дуудсан. 

Хэрэв Байх-ын асуултанд түүний нэвт харагдах түүний түүхээс хийгдсэн гэвэл хатуужсан 

традицийг сулруулах шаардлагатай ба мөн хучлагуудын сөхөх шаардлагатай. Энэ 

даалгаварыг бид Байх-ын асуултын туузны үзүүрээс гаралтай антикийн онтологийн 

нийлүүлэгдсэнүүдийн дэструкцийг анхны туршлагууд гэдэгээр ойлгоно. Харин тэнд Байх-

ын цааш чиглүүлсэн анхны тодорхойлолууд хийгдсэн. Онтологийн суури 

ухагдахуунуудын гаралын баталгаа нэг үгээр хэлэхэд тэдний төрсөний гэрчилгээг ил 

гаргах онтологийн позицийг мууханаар рэлативчилсантай огт хамаарахгүй. Дэструкц 

онтологийн традицийг сэгсэрсэний нигатив учир илүү биш харин тэр позитив боломжууд 

дотороо өөрийнхөө хязгаарт суусан ба тэр асуултуудтай болон шинжилгээний боломжийн 

талбарыг тойруулсан хүрээгээр фактчилан өгөгдсөн. Нигацаараа дэструкц өнгөрсөн рүү 

чиглэхгүй ба түүний критик өнөөдөртэй тулдаг мөн онтологийн түүхийг ихэвчлэн 

боловсруулдаг төрөл хэдийгээр догсаграфийн ч гэсэн оюуны түүхийнхээ эсвэл 

проблэмийн түүхээрээ тавигдсан. Дэструкц өнгөрснийг юу ч биш гэж булах гээгүй харин 

позитив зорилготой. Түүний нигатив функц илэрхийлэгдэхгүйгээр мөн  шууд бишээр 

үлддэг.  

Энд яриж буйнуудын хүрээнд буюу Байх-ын асуултыг боловсруулах гэсэн зорилго 

онтологийн боломжийн дэструкц дотор хамаардаг асуултууд руу түүхийн угаасаа 

шийдвэрлэх буудалуудад явагдах боломжтой. Дэструкцийн позитив тэндэнцээр дараах 

асуултыг тавина. Онтологийн түүхийн явцад хэрхэн мөн яаж Байх-ын интэрпрэтаци 

хугацаа гэсэн фэномэнитэй сэдэвээрээ хамтрагдсан мөн түүнд зайлшгүй тэмпоралитигийн 

проблэм боловсруулагдсан уу мөн боловсруулагдаж чадсан уу. Тэмпоралитигийн 

дэминсион руу чиглэсэн чиглэл дотор шинжилсэн замын жимээр хөдөлсөн мөн 

фэномэний шахалтаар өөрийгөө тэр зүг шавдуулсан анхны болон цорын ганц хүн 

философич Кант. Хэрвээ тэмпориалитигийн проблэм эхлээд фиксчилэгдсэн гэвэл 

шиматизмын сургаалийн бүрэнхий гэрэлтүүлдэнэ. Ийм замаар юу харагдах вэ гэхээр 

яагаад Кант-ад дээрх талбар димэнсионоороо мөн цэнтрал онтологичилсон функцээрээ 

хаалттай үлдсэнийг харуулна. Кант-ын мэдсэнээр тэр бүрэнхий талбар руу зориглосоноо 
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 буюу түүний тусгалууд болон формуудад хүний 

сүнсний гүн дотор схэмчилэл, тусч буйг харах харц мөн тусч буйнуудын формууд 

бүгдээрээ хүн бидний сэтгэлийн гүнд нуугдаж буй урлаг. Харин түүнд  үнэнээр гар 

хүрэхийг натур ч гэсэн бид зөвлөхгүй ба мөн түүнийг бидний нүдний өмнө ил хэвтэхийг 

зөвлөхгүй. Кант юунаас татгалзсан бэ гэхээр түүнийг сэдэвээрээ, сууриараа гэрэлд 

гаргахыг, хэдийд вэ гэхээр Байх гэсэн илэрхийлэл өөрийгөө баталгаажуулах учир эзэмших 

ѐстой гэвэл. Эцэстээ тэмпориалити гэсэн гарчигийн дор дараах анализ фэномэнүүд 

боловсруулагдана. Мөн хамтын ухамсарын нууц ялгалтууд. Түүний аналитикийг Кант 

философичидийн ажил гэж тодорхойлсон. Тэмпоралитигийн проблэмийн туузны үзүүр 

дэх дэструкцийн даалгаварыг биелүүлэхдээ дараах бичсэн бичлэгүүд шиматизмын бүлэг 

ба тэндээс Кант-ын сургаалыг хугацаанаас интэрпрэтацладаг. Үүгээр юуг харуулсан бэ 

гэхээр яагаад Кант-ад тэмпориалын проблэм руу орох орц хаагдагдах ѐстойгоор үлдсэн. 

Хоѐр зүйл түүнийг саатуулсан. Нэгдүгээрт: Байх-ын асуултын алдагдал. Түүнтэй 

хамааралтайгаар Дазайн-ы сэдэвчилсэн онтологийн дутагдал ба Кант-ын хэлсэнээр 

субэктын субэктивитийн онтологичилсон аналтикын дутагдал. Түүний оронд Кант бүхий 

л урагшлах замдаа догматикаар Дэкартын позицийг авсан. Түүний дараа хугацааны анализ 

хэдийгээр фэномэнийг субэкт рүү бүдүүлэг хугацааны ойлголтоор чиглүүлсэн. Тэр Кант-

ыг эцэстээ трансцэндэнтал хугацааны тодорхойлолын фэномэнийг түүний өөрийн 

структурт бас функцэд боловсруулахийг саатуулсан. Традицийн ингэж хоѐр удаагийн 

үйлчилэлээс хамааран хугацааны болон би бодно гэсэн шийдвэрлэх хоѐр хамаарал  

бүрэнхий дотор хучигдсан ба тэр ядаж проблэм ч болж чадаагүй.  

Дэкартын онтологчилсон позицийг авсанаараа Кант дараах дутагдалыг хийсэн: Дазайн-ы 

онтологи. Энэ дутагдал Дэкартын тэндэнцээр шийдвэрлэх дутагдал. ―Cogito sum
33

‖ 

гэдэгээр Дэкарт философит шинэ, баттай хөрсийг тависан. Ингэж радикал эхлэхдээ Дэкарт 

юуг тодруулаагүй орхисон бэ гэхээр ―res cogitans
34

‖-ийн Байх төрөл бөгөөд яг хэлэхэд 

―Sum‖-ийн Байх учир. Cogitо ―sum‖-ийн илэрхийлэгдээгүй онтологичилсон фундамэнтийн 

боловсруулалтаар Дэструкцлэх замын хоѐрдах буудалаараа онтологийн түүх рүү 

байрлахыг биелүүлсэн. Интэрпрэтац ямар баталгаа гаргасан бэ гэхээр Дэкарт зөвхөн Байх-

ын асуултыг дутаагаагүй мөн юуг харуулж буй вэ гэхээр яагаад тэр дараах санаанд хүрсэн 

бэ гэхээр Cogito-гын абсолут сэтгэмжээр Байгаа-нуудын Байх-ын учирын асуултаас 

чөлөөлөгдсөн. 

Дэкартынхаар зөвхөн дээрх дутагдалд биш мөн бүрэн онтологичилсон тодорхой үгүй  ―res 

cogitans sive mens sive animus
35

‖. Дэкарт ―Мэдитаци‖–ынхаа фундамэнтал ажиглалтуудыг 

дундад зууны онтологийг дамжуулах замаар өөрийн ―fundamentum inconcussum
36

‖ Байгаа-

нуудад хүргэсэн. Res cogitans онтологчилсоноороо ―ens‖
37

 гэж тодорхойлогддог ба ― ens‖-

ийн Байх-ын учир дундад зууны онтологид фиксчилж ингэхдээ ―ens‖ гэсэн ойлголтыг ―ens 

creatum‖ гэсэн. Бурханыг ―ens infinitum‖  гэдэгээрээ ―ens increatum‖. Хийгдсэн гэдэг өргөн 

утгаараа нэг юуны бүтээгдсэн тул антикийн Байх ухагдахууны гол структур момэнт. 

Философидохын шинэ эхлэл мэт тусгал осолтой дагавартай ялгаварлалын үр суулгалт 

гэдэгээр илчлэгдсэн ба түүн дээр суурилж дараагийн үеүд Байх-ын асуултын туузны үзүүр 
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 Shimatism- схэмчилэн бодох. 
33

― Cogito-бодох, sum-дазайн \би байх\  
34

― Res-юм 
35

 Sive-эсвэл, mens-оюун, animus-сүнс 
36

 Fundamentum-суури, inconcussum-ганхашгүй 
37 ens-байх 



дэх амгалангын сэдэвчилж, онтологичилсон аналитик. Цаашилбал дээгүүр ирсэн антикийн 

онтологоор критиклэн маргасан маргаан гэдэгээр дутаасан.  

Дэкарт дундад зууны схоластикаас хамааралсан ба бас тэдгээрийн триминологийг 

хэрэглэсэн гэдэгийг дундад зууныг танигдагууд хардаг. Үүнийг нээсэн гэдэгээрээ 

философит юу ч нэмэгдээгүй ба бүрэнхий үлдсэн. Тэдгээр дундад зууны онтологийн цааш 

үйлчилсэн хэмжээг  res cogtans- ийн онтологичилсон тодорхойлолыг дараагийн үеүдэд 

эзэмшисэн. Энэ тархсан хэмжээг хэдийд барагцаалахын тулд антикийн онтологийн цаад 

учир түүний хязгаарыг Байх-ын асуултад оринтацласан үед. Ондоогоор хэлэхэд Дэструкц 

ямар даалгавартай вэ гэхээр антикийн онтологийн хөрсийг интэрпрэтацлахдаа 

тэмпориалитигийн гэрэлд гаргах. Үүнд юу ил вэ гэхээр Байгаа-гын Байх-ын антикийн 

тавилт ертөнцөд буюу натурт ориэнтацласан ба тэдгээр Байх-ын ойлголтыг хэрэг дээрээ 

хугацаанаас гаргасан. Түүний гадаад докумэнт Байх-ын учирын тодорхойлол гэдгээрээ 

дараах ба үүнийг онтологичилсон тэмпориалийн ирц гэнэ. Байгаа өөрийнхөө Байх-аараа 

ирц гэж тавигдах ба ингэхдээ тодорхой хугацааны модуст анхаарсан бөгөөд одоогыноор 

гэж ойлгогдоно.  

Грекийн онтологийн проблэм онтологи бүртээ адилхан өөрийнхөө туузны үзүүрийг 

Дазайн-аас авах ѐстой. Дазайн нэг үгээр хэлэхэд хүний Байх бүдүүлэгээр мөн философийн 

дэфиницээрээ амид гэдэгээр бүрэгдсэн ба амидын Байх яриж чаддаг гэдэгээрээ 

дэфиницлэгдэнэ. Үүний утга тааралдах Байгаа-нуудын үг хэлэх болон ярилцах доторх 

Байх-ын структурыг гаргасан туузны үзүүр. Тиймээс Платогын гаргасан антикийн 

онтологи диалэктик. Онтологичилсон туузны үзүүрийг дэвшилттэйгээр боловсруулсан ба 

үүнийг логосын хэрмэнэутик. Түүнтэйгээр Байх-ын проблэмийн радикал тавилтын 

боломж өсдөг. Диалэктик философийн гэгэлзэл гэдэгээрээ илүүчилэгдсэн. Тиймээс 

Аристотэл тэдгээрийг ойлгохыг хүсээгүй. Яагаад гэвэл Аристотэл тэдгээрийг радикал 

хөрсөн дээр тавиад тэндээсээ өндийлгөсөн. Гарт орсоны энгийн өөрийнхөө цэвэр гарт 

орсон гэдэгээрээ нэг юуны цэвэр одоогынхоороогын тэмпорал структуртай. Түүнийг 

Параминэд Байх-ыг тавихдаа туузаа болгосон. Байгаа түүн дотор харагдуулдаг гэдэгээр 

мөн ерөөсөө Байгаа гэж ойлгогдогоороо өөрийнхөө тавилтыг анхаарах ба түүнийг 

одоогынхоор буюу нэг үгээр хэлэхэд ирц ба ирчихсэн гэдэгээр ойлгогдоно.  

Грекийн Байх-ын тавилт явагдахдаа тэнд суурилах туузыг ерөөс мэдэхгүйгээр мөн 

танихгүйгээр бас хугацааны онтологичилсон функцийн фундамэнталын ойлголтгүйгээр 

цаашилбал тэр функцийн боломжийн суури руу харахгүйгээр явагдсан. Түүний эсрэгээр 

хугацааг олон Байгаа-нуудын нэг л Байгаа гэдэгээр авагдсан ба юуг оролдсон бэ гэхээр 

түүнийг илэрхийлээгүй гэнэн ориэнтацласан Байх-ын ойлголтын хоризонтоос Байх-ын 

структур руу тавих гэж оролдсон.  

Байх-ын асуудлын дараах боловсруулалтын хүрээн дотор антикийн онтологийн 

фундамэнтийн бүрэн тэмпорал интэрпрэтаци буюу Аристотэлийн сайэнсийн өндөр бас 

цэвэр шатлал яригдаагүй. Түүний оронд Аристотэлийн хугацааны бичлэгийг өгсөн бөгөөд 

тэдгээр Байх-ын тухайн антикийн сайэнсийн суури болон хязгаарын дискрим гэдэгээр 

сонгогдсон.  

Хугацааны тухай Аристотэлийн бичлэг тэр фэномэний тухай нийлүүлэгдсэн бүрэн 

интэрпрэтац. Тэр бичлэг түүнээс хойш бүхий л үргэлжилсэн хугацааны баримтлалуудыг 

Бэргсоныхтой хамт тодорхойлсон. Аристотэлийн хугацааны ухагдахууны анализаас юу 

тод вэ гэхээр Кант-ын хугацааны баримтлал Аристотэлийн гаргасан структурууд дотор 



хөдлөх ба энэ юуг хэлдэг бэ гэхээр Кант-ын онтологичилсон суури оринтац хэдийгээр 

шинэ асуултууд гарлаа ч Грекийнх гэдэгээрээ үлдсэн.  

Онтологичилж нийлүүлэгдэж ирсэн Дэструкцийн явц дотор Байх-ын асуулт өөрийнхөө 

үнэн конкрэтийг авдаг. Түүнд Байх-ын учирын асуултын зайлшгүйн бүрэн баталгаа үүсэх 

ба энэ асуултын давталын тухайн ярианы учир дэмонстрацлагдана.  

Энд хийгдсэн шинжилгээ бүр нэг үгээр хэлэхэд гол хэрэг өөрөө гүн хучигдсан хэдий ч 

түүний гарах дүнгийн тухай хэтэрхий үнэлэх үнэмлэмжээс чөлөөлөгдсөн. Яагаад гэвэл 

иймэрхүү асуулт анхны унивэрсал хоризонтыг хамруулах боломжийн өмнө өөрийгөө 

үргэлж тулгадаг. Тэндээс Байх гэж юу вэ? Гэсэн асуултын хариулт тэтгэгдэнэ. Хэдийд 

иймэрхүү боломжийн талаар нягт бас позитив хожил тохиролцох вэ гэхээр Байх-ын тухай 

асуулт сэрээгдсэн үед мөн хянах боломжтой маргаануудын талбарыг үүсгэсэн гэвэл. 

Эрдэнэболдын АЛТАНШАГАЙ 
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“БАЙХ БА ЮУ Ч ҮГҮЙ” 

Удиртгал: Байх-ын эрэл 

 

1. Фэномэний идэй 

Модэрнэгийн бодол эксистэнцүүдийг тусгалуудын эгнээнд аваачин рэдукцлэх  анхаармаар 

дэвшил хийсэн. Түүгээрээ дуализмын тэориг давахыг хүссэн. Яагаад гэвэл дуализмын 

тэори философийг төөрөгдүүлсэн ба тиймээс фэномэний монизмоор орлуулахыг хүссэн. 

Энэ бүтэлтэй явагдсан уу?  

Мэдээж дуализмын анхны алхамуудыг гүйцэлдүүлсэн ба ингэхдээ эксистэнц доторхийг 

гаднахын эсрэг зогсоолгосон. Ингээд эксистэнцийн гаднах өгөгдөхөө болиж энэ 

гадаргуугын арис харах харцанд тухайн зүйлийн үнэн натурыг хучжээ. Үнэн натур 

тэднийхээр эксистэнцлэхээ болиж хэрэв тэр юмсын нууц рэалити гэвэл ондоогоор хэлбэл 

түүнийг барагцаалж таамаглана. Гэхдээ түүнд хэзээ ч хүрч чадахгүй. Яагаад гэвэл тэр 

ажиглаж буй зүйлийн доторх. Эксистэнцийн манифэстэлдэг тусгалууд доторх ч биш бас 

гаднах ч биш. Тэд адил үнэтүүд. Мөн тэд бусад тусгалуудыг заадаг ба тэдгээрийн али ч 

привэлэгтэй биш. Хүч гэдэг жишээлбэл танигдаагүй төрөлүүдийн тухай мэтафизикийн 



conatus
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 биш. Тэр үйлчилэлүүдийнхээ \хурдатгал, тойруулга гэх мэт\ ард нуугдсан биш. 

Харин тэр бүхий л үйлчилэлүүдийн нийлбэр. Үүнтэй ижил элэктроны гүйдэл нууц урвуу  

талгүй. Тэдгээр физик болон химийн үйлчилэлүүдийн нийлбэрээс ондоо юу ч биш. 

\элэктролиз, нүүрсний улайсах, галваномэтрийн зүүний хөдөлгөөн\ Эдгээр гүйдэлийг 

манифэстэлнэ. Харин эдгээр үйлчилэлүүдийн али ч түүнийг илчлэхгүй. Мөн түүний ард 

юу буй вэ гэдэгийг ч харуулахгүй. Тэр харин өөрөө өөрийгөө л харуулах ба тотал эгнээ. 

Үүнээс эвидэнтээр дуализм гарах ба тусгалын тухай философид ямарч зөв авч чадахгүй 

гэсэн дагавар. Тусгал тусгалуудын тотал эгнээ руу заадаг. Харин нуугдсан рэал руу 

заадаггүй. Яг л энэ рэал эксистэнцүүдийн бүхий л Байх-ыг өөртөө татсан мэтээр. Тусгал 

өөрийн талаасаа Байх-ын консистэнтгүй манифэст биш. Ноумэнал рэалитийг үнэмших үед 

тусгалыг цэвэр нигатив гэцгээсэн. Тэр ―Байх биш‖. Тэр иллуз ба эндүүрэл гэсэн ондоо 

Байх-уудтай. Гэхдээ энэ Байх өөрийгөө налсан, өөрийгөө зөөсөн. Түүний бэрхшээл юу вэ 

гэхээр тусгалд хангалттай кохэнз ба эксистэнц үлдээх бөгөөд тэгсэнээрээ тэд фэномэнал 

бишийн Байх дотор өөрөө устахгүй. Гэхдээ хэрэв бид Ницшэгийн ―Арын ертөнцийн 

хүмүүсийн солиорол‖ гэж нэрлэсэнээс салж чадвал мөн бид тусгалын арын Байх-д 

үнэмшихгүй гэвэл дээрх бүрэн позитив болох ба түүний  төрөлтөн ―тусгал‖. Энэ тусгал 

Байх-ын эсрэг биш харин Байх-ын масс буюу хэмжээ. Яагаад гэвэл нэгэн 

Эксистэнцлэгдчихсэн
39

-ий Байх юу гэвэл юу гэдэгээр тусах тусгал. Ингэж бид фэномэний 

идэй рүү очих ба түүнтэй Хуссэрлийн болон Хайдэггэрийн фэномэнологи дотор 

тааралдана. Ингэж фэномэн рүү буюу рэлатив абсолут руу очно. Фэномэн рэлатив 

гэдэгийн шалтгаан тусгал хэн нэгэнийг уридуурчилах ба яагаад гэвэл түүнд туссан. Гэхдээ 

энэ Кантын гаргасан ―давхар тусгал‖ биш. Энэ өөрийнхөө мөрөн дээгүүр давуулан 

харуулж буй үнэн Байх биш ондоогоор хэлбэл абсолут биш. Харин юу гэдэгээрээ абсолут 

ба яагаад гэвэл яаж гэдэгээрээ илчилдэг. Фэномэнийг ингэж шинжилдэг ба хэрхэн 

тайлбарладаг вэ гэхээр абсолут өөрийгөө харуулагч гэдэгээр тайлбарладаг. 

