
Хайрт уншигч аа. 

Монголд мэргэжлийн философийг анх удаагаа дэлгэрүүлэх зорилготой сэтгүүлийн шинэ 

оны анхны дугаарыг бэлтгэлээ.  

Философийг мэргэжлийн төвшинд хэрэглэж сурсанаар хүмүүс хоорондын ярилцлага 

амжилттай явагдах боломжтой ба санаануудаа чөлөөтэй бас туйлшрахгүйгээр дүрсэлж 

чаддаг. Хэн хэнийгээ тэвчээртэй сонсох, хүлээцтэй асуултууд асуух мөн аргумэнттэй 

хариулт хариулах бас л философийг хүн хэр эзэмшиж чадсаны чадвар. Бусдад мэдэмхийрч 

өөрийгөө бол мэдчихсэн гэж хийсвэрлэж бусдад зааж тулгах ч мөн л насанд хүрээгүй 

хүний төрх. Ерөөсөө мэдлэггүй хүн л сэдэвээсээ халиж сүүлдээ юуны тухай яриж буйгаа 

мартдаг. Үүнийг шалтгаан гэвэл мэдлэггүй хүний дотоод зөрчил. Тийм л хүмүүс 

сэргэлэнтэх гэж эсвэл залидах гэж оролдоно. 

Философоор бодох аргууд Монголын Шинжлэх Ухааны академи блон Их Сургуулуудад 

ирсэнгүй. Философи нэрийн дор хоосон хөөс үлээсээр. Эдгээр газруудад социализмаас 

үлдсэн мэдлэгүүд шинэчлэгдсэнгүй. Ном сэтгүүлүүдийн хавтас болон цаасны өнгө л 

сайжирсанаас биш дотоод агуулгад дэвшил явагдсангүй. Монгол хэл ч гэсэн хөгжсөнгүй 

харин улам утгаа алдаж дүрэмүүд ч гэсэн сарнижээ. Их сургуулиудын лэкц уншигчид 

мэдлэг биш харин өөрсдийнхөө төсөөлөлүүдийг оюутануудад тулган цээжлүүлж шалгалт 

нэрээр буцааж яриулан яг л арван жилийн сургуулийн үргэлжлэл явагдсаар. Ерөөсөө 

монголын боловсролын систем баталгаатай болон үнэн мэдлэг рүү ойртсонгүй харин улам 

холдсоор. 

Философи Европт цаашлаад Америкт оюуны өндөр хөгжлийг 300 гаад жилийн өмнө авч 

ирсэн. Хэрэв Монголд мухар сүсэг биш мэдлэг хөгжлийн луужин гэвэл өнөөдөр монгол 

оюунлаг хүмүүсийг дэмжих ѐстой. Оюунлаг биш философийн хоббитой хүмүүс нийгэмд 

худлаа яриж мянгуужингийн үлгэрээ бурсаар л. Ярих нэг хэрэг харин мэдэх нөгөө хэрэг. 

Монголын Шинжлэх Ухааны Академид болон Их сургуулуудад дэлхийн мэдлэгийг 

үнэнээр авч ирсэнгүй. Ганц нэг хүмүүс л дотроо мэдлэг тээсээр. Оюутанууд өнөөдөр 

мэдлг ба эрдэм мөн ухаан ба ухамсар хоѐрын ялгааг мэдэхгүйгээр Их сургуулийг төгссөн 

хэвээр. Энэ бол сүүлчийн хорин жилийн оюуны хямралын нотолгоо. 2009 онд Монголын 

нийгэмд ―оюун‖ дутаж буйг хүмүүс олж харсан тэгвэл 2010 он ―оюуны‖ жил болох ѐстой. 

Үүний төлөө ―Философийн мэдээ‖ сэтгүүл сэтгэл хүчээ зориулна. 

С. Молор-Эрдэнэ 

Уншигч таны анхааралд 

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

гээгээгүй,  ―е‖ гэсэн орос үсэгээс татгалзаж гадаад нэрүүдийн ―е‖-г ―э‖-гээр орлуулсан. 

 



Бодол 

Мэдлэгийн салбар ба Монгол орон 

Бид юуг мэдэж чадах вэ, бид хэрхэн мэдэх вэ, бид юуг мэдэх вэ, ―Мэдлэг‖ гэж юу вэ мөн 

―Танихуй‖ гэж юу вэ гэсэн асуултууд Монголчуудын түүхэнд тавигдсангүй. Наанадаж 

―science‖ гэсэн мэдлэгийн тухай мэдлэгийн салбарыг шинжлэх ухаан гэж худал 

орчуулжээ. Үүнтэй ижил ―philosophy‖ гэсэн мэргэжилийн салбарыг гүн ухаан гэж худал 

орчуулжээ. Эцэсийн эцэст олон улсын мэргэжилийн хүмүүсийн нийтээрээ хэрэглэдэг нэр 

болон ухагдахуунуудыг орчуулах боломжгүй. Орчуулах шаардлагагүй. 

Өөртөө үгүй зүйлсийг буй мэтээр орчуулах гэж улайран үгээр тоглодог бүдүүлэг үйлдэл 

уйгаржингаас крилл үсэг рүү ороход Ренчин, Дамдинсүрэн болон Цэвэл гэх мэт хүмүүсээс 

эхлэлтэй. Эдгээр монгол хэлний хүмүүс зөвхөн л роман, өгүүлэл, яруу найраг бичдэг 

болохоос биш оюуны болон философийн салбарын мэдлэггүй. Тэд мэдлэгийн эх үүсвэрээ 

хаанаас ч авах билээ. Мэдлэг бол философийн болон сайэнсын салбаруудын асуудал 

болохоос биш хэлний мэргэжилтэнүүдийн хувийн төсөөлөлүүд биш. 

Энд мэдлэг гэсэн монгол үгийн цаана олон улсын философи, сайэнс болон эпистэмолог 

гэсэн ухагдахуунуудыг л яриж буй шүү гэдэгийг уншигч та болгооно уу. Мэдээж өдөр 

дутамдаа хүмүүс мэдлэг авдаг гэхдээ энэ бол баталгаагүй бас үнэн байх зайлшгүй 

шаардлагатай ч биш. 

Мэдлэг дотроо олон төрөл. Хүн нэг зүйлийг мэднэ яагаад гэвэл тэр хүн түүнийг таних тул. 

Жишээлбэл Дархан хот. Мөн баталж чадах тул. Жишээлбэл халим сүүн тэжээлтэн. Мэдлэг 

бас өгүүлбэрээр илэрхийлэгдэнэ. Жишээлбэл нэг өгүүлбэр гэдэг нэг ―хэллэг‖. Хэллэг 

өөртөө баталгаа агуулна. Жишээлбэл заанууд саарал. Өдөр дутамд хүн хэлж буйгаа мэдэж 

чадна гэдэгт уридчилдаг. Жишээлбэл хүн мэдрэлийнхээ эрхтэнүүдээр дамжуулан мэдээ 

авдаг ба түүндээ найдан бас эргэн санаж сурсаныгаа сэргээж чадна гэдэгээ уридчилдаг. 

Гэтэл эндээс гарах асуулт гэвэл хүн үнэхээр мэднэ гэсэн үнэмшилтэйнүүдээ яг мэдэх үү? 

Хүн юуг мэдэж чадах вэ? Мэдээж энэ асуулт философийн асуулт. Үүнд философичид 

―скэптик‖-тэй буюу эргэлзэж ойртоно. Яагаад гэвэл мэдэж буйгаа ―зөвтгөх‖ тийм ч 

хөнгөхөн биш. Скэптицизм юуг хэлдэг вэ гэхээр ―рэалити‖ ерөөсөө хүний 

мэдрэмжлэснээс ондоо шүү гэх боломжтой. Энд физикийн судлалаар ялгах гэсэн ялгааны 

тухай яриагүй. Харин хүний ―ухаанаас‖ гадуур ертөнцийн тусаж буй тусгалууд хүнийг 

бүрэн эндүүрэлд хүргэх боломжтой. Скэптицизм рэалити яагаад их ч бага ч хүний үзсэн 

үзэлтэй таарч буйг зөвтгөхийг шаарддаг. 

Нөгөөтэйгүүр хүмүүс ―мэдлэг‖ гэдэгээр юуг ойлгоод буйг ―дэфиницлэх‖ шаардлагатай. 

Одоогоос 2500 жилийн өмнө философич Плато анх удаагаа мэдлэгийг ―үнэн ба зөвтгөсөн 

үнэмшил‖ гэж дэфиницэлсэн. Тиймээс үнэмшилүүд үнэн бас эрчтэй баталгаагаар 

тулгуурлагдсан гэвэл мэдлэг гэж нэрлэгдэнэ. Платогын дэфиниц явсаар 20-р зуунд 

анхныхаа шүүмжтэй уулзсан. Түүнээс хойш засварласан олон тэоринууд гарсан. Гол 

асуулт юу вэ гэхээр ухамсар ганцаараа өөрөө өөрөөсөө мэдлэг гаргах боломжтой эсэх, 

рационалын асуудал, мөн хүн зөвхөн л эмпиристүүдийн хэлдэгээр зөвхөн мэдрэхүйгээр 

үзсэнүүдээс л хамаатай юу гэх мэт асуултууд. 

 



Үнэмшил ба Мэдлэг 

Хүмүүс интуитивээр буюу зөнгөөрөө үнэмшил ба мэдлэг хоѐрыг ялгадаг. Хүний үнэмшил 

худал эсвэл үнэн гэсэн боломжуудтай. Хүн ―р‖-г мэднэ гэж баталвал ―р‖ үнэн байх ѐстой. 

Хэрэв хүн зааныг ягаан гээд мэднэ гэж баталвал тэр хүн эндүүрсэн. Хэрэв заан саарал 

харин ягаан биш гэвэл түүнийг хүн мэдэх биш зөвхөн үнэмшисэн.  

Үнэн үнэмшилүүд ч гэсэн заавал мэдлэг биш. Хүмүүс үнэн үнэмшилийг дагах боломжтой 

түүнийхээ тухай нотолгоогүй. Жишээлбэл шүүхийн шүүгч сэжигтэнийг зөвхөн өмссөн 

хувцасаар хэрэгтэн гэх. Мэдээж хэрэгтэн гэж буруутгах зөвийн талтай гэхдээ зөвхөн 

хувцас хэрэгийн нотолгоо биш. 

Зурхайгаас гаралтай тааварууд баттай уридчилан хэлж чадахгүй. Таавар шууд мэдлэг биш 

тул онож таана эсвэл онохгүй. Мэдээж хүн өөрийнхөө гороскопыг эсвэл төөрөгийг 

уншсаны дараа түүнд үнэмшиж бас түүний дараа яг таарах боломжтой. Гэтэл хүн мэдсэн 

үү? Үгүй. Яагаад гэвэл тухайн хүнд уридчилж хэлсэний үнэний тухай шалтгаан 

өгөгдөөгүй. Тиймээс мэдлэгт тулгуур хэрэгтэй, нэг үгээр хэлэхэд шалтгаан хэрэгтэй. 

Тэгсэнээр үнэмшисэн хэллэг үнэн. Мэдлэг зөвтгөгдөх ѐстой. 

Тэгэхээр юунд зөвтгөл хэрэгтэй вэ? Хурдан хариулт дараах: Эвидэнц буюу нотолгоо. 

Хүний үнэмшилийг шалтгаанчилах ѐстой нотолгоо өөртөө биш гэдэг чухал. Жишээлбэл 

сарнай улаан гэдэгт хүн үнэмшинэ. Яагаад гэвэл хүн түүнийг харсан бас сарнай улаан 

харагдсан. Цаашилбал хүн түлхүүрээ хаана тависанаа санавал түлхүүр ширээн дээр гэсэн 

хүн өөрөө үнэмшилтэй. 

 

 

Астролог, төөрөг, зурхай, ододын орон гэх мэт ойлголтууд баталгаагүй тул мэдлэг биш. 

 

 

 

Логик 



Заримдаа эвидэнц ба нотлогдох хоѐрын хооронд холбоо өгөгддөг. Хэрэв хүн нохойг 

муурны хойно гэж харсан гэвэл логикоор муур нохойны өмнө явна гэсэн баталгаа үнэн.  

Гэтэл батлах ѐстой эвидэнцүүд заавал логикчилсон биш. Дүрмээрээ зөвхөн эвидэнц л 

шалтгаанууд гаргах ба боломжоороо сайн шалтгаан. Нэг үгээр хэлэхэд эргэлзсэн 

үнэмшилийн үнэний тухай. Хүмүүс өөрийнхөө үнэмшилд онц нотолгоонууд өгөх 

боломжтой, гэхдээ л эндүүрдэг. Эвидэнц ихэнхидээ хүний үнэмшилийн үнэнд логиктой 

гарант буюу батламж нийлүүлэхгүй. 

Философийн эргэлзээ 

Хэдийд философийн эргэлзээ гардаг вэ гэхээр мэднэ гэж үнэмшисэн мэдлэг хаанаас эх 

булагтай вэ тухай эргэцүүлэн бодоход гарна. Хүн хоѐр гартай гэдэгтээ үнэмшидэг. Яагаад 

үнэмшидэг вэ гэхээр хүн хоѐр гараа мэдэрнэ бас харна. Гэтэл энэ үзэл хүнийг эндүүрүүлэх 

үү? Хүний нүд, чих гэх мэт мэдрэлийн эрхтэнүүдэд элэктрон стимулац өгч тархи руу 

дамжуулах боломжтой ба яг л ―виртуэл рэалити‖ үүсгэхтэй адил. Хэрэв стимулацласан 

хүний тархи хүлээн авахдаа яг л мэдрэлийн эрхтэнүүдээс ирсэн гэсэн боловсруулалт 

явагдвал үнэхээр л хэрхэн үзэж буй үзэл ялгаагүй адил. Хүн өөрөө ялгааг гаргаж чадахгүй. 

Ингэж рэал гэж буй ертөнц хэрэг дээрээ ―хиймэл‖. Нэг үгээр хэлэхэд супэр компутэрээр 

гэнэрийрдсэн иллуз. Үүний жишээ гэвэл ―Матрикс‖. 

 

Америкийн “Matrix” филмд элэктрон машинууд хүний “ухааныг” хааж хиймэл ертөнцөд 

оруулдаг.  

Хүн тэгэхээр компутэрт залгагдаагүй гэдэгээ хэрхэн мэдэх вэ? Тэгвэл хүний ухааны гадна 

үнэхээр ертөнц эксистэнц гэдэгийг хэрхэн мэдэх вэ? Хэрэв үүнийг мэдэж чадахгүй гэвэл 

тэгээд хүн хоѐр гартай гэдэгээ хэрхэн мэдэх вэ? 

Философийн эргэлзээ өдөр дутамын эргэлзээнээс тусдаа хачирхалтай. Жишээлбэл хүн 

хаалгаа түгжсэн билүү гэдэгтээ эргэлзэж хулгай орчих вий гэж эргэлзвэл үүнийг 

философийн скэптикийн эргэлзээ гэхгүй. Философийн скэптик хүнийг урид өмнө хэзээ ч 

эргэлзэж яваагүйдээ эргэлзэхийг шаардана. Жишээлбэл хүн өмнөө ном харсан ба түүндээ 

эргэлзэх шалтгаангүй. Гэтэл скэптикч асуулт тавина. Миний харж буй юмсыг үнэхээр лүү 

хүргэж чадна гэдэгт хүн хэрхэн мэдэх вэ? Энд ном хэвтэж буй мэт харагдах боломжтой. 

Тэгвэл иймэрхүү тусгал хүнийг хэрэг дээрээ рэалитид аваачина гэдэгийг хүн хэрхэн мэдэх 

вэ? Скэптицизм хүмүүсийн ертөнцийн тухай суури таамаглалуудыг эргэлзэнэ. Тэгвэл 

иймэрхүү эргэлзээ зөв үү? Практик ач холбогдол үгүй л гэмээр. Хэдийгээр зарим 

философичид гадаад ертөнцөд эргэлздэг ч гэрээсээ гарахаараа яг л бусад хүмүүс шиг төрх 

гаргана.  



“Хүмүүс уридчилсан үнэмшилүүдээрээ мэдлэгт хүрэхэд саатуулагдана. Тиймээс түүний 

эсрэг багаж гэвэл хүн амидралдаа ганц удаа ч гэсэн бүгдэд эргэлзэх хэрэгтэй.” 

 Рэнэ Дэкарт 

Философийн скэптикч хэлэхдээ: Бид өдөр дутамын үнэмшилдээ баттай биш байх хэрэгтэй 

ба хэдийгээр тэр үнэмшил магадтайгаар үнэн ч гэсэн. Тэдний бас нэг хэллэг гэвэл 

хүмүүсийн үзэж буй үзэлүүд үнэхээрийн ертөнц мөн үү гэдэгийг мэдэх зам үгүй гэнэ. 

 

 

Оптик андууралууд юуг хэлдэг вэ гэхээр хүний мэдрэлийн эрхтэнүүд эндүүрдэг шүү 

гэдэгийг. Тиймээс үргэлж рэалитиг харуулдаггүй. 

 

Мэдлэг Монголд 

Мэдлэг Монгол оронд албан ѐсоор бас төрийн төлөвлөгөөтэйгээр ирсэнгүй. Социализмаас 

мэдлэг олж авсан хүмүүс хувиараа эсвэл гадаадын санхүүжилтээр үйлдвэр хөгжсөн 

оронуудад сайэнсын мэдлэгүүдийг эзэмшсэн. Их Сургууль мөн Шинжлэх ухааны акадэм 

гэх мэт газарууд мэдлэгтэй хүмүүсээр удирдуулаагүй тул ганц хоѐр хүмүүсийн ашиг олдог 

байгууллага болон хувирчээ. 

Монголд дэлхийн мэдлэг орж иртэл нилээд удах төлөвтэй. Нэгдүгээрт гадаад оронд 

ажиллаж буй хүмүүсийн мэдлэг Монголын хуучин зан заншилтай зөрчилдөх тул 

эсэргүүцэл дэндүү их. Хоѐрдугаарт Их сургууль болон Шинжлэх ухааны акадэм хоѐр 

болж өгвөл гадаадаас ганц хоѐр мэдлэг эзэмшиж ирсэн хүмүүсийг буцааж, хажуудаа 

ажиллахаас татгалзсан хэвээр. Мэдлэгт хүрэх чухал асуудал гадаад хэл. Гэтэл улсын 

хэмжээнд гадаад хэлийг чухалчилахгүй явсаар зөвхөн хэлний дамжаануудад даалгажээ.  

 

С. Молор-Эрдэнэ 

  



Эссэ 

 

Албэрт Эйнштэйн. \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 мэдлэгийн тухай салбарын 

суурийг тависан. Мэдлэг нэгд шинэ хоѐрт үнэн бас гуравт тухайн хүн түүндээ бат 

үнэмших тухай эпистэмологийн салбарт судалдаг. Эпистэмийг монгол хэлэнд мэдлэг бүр 

мэргэжилийн утга өгч ―танихуй‖ гэж буулган философийн салбарын нэрийг орлууллаа. 

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 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 рационалистынхаа хувид нэрт философич Карл Поппэртой ами нэг. Эйнштэйний 

хувид ―рэал‖ ертөнц зөрчил үгүй болон ―нэн каузал‖ натурын хуулийн дэстэй ―принцип‖-

д захирагддаг. Эйнштэйн физикийн ―тэоринууддаа‖ хүрэхдээ зөвхөн логикийн замаар биш 

бас ―үзсэн‖ зүйлстээ тулгуурлан ―интуицээр‖ хүрчээ. 

Үзсэн бүхий л зүйл хүний үзэл болдог тиймээс ододыг хүн очиж үзээгүй тул хүмүүст 

ертөнцийн тухай үзэл гэж үгүй. Харин ододыг 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. Хэрэв ―а‖ үнэн бол ―б‖ үнэн гэсэн логик. 



Эйнштэйний хэрэглэсэн физикийн мэргэжилийн ухагдахуунуудыг энд зориуд 

орчуулалгүй бичлээ. Энэ өгүүлэл нэгэнт философийн өгүүлэл тул ухагдахууныг али болох 

орчуулахгүй ондоогоор хэлбэл түүний амин сүнсийг орхидуулахгүйг хичээсэн. 

 

“Спэциэл рэлатив тэори”-ийн тухай Эйнштэйний 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 хамагийн энгийн жишээ. Гэтэл хоѐр биет ондоо газар мөртлөө 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 тэрэгэнд ажиглагч 

зогсоод эхний галт тэрэг ба эцэсийн галт тэрэг рүү нэгэн зэрэг гэрэл цацаруулна. Гэрэл 

хоѐр цэгт буюу хоѐр газар зэрэг очсоноор ажиглагч гэрэлийн хурд тогтмол болохыг 

хялбархан хэмжих боломжтой. Тэгвэл галт тэрэгний буудал буюу И2 гэсэн ондоо нэг 

инэрциал систэмд ондоо нэг 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 ондоо инэрциал систэмийн хоѐр ондоо ажиглагч хоѐр ондоо 

хариунуудыг хэмжих ажээ‖. 

Ингэж Эйнштэйн ургуулан бодсоноор хоѐр ондоо газар нэгэн хугацаанд гэсэн ойлголт 

―рэлатив‖ гэсэн анхны гаргалгааг гаргасан. Тиймээс ямар биетийн тухай ямар систэмд 

ярисан тэр бүр өөр өөрийн онцлог хугацаатай гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн. Эндээс хүрэх 

дараагийн дүгнэлт 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 сайэнсын фундамэнтал зарчимууд. Ниутон ингэж натур дэх 

явдалуудыг мэханикчилсанаар Максвэлийн элэктродинамик 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 үгүйдэж 

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 

гарсан. Цааш тэр ―орон-хугацаа‖ гэсэн шинээр дөрөв дэх димэнсион зохион түүнийгээ 

цаасан дээр буулгасан. Ингэж хүн төрөлхтөний ертөнцийг зурагласан зурагт 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 мөртлөө натурын явдалуудад 

яг таг таарсанд гайхширсан гайхширал. ―Тэгэхээр хүн цэвэр ухамсараараа мэдлэгт хүрэх 

ондоогоор хэлбэл хэзээ ч үзээгүй мөртлөө түүний тухай уридчилан мэдлэгт хүрэх тэр 

боломжийн тухай‖ Эйнштэйн бодсон. 

Эйнштэйн эцэстээ хариулахдаа юмсын үнэхээрийн зарчимыг мэдэхэд физик судалгаа 

хийдэг харин матэматик бол зөвхөн аргачилал буюу мэтод л гэжээ. Эйнштэйн лифтэнд 

яваа хүн хэрэв лифттэйгээ чөлөөтэй унавал ямар процэс явагдах вэ гэсэн асуултыг бүр 

хүүхэд насандаа буюу сургуулийн сурагч үедээ тавижээ. Түүний хэлсэнээр хүндийн болон 

жингийн массууд унах үедээ гравитацын талбайд констант хурдсаж 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 шаардлага. Үүний тулд тэр Эуклидийн 

гэомэтрээс татгалзсан. Эуклидийн гэомэтрийн шулуун, хавтгай ба орон-ы тухай 

аксиомууд рэлатив систэм дотор хүчингүйдэж эхэлжээ. Яагаад гэвэл гравитацыг 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. Гравитацын 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 харин соронзон талбай яг утгачилж хэлэхэд соронзон ―талбар‖-ын 

тухай л ярисаныг анхнаасаа монголоор ташаа орчуулсан. 

Эйнштэйн өөрийнхөө физикийн тэорийг тайлбарлахдаа: ―Ниутоны физикээр гаригууд 

нарыг тойрохдоо нарны гравитацын хүчнээс хамааралтайгаар эллипсэн замаар тойрдог. 



Гэнэрал рэлатив тэоригоор гаригууд өөрсдийн ―хүндээс‖ шалтгаалан хамагийн богино 

замаар нарны массаас хамааран тахийсан орон-д буюу орон-ы тахийлтийн ховилд 

хөдлөнө. 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 рэалити болжээ. 

Эйнштэйн өөрийнхөө тэорийг мэргэжилийн биш хүмүүст тайлбарлах гэж ―Рэлатив тэори 

гэж юу вэ?‖ гэсэн ном бичсэн ба түүндээ байшинг жишээлжээ. Хоѐр давхар байшингийн 

нэгдүгээр давхар спэциал тэори ба түүний дотор физикийн сургаалуудыг гравитацтай 

хамааруулсан. Спэциал тэори дээр хоѐрдугаар давхар буюу 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 матэриас л орон ба хугацаа хоѐрын структур хамаарна. 1919 онд болсон нар 

хиртэлтийн үеэр физикчид нарны орчимын орон-гийн нарны массаас хамааран 

тахийсаныг тогтоож чадсанаар гэнэрал рэлатив тэориг баталгаажуулжээ. Гэнэрал тэори 

цаашид хэрхэн боловсрогдохыг физикчид өнөөдөр ч судалсан хэвээр. 

Ингэж интуиц, имагинацийн хүч болон танихуй гэсэн философийн салбаруудын 

үргэлжийн асуултанд хэрэглэгдэх аргууд Эйнштэйнийг дээрх тэоринуудаа бүтээн 

босгоход тусалжээ. Юуг ч очиж үзээгүйгээр зөвхөн төсөөлдөг дараагаар боддог 

философийн аргуудаар ямар ч лабораторт турших эсвэл багажаар хэмжихгүйгээр мэдлэгт 

хүрэх боломжтойг харуулсан. 

Эйнштэйн анхнаасаа философич Спинозагийн философийн зарчимыг зөвшөөрч түүндээ 

амидралынхаа эцэсийн мөч хүртэл үнэнчээр ажилласан. Ертөнц бүхэлдээ өөрийн гэсэн 

шалтгаантай ба натурын хуулиудын дотоод ―хармони‖ болон ―энгийн логикоос‖ бүтнэ 

гэжээ. Түүний сайэнсад түшиглэсэн ертөнцийг харах харц онтологийн монизмтой таардаг. 

Үүний гол агуулга бүхий л ―байгаанууд‖ гэдэг субэкт ба обэктын 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 квантын мэханиктай нэгтгэн нэгэн тэорид хүрэх гэсэн 

оролдлого өнөөдөр ч дуусаагүй. Нэгтгэх гэж хичээж буйгийн цаад шалтгаан гэнэрал тэори 

огторгуйн биетүүдэд биелдэг харин өчүүхэн квантуудыг тооцоолох гэхээр биелдэггүй. 

Харин квантын тэори асар том огторгуйн биетүүдийг тооцоолох гэхээр хүрэлцдэггүй 

зөвхөн өчүүхэн жижиг хэсэгүүдэд буюу партиклуудад л хүрэлцээтэй. 

20-оод жилийн өмнөөс дэлхийн 1000 гаруй 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 эсвэл магад-гүй. 

 

С. МОЛОР-ЭРДЭНЭ 

  



 

 

Яарах бүр боловсрол багасна. 

Ницшэ. 

 

 

 

  



Эстэтик       Сайханы Тэори 

А. Г. Баумгартэн (A.G. Baumgarten) 

 

 

ТЭОРИЧИЛСОН ЭСТЭТИК 

2. Натурлаг эстэтик. 

Үргэлжилэл: 

§28 Амжилттай эстэтикч хүнд дараах шинжүүд хамаарна: төрөхөөсөө натурлаг эстэтик 

(физис, натур, бие хаа сайтай мөн төрөхөөсөө анхны өгөгдөлүүдтэй). Тэгэхээр түүнд 

сайханаар бодох, сүнсний натураасаа өгөгдсөн хамаарсан.  

§29 Дээрх дурдсан эстэтикчийн натурт төрөхөөсөө сайхан бас өөгүй оюун хамаардаг. 

Өргөн утгаараа төрөхөөсөө оюунлаг билигтэй
1

 ба түүний доод чадварууд амархан 

цочирогдох бөгөөд танихуйн өөгүйтэй таарсан харицаатай өгөгдөх ѐстой. 

§30 Дээр дурдсан сайхан оюунд доод танихуйн чадвар мөн түүнд нэгдэх дараах 

өгөгдөлүүд хамаарна: а. хурцаар мэдрэх тэгсэнээрээ сүнс зөвхөн гадаад мэдрэлүүдээрээ 

сайхан бодохыг гаргаж ирэх биш харин дотоод мэдрэмжээрээ болон дотоод ухаанаараа 

үлдсэн оюуны чадваруудын өөрчилөлтүүдийг болон үйлчилэлүүдийг шалгаж мөн түүгээр 

эзэмшихийг хэлнэ. Ингэж мэдрэхүйн чадвар дараагаар бусад чадваруудтай хармони 

болохын тулд сайхан талэнт дотор үйлчилэгдэх ба тэгсэнээрээ мэдрэлээс гарсан 

санаануудаараа янз янзын төрөлтэй мөн гаралтай бодолуудаа дарагдуулахгүй.  

§31 б. Фантааз дотороо төсөөлдөг натурлаг чадвар сайхан оюунд фантаазын билигийг 

оноодог. Яагаад гэвэл өнгөрсөн учралууд сайханаар дүрслэгдэх ѐстой. Одоогийн төлөвүүд 

үргэлж сайхан бодолд боловсруулагдахаасаа өмнө үргэлж өнгөрсөн рүү явдаг. Ингэж 

одоогоос биш харин өнгөрсөнөөс ирээдүй уридаас танигдана. Зураглал дараагаар үлдсэн 

чадваруудтай хармони болохын тулд сайхан талэнтэд хэрхэн үйлчилэх вэ гэхээр тухайн 

үед бусад төсөөлөлүүдээ өөрийнхөө зураглалаар бүрхэгдүүлж болохгүй ба яагаад гэвэл 

                                                           
1
 Авяастай дүйцүүлэв 



зураглал натураасаа илүү сулхан. Хэрэв хөгшин хүмүүсийн худал түүх зохиодог чадварт 

зураглах чадварыг тооцно гэвэл сайхан талэнтад дээрх чадвар агуулагдсан гэдэгт давхар 

зайлшгүй өгөгдсөн.  

§32 в. Бидний мэдрэлүүд болон зураглах чадварууд нийлүүлсэнүүдийг нэвтэрэн харах 

натурлаг өгөгдөлүүд хурц мэдрэхүй болон оюуны үйлдэлүүдээр өөгүйжүүлэгдэнэ. Энэ 

чадваруудаар мэдрэхүйн танихуйгийн сайхан мөн оюуны сайхан хэмжээсүүд өргөн 

утгаараа эзэмшигдэнэ. Яагаад гэвэл хурц мэдрэхүй оюуны ухагдахууны дор ховорхон 

далдлагдах тул сайхан танихуй бүтэнээрээ оюунд ноогдоно. Нэвт харах чадвар үлдсэн 

оюуны чадваруудтай хармоничилогдохын тулд хэр эрчтэйгээр өгөгдөх ѐстой вэ гэхээр 

ганцхан л  зориулагдах ѐстой ба тэр өөрөө бас эстэтикээр боловсруулагдахын тулд 

хангалттай бэлтгэгдэх ѐстой.  

§33 г. Аливааг дахин таних натурлаг чадвар ба санамж. Мнэмосинэ-г эрт үед музуудын эх 

гэж нэрлэгдсэн ба түүнийг санамжийн чадвар гэж зурагласан төсөөлөлийг рэпродукцлэх 

чадвар гэсэн. Хэрэв хүн сайхан-аар ярихад, рэалыг дахин танихад чадах хэрэгтэй ба 

түүнээс татгалзашгүй. Тухайн хүн нэгэн түүх сэдэхийн тулд сайн санамж эзэмших 

хэрэгтэй ба тэгсэнээрээ уридчилж харсан дараа дараагийнхаа эсрэг хэлж болохгүй.  

§34 д. Вэрзийн бичих өгөгдөлтэй хүн эстэтикээр ажилладаг онцгой хүмүүсийн групт 

хамрагдах ба тэдний цол вэрз бичигч. Энэ сайхан бодогчидын ихэнх хэсэг өөрсөдийнхөө 

фантаазын зурагуудыг хооронд холбож бас нийлүүлэх ба үүнийг психологичид 

гайхдаггүй. Энэ чадвар бусад үлдсэн чадваруудтай хармони болохын тулд ямар эрчээр 

үйлчилэх вэ гэхээр өөрсөдийнхөө зохиосон ертөнцийг нэвт харах чадвараас холдуулахгүй.  

§35 е. Вкус сайтай өгөгдөл нийтлэг биш харин сайжируулсан гэдэгээрээ нэвт харах 

чадвартайгаа хамтран мэдрэхүйгээрээ мэдрэмжилсэнийг мөн зураглалуудыг цаашилбал 

түүх сэдэхүүдийг болох ѐстой бөгөөд сайхан-ы төлөө утгатай биш гэдэг ба тухайн хүн 

ойлгоцоороо ялгаварласан уу гэдэгээс хамаагүй.  

§36 ѐ. Ирээдүйнхийг уридчилан харах ба уридчилан таамаглах чадвар. Эртний хөгшчүүд 

дээрх чадварыг хэрхэн хэрэглэсэн бэ гэхээр бусад олон хүмүүст тааралдаагүй онцгой 

сайхан өгөгдөлүүд хэн нэг хүнд тааралдвал бурханаас заяасан гайхамшигт тусгалын нэг 

төрөл мэт хэрэглэжээ. Тиймээс вэрз бичдэг хүмүүс нэг төрөлийн уридчилан харагчид. 

Гэтэл энэ чадвар хүн бүрт агуулагдаагүй. Мөн ямар эстэтикийг оракл шаардлагатайг би 

мэдэхгүй. Тэдгээр хаана чухал вэ гэхээр танихуйн амид хөдөлгөөнүүд болон сайхан 

яригдах ѐстой газар. Энэ харах чадвар бусад чадвартай хармонитой гэдэгээрээ тухайн 

газар болон тухайн үед мэдрэхүйгээс гарсан санаанууд болон мөн зурагласан 

төсөөлөлүүдээс холдож болохгүй. 

§37 ж. Их бага ч чухал төсөөлөлүүдээ илэрхийлэх чадвар ба дотооддоо сайхан-аар 

бодогчидыг буюу сайхан бодсонуудыг тээдэг хүмүүсийг залах чадвар. Тэдгээр бусад 

чадвартай хармони болохын тулд сайхан-аас чухал харцуудыг салгаж болохгүй. 



§38 Дээр §29-д дурдсан сайхан оюунд дээрх таних чадвар хэдийд хамаарах вэ гэхээр а. 

өөрийнхөө сүнсийг удирддаг ойлгоц ба ухамсар хоѐр танихуйн чадварыг цочооход 

оролцдог мөн б. дээрх чадваруудын солилцон үйлчилэл болон сайхан-д хэрэгтэй зөв 

харицаанууд ойлгоцоор болон ухамсараар хэрэгжигдэнэ. в. Ухамсартай аналоги бодолын 

амид ойлгоцын сайхан-ы оюунд болон ухамсарт натураасаа дагалдана.  