Ингэсэнээр потэнц ба акт хоѐрын дуал гардаг. Бүгд акт дотор. Актын ард потэнц ч үгүй, 

хэксис
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 ч үгүй бас чадвар ч үгүй. Жишээлбэл бид ―гэни‖гэдэгийг онцгой потэнц гэж 

ойлгохоос татгалздаг. Яагаад гэвэл зарим бүтээлийг гаргасан гэхээс татгалздаг ба үүний 

шалтгаан жинхэнэ тэр гаргалт гэсэн утгатай тохирдоггүй. Пруст-ийн ―гэни
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‖ гэсэн 

ухагдахуун изолацлаж ажигласан бүтээл биш бас субэктивээр баяжуулсан ч биш. Харин 

тухайн хүний манифэстацийн нийлбэрийг бүхэлээр ажигласан бүтээл. Эцэст бид тусгал ба 

төрөлтөн хоѐрын дуализмыг орхих боломжтой. Тусгал төрөлтөнийг далдлахгүй, харин 

илчилдэг. Тусгал өөрөө төрөлтөн. Эксистэнцлэгдсэний төрөлтөн гэдэг 

Эксистэнцлэгдчихсэн-ий хоосон зай дотор суулгасан чадвар биш. Харин манифэстлэгдсэн 

хуули ба энэ өөрийнхөө тусгалуудын эгнээг удирдах, нэг үгээр хэлэхэд эгнээний дүрэм. 

Поинкарэ-гийн номинализмаар физикийн рэалити \жишээлбэл гүйдэлийн эрч\ янз янз 

манифэстүүдийн нийлбэр гэдэгээр дэфиницлэгддэг. Духэм харин өөрийн тэориг зөвөөр 

гаргасан ба тэр тэори ухагдахуунаас дээрх манифэстацуудын ―синтэтикчилсэн нэгж‖-ийг 

хийсэн. Мэдээж фэномэнологи номинализмаас доогуур биш. Эцэсийн эцэст төрөлтөн 

гэдэг эгнээний дүрэм гэдэгээрээ зөвхөн тусгалуудын бүрээс. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр тэр 
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 Conatus-\лат\ хичээлт.  Мэтафизикт хэрэглэгддэг ухагдахуун ба амид юмсын амидрах гэсэн инстинктив 

хүсэл.  
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 Эксистэнцлэгдчихсэн Байгаа-нуудыг нэрлэсэн ухагдахуун. 
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 Hexis-лат-habitus-гэсэнтэй дүйцэх ба бий, дасал гэсэн утгатай.  
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 Genius-натураасаа интэллэкний ер бусын чадвартай. Ялангуяа сайэнс, урлаг, хөгжимийн бүтээлүүдээр 

харуулдаг. 



өөрөө тусгал. Үүнийг тайлбарлахдаа төрөлтөнийн интуиц өгөгдөх боломжтой гэдэг. 

\жишээлбэл Хуссэрлийн ―төрөлтөнийн үзүүлэлт‖ гэсэн ухагдахуун\. Ингэж 

фэномэналчилагдсан Байх манифэстлэгдэх ба түүний төрөлтөн бас адил түүний 

Эксистэнц-тэй хамт манифэстацлагдсан. Энэ дээрх манифэстацуудын бат холбогдсон 

эгнээнээс ондоо юу ч биш.  

Тэгэхээр бид бүх дуализмыг арилгаж чадсан гэж үү? Мөн Эксистэнцлэгдчихсэн-ийг 

түүний манифэстацууд болтол рэдукцлэсэн үү? Гэтэл дээрх хэрхэн харагдаж буй вэ гэхээр 

бид тэдгээрийг шинэ дуализм руу хувиргасан мэт. Ондоогоор хэлбэл төгсгөллөг болон 

төгсгөлгүй дуализм руу хувиргасан мэт. Эксистэнцлэгдчихсэн-үүд манифэстацуудын 

төгсгөллөг эгнээ гэдэгээр рэдукцлэгдэхгүй. Яагаад гэвэл тэдгээрийн нэг бүр үргэлжийн 

өөрчлөгдөх субэкттэй хамаатай. Хэрэв нэг обэкт зөвхөн ганцхан ―сүүдэрэл ‖ харуулбал 

субэкт Байх хэрэгийг имплицдэх ба энэ ―сүүдэрэл‖-ийн эсрэг сэдэвүүдийг олшируулна. 

Энэ юунд хангалттай вэ гэхээр ажигласан сүүдэрэл‖-ийг төгсгөлгүй рүү олшруулахад 

хангалттай. Түүнээс гадна, тусгалуудын эгнээ төгсгөллөг гэвэл анхлан туссанууд ямар 

боломж үгүй вэ гэвэл дахин тусах боломжгүй ба үүнийг абсурд гэдэг ч бүгдээрээ нэгэн 

хугацаанд өгөгдөх боломжтой гэвэл түүнээс ч илүү абсурд. Биднийхээр фэномэний тухай 

тэори юмсын рэалитиг фэномэний обэктивитигээр орлуулдаг ба түүнийгээ инфинит 

рэгрэссээр шалтгаанчилдаг. Энд буй аяганы рэалити гэвэл тэр аяга энд. Харин тэр аяга би 

биш. Үүнийг бид хэрхэн тайлбарлах вэ гэхээр тусгалуудын эгнээ дүрэмүүдээр 

коннэкцлосон ба харин миний сайн муугаас огт хамаарахгүй. Гэтэл эгнээгээ эргэж 

анхаараагүй, өөрөө өөрийгөө рэдукцлэсэн тусгал интуитив болон субэктив хамууд ба 

субэкт хэрхэн аффицлах мөн цочихын нэг төрөл. Хэрэв фэномэн трансцэндэнт гэдэгээр 

өөрийгөө илчлэх ѐстой гэвэл субэкт өөрөө тусгалыг тотал эгнээ гэдэгээр 

трансцэндэнцлэнэ. Улаан гэдэг өөрийнхөө улааны талаар санаагаа агуулсан. Улаан гэдэг 

эгнээний дүрэм ба элэктролизээр дамжсан элэктроны гүйдэл. Хэрэв тусгал үргэлжийн 

трансцэндэнцлэгдэнэ гэдэгээр обэктийн трансцэндэнц зайлшгүй гэдэгээр 

шалтгаанчилагдана гэвэл үүнээс обэкт принципээрээ тусгалуудын эгнээг төгсгөлгүй 

гэдэгээр тавидаг. Жишээлбэл тусгал төгсгөллөг гэдэгээрээ өөрийгөө төгсгөллөг дотороо 

харуулдаг. Гэхдээ юу шаарддаг вэ гэхээр төгсгөлгүйгийн зүг даван туулна. Тэгсэнээрээ 

тэр тусгал юу гэдэгээр туссаныгаа нэгтгэнэ. Энэ шинэ эсрэг тэсрэг буюу төгсгөллөг ба 

төгсгөлгүй ондоогоор хэлбэл төгсгөллөг доторх төгсгөлгүй Байх ба тусгал хоѐрын 

дуализмыг орлодог. Тусах гэдэг зөвхөн обэктын нэг аспэкт. Харин обэкт бүхэл бүтэнээрээ 

аспэкт дотор ба тиймээс бүхэл бүтэнээрээ гадаа. Бүхэл бүтэнээрээ дотор гэсэн ойлголт 

аспэкт дотор манифэстацлагдахыг хэлэх ба тэр өөрийгөө тусгалын структур гэдэгээр 

харуулдаг. Түүний хажуугаар энэ эгнээний дүрэм. Бүхэл бүтэнээрээ гадаа гэдэг эгнээ 

өөрөө хэзээ ч тусаагүй ба мөн тусах боломж үгүй. Ингэж гадаа доторын шинэ эсрэг тэсрэг 

гэдэгээр тавигдана. Ондоогоор хэлэхэд тусгалын тусаагүй Байх. Үүнтэй ижилээр нэгэн 

потэнц фэномэн руу орох ба түүнд трансцэндэнц олгодог. Тэгсэнээрээ потэнц рэал эсвэл 

боломжийн тусгалуудын эгнээ дотор тэлдэг. Проуст-ын ―гэни‖ хэдийгээр гаргасан бүтээл 

гэдэгээр рэдукцлэгддэг ч төгсгөлгүйтэй ижил ба ингэж түүний бүтээлийг авах ба 

тэгсэнээрээ Проуст-ын бүтээлийг барагдашгүй гэж нэрлэх боломжтой. Гэтэл энэ 

барагдашгүй транстэнцдэнц ба инфинит рэгэрэссийг имплицлэдэг хэдий ч  обэкт болгон 

нэгтгэсэнээр хэксис биш үү? Төрөлтөн индивидуэл тусгалаас радикалаар таслагдсан ба 

яагаад гэвэл принципээр индивидуэл манифэстацуудын төгсгөлгүй эгнээ гэдэгээр 

манифэстацлагдаж чадах ѐстой.  



Ингэж зөвхөн ганц дуализмаар эсрэг тэсрэгүүдийн олон янзыг орлуулсанаар бид хожсон 

уу, алдсан уу? Үүнийг бид удахгүй харна. Энэ агшинд анхны консэквэнц ―фэномэний 

тэори мөн тусгалыг Кант-ын ноумэн
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 нэртэй фэномэнтэй адил Байх-д чиглүүлээгүй‖. 

Яагаад гэвэл тусгалын ард юу ч өгөгдөөгүй ба тэр зөвхөн өөрийгөө л харуулсан  тул энэ 

тусгал ондоо Байх-ыг өөрийнх мэтээр тээх боломжгүй. Ондоогоор хэлэхэд тэр тусгал юу ч 

биш-ийн субэкт Байх-ыг абсолут Байх-аас салгадаг нимгэн арис биш. Хэрэв тусгалын 

төрөлтөн ―тусах‖ гэвэл ондоогоор хэлэхэд Байх-ын эсрэг биш тусах гэвэл энэ тусахын 

Байх-ын лэгитим проблэм өгөгдсөн. Энэ проблэм биднийг энд ажиллууллана. Байх ба юу 

ч биш-ийг шинжлэх бидний анхны гараа.  

2. Байх-ын фэномэн ба фэномэний Байх 

Тусгал түүнээс ялгаатай али нэгэн Эксистэнцлэгдчихсэн-р тээгдэхгүй. Харин тэр өөрийн 

Байх-тай. Онтологчилсон шинжилгээнийхээ үед бидний тааралдах анхны Байх тэгэхээр 

тусгалын Байх. Тэр өөрөө тусгал мөн үү? Үүнд хариулахын тулд дараах: Фэномэн 

манифэстчилэгдсэн ба Байх ганцаараа али нэг шинжээр манифэстлэгдсэн. Яагаад гэвэл 

бид түүний тухай ярилцах боломжтой ба түүний тухай бас ойлголттой. Тэгэхээр Байх-ын 

фэномэн өгөгдөх ѐстой ба Байх-ын тусгал гэдэгээр өгөгдөх ѐстой. Тэгсэнээрээ түүнийг 

тайлбарлах боломжтой. Байх бидэнд али нэг хэрэгсэлээр шууд оролттой ба залхуурах 

эсвэл шижиглэх гэдэгээр илчлэгдэнэ. Харин онтологи Байх-ын фэномэний тайлбар 

гэгдэнэ мөн хэрхэн манифэстацласаныг тайлбарлах ба харин зуучлагч үгүй. Гэхдээ л 

онтологи бүрт өмнөх асуулт тавигдана. Энэ гаргасан Байх-ын фэномэн өөрөө фэномэний 

Байх-тай идэнтитэт үү? Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр надад илчлэгдсэн мөн надад туссан 

Байх, надад тусаж буй Байх, надад туссан Эксистэнцлэгдчихсэн-үүдийн Байх-ын натуртай 

ижил үү? Надад туссанаар энд хүндрэлгүй. Хуссэрлийн харуулсанаар эидэтийн рэдукц 

үргэлж боломжтой ба энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр конкрэт фэномэнийг ямар ч үед түүний 

төрөлтөн гэдэгээр давах боломжтой ба Хайдэггэрийнхээр Дазайн гэдэг онтчилж, 

онтологичилсон. Тэгэхээр фэномэн гэдэг үргэлж өөрийнхөө Байх руу давах боломжтой. 

Гэхдээ нэг бүрчилсэн обэктоос төрөлтөн хүртэлх шилжилт хомогэнээс хомогэнэ
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 рүү 

шилжих шилжилт. Тэгвэл Эксистэнцлэгдчихсэн-с Байх-ын фэномэн руу шилжих шилжилт 

мөн ижил үү? Эксистэнцлэгдчихсэн-үүд Байх-ын фэномэн руу давах өөрийнхөө Байх-ыг 

давахтай ижил үгүй. Ондоогоор хэлбэл нэг бүрчилсэн улаан өөрийнхөө төрөлтөнийг давах 

уу? Үүнийг үргэлжилүүлэн харцгаая. 

Нэг бүрчилсэн обэктуудад квалитинуудыг жишээлбэл өнгө ба үнэрийг ялгах боломжтой. 

Тэдгээрээс гаралтайгаар нэгэн төрөлтөнийг фикслэдэг ба яагаад гэвэл тэдгээр түүнийг 

имплицлэсэн ба яг л нэг тэмдэг утга имплицлэдэгтэй адил. ―Обэкт- төрөлтөн‖ гэсэн 

нийлбэр оригинизацласан бүтэн. Төрөлтөн обэкт дотор биш харин обэктын цаад учир. 

Ондоогоор хэлбэл тусгалуудын эгнээний дүрэм ба тэд илчилсэн. Гэхдээ Байх обэктын 

нэгтгэгдсэн квалити биш бас обэктын учир биш. Обэкт өөрийнхөө Байх-ыг заахдаа утга 

заадагтай адил биш. Жишээлбэл Байх-ыг бүртгэгдсэн гэдэгээр дэфиницлэх боломжгүй. 

Яагаад гэвэл бүртгүүлээгүй ч Байх өөрийгөө илчилдэг. Яагаад гэвэл энд Байгаа биш ч бас 

л Байгаа шүү дээ. Обэкт Байх-ыг эзэмшээгүй ба түүний эксистэнц Байх-ын партиципац ч 

биш, мөн харицааны али нэг төрөл ч биш. Энэ Байгаа гэдэг цорын ганц төрөл ба түүний 

Байх шинжийг дэфиницлэх цорын ганц төрөл. Яагаад гэвэл обэкт Байх-ыг далдлаагүй бас 
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 Noumena-Кантын мэдлэгийн тухай тэориг илэрхийлдэг ба трансцэндэнтал юмсыг илэрхийлсэн. Обэктууд 

буюу фэномэнүүд зөвхөн түүний тусгалууд.  
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 Homogenous-натураасаа ижил, адил төрөлийн, ондоошоогүй. 



илчлээгүй. Цаашилбал далдлагдаагүй ба яагаад гэвэл Эксистэнцчилэгдчихсэн-ий зарим 

квалитинүүдийг орхих таагүй явдал. Яагаад гэвэл түүний ард Байх-ыг олохгүй ба Байх 

өөрөө тэдний бүгдийн Байх. Тэр өөрийгөө илчлэхгүй бас обэктын Байх-ыг нэгтгэх гэж 

обэктоос барихгүй. Эксистэнцлэгдчихсэн-үүд өөрсдөө фэномэнүүд. Энэ юу гэсэн үг вэ 

гэвэл өөрсдөө квалитигийн оригинзацлагдсан нийлбэр гэдэгээр харуулдаг. Өөрийгөө 

харуулахаас биш өөрийн Байх-ыг харуулахгүй. Байх гэдэг энгийнээр илчлэлт бүрийн 

болзол. Тиймээс илчлэх гэсэн Байх болохоос биш илчилсэн Байх биш. Тэгэхээр 

Хайдэггэрийн хэлсэн онтологи руу давах гэдэг юу гэсэн утгатай вэ? Мэдээж би энд буй 

ширээг эсвэл сандалыг тэдний Байх-ын хувид давах боломжтой. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр 

ширээ-Байх эсвэл сандал- Байх гэсэн асуултуудыг тавих боломжтой. Гэхдээ энэ агшинд 

ширээ гэсэн фэномэнээс нүдээ салгаад Байх гэсэн фэномэн рүү чиглүүлнэ. Гэхдээ энэ 

илчлэлтийн болзол биш. Харин өөрөө илчлэлт буюу тусгал бөгөөд тэр илчлэлт өөрийн 

талаасаа Байх-ыг хэрэглэдэг ба түүний суурин дээр тэр илчлэх боломжтой.  

Хэрэвээ фэномэнүүдийн Байх өөрөө Байх-ын фэномэнүүд дотор уусахгүй гэвэл хэрэв бид 

Байх-ын тухай юу ч хэлж чадахгүй гэвэл юу тодруулагдах ѐстой вэ гэхээр Байх-ын 

фэномэн ба фэномэний Байх хоѐрын хооронд ямар харицаа тогтсон тодруулагдах. Энэ 

хүртэлх бодолууд Байх-ын фэномэний илчилсэн интуицаар инспирацлагдсан. Хэрэв бид 

Байх-ыг илчлэлтийн болзол биш гэдэгээр ажиглавал ондоогоор хэлэхэд тусгалын Байх 

гэдэгээр ажиглавал бид юуг ойлгох бэ гэхээр танихуй ганцаараа Байх-ын тухай тодруулга 

өгч чадахгүй. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр фэномэний Байх-ыг Байх-ын фэномэнд 

рэдукцлэхгүй. Нэг үгээр хэлэхэд Байх-ын фэномэнийг онтологичилон хэлэхэд гэгээн 

Ансэлмийн бурханы баталгаа ба Дэкартын онтологи гэх мэтийг нэрлэдэг. Эдгээр Байх-ыг 

дуудсан дуудлага. Фэномэн гэдэгээрээ трансфэномэналийн суурийг шаарддаг. Байх-ын 

фэномэн өөрөө Байх-ын трансфэномэналитиг шаарддаг. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр Байх 

өөрөө фэномэнуудын ард нуугдаагүй бас фэномэн тусгал биш. Фэномэн тусгал гэсэн үед 

Байх-ын суурин дээр өөрийгөө харуулдаг. Энэ хүртэлх ярилцлага юуг имплицлэсэн бэ 

гэвэл фэномэний Байх фэномэналитигээс салах ѐстой. Яг л илчилсэн шигээ эксистэнцлэх 

ѐстой. Тэгсэнээр түүний тухай танисаныг хэтрэх ѐстой ба мөн түүнд шалтгаанчлагдах 

ѐстой. 

Эрдэнэболдын АЛТАНШАГАЙ 
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“СОХОР ЦАГЧИН” 

Бүлэг 1: Маш магадтай бишийг тайлбарлах 

 

...Үргэлжлэл  

Тэдгээр комплэкс обэкт голдуу тэнцүү гэхийг энгийн нэг эсэргүүцэх тэдгээр олон хэсгүүд 

илүү нэг төрлийн. Хэтэрогэнэ буюу олон хэсгүүд магадгүй шаардлагатай нөхцөл. Гэхдээ 

энэ хангалттай биш. Обэктууд юугаар дүүрдэг вэ гэхээр олон хэсгүүдээс ба дотоод 

структур хэтэрогэнэ. Комплэкс үгүй сэнсэд би ямар нэг тэрм хэрэглэх шаардлагатай. Монт 

Бланкийн
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 тохиолдолд ондоо төрлийн хад чулуунуудаас бүрдсэн тэдгээр зам бүгд 

хоорондоо хутгалдсан эмх замбараагүй. Хэрэв та уулын хаа нэгтээ огтолвол хуваагдсан 

хувиуд нэг нэгэнтэйгээ дотоод конституциараа зөрнө. Монт Бланкад бий шиг структурын 

хэтэрогэнэ сүүтэй цэлцэгнүүрт үгүй. Гэхдээ өнөөг хүртэл биологичийн ашигласан ямар ч 

тэрм сэнсэд комплэкс биш. Комплэксийн дэфиниционы эрэлд бид магадын матэматик 

идэйг нэмж ашиглахыг оролдсон. Бид дараах дэфиницийг гаргахыг оролдлоо:комплэкс 

юм гэдэг өөрөөс л урган гарсан хэсгүүдийг цэгцлэх замаар гарч ирдэг ба ганц шаансаас 

гарсанаас адилгүй. Алдартай астрономичоос аналогийг зээлэе. Хэрэв та онгоцны 

хэсгүүдийг аваад Боинг угсрах тохиолдол болвол онгоцны тэдгээр жижиг хэсгүүдийг 

таамгаар л байрлуулна. Онгоцыг актуал болгох замуудын боломж биллион биллион ч 

онгоцыг нэг л замаар босгоно. Хуманы хэсгүүдийг тэдгээрээс ч илүү олон замаар 

байрлуулна. Комплэксийн найдвар төрүүлсэн энэ дэфиницэд дөхсөн ч эдүгээ илүү их 

хэрэгтэй. Монт Бланкийн жаахан хэсгүүдийг овоолох замууд магадгүй биллион биллион 

байж болох гэж хэлнэ. Тэдгээрийн зөвхөн нэг Монт Бланкыг босгоно. Юу тэдгээрийг 

компликэт болгож буй вэ? Хэрэв Монт Бланк энгийн юм бол тэдгээр хуман болон онгоцыг 

компликэт хийсэн үү? Хэсгүүдийн нэг хосгүй коллэкц бол бусад замбараагүй ба магадтай 

биш. Эвдэрсэн айркрафт овоолж хаядаг Иард хосгүй овоолсон хоѐр хогууд адил биш. 
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Хэрэв та нисэх онгоцны хогоос шидсээр онгоц босгох бол яагаад Монт Бланк ба сарыг 

онгоц шиг босгож болохгүй вэ? Яагаад гэвэл атомуудыг байр байранд оруулах магадтай 

биш. Чухамдаа зарим гологдолын аррэнжэмэнт 2 дахинаар нисэх онгоцны ажлын хамт 

зөвхөн хаясан тухай гэх магадтай. Тийм ээ, бид яагаад тэдгээр овоолсон хаягдал эсвэл 

Монт Бланк эсвэл сар эсвэл үнэхээр комплэкс нисэх онгоц ба нохойн талаар яридаггүйн 

учир тэдгээр бүх кэйсүүд атомын маш магадтай биш аррэнжэмэнт үү? Миний унадаг 

дугуйны түгжээний комбинац 4,096 ондоо позицтой. Тэр нэг бүр сэнсэд маш магадтай 

биштэй адилхан. Хэрэв та дугуйнуудыг замбараагүй эргүүлвэл тэдгээр 4,096 позициуд нэг 

бүр адилхан үзэгдэх янзгүй. Би дугуйнуудыг замбараагүй эргүүлж чадах ба ямар ч 

хамаагүй тоог хайж харуулан уулга алдан араас: ―Ямар гайхалтай вэ‖ гэнэ. Тэдгээр тоо 

дахин тусах магадын хуви 4,096. Ялимгүй гайхамшиг! Тэдгээр бол уулан дах хаднуудын 

тухай партикулар аррэнжэмэнттэй эквивалэнт буюу овоолсон хогон дах мэталын маш 

жижиг хэсгүүд шиг комплэкс. Гэвч дугуйн тэдгээр 4,096 позициудын нэг үнэхээр 

сонирхолтой цор ганц. Комбинац 1207 бол тэдгээр комбинациудаас түгжээг нээх цор ганц 

ни. Цор ганц 1207-г үйлдвэрлэгч уридаас тусгайлан хийсэн. Хэрэв та дугуйнуудыг 

таамгаар эргүүлэхэд тохиолдох 1207 эхний цохилт ба та дугуйг хулгайлах гэвэл ялимгүй 

гайхамшигийг харна. Олон комбинацаар залгагдсан түгжээнүүд банкны найдвар ба хэрэв 

таны гэнэтийн довтолгоо азтай байвал маш олон гайхамшигт магадын хувиуд олон саяд 1 

давтагдах ба таны хулгайлах чадварыг аз түших болно. Одоо цохилтын завшаан болж 

азтай тоо банкны сэйфийг онгойлгохтой эквивалэнт бол бидний таамгаар угсарсан Боинг 

747-н мэтал хог эргэн тойронд шидэгдэх тохиолдолтой аналоги. Бүх сая сая цор ганцын 

араас маш магадтай биш хамт. Учир түгжээний комбинацын позициудаас зөвхөн нэг л 

түгжээг онгойлгоно. Бүх сая сая цор ганцуудтай адил ч араасаа маш магадтай биштэй 

адил. Хаягдалын овоо бол олонд түгсэн зөвхөн нэг л аррэнжэмэнт. Тэдгээр олонд түгсэн 

ганц аррэнжэмэнт эсвэл сэйфийг онгойлгосоны араас хийх зүйл үгүй. Энэ бол уридаас 

тааруулсан ба хожимдсонтой холбоогүй. Комбинацыг бэхлэхэд түгжээ үйлдвэрлэгчэд 

банкны мэнэжэр зөвлөдөг. Нисэх абилитиг бид нисгэгчийнх гэж уридаас тусгайлан 

нэрлэсэн. Бид агаар дах онгоцыг хараад батгүй. Яагаад гэвэл хэрэв онгоцыг таамгаар 

угсарсан бол тэдгээр мэталын хогны хамт шидэгдэх учраас бид шидэгдэх магадын 

хувиудын давтагдалын бөөгнөрөлөөс нисэх чадвар бол 2 дахин агууг мэддэг. Одоо, хэрэв 

Монт Бланкад цугтаа эрчилсэн хаднуудын али зам гэх бүх боломжыг хэлэлцэх зөв, 

тэдгээрийн нэг л Монт Бланкад хүргэнэ гэдгийг бид мэднэ. Гэхдээ Монт Бланк шиг 

үүнийг бид араас дэфиницлэж мэднэ. Шидэгдсэн хад чулуунуудтай маш олон тооны 

замуудын али нэгийг магадгүй Монт Бланк уулын нэртэй шошготой гэх боломжтой. Ямар 

нэг спициал үгүй партикулар Монт Бланкийн тухай гэдгийг бид мэднэ.Уридаас онцлон 

нэрлээгүй, хөөрөх онгоцтой эквивалэнтгүй эсвэл найдвартай хаалга савж онгойлгох болон 

мөнгө урсан орохтой эквивалэнт. Сэйфны хаалгыг савж онгойлгохын эсвэл онгоц нисэх, 

амид биеийн кэйсд юу эквивалэнт? Заримдаа үүний төстэйг бараг л үгчилдэг.  

Хараацай ниснэ. Нисдэг машиныг нийлүүлж хийх амаргүйг бид хардаг. Хэрэв та 

хараацайн бүх цэллэнүүдийг бариад тэдгээрийг хамт таамгаар байрлуулсаны үр дүнд 

обэкт нисэхгүй болох шаанс тэгээс ондоо. Бүх амид юмс нисдэггүй, гэхдээ тэдгээрийн 

бусад юмс маш магадтай биш яг уридаас нэрлэгдээгүйгээр хийдэг. Халим нисдэггүй, 

гэхдээ тэд сэлэх ба хараацай нисдэг шиг чадмаг сэлнэ. Шанс тэр таамгаар бөөгнөрсөн 

халимны сэлэх цэллэнүүд ба ганц хурдан сэлэхийг л зөвшөөрнө. Актуал чадмаг сэлдэг 

халим бол өчүүхэн /таамгаар бөөгнөрсөн халимны сэлэх цэллэнүүд халимыг 

хурдан,актуал,чадмаг сэлүүлэх шаанс өчүүхэн/. Энэ хэрэгт шонхорын нүдтэй зарим 



философич /шонхорын нүднүүд маш гярхай-чи шонхорын нүдний дэргэд нүдний болорыг 

гэрэлд мэдрэмтгий цэллэгээр таамгаар солиж хийж чадахгүй/ циркулар аргумэнтийн тухай 

бувтнаж эхэлнэ. Хараацай нисдэг гэхдээ тэд сэлж чадахгүй, мөн халим сэлнэ, гэхдээ тэд 

нисэж чадахгүй. Үүнийг бид нисэгчид эсвэл сэлэгчидийн бөөгнөрөл гэх бидний таамаг 

амжилттай эсэхийг ялгаж тогтооно. X цэллэ мэт амжилтыг бол ялгахыг бид зөвшөөрнө 

гэж үзсэн ба нээлттэй орхих яг ямар Х бидэнд байдаг шиг цэллэнүүд хүртэл шидэгдэхийг 

оролдох бол. Цэллэнүүдийн цул таамгаар магадгүй  ичигчид шиг сохор номин эсвэл 

сармагчин шиг эффисэнттэй уулчин шиг цугларсан. Энэ магадгүй маш сайн салхин 

сөрфинг эсвэл тостой даавууны өөдсөөс шүүрч авах эсвэл алга болох хүртлээ байнга 

явсаар хорогдох цирклүүд. Жагсаалт цааш үргэлжилж чадсан. Үүнийг чадах уу эсвэл?  

Хэрэв жагсаалт үнэхээр үргэлжилж чадсан бол магадгүй миний хипотитикжсэн 

философичид хэргийн учир байгаа. Чи матэргүйгээр эргэн тойрон дах матэрийг хэрхэн 

хөдөлгөх вэ, үр дүн ихэвчилэн бөөгнөрөл байж чадах юунд сайн. Үүний дараа тэдгээрийг 

хэлэхдээ халим ба хараацайнаас дээгүүр ов зали хэрэглэж хэлсэн зөв гэх болно. Гэхдээ 

биологичид тэдгээр юунд сайн конституцаас илүү тодорхой. Бидэнд амитадтай адил обэкт 

буюу ургамал тэдгээрийг эсвэл зарим амид сортын амжилттай үйлдвэрлэлийг таних 

шаардлага хамгийн бага/тэдгээр илүү нарийн буюу лист дэх төрлүүдийн зарим гишүүдээс 

нөхөн үржихэд хангалттай урт амидралтай/. Тэдгээр нисдэг, сэлдэг, моддоор дүүжигнэдэг 

амидыг хийх замууд нилээн олон. Гэхдээ, хэдийгээр амидын замууд магадгүй олон ч 

тэдгээрийн үхсэний замууд нэн их. Энэ бол эргэлзээгүй учир амид биш илүү. Та магадгүй 

цэллэнүүдээ таамгаар хамт хөдөлгөхөд цаанаа биллион биллион жилүүд болох ба та нэг 

биш бөөгнөрөл хөдөлгөх болно. Тэгэхдээ тэдгээр нисэгч, сэлэгч эсвэл ичигч эсвэл гүйгч 

буюу ямар нэгийг жигд тааруухан хийн ами зууж өөрөө өөрийгөө амидруулахтай адил 

өчүүхэн тайлбарлаж чадсан. Энэ сүрхий урт ба аргумэнтийг сунжруулдаг. Эхлээд тэнд 

хэрхэн очсон эхний газар руу ирсэн хугацааг сануулна. Бид ямар нэг юм компликэт 

гэдгийг хэлвэл түүн рүү нарийн замыг хайж очно. Бид тэдгээр хумануудын болон сохор 

номингууд бас чийгний өтнүүд бас онгоцууд, цагууд адилхан гэхдээ сүүтэй цэлцэгнүүргүй 

эсвэл Монт Бланк эсвэл сараас ондоогэж мэхлэхийг оролдсон. Хариулт уридаас өгөгдсөн 

квалитэттэй, ба амид юмсын хувид пропэнси. Туршлагаар нисдэг партикулар абилититэй 

адил бусад нисэх туршлагыг онгоцны инжэнэр магадгүй бахдана, эсвэл гэнэралаас илүү 

юуд пропэнсэнал шиг үхлийг хааж хойшлуулах абилити нөхөн үржихүйн гэнийг үржүүлэх 

абилити. Үхлийг хааж хойшлуулахын тулд бид бүгд ажилладаг. Хүний бие ахуйтайгаа 

тэнцвэрээ олох гэсэн тэнд-үүдтэй. Өөрөө өөртөө тэдгээр ямар нэг үхлүүдээс-биеийн 

тэнцвэрийн байрандаа буцах ахуйн тэнд-үүдийн хамт. Зарим нэг амид биеийн 

хэмжигдэхүүн болох биеийн тэмпэратур, усны эзлэхүүн, хүчилшил, цахилгаан чадамжийг 

авч үзвэл орчныхоо хэмжигдэхүүнээс мэдэгдэхүйц ондоо гэдэгийг хялбар анзаарч болно. 

Жишээлбэл бидний бие орчны хэмээс ихэнхидээ халуун бөгөөд цаг агаар хүйтэрвэл 

биеийн дулаанаа хадгалахын тулд илүү их эрчимтэй ажилладаг. Бид үхвэл хийгдэж буй 

ажил зогсож орчны хэмтэй адил болно. Гэвч амитан бүр орчныхоо тэмпэратураас ялгарах 

гэж хүч гаргадаггүй ч түүнтэй төсөөтэй ажил үргэлжилсээр. Жишээлбэл: Хуурай цаг 

агаартай улсад ургамал амитан өөрийн шингэнээ алдахгүйн тулд тэдний бие махбоди 

ажилласаар. Ондоогоор хэлбэл тэд дэлхийн хуурай гадарга руу ус цутган ордог 

натуралжисан тэндэнцийг мөрдөн амидардаг. Эс бөгөөс амидрахгүй. Илүү гэнэралаар 

амид юмс үхэхгүйн тулд актив ажиллахгүй бол аажим автоном эксист кэйс биш болж 

орчиндоо уусдаг. Тэдэнд хэзээ нэгтээ үхэл тохиолдоно. Бид мэдрэлээрээ ажилладаггүй 

хиймэл машинуудыг амид юмс шиг хүндтэй гэж али хэдийн зөвшөөрсөн. Тэд орчинтой 



тэнцвэржүүлэх тэдгээр тэндийг зөвшөөрдөг. Монт Бланк удаан хугацаанд эксистлэсэн ба 

дахиад ч хэсэг хугацаанд эксист. Гэвч энэ чигээрээ үүрд эксистэнцлэхгүй гэдэг лавтай. 

Гравитацийн нөлөөгөөр хад чулуунууд тэр газрын хөрсөндөө үлдэнэ. Тэдгээрийг тэнд 

байлгахийн тулд ямар нэг ажил хэрэггүй. Монт Бланк газар хөдлөлт болж түүнийг эвдлэх, 

хугацааны урсгалаар уусан үгүй болох хүртэл эксистлэнэ. Түүнийг элэгдэж цоороход 

засварлахаар оролцох хэрэг үгүй буюу амид бие эвдрэх замаар өөрөө л нэг өдөр эвдэрнэ. 

Энэ зөвхөн физикийн жирийн хуулид дуулгавартай захирагдана. Тэгвэл амид бие 

физикийн хуулиас гадуур гэж үү? Мэдээж үгүй. Энэ бол амид матэр дэх физикийн 

хуулийг ухамсаргүйгээр бодож гуйвуулсан явдал. Физикийн фундамэнтал хүчтэй 

өрсөлдөх амидралын хүч дээд натурт ч үгүй. Тэдгээр физикийн хуулиудыг ашиглахыг 

гэнэнээр оролдоход л бүх амид биеийн төрхийг ойлгох ба та ч түүнээс нэг их хол бишийг 

олох болно. Бие бол хэсгүүдийн конституц ба комплэкс юм гэдгийг чи физикийн 

хуулиудыг бүхэлд биш хэсгээс ашиглаж төрхийг ойлгоно. Биеийн төрх бол бүхэлдээ 

тэдгээр хэсгүүдийн интэракционуудын консэквэнц мэт илэрдэг. Хөдөлгөөний хуулиудийг 

туршихад тохиолдох жишээ: Үхсэн шувууг агаарт шидвэл физикийн номонд бичсэний 

дагуу тодорхой параболоор хөөрч улмаар газрын гадарга дээр унана. Ондоогоор хэлбэл 

тодорхой масс бүхий, агаарын эсэргүүцэлтэй тулгарсан хатуу бие яаж төрхжих ѐстой 

түүний адил төрхжинө. Харин амид шувууг агаарт шидвэл ямар нэг тодорхой параболоор 

хөөрөхгүй ба нисэн одно. Магад мужийн хаа нэг хил дээр очоод бууж ч болох. Шалтгаан 

физикийн хуули булчингийн цэллэ бүрт үйлчилнэ. Үр дүн булчингуудын ажиллагаа 

далавчийг хөдөлгөж шувуу агаарт тогтож буй хэрэг. Амид шувуу гравитацийг 

эсэргүүцээгүй ба үргэлж доош татагдсаар. Гаднаас харахад түүний далавч физикийн 

хуулийг сөрөн ажиллаж буй мэт харагдах боловч үнэн хэрэгтээ доторх булчингууд 

физикийн хуулийн эсрэг шувууг агаарт тогтоож буй. Хэрэв бид гэнэн агаад үүнийг зүгээр 

л нэг тодорхой жин бүхий агаарын эсэргүүцэлтэй тулгарсан бүтэцгүй бөөм гэвэл 

физикийн хуулийг зөрчиж буй гэж болох. Гэвч бидэнд тэрхүү амитан өөрийнхөө түвшин 

бүртээ физикийн хуули үйлчилж буй олон дотоод бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй үр дүн бүхэл 

биенд төрхжидөг гэдэгийг санахад асуудал ойлгомжтой болно. Энэ зөвхөн амид юмсад 

ажиглагдахгүй. Бүхий л хүн машинаар хийгдсэн комплэкс обэктуудыг хэрэглэж болмоор. 