§39 Сайхан оюун натураасаа хэрхэн өгөгдсөн бэ гэхээр зөвхөн санамжиндаа буй 

рэпродукцэлсэн өөрийнхөө өнгөрсөн төлөвөөс биш харин гадаад мэдрэхүйнүүдээсээ 

өөрөө абстракцлах ба бодсон болон ирээдүйн төлөвт төвлөрч түүнийгээ сайн эсвэл муу ч 

хурцаар нүдэндээ буулгах ба ямар чадвартай вэ гэхээр тохирсон илэрхийлэлээр 

илэрхийлэх мөн ойлгоц болон ухамсарынхаа удирдамжаар нүднийхээ өмнө буулгадаг. 

§40 Хошигнож эсвэл эндүүрэлээр дэмокрит ухамсартангуудыг вэрз бичигчидээс 

тусгаарлажээ. Түүнээс ч мунхагаар зарим хүмүүс урлагийн боловсролтой хүмүүсийн 

хүндэтгэлийн шагнал болон хүндэтгэлийн цолыг авах гэж найдна. 

§41 Таних чадваруудын дотороос хамагийн утгатай мөн натурлаг хөгжил сайхан бодохыг 

хүссэн бүрт орхишгүй. Тэдгээр зөвхөн натурлаг төрөлөөрөө хөгжисөн чадваруудаар 

боломжтой биш бас тухайн хүмүүст зайлшгүй уридчилгааг дүрсэлдэг. Тиймээс бид юуг 

уридчилж ялгаварладаг вэ гэхээр оюуны сайхан-ыг хэт рационал танихуй болон логикийн 

гаргалгаа гаргадаг билигтэй натураасаа зөрчилдөнө гэдэг.  

§42 Хүн бас ойлгоцоо болон ухамсараа өөртөө хохиролтойгоор анзааралгүй орхисон 

сайхан талэнтуудыг төсөөлөх боломжтой. Үүнтэй адил ухамсартай аналог бодолыг 

илэрхийлэх формуудад суралцаагүй философийн болон матэматикийн талэнтуудын тухай 

бодох боломжтой. Хүн бас урлагаар дундаж билигтэй гэхдээ сайэнсад натураасаа хэрэгцээ 

үгүй хүнийг төсөөлөх боломжтой гэвэл бодолын дэгтэй формуудыг нэгтгэх боломжгүй 

төрөхийн талэнттай гэсэн натураасаа танихуйгийн сайхан-тай харицах натураасаа чадвар 

үгүй гэх боломжтой.  

§43 Үеийн үед онцгой болон унивэрсал оюунтанууд дараах: Орфэус ба вэрзчилсэн 

философийн үндэслэгч Сократэс, Плато, Аристотэл, Гротиус, Картэзиус болон Лэйбниц. 

Эдгээр хүмүүс хэрхэн сургаалдсан бэ гэхээр сайхан болон дэгтэй логикоор бодох 

чадваруудыг хоорондоо бас хармонитой гэсэн ба мөн зэрэгцэн эксистэнцлэх боломжтой 

гэсэн. Энэ бас философичидын болон матэматикийн сайэнсад хүчинтэй.  

§44 Төрөхөөсөө эстэтикч гэж дараах: өөртөө үнэтээр тусах болон түүгээрээ хөдлөх 

боломжтой гэвэл онцгойгоор тэр танихуйгаа дагах чадвартай. Мөн бишрэх чадварын 

харицааг таних тэгсэнээрээ сайхан таних руу хөнгөнөөр хүрэх. Үүгээр бид төрөхөөсөө 

эстэтиктэй тэмпрамэнтийг санасан.  

§45 Яагаад гэвэл хүн бүр олон боломжийн бишрэлүүдтэй ба хэрэв түүнийгээ ухаардаг 

гэвэл тэдгээрийг ойролцоогоор үнэлгээний зарчимд оруулах боломжтой ба яг л эстэтикч 



үүнийг хийдэг. Тэдгээр дараах: мөнгө, мэдэл, хөдөлмөр даалгавар цаашилбал гадагшаа 

харицаанууд ба амтлах чөлөөт, эрхэмлэл, найз, чадал мөн биеийн эрүүл, эрдэмүүдийн 

дагал, гоѐ-ыг танисанууд жишээлбэл хайрлах эрдэм. Харин дээд танихуй гэвэл эрхэмлэсэн 

эрдэм. Эстэтик тэмпрамэнтад төрөхийн эдлэх чадварыг тооцдог. Голдуу утгатайгаар 

бахархах. Эндээс л хамагийн агуу гэсэн рүү амархан алхдаг.  

§46 Тэмпрамэнтийн сургаалаар мэланхолик тэмпрамэнт харицаа элбэг эстэтик болон 

хурдан дуусдаг эстэтик хоѐрын дунд. Үүнд сангвиник тэмпрамэнт хамаарна. Гэтэл хүмүүс 

илүү холэрик болохыг хүсдэг. Холэрикууд алдар нэрийг биширдэг тул том бүтээл эхлэхэд 

хүч өгнө.  

Үргэлжилэл бий... 

Б. Нямгэрэл 

baljinnyamgerel@gmail.com 
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Никомахын этик 

Үргэлжилэл... 

Хэдий тийм боловч, бидний ярисан сайн Платонистуудын бүх сайны тухай 

яриагүйгээс ялгаатайг анзаарсан ба өөрсөдийнхөө төлөө шулуудсан мөн хайрласан тэдгээр 

сайнуудыг ганц формоор тодорхойлогдсон сайнууд гэх ба тэд үүнийгээ хадгалах, бий 

болгох, өөрсөдийн эсэргээс сэргийлэх гэсэн тэндэнцтэй. Иймээс сайныг хоѐр замаар ярих 

ѐстой ба тэдгээрийн зарим өөртөө сайн, бусадад сайн. Тиймээс хэрэгцээт юмсыг өөртөө 

сайн юмсаас ялгацгаая. Ямар төрөлийн сайнууд нэг болж, өөртөө сайн гэж нэрлэгдэх вэ? 

Интэллэкт, хараа мөн дурууд, эрхэмүүдээс изолацлагдсан үедээ ч дагасаар буйнууд өөртөө 

сайн уу? Хэрэв бид эдгээрийг ондоо юунуудын төлөө дагасан гэвэл үүнийг өөртөө 

сайнуудын дунд жагсаана. Эсвэл өөртөө сайн сайны Идэй-ээс ондоо юу ч биш үү? Хэрэв 

тийм гэвэл энэ ямарч агуулгагүйдэнэ. Гэхдээ бидний нэрлэсэн юмс ч мөн өөртөө сайн юмс 

гэвэл, цагааныг цастай адилтгадаг шиг сайн ч тэр бүгдтэй адилтгагдаж болох нэг юу 

мэтээр тусах ѐстой. Гэтэл эрхэм, цэцэн, зүй, баясалын сайныг харгалзвал тэдний сайнууд 

ялгаатай бөгөөд мөн илэрхий. Тиймээс сайн гэдэг ганц Идэй-ээр хариулчих түгээмэл 

элэмэнт биш.  

Тэгэхээр бид сайн гэдэгээр юуг илэрхийлэх вэ? Мэдээж мөн үүнтэй адилаар нэрлэгдэх 

шаанстай юм ч биш. Сайн тэгэхээр нэг сайнаас гарсанаараа эсвэл бүх сайнууд нэг сайнд 



контрибутладагаараа, эсвэл аналогоор бусадаас илүү ганц сайн бий гэдэгээр сайн нэг л үү?  

Хараа биеийнх гэдэг шиг сайн сүнсэн дэх ухамсар. Гэхдээ эдгээр одоо яригдахгүй, учир 

гэвэл тэднийг философийн ондоо салбарт яривал илүү зохино. Нэг Идэй-г харгалзвал 

хэрэв бүхий л сайнууд нотлох боломжтой мөн сайнууд ялгагдах боломжтой, бие даан 

оршидог унивэрсал сайн гэвэл хүн түүнд хүрэхийг чармайж болон түүнийг хэрэгжүүлж 

чадахгүй гэдэг тодорхой. Гэхдээ одоо бид хүрэх боломжтой, хэрэгжүүлж болох сайныг 

хайж буй. Магад хэн нэгэн хүрэх боломжтой, хэрэгжүүлж болох сайныг хайх хэрэгтэй гэж 

бодож магад мөн энэ сайныг таних бидэнд тустай гэдэгийг бид мэдэх ба хэрэв бид үүнийг 

танивал бид сайны төлөө чармайна. Энэ аргумэнт плаусиблититэй боловч, сайны тухай 

сайэнсуудын зөрчил мэт, гэхдээ тэдгээр сайэнсууд сайны төлөө зүтгэх мөн сайны 

хомсдолыг хангахын төлөө сайныг хайдаг ба сайны тухай мэдлэгийг өгдөг. Одоогоор 

урлагуудын бүх л тайлбар ингорэнс ба сайныг ч хайдаггүй. Эмчийн хувид тэр хүнийг 

эдгэрүүлэхийг ийм замаар сурдаггүй харин зөвхөн нэг хүний эсвэл тусгай хүний эрүүлийг 

судалдаг; тиймээс энэ зөвхөн индивидуалийн эдгэрэлт.  

5. Одоо хайж буй сайн руугаа буцаад сайн юу болохыг асууя. Энэ хайж буй сайн ондоо 

үйлдэл мөн ондоо урлагуудад ондоо мэт. Мэдициний сайн, стратэгийн сайнууд ялгаатай. 

Тэгэхээр сайн нэг бүр юу вэ? Бусад бүгд л түүний төлөө явагддаг шүү дээ. Тиймээс 

мэдицинд эрүүл, стратэгид ялалт, барилгын урлагт байшин гэх мэт. Үйлдэл бүрийн, 

шулуудал бүрийн зорилго сайнд хүрэх. Түүний тулд ч хүмүүс бусад үлдсэнийг сайнд 

хүрэхийн тулд зориулан хийдэг. Хэрэв бүх үйлдэлд зорилго бий гэвэл тэдгээр үйлдэлийн 

зорилго сайныг хэрэгжүүлэх гэсэн, харин хэд хэдэн зорилго өгөгдсөн гэвэл тэр мөн л 

сайнуудыг хэрэгжүүлэх гэсэн. Ингээд бидний шинжилгээ ондоо замаар адил цэгт хүрлээ.  

Илүү тодоруулахын тулд дараах оролдлогыг хийе. Яагаад гэвэл олон зорилгуудыг бид 

ондоо зүйлсийн тулд сонгодог тул жишээлбэл: баялаг, лимбэ ерөөсөөө бүх 

инструмэнтүүд. Гэхдээ эдгээр бүгд эцэсийн зорилгууд биш. Эцэсийн зорилго бол төгс 

сайн. Хэрэв цорын ганц эцэсийн зорилго өгөгдсөн гэвэл энэ тэгэхээр бидний хайж буй. 

Хэрэв олон зорилгууд өгөгдсөн гэвэл тэдгээрийн доторх төгс сайн.  

Төгс сайны төлөө л бид шулууддаг. Гэхдээ түүний эсрэгээр ондоо зорилгод шулууддаг. 

Гэтэл хайж буйнууд өөртөө зориулсан биш мөн бусадын төлөө ч биш. Ерөнхийдөө төгс 

зорилго юу вэ гэхээр өөртөө л хүссэнийг болохоос биш ондоод хүссэнүүд биш.  

Тиймээс хамагийн нэгдүгээрт жаргал бололтой. Яагаад гэвэл бид түүнийг өөрөө өөрөөс 

хайдаг болохоос бусадаас хамааруулан хайдаггүй. Гэтэл түүний эсрэг эрхэмлэлийг 

бусадаас хамааруулан хайдаг, харин дур, ухамсар болон хичээнгүй бүрийг тэдгээрээс 

хайдаг. Зарим үед хүмүүс тэдгээрийг жаргахын тулд хүсдэг яагаад гэвэл хүмүүс юмсаар 

жаргах гэсэн үнэмшилтэй. Гэтэл хүн жаргалыг юмыг хүссэнээр сонгодоггүй мөн бусадаас 

хамааралтайгаар сонгодоггүй.  



Өөрт ханамжтайн принцип үүнтэй адил биш. Яагаад гэвэл төгс сайн өөрт ханамжтай мэт 

тусна. Бид энэ өөрт ханамжтайг хялбарханаар ганц хүнд ойлгохгүй. Нэг үгээр хэлэхэд 

зөвхөн өөртөө амидардаг хүн гэдэгээр ойлгохгүй ба харин түүний эцэг эх, хүүхэдүүд, 

эхнэр, цаашилбал түүний найзууд болон бусад иргэдүүдийг ойлгох ба хүн ерөөсөө 

натураасаа хамтдаа амидарч ирсэн. Гэхдээ энд хязгаар тавих ѐстой. Яагаад гэвэл өвөг 

дээдэс рүү эсвэл үр удам руу цаашилбал найзуудын найзуудыг хамааруулна гэвэл хүн 

хязгаараа алдана. Энэ тухай бид дараа ярилцана. 

Хэн өөртөө ханамжтай вэ гэхээр түүнд амидрал өөрөө шүтмээр бөгөөд бүрэн 

шаардлагуудаас ангижирсан хүнийг хэлнэ. Жишээлбэл үүнд жаргал хамаарна. Хэрхэн бэ 

гэхээр хүсэх хүсэл бөгөөд нэг үгээр хэлэхэд түүн дээр ондоо юу ч нэмэх хэрэггүй. Хэрэв 

нэмэлт боломжтой гэвэл хүсэх боломжтойг л хэлж буй ба бага ч гэсэн сайн нэмэгдэнэ 

гэсэн үг. Яагаад гэвэл нэмэгдэнэ гэсэнээрээ сайн дээр нэмсэн нэмэлт гэсэн утгатай ба 

тэгэхээр энэ сайн томруулагдсан сайн ба мөн хүсэх боломжтой сайн. Тиймээс жаргал төгс 

мэт бөгөөд өөрт ханамжтай сайн мэт бас үйлдэлийн эцэсийн зорилго мэт тусна. 

6. Жаргал хамагийн дээд сайн гэдэг магад хүмүүсийн хэлдэг шиг хангалттай хэлэгдээгүй. 

Тиймээс бид түүнийг юу вэ гэдэгийг илүү нухацтайгаар үзнэ. Хэдийд энэ бүтэмжтэй 

болох вэ гэхээр бид хүний чадвараас эхэлбэл. Яг л лимбэчин, сийлбэрчин эсвэл чадвараа 

гаргасан, үйлдэлээ гаргасан урлагийн хэн бүрийн чадварт сайн ба зөв агуулагдана. 

Тиймээс хүмүүст ч мөн онцгой чадварууд ноогддог. Эсвэл мужааны болон гуталчины 

онцгой чадварууд болон үйлдэлүүд өгөгдсөн гэвэл хүмүүс тэгээд ажил хийхгүйгээр 

бүтээгдсэн гэж үү? Эсвэл нүд, гар, хөл гэсэн биеийн бусад хэсэгүүдэд онцгой чадварууд 

бийтэй адил хүнд бас онцгой чадвар бий юу? Тэгвэл энэ ямар чадвар вэ? Мэдээж энэ 

чадвар амидрах биш. Яагаад гэвэл ургамал ч бас амидардаг тэгэхээр бид зөвхөн хүнд л 

онцгойг хайж буй. Тиймээс хоол идэж амидрах, өсч үржиж амидрах тухай энд ярихгүй. 

Мэдээж үүнийг дагаад мэдрэмжээр амидрах яригдана. Гэтэл мори, үхэр бусад амитад 

мэдрэмжтэй. Тиймээс юу үлдэх вэ гэхээр ухамсартай ажиллуулдагт амидрал үлдэнэ. Энэ 

хэсэг нэг талаасаа ухамсарт хүлцэх дотор нөгөө талаасаа ухамсарыг эзэмшиж мөн 

хэрэгжүүлэх дотор тааралдана. Үүнийг хоѐр утгаар ойлгох тул хүн үнэхээрийн 

ажиллагаатай амидралын тухай бодох ѐстой. Яагаад гэвэл энэ жинхэнэ утгыг агуулсан. 

Хэрэв хүний онцгой чадвар сүнсний
2
 ажиллагаан дотор гэвэл хэдийгээр тэр нэг бол 

ухамсартайгаар эсвэл ухамсаргүйгээр явагддаг ч мөн дурын ажилчины чадварыг эсвэл 

аврага ажилчины төрөлд тооцсон гээд тэр чадварыг бид хичээнгүйгийн шинж гэдэгээр 

хавсаргана (утсан хөгжимчиний чадвар бол утсан хөгжим тоглох, аврага хөгжимчин хэн 

бэ гэвэл сайн тоглодог гэвэл). Хэрэв энэ ийм гэвэл хүний онцгой чадвар гэдэгээр тодорхой 

амидралыг ярих бөгөөд үүгээрээ сүнс хэрхэн ажиллах мөн ухамсартай үйлдэлүүдийг 

тодорхойлох гэдэгээр ярих ба сайн хүн гэвэл тэр ажилаа сайн хийдэг хүнийг хэлнэ. 

                                                           
2
 Soul-сүнс. Эртний үеэс хүний сэтгэлийг илэрхийлсэн үгийг ―сүнс‖ гэдэгээр хэрэглэж ирсэн. Тиймээс энд 

шашины сүнсийг яриагүй. 



Тиймээс хүмүүст юу сайн бэ гэхээр сүнснийхээ онцгой чадварыг ажиллуулах. Хэрэв энэ 

чадвар хэд хэдэн чадвартай гэвэл хамагийн сайн болон төгс чадварын тухай ярина. 

Үүгээрээ бүрэн гүйцэт амидралаар амидарна. Яагаад гэвэл хараацай шувуу хаварын 

улиралыг тэр ч бүү хэл ганц өдөрийг ч хийдэггүй. Эсвэл ганцхан өдөр, богинохон хугацаа 

хэнийг ч жаргаахгүй мөн өршөөхгүй.  

7. Дээрх бүгдийг хайж буй сайны гадаад хүрээ гэх боломжтой.  Яагаад гэвэл хүн эхлээд 

гол шугамаа татах ба түүний дараа зурдаг. Хэрэв гол зураасууд зөв зурагдсан гэвэл хэн ч 

түүнийг цааш үргэлжилүүлж боловсоруулах боломжтой. Хугацаа ч гэсэн иймэрхүү юмсыг 

нээдэг хамагийн сайн туслагч. Яг л үүнтэй адил сайэнсын дэвшил ирсэн. Яагаад гэвэл 

дутаасаныг хэн ч гүйцээж чадна.  

Өмнө хэлсэнийг санацгаая. Тиймээс аливааг нарийн хийх бүх зүйлд адил биш. Харин 

тухай бүрт шаардлагатай матэрууд өгөгдсөн ба тэдгээр бас шинжилгээ хэмжээндээ гэвэл. 

Яагаад гэвэл мужаан болон гэомэтрч хоѐр шулуун шугамыг өөр өөрийнхөөрөө хайдаг. 

Тэдгээрийн нэгний шулуун шугам хөдөлмөрт ашигтай харин нөгөөнийнх шулуун шугам 

гэж юу вэ түүний квалити гэж юу гэдэгийг л асуудаг. Яагаад гэвэл гэомэтрч үнэнийг 

ажиглагч. Үүнтэй ижилээр ондоо юмст буулгах боломжтой бөгөөд тэгсэнээрээ гол 

зүйлийг хажуугийн зүйл давж болохгүй.  

Гэхдээ бүх юмсад шалтгааныг дээрхтэй адил хайж болохгүй. Зарим тохиолдолд 

хүрэлцээтэй. Жишээлбэл: принципүүдийн хувид тэдгээрийн хүчинтэйг харуулах 

боломжтой. Хүн принципүүдээр танихдаа индукцээр нэг хэсэгийг таних боломжтой. 

Нөгөөтэйгүүр мэдрэмжээр таних боломжтой, мөн заримыг дассанаараа таних боломжтой 

гэх мэт. Тиймээс хүн энэ бүгдийг нэг бүрчилэн шинжлэх хэрэгтэй бөгөөд ямар натуртайг 

хайсанаар тэдгээрийг зөв ангилна. Яагаад гэвэл тэр дараах ярилцлагад чухал. Эхлэл гэдэг 

хагаслахаас дээр бөгөөд тэндээс л олон асуултууд тодоруулагдана.  

8. Сайны тухай болон жаргалын тухай ухагдахуунуудыг ярихдаа зөвхөн гаргалгаа хийсан 

дүгнэлтүүдээр биш мөн баталгаануудаар баталгаажуулах биш түүний гэнэрал харцнаас 

тайлбарлах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бүх баримтууд үнэнтэй таардаг. Харин эндүүрэлтэй 

маш хурдан зөрчил гардаг.  

Хэрэв сайнуудыг гурван хэсэгт хуваавал нэгдүгээрт гаднах сайнууд, хоѐрдугаарт биеийн 

сайнууд, гуравт сүнсний сайнууд гэж нэрлэх ба бид хамагийн онцгой болон илүү сайныг 

сүнсний сайн гэдэг. Үүнтэй адил бид сүнсэнд үйлдэл ба хэрэгжүүлэлтийг оноодог. 

Ингэсэнээрээ бид хамагийн сайхан тохиролцоог олж харсан ба энэ харц эртнийх бас бүх 

философичид үүнтэй нийлдэг.  

Хамагийн зөв юу вэ гэхээр зорилгыг үйлдэлүүд ба ажиллахууд гэх. Тиймээс зорилго 

сүнсний сайнуудад хамаатай болохоос гадаад сайнуудад хамаатай биш.  



Үүнтэй ижилээр биднийг дүрсэлсэн жаргалын тухай дүрслэл хэн сайн амидарсан мөн хэн 

сайн төрх гаргасантай адил. Тиймээс бид сайн амидралын тухай мөн сайн төрхийн тухай 

ярилцсан.  

Үргэлжилэл бий... 

Э. Алтаншагай 

Onto_shagai@yahoo.com 

 

  



 

 

 

Бидний үйлдэл үргэлж сэргэг ухаанаар тээгдэнэ. 

Гэхдээ хүмүүс ухаан доторх бодолдоо бодохдоо, 

Сэтгэлдээ сэтгэхдээ бас үйлдэхдээ  

чөлөөт биш ба яг л одод өөрсдийн 

 хөдөлгөөндөө шалтгаантайгаар 

 баригдсантай адил. 

Эйнштэйн. 

 

 

 



 

 

 

  



Philosophy of Mind                                         Оюуны философи 

Стэвэн Пинкэр  

(Steven Pinker) 

 

“Хэлний инстинкт” 

Бүлэг 2: Чалчаа хүмүүс 

Үргэлжилэл… 

Лабовын ондоо нэг төсөл хэд хэдэн социал анги ба социал хүрээнүүдийн ярианы дуу 

хураалтууд дахи грамматикчилсан өгүүлбэрүүдийн хувийг хүснэгтлэхтэй холбоотой. 

―Грамматикчилсан өгүүлбэрүүд‖ эдгээр зорилгуудын төлөө ―яригчидын аялга дахи 

тогтсон дүрэмүүдийн‖ дагуу сайн формчилогдсон. Жишээлбэл, хэрэв яригч та хаашаа 

явж буй вэ? гэж асуувал хэдийгээр зарим утгаар бүтэн өгүүлбэр биш ч асуултанд 

хариулагч дэлгүүр рүү гэж хариулсаныхаа төлөө шийтгэгдэхгүй. Ийм эллипсэсүүд мэдээж 

ярианы англи хэлний граммарын хэсэг, Би дэлгүүр рүү явж буй гэсэн бичлэг хэтэрхий 

албан ѐсны ба бараг хэзээ ч хэрэглэгдэхгүй. ―Грамматикчилсан биш‖ өгүүлбэрүүд энэ 

дэфиниционоор өгүүлбэрүүдийн фрагмэнтууд, хэлний алдаа, хэл халтирах, ба үгийн 

саладны бусад формуудыг замбараагүй багтаадаг.  

Лабовын хүснэгтлэлтийн үр дүн сэнхэрүүлж буй. Өгүүлбэрүүдийн агуу давамгайлал 

грамматикчилагдсан, ялангуяа жирийн ярианд буюу ажилчин ангийнханы яриан дахи  

грамматикчилагдсан өгүүлбэрүүдийн хуви дунд ангийн ярианыхаас илүү өндөр, харин 

акадэмик зөвлөлгөөнүүдэд суралцагсадын уулзалтад хамагийн өндөр грамматикчилсан 

биш хуви олдсон.  

Хуманы оршихуй дахи комплэкс хэлний хаа сайгүй байдал анхаарал татсан нээлт бөгөөд 

олон ажиглагчийн хувид хэл бол төрөлхийн гэсэн нотолгоог шахдаг. Гэвч философич 

Хилари Путнам шиг шийдэмгий скэптикүүдийн хувид энэ нотолгоо бүгдэд биш. 

Унивэрсал бол төрөлхийн юм бүхэнд биш. Өмнөх хэдэн арван жилүүдэд жуулчид хэлгүй 

омог нээгээгүй мөчид өнөө үеийн антропологичдод ВКР
3
, Кока Кола ба Барт Симпсоны 

цамц  зэрэгээс алслагдсан хүмүүсийг олоход бэрхшээл бий. Хэл Кока Колагаас өмнө 
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унивэрсал байсан, нэг  үгээр хэлбэл хэл Кока Колагаас илүү хэрэглэгддэг. Энэ бол идэхэд 

хэн нэгний гар хөлөөс хамаагүй илүүтэй яг адил унивэрсал, гэвч бид ―гараас ам руу‖ 

инстинктийг яагаад гэдэгийг тайлбарлахыг хүсэх хэрэггүй. Хэл хүмүүсийн коммунити дэх 

амидралын өдөр тутамын активитинуудад үнэлж баршгүй: орогнох газар ба хоолоо 

бэлдэхэд, хайрлахад, маргахад, тохиролцоход, сургахад гэх мэт. Бүтээлийн эхийн 

зайлшгүй бол урт хугацааны өмнөөс хэл овсгоотой хүмүүсээр бүтээгдсэн. (Магадгүй, 

Лили Томлины хэлсэнээр хүн хэлийг өөрийн гомдоллох гүн хэрэгцээнд нийцүүлж 

зохиосон). Унивэрсал граммар хүний информацийн процэс дэх унивэрсал хязгаарлалт ба 

хүний экспэрэнсийн унивэрсал шаардлагуудыг энгийнээр тусгадаг. Бүх хүмүүст хөлнүүд 

ба ус хэрэгтэй учир бүх хэлэнд ус ба хөлийг тэмлэглэсэн үг бий, сая үе бүхий урт үгтэй 

хэл үгүй, үүнийг хэлэх хангалттай цаг хүнд үгүй учир. Бүтээгдсэн хэл эцэг эхүүд 

хүүхэдүүддээ зааж, хүүхэдүүд эцэг эхээ дууриаснаар културын дотор гүн тогтоно. Хэлтэй 

културуудаас бусад култур луу түймэр мэт тархсан. Энэ процэсийн учир бол хуманы 

стратэгуудыг сурч буй ерөнхий олон шалтгаан бүхий ер бусын уян интэлгэнц.  

Хэлний унивэрсал шөнө өдөрийг дагуулдаг шиг төрөлхийн хэлний инстинктэд 

хүргэдэггүй. Таныг хэлний инстинкт бий гэж ятгахад надад шинэ үеийн хүмүүсийн 

шулганаанаас граммарын төлөө путатив гэни руу хүргэх дүүрэн аргумэнт бий. 

Шийдвэрлэх саатуулагдсан алхамууд миний мэргэжилийн онцлох шинжээс гаралтай. 

Аргумэнтын бэрхшээл бол хүүхэдүүд үнэндээ үүнийг тэс өөр болгодог – ийн улмаас 

комплэкс хэл бол унивэрсал, тэд заалгасан учираас биш, тэд ерөнхийдөө ухаантай учираас 

биш мөн тэдэнд энэ хэрэгтэй учираас биш харин тэд үүнд тусалж чадахгүй учираас 

гэнэрацын дараа гэнэрац. Нотолгооны энэ мөрийн дагуу би таныг дараах асуудалд 

аваачия.  

Уг мөр бид ертөнцөд хэрхэн партикулар хэлүүдийг олдогийн судалгаагаар эхэллээ. Энд, 

хэн нэг бодно, лингвистик аливаа хисторикчилсон сайэнсын проблэм руу гулсдаг: хэн ч 

тэдэнд тохиолдсон шийдвэрлэх учралуудыг тэмдэглээгүй. Хэдийгээр хисторикчилсон 

лингвистүүд шинэ үеийн комплэкс хэлүүдийг эртнийхүүд рүү буцааж ул мөрийг хайсан ч 

энэ зөвхөн проблэмыг буцааж түлхдэг. Бид хүмүүс эрээвэр хураавараас хэрхэн комплэкс 

хэлийг бүтээдэгийг харах хэрэгтэй. Гайхалтай ни, бид чадна.  

Эхний кэйсүүд дэлхийн түүхэн дэх маш харамсалтай тохиолдолуудын хоѐр буюу 

атлантын боолын худалдаа болон номхон далайн өмнөд дэх боолчилолоос мушгигдсан. 

Магадгүй Бабэлын цамхагийг анхаарахад, зарим тамхи, даавуу, кофэ болон чихэрийн 

тариалангийн мастэрууд ялгаатай хэл бүхий овогуудаас гаралтай боолууд болон 

хөдөлмөрчидийг хянамгайгаар холисон, харин тэдгээрийн бусад спэцифик 

этниситинүүдийг эрхэмлэсэн гэвч бүгдэд хүчинтэй учираас холимогуудыг зөвшөөрсөн. 

Ялгаатай хэлүүдээр яригчид коммуникацлахдаа практикийн даалгаваруудыг биелүүлдэг 

боловч нөгөөгийнхөө хэлийг сурах боломжгүй, тэд пидгин гэж нэрлэгддэг түр орлуулсан 

ойлгомжгүй яриагаар хөгждөг. Пидгинүүд колоничилогчид болон газар эзэмшигчидийн 

хэлнээс зээлсэн үгсийн долгиотсон хэлхээ, мөн граммарын замаар жижиг хэсэгийн хамт           

дараалал дахи өндөр вариабл. Заримдаа пидгин лингуа франка
4
 болж чаддаг ба хэдэн 

арван жилийн турш комплэкситид аажмаар өсдөг, шинэ үеийн өмнөд номхон далайн ― 
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пидгин англи хэл‖ шиг. (Ханхүү Филип шинэ Гвинэйд айлчилахдаа хэлэн дэх fella belong 

Mrs.Queen гэсэнийг лавлаж сэтгэл хангалуун сурсан.)  

Гэвч лингвист Дэрэк Бикэртон олон кэйсүүдэд пидгиний дүүрэн комплэкс хэлэнд нэг 

мөсөн өөрчилөгдөж чаддаг нотолгоог харуулсан: эх хэлээ эзэмших насандаа 

хүүхэдүүдийн груп пидгинд өртдөг. Тэр тохиолдолд хүүхэдүүд эцэг эхүүдээсээ 

тусгаарлагдахдаа мөн ажилчидын дэргэд коллэктивоор хандахдаа тэдэнтэй пидгинээр 

ярисан гэж Бикэртон маргасан. Хэсэг үгийг хэлхээнүүдийг хуулбарлах утгагүй, хүүхэдүүд 

өмнө хэзээ ч оршдоогүй грамматикчилсан комплэкситиг шинээр оруулсан, шинэ брэндийн 

үр дүн бол баялаг экспрэссив хэл. Хүүхэдүүдийн пидгин бүтээхэд тэдний унаган хэлийг 

крэолэ гэж нэрлэдэг ба хэл үүний үр дүн. Бикэртоны гол нотолгоо өвөрмөц хисторикийн 

нөхцөлөөс гаралтай. Хэдийгээр тариалангийн газарын боолууд хамагийн их үржсэн 

боловч азаар крэолэчилэлийн нэг хэсэг, алсад өнгөрсөн нэг зүйл түүний үндсэн 

тоглогчидыг судлахад бидэнд хангалттай болсон. Зуун солигдохын өмнөхөн Хавайн 

чихэрийн тариалангийн газаруудад өсөлт ихэсч, тэдний хөдөлмөрийн шаардлагууд 

уугуулуудын хөрөнгийн нэгтгэлийг хурдан түрүүлсэн. Хөдөлмөрчидийг Хятад, Япон, 

Солонгос, Португал, Филиппин болон Пуэрто Рикогоос авчирсан ба пидгин хурдан 

хөгжсөн. Цагаачилсан хөдөлмөрчидтэй Бикэртон 1970-аад онд ярилцлага хийхэд тэдний 

олонхи эхлээд бялхсан пидгинээр хөгжсөн гэдэг харагджээ. Тэдний ярианы зарим жишээ: 

Me cape buy, me check make. 

Building—high place—wall pat—time—nowtime—an' den 

—a new tempecha eri time show you. 

Good, dis one. Kaukau any-kin' dis one. Pilipine islan' no 

good. No mo money. 

Индивидуал үгс ба контэкстээс сонсогч дүгнэх боломжтой, 92 настай японы цагаачлагч 

өөрийн эхэн үеийнхээ тухай ярихдаа кофэ фэрмэр шиг "He bought my coffee; he made me 

out a check" гэж хэлэхийг хичээсэн гэжээ. Гэвч хэлсэн үг өөрөө эргэлзээгүй "I bought 

coffee; I made him out a check" гэсэн утгатай, мөн хэрэв  тэр дэлгүүрийн эзэн шиг өөрийн 

одоогийн ситуацынхаа тухай яриж буй бол тохирно. Хоѐр дахи яригч болох ондоо нэг 

ахимаг насны Япон цагаачлагч Лос Анжэлэсийн цивилизацыг гайхсанаа олон 

хүүхэдүүдийнхээ нэгээр танилцуулсан ба энэ тухай ―барилгын ханан дээрх цахилгаан 

тэмдэгүүд хугацаа ба тэмпэратурыг гаргасан‖ гэж хэлсэн. Харин гурав дахи яригч 69 

настай Филиппин ―энд Филиппинээс илүү сайн, энд та олон төрөлийн хоол авч чадна, гэвч 

мөнгөгүй бол та хоол авахгүй― гэж хэлжээ. (Хоолны төрөлүүдийн нэг ―пфравг‖ бөгөөд 

"kank da head" аргаар намагаас бариж авдаг.)  