Энэ асуудлаар сүүлчийн сэдэв болох философийн бүлэг дээр дискуссдэвэл илүү дээр гэж 

үзэв. Бид комплэкс юм гэж юу болохыг харлаа. Хэрэв ойлгоход компликэт машин, амид 

биет хэрхэн ажилладагийг сонирхвол харин ямар төрлийн тайлбар бидний сэтгэлд нийцэх 

бол? Хариулт өмнөх параграфт бичсэний адил буюу ондоогоор хэлбэл машин эсвэл амид 

биеийн хэрхэн ажиллахыг ойлговол компонэнт хэсгүүдээрээ бас тэд хэрхэн бусадтайгаа 

интэракцлахыг харна. Хараахан ойлгоогүй комплэкс юмс буй гэвэл өөрсдийнхөө али 

хэдийнээ ойлгосон тэрмүүд дээр ирээд тэндээсээ цааш судална гэсэн үг. Хэрэв, уурын 

хөдөлгүүрийн ажиллагааны тухай инжэнэрээс асуувал хариулт надад гэнэрал ба гоѐ идэй 

гэж намайг ятгана. Би Жулиан Хакслэйтэй адилаар илрэх импрэссгүй ба инжэнэр ахиад 

үүнийг уурын тэрэг хөдөлгөдөг гэж хэлнэ. Мөн хэрэв тэр бүхэл бүтээж буй бүхий л нэгж 

хэсгүүдээс илүү гэх сонирхолгүй зүйл хэлвэл би түүнийг яриаг таслаад: энэ яах вэ, яг яаж 

ажилладагийг хэлэхийг хүснэ. Миний сонсохыг хүсэж буй хариулт юу гэвэл 

хөдөлгүүрийн хэсгүүд бусадтайгаа хэрхэн интэракцлаж хөдөлгүүрийн бүхий л төрхийг 

үйлдвэрлэдэгийг тайлбарлуулах. Би эхэндээ уридаас бэлтгэсэн маш олон дэд 

компонэнтуудтай тэрмүүдийн тайлбарыг зөвшөөрөх, гэтэл хэний ч өөрийн дотоод 

структур болоод зэгсэн компликэт төрхийг магадгүй тайлбарлашгүй. Хэрэв инжэнэр 

галын хайрцаг, уурын тогоо, цилиндр, бүлүүр уур тохируулагч гэх нэгжүүдийн нэрийг 



эхэнд тайлбарлаж чадсан бол зөвшөөрөх. Инжэнэр тэдгээр нэгжээс али нэгийг 

тайлбарласан гэж хамгаална. Би тэдгээр партикулар юмын өөрийн нэгжүүд хуви хувидаа 

хэрхэн ажилладагыг асуухгүйгээр зөвшөөрөх момэнт тэдгээр партикулар юмс нэг бүр 

хоорондоо интэракцлаж хөдөлгүүрийг бүрэн хөдөлгөж буйг ойлгосон үед. Мэдээж би 

тэдгээр тус бүр яаж ажиллах эсэхийг чөлөөтэй асуусан. Ууршилтын урсгалыг уур 

тохируулагч зохицуулж хөдөлгүүрийг бүхэлд хөдөлгөх төрхийн фактыг би ойлгосон 

харин одоо өөрөө өөрийнхөө уур тохируулагчид сониуч зан эргэв. Би одоо өөрийн төрхөө 

хэрхэн олдогыг дотоод хэсгүүдийн тэрмүүдээр ойлгохыг хүснэ. Энэ бол компонэнт доторх 

дэд компонэнтийн хиэрархи. Организацийн дотоод хэсэг болох дэд компонэнтууд 

хоорондын интэракционы тэрмүүдийн тайлбар өөрийн гэсэн түвшинтэй ба бүрэлдэхүүн 

хэсгийнхээ төрх болдог. Хиэрархи бүрийг судалж ойлговол хэрхэн ажилладгийг асуух 

шаардлагагүй. Түүнчлэн энэ нэг хэдэн төмрийн тухай зөв ойлголттой болсондоо хүмүүс 

баяртай гэх болно. Яагаад гэвэл тэр бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг агуулж буй илүү комплэкс 

мэханизмын талаар тайлбарлахад бэлтгэл болно. Мэдээж физикчид төмөрөөр явахдаа 

эргэлзэхгүй. Харин тэд яагаад төмөр хатуу нугарддаггүйг асуух ба цаашлаад хумхийн 

тоос, кваркын үндсэн хэсэг рүү гүнзгий орж судалдаг. Гэвч амидрал гэдэг бүх зүйлийг 

суралцах гэвэл хэтэрхий богинохон. Хэрэв бид эхний нэг болон хоѐр түвшинд л шат 

дараалан суралцчихвал ямар нэгэн комплэкс зүйлийн талаар хэний ч сэтгэлд нийцэхүйц 

тайлбар өгч чадна. Тээврийн хэрэгслийн ажиллах горим гэхэд л цлиндр, карбиратор, гал 

дамжуулагчаар тайлбарлагдана. Эдгээр бүрэлдэхүүн бүрд дараагийн түвшний тайлбар 

үлддэг хэдий ч та мотор хэрхэн ажилладгийг асуухад би Ниутоны хуули яривал намайг 

биеэ тоосон амитан гэж бодох, харин бодисын маш бага хэмжээ тоосонцорын түвшинд 

тайлбарлавал илэрхий төөрөлдүүлэгч гэх магадтай.  

Саянжамцын МӨНХГЭРЭЛ 
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“ЗАРАТУСТРА ИНГЭЖ ЯРИЛАА” 

 

Заратустрагийн өмнөх үг. 

Нэг 

Заратустра гучин настайдаа нутгаа, нутгийнхаа нуурыг орхиж уул руу явжээ. Тэнд 

Заратустра оюуны мэдрэмж, ганцаардалыг эдэлж, арван жилийг өнгөрөөсөн хэдий ч 

уйдаж ядарсангүй. Эцэст түүний сэтгэл хувирчээ.  

Нэгэн өглөө ургахын улаан нарнаар Заратустра эртлэн босч, нарны өөдөөс харан зогсоод 

ингэж ярилаа.  

―Од чи том од. Хэрвээ чи гэрэлтэхгүй гэвэл чиний жаргал юу билээ. Арван жилийн турш 

чи миний энд агуй руу ирсэн. Хэрвээ би байгаагүй, миний бүргэд байгаагүй, миний 

могойнууд байгаагүй гэвэл чи өөрөө өөрийнхөө гэрлэндээ хэдийнээ ханана. Гэтэл бид 

өглөө болгон чиний гэрлийг хүлээж, чиний илүүдсэн гэрлийг авч, мөн түүний төлөө чини 

чамайг адисласан шүү дээ. Хараа ч. Би одоо цэцэрхэлээрээ бардамнаж эхэллээ. Зөгийнүүд 

ч балаа их цуглуулахаараа бардамнадаг. Харин хэн над руу гараа сунгана вэ? Би түүнийг 

харсаар... 



Би бэлэглэхийг хүснэ. Би хуваарилахыг хүснэ. Тэгсэнээрээ тэнэг болон ядуу хүмүүсийн 

дунд цэцнүүд өөрийнхөө баялагаараа баярлах хүртэл.  

Үүний тулд би доошоо бууя даа. Яг л нар чи оройтохоор юу хийдэг вэ? Далайн цаагуур 

ордог. Түүний дараа чи доод ертөнцөд гэрэл өгдөг. Нар чи хэт баян од шүү дээ. 

Би чамтай адил доошоо буулаа. Өөрсдийгөө хүн гэж нэрлэдэг хүмүүс рүү очлоо. 

Тайван нүд нар чи намайг адисла! Юуг вэ гэхээр атаархалд хүрэхгүйгээр их жаргалд 

хүрэхийг мини адисла. 

Аяганаас алт болон урсах усыг чи адисла. Тэгсэнээрээ тэр чиний цацрагийг хаа л бол 

тийшээгээ тээж явна. Хараа ч, тэр аяга дахиад хоосрохыг хүснэ. Мөн Заратустра дахиад 

хүн болохыг хүснэ. 

Ингээд Заратустрагын буулт эхлэв.  

Хоѐр. 

Заратустра ганцаараа уулнаас буухдаа хэнтэй ч тааралдсангүй. Харин ой руу ортол өмнө 

нэгэн өвгөн зогсож буй. Тэр өвгөн ариун овоохойгоо орхин ойд үндэс түүхээр яваа ажээ. 

Өвгөн Заратустрад ингэж ярилаа: Надад энэ зугаалагч харийн биш, тэр зарим жилүүдэд 

үүгээр явдаг шүү дээ. Түүний нэрийг Заратустра гэдэг, харин тэр хувирчээ. Тэр үед чи 

үнсээ уул руу зөөсөн. Өнөөдөр чи галаа тал хөндий рүү зөөнө үү? Чи тэгээд гал гаргасан 

гэж шийтгэгдэхээс айхгүй биз? 

Тиймээ би Заратустраг танина. Түүний нүд цэвэрхэн, мөн амны цаана ямар ч бузаргүй. 

Тиймээс тэр яг л бүжигчин шиг явдаг бус уу? 

Заратустра хувирчээ. Заратустра хүүхэд болжээ. Заратустра гэгээнтэн болж гэгээрчээ. 

Одоо чи тэгээд унтсан унтаануудтай юу хийх гээ вэ? Чи далайд яваа мэт ганцаараа 

амидарсан, мөн далай чамайг тээсэн. Одоо чи газардах гээ юу? Чи тэгээд өөрийнхөө 

махбодиор өөрөө тээх үү?  

Заратустра хариуллаа: Би хүмүүст хайртай.  

Санваартан ингэж хэлэв: Яах гэж би ой руу явав? Би хүмүүст дэндүү хайртайдаа тийшээ 

яваагүй гэж үү? Одоо би бурханд хайртай. Хүмүүст би хайргүй. Хүмүүс миний хувид 

дэндүү төгс биш. Хүмүүсийг хайрласан хайр намайг ална.  

Заратустра хариуллаа: Хайрын тухай би юу хэллээ. Хүмүүст би бэлэг хүргэх гэж буй шүү 

дээ. Тэдэнд юу ч битгий өг гэж санваартан хэлэв. Харин тэднээс ав. Түүнийгээ тэдэнтэй 

зөөвөрлөө ч. Тэр л тэднийг баярлуулна. Хэрвээ чи тэрэнд баярлана гэвэл шүү. Чи тэдэнд  

юм өгөхийг хүсвэл зүгээр л өглөг бариц өг. Тэд түүнийг чини гуйна.  

Үгүй гэж Заратустра хариулав. Би тэдэнд өглөг бариц барихгүй. Яагаад гэвэл би тийм 

ядуу биш.  

Санваартан Заратустрагийн тухай инээж ингэж ярилаа. 

Чи тэгэхээр үнэт бэлгээ тэднийг авна гэдэгт анхаарах хэрэгтэй. Тэд шинээр сууришигчдын 

эсрэг хардлага ихтэй. Тиймээс тэд биднийг бэлэг өгнө гэдэгт хэзээ ч үнэмшихгүй. 

Гудамжаар гарах бидний дуу чимээ дэндүү ганцаардмал. Тэд шөнө орондоо хэвтэж үедээ, 

нар гарахаас өмнө гудамжаар явах хүмүүсийн дууг сонсвол зөвхөн энэ хулгайч хаачихна 

вэ гэж асуудаг. 



Хүмүүс рүү битгий яв ойдоо үлд. Харин амитад руу оч. Яагаад чи над шиг баавгайнуудын 

дунд баавгай шиг, шувуунуудын дунд шувуу шигийг хүсэхгүй вэ?  

Санваартан тэгээд юу хийдэг юм бэ? гэж Заратустра асуув. 

Санваартан хариуллаа: Би дуу зохиодог. Дуугаа аялдаг. Дуу зохиохоороо би инээдэг, 

уйлдаг бас чарладаг. Ингэж би бурханыг хайрладаг. Тэр бол миний бурхан. Чи тэгээд 

бидэнд юу бэлэглэх юм бэ?  

Заратустра энэ бүхнийг сонссоныхоо дараа санваартантай мэндлээд ―Би та нарт юу өгөх 

вэ?‖, бас ―Би та нараас юу ч авахгүй‖ гэв.  

Ингээд тэд салан явцгаав. Санваартан, залуу хоѐр яг хоѐр хөвгүүн шиг инээлдэв.  

Ингээд Заратустра ганцаараа үлдсэн үедээ өөрийнхөө зүрх сэтгэлд ингэж ярив. Ийм юм 

болно гэж үү? Энэ хөгшин санваартан ой дотроо энэ тухай ерөөс сонсоогүй гэж үү? 

Бурхан үхсэн шүү дээ.  

Гурав. 

Заратустра ингээд ойд ойрхон дараагийн хотод очив. Тэр зах дээр олон ардуудтай 

тааралдав. Ардууд зах дээр олсон дээр бүжиглэгчийг харах гэж буй. Заратустра ардуудад 

ингэж ярилаа: ―Би дээд хүн та нарыг сургана. Хүн гэдэг өөрөө өөрийгөө давах ѐстой. Та 

нар өөрөө өөрийгөө давцгаахын тулд юу хийцгээв? Хүмүүсийн хувид сармагчин гэж юу 

вэ? Инээдэгүүд үү? Ичицгээдэгүүд үү? Яг үүнтэй ижил хүмүүс, дээд хүн болох ѐстой. 

Инээдэгүүд үү? Ичдэгүүд үү? Та нар өтнөөс хүн болох зам туулсан. Та нарын зарим чини 

өт хэвээрээ. Та нар нэг үе сармагчин байсан. Өнөөдөр ч гэсэн хүн та нар сармагчингаас 

илүү сармагчин. Хэн та нарын дундаас цэцэн бэ? Тэр ч мөн ургамал ба сүнс хоѐрын 

хоорондох завсардсан завсардал. Гэхдээ би та нарыг сүнсүүд эсвэл ургамлууд гэж хэлсэн 

билүү. Хараа ч би та нарыг дээд хүн болгоно, хүмүүс болгон сургана. Дээд хүн бол газар 

дэлхийн цаад учир та нарын хүсэл чини гэж хэлнэ. Дээд хүн чи газар дэлхийн гол учир 

болооч.  

Би та нарт ах дүүс мини газар дэлхийдээ хани бол гэж гуйя. Мөн цаашилбал газар 

дэлхийгээс дээгүүр хорвоогийн тухай яригчдад битгий үнэмш гэж хэле. Та нар мэдсэн 

мэдээгүй тэд нар чини хор найруулагчид. Амидралыг тэд үзэн ядагчид. Мөн тэд 

хордогдсон. Тэднээс газар дэлхий залхсан. Тиймээс тэд эндээс яваг. Нэг үе бурханд 

бишрэгчид том бишрэлтнүүд байсан. Харин бурхан үхжээ. Тиймээс бишрэлтнүүд ч гэсэн 

үхсэн. Одоо газар дэлхийгээ биширнэ гэдэг аймшигтай. Газар дэлхийн цаад учрыг судалж 

мэдээгүйгээс буюу дээдсээс дээгүүр тавина гэдэг аймшигтай. Нэг үе зүрх сэтгэл махбодыг 

үзэн ядсан. Тэр үе тэр үзэн ядалд дээд байсан.Тэд махбодыг туранхай, ясархаг, өлсгөлөн 

болгохыг хүссэн. Ингэж газар дэлхийгээс хөндийрсөн. 

Гэтэл зүрх өөрөө яасан туранхай, ясархаг, өлсгөлөн бэ? Ингэж зүрх сэтгэлийн дур тачаал 

харгислал болжээ. Ах дүү та нар мини хэлээч. Та нарын махбод чини зүрх сэтгэлийнхээ 

тухай юу ярина вэ? Та нарын зүрх сэтгэл чини ядуурал, бохирдол биш үү? Мөн 

арчаагүйдсэн тавгүйтэл биш үү? Үнэндээ хүн гэдэг бохирдсон гол мөрний урсгал. 

Тиймээс гол мөрөнг авсан ч, бохирдохооргүй том хэмжээний далай тэнгис чи байх ѐстой. 

Хараа ч дээд хүн та нарыг би сургана. Тэр бол та нарын далай тэнгис. Түүн дотор та нарын 

бүдүүлэг чини живж устах ѐстой. Та нарын үзэх гэсэн, эдлэх гэсэн хамгийн том зүйл чини 



юу вэ? Энэ бол та нарын үл тоомсорлолын үе чини ирлээ. Энэ цаг мөчид та нарын жаргал 

чини бузардал болно. Бас та нарын ухамсар чини, эрдэм чини бузар болно. 

Тэр үед та нар юу гэж хэлэх вэ? Миний жаргал юу болчихов? Энэ ядуурал, бохирдол 

арчаагүйдлын тавгүйтэл үү? Гэхдээ миний жаргал өөрөө өөрийнхөө Дазайн-ыг зөвтгөх 

ѐстой. 

Тэр үед та нар юу гэж хэлэх вэ? Миний ухамсарт юу болчихов? Мэдлэгийн төлөө бид 

арслан хоолны төлөө мэрийдэг шиг мэрийхээ болив уу? Энэ бол миний ядуурал, 

бохирдол, арчаагүйтлын тавгүйтэл.  

Тэр үед та нар юу гэж хэлэх вэ? Миний эрдэмд юу болчихов? Тэр намайг сандруулсангүй. 

Би өөрийнхөө сайн байснаас, мөн муу байснаасаа их ядарчээ. Энэ бүх миний ядуурал, 

бохирдол, арчаагүйтлын тавгүйтэл.  

Тэр үед та нар юу гэж хэлэх вэ? Миний зүй ѐсонд юу болчихов? Би өөрийгөө цог, нүүрс 

гэж хараагүй. Гэхдээ цог, нүүрс зүйгээрээ. 

Тэр үед та нар юу гэж хэлэх вэ? Миний өрөвдөлд юу болчихов? Өрөвдөл тэгэхээр 

хүмүүсийг хайрласан тэр хүнийг загалмайд хадаж цовдолсон цовдлол мөн үү? Гэтэл 

миний өрөвдөл цовдлол биш.  

Та нар ерөөсөө ингэж хэлсэн үү? Та нар ерөөсөө ингэж хашгирсан уу? Тиймээ би та нарыг 

ингэж хашгирахыг чини сонссон. Та нарын нүгэл биш, харин та нарын ханамж чини 

тэнгэр рүү хашгирч буй, та нарын нүгэлдээ хийсэн харамч чини тэнгэрт хашгирч буй. Та 

нарыг хэлээрээ долоох хурц гэрэл хаачив? Та нарыг тарих ѐстой галзуурал хаачив?  

Харцгаа. Дээд хүн та нарыг би сургана. Тэр бол түрүүний хурц гэрэл. Тэр бол түрүүний 

галзуурал. 

Заратустраг ингэж ярисаны дараа ардуудын дундаас ингэж хашгирав. Бид олсон дээр 

бүжиглэгчээс зөндөө сонслоо. Одоо тэгээд түүнийг харцгаая.  

Ингээд ардууд Заратустраг хараад инээцгээв. Олсон дээр бүжиглэгч цааш хийх ѐстой 

гэсэн ажлаа хийж эхэллээ. 

Дөрөв. 

Заратустра ардуудыг хараад дараагаар гайхав. Тэгээд тэр ингэж ярилаа. Хүн гэдэг бол 

амитан ба дээд хүн хоѐрыг холбосон олс. Энэ бол хавцал дээгүүр татсан олс. Урагшаа 

харах аюултай. Дээгүүр явах аюултай. Мөн буцаж харах аюултай. Мөн дунд зогсох 

аюултай. 

Хүнд тэгээд юу том бэ? Тэр гүүр үү? Эсвэл шалтгаан уу? Зорилго уу? Хүний юуг хайрлах 

вэ гэхээр түүний дээшээ явах ба доошоо явах. Би амидрахыг мэддэггүйчүүдэд хайртай. 

Гэхдээ тэд доошоо явагчид бөгөөд тиймээс тэд нөгөө тал руу явагчид. Би үл 

тоомсорлогчдод хайртай. Яагаад гэвэл тэд нөгөө талын эрэг рүү гарах гэсэн тэмүүллийг 

тоодоггүй. Би оддын цаана шалтгаан хайдаггүйчүүдэд хайртай. Тэд доошоо явахгүй, бас 

хохирохгүй. Харин тэд газар, дэлхийн төлөө хохирдог. Тиймээс тэд газар дэлхийг дээд 

хүний төлөө болгодог. Би мэдэх гэж амидарч буйнуудад хайртай. Тэд юуг мэдэхийг хүсдэг 

вэ гэхээр дээд хүнийг. Ингэж хайрласан хүн маани доошоо явдаг. 