Эдгээр бүх кэйсэд яригч нарын интэнционууд сонсогчоор орлогддог. Пидгин яригчдад – 

тогтвортой үгийн дараалал биш, угтвар ба дагавар биш, цаг буюу бусад цагийн болон 

логикийн тэмдэгүүд биш, энгийн өгүүлбэрийн структураас илүү комплэкс биш, мөн хэн 

юу хийсэнийг үзүүлэх тогтвортой зам биш гэсэн эдгээр мэдэгдэлүүдийг дамжуулах 

энгийн грамматикийн нөөцүүдийг санал болгодоггүй. Гэвч 1890-ээд оны эхээс Хавайд 

өссөн хүүхэдүүд пидгинд өртөж ялгаатайгаар ярих зогссон. Энд тэдний зохиосон Хавайн 

крэолэ-ээс хэдэн өгүүлбэр авлаа. Эхний хоѐр ни Мауид төрсөн Япон папаяа
5
 ургуулагчаас, 

дараагийн хоѐр мөн том арал дээр төрсөн Япон/Хавайн хуучин тариалангийн газарын 

хөдөлмөрчидөөс, сүүлийнх Куайд төрсөн дэн буудалын мэнэжэрээс гаралтай: 

Da firs japani came ran away from japan come. 

"The first Japanese who arrived ran away from Japan to 
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here." 

Some filipino wok o'he-ah dey wen' couple ye-ahs in filipin 

islan'. 

"Some Filipinos who worked over here went back to the 

Philippines for a couple of years." 

People no like t'come fo' go wok. 

"People don't want to have him go to work [for them]." 

One time when we go home inna night dis ting stay fly up. 

"Once when we went home at night this thing was flying 

about."   

One day had pleny of dis mountain fish come down. 

"One day there were a lot of these fish from the mountains 

that came down [the river]." 

Go, stay, ба came, эсвэл one time-тай адил хэллэгүүд англи хэлний үйл үгүүдэд бүдүүлгээр 

байрласан шиг төөрөгдүүлдэггүй. Тэд англи хэлний үгсийн замбараагүй хэрэглээ биш, 

гэхдээ Хавайн Крэолэ граммарын систэмчилсэн хэрэглээ: үгүүд Крэолэгээр яригчидаар 

туслах үйл үгүүд, угтвар үгүүд, болон холбоос төлөөний нэрүүд рүү хөрвүүлэгдсэн. 

Үнэндээ, байгуулагдсан хэлэнд хэчнээн ч грамматикчилагдсан угтвар ба дагаврууд 

нэмэгдэх магадтай. Жишээлбэл англи хэлний ―-ed‖-ээр төгссөн өнгөрсөн цаг магадгүй 

―do‖ үйл үгээс үүссэн: He hammered эхэндээ He hammer-did шиг. Үнэндээ Крэолэнууд 

бона файд хэлүүд бөгөөд стандартчилагдсан үгийн дараалалууд болон грамматикчилсан 

тэмдэгүүд цагаачлагчидын пидгинд дутагддаг ба колоничлогчидын хэлнээс авдаггүй, 

үгийн авианаас гажууддаг. 

Бикэртон хэрэв крэолэгийн граммар гол төлөв хүүхэдүүдийн оюуны бүтээгдэхүүн, тэдний 

эцэг эхүүдээс оруулсан комплэкс хэлээр насанд хүрээгүй, мөн тархины төрөлхийн 

грамматикийн төхөөрөмж дээр нэг ч гэсэн хэсэг ни тодорхой цонх хангана гэж 

тэмдэглэсэн. Тэр ―Крэолууд рэлацлагдаагүй хэлний холимогуудаас жигтэй адилсалыг 

харуулдаг, магадгүй ижил үндсэн граммаруудад ч гэсэн‖ гэж маргасан. Энэ үндсэн 

граммар мөн хүүхэдүүд илүү тогтсон болон чимэглэгдсэн хэлнүүдийг эзэмшихдээ алдаа 

гаргадагийг илрүүлдэг гэж тэр суггэстэлдэг. Яг л зарим далдлагдсан дизайн шохойны 

өнгөөр ханасантай адил. Англиар яригч хүүхэдүүд  

―Why he is leaving? 

Nobody don't likes me. 

I'm gonna full Angela's bucket. 

Let Daddy hold it hit it‖  

гэж хэлэхдээ ертөнцийн Крэолуудын олон дахи грамматикчилсан өгүүлбэрүүдийг 

санаандгүйгээр гаргадаг. Бикэртоны партикулар мэдэгдэлүүд маргаантай бөгөөд өнгөрсөн 

зуунууд буюу хэдэн арван жилүүдэд тохиолдсон учралуудад хийсэн түүний 

рэконструкцад тэд хамаардаг. Гэвч түүний суури идэй хүүхэдүүд рэал хугацаанд мөрдөж 

чадсан крэолэчлэл дэх сүүлийн хоѐр натурал туршилтаар нүргээнтэй батлагдсан. Эдгээр 

сонирхолтой нээлтүүд дүлий хүний дохионы хэлний тэмдэгийн судалгаанаас авсан олон 

дотор бий. Түгээмэл төөрөгдөлүүдийн эсрэг, тэмдэгийн хэлнүүд үггүй жүжиг ба 

дохионууд биш, дукаторын бүтээл буюу хүрээлэн буй коммунитинуудын ярианы хэлний 

шифр. Тэд хаа сайгүй олддог, дүлий хүмүүсийн коммунитид, ялгаанд, бүхэл хэлэнд, 

грамматикийн төхөөрөмжийн ижил төрөлүүдийг хэрэглэхэд ертөнц дахины ярианы 

хэлэнд ч олддог. Жишээлбэл, Амэрикийн дохионы хэл нэгдсэн улсын дүлийчүүдийн 



коммунитигээр хэрэглэгддэг бөгөөд англи хэл буюу Британы дохионы хэлтэй адил биш, 

гэвч зохицол ба Наважо, Банту хэлний рэминисцэнт арга дахи жэндэрийн систэмд 

найддаг. Саяханыг хүртэл бүх Никарагуад сонсголгүй хүмүүс нөгөө нэгээсээ 

тусгаарлагдаж үлдсэн тул дохионы хэл байгаагүй. 1979 онд Сандинистагийн засаглалыг 

хүлээж авахдаа боловсролын систэмийг өөрчилсөн, эхлээд дүлийчүүдэд зориулсан 

сургуулиудыг байгуулсан. Сургуулиуд уруулын хөдөлгөөн унших, ярихад хүүхэдүүдийг 

дасгалжуулахад төвлөрсөн ба кэйс бүрт хичээсэн ч үр дүн баргар гарсан. Гэхдээ энэ чухал 

биш. Тоглоомын талбайд болон сургуулийн автобусанд хүүхэдүүд өөрсөдийн дохионы 

систэмийг бүтээж, орлуулсан зангаануудыг нэгтгэн гэртээ гэр бүлийнхэнтэйгээ 

хэрэглэсэн. Уг систэм одоо Никарагуагийн Дохионы Хэл (НДХ) гэж нэрлэгдэх хүртэлээ 

бэхэжсэн. Өнөөдөр НДХэл үгийг урсгаж хэлэх ялгаатай зэрэгүүдийн хамт сонсголгүй 

залуу насанд хүрэгчидээр, 17-25 насныханаар хэрэглэгдэж, тэд 10 настай эсвэл хөгшин ч 

үүгээр хөгжиж буй. Үндсэндээ энэ бол пидгин. Хүн бүр үүнийг ялгаатайгаар хэрэглэдэг ба 

дохиогоор яригчид суггэстивд найдаж, киркумлокуцуудыг  тогтвортой граммараас илүү 

боловсруулсан. НДХ али хэдийн тархаж, хүүхэдүүд Майэла шиг 4 орчим наснаасаа 

сургуулид элссэн бөгөөд бүх сурагчид түүнээс арай бага настай буюу бүгдийн нас 

ялгаатай. Тэдний дохио маш компакт ба чөлөөтэй, бас зангаанууд нэлээн донжтой ба 

үггүй жүжигтэй адил биш. Үнэндээ, тэдний дохиог түр зогсоож шалгахад тэр ни НДХ-ээс 

ялгаатай буюу ондоо Никарагуагийн Дохионы Идиом (НДИ) гэсэн нэрд хамаатай болсон. 

НДИ ба НДХ-ийг одоогийн байгаагаар психолингвист Жуди Кэгл, Мириам Хэбэ Лопэз, 

Эни Сэнгхас нар судалсан. НДИ Крэолэ байхаар тусдаг, Бикэртоныхоор бага насны 

хүүхэдүүд пидгинд өртөхөд арай том хүүхэдүүдийн дохио уридчилан тааварлагдана. НДИ 

өөрийгөө аяндаа стандартчилдаг, бүх бага насны хүүхэдүүд үүнийг ижил аргаар 

дохиолдог. Хүүхэдүүд НДХ-д дутагдсан олон грамматикийн багажуудыг нэвтэрүүлсэн 

ийм учираас тэд киркумлокуцэд бага зэрэг найддаг. Жишээлбэл, НДХ (пидгин)-ий 

дохиогоор-яригч магадгүй ярихын тулд дохио бүтээдэг, мөн яригчийн позицоос 

сонсогчийн позиц руу утгыг бүтээдэг. Гэвч НДИ (крэолэ)-ийн дохиогоор-яригч дохиог 

сайжируулдаг, яригчыг рэпрэзэнтэлж буй утгаас сонсогчийг рэпрэзэнтэлж буй утга 

хүртэлх нэг дохионд бүрэн дүүрэн. Энэ бол дохионы хэл дэх нийтийн багаж, ярианы 

хэлний зохицолын төлөөх үйл үгийг тийн ялгалаар хувиргахтай хэлбэр төдий адилхан. 

Ийм тогтвортой граммарын ачаар НДИ маш экспрэссив. Хүүхэд суррэалист хүүхэлдэйн 

киног үзээд, түүний үйл явдалыг нөгөө хүүхэддээ дүрсэлж чаддаг. Хүүхэдүүд үүнийг 

хошигнол, шүлэг, өгүүлэлүүд болон амидралын түүхүүдэд хэрэглэдэг, энэ коммунитиг 

хамтдаа зохион байгуулах цавуу шиг үйлчилэх хэмжээнд хүрч буй. Хэл бидний нүднээс 

өмнө төрсөн. Гэвч НДИ олон хүүхэдүүдийн нөгөө нэгтэйгээ коммуникацалсаны коллэктив 

бүтээгдэхүүн. Хэрэв бид хэлний тансагийг хүүхэдийн  оюунд хамааруулвал, бид үнэхээр 

нэг хүүхэд грамматикчилсан комплэкситигийн зарим нэмэгдэлийг ‗оруулах‘ руу нэмж 

буйг харахыг хүсч, хүүхэдэд энэ хэвшил болно. 

 

Үргэлжилэл бий... 

 

Нэргүйн Баасанхүү 
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Мэдрэмжийн фэнэомэнолог 

Бүлэг 2: Ассоциац санамжийн прожэкц 

Үргэлжилэл... 

Энэ бусадыгаа сэргээх хүчгүй. Энэ зөвхөн өнгөрсөн экспэрэнсийн гэрэлд али түрүүн 

ойлгогдсоноор хангагдсан. Энэ экспэрэнс биднийг сэргээдэг тэдгээртэй ко-эксистэлсэн. 

Давхар суллэбл
6

 хамтралыг имижлэе, тэнд хоѐрдахи бол эхнийхийгээ (tak-dak)  

зөөлрүүлсэн райм
7
,  Ондоо хам дотор хоѐрдахи суллэбл нэгдүгээрхийнхээ урвуу ордэроор 

(ged-deg) бичигддэг: Хэрэв хоѐр хам сэтгэлээс хийгдсэн гэвэл мөн хэрэв критикал 

экспирэмэнтэд субэкт зөөлөрсөн раймийг олох  униформ зорилгод өгөгдсөн бол, тэр райм 

нойтро Суллэблд гэдэгээс илүү ged-д гэдэгийг олоход их хэцүү ба энэ ажиглагдсан. Гэвч 

хэрэв зорилго өгөгдсөн суллэблийн эгшигийг өөрчилсөн гэвэл, энийг хойшлуулшгүй. Энэ 

чадаагүй, тэгээд эхний экспирэмэнтэд опэрацлагдсан ассоциацийн хүч болно, хэрэв тэд 

эксистэлсэн бол хоѐрдахи-д тэнцүү опэрацлах ѐстой. 

Үнэн бол зөөлөрсөн раймтай ихэвчлэн ассоциацлагдсан суллэблтэй тулгардаг, субэкт рэал 

раймийн оронд, тэр юу мэддэгийн ашигийг авдаг, мөн ‖рэпродукц интэнцион―  

хөдөлгөөний хамууд суллэблийн хоѐрдахи хамд тэр ирэхэд, тэрний зорилго тэр хийхэд 

бэлтгэгдсэнтэй паттэрнд тийм удаан рэлацлахгүй. Рэпродукц интэнцион зөвхөн алдаанд 

аваачна. Хоѐрдахи критикал экспирэмэнт, субэкт суллэблд эгшигийг өөрчилөхийг харсан, 

зорилго хэзээ ч бэлтгэл дасгалд фигур болоогүй, тэр рэпродукцийг тойрч гарахыг 

ашиглаж чадахгүй ба бэлтгэл дасгалаас эдгээр нөхцөлүүд дор бөгөөд эффэктлэхгүй. 
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 үгийн үе 
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 Сүүл толгой холбох 



Ассоциац иймээс автоном хүч шиг ажиллагаа руу хэзээ ч ирэхгүй: эффисэнт каузын 

маннэрд  урамшуулах хариулт хэзээ ч үгийг суггэстлэхгүй:  

Энэ зөвхөн рэпродукц интэнционы сонирхол татсан эсвэл болзошгүйг хийсэнээр акталдаг: 

энэ зөвхөн экспэрэнсийн туслалцаагаар суггэстэлсэн мөн түрүүчийн экспэрэнсийн 

контэкстэд эзэмшсэн санаагаар л опэрацлагддаг: үүнийг субэкт танихад хэмжээг 

эффэктэлдэг, мөн өнгөрсөн тусгалын гэрэлд энэ баригдсан. Хэрэв энэ төгсгөлдөө энгийн 

дотоод хамааралын оронд опэрацад аваачихыг тэмүүлсэн бол, төсөөр ассоциацийг, энгийн 

имижийг эргэн дуудах ордэрт одоогийн мэдрэмжийн төс тогтуун харагдана, эцэстээ энэ 

төсийг дэмжиж чадсан иймэрхүү замаар паттэрн болох ѐстой.    

Субэкт зураг 1-ийг тав эсвэл таван зуун удаа харсан эсэх, тэр бараг тэнцүү зураг 2-ийн 

хаана далдлагдсан тусгалыг танина:  гэсэн хэдий ч тэр энийг энд константлахийг хэзээ ч 

харахгүй. Ондоогоор хэлбэл субэкт харагдана, зураг 2-т, ондоо зураг нуугдсан ( тэр нэгийг 

мэдэхгүйгээр), энийг тэнд илүү хурданаар зурагуудтай тэнцүү сайн танигдсан идэвхгүй 

субэктээс илүү олон удаа дахин нээсэн. Иймээс төс, ижилхэн ко-эксистэнс гурав дахи 

хүнд ярисан хүч болж чадахгүй, тэр ухааны төлөв эсвэл имижуудын траффикийг 

чиглүүлдэг. Зураг 1 зураг 2-оор эргэн дуудагддаггүй, эсвэл хэрэв зөвхөн зураг 2-т анхны 

удаа зураг 1 боломжтой гэж харагдвал эргэн дуудна, тэр актуал төс зураг 2-ын одоогийн 

организацаар анх энэ яаж боломжтой хийгдсэнийг асуух шаардлагыг бидэнд 

рэлифэлдэггүй нийлбэрүүдийг хэлнэ. Огцом зураг энийг эргэн дуудаж чадсан  өмнөх 

зураг индусалсан шиг ижил санааг авах ѐстой мөн төгсгөлдөө өнгөрсөн дэ-факто 

ассоциацийн мэханизмаар одоогийн мэдрэмж
8
 руу импортлогдоогүй,  гэвч одоогийн ухаан 

дотор өөрөө баригдсан.  

 

Зураг 
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 Мэдрэлийн эрхтэнүүдээр гаднаас орсон сэнсаацийг тархи боловсруулан интэрпритацлах  

 



Энэ мэдрэмж доторх санамжийн үүрэгийн тухай акцэпталсан формулагийн ашигийг ялгаж 

чадсан. Эмпиризмийн гадна тэнд санамжийн контрибутыг ярисан. Хүмүүс мэдрэмжилэх 

бол эргэн санах гэж үргэлжилүүлэн ярисан. Номыг хурдан уншихад нүдний торлог 

бүрхэвчийн импрэсүүд дэх зайнуудыг нүд орхидог харагдсан, иймээс сэнсэ-дата 

санамжийн прожэкцоор дүүргэгдэх ѐстой.  

Ландскэйп эсвэл сонин уруугаар харагдана гэж тэдний оригинал харц биднийг 

рэпрэсэнтэлдэг, санамжаар юу нэмэгдсэн шалтгаанаар одоо натурын тэдний оригинал 

харц бидэнд байна гэж хэлсэн.  Яагаад гэвэл импрэсүүдийн хэвшээгүй аррэнжмэнт физик 

каузын нөлөө тийм их сэтгэгдэж чадаагүй. Энэ яагаад ялгаатай аррэнжмэнт болсон импрэс 

уншихад төвөгтэй сонин эсвэл танигдашгүй ландскэйпийг асуудаггүй. Асуулт бол: яагаад 

гэвэл мэдрэмжийг томруулахын тулд, санамжийн дата физигионик характэраар 

боломжтойг хийх хэрэгтэй. Санамж ямар нэг контрибуцийн өмнө, юуг би өөрийн хуучин 

экспэрэнсээрээ таниж чадсаныг надад харагдсан зураг шиг одоогийн агшинд 

организацалж харагдах ѐстой. Иймд санамжийг уридаас тааварлахыг уриална: юу 

таамаглагдсаныг тайлбарлая: датаны паттэрн, сэнсэ-датаны хаосд санааны дарамт. Одоо 

юу хийх вэ гэсэн ажил али хэдийн хийгдчихдэг гэвэл удахгүй биш санамжийн рэколлэкц 

энийг хэт их болохоос илүүгээр боломжтойг хийдэг. Бусад психологичидынхоор энэ 

санамжийн өнгийг адилхан гэж хэлж магадгүй, эцэстээ обэктуудын одоогийн өнгөний 

плэйсийг өгдөг, ингэхийн тулд бид санамжаар тэднийг хардаг. Асуулт бол, юу энэ агшинд 

санамжийн өнгийг сэргээдэг. Энийг эргэн дуудагдсаныг Хэрин
9
 хэлсэн, хэзээд бид али 

түрүүн мэдэгдсэн обэктыг хардаг эсвэл бид харсандаа үнэмшидэг. Гэвч бидний үнэмшил 

юун дээр суурилдаг вэ? Энэ юу бол, одоогийн мэдрэмж бидэнд али түрүүн танигдсан 

обэкттой хэлэлцдэгийг сургадаг. Үүнээс хойш ex hypothesi түүний шинжүүд хувирах уу? 

Хэрэв энэ батлагдвал шэйпийн таних эсвэл тэрний өнгө хэмжээтэй ойр хязгаарлагдана, 

аргумэнт циркулар, үүнээс хойш илэрхий хэмжээ ба шэйп мөн хувирна, мөн үүнээс хойш 

таних энд бас санамжийн танихад үр дүн болж чадахгүй. Гэвч энийг уридчилах ѐстой. 

Хаана ч үгүй тэр үед одоогоос өнгөрсөнд энэ ажил мөн санамжийн прожэкц юу ч биш гэвч 

бэлдсэн танихыг хийх муу зүйрлэл илүү гүн нуугдсан. Адилхан замаар, хэвлэлийн 

хянагчийн иллуз тэдэнтэй ялгагдахгүй нийлсэн санамжтай цөөхөн элэмэнтүүдийн үнэнийг 

унших мэт ойлгогдож чадахгүй. Хэрхэн санамжийн эвокац нарийн харагдах датаг 

харахдаа газарчилуулаагүй тухай ирдэг, хэрэв энэ иймэрхүү маягаар газарчилуулсан бол, 

энийг юу ашиглах бол тэгээд, үүнээс хойш түүний структур ертөнцөд али хэдийн 

өгөгдчихсөн эсвэл санамжийн агуулахаас ямар нэг юм авахаас өмнө түүний онцлог 

өгөгдчихсөн үү? Тодорхойдоо энэ бол иллузийн анализ, тэр санамжийн прожэкцийн 

үнэмшилийг өгдөг ба тэр энэ богино шалтгааныг ойролцоогоор дагадаг. Үүнээс хойш би 

destruction гэдэг үгийг deduction гэж уншсанаар иллузийн мэдрэмж одоогийн датаг 

үлдээгээгүй. Үсэг d нүдэнд үзүүлэгдэх боломжгүй, мөн хаа нэг газараас гаралтай str 

групын плэйсэд баригдсан. Энийг санамжаас гаралтай гэж хэлдэг. Зарим замд хавтгай 
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зураг гэрэлийн цөөхөн толбо мөн сүүдэр рэлифийг хангахад хүрэлцээтэй. Модны цөөхөн 

мөчир муур шиг тэнгэрт буй үүлнүүд сүрэг морид шиг харагддаг. Гэвч өнгөрсөн 

экспэрэнс зөвхөн иллузийн каузын дараа тусаж чадна. Харин одоогийн экспэрэнс эхний 

плэйсэд формыг таамаглах, мөн бусад үгүйг ба яг энэ санамжийг эргэн дуудах санаа. Энэ 

тэгээд, миний нүдний өмнө мөн энэ агшинд мори, муур, гэх  буруу үг ба рэлиц байх руу 

ирдэг. Рэлифийн оригинал фэномэнд хуулбарлахаар зурагийн сүүдэр болон гэрэлийг  

рэлиф зөөдөг. Хаана тэд суури оронлог санаагаар хангагдсаныг. Пазлд муурыг олох 

боломжтой, энэ гарцаагүй санааны-нэгж ―муур‖ зарим талаараа  координацлагдсан 

активитигийн хадгалагдах зурагийн тэдгээр элэмэнтүүдийг зааварладаг ба эдгээр бол 

харагдсан. Иллуз биднийг хуурдаг мөн хэдийд яг жинхэнэ цэвэр мэдрэмж явагдах вэ 

гэхээр зөвхөн сэнсаацаас л гаралтай гэвэл. Энэ санаа сэнсаацад яг таардагийг, илэрхий 

нийцдэгийг харуулсан онцгой экспэрэнсийг хуулдаг.  Энэ мэдрэмжийн нормыг агуулдаг, 

ба иймээс энэ сэнсаац ба санамжийн хоорондох ямар нэг контактаас гарч чадахгүй, мөн 

энэ бол мэдрэмжийн үнэн. Санамжийн прожэкц хоѐулангийнх нонсэнсэ-ийг хийдэг.  

Юмыг мэдрэмжилэхэд санамжууд ба сэнсаацуудаар хийгдэнэ, санамжийн контрибуцад 

түүний нарийн идэнтификац хамаарна.  Үүнээс хойш мэдрэмж өөрөө түүнд үгүй, мөн 

иллуз биднийг буруу зам руу явуулахгүй, иллуз  фортиорирынхоо хувид эцэстээ 

таамаглагдсан сайн-тодорхойлсон тусгал  эсвэл бат бэхийг хэзээ ч үзүүлэхгүй. Эцэстээ 

санамжууд сэнсаацуудаар прожэкцуудаар өөрсөдөө хийгдээгүйг зөвшөөрсөн. Гэвч ухаан 

одоогийн дататай тэднийг харицуулсан, тэдэнтэй таарсанаар зөвхөн ийм маягаар л 

хадгалдаг. Тэгээд хэн нэгэн түүний доторх санааг дэмждэг оригинал тэкстийг өөрөө 

мэдрэмж гэдэгийг зөвшөөрдөг. Мөн энэ хүрээлэл санамжийн эсрэг: энэ оригинал тэкст 

бол мэдрэмж. Товчхондоо, энэ бол бид зарим мэнтал активитийг мэдрэмж рүү авчирах 

санамжийн прожэкцийг бодох алдаа, мөн тэрийг бид эмпиризмийн позицийг эсэргүүцэн 

авсан. Тэори консэквэнсээс илүү биш, мөн  эмпиризмийн эффэктив биш коррэкт, түүний 

постулатыг зөвшөөрдөг, адилхан хүндрэлүүдийг хуваадаг, ба эмпиризмтэй адил тэднийг 

тайлбарлахын оронд фэномэнийг далдалдаг.  

Постулат, үргэлж сэнсэ-органуудаар бэлтгэгдэхэд юу тохиолдохоос өгөгдсөн дэдукцээс 

бүрддэг. Жишээлбэл, хэвлэлийн хянагчийн иллузэд, элэмэнтүүд актуалдаа нүдний 

хөдөлгөөний дагуу рэконституцлагдаж  харагдана. Нүдний торлог бүрхэвчийн импрэст 

хугацаа хэрэгтэй ба унших хурд ч хэрэгтэй. Тэгээд тотал мэдрэмжээс эдгээр тэоричилсон 

датаг субстракталсанаар мэнтал энтитинүүд шиг хэлэлцэгдсэн дараалалыг рэколлэкцолсон 

элэмэнтүүд олдог. Мэдрэмж мэнтал хими бүхэл компакт дотор эдгээр матэриалыг нэгтгэж 

хуримталуулдаг мөн байшин туйпуугаар баригддаг шиг ухааны төлөвтэй хамт хөгждөг. 

Бүх эмпирист тэоринууд ижил, энэ нэг дэскрипц мэдлэгийн эквалэнт байж чадахгүй сохор 

процэс, яагаад гэвэл тэдгээр бол санамжууд болон сэнсаацуудын масс, хэн ч  рэколлэкц ба 

датумын шугамд буухыг таниж чадахгүй. Мөн санамжуудын бөөгнөрөлийн эсрэг 

санаагаар ямар ч обэкт хамгаалагдаагүй. Бид тодорхойгүй бүхэл асуултын постулатыг 

хаях ѐстой. Задрал эргэн санагдсан ба өгөгдсөн хоѐрын хооронд обэктив каузын замаар 

ирдэг энэ бол арбитрар. Бид фэномэнонд эргэн ирэхдээ түүнийг олдог, экспэрэнсийн 



суури давхаргыг, бүхэл али хэдийнээ багасгагдсан санаатай утгажсан гэдэгийг: тэдгээрийн 

хоорондын зайд сэнсаац үгүй, бүхэл доторх санамжууд зугтах гэдэгээр таамаглагдсан, 

харин онцлог мөн ландскэйпийн эсвэл үгний бүтэц эхний экспэрэнсийн агшины 

интэнцүүдэд таарч аажимдаа үүссэн. Энэ үе мэдрэмжийн фэномэний рэал проблэм 

мэдрэмжилэмтгий ухааны гэнэрал проблэмтой ассоциацалсанаас үүддэг. Бид түүний 

өөрийн виталитээр яаж гэдэгийг мэдэхийг хүсдэг, мөн мифчилсэн ухаангүйд нэмэлт 

матэриалыг баридаггүй, ухаан хугацааны явцыг, түүнийг хүрээлэн буй структурыг 

модификацалж чаддаг:  хэрхэн агшин бүрт, түүний өмнөх экспэрэнс дахин нээгдсэн 

хоризоны формд харуулдаг. Хэрэв энийг сонговол мэдлэгийн сэдэвд хоризоныг өгдөг-

рэколлэкцийн акт, гэвч тэр экспэрэнсийн хэсэгт тэнцүү үлдэнэ, мөн одоогийн 

сигнификанс ба атмосфэртэй мэдрэмжилэгдсэн хурдан хангалт. Фиэлд үргэлж ухааны 

мэдэлд, мөн ухаан эргэн тойрныхоо мэдрэмжүүдийн хамтралыг авдаг тэр тэмпэрал ситуац 

мөн өнгөрсөн ба одоод тэгсэнээрээ мэдрэмж ба рэколлэкцийг боломжжуулдаг. 

Мэдрэмжилэх гэдэг тэдний шийдэх санамжийн чадамжаар хавсрагдсан импрэсийн хост 

экспэрэнс биш: эргэн санах өнгөрсөний сэлф-субсист зурагийг ухааны фокуст 

авчирдаггүй: энэ өнгөрсөн хоризонд гүн түлхэлт болсон ба энэ эпитомэз хэрэв тэдний 

тэмпорал хамыг өгсөн экспэрэнс хүртэл барицалдсан пэрспэктивийг алхам алхамаар 

салгаж аваачдаг. Мэдрэмжилэх эргэн санах биш. Тэдэнд тусах рэлацууд: фигур ба фон, 

юм ба юу ч биш, мөн өнгөрсөн тусгалын хоризон, тэгээд ухааны структур квалитиг 

багасгадаггүй. Эмпиризм үргэлж энэ химийн продукц мэтээр a priori-ийг тооцож 

зохистойгоор  хадгалдаг. Эмпирист обэкт бүр фоны эсрэг харагдсан гэвэл тэр обэкт биш 

гэж зөвшөөрдөг. Өнгөрсөн ба одоо абсэнсын хоѐр хоризоны хооронд одоо байрладаг.  

Гэвч тэр улам цаашлаад эдгээр сигнификансууд үүсмэл гэнэ. Фигур ба фон, юм мөн 

түүнийг хүрээлэн буй одоо ба өнгөрсөн гэх үгнүүд спатио-тэмпорал пэрспэктивийн 

экспэрэнсийг дүгнэнэ. Эцэстээ захын импрэсүүд эсвэл санамжийн али нэг хасалт доошоо 

ирнэ. Гэсэн ч дахин формжсон актуал мэдрэмж, структур квалитигаар хангагдсан 

санаанаас илүү байж чадна. Би хүрэлцээтэй ухааны энэ нотолгоог анхаарсанаа нэрлээгүй. 

Би хэний актуал рэлацууд тэдэнд хурданаар импрэсийн дэмжлэгт эдгээр структурыг 

тэоричилсоныг рэконструкцлах ѐстой. Эмпиризм энэ тулгуурд татгалзаж чадахгүй. Үүнээс 

хойш тэр рэфлэксийн баталгаанаас татгалздаг, ба экстэрнал импрэсийн ассоциацаар  

продукцалдаг, структурыг бид түүний бүхэлээс хэсэгүүд рүү продукцлан ойлгож ухаардаг. 

Тэнд энэний эсрэг шийдвэрлэх нотолгоо шиг баталгаажуулах фэномэнон үгүй. Фэномэний 

дэскрипцийг яривал хэн нэгэний бодсоныг няцаах боломжгүй. Түүний өөрийн эксистэнс 

амид биш ба юмсад. Физикчидийн атомууд ертөнцийн квалити мөн түүхчилсэн нүүрнээс 

илүү рэалаар тусдаг. Физик-химийн процэс органик формуудаас илүү рэал, 

мэдрэмжилэгдсэн фэномэноос эмпиризмийн психологичилсон атомууд илүү рэал, Vienna 

Circle
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(adoption) бүдэг ба тодорхой рэлативийн позицийг эргүүлдэг. Тэрэнд юм бүхэн хийгдэх 

ѐстой. Тэгээд тайлбарлагдсан фэномэний тархацаар энэ зөвтгөгдөж харагдана. Түүний 

нээлтийн өмнө, эдгээр фэномэн ойлгомжгүйгээр өгөгдсөн. Эмпиризмд тэдний өгсөн 

дэскрипц энэ ойлгогдохгүй гэдэгээс үргэлж татгалздаг. Энэ сэнсэд, рэфлэкс инсанитаас 

илүү бодолын систэмийг багагүй хаасан, энэ өөрийгөө ойлгох ба галзуу хүнд бас 

ойлгогдох ялгаатай гэсэн ч галзуу хүн энийг ойлгохгүй.  Гэсэн хэдий ч фэномэнал фиэлд 

магадгүй үнэндээ шинэ ертөнц, энэ натурал бодолоор хэзээ ч тотал харагдахгүй, түүний 

хоризон одоо байх ба эмпирист доктрин өөрөө ухааныг анализлахийг чармайна. Мифийн 

эсрэг хамгаалалтын замаар юм бүхний заах хүсэл тэдний нуусан бүх суури фэномэнонд 

мөн эмпирист конструкцаар ойлгомжгүйгээр хийгддэг. Тэд эхний плэйсэд биднээс 

нуугдсан културал ертөнц буюу хуманы ертөнцөд өгөгдсөн, гэвч бараг бидний бүхэл 

амидралыг удирддаг. Натур бусад хүмүүсийн оролцооноос илүү ба байшин, зам, 

хотуудаар бүрхэгдсэн, алслагдсан энтити ба бүрхэг зүйлээс илүү биш. Одоо эмпиризмд 

културал обэктууд ба прожэкцийн санамж, тэдний маги-н повэр, трансфэр, тэдний 

өвөрмөц формтой нүүр тулгардаг, ингэсэнээр хүний ертөнцийн ямар нэг санаа зөвхөн 

гэнэтийн. Ландскэйпийн тусгал, обэкт юу ч биш эсвэл бие үүний тусламжаар ‗ширүүн‘ 

эсвэл ‗гоѐмсог‘, нурмагар эсвэл ‗сэргэлэн‘, ‗уйтгартай‘ эсвэл ‗хөгжилтэй‘-г харж уридаас 

таамагладаг. Стимулын химийн болон физикийн  чанаруудаар бид юуг мэдрэмжилдэгийн 

дэфиниционыг дахин хайдаг. Энэ бидний сэнсорын аппаратууд доторх ба эмпиризм 

мэдрэмжээс уурыг ба зовлонг би хүний нүүрэн дээр шууд унших боломжгүй. The religion 

whose essence I seize in some hesitation or reticence, the city whose temper I recognize in the 

attitude of a policeman or the style of a public building.    

Тэнд  ямар нэг обэктив спирит тийм удаан биш:  Мэнтал амидрал ердөө өөртөө 

шинжилгээ хийхэд зориулсан изолацлагдсан ухаан руу татагддаг, энэ илэрхий фактыг 

сунгахын оронд, дээгүүр хуманы спэйс миний жаргалын гэр эсвэл миний ажилын 

гүйцэтгэл, би хэнтэй амидрах эсвэл маргахаар хийгддэг. Баяр ба уйтгар, хөгжөөн ба 

тэнэглэл бол өөртөө хийх шинжилгээний дата. Мөн бид ландскэйп эсвэл бусад хүмүүсийг 

эдгээр стэйтэд оруулдаг, яагаад гэвэл бид эдгээр дотоод мэдрэмжүүдийн хоорондох 

давхцалыг өөрсөдөө ажигласан.  Гадаад тэмдэг бидний конституцаар тэдэнтэй 

ассоциацлагдсан. Мэдрэмж иймээс мэдлэгийн цэвэр матэраас болж ядуурсан. 