Би ажилладаг бас нээлт хийгчдэд хайртай. Тийм хүмүүс дээд хүнд байшин бариж өгдөг. 

Мөн тэдэнд газрыг бас ургамлыг бэлтгэж өгдөг. Ингээд л хайрласан хүн маани доошоо 



явдаг. Би өөрийхөө эрдмийг хайрлагчидад хайртай. Яагаад гэвэл эрдэм бол доошлох гэсэн 

хүсэл. Бас тэмүүллийн сум. Би оюуныхаа дуслаас өөртөө ганцыг үлдээдэггүйчүүдэд 

хайртай. Яагаад гэвэл тэдний эрдмийн оюун ―байх‖-ыг хүсдэг тул, хайрладаг хүн маани 

гүүрэн дээгүүр оюун болон явлаа. 

Би өөрийнхөө эрдмээс болон туйлширч, мөн түүнээсээ болон хохирогчдод хайртай. 

Тиймээс тэр хүн зөвхөн эрдмээсээ шалтгаалан амидарсан тул одоо ингээд цааш амидрах 

хүсэлгүй. 

Би дэндүү олон эрдмүүдийг эзэмшинэ гэж хүсээгүйчүүдэд хайртай. Нэг эрдэм гэдэг олон 

эрдэм. Яагаад гэвэл тэдгээр нэгэн зангилаа тул харин энэ зангилаанд хохирогчдод 

дүүжлээстэй. Би талархалыг хүлээж авдаггүй. Мөн буцааж талархдаггүй сэтгэлтнүүдэд 

хайртай. Яагаад гэвэл тэр үргэлж бэлэглэдэг. Тиймээс өөрийгөө үлдээхийг хүсдэггүй. Би 

өөрт аз жаргал авчирсан шоог хаясандаа ичигчидэд хайртай. Тэр хүмүүс юу гэж асуудаг вэ 

гэхээр, би буруу тоглогч уу гэдэг. Яагаад гэвэл тэр эцэс төгсгөл рүүгээ явахыг хүссэн.  

Би хийх зүйлийнхээ өмнө алтан үг хэлэгчдэд хайртай. Яагаад гэвэл тэд амласнаасаа илүү 

ихийг хийхийг зоридог. Ингээд тэд доош явцгаана. Би ирээдүйг зорисныг зөвтгөж, харин 

өнгөрсөнөөс салагчидад хайртай. Яагаад гэвэл тэр яг одоо гэсэн цаг хугацаанд эцэс 

төгсгөл рүүгээ явахыг хүссэн. Би бурханаа хайрлаж, бурханаа залруулагчидад хайртай. 

Яагаад гэвэл тэр бурханы хилэгнэлээс шалтгаалан эцэс төгсгөл рүүгээ явах ѐстой. 

Би шархлахдаа гүн, мөн жижигхэн зүйлд эцэс төгсгөл болж чадах сэтгэлтнүүдэд хайртай. 

Тиймээс тэр дуртайгаар гүүрэн дээгүүр явдаг. Би сэтгэл ханаснаас болж өөрийгөө мартсан 

мөн бүхий л зүйлсийг өөртөө тээгчдэд хайртай. Ингээд тэд юу ч болсон доошоо явдаг. 

Би оюунаараа чөлөөт, зүрхээрээ чөлөөтэйнүүдэд хайртай. Түүний толгой зүрхнийхээ эд. 

Харин түүний зүрх түүнийг доошоо явуулах хөдөлгүүр. 

Би бараан үүлнээс нэг нэгээрээ унах хүндхэн дуслуудад хайртай. Тэд хүмүүсийн дээр 

тогтоно. Тэд цахилгаан цахина гэж мэдээлдэг. Харин ингэж мэдээлэгчид эцэс төгсгөл 

рүүгээ явцгаана. 

Харцгаа. Би бол цахилгаан цахихыг мэдээлэгч. Мөн үүлнээс буусан хүндхэн дусал. Энэ 

цахилгааны нэр ―ДЭЭД ХҮН‖. 

 

Санжаадоржийн МОЛОР-ЭРДЭНЭ 

 

 

 

 

  



ПСИХОЛОГ, СЭТГЭЛ СУДЛАЛ 

 

Сигмунд Фроид 

 

 

 

“ӨДӨР ДУТАМЫН АМИДРАЛЫН ПСИХОПАТОЛОГ” 

Бүлэг 2: Гадаад үгсийн марталт 

Бидний өөрийн хэлний ердийн үгийн сан нормал функцийн хязгаар дотороо марталтын 

эсрэг хамгаалагдсан мэт боловч гадаад хэлний үгсийн хувид энэ тун ялгаатай. Тухайн 

үгсийг мартах тэндэнц ярианы бүхий л хэсэгт үргэлжилдэг. Факт дээрээ гэнэрал нөхцөл ба 

ядаргааны зэрэгээс шалтгаалах функцчилсан дистурбанцийн анханы манифэстац гадаад 

үгийн сан дээрх бидний контролийн иррэгуларитид өөрөө харагддаг. Кэйсүүдийн бүлэг 

доторх энэ марталт Signorelli-ийн жишээнд харуулсан нэгтэй адил мэханизмийг дагадаг. 

Үүний дэмонсрац шиг Латин хэлний ишлэлээс авсан нэр үг биш нэгэн үгний марталтын 

тухай үнэтэй онцлогуудаар характэрчилагдсан ганц анализийг би тэмдэглэлээ. Эхлэхээс 

өмнө энэ өчүүхэн эпизодын бүрэн бөгөөд тодорхой дүнг өгөх боломжийг надад олгоно уу.  

Өнгөрсөн зун би амралтаараа аялахдаа акадэмийн талын боловсролтой нэгэн залуу хүнтэй 

танилцсан. Миний анзаарсанаар тэр залуу миний ажилын заримтай холбогдолтой байсан. 

Цааш санаж буйгаар бид хоѐулаа харяалагдах  социал позицийн гаралын тухай яриа руу 

орсон. Түүнийхээр ―амбицтай байх‖-ыг илэрхийлсэнээр түүний гэнэрацид ямар фактууд 

байсан бэ гэхээр авяасаа хөгжүүлэх мөн таатай хүсэлүүдээ биелүүлэхэд саад болсон гэдэгт 

харамссан. Тэр өөрийн ядалтайгаар сэтгэсэн яриагаа Виргилийн танил шүлэгээр 

дуусгасан: ―Exariore..........үүнд: жаргал үгүй Дидо өөрийн өшөө авалтыг Жанэстогийн 

удамд үлдээдэг. Би дуусгасан гэхийн оронд дуусгахыг хүссэн гэж хэлэх хэрэгтэй. Түүний 

хувид ишлэлээ төгсгөлд хүргэж чадаагүй ба “Exoriare ex nostris ossibus ultor” гэсэн 

үгнүүдийн солилтоор өөрийн санамжиндаа нээгдсэн завсарыг халхалахыг оролдсон.  

Сүүлдээ тэр эгдүүцэлтэйгээр хэлсэн:  

A: ―Хэрэв та миний сандралыг тавлаж байсан бол хуурамч царай гаргасаны хэрэг үгүй. 

Энэ шүлэгээр би зарим юмыг үгүйлнэ. Үүний бүрэн формыг хэрхэн унших вэ?‖ 

Ф:―Дуртайяа,‖ гэж би хариулсан ба үүнийг коррэктоор иш татсан:  

Exoriare aliquis ex nostris ossibus ultor”. 



А: ―Тухайн үгийг мартах хэтэрхий тэнэг хэрэг‖ гэж тэр хэлсэн. Түүнчилэн марталт 

шалтгаан үгүйгээр биш гэж зүтгэдэг таныг ойлголоо. Энэ тодорхой бус төлөөний үг болох 

aliquis

-ийн марталт хэрхэн ирсэнийг олохоор би сониучлах ѐстой.‖  

Өөрийн коллэкцоо нэгээр нэмэгдүүлэхдээ найдаснаас би баяртайгаар тухайн чаллэнжийг 

хүлээн авсан. 

Ф:  ―Бид үүнийг амарханаар хийж болно, гэвч мартагдсан нэрэн дээр ямар нэг хэсэгчилсэн 

интэнционгүйгээр анхааралаа төвлөрүүлэхэд чиний оюунд орох юм бүрийг критисизм 

үгүйгээр бас нуух үгүйгээр өөртөө хэлүүлэхийн тулд би чамаас асуух ѐстой
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.‖ 

А: ―Маш сайн, a ба liquis гэсэн замаар хуваах инээдтэй идэй надад төрлөө.‖ 

Ф: ―Тэр юу гэсэн санаа вэ?‖ 

А: ―Би мэдэхгүй‖. 

Ф: ―Чамд ондоо юу эргэн дуудагдана вэ?‖ 

 А:―Тухайн бодол reliquis-liquidation-liquidity-fluid гээд үргэлжиллээ.‖ 

Ф: ―Одоо чамд ямар нэг юм санагдав уу?‖ 

А: ―Үгүй‖ 

Ф: ―Цаашаа‖ 

А: ―Би одоо 2 жилийн өмнө Трэнтийн Симоны дурсгалыг Трэнтийн нэгэн сүмд үзсэнээ 

бодлоо. Би дахин Жүүдүүдийн эсрэг авчирсан цээрлэлийн тухай мөн тахилын амилал 

эсвэл сэргэлт гэж төсөөлсөн эдгээрт харагдах Kleinpaul-ийн ажилын тухай бодно‖ гэж 

ѐжтойгоор инээн хэлэв. 

Ф: ―Бодолуудын энэ хэсэгт бид өмнө чамаас оргосон Латин үгний тухай дискуссдсэн 

сэдэвтэй ямар нэг коннэкц бий.‖ 

А: ―Таны зөв. Би одоо саяхан уншисан Италийн сэтгүүл дээрх нэгэн өгүүлэлийн тухай 

бодлоо. Үүнийг ―St. Августин эмэгтэйчүүдийн тухай юу хэлэв‖ гэж гарчигласан байсан 

гэдэгт үнэмшинэ. Та үүгээр юу хэлэх вэ?‖ 

Би хүлээсэн. 

А: ―Би одоо сэдэвтэй коннэкц үгүй ямар нэг юмны тухай бодлоо.‖ 

Ф: ―Бүхий л критсизмээсээ татгалзаарай.‖ 

А: ―Өө би мэдлээ. Би өнгөрсөн долоо хоногт танилцсан царайлаг хөгшин ноѐнтоны тухай 

эргэн дуудлаа. Тэр үнэхээр өөрийн оргиналаараа байсан. Тэр яг л том махчин шувуу шиг 

харагдсан. Хэрэв та мэдэх хэрэгтэй бол түүний нэрийг Бэнэдикт гэдэг.‖ 

Ф: ―Тэгээд эцэстээ чи сүмийн эцэгүүд ба санваартан \saint\
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-уудын нэрүүдийн групийг 

хэллээ: St. Бэнэдикт, St.  Августин, St. Симон. Мөн би Оригинэс нэртэй сүмийн эцэг 

                                                             
 Латин хэлний төлөөний үг ба Англи хэлний someone, something гэсэн үгтэй дүйдэг. 
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 Энэ нуугдсан идэйнүүдийг ухаанд авчирах энгийн арга. Cf. Interpretation of Dreams, pp translated by A. A. 

Brill, The Macmillan Company, New York, and Allen, London.  

 



байсан гэдэгт үнэмшинэ. Эдгээр гурваас гадна Клэйнпаулийн нэрний Паул-тай адил 

Христийн нэрнүүд.‖ 

А: ―Би одоо  St. Жаниуариус ба түүний цуст ид шидийн тухай бодлоо. Бодолууд 

мэханикаар явагдана гэдэгт би хүрлээ.‖ 

Ф: ―Ганц агшин зогсдоо,  St. Жаниуариус

 ба St. Августинд


 ямар нэг юм тэмдэглэхээр 

хуанли дээр бий. Чи надад цуст ид шидийн тухай эргэн дуудах уу?‖ 

А: ―Үүний тухай та мэдэх үгүй юу? St. Жаниуариусын цус Наплийн сүмд шилэнд 

хадгалагдсан байдаг. Тодорхой баяраар энэхүү ид шидийг шингэлэх \liquefy\ болдог. 

Хүмүүс энэ ид шидийг агуугаар боддог ба Францын эзлэлтийн үеэр нэг удаа тохиолдсон 

шиг хөдөлгөх процэсс удааширвал маш сэтгэл хөдөлгөм болдог. Гэнэралын тушаалаар 

буюу Гарибалди, хэрэв би алдаагүй бол санваартаны хажууд хүрсэн ба онцгой сэтгэлийн 

хөдөлгөөнөө түүнд гадна жагсаасан цэрэгүүдээр үзүүлсэн мөн ид шидийг удалгүй болно 

гэдэг найдвараа илэрхийлсэн.‖ 

Ф: ―Ондоо чиний оюунд юу ирнэ вэ? Яагаад чи эргэлзэнэ вэ?‖ 

А: ―Зарим юм надад үнэхээр тохиолдсон... гэвч үүнийг хэлэхэд хэтэрхий хувийн хэрэг ... 

үүнээс гадна би үүнийг хэлэхэд зайлашгүй биш бас ямар нэг коннэкц үл харна.‖ 

Ф: ―Би коннэкц гаргана. Чамд таагүй байгаа ямар нэг юмыг илрүүлэхийн тулд би албадаж 

чадахгүй гэвч дараа чи яагаад aliquis-ийг мартсаныг хэлүүлэхээр надаас шаардах хэрэг 

үгүй ― 

А: ―Тийм үү? Та үнэхээр тэгж бодов уу? Биднийг хоѐуланг цухалдуулж болох нэг захиа 

хүлээн авсан эмэгтэйн тухай би гэнэт бодсон. ― 

Ф: ―Тэр эмэгтэйн үйл явдал юуг үгүйлсэн бэ?‖  

А: ― Та тухайн юмыг хэрхэн таамаглаж чадах вэ?‖  

Ф: ―Тэр тийм ч хэцүү байсангүй. Чи намайг хангалттай уртаар үүний төлөө бэлдлээ.  

Хуанлигийн санваартануудын тухай, тодорхой өдөрөөр цусыг шингэрүүлэх \liquefy\ 

тухай, хэрэв тухайн учирал болохгүй мөн ид шидийг болох ѐстой гэдэг илэрхий аюул гэвэл 

баяр..... гэх мэтийг  боддоо. Хэрэг дээрээ Жаниуариусийн ид шидээр чи эмэгтэйн тухай үг 

рүү овжиноор очлоо.‖ 

А: ―Энэ миний мэдлэг үгүйгээр болсон. Бас та миний aliquis үгийг рэпродукцлэх 

инабилити энэ түгшүүрт хүлээлтэд байсан гэдэгт үнэхээр үнэмшисэн үү?‖ 

Ф: ―Надад тэр тун мэдээжээр туссан. Чи  a-liquis болгон хуваасанаа бас reliquis-liquidation-

liquidity-fluid-ийн ассоциацийг эргэн дуудах үгүй юу? Би бас санваартан Симон хүүхэдээр 

тахил өргөж байсаныг чи reliquis

-ийн замаар хүлээн авсан гэдэг фактыг энэ коннэкцод 

нэмж болох уу?‖ 
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 St: Христийн гэгээрсэн эцэг 

  St. Januarius: Грэгорианы хуанлигийн 1 дэх сарын нэр 


 St. Augustine: Грэгорианы хуанлигийн 8 дах сарын нэр \Монголд хуанлийн саруудыг тоонуудаар тоолж 

буруу орчуулжээ. Тиймээс зөвөөр хэрэглэж эхлэх цаг нэгэнт болжээ.\ 

relics- тахил, шүтээний хэрэгсэл, юмс  



Ф: ―Зогсоорой. Хэрэв би тэдгээрийг хараад үнэхээр баяссан бол таныг эдгээр бодолуудаас 

авахгүй гэдэгт найдна. Бүсгүй Итали байсан гэдэгийг мөн Наплэст түүний компаниар 

зочилсон гэдэгээ би танд илчилэх болно. Гэвч энэ бүгд давхацаж болохгүй юу?‖ 

― Би давхацалын таамаглалын дагууд эдгээр бүх коннэкцийг тайлбарлаж болох эсэхийг 

чиний  ялгалтанд үлдээх ѐстой. Мөн гайхмаар давхацалд чамайг хүргэх чиний анализтай 

төстэй кэйс бүрийг би чамд хэлнэ.‖ 

Энэ жижиг анализийг ашиглах нэг шалтгаанаас илүүтэйгээр би өөрийн аялалын нөхөртөө 

талархамаар. Нэгдүгээрт, яагаад вэ гэхээр энэ кэйсэд миний хүршгүй ондоо нэгэн 

сурвалжийг ашиглах боломжийг надад олгосон. Миний энд оруулсан өдөр дутамын 

амидралын психийн дистурбанцийн ихэнх жишээнүүдийг  би өөрийнхөө ажиглалтаас 

авсан байсан. Мөн би өөрийн нэуротикийн өвчитөнүүдийн хангадаг баялаг матэриалаас 

холдохыг хичээсэн. Яагаад гэвэл би асуудалын фэномэн зөвхөн нэурозийн манифэстац ба  

түүний дүн байдаг гэдэг үгүйсгэлийг боломж үгүй гэдэгийг харуулах ѐстой. Энд 

нэурозоос чөлөөт гадны хүн учираас миний зорилгын хувид спэциал үнэ тухайн 

шалгалтанд субэкт өөрийгөө илрүүлдэг. Энэ анализ субститутив рэколлэкц үгүй үг 

марталтын кэйсийг тайлбарлах бусад рэспэктэд түүнчилэн чухал. Мөн дээрх 

формэлчилсон принцип ондоогоор хэлбэл инкоррэкт субститутив рэколлэкцуудын тусгал 

ба тусгал биш эссэнциал ялгаагаар конституцалдаг үгүй гэдэгийг баталхад бас чухал
2
.   

Гэвч aliquis-ийн жишээний принципийн үнэ Signorelli-ийн кэйсээс ондоо ялгаанд олддог. 

Нэрний рэпродукцийн түрүүчийн жишээнд өмнө цухас эхэлүүлсэн бас таслагдсан 

бодолын хэсэг дараах үйлчилэлээрээ тасалдаг. Гэвч түүний агуулга Signorelli нэрийг 

багтаасан шинэ сэдэвд ялгаатай рэлац үгүй. Рэпрэсс ба мартагдсан нэрний сэдэв хоѐрын 

хооронд зөвхөн тэмпорал дотоод холбооны рэлац оршисон. Энэ холбоо тухайн хоѐр 

                                                             
2 Нарийн ажиглалт субститутив рэколлэкцуудыг багтаасан Signorelli болон  aliquis-ийн анализуудын 

хоорондох эрс зарим юмыг багасгадаг. Энд бас марталт субститутив формацаар дагалдсан мэт. Би сүүлд 

өөрийн танилаасаа мартсан үгийг эргэн дуудах түүний чармайлт зарим субституцийн тухай бодуулаагүй юу 

эсэхийг асуухад тэр эхлээд шүлгэнд  ab-ийг тавихыг оролдсон: nostris ab ossibus (түүнчилэн a-liquis-ийн 

хэсэгтэй нийлээгүй) ба дараа exoriare үг тодорхой ялгаа болон оролдлоготойгоор өөрөө тулгагдсан гэдэгээ 

надад хэлсэн.  