Квалитигийн бууралт үгүй прогрэссив мөн тэдний хамагийн дадамгай хуваарилалт, ба 

сайэнтист экспирэмэнтдээ ойртдог шиг мэдрэмжилэх субэкт ертөнцөд ойртдог. Хэрэв 

ондоогоор хэлбэл эдгээр бүх прожэкцууд, ассоциацууд, трансфэрууд обэктын зарим угийн 

характэр дээр суурилдагийг бид зөвшөөрдөг. ―Хүний ертөнц‖ мэтапорыг зогсооно, мөн юу 

рэал вэ гэвэл бидний бодолуудын эх орон мөн байрлал. Үүнээс хойш обэкт сайхан эсвэл 

зэвүүн харагдана, үүний өмнө хар эсвэл цэнхэр, циркулар эсвэл сикуар харагдана.    

Мэдрэмжилэгч субэкт, субэктийн акосмик бодолыг, акцыг, сэтгэлийг зогсооно мөн 

обэктын позицлох оригинал замаар судалсанаар үлдэнэ.  Гэвч иллуз културын ертөнцийг 

бүтээх экспэрэнсийг зөвхөн эмпиризм гажуудуулдаггүй, үнэндээ энд түүний сустэнийг 

бидний эксист олдог. Натурал ертөнц мөн фалсификацлагддаг, мөн ижил шалтгаануудад. 



Бид юуг эмпиризмийн обэкт гэдэг түүний анализын эхний сэдэвээр энэ түүнд өгөгдөөгүй. 

Энэ үнэн културал обэкт бүр натурал фон үүний тусгалын эсрэг гэдэгийг эргэн дурддаг, 

үүнээс гадна конфиузлана, алслагдана. Бидний мэдрэмж сэнсүүд зотон зурагнаас дорыг 

эсвэл үйрсэн цэмэнт барилгаас дорыг, эсвэл ядарсан актор доогуур характэртай гэдэгтэй 

хэр ойролцоо бэ. Гэвч натур гэдэгийн тухай эмпиризм стимул болон квалитигийн 

цуглуулга гэж хэлэгддэг: мөн бидний мэдрэмжийн анхны обэкт болох натур иймэрхүү 

маягаар консивлогддог гэвэл туяарах дэмий: энэ үнэндээ културал обэктын экспэрэнсийг 

дагадаг эсвэл тэдний нэгийг. Иймээс бид натурал ертөнцийг дахин нээдэг, мөн түүний 

эксистийн модэ сайэнсын обэктуудтай конфиуз болдоггүй. Фоны фэномэнон энэхүү фигур 

дор үргэлжилдэг мөн энэхүү фигур дор харагдсан хэвээр. Яг үнэндээ энэ фигурээр 

бүрхэгдэхэд фэномэнон тухайн обэктын прэсэнсийн бүхэл проблэмийг багтаадаг бол 

визибл (визионы физикчилсэн дэфиницын эрдэм) адил фоны далдлагдсан партыг тооцдог 

мөн аясыг зөөлөрүүлсэн сэнсаацаар имижийг хангасан энэ дэмжлэгийн зөвхөн мэдрэмтгий 

квалитигийн статуст бууруулах эмпирист философиор тэнцүү хаагддаг. Илүү гэнэрал 

тэрмүүдэд рэал обэкт зөвхөн бидэнд имиж адил харуулдаг бидний визуал фиэлдүүдийн 

парт биш бөгөөд яагаад энэ сэнсаацуудын хувиршгүй боломжуудаас илүү биш вэ?  

Хэрэв бид контэнтуудын тэргүүний эмпирист постулатыг орхивол, бид өөрсөдийнхөө ард 

талын обэктуудаар хэрэглэгдсэн эксистийн үл мэдэх модийг таниулахад чөлөөтэй. The 

hysterical child who turns round ‗to see if the world behind him is still there‘, suffers from no 

deficiency of images. Гэвч мэдрэмжилэгдсэн ертөнц түүний гарцаагүй харагдахуйц адил 

нормал хүний нуугдсан аспэктуудад зориулан хангах оригинал структурт орхигддог. 

Эмпиризм дахин тэдгээр бүх структуруудын эквалэнттай ойролцоо физикийн атомуудтай 

үргэлж байгуулагдах боломжтой. Гэвч мэдрэмжилэгдсэн ертөнцийн инвэнтор мэнтал 

сохорын төрөл адил улам дэлгэрэнгүй харагдах дараах бүлэгүүдэд өгөгдсөн, мөн бидэнд 

илчилэгдсэн экспэрэнсийн багтаасан үнэлгээг өгөх боломжтой энэ өчүүхэн систэм адил 

ондоогоор хэлбэл рэфлэкс эмпиризмийн субординат үнэнийг багтаадаг мөн түүний 

өөрийн плэйсийг  багтаадаг.       

Үргэлжилэл бий... 

Д. Санчир 

Sanchir788@yahoo.com  
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Зөвийн философийн сууриуд 

буюу натурын зөвба төрийн сайэнс 

   

... Үргэлжилэл  

Хугацаанд туссан зөвийн дэфиницүүдийн гарал ба хөгжилийг ажиглахад нэг үгээр хэлэхэд 

цэвэр түүхчилсэн оролдлого мөн түүнийг ойлгох консэквэнцийн танихуй өөрсөдийнхөө 

хүрээн дотор гавяатай бас эрхэмлэгдсэн. Хэдийд философитой харицах харицааны гадуур 

вэ гэхээр түүхэн шалтгаанаас өгөгдсөн хөгжилийг тэдгээрийн ухагдахууны хөгжилтэй 

солисон үед мөн түүхчилсэн тайлбар ба зөвтгөл өөрөө өөртөө хүчинтэй зөвтгөлийн утга 

болсон үед. Энэ чухал мөн барих ѐстой ялгаа бас ойлгомжтой. Зөвийн дэфиниц тухайн 

нөхцөл ба өгөгдсөн зөвийн институцээс төгс гэдэгээр байгуулагдсан мэт мөн консэквэнц 

мэт харуулдаг гэтэл тэд зөвт биш  ухамсартай биш. Яг л Ромын приват зөвийн 

дэфинцүүдийн хамтралтай адилаар иймэрхүү институцээс Ромын эцэгийн хүчирхийлэл ба 

Ромын гэр бүлд консэквэнцээр заагджээ. Гэтэл зөвт бас ухамсартай зөвийн 

тодорхойлолтууд бий. Ухагдахууны хувид үнэнээр харуулах юунаас ондоо вэ гэхээр 

түүхчилсэнээс ондоо. Жишээлбэл нөхцөлүүд, хэрэгүүд, шаардлагууд мөн өгөгдөлүүд. 

Иймэрхүү түүхчилсэн шалтгаанаар прагматикаар таних дараахаар нэрлэгдэнэ: тайлбарлах 

эсвэл ойлгох. Гэтэл энэ түүхчилэн харуулж буй илүү хуулийг эсвэл зөвийн институцийг 

ойлгоход чухал мэт ба үүний шалтгаанаар хэрэгийн тухай ухагдахуун яригдаагүй мэт. 

Хүмүүс Ромын эсвэл Германы зөвийн ухагдахууны тухай яридаг хэдий ч зөвийн гэнэрал 



дэфиницүүд ойлгуулах хэллэгүүд мөн үндсэн хэллэгүүд болон хуулиудын тухай 

яридаггүй. Зөвхөн л хуулийн номонд дээрх зөвийн ухагдахуун хэрхэн бичигдсэн тухай л 

яридаг. Энд яриж буй ялгаануудыг хойшилуулсанаар гол позиц ухардаг. Ингэсэнээр үнэн 

зөвтгөлийг нөхцөлөөс мөн консэквэнцийг уридчилгаанаас гаргалгаа гаргахаас ухардаг. 

Мөн цаашилбал рэалитивийг абсолутивын байранд тавихаас мөн гадаад тусгалыг тухайн 

рэал натурын байранд тавихаас ухраадаг. Гадаад үүсэлийг ухагдахуунаас үүссэн үүсэлтэй 

солиж түүхэн зөвтгөл тохиолддог ба тэгсэнээрээ зорисоныхоо эсрэгийг үйлддэг. Хэрэв 

нэгэн институцийн үүсэл тодорхой нөхцөлүүдээс зорилготой зайлшгүй гэж харагдсанаар 

түүхэн позиц юу шаардсаныг биелүүлдэг. Хэрэв рэалын зөвтгөлийг гэнэрал гэдэгээр 

хүчинтэй гэвэл түүний эсрэг өөрийнхөө институцийг мөн тэгсэнээрээ өөрийнхөө цаад 

учирыг мөн өөрийн зөвийг алддаг. Жишээлбэл сүм хийдийг тогтоох гавяагаа хичээлээр 

болон хуулан бичлэг сургалтыг үлдээсэнээр хүчинжүүлсэн.  

Үүнийгээ цааш үлдэхийг гавяа гэдэг. Эндээс гарах гаргалгаа гэвэл эрс өөрчилсөн 

нөхцөлүүдэд дээрх яриж буй илүүчилэгдэнэ бас зорилгогүйднэ. Түүхчилэн харуулах мөн 

үүссэнүүдийг ойлгохын мөн философийн харах харц цаашилбал рэалын үүсэл ба 

ухагдахуун гэх мэт өөрсөдийн ялгаатай хүрээн дотор. Иймээс тэд өөр хоорондоо адилхан 

хүчинтэй.  

Сайэнсын салбарт дээрх тайван үргэлж өгөгддөггүй тул Хуго
11

 ―Ромын зөвийн түүхийн 

тухай сурах бичиг‖-тээ ингэж бичсэн: ―Цицэро 12 самбартаа
12

 философичид руу харан 

ингэж магтжээ: философич Фаворинус
13

 позитив зөвийг зарим том философичид хэрхэн 

гаргасан тэдэнтэй адил гаргаж чаджээ‖. Цааш Хуго ингэж бичжээ : ―Харин Фаворинус 12 

самбарыг тааруухан ойлгосонтой адил философичид позитив зөвийг мөн тааруухан 

ойлгожээ‖. Философич Фаворинусыг зөвийн сургаалч Сэкстус
14

-ээр хамааруулсантай 

адилаар зөвтгөлийн үлдсэн ба үнэн принципийн дараах позитивийг хэлжээ: ―Чи хуулийн 

туслах болгон эдгэрүүлэх багажуудыг үргэлж хувирч мөн өөрчилөгдөх ѐстойг мэднэ. 

Тухайн цаг үеийнхээ заншилаас мөн тухайн төрийн конституцийн төрөлүүдийн, одоогийн 

шаардлагуудын болон нөхцөлүүд туслах хэрэгтэй бөгөөд тиймээс тэд нэг л төлөвт шигдэж 

болохгүй. Гарч буй учралууд болон гэнэтүүдээс хамаарах ѐстой ба тэд яг л тэнгэр болон 

далай хэрхэн харагдаж мөн дүрслэгддэгтэй адил өөрчилөгдөх ѐстой. Столо
15

-гийн 

хуулийн тухай саналаас илүү эдгэсэн хуули бий билүү? Дээрх Вокинусын хамтарсан 

шийдэлээс ашигтай биш бил үү? Ликиний
16

 хуулийг зайлшгүй гэх юу бий билээ? Гэтэл 

тэдгээрийг бүгдийг мартжээ. Ингэж төрийн тансаглалын сүүдэрт үлджээ. Дээрх хуулиуд 

хэдийд позитив вэ гэхээр нөхцөлүүд доторхи шалтгаанууд ба тэгсэнээрээ зөвхөн түүхийн 

хувид үнэт. Тиймээс хуулиуд өнгөрөн урсах натур. Хуулийг гаргагчид болон засагийн 

                                                           
11

 Германы юрист (эрхийн мэргэжилтэн) 
12

 Христийн өмнөх 450 онд гаргасан хуулиудын хураамж  
13

 Плутархын үеийн философич  
14

 Эртний Ромын юрист (эрхийн мэргэжилтэн) 
15

 Ромын политикч   
16

Ромын эмпирийн үеийн хуули  



цэцүүд тухайн нөхцөлд тухайн хугацаанд хийгдсэн гэдэгээрээ өөрөө өөртөө рэал ба 

түүхэнд л эрхэмлэгдэнэ. Мөн тэдгээрийг философийн позицоос  ч дэмждэг. ‖Фаворинусын 

эсрэг гаргасан 12 самбарын зөвтгөлүүдийн тухай энд нэг жишээ хэлэе: Сэкстус ойлгоцын 

болон санааширалын мэтодуудын тухай зали гаргасан ба ингэхдээ муу хэрэгт сайн 

шалтгаан өгч чадсан ба тэгсэнээрээ түүнийгээ зөвтгөсөн. Түүний жигшимээр хуулинд 

зээлүүлэгч зээлсэн хүний хугацаа хэтэрвэл түүнийг алах зөвөгсөн. Эсвэл түүнийг 

боолчилон авч цааш зарах зөвөгсөн. Хэрэв олон зээлүүлэгчтэй гэвэл зээлэгчийг хэсэглэн 

хувааж хоорондоо тараах зөвөгсөн. Гэхдээ огтлон авагчид хоорондоо том жижигийг авсан 

гэж маргах зөвгүй. ―Үүний нэг жишээг Шэкспирийн Вэнэцийн худалдаачин жүжигт 

дүрсэлдэг.‖ Дээрх жишээгээр Сэкстус үнэнч ба үнэмшил 2-г илүү баталгаажуулсан ба 

харин аймшигтай хуулиараа тэдгээрийг хэрэглэх боломжгүйжүүлсэн. Хуго үүгээр юу 

хэлэх гэсэн бэ гэхээр Фаворинус хуулийг ойлгоогүй. Гэтэл сургуулийн хүүхэд ч дээрхийг 

ойлгох чадвартай ба мөн түүний ашигтай талыг ч ойлгох чадвартай. Ойлгох гэдэгээр Хуго 

юу хэлэх гэсэн бэ гэхээр ойлгоцын нэг л боловсролыг хэлсэн ба юу вэ гэхээр иймэрхүү 

хуулийн үед сайн шалтгаан гаргаж тайвширахыг хэлжээ. Сэкстусын ингэж ойлгоогүйг 

философич Фаворинус зөвшөөрөх ба хуулиар өвчтөнг ч гэсэн гэрч гэдэгээр шүүхийн өмнө 

авчирах яг л зөвхөн морийг авчирахгүй мөн тэрэгтэй бас ташуурдагчтай авчирахтай адил. 

Сэкстус дээрх хуулийн дэфиницүүдээс хуучин хуулиудыг хэрхэн оносон тухай цааших 

баталгаануудыг гаргасан. Үүгээр хуулийн хатуу үгүй эсвэл дэфиницүүдийн утга үгүйг 

алийг сонгох сонголт гарах ба дээрх хэрэгүүдийн утга үгүй мөн сургаалтай тайлбарууд 

юуны эсрэг вэ гэхээр бусад сургаалиудын эсрэг зөрчсөн.   

Хуго дээрх номонд Ромын зөвийг харуулахаар ухамсарын тухай ярисан. Үүнээс би дараах 

дүгнэлтэнд хүрэе.  

Тэр номондоо 38 ба 39 бүлэгт төр хэрхэн үүссэн хугацааны тухай бичсэн ба Ромын хүн 

хөдөлмөрлөхийн тулд олон шаардлагуудтай ба тэдгээрийг хэрэглэдэг. Харин туслах гэсэн 

утгаараа ачаа зөөхөд хүнд жингийн амитан хэрэглэдэг. Яагаад гэвэл хөрс өндөр ба нам 

газар солигддог ба харин Ром хот өндөр газар байрлажээ. Хэдийгээр хуулийн оюуныг 

онох ѐстой Монтэскугийн хэлсэн магадгүй биелэгдсэн ойлголтын тухай Хуго 40-р бүлэгт 

ингэж бичсэн. ―Зөвийн төлөвүүд ухамсарт өндөр шаардлагуудаас дэндүү хол. Энэ зөв 

жишээлбэл Ромын фамилигийн зөвмөн боолчилол ухамсарт маш бага хангалттай‖ гэхдээ 

Хуго дараахыг мартсан ба хугацааны ямар үеүүдэд мөн хэрхэн Ромын зөвухамсарын 

өндөр шаардлагуудыг хангасан бэ гэдэгийг хэлээгүй. Юристийн сонгодогууд гэгддэг 

Ромын зөвийг жинхэнэ сайэнс болсон тэр үеийн хугацааг бүлэг 289-д ингэж бичжээ. 

―Юристийн сонгодогууд философиор боловсорсон ба олон хүмүүс юуг мэддэг вэ гэхээр 

ямар ч төрөлийн бичээчид суури ойлголтуудаас яг л матэматикчид шиг консэквэнц 

гаргалгаа гаргадаггүй гэдэгийг мэддэггүй‖. Ухагдахуунуудын хөгжилийн онцлог Ромын 

зөвийн тэоричид руу биш мэтафизикийн талд шинээр тавигдсан. Хачирхалтайгаар 



юристийн сонгодогууд болон философич Кантын бичлэгүүдэд маш ихээр трихотом
17

 

бичигджээ. Лэйбницийн хэлсэнээр зөвийн сайэнсын гол чанар матэматиктай адилхан ба 

мөн бусад ойлгомжтой сайэнсуудтай адилхан чанаруудтай. Харин дээрх ухамсарын 

шаардлагыг хангах болон философийн сайэнстай ямар ч хамаагүй. Ромын зөвийн 

сургаалчид болон прэтор
18

 нарын инконсэквэнц буюу консэквэнц биш тэдний том эрдэм 

ба хэдийгээр тэд зүйгүй мөн жигшимээр институтуудээс зайлсхийсэн хэдий ч мөн 

тэдгээрт ашиглагдсан хэдий ч. Гэхдээ юристийн сонгодогуудыг трихотомын ангилалаар 

Канттай хамт бичсэн ба ингэж ухагдахуунуудын хөгжилүүдийг харуулжээ.  

Анхааруулга:  тухайн зүйлийн онцгой натурт хэрэглэгддэг гэнэралчилалл.  

β- Хулгай: ―хулгай, ном хулгайгаар олшируулах, хулгайгаар цуглуулах, мэдлэг хулгайлах. 

Эдгээр хулгайнууд бүтээлүүдэд хамаарагдана. Харин хөгжимийн цуглуулга, урлагийн 

бүтээлүүд, сийлбэр, тэатрын жүжиг гэх мэт эдгээр найруулагчийн өмч.  

γ- Квант ба Квалитигийн дэфиницүүд: зодох эсвэл шорон эсвэл мөнгөн торгуул, 6-н 7 

хоногийн хугацаанд эсвэл 1 жилийн дотор мэдүүлэг өгөх эсвэл 1 өдөрийн дотор ирж 

мэдүүлэг өгөх.  

α-Төрийн яллах зөвийг мэдэх. Хүн ухааныг тодорхойлно. Сэтгэлийн эсрэг, санааны гэнэт, 

дур хүсэл, тухайн агшины мэдрэхүй. Дээрхүүд нигативийн эсрэг позитивууд биш харин 

хүчинтэй позитивууд.    

     

 

Номын янз бүрийн хэсэгүүдэд зөвийг позитив гэдэгээр бичсэн ба тиймээс дээрх α позитив 

байх ѐстой. Хүмүүс зөвийн систэм ба зөвийн төлөвүүдийг цэвэр ухамсартайгаар өгөгдсөн. 

Нэг үгээр хэлэхэд идэал гэх ба мөн тиймийг ч шаарддаг. Энэ дээд шаардлага. Түүн дотор 

зөв бий гэхдээ зөв биш бас бий.  

Зөв дараах: Ухамсар засаглах ѐстой. Боловсронгуй төр дотор илүү их ухамсар агуулагдсан 

тухай өмнө хэлсэн. Гэхдээ зөв биш али хэдийн өгөгдсөн. Ухамсар үнэхээрийнээр Дазайны 

гаднах. Позитивийн хэрэглэгээ ба форм хаана ойлгоц засаглана вэ тэнд ухамсараас 

чөлөөлөгдсөн. Түүний дотор оюуны жинхэнэ хийц тааралдах ба оюун чөлөөт гэдэгээр 

дэфиницлэгддэг. Тиймээс гадагшаагаа ухаан харин дотогшоогоо үүрэгүүдийн зөвүүд. 

Яагаад гэвэл түүнд хүчинтэй учираас хүчинтэй байх ѐстой. Тиймээс төр ба хуулиуд 2 

талуудтай ба дотороо ухамсартай буюу мөн ойлгоцтой байх. Ингэж ухагдахууны ойлголт 

гарах ба түүнд индивидум хүлцдэг. Яагаад гэвэл түүнийг сайн гэж танисан. Нөгөө тал 
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 Грекээр 3 хуваах гэсэн үг ба ертөнцийг харах харцад хүнийг бие,сүнс,оюун гэж 3 хуваадаг. Харин 

шүүхийн шийтгэлд хэтрүүлэх, зөрчих, гэмт 3 
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 Ромын хамагийн дээд юстицийн алба 



хүчинтэй байх ѐстой гэдэгээрээ хүчинтэй. Субэктив өөрөө гэнэтийн. Гэтэл зөвийн 

хүчинтэй түүнээс хамаарах ѐсгүй. Жишээлбэл тухайн хүн тэгж санасан уу эсвэл тэгж 

хүссэн үү гэдэгээс хамаарахгүй. Яагаад гэвэл ингэж санасан эсвэл ингэж хүссэн гэнэтийн 

биш. Хүмүүс хуули руу айлттайгаар төрх гаргадаг. Ухаарсан айлт бол мэргэн гэсэн 

ойлголт ба гэхдээ дотороо бол зөрчилтэй ба үнэмшилтэй. Үнэмшил ба итгэл ухамсарын 

дор явагдана. Хууличилсан дэфиницүүдийн ихэнх хэсэг эрүүл хүний ойлгоцоос гаралтай 

ба түүнд хязгааргүй олон шийдэх боломжууд бий. Шийдвэрлэсэн гэвэл тэнд гол хэрэг бол 

ертөнц дээр тушаах ѐстой энэ бол цэвэр тушаал. Гэтэл шашинд  болон ухамсарт тушааж 

болохгүй. Зөвхөн л хязгааргүй гэнэтүүдийн талд л тушаадаг.  

Анхааруулга:   

α-  Түүхчилсэн оролдлого: Гадаад нөхцөлүүд ба шалтагууд.  

1. Эрт буюу цэвэр өнгөрсөнд. Ухамсарууд ба зөвүүд одоогийнх. Тиймээс одоод 

ухамсартай байх ѐстой ба эрт үед явагдсан нөхцөлүүдээс биш бас тэр үеийн 

дэфиницүүдээс гаралтай ба шалтагуудаас биш. Ухамсар бол одоогийнх.  

2. Бусад позитивууд, гэр бүлийн зөв, институциуд.  

Тодруулга: хууличилсан диспозицуудын тухай шалтагуудыг асуух нилээд элбэг 

тусгалууд. Жишээлбэл:  хуулийн диспозиц Германы болон Ромын зөвд 1 зүйлд 2 утгууд 

өгөгдсөн. Нэг талаас гадаад үүсэл ба түүний хүчинтэй эсэх нөгөө талаас дотоод ухамсар 

ба тухайн хэрэгийн бодох. Тиймээс ухагдахуун.  

 Хэрэвээ асуулт ойлгогдохгүй гэвэл аймшигтай. Яагаад гэвэл хэрэгийг ухагдахуун гэсэн 

хөрсөн дээр ургуулдаг. Тиймээс энэ хэрэгийг ойлгосонгүй гэсэн яриа элбэг.  

β-  Өмнөх анхааруулгад ойлгоцын тухай ярисан. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр позитив зөвийн 

диспозицыг зөвшөөрөх. Тэгэхээр ойлголт гэсэнээр дараахыг ойлгоно.  

1. Хязгааргүй олон бүх дэталуудыг таних. Гэтэл энэ ухамсарт илүүдэл. Сургагчид 

хэрэгийг ойлгосон гэдэг. Гэтэл сургагч түүхчилсэн дэталууд дотор хашигдмал. Мөн 

үүнээс л зөвийг ойлголоо гэдэг хүчинтэй ба Хугогийн хэлсэнээр унивэрситэтийн сургагч 

нар л зөвийг ойлгодог. Тиймээс юристийг суралцаагүй бүх иргэд зөвийг ойлгохгүй гэсэн 

гаргалгаа гардаг. Тиймээс юристийн мэргэжилтэнүүд бусад хүмүүсийг өөрийнхөө зөвийн 

боолууд гэж хардаг. Яг л Лайэ
19

 гэж нэрлэх  ба лайэнүүд шашинд ч юу ч ойлгохгүй.  

2. Дээрх танихуйн чухалыг хүмүүс танидаггүй. Тиймээс ойлгодоггүй гэдэг мөн мэддэггүй 

гэдэг. Хүмүүс түүхчилсэн мэдлэггүй мөн ойлгосоноо гаргах сайн шалтагууд үгүй.  

γ-  Ухамсарыг буруу танисанаар тайвширах ба энэ бол хэт их зориг. Тиймээс ухамсартай 

танихуй энд өшөөгөө авдаг. Яагаад гэвэл бодох шаардлагатай газар олон таардаг. 
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  Ардууд  



Тодруулах ба ойлгох. Эцэг эхийн өмнө цэцэнийг ойлгох. Тухайн үед зөв ойлгоцтой ч 

өнөөдөр нөхцөл ондоогоор солигдсон. Тиймээс тэр үетэй хамаагүй.  

Анхааруулга: Фаворинус болон Хайнэк
20

 институциудтэй хэрхэн харицсан бэ?  

Ойлгох:   α-  үгийг ойлгох,    β-  шалтаг ба хамаарал.  

1. Ойлгохгүй: шалтагийг таниагүй тиймээс хэрэгийн тухай ойлгоцгүй.  

2. Ингэж хүчинтэй болох ѐстой ойлгоцыг хэрэглээгүйгээс шалтагууд үүснэ.  

Анхааруулга:  Фаворинус хэрэгийн натурын эсрэг хэлсэн. Сэкстус харин үйлчилэлээс 

хуулийг зөвтгөсөн. Үйлчилэлээс ялыг эдлүүлэх биш харин гэмт хэрэгийг ялаар айлгадаг 

гэвэл цочжээ гэмээр ба харин ч илүү цочоогүй мэт. (Хэдий хэр өр тависан бэ мөн 

түүнийгээ төлөөгүй вэ гэдэг урид өмнөхөөс гаралтай гэж Сэкстус олон удаа хэлсэн.) 

Ингээд тэр дараахыг хэлсэн: ―Эрт үед хэнийг ч тасдан хэрчсэн тухай би сонсоо ч үгүй бас 

уншаа ч үгүй. Гэхдээ энд би ялын хатуу зөөлөний тухай илэрхийлээгүй... Худалдааны зах 

ажилладаг 3 дахи өдөр хэний ч амийг хороохгүй мөн Тибэрээс
21

 цааш харийханд хэнийг ч 

худалдаж болохгүй. Харин Фаворинус чи буруу гэрчид ял оноосон тухай 12 дугаар 

зүйлийн тухай яриагүй ч өнөөдөр худал мэдүүлэгээр сэжигтэн Тарфэгийн чулуун асганаас 

түлхэгдсэн. Тиймээс бидний харсанаар гэрчийн суудалаас худал хэлэх олон хүн бий шүү‖.  

Англи оронд ч гэсэн гэрч худал хэлсэн тухай заргалддаггүй ба яагаад гэвэл түүний ял 

ширүүтгэсэн алах ял болдог ажээ.  

Анхааруулга: Фаворинус латин хэлээр ойлгодог. Гэтэл тэр үед iumentum латин үгийг тэрэг 

гэдэгээр хэрэглэсэн ч үгийн цаад утгыг ойлгоогүй ба энэ үгийн цаад утга гэрч өвчилсөн 

тохиолдолыг илэрхийлнэ. Гэрч өвчилсөн тохиолдолыг  чирэгч үгүй зогсоо тэрэгтэй 

адилтгасан. Яагаад гэвэл энэ тэрэг чирэгч үгүй. 

Үргэлжилэл бий... 

С.Мөнхгэрэл 

sa_muugii@yahoo.com 
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 Германы эрхийн сайэнтист  
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 Итали улсын голын нэр  
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Хэрэв зүй уствал хүмүүсийн  

Энэ дэлхийн амидрал үнэгүй. 

Кант . 

 

 

  



Жон Роулс 

 (John Rawls) 

 

Зүй-ийн тэори 

...Үргэлжилэл 

4. Үндсэн нөхцөл ба зөвтгөл 

Би үндсэн нөхцөлөө
22

 боломжийн, анхны статус гэж нэрлэсэн. Яагаад гэвэл түүн дотор 

зориж буй суури тохиролцоонууд фэйр. Эндээс зүйг фэйрнэс гэсэн нэр гаралтай. Үүгээрээ 

миний баталгаажуулах гэсэн субэкт тодорхой болсон: Зүйгийн
23

 тухай төсөөлөл бол 

ухамсартай бөгөөд мөн зөвтгөх боломжтой. Хэдийгээр ухамсарт хүн үндсэн нөхцөлдөө 

зарим суури горимуудыг бусадаас зүй гэж зөвшөөрсөн нөхцөлд ч гэсэн. Зүйгийн тухай 

төсөөлөлийг ялгаварлах ялгаа иймэрхүү нөхцөлүүдэд хүмүүс хэрхэн зөвшөөрөх вэ 

гэдэгээр. Ийм үед зөвтгөх гэсэн асуудал бодолын экспэримэнтээр шийдэгдэнэ: Хүний 

илрүүлэх илрүүлэл бол гэрээний ситуацид ямар суури горимуудыг ухамсарын хувид  

зөвшөөрөх вэ гэдэгээр. Ингэсэнээрээ зүйгийн тухай тэори ухамсарт шийдэлийн тэоритой 

хамааралтай.  

Хэрэв зөвтгөлийн проблэмын ойлголтууд үр шимээ өгвөл бид мэдээжээр шийдэлийн 

проблэмуудыг тодруулах ѐстой. Хэдийд ухамсартай шийдэлийн проблэмд таарсан хариу 

бий вэ гэхээр хэрэв харилцан талуудын сонирхолууд болон тэдний харицаа холбоонууд 

хэн хэндээ нээлттэй үед мөн өгөгдсөн боломжуудыг сонгох боломжтой үед цаашилбал 

ямар аргачилалыг шийдэх вэ гэдэг нээлттэй үед гэх мэт болно. Хэрэв харицаанууд янз 
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 Оригинал позиц 
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 Зүйтэй байхын квалити: зөвийг, моралын принципүүдийг, фэйрнэсийг, багтаадаг.  



бүрээр дүрслэгдэх бол үүнтэй ижил янз бүрийн суури горимууд зөвшөөрөгдөх. Миний 

хэрэглэж буй үндсэн нөхцөлийн тухай ухагдахуун зүйгийн тухай тэориг хэрэглэхэд 

шийдвэрлэх ситуацыг хэрхэн явуулахад философийн хувид тохиромжтой баримтлал.  

Тэгэхээр бид ямарыг тохиромжтой баримтлал гэж шийдэх ѐстой вэ? 

Минийхээр тодорхой нөхцөлүүдэд зүйгийн тухай суури горимууд тавигдахад харилцан 

тохиролцоонууд өгөгдөх ѐстой. Энэ гарааны ситуацуудыг конкрэтжуулахыг зөвтгөхөд 

тэднийг зөвшөөрөх нөхцөлүүд биелэгдэх ѐстой. Нилээд зөвшөөрөгдсөн гэхдээ сулхан 

уридчилсан нөхцөлүүд онцгой дагаваруудыг агуулна. Нөхцөл бүр натураасаа мөн 

ойлгогдох ѐстой. Зарим магадгүй ямар ч үйлчилэлгүй бас тривиалаар тусна. Гэрээний 

нөхцөл зорисон зорилго тэдгээрийн хязгаарлалт зөвшөөрөгдсөн зүйгийн тухай суури 

горимыг нийлүүлдэг. Идэал үр дүн ямар вэ гэхээр дээрх нөхцөлүүд  суури горимуудын 

нэгэн систэмийг дэфиницлэх мэт. Тэгсэн хэдий ч би хэдийд сэтгэл ханамжтай вэ гэхээр 

социал зүйгийн тухай одоогийн чухал төсөөлөлүүд рүү аваачсан дараалалыг гаргасан үед.  

Ингэж үндсэн нөхцөлүүдийг тэмдэглэж буй хэвийн биш нөхцөлүүдээс шалтгаалан хүмүүс 

эндүүрэлд хүрч болохгүй. Цаад санаа энгийн бөгөөд зүйгийн тухай суури горимуудын 

аргумэнтацуудын болон тэдгээрт ухамсартайгаар тусах ухамсартайгаар туссан мөн 

зөвшөөрөгдсөн суури горимуудыг сонгосон сонголтоор хэн ч натурын болон нийгэмийн 

гаралаараа илүүд үнэлэгдэж эсвэл дутуугаар дарагдах ѐсгүй. Үүнтэй ижил хүмүүс нэгэн 

ойлголтонд хүрэх ѐстой ба хэн ч өөрөө өөрийнхөө нөхцөлд тохируулан суури горимуудыг 

засварлаж болохгүй. Мөн түүнчилэн өөрийнхөө тав тухын төлөө зүтгэл болон 

төсөөлөлүүд мөн хүсэлүүд суури горимыг сонгох сонголтонд хэрхэвч нөлөөлж болохгүй. 

Ерөөс зорилго бол зүйгийн тухай тодорхой асуултуудад зайлшгүй шаардлагатай 

субэктийг уридаас танисан ухамсарт үйлдэлүүдийн дараа гарсан суури горимуудыг ч 

хасах ѐстой. Жишээлбэл хүн өөрийгөө баян гэдэгийг мэдэх тохиолдолд зарим татварыг 

зүй биш гэсэн суури горимыг ухамсартай гэх болно. Хэрэв хүн өөрийгөө ядуу гэдэгээ 

мэдвэл дээрхийн эсрэг суури горимуудын төлөө магадгүй үгээ хэлнэ. Дээрх 

хязгаарлалтуудыг дүрслэхийн тулд ямар ситуацыг төсөөлөх ѐстой вэ гэвэл хэн ч уридаас 

дээрх субэктийг мэдэх ѐсгүй. Тиймээс хүмүүс хоорондоо ямар ялгаатай вэ гэдэгээ мэдэх 

ѐсгүй. Яагаад гэвэл тэдний хооронд ялгаварлах хандлага хэрэггүй. Ингэж хүмүүс натурын 

утгаараа мэдээгүй гэсэн халхавчинд хүрдэг. Энэ ухагдахуун хүмүүст хүндрэл авчирч 

болохгүй. Хэдийгээр аргумэнтацууд хязгаарлагдмал гэсэн ч эцэсийн эцэст хүн ямар ч үед 

үндсэн нөхцөлд очих боломжтой хэрэгтэй тэгсэнээрээ хүн дээрх хязгаарлалтуудын хувид 

зүйгийн тухай суури горимуудыг аргумэнтаа болгох тодорхой аргачлалуудыг хэрэглэх 

боломжтой.  

Хүмүүс үндсэн нөхцөлдөө бүгд адилхан гэсэн сургаал ухамсартай хэрэг. Энэ бол хүмүүс 

суури горимуудаа сонгоход бүгдээрээ адилхан эрхтэйг хэлдэг. Хүн бүр өөрсдийн саналаа 



гаргана. Бас түүнийхээ шалтгаануудыг гүйцээнэ. Энэ нөхцөлүүд хүмүүс бүгдээрээ адил 

гэсэн моралын субэктийг дүрсэлдэг бөгөөд хүн гэдэг утгаараа энх ба зүйгийн тухай тухай 

төсөөлөлүүдтэй. Хүмүүс адилхан гэсэн суури горим энэ хоѐр дээр тогтоно. Зорилгуудын 

тухай систэмүүд үнэлэгдэхгүй. Тиймээс хүн бүрт тогтсон суури горимуудыг ойлгох болон 

түүний дагуу үйлдэх чадвартай гэдэгийг хүн бүрт уридчилан оноодог. Хүн бүр өөрийнхөө 

сонирхолын дагуу явах адилхан эрхтэй хэдийгээр натураасаа болон нийгэмийн гаралаараа 

илүүд тоогдож эсвэл дордлогддог ч гэсэн. Мэдэх шаардлагагүй гэсэн үндсэн дээр 

ухамсартай хүмүүс дээр зүйгийн тухай суури горим тогтдог.  

Үндсэн нөхцөлийн тухай конкрэтоор харж буй түүний зөвтгөл өөр бас нэг талтай. Үүний 

тулд шалгах шалгалт бол сонгох гэж буй суури горимууд бидний уридчилан бодсон 

зүйгийн тухай төсөөлөлүүдэд тохирох уу мөн цаашид өргөтгөсөнд тохирох уу гэдэгийг 

шалгах. Хүний тодорхойлсоноор бол дээрх суури горимуудын хэрэглээ нийгэмийн суури 

байгуулалтуудыг хэрхэн ялгаж салгах вэ гэдэгт хүргэх ба бид түүнийг одоо интиутив мөн 

өндөр үнэмшилээр авдаг. Нөгөөтэйгүүр бид эргэлзсэн болон татгалзсанаар ялгаварлах үед 

дээрх суури горимууд эргэцүүлэн бодсоны дараа зөвшөөрөх шийдэлийг олгох ѐстой. 

Зарим асуултуудын хариу бидэнд нэг бол тийм нэг бол ийм гэсэн мэдрэмжүүдийг 

төрүүлдэг. Жишээлбэл: Шашиныг тэвчихгүй  мөн арис өнгөний ялгаварлалаас шалтгаалан 

гадуурхагдах гэх мэтзүй биш гэдэгийг бид батална. Бид бас дээрх асуултуудыг 

анхааралтайгаар судалсан мөн хэний ч талд орохгүйгээр өөрийнхөө дүгнэлтийг өгсөн 

гэдэгт үнэмшилтэй. Энэ үедээ бид өөрийн сонирхолоо нуун дарагдуулаагүй гэдэгийг 

өгүүлэх хэрэгтэй. Дээрх үнэмшилүүд бидэнд зүйгийн тухай төсөөлөлд тохирсон анхны 

төвлөрөх цэгүүдийг олгодог. Гэтэл бид баялаг болон мэдэл хэрхэн зөвөөр хуваарилагдах 

вэ гэдэгт дэндүү багаар баттай. Магадгүй энд бид өөрсөдийнхөө эргэлзээг алга болгох 

мэтодыг хайх ѐстой. Тиймээс бид үндсэн нөхцөлийг конкрэтоор шалгахдаа түүний суури 

горимууд хэрхэн бидний үнэмшилтэй тохирох вэ мөн бидэнд шаардлагатай үед хэрхэн 

заавар өгөх зэрэгийг шалгах хэрэгтэй.  

Дээрх ситуацуудыг конкрэтоор харахын тулд хайж буй хайлт төгсгөлөөс хоѐулангаас 

эхлэх. Хамагийн эхлээд тайлбарлахдаа бид тэднийг ерөнхийдөө зөвшөөрөгдөхөөр мөн 

боломжийн хирээр сулхан нөхцөлд хангалттайгаар тайлбарлана. Цаашлаад  бид шалгахдаа 

дээрх нөхцөлүүд хүчтэй гэдэгийг шалгана тэгсэнээрээ тэндээс суури горимуудын 

тривиалчлагдаагүй систэм гарах ѐстой. Хэрэв энэ бүтэхгүй бол цаашлаад бид бас л адил 

ухамсартай уридчилсан нөхцөлүүдийг хайна. Хэрэв энэ бүтэх мөн бидний сайн бодсон 

зүйгийн тухай төсөөлөлүүдэд тохирсон суури горимууд өгөгдвөл энэ сайн. Гэвч тэдгээр 

нилээд зөрүүнүүдийг өгөх магадтай. Үүнийг бид хоѐр маягаар хийнэ.  

Нэг бол бид язгуур нөхцөлийнхөө конкрэтчилол болон өөрсөдийнхөө өнөө үеийн 

үнэлэлтээ өөрчилөх яагаад гэвэл бидний одоогийн төвлөрч буй цэгүүд хүчингүйдэж 

магад. Бид ингэж нааш цааш хөдлөн нэг бол гэрээний ситуацынхаа нөхцөлийг өөрчилнө. 



Эсвэл ондоогоор бид өөрсөдийнхөө үнэлэлт хийхээ болиж тухайн суури горимуудад 

боломжоороо тохирно. Ингэсэнээрээ бид эцэсийн үндсэн нөхцөлийн конкрэт руу очих 

бөгөөд энэ ухамсартай нөхцөлүүдийг үүсгэж суури горимууд руу аваачих ба ингэж 

бидний уридчилан бодсон үнэлэлт дүгнэлттэй тохирно. Энэ төлөвийг би бодолын тэнцвэр 

гэж нэрлэв. Энэ ямар тэнцвэр вэ гэхээр бидний суури горимууд болон, бидний 

ялгаварладаг үнэлгээнүүд тохирч буй тэнцвэр. Энэ бидний бодолын тэнцвэр бөгөөд яагаад 

гэвэл бидний мэдэхээр бидний ялгаж буй үнэлгээ ямар суури горимуудад таардаг мөн тэр  

ямар уридчилсан нөхцөлөөс үүсэлтэй вэ гэдэгийг мэднэ. Одоогийн агшинд энэ бүгд 

замбараандаа орсон. Гэхдээ л тэнцвэрт гэдэг зайлшгүй стабил биш. Магадгүй гэрээний 

ситуацуудад зориулсан нөхцөлүүдийн тухай шинэ тохиролцоонууд дээрх тэнцэтгэлийг 

унагаана. Мөн үүнтэй адил зарим ганцаарчилсан нөхцөлүүд бидний ялгах үнэлгээг 

өөрчилөх магадтай. Гэхдээ л бид чадах бүхнийгээ одоохондоо хийсэн ба социал зүйгийн 

тухай гэнэралчилах болон баталгаажуулах төсөөлөлүүдээ хийсэн. Бид ингэж үндсэн 

нөхцөлийнхөө конкрэт руу очлоо.  

Мэдээж би энэ бүхий л процэдуруудыг бүгдийг зохион явуулахгүй. Тэгсэн ч миний энд 

гарган тавиж буй үндсэн нөхцөлийн конкрэтчилолыг бодолын алхамуудын гарсан хариу  

гэж төсөөлөх боломжтой. Энэ бүгд суури горимуудад зориулсан ухамсартай 

философичилсон нөхцөл бөгөөд мөн түүнчилэн бидний уридчилан бодсон зүйгийн тухай 

ялгааг хамтруулан нэгэн схэмд оруулах гэсэн оролдлого. Би ямар ч үед анхны гарааны 

ситуацаа конкрэтчилох замдаа эвидэнцэд чиглэхгүй, ерөнхий төсөөлөлүүдэд чиглэхгүй 

мөн тусгай үнэмшилүүдэд чиглэхгүй. Энд яриж буй зүйгийн тухай суури зарчимыг 

зайлшгүй үнэн гэж би батлахгүй. Мөн тэндээс эх авах үнэн гэж ч батлахгүй. Зүйгийн 

тухай төсөөлөлүүд суури горимуудын уридчилсан эвидэнт нөхцөлөөс эх авахгүй харин 

түүний оронд өөрийнхөө зөвтгөлүүдийг олон субэктийн санаануудын харилцан 

түшилцэлээс эх авсан ба тэгсэнээрээ бүгд нэгэн тэорид нэгдэх .  

Сүүлчийн тэмдэглэгээ. 

Бид тодорхой зүйгийн тухай суури горимууд зөвтгөгдөх боломжтой яагаад гэвэл 

бүгдээрээ тэнцүү гэсэн үндсэн нөхцөлд хүмүүст зүй гэдэгийг зөвшөөрдөгийг хэлэх ѐстой. 

Би энд харин үндсэн нөхцөлийн цэвэр хипотэз характэрийг дуридсан. Тиймээс яагаад 

гэсэн асуулт бидэнд ойр хэрэв дээрх тохиролцоонууд моралын эсвэл ондоо суури 

горимууд ч гэсэн үнэхээр тохиролцоонд хүрэхгүй үүний хариулт бол бид хэрэг дээрээ 

анхны төлөвийг тайлбарлахад хэрэгтэй нөхцөлийг зөвшөөрдөг. Хэрэв бид зөвшөөрөхгүй 

гэвэл магадгүй философийн ойлголтууд бидэнд тусална. Гэрээний нөхцөлийн али ч 

талуудад шалтагуудтай. Бид суури горимуудын бүхий л нөхцөлүүдийг нухацтай бодсоны 

эцэст бүгд нэгэн төсөөлөлд хүрнэ шүү дээ гэдэгийг таних явдалыг хэлэх ѐстой. Энэ 

нөхцөлүүд нийгэмд хамтран ажиллахад фэйр дүрэмүүдийн хязгаарлалтууд бий гэдэгийг 

зөвшөөрөхөд бэлэн. Нэг талаас харахад анхны төлөвүүдийн тухай бодолууд нэгэн дүрслэл 



мэт тэр тухайн нөхцөлүүдийг утгуудыг хамтатгасан мөн тэдгээрийн тухай дүгнэлт 

гаргахад тустай. Нөгөөтэйгүүр энэ интиутив төсөөлөл бөгөөд түүгээр бид нарийвчлан 

харахад боломжтой ба мөн нөхцөлийг тодруулахад биднийг шахдаг тэгсэнээрээ бид 

тэдгээрийн моралын холбоосыг ойлгох боломжтой Бидэнд ямар төсөөлөл хэрэгтэй вэ 

гэхээр алсад буй зорилгыг алсаас харуулах төсөөлөл хэрэгтэй. Тэр бидэнд анхны төлөвийг 

интиутив төсөөлөхөд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.  

Үргэлжилэл бий... 

Д.Санчир  

Sanchir788@yahoo.com 
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Капитал 

Политикчилсон экономийн критик 

Нэгдүгээр дэвтэр: Капиталын бүтээгдэхүүний процэс  

Хэсэг 1: Бараа ба мөнгө  

Бүлэг 1: Бараа 2. Барааны дотор дүрслэгдсэн хөдөлмөрийн давхар характэр.  

Бараа анхнаасаа бидэнд хоѐрдмол туссан ба нэгд, хэрэгцээний үнэт, хоѐрт, солилцооны 

үнэт. Сүүлд хөдөлмөр ч гэсэн үнэт дотор гэдэгээр илэрхийлэгдэхдээ солилцооны үнэтийн 

үйлдвэрлэгч гэсэн шинжээ алдсан. Бараан дотор агуулагдсан хөдөлмөрийн энэ хоѐр салаа 

натурын тухай би критиклэсэн. Яагаад гэвэл политикчилсон экономийг ойлгоход гол 

асуудалын цэг бөгөөд тиймээс үүнийг энд ойртуулан гэрэлтүүлцгээе.  

Үүний тулд хоѐр барааг сонголоо. Нэгд, бошинз, хоѐрт, арван эллэтэй
24

 зурагийн цаас
25

. 

Эхнийх дараагийнхаасаа хоѐр дахин үнэттэй. Тиймээс арван эллэ зурагийн цаас=1ү, 

бошинз=2ү.  

Бошинз солилцооны үнэттэй ба яагаад гэвэл тэр онцгой шаардлагыг хангадаг. Түүнийг 

гаргахын тулд продуктив ажилын тодорхой төрөл хэрэгтэй. Үүнд: зорилго, хийх төрөл, 

тухайн зүйл, багаж болон дүн. Тодорхой хөдөлмөрийн ашиг түүний продуктын солилцох 

үнэт дотор дүрслэгдвэл мөн энэ продукт солигдох үнэттэй гэвэл түүнийг товчоор ашигтай 

хөдөлмөр гэж нэрлэнэ. Ингэж түүний ашигийн эффэкттэй хамааруулан ажигладаг.  

Бошинз ба зурагийн цаас квалитигаараа янз янзын солилцох үнэтүүдтэй. Тиймээс 

тэдгээрийн Дазайн-аар дамжуулсан хөдөлмөрүүд квалитигаараа бас янз янзын.  

Жишээлбэл эсгүүр би нэхмэл. Хэрэв юмс янз янзын квалититэй солилцооны үнэтгүй, мөн 
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 Зурагийн цаасны хэмжээ 
25

 Зурагийн цаасанд тухайн үед нэхмэлийг аргыг хэрэглэжээ 



продуктууд квалитэтээр янз янзын ашигтай хөдөлмөрүүдээс гэвэл тэднийг бараанууд гэх 

боломжгүй. Бошинзыг бошинзоор солихгүй. Яагаад гэвэл адилхан солилцооны үнэтийг 

мөн адил солилцооны үнэтээр солихгүй.  

Янз янзын төрөлийн солилцооны үнэтүүдийн буюу барааны нийлмэл дотор үүнтэй адил 

олон төрөлийн гаралтай, шинжтэй, фамилитай, доод төрөлтэй, мөн гажуу төрөлийн гэх 

мэт янз янзын хөдөлмөрүүдийн нийлмэл тусдаг ба ингэж хөдөлмөрийн нийгэмчилсэн 

хэсэгүүд үүснэ. Тэдгээр барааны продуктын эксистэнц болзол. Харин барааны продукт 

урвуугаар нийгэмийн хөдөлмөрийн хуваалтуудын эксистэнц болзол биш. Эртний 

Энэтхэгийн тосгонд хөдөлмөрийг нийгэмчилэн хуваахдаа продуктуудыг бараа 

болгуулахгүйгээр хуваажээ. Ондоо ойролцоо жишээгээр фабрик бүрт хөдөлмөрийг 

систэмтэйгээр хуваасан. Гэхдээ энэ хуваалт юугаар дамжаагүй вэ гэхээр хөдөлмөрчид 

өөрсөдийн индивидуал продуктуудаа солилцоогүй. Зөвхөн бие дааж мөн бусадаас 

хамааралгүйгээр приват хөдөлмөрөөс гарсан продуктуудыг бараанууд гэсэн. Энд юу 

харагдсан бэ гэхээр бараа бүрийн хэрэгцээний үнэт дотор нэгд, тодорхой зорилготой 

продуктив ажил, эсвэл ашигтай хөдөлмөр орсон. Хэрэв солилцооны үнэт дотор 

квалитэтээр янз янзын ашигтай хөдөлмөрүүд ороогүй гэвэл тэдгээр бараа болохгүй. 

Продуктууд ерөнхийдөө барааны формыг авдаг нийгэмд нэг үгээр хэлэхэд барааны 

продуцэнтуудын нийгэм дотор дээрх ашигтай хөдөлмөрүүдийн квалитигийн ялгаа 

хөгждөг. Ингэхдээ бие даасан продуцэнтуудын хоорондоо хамааралгүй приват бизнэс 

гэдэгээр явагдах ба ингэж олон гишүүдтэй систэм ондоогоор хөдөлмөрийн нийгэмчилсэн 

хуваалт болдог.  

Бошинзны хувид эсгүүрчин үү эсвэл эсгүүрчиний үйлчилүүлэгч түүнийг өмссөн үү гэдэг 

ялгаагүй. Энэ хоѐрт хоѐуланд бошинз солилцох үнэт гэдэгээр үйлчилнэ. Үүнтэй адил 

бошинз ба түүнийг продукталсан хөдөлмөр хоѐрын хоорондын харилцаа эсгүүрчин 

онцгой мэргэжил үү, мөн хөдөлмөрийн нийгэмчилсэн хуваалтын бие даасан гишүүн үү 

гэдэг өөрчилөлт өгөхгүй. Хүн эсгүүрчин болохоос өмнө хүмүүс хувцас шаардлагатай л 

гэвэл мянга мянган жил эсгүүрдэж ирсэн. Гэхдээ бошинзны, мөн зурагийн цаасны Дазайн 

нэг үгээр хэлэхэд натураас биш эдүүдийн баялагийн элэмэнтүүдийн Дазайн юугаар 

дамжуулан үргэлж илэрхийлэгддэг вэ гэхээр спициэл бас зорилготой ажилаар бөгөөд 

онцгой натурын эдүүд хүмүүсийн онцгой шаардлагуудад тохируулагдсан. Солилцох 

үнэтүүдийг гаргасан гэдэгээрээ мөн ашигтай хөдөлмөр гэдэгээрээ хөдөлмөр тэгэхээр 

бүхий л нийгэмийн формуудаас хүний хамааралгүй эксистэнц болзол. Мөн мөнхийн 

натурын зайлшгүй ба энэ хөдөлмөр хүн ба натурын эдийн солилцоо ба тэгэхээр хүний 

амидралыг дамжуулах хөдөлмөр.  

Бошинзны болон зурагийн цаасны солилцооны үнэтүүд, нэг үгээр хэлэхэд барааны 

биетүүд натурын эд ба хөдөлмөр гэсэн хоѐр элэмэнтүүдийн холбоос. Хэрэв бошинзонд 

болон зурагийн цаасанд орсон янз янзын ашигтай хөдөлмөрүүдийн нийт нийлбэрийг 

хасвал зөвхөн матэриаллаг субстрат үлдэх ба нэг үгээр хэлэхэд хүний ямар ч 

үйлдэлгүйгээр натураасаа өгөгдсөн гэнэ. Хүн продукт дотороо зөвхөн явагдах ба яг л 



натуртай адил. Нэг үгээр хэлэхэд эдүүдийн зөвхөн формууд өөрчилөгдөнө. Энэ 

формуудынхаа хөдөлмөр дотор хүн үргэлжийн натурын хүчнүүдээр дэмжүүлдэг. Тэгэхээр 

хөдөлмөр түүгээр продуктлагдсан солилцооны үнэтүүдийн буюу эдүүдийн баялагийн  

цорын ганц булаг биш. Тиймээс Виллиам Пэттигийн
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газар түүний ээж.  

Ингээд бараанаас нэг үгээр хэлэхэд солилцооны зүйлээр дамжуулан барааны үнэт рүү 

очицгооѐ.  

Бидний ажигласанаар бошинз зурагийн цааснаас хоѐр дахин үнэттэй. Бидэнд энэ зөвхөн 

квантитатив ялгаа тул эхлээд бидэнд сонирхолгүй. Бид арван эллэ зурагийн цааснаас 

бошинзыг хоѐр дахин үнэттэй гэсэн ба мөн хорин эллэ зурагийн цаас бас л үүнтэй ижил 

үнэттэй бошинзтой тэнцэнэ. Үнэтүүд гэдэгээрээ бошинз ба зурагийн цаас адилхан 

субстанцтай юмнууд ба адилхан төрөлийн хөдөлмөрийн обэктив илэрхийлэлүүд. Гэхдээ 

эсгүүр ба нэхмэл квалитатив янз янзын хөдөлмөрүүд. Гэтэл зарим нийгэмийн төлөвүүдэд 

хүн эсгүүрдэнэ бас нэхнэ. Энэ хоѐр янзын хөдөлмөрийн шинжүүд зөвхөн тухайн 

индивидумын хөдөлмөрийн хувиралууд. Яг л эсгүүрчин өнөөдөр бошинз эсгүүрдэнэ 

харин маргааш өмд эсгүүрдэнэ. Ингэсэнээрээ тухайн индивидуал хөдөлмөрийн хоѐр 

өөрчилөгдсөн формуудыг уридчилдаг. Тиймээс капиталист нийгэмд хөдөлмөрийн эрэлт 

хэрэгцээний солбицсон чиглэлээр хүмүүсийн хөдөлмөрийн өгөгдсөн порцууд эсгүүрийн 

формоор эсвэл нэхмэлчийн формоор солбицон явагдана. Иймэрхүү хөдөлмөрийн формын 

солбицолууд тийм ч зөрчилгүй биш, гэхдээ л явагдах ѐстой. Хэрэв хүн тэдгээрийн 

продуктив ажилын тодорхойнуудыг, мөн хөдөлмөрийн ашигтай характэрийг харвал дээрх 

хүний хөдөлмөрийн хүчний гарцууд. Хэдийгээр эсгүүрчин ба нэхмэлчин квалитигээр янз 

янзын продуктив ажилууд ч гэсэн хоѐулаа хүний тархины, булчингийн, нэрвийн, гарын 

гэх мэт продуктив гарцууд. Тиймээс дээрх хоѐр хоѐулаа хүний хөдөлмөр. Тэр хоѐр зөвхөн 

хүний хөдөлмөрийн хүчийг гаргадаг янз янзын формууд. Чухамдаа хүний хөдөлмөрийн 

хүч али ч формоор гаргаж чадахын тулд их бага ч хөгжих шаардлагатай. Барааны үнэт 

хүний хөдөлмөрийг нэг үгээр хэлэхэд хүний хөдөлмөрийн гарцыг дүрсэлдэг. Иргэнчилсэн 

нийгэм дотор цэрэгийн гэнэрал эсвэл банкны эзэн том дүрүүдийг тоглодог ба харин хүн 

доогуур дүрийг тоглодог. Яг л үүнтэй ижил хүний хөдөлмөр дүрслэгдэнэ. Энэ энгийн 

хөдөлмөрийн хүчний гарц ба дундажаар ямар ч энгийн хүн мөн ямар ч онцгой 

хөгжилгүйгээр нэг үгээр хэлэхэд биеийнхээ организм дотор онцгой хөгжилгүйгээр гаргах 

гарц. Энгийн дундаж хөдөлмөр тухайн улсад эсвэл тухайн културын эринүүдэд өөрийнхөө 

характэрийг солидог ба бэхэжсэн нийгэмд өөрөө өгөгдсөн. Төвөгтэй хөдөлмөрүүд 

потэнцтой, эсвэл илүү олонлогжсон энгийн хөдөлмөр ба тиймээс төвөгтэй хөдөлмөрийн 

жижигхэн квант энгийн хөдөлмөрийн том кванттай тэнцүү. Ингэж рэдукцлэх үргэлжийн 

гэдэгийг туршлага харуулдаг. Тухайн бараа төвөгтэй хөдөлмөрийн продукт гэвэл түүний 

үнэт энгийн хөдөлмөрүүдийн продукттай тэнцэх ба тэгсэнээрээ энгийн хөдөлмөрийн 

тодорхой квантыг зөвхөн дүрсэлдэг. Янз янзын пропорцууд дотор янз янзын хөдөлмөрийн 
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төрөлүүд энгийн ажил гэдэгээрээ түүний хэмжих нэгж гэж рэдукцлэгдвэл нийгэмийн 

процэсоор продуцэнтийн араар дээрх нэгжийг тогтоочихсон ба тиймээс тэдэнд угаасаа 

өгөгдсөн мэт. Хялбарчилахын тулд цаашид хөдөлмөрийн хүчний төрөл бүрийг шууд 

энгийн ажилын хүч гэх ба ингэсэнээр тэдгээрийг рэдукцлэх шаардлагагүй.  

Бошинзны болон зурагийн цаасны үнэтүүд дотор тэдний солилцооны үнэтүүдийн ялгаа 

абстракцлагдсантай адилаар энэ үнэтүүд дотор дүрслэгдсэн хөдөлмөрүүд дотор 

тэдгээрийн ашигийн формуудын ялгаа нэг үгээр хэлэхэд эсгүүрийн ба нэхмэлийн ялгаа 

абстракцлагдсан. Бошинзны болон зурагийн цаасны солилцооны үнэтүүд алчуураар болон 

утасаар продуктиваар зорилготой ажилласаны холбоосууд гэдэгтэй адилхан бошинзны 

болон зурагийн цаасны үнэтүүд зөвхөн нэг төрөлийн хөдөлмөрийн галлэртууд гэдэгтэй 

адилхан тэдгээр үнэтүүд дотор орсон хөдөлмөрүүд алчуурын болон утас руу хэрхэн 

продуктив гэдэгээрээ хүчинтэй биш, харин хүний хөдөлмөрийн хүчний гарцууд гэдэгээрээ 

зөвхөн хүчинтэй. Бошинз болог зурагийн цаасны солилцооны үнэтүүдийн боловсруулсан 

элэмэнтүүд эсгүүр ба нэхмэл өөрсөдийн янз янзын квалитэттэй. Бошинзны үнэтийн болон 

зурагийн цаасны үнэтийн субстанц зөвхөн хэдийд вэ гэхээр тэдгээрийн онцгой квалитиг 

абстракцалсан үед ба мөн адилхан квалитэт эзэмшсэн үед. Нэг үгээр хэлэхэд хүний 

хөдөлмөрийн квалити.  

Бошинз ба зурагийн цаас зөвхөн үнэтүүд биш, мөн тодорхой хэмжээнүүдийн үнэтүүд. 

Бидний тооцоолсоноор бошинз 10 тохой зурагийн цааснаас хоѐр дахин илүү үнэттэй. 

Тэгэхээр хаанаас тэдний үнэтүүдийн хэмжээний ялгаа гаралтай вэ? Хаанаас гаралтай вэ 

гэхээр зурагийн цаас бошинз хийснээс хоѐр дахин бага хөдөлмөр агуулдаг. Тиймээс 

бошинзыг үйлдвэрлэхэд зарцуулсан хөдөлмөрийн хүч зурагийн цаас үйлдвэрлэхээс хоѐр 

дахин илүү хугацаа зарцуулсан.  

Хэрэв бараан дотор агуулагдсан хөдөлмөр хэрэглээний үнэтэд харицуулсанаар квалитатив 

хүчинтэй гэвэл үнэтийн хэмжээнд харицуулсанаар квантитав хүчинтэй. Энэ цаашидын 

квалитэтгүйгээр али хэдийн хүний хөдөлмөрт рэдукцлэгдсэн. Тэнд хөдөлмөрийн яаж бас 

юу гэсэн тухай ярих ба харин энд түүний хэдий их мөн хугацааны тухай ярина. Яагаад 

гэвэл барааны үнэтийн хэмжээ түүнд агуулагдсан хөдөлмөрийн квантыг дүрсэлдэг тул 

бараанууд тодорхой пропорцоор үргэлж адилхан хэмжээний үнэтүүдтэй.  

Хэрэв бүтээгдэхүүний хүч буюу нэг үгээр хэлэхэд бошинзыг үйлдвэрлэхэд гаргасан 

ашигтай хөдөлмөр өөрчилөгдөхгүй гэвэл бошинзны үнэтийн хэмжээ өөрийнхөө 

квантитэтээр өснө. Хэрэв нэг бошинз нэг ажилын өдөрийг дүрсэлвэл хоѐр ажилын 

өдөрийг дүрсэлнэ гэх мэт. Тэгвэл бошинзыг үйлдвэрлэхэд зайлшгүй хөдөлмөр хоѐр дахин 

өссөн, эсвэл хоѐр дахин багассан гэе. Ингэвэл хоѐр дахин өссөн нөхцөлд нэг бошинзны 

үнэт хоѐр бошинзны үнэттэй адилхан болох ба харин нөгөө нөхцөлд хоѐр бошинз нэг л 

бошинзны үнэттэй адилхан болно. Хэдийгээр бошинзыг үйлдвэрлэх нөхцөл 

өөрчилөгдөөгүй ч гэсэн, мөн түүнд зарцуулах хөдөлмөрийн чанар өөрчилөгдөөгүй ч гэсэн. 

Харин зөвхөн л үйлдвэрлэлд зарцуулсан хөдөлмөрийн квант өөрчилөгдсөн. 



Хэрэгцээний үнэтийн томруулсан квант нэг үгээр хэлэхэд томруулсан эдийн хэмжээг 

хэлэх ба хоѐр бошинзны эд нэг бошинзныхоос том л гэсэн үг. Хоѐр бошинзоор хүн хоѐр 

хүнийг хувцаслана, харин нэг бошинзоор нэг л хүнийг хувцаслана гэх мэт. Гэхдээ л эдийн 

массын өсөлт үнэтийн хэмжээний уналттай адил. Энэ хоѐр эсрэг тэсрэг хөдөлгөөн 

хөдөлмөрийн хоѐр янзын характэраас гаралтай. Үйлдвэрлэх хүч гэдэг үргэлж натураасаа 

ашигтай болон конкрэт хөдөлмөрийн үйлдвэрлэх хүч ба өгөгдсөн хугацаанд зорилготой 

продуктив ажилын АҮК-г тодорхойлдог. Ашигтай хөдөлмөр тиймээс баян эсвэл 

дутагдалтай үйлдвэрлэлийн эх булаг бөгөөд харин түүний үйлдвэрлэлийн хүчний уналт 

эсвэл өсөлттэй шууд харицаатай. Үүний эсрэгээр үйлдвэрлэх хүчний солигдол нэг үгээр 

хэлэхэд үнэт дотор дүрслэгдсэн хөдөлмөр юу ч биш. Яагаад гэвэл үйлдвэрлэх хүч 

хөдөлмөрийн бодит ба ашигтай формд хамаардаг тул мэдээж хөдөлмөрт хамаагүй ба 

ингэхдээ тэдгээрийн бодит болон ашигтай формоор абстракцлагдана. Үйлдвэрлэх хүч 

хэдийгээр солигдсон ч хамаагүй адилхан хөдөлмөр адилхан хугацааны дотор адилхан 

үнэтийн хэмжээтэй. Гэхдээ адилхан хугацааны дотор хэрэгцээний үнэтийн янз янзын 

квантыг нийлүүлдэг. Үйлдвэрлэх хүч өсвөл илүүг нийлүүлнэ, харин унавал багыг 

нийлүүлнэ. Үйлдвэрлэх хүчний солигдол хөдөлмөрийн өгөөжтэй өгөөж болон түүнд 

нийлүүлэгдсэн хэрэглээний үнэтийн массыг ихэсгэдэг. Харин ихэссэн нийт массын 

үнэтийн хэмжээг багасгадаг. Хэдийд вэ гэхээр тэр солигдол түүнийг үйлдвэрлэхэд 

зайлшгүй хөдөлмөрийн хугацааны нийлбэрийг богиносгосон гэвэл. Үүнийг бас урвуугаар 

дүрслэх боломжтой.  

Бүхий л хөдөлмөр физиологийн утгаараа хүний хөдөлмөрийн хүчний гарц ба энэ 

чанараараа адилхан хүний болон абстракт хүний хөдөлмөрүүд барааны үнэтийг дүрсэлдэг. 

Бүх хөдөлмөр нөгөөтэйгүүр зорилготой гэдэг формоороо хүний хөдөлмөрийн хүчний 

гарц. Бодит ашигтай хөдөлмөрийн чанараараа бүх хөдөлмөр хэрэгцээний үнэтийг 

үйлдвэрлэдэг.  

Үргэлжилэл бий... 

Н. Баасанхүү  

n.baasanhuu@gmail.com 
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Зүй ба Сайн амидрал 

...Үргэлжилэл 

Өнөөдөрийнхөөр харахад хөдөлмөрлөдөг хүүхэдтэй эмэгтэйчүүдийг хүүхэдгүй 

эмэгтэйчүүдтэй харицуулахад хүүхэдээ асрах дэмжлэг илүү хэрэгтэй. Энэ л бүгдийг 

асуухад Аристотэлчуудын цэнтрал асуулт танд юу бий вэ? гэдэг асуулт биш харин та юу 

хийж чадах вэ? мөн та хэн байж чадах вэ? гэсэн асуулт. Түүнийхээр бол засагууд сайн 

ажиллаагүй. Яагаад вэ гэхээр нийгэмийн гишүүн бүрийг сайн амидралд мөн сайн үйлсэд 

боломж олгоогүй тул. Хэдийгээр засагууд хүмүүст олон эд бараа өгдөг ч. 

Роулс эдгээр аргумэнтуудийг юуны хөндсөн бэ гэхээр хөдөлгөөний бэрхшээлтэй 

хүмүүсийг нийгэмээс тусгаарлаж мөн тэднийг нийгэмийн нормал хамтрагч гишүүн 

гэхгүй. Энэ ойлгомжгүй мэт: яагаад гэвэл нормал хамтарагч гэдэг моралын хоѐр 

чадваруудын аспэктаар харагддаг. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр оюуны сааталтай хүмүүс 

ондоогоор хэлбэл моралын сааталтай хүмүүс тусгаарлагдах. Үүний хажуугаар янз бүрийн 

матэриаллаг шаардлагууд яригдана. Мэдээж нэг хөлгүй хүнийг нийгэмийн нормал 

хамтарагч гишүүн гэхгүй. Зарим ямар ч сааталгүй болон хөдөлгөөний бэрхшээлгүй 

хүмүүс хоорондоо маш их ялгаатай гэдэгийг хуули гаргагчид тусган харах ѐстой. Нормал 

хүсэл шаардлагатай нормал хүний тухай идэйг миф буюу домог гэсэнийг Аристотэлчууд 

буруутгасан. Яагаад гэвэл Аристотэлчууд тухайн контэкстийн онцгойд гол анхаарлаа 

чиглүүлсэн. Роулсын хоѐр дахи стратэги (үүнийг Дворкин хуваалцдаг) юу вэ гэвэл суури 

сайнуудыг хэрхэн хуваарилах даатгалын ажиллагаатай адил гэжээ. Бид хүн бүрээс суури 

сайнуудын хувид адил зүйлийг хүлээдэг. Хэдийгээр осолд орсон хүн эцэстээ илүү зүйлийг 

хүртдэг. Гэхдээ янз бүрийн хүсэл шаардлагаа биелүүлэхэд осол бүр цорын ганц магадгүй 

чухал шалтгаан биш. Бидний энд яриж буй болон бодож болох жишээнүүд даатгуулах 

боломжгүй ялгаануудыг харуулсан. Минийхээр Роулсын эсрэг гаргаж буй баримтуудыг 

тэр сулруулж чадаагүй.  