Эргэлзэнгүйгээр тэр шүлэгийн эхний үг энэ байсан гэдэг фактад үүнийг  нэмсэн. Гэвч би exoriare-ийн 

ассоциац дээр анхааралаа хандуулахыг түүнээс асуухад тэр exorcism(шүгэлсэн шүгэлэлийг зайлуулах 

шашины үйл) гэдэг үгийг надад хэлсэн. Үүгээр надад рэпродукц дэх  exoriare-ийн рэинфорсмэнт тухайн 

субституцийн ашигт үнэхээр бий гэж бодогдсон. Энэ магадгүй санваартануудын нэрүүдээс exorcism  

ассоциацаар ирсэн. Гэсэн ч тэдгээр хэргэлгээний ашиг үгүй боловсруулалтууд байна. Энэ субститутив 

рэколлэкцийн ямар нэг төрөлийн тусгал мөн рэпрэссээр мотивацлагдсан зорилгот марталт 

характэрчилагдсан бас төөрөгдүүлсэн нэг констант шинжтэй гэдэг одоо тун боломжтой мэт. Субституц 

инкоррэкт субститутив нэрнүүдээр тусахдаа бүтэлгүйтэхэд мартагдсан зүйл дэх адил элэмэнтийн 

рэинфорсмэнтэд оршидог. Signorelli-ийн жишээнд зураачийн нэр хүршгүй хэвээр үлдсэн. Надад түүний 

ханын зурагийн тойрог бас буланд буй түүний зурагийн визуал санамж илүү тодорхой үлдсэн ба эцэстээ энэ 

миний бусад визуал санамжийн мөрүүдээс  илүү интэнсив байсан. Түүнчилэн 1898 оны эссэнд тэмдэглэсэн 

ондоонэг кэйзэд би гудамжны нэрийг найдваргүйгээр мартчихсан ба тухайн хаяг танихгүй хотын таагүй 

айлчлалтай коннэкцолсон. Гэвч хэрэв намайг шоолвол байшингийн дугаар ялангуяа их тод туссан  гэтэл 

тоонуудын санамж хамагийн том бэрхшээлтэй намайг учируулсан.  

 



(рэпрэсс ба мартагдсан нэр) гадаад ассоциацийн дагуу коннэкцоор формчилогдох хэрэгтэй 

болохын тулд бусадад хүргэсэн
3
.  Нөгөө талаар aliquis-ийн жишээнд хэн нэгэн ухаарах 

бодолд өмнөхөн эзэлүүлж болох бас тэгээд дистурбанцаар давтагдсан тусгаар рэпрэссдсэн 

сэдэвийн мөрийг анзаарах үгүй. Рэпродукцын дистурбанц хөндөгдсөн сэдэвийн дотоод 

хэсэгээс энд үргэлжилсэн ба ишлэлд рэпрэзэнтацалсан хүсэх-идэй-ний эсрэг 

ухаарахгүйгээр зөрчил гарч ирсэн гэдэг фактын тухай авчирсан.  

Тухайн оригин доорх маннэрт тайлбарлагдах ѐстой: ярилцагч өөрийн үеийн хүмүүсийн 

одоогийн гэнэрац эрхээ хасуулсан байсан гэдэг үүний фактад харамссан ба Дидотой 

адилаар тэр шинэ гэнэраци дарлагчидын эсрэг үүний өшөөг авна гэж зөгнөсөн. Тэр хойч 

үеийн төлөөх хүсэлээ илэрхийлсэн. Тухайн агшинд тэр зөрчилт бодолоороо таслуулсан: 

―Чи хойч үедээ үнэхээр хүсдэг үү? Тэр үнэн биш. Хэрэв чи оюундаа буй өршөөлөөс хойч 

үедээ хүлээлгэх ѐстой гэдэг информацийг одоо хүлээж авах хэрэгтэй бол бэрхшээл чамд 

юу байж болохыг боддоо. Үгүй, чи өөрийн өшөөний төлөө үүнийг хэрэгтэй гэж хойч үедээ 

хүсч болохгүй.‖ (түүний оюунд үүссэн зөрчилт бодолууд) 

Энэ зөрчил түүний идэац элэмэнтүүдийн нэг ба рэпрэссдсэн хүсэлийн элэмэнт хоѐрын 

хоорондох гадаад ассоциацийн формчилолоор Signorelli-ийн жишээ шиг гэдэгийг өөрөө 

баталдаг. Гэвч энд ассоциацийн хиймэл тойруу зам мэтээр хамагийн төвөгтэй маннэрт 

авчирсан. Signorelli-ийн жишээтэй ондоо нэг чухал зохицол тухайн зөрчил рэпрэссдсэн 

сурвалжаас эхэлдэг мөн анхааралын заалтаас шалтгаалдаг бодолуудаас гардаг гэдэг 

фактанд нийлдэг.  

Нэрүүдийн марталтын хоѐр парадигм маш ангилалтай ба дотоод рэлацтай. Бид рэпрэссээс 

гарах зөрчилийн дагуух бодолын дистурбанц хэмээх марталтын хоѐрдах мэханизмд 

суралцлаа. Энэ дискуссийн явдалд бид өөрт илүү амарханаар ойлгогдсон мэт ийм 

процэсстой дахин тааралдах болно. 

Балжиннямын НЯМГЭРЭЛ 
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 Би Signorelli-ийн кэйсийн бодолын хоѐр хэсэгийн хоорондох дотоод коннэкцийн дутагдалд бүрэн лавтай 

биш байна. Үхэл ба сэксуал амидралын сэдэвийн тухай рэпрэссдсэн бодолыг болгоомжтойгоор дагахад хэн 

нэгэн Орвэйтогийн ханын зурагийн сэдэвтэй ойролцоо рэлац харуулдаг нэг идэйгээр дайралт хийдэг. 



 

Зөвхөн жаргал эдлэх гэж хүн төрдөггүй. 

Эрасмус. 

Амидрал богино тул бидэнд удаан найдахыг хоридог. 

Хораз. 

 

 

  



Б. Ф. Скиннэр 

 

 

 

 

 

“САЙЭНС БА ХҮНИЙ ТӨРХ” 

 

Төрхийн сайэнс 

Сайэнсийн рэсулт шууд ба философи, урлаг, поэтри, тэологитай харицуулахад үнэлэхэд 

хялбар. Гэорги Сартоны
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 онож хэлсэнээр сайэнс кумулатив прогрэссийн үзүүлэн дэхи 

цорын ганц. Нютон гиантуудын мөрөн дээр зогссон гэж хэлсэнээрээ гайхамшигт ололтыг 

тайлбарласан. Бүх сайэнтистууд эсвэл гиант ч эсвэл биш ч, хамт эхэлдэг ба тэднийг дагаж, 

хүлээн авдаг. Энэ хаа нэг газар үнэн гэх шаардлагагүй. Манай үеийн зохиолчид, урлаачид 

бас философчидийг Грекийн алтан үеийнхнээс илүү эффэктив онцлохоор биш ч, 

oдоохондоо дундаж ахлах сургуулийн  сурагчид Грекийн сайэнтистуудаас илүү натурыг 

авч үзсэн хэмээн ойлгодог. Грек ба модэрн сайэнсийн эффэктивийн харицуулал скарсэли 

үнтэйгээр хийгджээ. Энэ тодорхой, тэр үед сайэнс нэг ―юу‖-тай. Энэ гайхалтай рэсултийг 

бүтээдэг цорын ганц интэллэктуэл процэс. Тэдгээр гайхамшигтай ололтууд натурын 

үнэнийг далдалдаг эдгээрийн аюул. Энэ шинэ фиэлдэд сайэнсийн мэтодуудыг дэлгэх үед 

нэн чухал. Сайэнсийн суури характэр нэг бүрчилсэн субэктын хэргээр хязгаарлагддаггүй. 

Бид физик, хими, биологийг судалдаг. Энэ информацийн организацчилсан аккумулацыг 

судална гэсэн үг. Эдгээр өөртөө сайэнс биш харин сайэнсийн продукт. Бид магадгүй шинэ 

хязгаарт нэвтэрэхэд энэ матэриалын ихэнх ашиглагдахгүй. Бид өөрсдөө судалгааны 

инструмэнтүүдад илбэдүүлсэн болохоо зөвшөөрөх ѐсгүй.  

Бид микроскоп, циклотрон, тэлэскоптай, түүний лаборатори эсвэл ажиглалтууд 

сайэнтистыг бодоход тэндэнцэлдэг. Инструмэнтууд акц дахи сайэнсийн драмын зургийг 

бидэнд өгдөг. Гэвч хүрээлэн буй орчинтой өөрийн контактаа сайжруулахад ашигладаг 

хэрэгсэлгүйгээр сайэнс хол явж чадахгүй ба дэвшисэн сайэнс тэдэнгүйгээр туслаж 

чадахгүй. Тэдгээр өөртөө сайэнс биш. Фэмилиар инструмэнтууд шинэ фиэлдэд хангалтгүй 

ч бидэнд саад болох ѐсгүй. Сайэнс матэматик калкулац ба прэциз хэмжилтүүдтэй 

                                                             
47

 Гэорг Сартон /1884 -1956/ Белгид төрсөн. Америкийн сайэнсийн түүхч. Түүнийг сайэнсийн түүхийн ―эцэг‖ 

хэмээн нэрлэдэг. Гол зохиол ― Сайэнсийн түүхийн удиртгал‖ 



идэнтификац болохдоо биш. Эксакт бишээс илүү эксакт илүү сайн ба модэрн сайэнсийн 

олонхи матэматикчилсан хэрэгсэлгүй ба квантитатив ажиглалтгүйгээр боломжгүй ба энэ 

илүү гэнэрал мэдээ рүү тайланг оруулахад шаардлагатай: гэвч магадгүй бүх доторх сайэнс 

үгүйгээр матэматикчлал эсвэл хэмжээ, яг энэ үед магадгүй тэдгээр дэмжлэггүйгээр 

элэмэнтар зам дахи сайэнс. 

Сайэнсийн зарим чухал характэрууд 

Сайэнс бүхнээс өмнөх аттитудийн хам. Энэ тэдний талаар хэн нэгэн юу хэлсэнээс 

илүүтэйгээр баримттай тохирох диспозицтой. Авторитэтийг үгүйсгэх бол суралцахын 

дахин сэргэлтийн сэдэв байсан, энэ үед ―ном биш натур‖-ыг судлахад хүмүүс өөрсдийгөө 

зориулах болсон. Сайэнс натурын ажиглалтанд хөндлөнгөөс оролцдог өөрийн 

авторитэтийг үгүйсгэдэг.  

Сайэнс тэдний хүслийн эсрэг ч баримтыг хүлээн авахад татгалзахгүй. Бодлогоширсон хүн 

/бид тэдэн шигийн оронд/ бидний харахыг хүсдэг, бидний харах боломжтой юмуудыг тэр 

магадгүй үргэлж мэдчихдэг. Харин бид Сигмунд Фройдод талархадаг. Бид өнөөдөр 

―хүсэлээр дүүрэн бодол‖-ыг илүү ихээр сэрсэн. Хүсэлтэй бодлын эсрэг интэллэктуэл үнэн 

–сайэнсаар ажиллана гэдэг үнэнчээр ажиллахад хүргэдэг. Сайэнтистууд натураасаа бусад 

хүмүүсээс илүү үнэнч биш. Гэхдээ Бриджмэний онож хэлсэн шиг, сайэнсийн практик 

үнэнчийг нэгдүгээрт тавиулдаг. Үнэнч алдагдахад л аюул хурдан ирдэг, тиймээс энэ 

сайэнсийн характэр. Жишээлбэл: сайэнтист али хэдийн сайн мэдчихсэний төлөөх тэорийг 

тэстлэхэд судалгааг чиглүүлдэг. Рэсулт магадгүй эргэлзээнд орхидог эсвэл контрадикц, 

эсвэл ондоо тэориг баталдаг. Зөрчилийн инклинацыг үл харгалзан, тэд конформицтай, 

чөлөөтэйтэй нэгэн зэрэг контрадикцийг тайлагнах хэрэгтэй. Хэрвээ тэр хийхгүй бол хэн 

нэгэн хийнэ-долоо хоног эсвэл сарууд эсвэл цөөн жилүүдэд-үүнийг тэр өөрөө 

тайлагнаснаас илүүтэйгээр түүний прэстиж сэвтэнэ. /Хэрэв та хийхгүй бол ондоо хэн 

нэгэн хийнэ/ хаана ч зөв ба буруу хялбар биш, хурдан биш боссон, эдгээрт адил прэссур 

үгүй. Удаан хугацааны турш үзэхэд, асуудал пэрсонал прэстижийн асуудалаас илүү 

эффэктив процэдурт. Сайэнтистууд-бусдаас илүүтэйгээр өөрсдөдөө-үнэнч эссэнциал 

гэдэгийг хялбархан олдог. Экспэримэнт экспэктэлж байсан шиг үргэлж байдаггүй. 

Тиймээс факт зогсох ба экспэктац балардаг. Субэктийн хэрэг сайэнтистуудад биш ч, 

хамгийн сайн мэдэгдсэн. 

Адил практикийн консэквэнс сайэнсийн атмосфэрийг бүтээсэн ба тэр мэдээнүүдийг чэк 

руу констант дамжуулдаг, тэнд фактын прэциз дискрипцийн дээгүүр тавих юу ч үгүй, тэнд 

фактууд бол тэдгээр момэнтар консэквэнсэд саадтай ч хүлээн авдаг. 

Сайэнтист хангалттай хариулт олох хүртэлээ хариултгүйгээр үлдсэний валутийг бас 

нээсэн. Энэ бол хэцүү хичээл. Эртэдсэн дүгнэлтээс зайлсхийх, хангалтгүй нотолгоотой 

хийгдсэн мэдээнээс холдох, бас цэвэр нээлтийн экспаланацаас зайлсхийхэд анхааран 

сургадаг. Одоохондоо сайэнсийн түүхэнд эдгээр практикийн давуу тал дахин дахин  

дэмострацлагдсаар.  

Сайэнс мэдээж аттитудын хамаас илүү. Энэ зарчимын төлөө, иуниформитигийн төлөө, 

натур дахи учралуудын хоорондын хуулиар зөвшөөрөгдсөний рэлацын төлөө судалдаг. 

Эхлэхдээ, бид бүгд эхлэхдээ л цорын ганц эписодыг ажигладаг. Гэвч энийг гэнэрал дүрэм 

руу, сайэнсийн хуули руу яаралтай дамждуулдаг. Сайэнсийн хуулид илэрхийлэгдсэн 

дүрмүүдтэй маш их адил юунууд бидний бага насаны төрхөд маани тусдаг. Бид ороны 

тэгш биш гэомэтрийг судалдаг, түүгээр бид хөдөлдөг. Бид янз бүрээр хөдөлдөг шиг  



обэктийг татах бас обэктийг түлхэх эсвэл тэднийг барих бас шидэх гэх мэтээр хөдөлдөг 

шиг ―хөдөлгөөний хуули‖-ийг бид сурдаг. Хэрвээ бид ертөнц дэхи зарим иуниформитийг 

олж чадахгүй бол бидний чиглэлд эффэктив биш бас эмх цэгцгүй зүйлүүд үлдэнэ. Сайэнс 

илүү прэциз ба тэднийг дэмонстрацалсан бас учралуудын хооронд илүү рэлац ба илүү 

дэмонстрацалсан энэ экспэрэнсүүдээр нэмэгддэг ба хурцалагддаг. Мэханикийн сайэнсийн 

түүхийн замд Эрнэст Маахын
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 үзүүлсэн шиг, сайэнсийн эртний хуулиуд дагалдагч шавиа 

сургахдаа дархан хүн бас гар урлаачын ашигласан магадгүй дүрэм. Дархан хүн цор ганц 

томѐолол дахи дэталын төрлүүдийг дагалдагч шавидаа зааж чаддаг болон экспэрэнсжсэн. 

Ингэснээр эдгээр дүрэм хадгалагдан үлдсэн. Дүрмийг зааснаар, дагалдагч шави үүсэн 

гарсан нэг бүрчилсэн кэйзтэй тохиролцож чадсан. 

Дараагийн шатандаа сайэнс дүрмүүдийн коллэкцоос эсвэл хуулиас илүү систэмчилсэн 

аррэнжэмэнт руу дэвшигдсэн. Зөвхөн ертөнцийн тухай мэдээг хийдэггүй, харин мэдээний 

тухай мэдээ хийдэг. Энэ субэкт хэрэгийн ―модэл‖-ыг босгодог ба тэр үнэхээр их шинэ 

дүрмүүдийг үүсгэж тусалдаг, тэр дүрэмүүд цор ганц кэйзтэй тохиролцоход өөрсдөөсөө 

шинэ практикийг үүсгэдэг. Сайэнс энэ шатанд хүрэхэд тодорхой хугацаа хэрэгтэй. 

Сайэнсийн ―систэм‖ хуулитай адил, энэ илүү эффисэнт субэктийн хэргүүдийг ойлгомжтой 

болгон дизайн хийдэг. Бидний нэрлэдэг юмны сайэнсийн концэпц пассив мэдлэг биш. 

Сайэнс контэмплацтай авч үздэггүй. Бидний хувид ертөнцийн хэсэгийг засаглах хуулийг 

нээдэг, бас систэм рүү тэдгээр хуулийг организацладаг, үүний дараа ертөнцийн хэсэгтэй 

эффэктив тохиролцоход хялбар. 

Учралын тохиолдлуудыг прэдиктилсэнээр бид үүнд бэлтгэж чадна. Систэмийн хуулийг 

сфэцификцэлсэн замууд дахи кондицийг эмхэлснээр, бид зөвхөн прэдиктэлэхгүй, бид 

контролдоно: тохиолдох учралуудыг ―кауз‖-лдаг эсвэл тодорхой характэрыг таамагладаг. 

 

Төрхийг сайэнсчилсан субэкт хэрэг гэх 

Төрх микроскоп эсвэл тэлэскоп гэх мэт инструмэнтын нээлтээр зөвхөн хүрч болох тэдгээр 

субэктийн хэргийн нэг биш. Бид төрхийн фактуудыг мянга мянгаар мэднэ. Үнэндээ 

тэдгээр төрхжих организмийн /хамгийн наандаж/ прэсэнсэд үргэлж байдаг ба бидэнд 

хамгийн сайн танигдаж чадсан тэр субэкт хэрэг биш.  

Гэвч энэ фэмилиарийн сул тал юу вэ, үүний санаа тэдгээр фэмилиар сайэнсийн 

болгоомжтой мэтодуудаар дэмжигдээгүй конклуц рүү гэнэт орох боломжтой. Хэдийгээр 

олон жилийн турш төрхийг ажигласан ч, бид хуулиар зөвшөөрөгдсөн рэлац эсвэл ашигтай 

иуниформитийг илэрхийлэхэд, тусламжгүйгээр, шаардлагатай чадвартай биш. Бид 

магадгүй өөрийн найзын талаар плаузибл таавар хийхэд нилээд чадвараа үзүүлдэг ба 

үүнийг танилууд чини ялгаатай нөхцөлийн доор хийнэ эсвэл бид өөрсдөө хийнэ. Бид 

магад гэнэрал дахи хүмүүсийн кондактийн /conduct/ буюу чиглэлийн талаар плаузибл 

гэнэрализацийг хийдэг. Гэвч эдгээрийн үнэхээр цөөхөн болгоомжтой анализаар тэсэн 

үлддэг. Зориудаар мартахын гэнэралын агуу тохиролцоо төрхийн сайэнсийн контактанд 

эрт плэйс авдаг. 

Төрх бол хэцүү субэкт хэрэг. Яагаад гэвэл энэ хүрэх боломжгүй гэдэгтэй биш харин 

эктрэм комплэкс. Юмаас илүүтэйгээр процэсс бөгөөд үүнийг ажиглалтаар хялбар бариж 
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чадахгүй. Энэ түр зуурын, тодорхойгүй ба өөрчлөмтгий бас үүнийг сайэнтистын энэрги ба 

инжэнэти дээр агуу тэхникээр л хийгдэнэ. Гэвч энэ фактаас гарч ирсэн проблэмуудын 

талаар эссэнциал шийдвэрлэшгүй юу ч үгүй.  