Одоо бүгдээрээ индивидуал ялгаанаас дараагийн гурав дахи баримт руу анхаарлаа 

чиглүүлэе. Бидний тогтоосноор одоо бүхий л боломжит буюу бодож болохуйц 

аллокацийн структурт шийдэлүүдийг гаргадаг ба энэ юуг шийддэг вэ гэхээр ямар 

рэсурсуудыг хуваарилах вэ, тэднийг ямар сувгуудаар хуваарилах вэ мөн тэдгээр 

хүмүүсийн амидралын ямар салбарт хэрэглэгдэх вэ гэдэгийг шийддэг. Засагууд 

хүмүүсийн хөдөлмөрийг заримыг илүү дэмжиж бас заримыг дутаадаг. Орчин үеийн ямар ч 

төр иргэддээ тансаг амидрал ба ашиг орлогыг хуваарилахгүй, харин түүний оронд 



амидралын тодорхой салбаруудыг дэмжих програмуудыг гарган тавидаг. Үүнд эрүүл 

мэнд, боловсорол, мэргэжил эзэмшүүлэх, батлан хамгаалах гэх мэт. Програмын биш 

хэлбэртэй хуваарилалтууд будлиан үймээнийг дэгдээдэг. Тэр ч бүү хэл бидэнд бий 

зүйлсийн али ашигтай вэ? мөн алийг ашиглаж болох вэ? гэсэн асуултууд сайны тухай 

ухагдахууныг, мөн сайн амидралын тухай болон хүмүүс хэрхэн юу хийх вэ гэсэн 

концэпцуудыг шаарддаг. Ургамал, ан амьтан болон ашигт малтмалыг хэрхэн хэрэглэх вэ 

гэсэн асуултууд бас л сайн амьдрал болон натуртай харицах харицаануудын 

концэпцуудыг шаарддаг. Товчоор хэлэхэд: рэсурсуудыг хэрхэн хуваарилах тухай 

программууд болон институцуудын бодит политикийн асуудалуудад Аристотэлийн зүгээс 

бид дараах асуултыг тавина: хүмүүсийн ямар ажил хөдөлмөрүүд чухал вэ? Хүн сайнаар 

амидрахад юу шаардлагатай вэ? 

Эцэсийн эцэст бидэнд ямар хөдөлмөр чухал вэ? гэсэн дараалалын хуудас юуг хэлэх вэ 

гэхээр тансаг амидрал болон рэсурсэнд тулгуурласан сайны тухай концэпц юуг ч хэлэхгүй 

гэдэгийг. Харин энэ бидэнд юуг харуулах вэ гэхээр тэдгээрийн төлөө зориж буй хүмүүс 

эцэстээ зөрчил болон мөргөлдөөнд хүрнэ. Энд би хүмүүсийн хоорондын зөрчилийг 

хэлээгүй. Ондоогоор хэлбэл А гэсэн сайны төлөө зүтгэж буй А,  Б гэсэн сайны төлөө 

зүтгэж буй Б тэй зөрчилдөх биш. Энд би илүүтэйгээр тухайн салбаруудын зөрчилийг 

хэлсэн. Жишээлбэл: аж үйлдвэрийн сайэнсын дэвшилүүд экологийн болон эрүүл мэндийн 

салбартай зөрчилдөнө. Тэдгээр бүгдээрээ сайны төлөө сайнууд. Тэр бүү хэл 

хөдөлмөрлөхийн сайн, хүүхэдээ гэртээ өсгөж хүмүүжүүлэх сайнтай зөрчилдөнө. Бидэнд 

юу сонирхолтой вэ гэвэл иймэрхүү зөрчилүүд бидэнд яаж харагддаг мөн хэн ийм 

зөрчилүүдтэй тулгардаг вэ гэдэг. Жишээлбэл: хөдөлмөрлөдөг мөртлөө, хажуугаар 

хүүхэдээ өсгөж хүмүүжүүлэх үүрэгтэй эцэг эхчүүдэд нэмэлт рэсурсууд болон тэднийг 

дэмжих систэмүүд шаардлагатай. Яагаад вэ гэвэл иймэрхүү зөрчилгүй хүмүүстэй 

адилханаар бас тэд сайнаар амидрах хүсэлтэй. Тэдэнд зөвхөн тэнцүүлсэн хуваарилалт 

хангалтгүй ба түүнээс илүү сайны тухай тэдний төсөөлөлтэй хамаатайгаар бид 

рэсурсуудыг танилцуулах шаардлагатай. Ингэж бүхий л иргэдэд сайныг олгож дэмжих 

сайны тухай ойлголтыг тодоруулж, тэгсэнээрээ рэсурсийн болон институцуудын 

зохицуулалтууд дээрхи зөрчилүүдийг хөнгөвчилдөг. Энд юу чухал вэ гэхээр ямар 

зөрчилүүдийг засаг хөнгөвчилөхийг оролдох ѐстой вэ мөн ямар зөрчилүүд сайныг 

зөрчидөг вэ бас хүмүүсийн тансаг амидралыг үймүүлэхгүйгээр ямар зөрчилүүдийг 

хөнгөвчлөх боломжгүй вэ гэсэн асуултууд. Тиймээс рэсурсуудыг хэрхэн хуваарилахыг 

шийдэхийн өмнө ямар рэфлэксионууд  хийгдэх ѐстой вэ гэхээр ямар зүйлс бидний 

ашиглах гээд буй рэсурсууд мөн бэ гэдэгийг. Зарим тохиолдолд конфликтуудын тухай 

эргэцүүлэн бодох институцчилэгдсэн өөрчилөлтүүд рүү хүргэдэг ба энэ өөрчилөлтүүд 

рэсурсуудыг адилхан хэмжээгээр хуваарилахыг тогтоох үед төсөөлөөгүй өөрчилөлтүүдэд 

хүргэдэг.  

Эдгээр Жон Роулсын либэрализмын эсрэг Аристотэлчсон аргумэнтууд. Бидний харсанаар 

энэ бүгд Аристотэлийн ажиглалтуудаас үндэслэсэн бөгөөд тэдгээрийн ихэнхийг 

Аристотэл өөрөө цохон хэлсэн. Одоо ингээд бид түүний гурав дахи өрсөлдөгчтэй 

танилцая. Эдгээр мэдээж утилитаристууд. Тэд өнөөдөр эдийн засагийн болон политикийн 

томоохон хэсэгүүдийг эзэлдэг. Аристотэлтой ижилээр утилитаристууд рэсурсын үнийг 

юунаас хамаардаг вэ гэдэгийг хариулахдаа тэдгээр рэсурс хүмүүст хэрхэн үйлчилэлтэй вэ 

гэдэгийг асуудаг. Харин хүн бүр өөрсөдийнхөөрөө л шийднэ шүү дээ гэсэн хүн бүрийг 

ганцаарчилан авдагаараа утилитаристууд либэрал ондоогоор хэлбэл одоохондоо либэрал. 

Утилитаристууд сайныг хүмүүс хүсэлээ болон илүү гэсэн зүйлсээ хэрэгжүүлэх функц 



болгодог. Утилитаристууд ингэсэнээрээ сайн амидралын тухай концэпцийн обэктив 

зайлшгүй болон түүний хүсэлтийн тухай идэйг хаядаг.  

Дээрхи баримтлалын гол хүндрэл Аристотэлчилсон концэпцуудаар таниулагдаад 

зогсоогүй, мөн Роулсчлагдсан болон либэралчлагдсан концэпцуудаар таниулагдсан. 

Аристотэлийн үргэлж дуридсан хэрэг юу вэ гэхээр тухайн хүмүүсийн хүсэл сайны тухай 

концэпцийн хувид яаж ч өргөтгөх боломжтой ба тиймээс хүмүүс сайнд хүрэхэд тийм ч 

найдвартай биш зам заагч. Хүмүүсийн хүсэл тухайн хүний дасал болон амидралын 

маягуудаар хэлбэрждэг. Нэг экстрэм: тансаг болон үрэгдэл ихтэй амидарсан хүмүүс 

тансаглалын сайнуудыг салган авахад сэтгэлээр унадаг. Нөгөө нэг экстрэм: матэралын их 

хомсдолтой амидарсан хүмүүс ихэнхдээ ондоо амидралтай хүмүүсийн шинжийг хүсдэггүй 

бөгөөд нэг үгээр хэлбэл өөрсөдийнхөө амидралд ханамжгүй биш. Хүмүүст юу бий вэ 

түүндээ л дасан зохицдог. Зарим тохиолдолд хүмүүс орчиныхоо буйгаар зөв гэсэн 

үнэмшилтэй ба бусад тохиолдолд зарим хүмүүс ондоо боломжууд бий гэдэгийг 

ухаардаггүй. Ингээд хүмүүсийн фантаазыг хязгаарлагддаг. Нэгэнт л нөхцөл тэгж л 

өгөгдсөн гэвэл хүмүүс хүсэлээ болон илүүд үздэг зүйлсээ биелүүлэхийн төлөө ямар 

хуваарилалтыг үүсгэдэг вэ гэхээр одоогийн нөхцөлөө яаж хийгээд авч үлдэх. 

Аристотэлчууд хүсэл гэдэгийг чухалчилсаныг бид энд цохон дуридах хэрэгтэй бөгөөд 

хэдийд вэ гэхээр хүмүүсийг сайн амидрал руу чадваржуулахад ямар систэм сайн бэ 

гэдэгийг асуусан үед. Тэд цааш ямар асуулт тавидаг вэ гэхээр тухайн хүмүүс хэрэг дээрээ 

юу хийх вэ, мөн тэд хэн бэ болон тэд юуг хүсэж чадах вэ гэсэн л асуултууд. Бид хүмүүс 

ямар хүмүүжил шаардаад буй вэ гэдэгийг харахаас гадна бас хүмүүс хэрэг дээрээ ямар 

хүмүүжилээр хүмүүжсэн бэ гэдэгийг гаргах чухал. Хүмүүс зөвхөн өөрийнхөө эрүүл 

мэндийг хэрхэн мэдрэх биш цаашилбал хэдий удаан амидрах мөн тэдний хэдэн хүүхэд 

амидрах чадвартай вэ гэдэгийг мэдрэх хэрэгтэй ба товчоор хэлэхэд тэд өөрсөдийнхөө 

эрүүл мэндээ үнэхээр ямар гэдэгийг мэдрэх чухал. 

Аристотэлчлогдсон сургаалиуд юу гэдэг вэ гэхээр засагийн үүрэг дээрх бүхий л зүйлүүдэд 

зөвхөн өргөнөөр биш бас гүнээр хандахыг хэлдэг. Тэр иргэн бүрийн хамагийн чухал ажил 

ба хөдөлмөрүүдэд хараагаа чиглүүлдэг. Энд харин бид нэг чухал хязгаарлалт оруулах 

хэрэгтэй. Энэ концэпц хүмүүс тэгээд юу чадах ѐстой вэ гэдэгт чиглээгүй. Харин түүний 

оронд тодорхой нэг зүйлийг хийхэд бэлтгэгдчихсэн боловсролтой, тодорхой рэсурстэй 

гэж уридчилсан. Ингэж хүмүүст шийдэлийг өөрт ноогдуулсан. Харин 

Аристотэлчилогдсон засаг шийдэж чадах тэр чадварыг дэмждэг. Ямар чадвар вэ гэхээр: 

хийж буй зүйлс хувийн практик ухамсартай хэрхэн нийцсэн бэ гэдэгийг шийдэх чадвар. 

Бид дараагийн бүлгүүдэд хүн юуг чадах тухай болон түүнийг хэрхэн дэмжих тухай 

Аристотэлчуудын шийдэх чөлөөтийн сургаали хэрхэн абсолут чухал үүрэг гүйцэтгэдэг 

тухай ярилцана. Товчоор хэлэхэд: хүмүүст уух цэвэр ус бий гэхэд тэд ямар ч үед усыг 

бохирдуулж чадах чадвартай. Хүмүүжил олсон хүн хэзээ нэгэн үед түүнийгээ баллах 

чөлөөтэй. Чөлөөт цагаараа эдлэх мөн хэрэглэх хэрэгсэлтэй хүн түүнийгээ хэзээ ч 

хэрэглэхгүй ч тохиолдол бий. Засаглал гэдэг чадварыг дэмжин харин бусадыг иргэнд 

өөрсөдөд даалгана.  

Энд олон асуултууд гардаг ба тэдгээрийг бид дараа ярилцана. Юуны түрүүнд бид энд 

ярилцах зүйлс дээрхи хязгаарлалтууд Аристотэлчууд болон либэралчуудын зөрөөг 

багасгаж буй ч харин устгаагүй. Яагаад гэвэл либэралчуудын хүсэлээр сайны тухай сул 

тэори тодорхой нөхцөлүүдийг гаргаж тавих ба түүгээрээ бие даасан хүн шийдэлүүдээ 

чөлөөтэй гаргах. Аристотэлчуудын баталж буйгаар дээрх сул тэорид суурилж буй 



хязгаарлалтууд сайнуудын ямар учиртайг харуулааүй бас хүмүүст юу хэрэгцээтэйг 

дэмжих асуудалуудыг хангалттай илэрхийлээгүй. Иймэрхүү сул тэоринууд хэрэг дээрээ 

хуули гаргагчидад шийдэх чадварыг хэрхэн бий болгохыг заадаггүй. Ямар чадвар вэ 

гэхээр бусад бүх л чадваруудтай адил институцийн болон матэралын хангамжийг хүртэх 

чадвар.  

Хоѐр жишээгээр дээрх асуудалуудад гэгээ оруулж Аристотэлчилогдсон тэори болон 

түүний эсрэг өрсөлдөгчдийн хоорондын ялгааг тодруулая. Хамагийн түрүүнд бид 

Марксын ―Парисын манускриптууд‖ нэртэй 1844 онд бичсэн номонд жишээ болгосон 

ажилчины тухай ярилцая. Энэ ажилчин нэгэн том үйлдвэрт монотон буюу өөрийн 

удирдлаганд биш ажилыг гүйцэтгэдэг. Түүний амидрал тансаг биш харин ч тэр дутагдан 

зовдог. Гэхдээ энэ матэралын дутагдал түүний проблэмуудын нэг хэсэг. Ондоо нэг аспэкт  

энэ ажилчин гүйцэтгэж буй ажилынхаа хувид шийдэх чөлөөгүй мөн саналаа илэрхийлэх 

эрхгүй бөгөөд тэгсэнээрээ түүнд хүнс тэжээлийн хэрэгцээ дутагдаж тэр бүү хэл бүхий л 

учир алдагдсан. Маркс бичихдээ: үүгээр ямар дүгнэлтэнд хүрэх вэ гэхээр хүн ондоогоор 

хэлбэл тэр ажилчин зөвхөн амитаныхаа шинжээр л илүү чөлөөтэй гэдэгээ мэдэрдэг ба хүн 

гэдэгийнхээ хувид амитнаас арай илүү гэдэгээ л мэдэрдэг. 

Дээрх ажилчины ситуацад дүгнэлт өгөхөд утилитаристууд, либэралчууд болон 

Аристотэлчууд янз бүрийн асуултууд тавина. Утилитарист ямар асуулт тавих вэ гэхээр 

ажилчин хувийнхаа амидралыг юу гэж тооцдог болон мөн юу хүсэдэг тухай асууна. 

Магадгүй тэр ажилчин хэдийгээр амидрал муу ч түүндээ ханамжгүйгийн оронд багаар 

ханамжгүй гэж хэлж магадгүй. Түүнд хүсэл, мөрөөдөлөө хөгжүүлэх энэрги дутагдах 

магадтай мөн өөрөөсөө дээгүүр амидралыг төсөөлөх, түүнийхээ төлөө энэрги ч дутагдах 

магадтай. Ингэж хүний хүсэл мөрөөдөл эвдэрсэнийг Маркс дэндүү харамсалтай гэсэн. 

Тиймээс утилитаристуудын ажилчины матэраллагын тухай критикүүд болон хэрхэн 

хуваарилах тухай хандлагууд ажилчины ситуацыг нэг их өөрчилж чадахгүй. 

Либэралчуудын рэсурсын тухай болон суури гэгдэх сайнуудын тухай асуулт илүү үр дүнд 

хүргэх магадтай. Яагаад гэвэл либэралчууд ажилчиныг өөрийнхөө амидралыг хэрхэн 

барагцаалж буйг асуухгүй, харин түүнд ямар рэсурсуудын боломжтойг асууна. Энэ 

Роулсын болон Дворкины тэорид ажилчины ситуацын тухай эрчтэй шүүмжилэлд 

хүргэсэн. Хэрэв ажилчин рэсурсээр дутагдвал түүнд илүү их сайнуудыг хуваарилах 

шаардлагатай. Нөгөөтэйгүүр рэсурсын тухай либэрал асуултууд үйлдвэрлэлийн 

харицаануудын үр нөлөөтэй критикт хүргэхгүй. Үүнийг Маркс ажилчин хүн үнэхээр 

өөрийнхөө бололцоонуудыг хөгжүүлэхэд гол саад гэжээ. Либэралчуудынхаар ажилчид 

хангалттай бараатай бол тэр хүн адилхан боломжтой гэдэг. Либэралчууд ингэж ситуацыг 

цааш судлалгүйгээр хүн сайн амидрах саадууд ажилчидын хоорондын өдөр дутамын 

харицаан дахи структурт оршоогүй гээд мөн цааш юуг асуудаггүй вэ гэхээр түүнд 

ноогдсон рэсурсуудаа үнэхээр хэрэглэх боломжийг амидрал олгосон уу гэдэгийг 

асуудаггүй.  

Аристотэлчууд тэднээс ондоо нилээд өргөн хүрээтэйгээр асуудаг: Ажилчин юу хийж 

чадах вэ болон ажилчин хэн байж чадах вэ? Түүнд шийдэх ямар боломжууд бий вэ? Тэр 

өөрийнхөө ажилтай хэрхэн харицдаг болон бусад ажилчидтай хэрхэн харицдаг вэ? Тэр 

юуг төсөөлдөг болон тэр юунд баярлах вэ? Тэр юу идэж уудаг болон хэрхэн мэдэрдэг вэ? 

Түүний ажилыг институтчилэгдсэн структурууд болон хөдөлмөрийн нөхцөлүүд хэрхэн 

дэмждэг болон хэрхэн саадтай вэ? Аристотэлчуудынхаар бол засагийн үүрэг юу вэ гэхээр 

бүхий л саадуудыг устгах ондоогоор хэлбэл иргэдийн хоорондын болон өөрийгөө 



хөгжүүлэх чадварт тохиолдож буй саадуудыг устгах. Энэ үүрэг рэсурсуудыг шинээр 

хуваарилахаас дээгүүр давсан үүрэг. Энэ институтчилэгдсэн болон нийгэмийн радикал 

өөрчилөлтүүдийг хамаруулдаг.  

Бүгдээрээ энд нэг Бангладэшийн тосгонд амидардаг эмэгтэйчүүдийн жишээг ярилцая. 

Тэдний тухай Марта Чэн
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 номондоо бичжээ. Тэдгээр эмэгтэйчүүд хамтарч буй хүмүүсийн 

дунд амидралын бүхий л нөхцөлүүдээрээ доогуур түвшинд амидарна. Жишээлбэл тэд 

эрчүүдээс бага хоол иднэ, эрчүүдээс дутуу боловсролтой мөн тэднийг хүндэлнэ. Тэгэхээр 

энд бид уншиж, бичиж чадах тэдний чадваруудын тухай ситуацуудын тухай судлая.  

Нийтлэг нэг хандлага засаг өөрөө тухайн асуудалаар асуулт тавих шаардлагагүй. Хэрэв 

эмэгтэйчүүд өөрсөдөө боловсоролын талаар мөн бичиг үсэгтэй болох талаар шаардлага 

тавихгүй бол хэрэггүй гэсэн хандлага нийтлэг. Ямар асуултууд тавигддаг вэ гэхээр: 

эмэгтэйчүүд одоогийнхоо боловсролын түвшинд сэтгэл ханамжтай юу гэхээс биш цааш 

илүү тодорхой асуултууд тавидаггүй. Чэний бичсэн мэдээлэлээр дээрхи ситуац дэндүү 

богинхон хараатай бөгөөд мөн эмэгтэйчүүдийг боловсролын тухай шаардлага 

тавиулахгүйн тулд традиц ямар хүчтэй буйг илэрхийлжээ. Эмэгтэйчүүдэд юу гэж 

ойлгуулдаг вэ гэхээр тэдний өдөр дутамын амидралд боловсрол хэрэглэх шаардлага үгүй 

гэдэг. Зарим үед ингэж мэдлэггүй болон традицын дарамтууд хосолж боловсрох гэсэн 

хүсэлийг саатуулдаг. Мөн түүнчилэн олон нийтэд хүсэлээ илэрхийлэх илэрхийлэлийг 

саатуулдаг. Энэ хоѐр нөхцөлд хоѐуланд нийгэмийн политикийн асуултуудыг тавиж төрийг 

шүүмжлэх чадвар үгүй. Тэгсэнээр хүмүүс хэрхэн боломжоо хэрэглэхэд ямар их 

зүйгүйнүүд буйг илэрхийлэх боломжгүйдэнэ. Чэнийн бичсэн проблэмуудын түүх цааш  

либэралыг дүгнэсэн. Ингэхдээ олон улсын байгууллагыг болон нэгэн жижиг захиргааны 

байгууллагыг судалжээ. Тэнд нэгэн тосгонд эмэгтэйчүүдийг хичээлийн сурах матэралаар 

хангах ажил хийгдсэн. Тэгсэн хэдий ч энэ ажиллагаа эмэгтэйчүүдийн амидралд бага 

хэмжээгээр нөлөөлжээ. Яагаад үгүй вэ гэхээр олон улсын байгууллага тэдний амидралын 

хэв маягийг судлаагүй мөн уншиж бичих чадвар тэдний амидралд ямар үүрэг гүйцэтгэж 

чадахыг асуугаагүй. Мөн тэд энэ чадвараа хэрхэн ашиглах боломж болон ашиглахад юу 

юу одоогийн амидралд саад болж буйг асуугаагүй. Тиймээс эмэгтэйчүүдэд сурах матэрал 

зөвхөн нийлүүлэх хангалттай биш. Жишээлбэл тухайн нийгэмд уншиж бичиж чаддаг 

чадвартай эмэгтэй ямар зөрчилүүдтэй учирахыг сэдэвчилээгүй. Ингээд либэралчилсан 

төсөл бүтэлгүйтсэн тул цааш Аристотэлийн аргыг хэрэглэхэд хүргэжээ. Судлаачид 

эмэгтэйчүүдийн амидралыг нягт ажиглаж, юуг асуусан бэ гэхээр эмэгтэйчүүд чухал 

ажилаа хийхэд болон сайн амидрахад юу хийх боломжтой вэ гэдэгийг асуусан. Ингэсэнээр 

орон нутагийн болон гадаадын эмэгтэйчүүд хамтран боловсрол эмэгтэйчүүдийн амидралд 

хэрхэн үүрэг гүйцэтгэх тухай болон мөн боловсролоо хэрэглэн ямар хөдөлмөр хийх 

боломжийн тухай судалжээ. Эдгээр зүйл тосгоны эмэгтэйчүүдийн үүрэгүүд олон төрөлөөр 

өөрчилөгдөх эхлэл болж, ингэсэнээрээ хүйс хоорондын харицааны структурт болон 

үйлдвэрлэлийн харилцаанд нөлөөлсөн. Аристотэлчууд иймэрхүү үйлийг хамагийн гүн 

утгатай гэжээ. Сайны тухай болон хүний чадвар хөгжих боломжийн тухай мөн тэдэнд 

учирах саадуудын тухай асуухгүйгээр, тэдэнд үнэтэй социал өөрчилөлтүүд явагдахгүй. 

Зөвхөн матэриаллаг сайнуудыг хангалттай нийлүүлсэнээр хүртээмжтэй болохгүй. Тиймээс 

бид илүү ихийг хийхийн тулд сайны тухай концэпц хэрэгтэй.  
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 Марта Чэн паблик полисын лэктор, албан бус хөдөлмөрлөлт дэхи эмэгтэйчүүдийн глобал судалгааны олон 

улсын чиглүүлэгч. Харвардын унивэрситэт 



Либэралчууд дараахи позицыг баридаг. Бүхий л төрөлийн рэсурсуудыг иргэд адилхан 

хэмжээгээр эзэмшивэл тэд чөлөөтэй тэнцүүгээ амидрана гэж Дворкин бичжээ. Харин 

Роулс бичихдээ ядуучуудыг тэнцүүгийн зарчим ядууралаас гаргасан үед иргэд бүгд 

чөлөөтэй
28

 мөн тэнцүүгээр 
29

амидарна. Аристотэлчууд ч мөн энэ санааг баримталдаг. 

Ямар санааг вэ гэхээр жинхэнэ засаглал чөлөөт болон тэнцүү эрхт иргэдийг засаглахыг л 

засаглал гэнэ. Хэдийд иргэд чөлөөт вэ гэхээр чөлөөтэй шийдэж, чөлөөтэй хэрэгжүүлэх 

зайлшгүй нөхцөлүүд бүрдэж мөн ухамсарт үйлээ биелүүлэх зайлшгүй нөхцөл бүрдсэн үед. 

Жишээлбэл: сурган хүмүүжүүлэх, политикийн амидралд оролцох болон хэт доромжилсон 

хөдөлмөрийн нөхцөлүүдээс чөлөөлөгдөх. Харин хэдийд иргэдийг тэнцүү гэж хэлэх вэ 

гэхээр хүн бүрийн амидрал өөрийн гэсэн мөрөөдөл биелэгдэх боломжтой бөгөөд 

түүнийхээ хариуд хүн бүр хэрэгцээтэйгээ авах боломж гарч тэгсэнээрээ тансаг амидралаар 

хүний ѐсоор амидрах боломж гарсан үед. 

Үргэлжилэл бий... 

Б. Гансүх 

 

E –мэйл: brothers_3399@yahoo.com  
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 Чөлөөт:  (англи Liberty) Монголд Эрх чөлөө хэмээн буруу орчуулдаг  ба үгийн утга боломж ба 

албадлагагүй байх.  Эрх чөлөө гэх эрх гэж нэг тусдаа зүйл буй ба чөлөө гэж нэг тусдаа. Тиймээс үүнийг 

чөлөөт гэж орчуулах зүйтэй.  Өнөөдөр энэ дэмократ нийгэмийн суури гурван принципийн нэг. Хүн бүр 

натураасаа чөлөөтэй гэдэг. 
29

 Тэнцүү байдал: /англи Equality/ Дэмократ нийгэмийн суури гурван принципийн нэг. Үүний утга хүн бүр 

натураасаа тэнцүү ба хуулийн өмнө хүн бүр адил. 
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Бид зөвхөн цуурхалд хүлцдэг  

гэтэл тэр тухай юу ч мэдээгүй. 

Хомер6 

 

 

.   



Иургэн Хабэрмас 

 (Juergen Habermas) 

 

Коммуникатив үйлдэлийн тэори 

Боти 1: Үйлдэлийн рационалити ба нийгэмийн рационалчлал 

1. Удиртгал: Рационалитикийн проблэматик руу оролт 

Үргэлжилэл... 

I. ―Рационалити‖ - ухагдахууны тодорхойлол 

Бид рационал гэсэн илэрхийлэлийг хэрэглэх бүртээ рационалитэт ба мэдлэг хоѐрын 

хоорондын нягт холбоог гаргадаг. Бидний мэдлэг пропозиционал структуртай: 

санаануудаа хэллэгийн формоор эксплицит дүрслэдэг. Мэдлэгийн тухай ухагдахууныг 

цаашдын тодруулга үгүйгээр энд би уридчилсан, яагаад гэвэл рационалити танихуйн 

бийтэй багаар хамаатай бөгөөд харин хэлний болон үйлдэх чадвартай субэктийн мэдлэг 

эзэмших ба мөн түүнийгээ хэрэглэхдээ илүү хамаатай. Хэлээрээ илэрхийлэх үед мэдлэг 

эксплицитээр илэрхийлэгдэх ба зорилготой үйлдэлүүд дотор чадварыг дүрслэдэг, нэг 

үгээр хэлэхэд имплицит мэдлэгийг дүрслэдэг. Энэ know how гэсэн илэрхийлэл know that 

гэсэн форм руу шилжигдэх боломжтой. Хэрэв бид грамматикчилсан субэктуудыг хайж 

рационал гэсэн прэдикат илэрхийлэлийг сайжруулна гэвэл хоѐр кандидатууд гарч ирдэг. 

Нэгд мэдлэгийг агуулсан хүмүүс мөн симболчилсон илэрхийлэлүүд хэлний болон хэлний 

биш үйлдэлүүд, мөн цаашилбал танигдахуйн ба коммуникатив биш үйлдэлүүд мэдлэгийг 

харуулах ба тэд их бага ч рационал. Бид эрчүүдийг эсвэл эмэгтэйчүүдийг, хүүхэдүүдийг, 

мөн насанд хүрсэн хүмүүсийг, мөн сайдыг эсвэл автобусны кондукторыг рационал гэж 

нэрлэх боломжтой, харин загасыг эсвэл сарисан багваахайг, уулсыг, гудамжийг, эсвэл 

сандалыг рационал гэж нэрлэхгүй.  



Бид уучлалтуудыг, хоцролтуудыг, хирургийн үйлдэлүүдийг, дайн зарлахыг, засварыг, 

барилгын зурагийг, эсвэл конфэрэнцийн шийдвэрүүдийг рационал биш гэж нэрлэх 

боломжтой. Харин тэнгэр муудах, осол, эсвэл лоттод хожих, эсвэл өвчлөхийг рационал 

биш гэхгүй. Тэгэхээр тодорхой хүмүүс рационалаар төрх гаргалаа гэдэг юу гэсэн утгатай 

вэ, мөн тэдний илэрхийлэлүүд рационал хүчинтэй гэх юуг хэлсэн бэ?  

Мэдлэгийг баттай биш гэдэгээр критиклэх боломжтой. Мэдлэг ба рационалити хоѐрын 

хоорондын холбоо ямар таамаг гаргадаг вэ гэхээр баттай гэсэн илэрхийлэлийн 

рационалитэтийг түүн дотор илэрхийлэгдсэн мэдлэгээс хамаатай гэнэ. Энд хоѐр 

парадигмаг ярилцая: А гэсэн хүн коммуникатив зорилготойгоор тодорхой санаагаа 

илэрхийлж, мөн зорилготой интэрвэнционыг гаргасан гэсэн баталгааг Б гэсэн хүн 

тодорхой зорилготойгоор дагасан. Энэ хоѐр хоѐулаа дутмаг мэдлэгийг илэрхийлсэн, 

хоѐулангийн оролдлого дутаах боломжтой. Хоѐулангийн коммуникатив болон тэлэологи 

үйлдэлүүд критиклэгдэх боломжтой. А -гийн гаргасан баталгааг хэн нэгэн сонсогч үнэн 

гэх боломжтойн тухай маргаан үүсгэнэ, мөн Б -гийн гаргасан үйлдэл амжилттай гэдэгт хэн 

нэгэн ажиглагч маргаан үүсгэх боломжтой. Критик энэ хоѐрт хоѐуланд юуг хэлсэн бэ 

гэхээр үйлдэгч субэктууд баталгаанууд гаргаж мөн зорилготой үйлдэлүүд интэндирэндсэн 

гэвэл дээрх хоѐр зайлшгүй холбоотой. Энэ зайлшгүй концэпцчилсон натуртай, тиймээс А 

баталсан хэллэг үнэнийг илэрхийлээгүй гэвэл, мөн өөрийнхөө үнэмшилийг бусдад 

таниулаагүй гэвэл баталгаа гэхгүй ба өөрийнхөө хэллэгийг ч зайлшгүй гэвэл 

шалтгаанчлах хэрэгтэй. Мөн Б ч гэсэн зорилготой үйлдэлийг хийхгүй, хэдийд вэ гэхээр 

түүний төлөвлөсөн үйлдэл амжилт өгөхгүй гэвэл мөн өөрийнхөө үнэмшилийг таниулаагүй 

гэвэл. Нэг үгээр хэлбэл, хэрхэн сонголт хийснээ зайлшгүй гэвэл, шалтгаанчлах 

шаардлагатай гэвэл. 

А өөрийнхөө хэллэгт үнэнийг баримталсантай адил Б өөрийнхөө үйлдэх төлөвлөгөөнд 

амжилтыг баримталсан, нэг үгээр хэлэхэд төлөвлөгөөгөө биелүүлэхдээ үйлдэх дүрэмийг 

баримталсан. Ингэж баталсан баримтлал сонгосон багаж өгөгдсөн нөхцөлд тависан 

зорилгодоо хүрэхэд тохирсон гэсэн баримтлал. Үйлдэлийн баримтлал дотоод 

холбоогоороо үнэнтэй прогнозоор холбогдсон ба түүн дотор үйлдэлийн төлөвлөгөө ба 

үйлдэлийн дүрэм имплицлэгдсэн. Үнэн ертөнц дээрх хэрэгүүдийн эксистэнцэд хамаатай 

гэвэл үйлчлэл ертөнц рүү оролцоход хамаатай ба түүний тусламжтайгаар эксистэнц 

хэрэгүүд гарч ирэх боломжтой. Түүний баталгаагаар А обэктив ертөнцөд хамаатай ба 

түүний зорилгоор Б обэктив ертөнцөд явагдах ѐстойнуудад хамаатай. Дээрхийг энэ хоѐр 

хоѐулаа хийхдээ симболчилсон илэрхийлэлээр илэрхийлдэг ба түүнийг критиклэдэг бас 

хамгаалдаг, нэг үгээр хэлэхэд тэд шалтгаанчилагдана. Рационалитэт өөрийнхөө 

илэрхийлэлээр утгуудын хоорондох холбоонуудаар хэмжигддэг ба хүчинтэй болзолууд 

дотор болон шалтгаанууд дотор хэмжигдэнэ. Энэ гэхдээ хэр хүчинтэй вэ, мөн хэллэгийн 

үнэн эсвэл үйлчилэлийн дүрэмүүд үйлчилэлүүдэд явагдана.  