Төрхийн тухай мэдээний зарим төрөл коммон хийгддэг. Бид зарим нэгэнд тохиолдсон цор 

ганц учралуудыг тайлагнахдаа цуу ярианы хэсгийг хавчуулах эсвэл анэгдот хэлдэг: ― Тэр 

эмэгтэй хаалга саваад дуугаралгүй гараад явав‖. Бидний тайлан түүхийн бага хэсэг. 

Өөртөө хистори ихэнхдээ өргөн хэмжээнд дэхи адил тайлангаас илүү юу ч биш. 

Биографаар ихэвчилэн субэктийн амидралд эписодын дараалалыг өөрсдөө хязгаарладаг. 

Психологийн зарим фиэлдэд чухал плэйс эзэлдэг кэйз хистори бол биографийн төрөл ба 

тэр нэг бүрчилсэн хүний нэг бүрчилсэн плэйс ба хугацаанд юу хийсэнийг голдуу авч 

үздэг: ―Мэри 11 настайдаа Винчэстрт бэлэвсэн нагацтайгаа амидрахаар явсан‖. Роман ба 

богино түүхүүд магадгүй тэр хистори эсвэл далдлагдсан биограф шиг бодол ба тэр 

амидралаас гарсан /ямар нэг аргаар авсан/ фикционы дээд фэнсифул ажлын л цуглуулга. 

Нэг бүрчилсэн хугацаа ба плэйс дэхи хүмүүсийн төрхийн нарратив сурвалжлага бол бас 

антрополог, социолог, этнолог ба архэологийн сайэнсуудын хэсэг. 

Эдгээр тооцоонууд тэдгээрт ашиглагддаг. Тэд нар тэдгээрийн экспэрэнсийг өргөжүүлдэг 

ба тэдгээр адил датаны анхны ашиглагч биш. Харин зөвхөн тэд сайэнсийн эхлэлдээ буй. 

Энэ магадгүй аккурэт эсвэл квантитатив биш ч, цор ганц кэйзийн тайлбар бол зөвхөн 

прэлиминар шат. Дараагийн шат иуниформитийн зарим төрлийг нээх. Бид аргумэнтийг 

дэмжиж анэгдот хэлдэг, эсвэл принципийг жишээлсэн кэйз хисторийг тайлагнадаг, бид 

гэнэрал дүрмийг битүү хэлдэг, эдгээр вагэ ч, магадгүй илэрхийлэгдсэн  Хисторикч ховор 

наррацийг агуулдаг. Тэр-эсвэл түүхийн паттэрнууд, трэндүүд, ба циклүүд-тэориг дэмжсэн 

фактуудыг тайлагнадаг. Ингэж хийхэд ганц жишээг дүрэм рүү оруулдаг. Биографаар 

хүний сүүлийн амидралд эхний учралын нөлөөг шинжлэх үедээ, тэр нэг юм нөгөөдөө 

каузалдаг гэдгийг дургүйцсэн ч хүлээн зөвшөөрдөг ба жирийн тайланг трансцэндэлдэг. 

Фабл ба Аллэгор хүний төрх дэхи иуниформитигийн зарим төрөлүүдийг үлгэрээс илүү 

битүү хэлдэг, тэдгээр гэнэралаар хийгддэг. Бидний ―характэрийн консистэнс‖-ийг дээрд 

үзэх ба литэратурт үзүүлдэг плаузибл биш тохиолдлуудыг үгүйсгэдэг, тэдгээрийг бид 

хуулиар зөвшөөрсөнөөр л экспэктэлдэг. Антропологч ба социологчын ―кастом‖ ба 

―мэннэр‖-т груп хүмүүсийн гэнэрал төрхийг тайлагнадаг.  

Зарчимын вагэ сэнс хүний төрхийн ажиглалтанд тулгуурлан гарч ирдэг. Найз өгөгдсөн 

нөхцөлд юу хэлэх эсвэл хийхийн тухай плаузибл таавар бол прэдикц, тэр зарим 

иуниформити дээр суурилсан. Хэрвээ шалтгаалах зарчим нээгдээгүй ч бид хуман хэрэгтэй 

тохиролцоход скарсэли эффэктив байж чадна. 

Сайэнсийн мэтодууд тэдгээр иуниформитийг цэвэрлэхэд дизайн хийсэн ба тэдгээрт 

тодруулалт хийдэг. Социалпсихологч ба антропологчийн судалгааны фиэлдийн 

тэхникүүд, психологчилсон клиникийн процэдур ба лабораторийн контролдсон 

экспэримэнтчилэгдсан мэтодууд эдгээр төгсгөл рүү бүхнийг чиглүүлдэг, сайэнсийн 

логикчилсон багаж ба матэматикчилсанууд бас адил.  

Олон хүмүүс хуман төрхийг сонирхсон ч эксакт сайэнсийн баталгаатай характэрийн 

стандартын төлөө шаардлагатай сэтгэл үгүй: төрх дэхи иуниформитинууд тэдэнгүйгээр 

―илэрхий‖. Үүний хажуугаар, тэд хэрвээ өөрсдөө иуниформитигийн ―сэнсэ‖-үгүй бол 

тийм баталгаатай зайлшгүй пойнтууд руу хийсэн дүгнэлтийг хүлээн авахад бэлэн биш. 

Гэвч тэдгээр идиосинхрасис луксээр үнэлэгддэг. Бид төрхийн хэрэглээн дэхи сайэнсийн 



мэтодуудыг хамгаалах шаардлагагүй. Нээгдсэн ба илэрхийлэгдсэн иуниформитинуудад 

ашигласан экспэримэнталчилсан ба матэматикчилсан тэхникүүд бол гэнэрал дахи 

сайэнсийн коммон чанар. Бараг дисциплин бүр рэсурсын нөөц руу контрибуцалсан ба бүх 

дисциплэнүүд үүнээс зээлсэн. Давуу талууд сайн босгогдсон.  

 

Батжаргалын ГАНСҮХ 

 

  



ЭПИСТЭМОЛОГ, МЭДЭХҮЙН ФИЛОСОФИ 

 

 

Албэрт Эйнтштэйн. \Германы тэоричилсон физикч, 1879-1955\ 

 

Философийн аргуудыг 

Эйнштэйн физикт хэрэглэжээ. 

Анх философич Плато ―мэдлэг гэж юу вэ‖ бас ―үнэн гэж юу вэ‖ гэсэн асуултуудыг 

хариулах гэж ажилласаар философийн ―эпистэми‖ буюу монголоор орчуулбал мэдэхүйн 

салбарын суурийг тависан. Философийн асуултуудыг хариулахад хэрэглэгдэх 

философийн аргуудыг Плато зохиож тэр цааш бүтээл болж чадсан. Түүний ―Таэтэтус‖ 

номонд мэдлэгийг жишээлбэл ―үнэн ба баталгаатай үнэмшил‖ гэж томѐолдог. 

Философийн ―гаргалгаа‖ буюу ―логик‖ нэртэй арга дотороо сонгодог хоѐр төрөлтэй. 

Тэдгээр аргуудыг хэрэглэн физикт нээлт хийж хүн төрөлхтөний мэдлэгийн санд ихээхэн 

баялаг авчирсан хүн бол яах аргагүй л Нобэлийн шагналт физикч бас сүүлд философич 

болсон Албэрт Эйнштэйн.  

Эйнштэйн хэдийгээр философийн сургаалууд болох ―скэптик эмпиризм‖, ―сэнсуал 

монизм‖ ба ―нэо позитивизм‖ зэрэгээр бодсон ч өөрийгөө ―рационалист‖ гэж нэрлэсэн. 

Тиймээс рационалистийнхаа хувид нэрт философич Карл Поппэртой ами нэг. 

Эйнштэйний хувид ―рэал‖ ертөнц зөрчил үгүй болон ―нэн каузал‖ натурын хуулийн 

дэстэй ―принцип‖-д захирагдах ажээ. Эйнштэйн физикийн ―тэоринууддаа‖ хүрэхдээ 

зөвхөн логикийн замаар биш бас ―үзсэн‖ зүйлстээ тулгуурлан ―интуицээр‖ хүрчээ. 

Үзсэн бүхий л зүйл хүний үзэл болон хувирдаг тиймээс оддыг хүн очиж үзээгүй тул 

хүмүүст ертөнцийн тухай үзэл гэж үгүй. Харин оддыг харж буй хүн харцаараа л 

тайлбарладаг. Тиймээс хүмүүст ертөнцийн тухай ―харц‖-ын тухай ярих боломжтой гэсэн 

философийн ойлголт сүүлдээ физикт өргөн хэрэглэгдэсэн. Үүний нэг жишээ философийн 

―хипотэз‖ гэсэн ухагдахуун. Хэрвээ ―а‖ үнэн бол ―б‖ үнэн гэсэн логик. 

Эйнштэйний хэрэглэсэн физикийн мэргэжлийн ухагдахуунуудыг энд зориуд орчуулаагүй 

оригиналаар бичлээ. Энэ өгүүлэл нэгэнт философийн өгүүлэл тул ухагдахууныг али болох 

орчуулахгүй ондоогоор хэлбэл түүний мөн чанарыг орхидуулахгүйг хичээсэн. 



 

“Спэциэл рэлатив тэори”-ийн тухай Эйштэйний бодолын модэл 

―Абсолут орон ба абсолут хугацааг хүн үзэх боломж үгүй. Хөдөлгөөн бол абсолут биш 

рэлатив ондоогоор хэлбэл бусад ―хамааралын систэмтэй‖. Жишээлбэл ―инэрциал систэм‖ 

бол нэг л хамааралын систэм. Гэрэлийн хурд л гэхэд ажиглагчийн хөдөлгөөний чиглэлээс 

хамааран ондоо гэдэгтэй Эйнштэйний физик ―инстинкт‖ зөрчилдсөн. Эйнштэйний бодолд 

гарсан нэг хүндрэл бол ―нэгэн хугацаанд‖ гэсэн хоѐр биеийн ондоо газаруудад учирч буй 

учралуудыг хэмжих физикийн проблэм гарч ирсэн. Хоѐр биет нэгэн газар нэгэн хөдөлгөөн 

хийх бол Эйнштэйний хувид бодоход хялбар ба жишээлбэл хоѐр бөмбөг нэг хавтан дээр 

зэрэг буух бол хамгийн энгийн жишээ. Гэтэл хоѐр биет ондоо газар мөртөлөө нэгэн зэрэг 

хөдлөхийг хэрхэн хэмжих вэ гэсэн бодол Эйнштэйнийг эргэлзээнд оруулж үүнийгээ 

Эйнштэйн боломж үгүй гэж үгүйсгэсэн. 

Эйнштэйн хэлэхдээ: ―И1 гэсэн инэрциал систэм дотор тогтмол хурдтай бас шулуун 

чиглэлээр галт тэрэг явна гэж төсөөлцгөөе. Галт тэрэгний цувааны дунд тэргэнд ажиглагч 

зогсоод эхний галт тэрэг рүү болон эцэсийн галт тэрэг рүү нэгэн зэрэг гэрэл цацруулна. 

Гэрэл хоѐр цэгт буюу хоѐр газар зэрэг очсоноор ажиглагч гэрэлийн хурд тогтмол болохыг 

хялбархан хэмжих боломжтой. Тэгвэл галт тэрэгний буудал буюу И2 гэсэн ондоонэг 

инэрциал систэмд ондоонэг ажиглагч зогсоно гэе. Галт тэрэгний буудал дээр зогсож буй 

ажиглагч яг адилхан хэмжилт явуулсанаар гэрэл галт тэрэгний эцэсийн тэргэнд очихдоо 

өмнөх тэрэгнийхээс ялимгүй хурдан очихыг тогтооно. Яагаад гэвэл галт тэрэгний эцэс рүү 

гэрэл угтан өөдөөс явж буй тул. Харин эхний тэрэг рүү гэрэл ялимгүй хоцорч очно яагаад 

гэвэл эхний тэрэг гэрэлээс зугатаан явж буй тул. Эндээс харахад галт тэрэг дотор ба галт 

тэрэгний буудал гэсэн хоѐр ондооинэрциал систэмийн хоѐр ондоо ажиглагч хоѐр ондоо 

хариунуудыг хэмжих ажээ‖. 

Ингэж Эйнштэйн ургуулан бодсоноор хоѐр ондоо газар нэгэн хугацаанд гэсэн ойлголт 

―рэлатив‖ гэсэн анханы гаргалгааг гаргасан. Тиймээс ямар биетийн тухай ямар систэмд 

ярисан тэр бүр өөр өөрийн онцлог хугацаатай гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн. Эндээс хүрэх 

дараагийн дүгнэлт бол али биетийг хамааруулсан түүнийг заагаагүй хугацаанд ―хугацаа‖-

ны тухай ярихгүй. Тиймээс хугацаа, орон ба хөдөлгөөн гэсэн абсолутын тухай 

ойлголтуудыг зөвхөн систэм дотор ондоогоор хэлбэл систэм тодорхой үед л ярихаас биш 

ямар систэмд вэ гэдэгийг мэдээгүй үед ямар ч утга үгүй гэжээ. 

Эйнштэйний “спэциал рэлатив тэори” 

Ниутоны сонгодог физикийн хувид абсолут хугацаа, абсолут орон болон абсолут 

хөдөлгөөн натурын сайэнсийн фундамэнтал зарчимууд. Ниутоны ингэж байгал дээрх 

явдалуудыг мэханикчилсанаар Максвэлийн элэктродинамикийн хувид хязгаартаа тулсан. 

Яагаад гэвэл цахилгаан соронзон талбай Ниутоны мэханикаар хангалттай тайлбарлагдах 

боломж үгүй. Цахилгаан соронзон орон гэж үгүй ба зөвхөн талбай ондоогоор хэлбэл 

талбар л гэж бий. Дээрхийг анхааралтай ажигласан Эйнштэйн ―абсолут‖ гэсэн ойлголтоос 

салахыг зорисон ба очих ганцхан зам бол логикийн хувид ―рэлатив‖ гэсэн ухагдахуун. 

Эйнштэйн гэрэлийн хурдыг л зөвхөн унивэрсал бас абсолут натурын констант гэсэн 

гаргалгаа хийсэнээр заавал абсолут хугацаа болон абсолут оронтой зөрчилдөх шаардлага 

үгүй болж аятай нөхцөлийг бүрдүүлжээ. Учир гэвэл ямар ч инэрциал систэмд гэрэлийн 

хурд л тогтмол. 



Эйнштэйн иймэрхүү логик буюу гаргалгаанд хүрсэнээр хугацаа гэдэг дэлхийг тойрох 

тойрогоос бодогдох шаардлага үгүйгээр харин гэрэлийн хурдаар бодогдох боломжтой 

болжээ. Цааш тэр ―орон-хугацаа‖ гэсэн шинээр дөрөв дэх димэнсион зохион түүнийгээ 

цаасан дээр буулгасан. Ингэж хүн төрөлхтөний ертөнцийг зурагласан зураганд үндсэн 

өөрчилөлт гарсан. 

“Гэнэрал рэлатив тэори”-ийн тухай Эйнштэйний модэл 

Тухайн инэрциал систэмээс хамаарах хөдөлгөөний тухай натурын хуули болон ―хүндийн 

масс‖ ба ―жингийн масс‖ хоѐрын мөн чанар адилхан гэсэн тэоринуудын тухай ―бодолын 

экспэримэнтүүд‖-ийн хажуугаар Эйнштэйний гэомэтрт тулгуурласан гэнэрал рэлатив 

тэоригийн тухай бодолын экспэримэнт онцгой үүрэг гүйцэтгэдэг. Эйнштэйний нэг чухал 

асуулт бол яагаад матэматик зөвхөн хүний оюуны зохиомж мөртөлөө натурын явдалуудад 

яг таг таарсанд гайхширсан гайхширал. ―Тэгэхээр хүн цэвэр ухамсараараа мэдлэгт хүрэх 

ондоогоор хэлбэл хэзээ ч үзээгүй мөртөлөө түүний тухай уридчилан мэдлэгт хүрэх тэр 

боломжийн тухай‖ Эйнштэйн бодсон. 

Эйнштэйн эцэстээ хариулахдаа үнэхээрийн юмсын зарчимыг мэдэхэд физик судалгаа 

хийдэг харин матэматик бол зөвхөн аргачилал буюу мэтод л гэжээ. Эйнштэйн лифтэнд 

дотор яваа хүн хэрвээ лифттэйгээ чөлөөтэй унавал ямар процэсс явагдах вэ гэсэн асуултыг 

бүр хүүхэд насандаа буюу сургуулийн сурагч үедээ тавижээ. Түүний хэлсэнээр хүндийн 

болон жингийн массууд унах үедээ гравитацын талбайд констант хурдасаж эхэлнэ. 

Жишээлбэл дэлхийн гравитацын талбайд унаж буй биетүүдийн хувид жингийн болон 

хүндийн массууд эквивалэнт. Энэ гравитацын талаарх бодолын экспэримэнт 

Эйнштэйнийг спэциал рэлатив тэоригоо цааш үргэлжилүүлэн өргөжүүлэх шалтгаан 

болсон. 

Эйнштэйний “гэнэрал рэлатив тэори” 

Эйнштэйний хувид түүний спэциал рэлатив тэорид хурд рэлатив харин хурдатгал абсолут 

гэдэг таалагдаагүй. Гэнэрал рэлатив тэори хугацаа ба орон хоѐрыг чухалчилсан тул 

түүнийхээр гравитацын талбай орон-той уялдах шаардлагатай болсон. Үүний тулд тэр 

Эуклидийн гэомэтрээс татгалзсан. Эуклидийн гэомэтрийн шулуун, хавтгай ба орон-ы 

тухай аксиомууд рэлатив систэм дотор хүчингүй болж иржээ. Яагаад гэвэл гравитацийг 

хүч биш гэсэн учираас. Яагаад гэвэл гравитацын талбай нэг байрлалаас нөгөө байрлал руу 

хэрхэн орон тахийж буй интэнситэтээс хамаарна. 

Энгийн тайлбарлахад аливаа орон матэрт үйлчилдэг тул матэрийг хэрхэн хөдлөхийг заана. 

Үүний эсрэгээр аливаа матэри орон-д үйлчилэх тул матэри хөдлөхдөө орон-ыг хэрхэн 

тахийх болон муруйхыг заана. Гравитацийн талбай ба орон-гийн тахийлт тэнд буй 

матэрийн функцээс хамаарна. Үүнтэй ижил соронзон талбай, цахилгаан талбай тэнд буй 

цэнэг ба туйлуудын функцээс хамааралтайг бид мэднэ. Энд соронзон орон гэхгүй зориуд 

талбай гэж буй цаанаа учиртай яагаад гэвэл физикчид соронзон орон эсвэл соронзон зайн 

тухай хэзээ ч яриагүй ба харин соронзон талбай яг утгачилж хэлэхэд соронзон ―талбар‖-

ын тухай л ярисаныг анханаасаа монголоор ташаа орчуулсан. 

Эйнштэйн өөрийнхөө физикийн тэорийг тайлбарлахдаа: ―Ниутоны физикээр бол гаригууд 

нарыг тойрохдоо нарны гравитацын хүчнээс хамааралтайгаар эллипсэн замаар тойрдог. 

Гэнэрал рэлатив тэоригоор бол гаригууд өөрсөдийн ―хүндээс‖ шалтгаалан хамагийн 

богино замаар нарны массаас хамааран тахийсан орон-д буюу орон-ы тахийлтийн ховилд 



хөдлөх ажээ. Ниутоны хэлсэнчилэн унивэрсал жингийн хүч юунаас ч хамаарахгүй биш 

харин Эйнштэйнийхээр зөвхөн тэр тахир орон дотор л хүчинтэй. Ингэж абстракт болон 

абсолут бодсон орон физикийн рэалитэт болжээ. 