Энэ хүртэл бидний бодолууд тодорхой илэрхийлэлийн рационалитэтэд критикчилэл ба 

шалтгаанчилалаар яригдахыг харуулсан. Хэдийд илэрхийлэл рационалитэтийн 



уридчилгааг биелүүлдэг вэ гэхээр, тэдгээр алдаатай мэдлэгийг илэрхийлсэн гэвэл, мөн 

обэктив ертөнцөд хамаатай гэвэл, эсвэл тухайн хэрэгийн обэктив ялгаварлалд хүрэх 

боломжтой гэвэл. Хэдийд ялгаварлал обэктив бэ гэхээр ялгаварлал транссубэктив 

хүчинтэй гэдэгээс гаралтай гэвэл, мөн дурын ажиглагчид болон илгээгчидэд адилхан 

утгатай гэвэл, нэг үгээр хэлбэл үйлдэгч субэктууд адилхан утгатай гэвэл. Үнэн ба эфицэнц 

дээрх төрөлийн төвөгтэйнүүд, тиймээс хэдий хэр дээрхтэй хамаатай төвөгтэйнүүд 

пропозиционал үнэн эсвэл эфицэнцэд илүүгээр шалтгаанчилагдана гэвэл баталгаанууд 

болон зорилготой үйлдэлүүд үүнтэй адил илүү рационал. Тиймээс бид рационал гэсэн 

илэрхийлэлээр хүмүүст диспозицын үнэлгээ өгдөг ба тэдгээр хүмүүс ч гэсэн хэдийгээр 

төвөгтэй нөхцөлд ч гэсэн дээрх илэрхийлэлүүдийг хүлээдэг.  

Илэрхийлэлийн рационалитийг критикчилэлд аваачих гэсэн санал хоѐр сул талуудтай. 

Ингэж характэрчилах нэг талаасаа абстракт, яагаад гэвэл тэдгээр чухал дифэрэнцүүдийг 

илэрхийлдэггүй, нөгөөтэйгүүр хэт хавчиг ба яагаад гэвэл рационал гэсэн илэрхийлэлийг 

үнэн эсвэл худал, эффэктив эсвэл үйлчлэл үгүй илэрхийлэлүүдтэй хамтаруулан 

хэрэглэдэг. Коммуникатив практик дотор буй рационалити маш өргөн спэктрумд 

үргэлжилдэг (1). Тэр аргумэнтын янз янзын формуудын, мөн тийм хэмжээний 

боломжуудаар, нэг үгээр хэлхэд коммуникатив үйлдэл гэдэгээр рэфлэксив багажуудаар 

үргэлжилүүлдэг (2). Яагаад гэвэл хүчинтэйгийн дискурсчилсан шийдэлийн идэй 

коммуникатив үйлдэлийн тэори дотор гол үүрэгтэй тул аргумэнтацын тэоригийн тухай 

экскурсээ нилээд удаан тайлбарлана (3).  

Үргэлжилэл бий... 

Б. Ганхөлөг 

 gankhulug@yahoo.com 

 

  



 

мухар сүсэг айдасын, хулчгарын бас мэдлэггүйн 

хүүхэд. 

Фридрих. 

 

 

  



Төрийн философи 

Томас Хоббэс 

 (Thomas Hobbes) 

 

“Лэвиатан” 

буюу сүмийн ба иргэний төрийн рэал, форм ба хүчирхийлэл 

Хэсэг 1: Хүний тухай 

Үргэлжилэл... 

Бүлэг 3: Зураглахуйн эгнүүлсэн дараалалын тухай 

Бодолын дараалал эсвэл бодолын эгнээн дор үгсээр илэрхийлэгдэх бодолоос ондоод 

ялгахын тулд оюунд тоглогдох бодол гэгдэх бодолын дараалалыг би ойлгоно. 

Хэрэв хүн ямар нэг юмыг бодоход түүний дараагийн бодол өөрт санагдаж буй мэт тийм ч 

гэнэтийн биш. Бүх бодолууд ялгаа үгүйгээр ар араасаа дараалдаггүй. Гэхдээ бид өмнө 

бүхэл эсвэл хагас мэдрэхүйтэй байсан юмнаас бидэнд бас ямар ч зураглахуйгаас ондоо 

руу бидний учируудад урид ижил тохиолдсонгүйгээр шилжилт ямар ч зураглал үгүй шиг. 

Суури бол: Бүх төсөөлөлүүд бидний дотоод хөдөлгөөнүүд, мэдрэхүйд шалтгаанчилагдсан 

тэдний үлдэгдэлүүд. Тэгээд тэдгээр мэдрэхүйд ар араасаа дагах хөдөлгөөнүүд мэдрэхүйн 

араас цааш нэгдэнэ: Эхнийх давтагдаж бас давамгайлсан тохиолдолд хожмынх хөдөлсөн 

матэрийн араас авцалдалын суурин дээр яг гадаргат ширээн дээрх ус түүний нэг хэсэгийг 

хуруугаараа удирдах мэт зам дээр татах шиг. Гэхдээ энд мэдрэхүйд нөгөө хүлээн авах 

зүйл нэг бол энэ, үгүй бол дарааллах, удахгүй бид зүйлийн зураглахуйд дараагаар юу 

зураглахдаа итгэлтэй биш болж ирнэ. Өмнө өнгөрсөн зүйлд хэзээ нэг удаа дагагдсан ондоо 

юм болох мэдээжийн. 



Энэ бодолын дараалалд, эсвэл энэ тоглогдох оюунд явагдах бодолд хоѐр төрөлүүд бий. 

Эхнийх бол жолоодлого үгүй, санаатай бус ба тогтвортой бус. Үүнд ямар ч бодолын 

ядалтай дарааллахын өөрийгөө зорилго эсвэл шаардалтын эсвэл ондоо ядалын зүйлийг 

залах эсвэл чиглүүлэхэд үндэслэгдээгүй. Хүн энэ тохиолдолд бодолууд түүнийг тойроод 

эргэлдсэн, бас яг зүүдэнд мэт авцалдал үгүй гэж хэлдэг. Жирийнээр хүний бодолууд 

зөвхөн нийгэм үгүйгээр биш харин бас хийх юм үгүйгээр бүтээгдсэн. Гэхдээ түүний 

бодолууд өөрсөдөө ондоо хугацаанд ажил хэрэгч, гэхдээ хармончилол үгүй, хэн нэгэн 

тодорхойгүй авиануудын гаргах дуу мэт, эсвэл нэг тодруулсанд тоглож чадахгүйд. Гэхдээ 

бүр энэ оюуны зэрлэг замбараа үгүйдэл хүртэл тогтмол бодолуудын замыг болон түүний 

харилцан хамааралыг таниж чаддаг. Бидний одооны иргэний дайны тухай ярилцлагад юу 

санагдсан, асууснаас авчирагдаагүйгээр энийг нэг хийсэн шиг: ―Ромын мөнгөнлөгт юу 

үнэт байсан бэ?‖ Авцалдал надад хангалттай ойлгомжтой. Дайны тухай бодол хааныгаа 

дайсануудад хүргэх бодолд удирдагдсан, бодолд илчилүүлсэний шан байсан гучин 

мөнгөнлөгөөр Христийг хүргэхийг сануулсан бөгөөд үүнээс эгдүүтэй асуулт үүссэн ба энэ 

бүгд харах төдий л хугацаанд, бодолууд хурдан шүү дээ...  

Хоѐр дахи төрөл удаан үргэлжилэхээр, тэр шаардалт болон санаархалаас дүрэмчилэгдсэн. 

Бидний хүсэх эсвэл эмээх ийм зүйлүүдээс дуудагдах сэтгэгдэл бол чадалтай ба удаан 

үргэлжилэх эсвэл буцах, хэрэв тэр удаан хугацаагаар болисон бол хурдан буцаад - 

заримдаа тэр бидний нойрыг авах эсвэл тасалдуулах хүртэл чадалтай. Шаардалтаас 

тэмүүлсэн рүүгийн төрөлөөс авчирагдах бидний харсан багажийн талаарх бодол үүсдэг ба 

үүний талаарх бодолоос энэ багажийн төлөө багажийн талаарх бодол үүсдэг. Энэ янзаар 

бид бидний чадалын хүрээнд буй эхлэлд хүртэл цааш үргэлжилнэ. Бидэнд зорилго 

сэтгэгдэлийн хэмжээнээс хамаараад тогтмол учирт ирдэг тул бидний бодолууд 

эргэлдүүлэхийн тулд эхлэхэд эргээд хурдан зөв зам руугаа удирдагдана. Хүнд энэ 

ажиглалт цэцэн, тодруулбал: respice finem! болсон зөвлөгөөг өгөх долоон цэцэнүүдийн 

нэгийг шалтгаанжуулсан. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл: Өөрийн бүх үйлдэлүүддээ үргэлж 

юутай болмоор буйгаа бодолц, учир ни энэ чиний бүх үйлдэлүүдийг хүрэх зам руу 

чиглүүлэх тэр юм.  

Дүрэмжүүлсэн бодолын явц хоѐр төрөлүүдээс бүрдэнэ. Хэрэв бид тэдний бий болгох 

зураглагдсан нөлөөний шалтгаануудыг эсвэл багажуудыг хайвал, тэгээд тэр хүн бас 

амитан хамтдаа бол эхнийх ни ил, харин бид дурын нэг юмын зураглахуйд үүгээр бүхий л 

боломжтой нөлөөнүүдийг хайвал нөгөө төрөл ил. Энэ хэрэв бидэнд байгаа тохиолдолд бид 

үүгээр юу хийх боломжтой вэ гэдэгийг төсөөлнө гэсэн үг. Энэ бодолын аргачилалын 

шинжийг би зөвхөн хүнд оллоо. Үүгээр чүүтэй мэдрэхүйтэй шүгэлэгчид болох өл, 

цангалт, сэксийн тачаал ба хорсолыг эзэмдэх амид биетийн натурт хамаарч чадах 

сониучийн тухай яригдаж байна. Товчхондоо, хэрэв оюунд өрнөх бодолт санаархалаас 

удирдагдсан бол хайлт эсвэл латинчууд sagacitas ба solertia хэмээн нэрлэх сэдэл 

чадамжаас - одооны эсвэл өнгөрсөний нөлөөний шалтгаануудын, эсвэл одооны эсвэл 

өнгөрсөний шалтгаануудын нөлөөнүүдийн илрүүлэл. Энэ хүртэл хэн нэгэн алдагдсан 



зүйлийг хайна: тэр түүнийг санагалзсан суурин болон хугацааны тэр мөчөөс түүний оюун 

буцаад яаравчилна, хаана болон хэзээ тэр түүнийг эзэмдсэнийг олж мэдэхийн тулд 

суурингаас суурин руу, хугацааны мөчөөс хугацааны мөч рүү - энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр, 

баталгаатай бас хязгаарлагдмал суурин болон хугацааны мөчийг олохын тулд, тэнд 

мэтодик ахин хайлтыг эхлүүлэхийн тулд. Үүнээс түүний бодолууд буцаад адил суурин 

болон хугацааны мөчүүддээ ямар үйлдэл эсвэл ямар ондоо нөхцөл зүйлийг алдагдуулахад 

түүнийг өдөөсөн байж болзошгүй вэ гэдэгийг ойлгохын тулд өөрийгөө чиглүүлсэн. 

Үүнийг бид санамж эсвэл ―оюунд-дуудах‖ хэмээн нэрлэцгээдэг: латинчууд үүнийг 

бидний үйлдэж байсан мэт өмнөх үйлдэлүүдийн буцаад чиглүүлэх reminiscentia гэж 

нэрлэнэ. 

Энэ хүртэл хэн нэгэн тэрний эргэн тойрны орчим хайх ѐстой нэгэн тодорхой сууринг 

мэдэх ба дараагаар нэг үнэт эдлэл хайж олохын тулд яаж хэн нэгэн өрөөг үймүүлэх мэт, 

эсвэл яаж спаниэл тэдгээр үлдээсэн мөрүүдийг олтол, эсвэл шүлэглэлийг олохын тулд хэн 

нэгэн яаж алфабэтыг нисээд өнгөрөх талбайн дундуур хөндлөн гарах эргүүл хийх төрөлд 

түүний бодолууд түүний бүх хэсэгүүдийг нисээд өнгөрөхтэй адил. 

Энэ хүртэл хэн нэгэн үйлдэлийн дүнг мэдэхийг хүснэ. Тэр дараагаар нэг ижил төрөлийн, 

буцах үйлдэлийн ба дүнгийн эгнүүлсэн дараалалыг уридчилгаанд ижил үйлдэлүүдийг 

ижил дүнгүүд дагахад бодно. Гэмт үйлдэлийн төгсгөлийг уридчилж харсан этгээд ингэж 

бас санана, тэр өмнөхийн ба ижил төрөлийн гэмт үйлдэлийг харсан хэдийгээр түүнд энэ 

бодолуудын эгнүүлсэн дараалал нүдний өмнө зогсох үр дагаварыг: Гэмт үйлдэл, цагдаа, 

шорон, шүүгч болон дүүжилүүр. Бодолын энэ төрөлийг уридчилан харах, бэлгэ эсвэл 

уридчилсан харалт ба заримдаа цэцэн гэнэ, хэдийгээр иймэрхүү магадууд хүндрэл 

дундуур бүхий нөхцөлүүдийг анхаарах маш андуурам байх боломжтой. Гэхдээ энэ 

баталгаатай: Үүнийг нэг ни өнгөрсөн юмнуудад нөгөөгөөс илүү туршлагатай бас илүү 

ухаантай ба түүний хүлээлтүүд түүнийг тэр чинээгээр ховор андуурдаг. Зөвхөн одоо үе 

натурт оршино, өнгөрсөн үе зөвхөн санамжинд оршино, гэхдээ ирээдүйн юмнууд огт 

оршдоггүй, учир ни ирээдүй бол зөвхөн оюуны фикцион, одоод тулгуурлах өнгөрсөн 

үйлдэлүүдийн үр дагаварууд. Үүнд хамагийн аюул үгүй байдалд хамагийн их туршлагатай 

ни, гэхдээ хангалттай аюул үгүй байдал гэж үгүй. Үүнийг хэдийгээр бэлгэ гэх боловч, 

бидний хүлээлтийн дүнтэй нийцвэл энэ өөрийн натурт ерөөс таамаглалд. Уридаас харах 

ирээдүйн юмнуудын уридчилах хараа түүний тохиолдох хүсэлүүдээр эзэмшинэ. Зөвхөн 

түүнээс цэцэний хэлц хэлэгдэнэ, гэхдээ натураас дээд маягаар. Натурын нутаг шилдэг 

ялгавар ни шилдэг профэт, өөрийн ялгах юмнуудад хамагийн их дасгалтай бас хамагийн 

их танихуйтай ни, шилдэг шийдвэртэй ни, яагаад гэвэл тэр бас түүгээрээ ялгаж чадах 

хамагийн их тэмдэгтүүдийг танина. 

Тэмдэг бол дараагийнхдаа гарах учрал бөгөөд хэрэв ижил дагаварууд өмнө ажиглагдсан 

бол үүнтэй харицуулбал өмнө тохиолдох учралын үр дагавар. Хэдий чинээ тэд тогмтол 

ажиглагдана, тэмдэгтийн итгэлтэй биш байдал тэр чинээгээр бага. Тиймээс тэр ажил ямар 

нэг төрөлд хамагийн их туршлагатай ирээдүйн ялгаваралуудад ихэнх тэмдэгтүүдийг таних 



ба үүнээс үүдээд тэр хамагийн ухаалаг ни. Тэрээр энэ ажилд шинээр ирэгсэдээс илүү 

ухаалаг, натурын болон хариулахад бэлэн хошигнолтой ижил ирж чадах тунгаалтаар бус - 

хэрэв магадгүй бас олон залуу хүмүүс эсрэгийг авбал. 

Тэгсэн ч энэ бол хүнийг амитанаас ялгах бэлгэ биш. Түүний тансагт оролцох нэг жил ба 

түүнээс илүү ажиглагддаг амитад ч бий, энийг арван настай хүүхэд хүртэл хийж чадахаар 

илүү бэлгэтэйгээр илдэнэ. 

Ухаантай явдал өнгөрсөний туршлагаас гаргасан ирээдүйн магадыг дүрслэдэг шиг ондоо, 

ирээдүйн бусд, харин ялгаа үгүй өнгөрсөн юмнуудад тулгуурлах өнгөрсөн юмны магад 

бий. Ямар өмнөхүүд болон алхалуудаар цэцэглэх төр эхлээд иргэний дайнд нураад балгас 

болохыг харсан хэн нэгэн ондоо төрийн балгасын харцанд тэнд болох ижил дайн болон 

ижил өмнөхүүдийг таамаглана. Гэхдээ энэ таамаглал хоѐул зөвхөн туршлага дээр 

бүдээгддэг учираас бараг ирээдүйн магад шиг нөгөө баталгаа үгүй байдалыг эзэмшдэг. 

Би өөртөө хүний оюуны ямар ч ондоо натураасаа түүнд суулгасан юм шиг түүний 

амжуулахад хүн болж төрсөн ба түүний таван мэдрэмжүүдээ хэрэглэж чадах шиг цааш 

ондоо юу ч шаардлага үгүй ажил бодож чадахгүй. Миний үүний дараа ярих бас ганцаар 

хүнд өөрийн байгаа санагдах бусад ондоо чадамжууд ихэнх хүмүүсээс хичээл болон 

хүмүүжүүлэхийн тусламжтай сурсан бас бүх үгсийн болон хэлний нээлтүүдээс өгөгдсөн 

сурлага мөн хичээнгүйгээр эзэмшинэ бас томруулагдана. Мэдрэхүй, бодол мөн бодолын 

явцаас гадна, хэдий энэ чадамжууд хэлний болон мэтодын тусламжтай хүмүүсийг бүх 

ондоо амид биетүүдээс ялгаж чадавч ийм өндөрлөгт хүргэж чадах хүний оюун ямар ч 

хөдөлгөөнийг мэддэггүй.  

Бидний төсөөлөх бүгд төгсгөлтэй. Тиймээс бидний төгсөшгүй гэх юмны идэй ч, 

төсөөлөл ч үгүй. Хэн ч өөрийн оюунд төгсөшгүй хэмжээний зурагийг эзэмдэж эсвэл 

төгсөшгүй хурд, төгсөшгүй хугацаа, төгсөшгүй чадал эсвэл төгсөшгүй хүчийг төсөөлж 

чадахгүй. Хэрэв бид нэг юмыг төгсөшгүй гэж хэлбэл, бид зөвхөн өөрсөддөө нэрлэгдсэн 

юмнуудын төгсгөл болон хязгааруудыг төсөөлөх чадвар үгүй гэдэгийг таниулж буй, 

яагаад гэвэл бид юмны ямар ч төсөөлөл үгүй, харин зөвхөн бидний өөрийн чадал 

үгүйдэлийн төсөөлөл бий. Тиймээс бурханы нэр бидэнд тэрний тухай төсөөлөлийг 

дамжуулахын тулд үүнд үйлчилдэггүй, яагаад гэвэл тэр ойлгомжгүй ба тэрний хэмжээ 

болон хүч төсөөлөгдөшгүй, харин биднийг хүндэтгэлд саатуулна. Мөн яагаад гэвэл 

(миний дээр дурдсан шиг) бидний төсөөлж буй бүгд, эхлээд нийтдээ эсвэл хэсэгчилсэн 

мэдрэхүйгээр мэдрэмжилэх ба түүний талаар хүн бодол эзэмшиж чадахгүй. Яагаад гэвэл 

бодол мэдрээгүй зүйлийг дүрсэлдэг тул. Тиймээс юмыг хүн зөвхөн тодорхой байранд 

тавигдасанаар л төсөөлөх ба мөн тодорхой, хэсэгчилсэн хэмжээтэйгээр 

тоноглогдсонуудыг зөвхөн төсөөлнө. Мөн түүнчилэн нэг юм ижил хугацаанд хоѐр ондоо 

байранд эсвэл түүнээс олон юмс нэг байранд байх бололцоотойг төсөөлж чадахгүй. Яагаад 

гэвэл эдгээр хэзээ ч мэдрэгдээгүй мөн мэдрэгдэх ч үгүй. Эдгээр зөвхөн абсурд 



илэрхийлэлүүд ба ямар ч утга үгүй бөгөөд андуурсан философичид мөн андууралд 

хүргэгдсэн схоластикууд үнэмшилтэйгээр хэрэглэжээ.  

 

Үргэлжилэл бий... 

Б. Ганхөлөг 

gankhulug@yahoo.com 

 

  



 

Түүх үзэн ядалгүйгээр бас хайргүйгээр 

хийгдэг ч үгүй бас бичигддэг ч үгүй. 

Моммсэн.  

 

 

  



Onthology                                                      Байх-ын философи 

М.Хайдэггэр \M.Heidegger\ 

  

М.Хайдэггэр XX зууны Германы сонгодог философич. 

 Түүний гол бүтээл ―Байх ба хугацаа
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‖ XX зууны шилдэгт тооцогддог ба 

эксистэнциализм, хэрмэноутик, постмодэрн философийн хөгжилд хүчтэй нөлөөлсөнөөс 

гадна Karl Jaspers, Leo Strauss, Jean-Paul Sartre, Hannah Arendt, Maurice Merleau-Ponty, 

Michel Foucault, Richard Rorty, and Jacques Derrida гэх мэтийн философичидын 

бүтээлүүдийн ундарга. 

 

Байх ба хугацаа 

Үргэлжилэл... 

7. Шинжилгээний фэномэнологчилсон мэтод 

Сэдэвчилсэнүүдийн шинжилгээний характэристикаар \Байгаа-нуудын Байх буюу Байх-ын 

учир\ түүний мэтодууд өгөгдчихсөн мэт тусдаг. Байх-уудаас Байх тасрах мөн Байх-ын 

экспликац өөрөө онтологийн даалгавар. Онтологийн мэтод дээд зэрэглэлдээ хүрэхээрээ 

маргаантай. Жишээлбэл түүхчилэн нийлүүлэгдсэн онтологи бас түүнтэй ижил 

                                                           

30
 Өнөөдөр монголд энэ алдарт номыг эх хэл дээр нэг ч уншаагүй хүмүүс ―Ахуй ба цаг хугацаа ‖ гэж 

гарчигаас эхлэн худал орчуулсан хэвээр.  
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оролдлогуудын үед зөвлөгөө хүсвэл. Онтологи гэсэн тэрмин энэ шинжилгээнд формал 

утгаараа хэрэглэгдэж буй тул түүхэн дэхи мэтодыг тодруулах зам өөрөө хоригдсон.  

Байх-ын учирын тухай удиртгал асуултаар дээрх шинжилгээ философийн фундамантал 

асуулт. Энэ асуултыг боловсруулах төрөл фэномэнологчилсон. Тиймээс энэ шинжилгээ 

али нэг цэгээс биш мөн али нэг чиглэлд биш. Яагаад гэвэл фэномэнологи энэ хоѐулаа биш 

ба фэномэнологи өөрөө али нэг цэгээс мөн али нэг чиглэлд хийгдэхгүй. Фэномэнологи 

гэсэн илэрхийлэл примэр. Мэтодын ухагдахуун гэсэн утгатай. Тиймээс тэр философийн 

судалгааны зүйлсийн бодит юу гэдэгийг характэрчилдаггүй. Харин түүний яаж гэдэгийг 

характэрчилна. Хэдий хэр мэтодын ухагдахуун жинхэнэээр үйлчилнэ мөн өргөн 

хэмжээгээр сайэнсын суури дуктусыг
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 тодорхойлно вэ түүгээрээ тэр бодиттой тулгардаг 

ба бидний тэхникчилсэн бариул гэдэгээс холддог. Тэдгээр бас тэоричилсон 

диспиплинүүдэд өгөгдсөн.  

Фэномэнологи гэсэн гарчиг максимыг илэрхийлдэг. Мөн дараахаар формолчилогдоно: 

―бодит руу‖. Ингэхдээ бүхий л хөнгөн хөвсөн конструкцуудын эсрэг, мөн олзуудын эсрэг, 

өгөгдсөн ухагдахуунуудын эсрэг мөн асуулт мэт нэг үгээр хэлэхэд  гэнэрацууд дамжин 

проблэм гэж нэрлэгдсэний эсрэг бодит руу. Энэ максим ойлгомжтой ба сайэнсын танихуй 

бүрийн принципийн илэрхийлэл. Гэтэл энэ мэдээжийний эсрэг судалгааны гарчиг дотор 

дээрхийг илэрхий татгалздаг. Хэрэг дээрээ мэдээжийний асуудал бөгөөд бид 

фэномэнологийн зөвхөн өмнөх ухагдахууныг л дүрсэлдэг. 

Энэ илэрхийлэл хоѐр хэсэгүүдтэй: нэгт фэнономэн хоѐрт логос. Хоѐулаа Грекээс 

гаралтай тэрминүүд. Фэномэнологийг гаднаас харахад тэологи, биологи бас социологи 

гэсэн үгнүүдтэй ойролцоо. Фэномэнологи бурхны сайэнс, биологи амидын сайэнс, 

социологи хамтын сайэнс. Тиймээс фэномэнологи фэномэнүүдийн сайэнс. 

Фэномэнологийн өмнөх ухагдахуун дээрх хоѐр гарчигууд фэномэн ба логосоор хийгдэх ба 

энэ хоѐрын нэгийн нэгтгэл. Гэхдээ энэ үгийн түүх магад философич Волфийн сургуулиас 

гаралтай үг энд бичиж буй зүйлст утгаа өгөхгүй.  

А.Фэномэн ухагдахууны тухай 

Фэномэн гэсэн тэрмин Грек хэлээр илэрхийлсэн илэрхийлэл харуулах гэсэн үйл үгээс 

гаралтай. Нэг үгээр хэлэхэд өөрийгөө харуулагч буюу илчилэгч. Тиймээс өдөрт гаргах 

буюу гэрэлд гаргах. Эндээс фэномэн гэсэн илэрхийлэлийн утга түүнд өөрийгөө харуулах 

гэсэн ухагдахуун. Фэномэн өдөрт гарсан буюу нийт гэрэлд гаргасанууд. Үүнийг бас 

Грекүүд Байгаа-нууд гэж идэнтификацлана
32

. Байгаа тэгэхээр янз янзын шинжээрээ түүнд 

ямар төрөлөөр ойртсон тэгж л өөрийгөө харуулна. Тиймээс Байгаа өөрт үгүйг ч Байгаа мэт 

                                                           
31

 Дуктус- удирдах, дагуулах 
32

 Идэнтификац-identification -адилтгах 



харуулах боломжтой. Энэ өөртөө харуулж буй дотор Байгаа ... мэтээр харуулна. Иймэрхүү 

өөрийгөө харуулахыг бид ―туяа‖ гэж нэрлэнэ. Тиймээс Грекийн фэномэний тухай 

илэрхийлэл дараах утгатай. Ингэж харагдсан ба туяарсан буюу туяа. Жишээ сайн мэт 

харагдана. Үнэхээрийн тийм биш. Фэномэний ухагдахууныг цааш ойлгохын тулд юуг 

харах хэрэгтэй вэ гэхээр өөрийгөө харуулах фэномэн ба туяаны фэномэн хоѐрын 

структурыг хэрхэн хамаатайг. Ингэж харагдсан гэдэг тэгж л харагдах боломжтой гэхдээ 

тэр юу гэдэг биш зөвхөн ингэж л харагдсан гэх мэт ойлголтууд. Туяа гэсэн ухагдахуун 

дотор фэномэний илчилэх гэсэн язгуур утга агуулагдсан ба фэномэн гэсэн гарчигийг 

тэрминологиор позитив ба үндсэн утгад хамааруулна. Тиймээс туяа гэсэн фэномэн 

приватив модификац
33

. Энэ хоѐр тэрмин юутай хамаагүй вэ гэхээр тусгал юу зүгээр л 

ингэж туссан гэдэгтэй хамаагүй.  

Жишээ : өвчин ингэж тусаад гэж хэлдэг. Үүний утга бие тэгж л харуулсанаар илэрсэн. 

Тиймээс ингэж л харуулж индицэлсэн ба өөрөө бол тэгж харуулаагүй. Иймэрхүү илрэлүүд 

буюу өөрийгөө харуулах сааталуудыг л хамаатайос өөрийгөө харуулаагүй. Ямар нэг юмны 

тусгал гэдэгээр өөрийгөө харуулах биш харин нэг юуны тухай өөрийгөө мэдээллэсэн. 

Юугаар мэдээлсэн бэ гэхээр харуулсанаар л. Тусгал тэгэхээр өөрийгөө харуулах биш. Энэ 

биш гэсэн үг приватив биштэй хамаагүй. Яагаад гэвэл тэр тусгалын структурыг 

тодорхойлдог. Иймэрхүү шинжээр харуулаагүй нэг үгээр хэлэхэд энэ туссан өөрөө хэзээ ч 

тусгахгүй. Бүхий индикацууд, бүхий л дүрслэлүүд, бүхий л симптомууд бас бүхий л 

симболууд тусгалын формал суури структуртай ба хэдийгээр адилхан ч ялгаатай.  

Тусгал фэномэнийхоо утгаар хэзээ ч өөрийгөө харуулах биш гэхдээ тусгал өөрийгөө 

харуулахын суурин дээр л нэг юуны өөрийгөө харуулахын суурин дээр боломжтой. Гэхдээ 

энэ өөрийгөө харуулсан тусах тусгал биш. Тусгал гэдэг харуулсанаараа өөрийгөө 

мэдээллэх. Хүн тусгал гэдэг үгээр тусч буй нэг юу
34

-г л хэлдэг. Гэхдээ тэр өөрөө тусгал 

биш. Тиймээс фэномэн гэсэн ухагдахуунуудыг тойруулах биш. Гэхдээ юуг уридчилдаг вэ 

гэхээр ямар уридчилгаа далдлагдан үлдсэн бэ гэдэг ба яагаад гэвэл тусгалын тодорхойлол 

дотор тусах гэсэн илэрхийлэл давхар утгатай хэрэглэгдэнэ. Юунд туссан бэ гэдэг юунд юу 

мэдээллэсэн бэ гэсэн хэллэг. Нэг үгээр хэлбэл харуулаагүй. Тиймээс өөрөө тусгал биш 

гэдэгийн утга өөрийгөө харуулахын тусгал. Энэ өөрийгөө харуулах гэхдээ гэсэн ойлголт 

юунд вэ гэдэгийг илэрхийлэх тул тэр дотор л мэдээллэсэн. Фэномэнүүд тэгэхээр хэзээ ч 

тусгалууд биш. Гэхдээ тусгал бүр фэномэнд чиглэсэн. Хэрэв хүн фэномэнийг тусгал гэсэн 

ухагдахуунаар тодорхойлно гэвэл бүгдийг тонгоруулна гэсэн ойлголт ба фэномэнологийг 

энэ суурин дээр критиклэнэ гэдэг мэдээж хачирхалтай үйлдэл.  
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Тусгал гэсэн илэрхийлэл тэгэхээр дахиад давхар утгатай: тиймээс тусах өөрийгөө 

мэдээллэх гэдэг утгаараа өөрийгөө харуулаагүй. Мөн мэдээлэгч өөрөө ба өөрийгөө 

харуулах дотор өөрийгөө харуулаагүйг харуулах гэсэн харуулах. Эцэст хүн тусах гэсэн 

гарчигийг хэрэглэхдээ фэномэний жинхэнэ утгаар өөрийгөө харуулах гэнэ. Дээрх гурван 

янзын хэрэгийг тусгал гэдэгээр нэрлэвэл будилах зайлшгүй. 

Энэ будилах юугаар өсгөгддөг вэ гэхээр тусгал бас ондоо утгыг агуулах боломжтой. 

Хэрэв хүн мэдээлэгчийг өөрийгөө харуулах дотор илчилэхгүйг харуулбал нэг үгээр 

хэлэхэд өөрийгөө илчилээгүй гэдэгээр гарвал мөн түүнээс цацрахдаа хэзээ ч илчилээгүй 

гэдэгээр илчилээгүйг бодно гэвэл тусгал үүсгэгч гэдэгээр хэлэгдэх ба гэхдээ 

үүсгэгдчихсэний Байх биш: тиймээс энэ тусгал ―зүгээр л тусгал‖. Ингэж үүсгэсэн 

мэдээлэгч өөрийгөө харуулах ба гэхдээ мэдээллэсэний цацраг гэдэгээр бөгөөд харуулсан 

ба гэхдээ цацраг үргэлж өөрийгөө бүтээсэн. Энэ бүтээсэн өөрийгөө харуулаагүй эргээд 

туяа биш. Кант тусгал гэсэн тэрминийг залгаж хэрэглэсэн. Тусгалууд түүнийхээр 

эмпирээр харсан харцны зүйлүүд нэг үгээр хэлэхэд зүйл дотор харуулсан.  Энэ өөрийгөө 

харуулсан мэдээлэн цацарч буйгийн тусгал гэхдээ тусгал дотор нуугдсан.  

Хэрэв өөрийгөө мэдээлж буй гэсэн утгаараа тусгалд өөрийгөө харуулсан гэдэгээр 

фэномэн конститутив гэвэл нэг үгээр хэлбэл привативаар туяа руу хувирах боломжтой 

гэвэл тусгал зүгээр л туяа болчихдог. Тодорхой гэрэлтүүлэг дотор хүн хэрхэн харагддаг вэ 

гэвэл хацар улаан мэт. Энэ улайралт халуурч буйгийн мэдээлэл бөгөөд организм доторх 

сааталыг индицлэнэ.  

Фэномэн өөрөө өөрийгөө харуулдаг гэдэг утгаараа юмсын онцгой уулзалдах төрөл. Тусгал 

фэномэний эсрэгээр тусгал байгаа-нууд доторх байгаа-г заасан заалт. Гэхдээ заагч 

(мэдээлэгч) хэдийд үйлдэж буйдаа хангалттай вэ гэхээр түүнд өөрт харуулж буй фэномэн 

гэвэл. Тусгал ба туяа хоѐр янз бүрээр фэномэнд суурилсан. Фэномэний энэ 

будилиантуулсан олон янз жишээлбэл: фэномэн, туяа, тусгал, зүгээр тусгал гэх мэт 

нэрлэгдэнэ. Дээрх будлиан хэдийд тайлагдах вэ гэхээр фэномэн гэсэн ухагдахуун 

анхнаасаа өөрийгөө өөрөө харуулсан гэж ойлгогдвол. 