Эйнштэйн өөрийнхөө тэорийг мэргэжилийн биш хүмүүст тайлбарлах гэж ―Рэлатив тэори 

гэж юу вэ?‖ гэсэн ном бичсэн ба түүндээ байшингаар жишээ болгожээ. Хоѐр давхар 

байшингийн нэгдүгээр давхар спэциал тэори ба түүний дотор физикийн сургаалуудыг 

гравитацтай хамааруулсан. Спэциал тэори дээр хоѐрдугаар давхар болох гэнэрал тэори 

тогтох ба энэ тэори гравитацын хуули ба бусад натурын хүчнүүдтэй рэлац гэжээ. 

Эйнштэйний спэциал тэори сүүлд ажиглалт болон хэмжилтээр батлагдсан. Ниутоны 

физик зөвхөн онцгой тохиолдолд л биелэгдэх ба нэг жишээ бол гэрэлийн хурднаас хэт 

удаан биетэд л биелэгдэх ажээ. Спэциал тэори орон ба хугацааг нэгтгэсэн. Гэнэрал 

тэоригоор бол матэриас л орон ба хугацаа хоѐрын структур хамаарна. 1919 онд болсон 

нарны хиртэлтийн үеэр физикчид нарны орчимын орон-гийн нарны массаас хамааран 

тахийсаныг тогтоож чадсанаар гэнэрал рэлатив тэориг баталгаажуулжээ. Гэнэрал тэори 

цаашид хэрхэн боловсронгуй болохыг физикчид өнөөдөр ч гэсэн судалсан хэвээр. 

Ингэж интуиц, имагинацийн хүч болон мэдэхүйн тэори гэсэн философийн салбаруудын 

үргэлжийн асуултанд хэрэглэгдэх аргууд Эйнштэйнийг дээрх тэоринуудаа бүтээн 

босгоход тусалжээ. Юуг ч очиж үзээгүйгээр зөвхөн төсөөлөөөд дараагаар боддог 

философийн аргуудаар ямар ч лабораторт туршилт хийж эсвэл багажаар хэмжилт 

хийлгүйгээр мэдлэгт хүрэх боломжтойг харуулсан. 

Эйнштэйн анханаасаа философич Спинозагийн философийн зарчимыг зөвшөөрч түүндээ 

амидралынхаа эцэсийн мөч хүртэл үнэнчээр ажилласан. Ертөнц тэр чигээрээ өөрийн гэсэн 

шалтгаантай ба натурын хуулиудын дотоод ―хармони‖ болон ―энгийн логикоос‖ бүтнэ гэж 

тэр үзжээ. Түүний сайэнсад түшиглэсэн ертөнцийг харах харц онтологийн монизмтой 

таардаг. Үүний гол агуулга бүхий л ―байгаанууд‖ бол субэкт ба обэктийн нэгдэл. 

Албэрт Эйнштэйн амидралынхаа эцэс хүртэл ―квант мэханикт‖ эргэлзсэн ба тэр эргэлзээг 

няцаах баталгаатай тэори өнөөдөр болтол гараагүй. Супэр нэгдэлийн тэори ондоогоор 

хэлбэл физикчидийн гэнэрал тэориг квантийн мэханиктай нэгтгэн нэгэн тэорид хүрэх 

гэсэн оролдлого өнөөдөр ч дуусаагүй хэвээр. Энэ нэгтгэх гэж хичээж буйгийн цаад 

шалтгаан гэнэрал тэори огторгуйн биетүүдэд биелдэг харин өчүүхэн квантуудыг 

тооцоолох гэхээр биелдэггүй. Квантын тэори болохоор асар том огторгуйн биетүүдийг 

тооцоолох гэхээр хүрэлцдэг үгүй зөвхөн өчүүхэн жижиг хэсэгүүдэд буюу партиклуудад л 

хүрэлцээтэй. 

20-оод жилийн өмнөөс 1000 гаруй дэлхийн физикчид олон сая доллар зарцуулан хоѐр 

тэориг нэгтгэх гэсэн ―супэр нэгдэлийн тэори‖ дээр ажилласаар л. Хэдийд эцэслэл болохыг 

хэн ч мэдэхгүй харин таамаглал магад-тай буюу магад-гүй. 

 

Санжаадоржийн МОЛОР-ЭРДЭНЭ 

 

 

  



 

 

Ухагдахууны тайлбар 

Абилити Ability  Туршлага, ажиглалт, 

суралцсаны дүнд олж авах 

чадвар 

Абсолут Аbsolute Бүрэн гүйцэд, юунд ч 

хамаагүй 

Абстракт Abstract Матэри үгүй, рэалити үгүй 

Aбсурд Аbsurd Үнэмшсэн хэллэг 

Автор Аutor Бүтээл гаргагч 

Автономи Autonomy Бусдаас хамаарахгүй 

Авторити Аuthority Ноѐрхол ба традицдээ 

тулгуурлан бусдыг удирдах 

Аккумулац Accumulation Хуримтлал 

Аккурэт Accurate Яг 

Аллэгори Allegory Ухагдахууныг хүнээр 

төлөөлүүлэн дүрсэлдэг 

Алтэрнатив Alternative Хоѐр боломжийн нэг 

Алтруист Аltruist Бусдын сонирхлыг өөрийн 

сонирхолтой ижлээр дагах 

Анализ Analysis Нэг бүрчилэн систэмтэйгээр 

шинжлэх 

Аналоги Analogy Адилхан 

Андрогинус Androgеnуus Хоѐр хүйсийн зэрэгцэл 

Антропологи Аnthropology Хүнийг натурын болон 

ухааны талаас судалдаг 

сайэнс 

Архэологи Аrcheology Эртний култураас үлдсэн 

үлдэгдэлийг судлах сайэнс 



Аррэнжэмэнт Аrrangement Урлагийн дүрслэл, 

тохиролцох 

Аспэкт Аspect Харах чиглэл 

Ассоциаци Association Мэнтал холбоо, сэнсаацууд, 

мэдрэмжүүд, эсвэл сэтгэл 

хоорондын хэлхээ 

Атмосфэр Аtmosphere Дэлхийн агаар мандал 

Атом Atom Элэмэнтийн химийн аргаар 

задрах боломжгүй жижиг 

партикэл 

Аутлайн Outline Зарим юм цэгүүдийг багтаах 

эсвэл гол фактуудын 

дэскрипт 

Бэнэфактив Benefactive Үйл үгийн ашиг, жишээлбэл 

―Би үүнийг чамд авсан‖ 

өгүүлбэрийн ―Чамд‖ 

ашигтай 

Биографи Вiography Хэн нэгний бичсэн 

хүмүүсийн амидралын түүх 

Биологи Вiology Ургамал амитны болон 

хүний амидралын натурын 

хуулийг судлах сайэнс 

Валут Value Үнэт 

Визион Vision Оюуны нүдний өмнө тусах, 

тээсэн зураг, мөрөөдлийн 

Bизуал Visual Харц буюу үзэгдэхтэй 

хамаатай 

Гэн Gene Хромсом дотор орших 

удамшлын информацийн 

хамгийн жижиг хэсэг 

Гэнэрал General Бүгдэд хамаатай 

Гэнэрац Generation Насны дараалал (эцэг, эх 

хүүхэд, ач) 



Гиант Giant Оюуны томчууд 

Граммар Grammar Хэлний сайэнсын салбар 

Гравитац Gravity Хүндийн хүч 

Дата Data Өгөгдөл 

Дэкларатив Declarative Зарлал 

Дэмонстрац Demonstration Өгүүлэх, зориуд, иш татсан 

Дэскрипц Description Ямар нэгэн зүйлийн талаар 

тодорхой дүрслэл, тайлбар 

өгөх 

Дэтали Detail Нэг бүрчлэх 

Дэфиниц Definition Тодорхойлолт 

Диалоги Dialogy Харилцан ярилцлага 

Диморфизм Dimorphism Нэг төрлөөс хоѐр ондоо 

форм гарах 

Дисциплин Discipline Дэг журам, сайэнсын 

салбар, хичээлийн төрлүүд 

Дискус Discussion Тэнцүү зөвтэй ярилцах, 

логиктой ярилцах 

Дистурбанц Disturbance Мэнтал болон эмоционал 

хэмжээний хэвийн бус 

хувилбар 

Диструктив Distructive Задалсан, сөнөөсөн 

Дэ факто De facto Хэрэг дээрээ 

Идэй Idea Бодсон төсөөлөл, зураглал 

Идэнтифи Identify Адилтгах 

Идиосинхраси Idiosyncrasy Хэт мэдрэмтгий хүлээж авах 

(ургамал, хоол) 

Иллуз Illusion Буруу төсөөлөх, алдаатай 



тааварлах 

Имиж Image Төсөөлсөн зураг 

Импрэсс Impress Мэдрэлийн эрхтэнүүдээр 

мэдэрсэн сэтгэгдэл 

Инабилити Inability Хангалттай хүч, мэдэл 

үүсвэр үгүй, чадвар үгүй 

Инклинац Inclination Хазайлт 

Инкоррэкт Incorrect Зөв биш 

Информац Information Мэдээлэл 

Ингэнуити Ingenuity Урнаар проблэмыг шийдэх 

эсвэл юмыг нээх чадвар 

Инстинкт Instinct Орчны нөлөөнд үзүүлж буй 

организмын хэсэг дэх 

комплэкс ба өвөрмөц хариу, 

магадгүй суралцсанаар 

сайжирна гэдгээр 

бихэйвэрийн паттэрн 

илэрхийлсэн ч хувиршгүй 

Институц Institution Нэг бүрийн ба нийтийн 

төлөө ажилладаг төрийн 

байгууллага 

Инструмэнт Instrument Багаж 

Интэллэкт Intellect Юмсыг ойлгох, гүнзгий 

төвшинд логикийн аргаар 

бодох, чадвар 

Интэнсив Intensive Эрчим 

Интэнционал Intentional Ямар нэг зорилгыг 

бүтээхээр зорих 

Интэракц Interaction Нэг нэгэнтэйгээ солилцон 

үйлчлэх 

Интэррэлатэд Interrelatedness Хоѐр эсвэл түүнээс илүү 

юмс бие биендээ солилцон 



рэлацлах 

Жэндэр Gender Латин хэлний sex буюу хүйс 

Калкулаци Сalculation Тооцоо 

Кастом Сustom Заншил 

Каузал Сausal Шалтгаан, үйлчлэл. Цаанаа 

шалтгаантайгаар үүснэ 

Квалити Quality Хугацаагаар хязгаарлагдсан 

чанар 

Квант Quant Элэктромагнэтик энэргийн 

маш жижиг квантити 

Квантити Quantity Хугацаагаар 

хязгаарлагдахгүй чанар 

Кварк Quark Хипотэзийн партикэл 

Кэйс Сase Хэсэгчилсэн ситуац 

Клаус Clause Субэкт ба үйл үгийг 

багтаасан үгийн бүлэг  

Когнитив Cognitive Танигдахуй 

Коллэкц Collection Цуглуулга 

Комбинаци Combination Зангилаа, тактикийн 

холболт 

Комэнтар Сommentary Шүүмжтэй тайлбар 

Коммуникаци Сommunication Идэй болон сэтгэлээ 

илэрхийлэх, информаци 

солилцох процэс 

Компакт Compact Бага зай эзэлдэг 

Комплэмэнт Complement Орлох 

Комплэкс Сomplex Иж бүрдэл 

Компликэт Complicate Нарийн, төвөгтэй 



Компэтэнц Competence Зөвшөөрөгдсөн чадвар 

Компонэнт Component  Бүтний нэг хэсэг 

Коннэкц Connection Хоѐр факт болон идэйнүүд 

хоорондоо холбогдох 

Конклуц Сonclusion Дүгнэлт 

Конкрэт Concrete Барицтай, харах боломжтой 

Конституц Constitution А. Үндсэн хуули, Б. Биеийн 

болон сэтгэлийн төлөв 

Контакт Contact Харицаа 

Контэмплац Сontemplation Бодолд дарагдах 

Контрол Control Хянах 

Концэпци Сonception Төлөвлөгөө, нэгтгэж бодох 

Конформац Conformation Эвлэрэх 

Концэпци Сonception Төлөвлөгөө, нэгтгэж бодох 

Координаци Coordinate Тохируулах 

Коррэкт Correct Ямар нэг алдаа үгүйгээр, зөв 

Критик Critic Шүүмж 

Култур Culture Соѐл 

Ландскэйп Landscape Дэлхийн газрын нэг хэсэг 

Лист List Жагсаалт 

Литэратур Literature Оюуны гоѐ бичлэгүүд, 

мэргэжлийн салбарын 

бичлэг 

Маннэр Manner Төрхөжсөн 

Манифэстаци Manifestation Батламж 

Матэриал Material Матэрит 



Матэри Matter Анхдагч биет 

Миссионэр Missionary Христийн номлолыг 

сургахаар гадаад орнуудад 

илгээгдсэн хүн 

Миф Myth Домог 

Модэ Mode Тухайн хугацааны тархсан 

сонирхол 

Модэл Model Хураангуй хэмжээ, үзүүлэн 

Модэрн Modern Шинэ үеийн 

Момэнт Moment Aгшин 

Морал Moral Сайны заншилын сургаал 

Мотив Motive хүнийг хөдөлгөж буй 

хөдөлгүүр 

Нарратив Narrative Xүүрнэл 

Новэл Novel Роман 

Нэуроз Neurosis айдсын хүчтэй сэтгэлээр 

шаналдаг мэнтал өвчин 

Парадигм Paradigm Онцолсон жишээ 

Парафэрналиа Paraphernalia Хэрэглэдэг бүх багажууд 

Партикулар Particular Хэсэгчлэх, тусгайлах   

Пассив Рassive Идэвхгүй 

Паттэрн Рattern Загвар 

Плантэр Planter тариалангийн газруудыг 

эзэмшигч буюу удирдагч 

хүн 

Плаусибл Рlausible Ойлгомжтой 

Плэйс Place Байршуулах байршил 



Позиц Рosition Байрлал 

Пойнт Рoint Тэмдэгт, гол санаа 

Политик Рolitiс Төр 

Протэйн Рrotein Амины хүчлээс бүтсэн 

энгийн уураг 

Принцип Рrinciple Горим 

Прэдикт Рredict Уридчилан хэлэх 

Прэлиминар Рreliminary Өмнөх 

Прэссур Рressure Дарамт, шахалт 

Прэстиж Рrestige Хүмүүст үзүүлэх, хүмүүсээр 

зөвшөөрүүлэх 

Прэсэнс Рrecense Оролцох 

Прэциз Рrecise Яг 

Прожэкц Projection Гадаргуу дээрх юмсын 

имиж 

Пропэрти Рroperty Чанар 

Фикс Fix Яг онох 

 

Психологийн мэргэжилийн ухагдахууны тайлбар: 

Пэрсонал Рersonal Хуви хүн 

Пэрфэкционизм Perfectionism Юмсыг пэрфэкт (төгс) хийх 

сургаал 

Пэрцэпци Perception Мэдрэмж, мэдрэлийн 

эрхтэний өгсөн сэнсаацыг 

тархи боловсруулан хариу 

өгөх 

Рэколлэкц Recollection Ухаандаа дахин дуудах 

Рэлатив Relative Хамааруулсан 



Рэлац Relation Xамаарал 

Pэпродукц Reproduction Дахин бүтээх 

Рэпрэсэнт Represent Төлөөлүүлэх 

Рэсулт Result Үр дүн 

Рэсурс Resourse Нөөц 

Сэгрикац Segregation Салгалт 

Сэмэтри Cemetery Адил хэмжээтэй 

Сэнсэ Sensе Мэдрэх, мэдрэлийн таван 

эрхтнүүдээр мэдрэх 

Сэнсибл Sensible Мэдрэмтгий, сэнсор 

импрэссүүдийг рэсивлэх 

чадвар 

Сэнсаац Sensation Мэдрэл 

Cигнификанс Significance Аливаа юмны чухал хэсгийг 

Ситуац Situation Байдал 

Софистикац Sophistication Мэргэн, туршлагатай хүнийг 

Спатиал Spatial Оронлог 

Спэциал Special Мэргэжлийн 

Спирит Spirit Сүнс 

Статик Static Хөдлөшгүй 

Стимул Stimulus Өдөөлт 

Структур Structure Бүтэц 

Cубстанц Substance Ямар нэгэн эд 

Субститут Substitute Орчуулах 

Спэциф Specify Төрөлчлөх 

Тэмпорар Temporary Богино хугацааны 



Тэндэнц Tendency Чиглэл 

Трэнд Trend Хөгжлийн тэндэнц 

Транспоз Transpose Позицоос позиц руу 

шилжих 

Транссэксуал Transsexual Хүйсээс хүйс рүү шилжих 

Трансцэнд Transcend Туршлага ба ухаанаас 

давсан 

Утилитаризм Utilitarianism Этикийн салбар 

Фабл Fable Амитнаар хүний төрхийг 

дүрсэлдэг 

Фэйрнэс Fairness Өгөө аваа тэнцэх 

Фэмилиар Familiar Танигдсан 

Фигур Figure Биеийн шэйп эсвэл гадаад 

форм 

Фикц Fiction Зөвхөн сэдсэн, зөвхөн яруу 

найргийн 

Фиэлд Field Талбар, талбай 

Формаци Formation Хэсэгчилсэн байр эсвэл 

замаар өөрчлөгдсөн юм 

Формула Formula Томѐолол 

Хибрид Hybrid Олон ялгаатай юмсын 

холимог 

Хипотэтик Hypothetic Хипотэзээр дүгнэх 

Хиэрархи Hierarchy Дарга цэргийн дараалал 

Хистори History Түүхийн тухай сайэнс 

Хуман Human Хүмүүн 

Хэтэрогэнус Heterogeneous ондоо төрөлд хамрагдах 



Циркулар Circular Эргэлтэнд 

Шаанс Chance Гэнэт 

Шэйп Shape Дүрс, гадаад форм 

Эвалуатив Evaluative Үнэлгээ 

Эгоист Egoist Өөрийгөө чухалчлах 

Эквивалэнт Equivalent Адилхан үнэтэй 

Эксистэнциал Existanciаl Эксистэнцийн философи 

Эксистэнциэл Existanciel Орших 

Экспэрэнс Experience Туршлага 

Экстэнсив Extensive Сунасан 

Эмпиризм Empiricism Ажиглалт, туршлагаас 

үүсэлтэй мэдлэг 

Энтити Entity Учралуудыг, чанаруудыг 

бас обэктуудыг нэрлэнэ 

Эриа Area Муж, плэйсийн хэсэг 

Этик Ethic Моралын сургаал ба сайэнс 

Эффисэнт Efficient Бүтээмж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Залуу нас гэж юу вэ? Мөрөөдөл. Хайр гэж юу вэ? Мөрөөдөлийн агуулга. Киэркэгаард 

Ардчилал \дэмократи\ гэдэг төрийн уналт. Ницшэ. 

Ардчилал гэдэг хүн бүр чөлөөт бас тэнцүү хоѐрын төлөө хичээвэл үүснэ. Гэхдээ хичнээн 

тооны хүмүүс гэсэн тоо чухал. Аристотэл. 

Бодол тухайн хүний хир томыг харуулна. Паскал 

Бодол гэдэг урлаг ба түүнийг бусад урлагуудтай адил суралцах ѐстой. Роуссо. 

Сэтгэлийн хөдөлгөөн ихтэй газар бас зовлон ихтэй. Лэонардо да Винчи 

Зөвхөн жаргал эдлэх гэж хүн төрөөгүй. Эрасмус 

Амидрал богино тул бидэнд удаан найдахыг хоридог. Хораз 

Итгэл гэдэг хамгийн том өөрийгөө золиослол. Хэббэл. 

 

 