Хэрэв дээрх фэномэний ухагдахуун тодорхой бишээрээ мөн Байгаа-нуудыг фэномэн гэж 

хэлбэл өөрийгөө харуулагч  Байгаа-нууд уу эсвэл Байх-ын характэр уу гэдэг нээлттэй ба 

тиймээс энд зөвхөн формалчилсан фэномэний ухагдахуун хэрэглэгдэнэ. Хэрэв өөрийгөө 

харуулсан дотор гэдэгээр байгаа-нуудыг ойлгоно гэвэл нэг үгээр хэлэхэд Кантын утгаар 

эмпирчилсэн харцаар ойртох боломжтой гэвэл формалчилсан фэномэний ухагдахуун 

зөвөөр хэрэглэгдэнэ. Фэномэнийг ингэж хэрэглэсэнээр бүдүүлэг фэномэний ухагдахууны 

утга биелэгддэг. Кантын проблэматикаар фэномэнийг хэрхэн фэномэнологичилон ойлгох 

вэ гэдэг ондоо ялгаагаар дараахаар иллустрацалдаг ба үүнийг дараах гэнэ: тусгалууд дотор 

буюу бүдүүлэг ойлгогдсон фэномэнүүд дотор тааралдсан буюу явагдсанууд сэдэвчилэгдэн 



харуулагдаагүй гэвэл сэдэвчилсэнээрээ өөрийгөө харуулахад хүргэгддэг ба энэ өөрөө 

өөрийгөө харуулагч (харах харцын формууд) фэномэнологийн фэномэнүүд. Ингэхээр орон 

ба хугацаа хэрхэн харуулах ѐстой вэ гэхээр тэд фэномэнүүд болох ѐстой ба үүнийг Кант 

трансцэндэнтал хэллэг гэдэгээр зөвтгөдөг ба мөн Кант хэлэхэд орон гэдэг зарчимын 

априорчилсон дотоод гэдэг. 

Хэрэвээ фэномэнологичилсон фэномэний ухагдахуун ерөөсөө ойлгогдох ѐстой гэвэл 

гэхдээ өөрийгөө харуулагч хэрхэн тодорхойлогдсон гэдэгээс хамааралгүй гэвэл 

формалчилсан фэномэний ухагдахууны утгаараа түүнийг харах харц мөн бүдүүлэг утга 

доторх зөв хэрэглэгээ хойшлуулшгүй уридчилгаа. Фэномэнологийн өмнөх ухагдахууныг 

фиксчилэхийн өмнө логосын утгыг хүрээлэх хэрэгтэй ба тэгсэнээр ямар утгаараа 

фэномэнологи фэномэнүүдийн сайэнс хэрхэн болж чадах вэ гэдэг тодорхой болно. 

Б. Логос ухагдахуун  

Логос (λογος) гэсэн ухагдахуун Плато ба Аристотэлийн үед олон утга агуулсан ба 

ингэхдээ тэдгээр утгууд хоорондоо салаалсан. Гэхдээ суури ухагдахуун позитивоор 

гараагүй. Гэхдээ энэ туяа хэдий удсан бэ гэхээр суури утгын интэрпритаци анхдагч 

утгаараа хүрэлцээтэй хийгдээгүй. Хэрэв бид логосын суури утгыг ярина гэвэл түүний 

үгчилсэн орчуулга түүнийг бүрэн тодорхойлох гэсэн тодорхойлолтоос сална. Үүний 

шалтгаан юуны тухай ярисан бэ гэдэгээрээ. Логос гэсэн үгийн  дараа дараагийн утгын 

түүх түүний хажуугаар сүүлд философид яригдсан дурын интэрпрэтацууд юуны тухай 

яриж буй вэ гэдэг гол утгыг дарагдуулдаг ба гэтэл тэр яриа эртнээс нээлттэйгээр ирсэн. 

Логосыг орчуулахдаа: ухамсар, ялгаварлал, ухагдахуун, дэфиниц, шалтгаан, харицаа гэж 

орчуулж иржээ. Тиймээс логос ийм олон утгатай тул түүний тухай яриаг хэрхэн 

модификацлах мөн сайэнсын доторх хэлний хэрэглэгээнд хэрхэн модификацлах вэ? 

Хэдийгээр логосыг хэллэг гэдэг ойлголтоор ялгаварлал гэдэг ч дээрх орчуулга 

фундамэнтал утгыг гаргаагүй.  Хэдийгээр түүнийг ялгаварлал гэдэг утгаар өнөөдөр 

ялгаварлалын тэори гэж ойлгодог ч гэсэн. Логос ялгаварлал гэдэгийг примэрээр хэлээгүй 

ба хэдийд вэ гэхээр түүнийг ―холбоо‖ эсвэл санал гэж ойлговол ялгаварлал гэхгүй.  

Логос гэдэг яриа илүүтэйгээр дараахыг хэлдэг: δηλούν
35

 үүний илэрхийлэл яриан доторх 

яриа. Аристотэл ярианы функцийг илүү хурцаар дараах эксплицэлсэн: άποφαίνεζύαι
36

 

логос харах гэсэн ойлголт ба гэхдээ юуны тухай ярисаныг харах ба яриж буйд харагдсан. 

Нэг үгээр хэлэхэд хоорондоо ярилцаж буйнуудын харах. Тиймээс яриа харагдах гэсэн 

ойлголт ба түүний тухай л яридаг. Хэрэвээ яриа үнэнч яриа гэвэл өөрөөр хэлбэл яригдаж 

буй тухай яриа өрнөнө гэвэл яриагаар зарлаж буй гэдэгээрээ яригдсан илчилэгдэж 
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тэгсэнээрээ бусад нэвтрэхэд орц олгоно. Энэ άπόφανζις
37

 логосын структур. Яриа бүр 

дээрх илчилсэн модуст харуулсан гэдэг утгаараа тохирохгүй. Жишээлбэл: -тэгээч, тэгнэ үү 

гэсэн өөрөө илчилсэн гэхдээ ондоо.  

Бодит утгаараа ярих гэдэг харуулах гэдэгээрээ хэлэхийн характэр. Энэ хэлэх үгээр аялан 

дуу гаргахыг хэлнэ. Логос аялуулсан дуу бөгөөд түүн дотор тухайн зүйл харагдсан.  

Логосын функц άποφανζις гэдэг утгаараа харуулах гэсэн функцтэй тул логос ζύν?εζις 

түүний структур форм. Энд синтэз  холбох эсвэл төсөөлөлүүдийг залгах биш бас психийн  

илрэлүүдээр оролдох биш мөн ямар холбоосоор проблэм үүсэх ѐстой биш цаашилбал 

доторхыг гаднах физиктэй тохируулах биш. Ουν
38

 цэвэр апофан
39

 утгатай бөгөөд дараахыг 

хэлнэ: нэг юуны хамтдаа  юу гэдэгээр харуулсаныг хэлнэ.  

Яагаад гэвэл логос харагдуулсан гэсэн ойлголт тул тэр үнэн эсвэл худалын магадтай. 

Гэхдээ энд констуркцалсан үнэний ухагдахуунаас таарсан гэдэг утгаар чөлөөлөгдөх 

хэрэгтэй. Энэ идэй άλήϑεια
40

 тэр ухагдахуун дотор примэр биш. Логосын үнэн байх 

άλη?εύειν гэдэг утгаараа дараахыг хэлдэг: энд яриж буй Байгаа-нууд λέγειν
41

 утгаараа 

далдлагдсанаас гарган авах ба тэгсэнээрээ далдлагдаагүй гэдэгээр харуулах тул нээлт 

хийх. Үүнтэй ижил буруу ψεύ!εζ?αι
42

 гэдэг утгаараа андуурсан гэдэгээрээ далдлагдсан. 

Тиймээс нэг юу гэдэгээр харуулах ба тэгсэнээрээ түүний бишийг юу гэдэгээр тавидаг.  

Яагаад гэвэл үнэн байх дээрх утгатай тул логос харагдуулсаны тодорхой модус ба  

тэгэхээр логосын үнэний примэр ―газар‖ гэдэгээр хэлэгдэхгүй. Өнөөдөр үнэнийг 

ялгаварлалд хамаарна гэж тодорхойлсоор дасчээ. Тэгсэнээр энэ тэзээр Аристотэлд 

суурилсан ба энэ суурилалт тэр зөв биш мөн Грекийн үнэний ухагдахуун буруу 

ойлгогдсон. Үнэн Грек утгаараа логосоос өмнөх ухагдахуун бөгөөд αϊζ𝜗ηζς
43

 энэ нэг юуг 

энгийн мэдрэхүйгээр мэдэрсэн. Хэрэв αϊζ𝜗ηζς дараах ϊδια
44

 зориулбал зөвхөн түүгээр 

оруулсан байгаа бөгөөд жишээлбэл: өнгө харна гэдэг түүнийг мэдэрсэн үргэлж үнэн. Энэ 

юу гэсэн үг вэ гэхээр хараа үргэлж өнгийг нээдэг, сонсгол үргэлж дууг нээдэг. Тиймээс 

цэвэр ба анхны мэдрэхүйгээр үнэн. Гэхдээ нээсэн гэдэгээр. Тиймээс далдлагдахгүй ба 

цэвэр νοεϊν ингэж энгийнээр харсан Байгаа-нуудын энгийн Байх тодорхойлолтыг мэдрэх. 
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 άπόφανζις – bring to light-гэрэлтэх 
38

 Ουν-to confirm-баталгаажуулах 
39

 Apophantische-апофан-хэллэг 
40

 άλήϑεια-actually- одоогийн  
41

 λέγειν-cover-бүрхүүл 
42

 εύδεζϑαι-ambush-урхи 
43

 Αϊζ𝜗ηζς-sense-мэдрэл 
44Ϊδια-idea-идэй 



Энэ νοεϊν хэзээ ч далдлагдахгүй бас хэзээ ч буруу биш. Тиймээс тэр үйлдэл άγνοεϊν
45

 

гэдэгээр үлдэх ба энгийн таарсан оролтонд хангалтгүй.  

Тиймээс энэ цэвэр харуулахыг гүйцэлдүүлэх форм биш бөгөөд харин ондоод заасан ба 

юу гэдэгээр харуулсан. Ингэсэнээрээ энэ синтэзийн структураар далдлах боломжийг 

авдаг. Ялгаварлалын үнэн гэдэг зөвхөн энэ далдлахын эсрэг бөгөөд тиймээс үнэний олон 

дахин суурилсан фэномэн. Рэализм бас идэализм Грекийн үнэнийн ухагдахууны утгыг 

дутаасан ба тэндээс идэй-ний сургаалын зөвхөн боломжийг л философийн танихуй 

гэдэгээр ойлгосон.  

Яагаад гэвэл логосын функц энгийн харуулах гэсэнээрээ мөн байгаагийн мэдэрүүлэх 

гэсэнээрээ логос ухамсар гэсэн утгатай. Мөн яагаад гэвэл логос зөвхөн λέγειν
46

 утгаар 

хэрэглэгдэхгүй харин λεγόμενον
47

 гэдэг утгаар хэрэглэгдэх ба яагаад гэвэл тэр 

ύπο𝜒𝜀ί𝜇𝜀𝜈𝜊𝜈48 гэсэн ойлголт тул хандан хэлэх ба ярилцах гэсэний суури тул логос ба 

λεγόμενον бол рацио.  Логос ба λεγόμενον дараах утгатай: хандах хэлэх гэдэг тухайн 

харицаанд харагдах ба тэгсэнээрээ логос харицах ба харицаа гэсэн утгатай.  

Ингэж апофаны ярианы интэрпрэтац логосын анхдагч функцийг тодоруулахад 

хангалттай.  

Үргэлжилэл бий... 

Э. Алтаншагай 
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 Άγνοεϊν-unknowing-мэдэхгүй 
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 Λέγειν-sweetheart-амраг  
47

 Λεγόμενον-speak out-тоочих 
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 ύπο𝜒𝜀ί𝜇𝜀𝜈𝜊𝜈- to have-бий 
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 Байх ба Юу ч биш 

Үргэлжилэл... 

3. Прэрэфлэксив cogitо ба прэципэр-ийн Байх 

Магад хүн ингэж асуух магад. Дээр дуридсан хүндрэлүүд бүгд тодорхой Байх-ын тухай 

нэгтгэлээс гаралтай. Нэг үгээр хэлэхэд тусгал гэсэн ухагдахуунтай ер тохирохгүй 

онтологичилсон рэализмаас гаралтай гэдэгийг асуух боловуу. Тусгалын Байх гэдэг тусгал 

өөрөө тусдаг. Яагаад гэвэл бид рэалитиг фэномэнд хязгаарладаг тул фэномэний тухай юу 

гэж хэлэх вэ гэхээр хэрхэн туссанаараа л Байх гэнэ. Тэгэхээр яагаад бид тусгалын Байх-ыг 

түүний тусгал гэдэгээр эцэст хүртэл бодож мөн хэлж чадаагүй вэ. Гэтэл энэ ердөө л 

Бэркли-ийн хуучин ―esse est percipi
49

‖ тухай хэлсэн үгийн шинэ сонголт. Яг л үүнийг 

Хуссэрл фэномэнологичилсон рэдукцээр ноэма
50

-г рэал биш гэж нэрлэж мөн тайлбарласан 

ба ингэхдээ түүний ―esse‖-г цааш  ―percipi‖ гэсэн.  

Гэхдээ энд Бэркли-ийн алдарт томѐолол биднийг хангахгүй. Ингэхдээ  дараах хоѐр 

шалтгаанаар. Нэгт ―percipi‖-гийн натурын шалтгаан, хоѐрт  ―percipere‖-ийн шалтгаан.  

―Рercipere‖-ийн натур. Хэрэвээ мэтафизик бүр танихуйн нэг тэориг уридчилдаг гэвэл  

урвуугаар танихуйн тэори бүр нэг мэтафизикийг уридчилдаг. Тэгэхээр үүний утга Байх-ыг 

түүний танихуйд рэдукцлэхийг идэализм хайдаг ба тэгсэнээрээ танихуйн Байх ямар нэг 

шинжээр баталгаажих ѐстой. Хэрэв тэдгээрийг анхнаасаа өгөгдсөн гэвэл нэг үгээр хэлэхэд 

тэдгээрийн Байх-ын тухай шалтгаануудыг хичээхгүйгээр өгөгдсөн гэвэл мөн ―esse est 

percicpi‖-г баталсан гэвэл ―мэдэрсэнийг мэдрэмжлэх‖ гэдэг тоталити зохистой Байх-р 

тээгдээгүй тул юу биш дотор уусна. Ингэж танихуйгийн Байх танихуйгаар хэмжигдэхгүй 
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 Esse est percipi-being is perception-байх гэдэг мэдрэмжилэл 
50

 Ноэма-noema-оюунаар харах 



ба тиймээс Ингэж танихуйгийн Байх танихуйгаар хэмжигдэхгүй ба тиймээс ―percipi
51

‖-

гээс мултарна. Ингээд percipere-гийн болон percipi шалтгаанчилсан Байх өөрөө percipi-гээс 

мултрах ѐстой ба тэгсэнээрээ тэр трансфэномэнал. Бид одоо анхныхаа цэг рүү буцаж 

очлоо. Percipi тусгалын хуулиудаас мултарсан Байх рүү чиглэжээ. Харин дээрх 

трансфэномэнал Байх субэктийн Байх. Тиймээс percipi percipiens
52

-руу, танисан танихуй 

руу, танихуй таниж буй Байх руу чиглэсэн ба тиймээс танигдсан биш. Ингэж ухаан руу 

чиглэнэ. Үүнийг Хуссэрл ойлгосон ба хэдийгээр ноэма түүнд ноэзис-ийн риэл коррэлат 

биш ч гэсэн мөн тэдгээрийн онтологичилсон хуули percipi ба ингэсэнээрээ Хуссэрлд 

ноэзис
53

 рэалити гэдэгээр тусдаг ба түүний гол шинж рэфлэксийг гаргах ба түүнийг тэр 

―али хэдийн энд Байсан‖ гэдэгээр танидаг. Таниж буй субэктийн Байх-ын хуули тэгэхээр 

ухаантай Байх. Ухаан гэдэг онцгой нэг таних модус биш ба нэг үгээр хэлэхэд дотоод 

мэдрэхүй биш ба өөрийгөө таних биш. Харин ухаан субэктийн трансфэномэналчилсан 

Байх-ын димэнсион.  

Энэ Байх димэнсионыг илүү ойлгохыг оролдоцгооѐ. Бид ухаан гэж таниж буй Байх гэж 

хэлсэн. Тэгэхдээ тийм л гэсэн ба харин танисан гээгүй. Тиймээс танихуйн тухай приматыг 

орхих хэрэгтэй ба хэдийд вэ гэхээр танихуйг өөрийг шалтгаанчилна гэвэл. Хэдийгээр 

ухаан танидаг бас өөрийгөө танидаг ч өөр рүүгээ буцаж чиглэсэн танихуйгаас ялгаатай.  

Хуссэрлийн харуулсанаар бүх ухаан нэг юуны тухай ухаан. Үүний утга гэвэл 

трансцэндэнт обэктыг гаргах ухаан өгөгдөөгүй ба хэдийгээр хүн ухааныг агуулга үгүй гэж 

хүссэн ч. Энэ ноитрал өгөгдөлүүдээс хүн татгалзах ѐстой ба яагаад гэвэл тэд сонгогдсон 

хамааралын систэм гэдэгээрээ ертөнц эсвэл псих
54

 гэдэгээр  конституцлагдсан. 

Жишээлбэл: ширээ ухаан дотор биш. Тэр ч бүү хэл ширээ бол төсөөлөл ч биш. Ширээ 

өрөөн дотор, цонхны хажууд гэх мэт. Ширээний эксистэнц гэдэг ухаанд зориулсан 

опацитигийн
55

 цэнтр. Гэтэл нэг юмны тотал агуулгыг бүртгэнэ гэвэл төгсгөлгүй процэсыг 

шаардана. Энэ опацитиг ухаан руу оруулна гэдэг инвэнтар
56

 ба энэ инвэнтар төгсгөлгүй 

рүү өөрөө сунах ба ингэсэнээрээ ухааныг нэг юм болгож харин cogito-г хаяна. Тэгэхээр 

философийн анхны алхам юу вэ гэхээр юмсыг ухаанаас зайлуулж, ухааны ертөнц рүү үнэн 

харицааг дахин хэрэгжүүлэх. Тэгсэнээрээ ухаан ертөнцөөс гаргасан ухаан. Ухаан бүр 

гаргадаг ба обэктод хүрэхийн тулд трансцэндэнцлэдэг мөн дараах гаргалтанд тамирдана: 

миний одоогийн ухаанд буй интэнционууд руу өгөгдсөн бүгд гадагш чиглэсэн ба тиймээс 

ширээ рүү чиглэсэн. Миний бүхий л ялгаварласан эсвэл практикчилсан ажилууд мөн 

миний момэнтон аффэктууд трансцэндэнцлэгдэх ба тиймээс ширээ рүү чиглэсэн мөн 
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түүнд абсорпцлогдсон
57

. Ухаан бүр танихуй биш (жишээлбэл аффэктив ухаан гэж бий). 

Гэхдээ таниж буй ухаан бүр түүний зүйлс гэж буйгийн танихуй.  

Таниж буй ухаан түүний зүйлсийг танисаны зайлшгүй ба хүрэлцээтэй болзол юу вэ гэхээр 

ухаан өөрөө танихуй Байх гэдэгээр. Зайлшгүй болзол дараах: хэрэв миний ухаан ухаан 

биш гэвэл ширээний тухай ухаан ба тиймээс энэ ширээний ухаан бөгөөд түүнийг 

ухаараагүй гэсэн ойлголт. Тиймээс өөрийнхөө тухай мэдээгүй ухаан ба тэгэхээр 

ухаараагүй ухаан. Гэтэл энэ абсурд.
58

 Хүрэлцээтэй болзол дараах: би энэ ширээний тухай 

ухаантай гэдэгээрээ надад  зөвхөн ухаан хэрэгтэй. Тиймээс би хэрэг дээрээ түүний тухай 

ухаантай. Гэтэл энэ ширээ эксистэнц гэдэг тухай баталгаа хийхэд хүрэлцээтэй биш. Харин 

тэр ширээ надад эксистэнц гэдэгээрээ хүрэлцээтэй.  

Тэгэхээр ухааны тухай ухаан гэж юу вэ? Бид танихуйн приматын тухай иллиузэд 

дарагдсан. Тэгсэнээрээ бид Спиноза
59

-ийн ―idea ideae‖-ээс ухааны тухай ухаан гаргахдаа 

бид бэлэн болцгоожээ. Ондоогоор хэлбэл танихуйн тухай танихуй гаргахад. Хэрэв 

Алаин
60

 ―мэдлэг мэдлэгийн тухай ухаан‖ гэсэн эвидэнцийг
61

 илэрхийлэхийг хүсвэл тэр 

дараахаар орчуулна: ―хүн мэддэг тул мэдлэг мэдлэг‖. Ингээд бид рэфлэксийг буюу ухааны 

тухай ухааныг тависан гэдэгээр нэг үгээр хэлэхэд ухааны тухай танихуйг дэфиницлэлээ. 

Энэ бүрэн ухаан  нэг юунд чиглэсэн. Тэр өөртөө биш нэг үгээр хэлэхэд рэфлэкцлэсэн 

ухаанд чиглээгүй. Ингэж тэр трансцэндэнцлэх ба ертөнцийн тухай гаргасан ухаантай адил 

түүнд тамирдана. Юунд тамирдах вэ гэхээр юунууд руу зорихоос. Энэ юу тэгэхээр өөрөө 

ухаан.  

Энд харагдсанаар бид ухааны тухай ухааны интэрпрэтацийг акцэптлэх боломжтой мэт. 

Ухааныг танихуйд рэдукцлэсэн юуг имплицлэдэг вэ ухаан руу субэкт обэкт дуалитиг 

оруулдаг ба яг танихуйтай адилаар. Хэрэвээ бид таниж буйгаараа танисан хосын хуулийг 

акцэптлэнэ гэвэл гуравдагч гишүүн зайлшгүй. Тэгсэнээрээ танигдаж буй өөрийн зүгээс 

танигдах ба ингээд бид дараах дилэммагийн өмнө зогсоно. Жишээлбэл дараах дараалалын 

нэг гишүүн: танигдсан-танигдаж буй танигдсан-танигдаж буйгийн танигдсан танигдаж 

буй гэх мэт. Ингээд фэномэний тоталити танигдахгүй руу очих ба нэг үгээр хэлбэл үргэлж 

түүний ухаарагдахгүй рэфлэкс рүү сүүлчийн гишүүн гэдэгээр очно. Үгүй гэхэд бид 

инфинит рэгрэсийн (idea ideae ideae) зайлшгүйг батална. Энэ мөн абсурд. Ингэж бид 

танихуйг онтологичилж шалтгаанчилахын тулд дараагийн зайлшгүй рүү очно: түүнийг 

танихуйчилж шалтгаанчилна. Тэгэхээр дээрх хослолын хуулийг ухаан руу оруулж 

болохгүй гэж үү? Ухаан өөрөө хослол биш. Хэрэв бид инфинит рэгрэсийг авахгүйг хүсвэл 

шууд болон когнитив
62

 биш хамаарал өөрөөсөө бас өөр рүүгээ чиглэх ѐстой.  
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 Абсурд-гаж буруу 
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 Спиноза-Холландын философич 
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 Алаин-францын философич. 
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 Эвидэнц-баталгаа 
62

 Когнитив-танигдахуй 



Гэхдээ рэфлэксив ухаан рэфлэкцлэсэн ухааныг өөрийнхөө юу гэдэгээр тавидаг: 

рэфлэксийн акт дотор рэфлэкцлэсэн ухааны тухай ялгалтыг гаргадаг ба жишээлбэл 

түүнээс би ичнэ, түүгээр би бахархдаг, түүнийг би хүснэ, түүнээс би татгалзана. Миний 

шууд ухаан мэдрэмжилэхийн тулд ялгадаггүй, хүсдэггүй мөн ичдэггүй. Миний мэдрэмж 

танигдахгүй бас тавигдахгүй. Миний одоогийн ухаан доторх интэнцүүд бүгд гадагш  

ертөнц рүү чиглэсэн. Үүнээс урвуугаар миний мэдрэмжийн спонтан
63

 ухаан миний 

мэдрэмжийн ухаанд конститутив ондоогоор хэлэхэд обэкт гаргах ухаан бүр өөрийнхөө 

тавиагүй ухаан. Хэрэв би энэ хайрцаг доторх тамхинуудыг тоолбол би тамхинуудын 

хамын обэктив чанарыг задалсан илэрхийлэл мэт: тэд арван хоѐр ширхэг. Энэ чанар 

миний ухаанд ертөнц дээр эксистэнцлэдэг чанар мэтээр тусна. Тэдгээрийг тоолохын тулд 

надад заавал тавилгын ухаан хэрэггүй. Би өөрийгөө тоолдог гэдэгээр танисан биш. Үүний 

баталгаа гэвэл спонтан нэмж чаддаг хүүхэд дараагаар хэрхэн хийсэнээр тайлбарлаж 

чадахгүй. Пиагэтийн
64

 туршилтууд Алаины формулын няцаасаныг дараахаар харуулдаг: 

―хүн мэдэж буй тул мэдлэг мэдлэг‖. Яагаад гэвэл тэдгээр тамхинууд арван хоѐр ширхэг 

гэж задлагдсанаар тэр агшинд би өөрийнхөө нэмж буй ажилын талаараа тэтчилсэн
65

 биш 

ухаантай. Хэрэв хүн намайг ингэж асуувал: та энд юу хийчихэв ээ? Гэвэл би ингэж 

хариулна: би тоолж буй. Энэ хариулт миний рэфлэксээр хүрсэн инстант ухаан зөвхөн биш 

харин рэфлэкцлээгүй өнгөрсөн ухаанууд ба тэдгээр миний шууд биш өнгөрсөнд  

үргэлжийн рэфлэкцлээгүйгээр үлдэнэ. Тиймээс рэфлэкс рэфлэксчилсэн ухааны эсрэг 

примат биш: тэдгээр өөрөө өөрсөдийгөө илчилэхгүй. Түүний эсрэгээр рэфлэкцлэсэн биш 

ухаан рэфлэксийг боломжжуулна: жишээлбэл прэрэфлэкс cogito өгөгдсөн ба Картэсийн 
66

cogito-ийн болзол. Үүний хажуугаар тоолох гэсэн тэтчилсэн биш ухаан миний нэмэх 

ажилын болзол. Хэрэв тийм биш гэвэл тоог нэмэх хэрхэн миний ухаануудын нэгтгэсэн 

сэдэв болох вэ? Энэ сэдэв нэгтгэх болон эргэн танихын олон синтэзүүдийг эзэмшсэнээр 

өөрөө өөртөө ирцлэх ѐстой ба гэхдээ юм гэдэгээр биш харин опрэтив интэнцион гэдэгээр. 

Энэ Хайдэггэрийн илэрхийлсэнээр зөвхөн оруулсан оруулалт гэдэгээр эксистэнцчилж 

чадна. Тоолох тоол гэсэн ухааныг шаарддаг. Сайн гэж хүн хэлэх болов уу. Гэхдээ энэ 

циркл.Тоолох ухаантай гэсэнээрээ би заавал тоолох ѐстой биш гэж үү? Тэр тийм. Гэхдээ 

энэ циркл биш буюу биднийхээр энэ ухааны натур бөгөөд циркл гэдэгээр эксистэнцлэдэг. 

Үүнийг ингэж дараахаар илэрхийлэх боломжтой: ухаантай эксистэнц гэдэгээр ухаан 

эксистэнцлэх гэж эксистэнцлэдэг. Одоо бид юуг ойлгосон бэ гэхээр яагаад ухааны тухай 

ухаан тавигдаагүй вэ гэдэгийг: ухааны хувид нэг ба түүнийхээр бас ухаан. Тиймээс 

мэдрэмжийн ухаан гэж дэфиницлэгддэг. Нэг үгээр хэлэхэд мэдрэмж. Энэ синтаксын 

шаардлага бидэнд юу тулгадаг вэ гэхээр тавигдаагүй ухааны өөрийн тухай ярихыг 

тулгадаг. Энэ илэрхийлэлийг бид цаашид хэрэглэх боломжгүй яагаад гэвэл ‖өөрийнхөө 

гэдэг‖ танихуйн идэй-г сэрээдэг. Тиймээс бид одоо өөрийнхөө тухай гэсэний тухайг 

хаалтанд хийнэ.  
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 Спонтан-дураараа 
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 Пиагэт-францын философич 
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 тэт-догматик 
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 Картэс-Дэкартын дуализм. 



Өөрийнхөө ―тухай‖ энэ ухаан нэг шинэ ухаан гэдэгээр ажиглагдаж болохгүй харин нэг 

юуны ухаанд ганцхан боломжийн эксистэнцийн модус гэдэгээр ажиглагдах ѐстой. 

Тодорхой нэг юу гурван димэнсионд эксистэнцлэх ѐстой тул интэнц, дур, өвдөх зөвхөн 

шууд бус ухаан тэдгээрийн өөрсөдөөс эксистэнцлэнэ. Интэнцийн Байх зөвхөн ухаан ба 

тэгээгүй гэвэл интэнц ухаан доторх юм
67

. Энд тэгэхээр ямар нэг гадаад шалтгаан \орган
68

ы 

саатал, ухаараагүй импулсууд, ондоогоор үзэх\ психийн учралыг жишээлбэл дурыг 

дэфиницлэх ба ингэсэнээр тэдгээрийн матэриаллаг структурт тодорхой учрал өөрийнхөө 

тухай ухаан гэж үүсэхээр тулгагдсан. Ингэж хүн тэтчилсэн биш ухаанаас тависан ухааны 

квалитиг
69

 гарган авна (ширээний талаар тависан ухааныг мэдрэмж гэдэгээр мөн түүн дээр 

ухааны квалитиг нэмж буй мэт). Цаашилбал танихуйн тэоричилсэн приматын
70

 иллуз 

буцаагдана. Түүнээс гадна психийн учралыг юм болгож мөн ухаарсан гэдэгээр 

квалифицирдэнэ
71

. Үүнтэй ижилээр би жишээлбэл дур логикоор ч гэсэн дурын тухай 

ухаанаас ялгарддаггүй. Дурын тухай ухаан гэдэг дурын хувид конститутив ба түүний 

эксистэнцийн модус нэг үгээр хэлэхэд эд бөгөөд энэ эдээр тэр дур хийгдсэн. Тиймээс 

түүний дараа хэдонист эдийг гаргадаг форм гэдэгээр хийгддэггүй. Дур хэзээ ч дурын 

тухай ухааны өмнө эксистэнц биш. Тэр ч бүү хэл виртуалын эсвэл потэнцын форм 

гэдэгээр ч эксистэнц биш. Потэнцчилогдсон дур зөвхөн потэнциалитигийн дур гэдэгээр 

эксистэнц. Үүнтэй адил ухааны виртуалити зөвхөн виртаулитигийн ухаан гэдэгээр л 

өгөгдсөн.  

Урвуугаар дурыг ухаанаар дэфиницлэхгүй. Тэгсэнээрээ ухааны идэализмд очих ба тэр 

биднийг тойруу замаар танихуйн примат руу буцаана. Дур ухааны ард далдлагдаж 

болохгүй: энэ төсөөлөл биш харин бүрэн абсолут конкрэт учрал. Дур өөрийнхөө тухай 

ухаарсан ухааны квалити биш мөн ухаан өөрөө дурын бас квалити биш. Эхлээд ухаан 

заавал өгөгдөхгүйтэй адил мөн түүний дараа аффэкт гэсэн дур үүсэхгүйтэй адил усыг 

өнгөнд оруулдагтай ижилтгэж болохгүй. Мөн үүнтэй адилаар эхлээд ухаараагүй буюу 

психологийн дур гэж үгүй ба түүний дараа ухаарсан гэсэн квалитийг авсан биш. Байх 

хуваагдашгүй бас уусашгүй гэдэгээр өгөгдсөн. Тиймээс доогуур Байх-ын шинжийг тээсэн 

квалититэй субстанц биш. Харин өөрийн эксистэнцтэй Байх. Дур гэж өөрийн ухааныхаа 

Байх мөн өөрийн ухаан гэдэг дурын Байх хуули. Үүнийг Хайдэггэр зөвөөр формалчилсан 

ба тэр ухааны тухай биш харин Дазайны тухай ингэж бичжээ: Байгаа-ын юу  Байх 

(essentia)  түүний Байх-с (exsistentia) гэдэгээс ойлгогдох ѐстой. Үүний утга гэвэл ухаан 

абстракт боломжийн онцгой эксэмплар гэдэгээр хийгдэх биш харин Байх-ын дотор 

тааралдаж, хийж мөн тээх ба энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр боломжуудын синтэтик дараалал.  
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 Примат-уридуурчилал. 
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 Квалифицирдэх-тохирсон хүн эсвэл тохирсон юм. 



Цааш утга ухааны Байх төрөлүүд бидэнд онтологичилсон баталгааны илрэлийн эсрэг. 

Яагаад гэвэл Байх-ын өмнө ухаан боломжгүй. Харин түүний Байх бүх боломжийн ундрага 

ба болзол бөгөөд түүний эксистэнц түүнийг имплицлэдэг. Үүнийг Хуссэрл (фактын 

зайлшгүй) гэж онож хэлжээ. Тиймээс дурын шинж өгөгдөхийн тулд эхлээд тэр дурын 

тухай ухааны факт өгөгдөх ѐстой. Ухааны хуулийг гаргах төвөгтэй ба яагаад гэвэл түүний 

бүхий л нийлбэрийг конститутлах хэрэгтэй. Хуули гэдэг нэг трансцэндэнтлэсэн танихуйн 

обэкт. Хуулийн тухай ухаан өгөгдөх боломжтой. Харин ухааны тухай хуули өгөгдөх 

боломжгүй. Тухайн ухаанд түүнээс ондоо мотивацийг өгөх боломжгүй. Тэгээгүй гэвэл 

ухаан үйлчилэл гаргалаа гэхэд өөрийгөө ухаараагүй гэсэн үг. Ухаан өгөгдөхгүйгээр ямар 

нэг шинжээр  Байх өгөгдөх ѐстой. Бид ухаанаас хагас ухаангүйг эсвэл пассивитиг гаргах 

гэж ихэнхдээ иллузэд ордог. Гэхдээ ухаан гэдэг ухаанаараа л Байна. Ухаан өөрийнхөө 

ухаанаар л хязгаарлагдана.    

 Ухааны энэ өөрөө өөрийгөө дэфиницлэсэн дэфиниц гэнэт гэдэгээр нэг үгээр хэлэхэд 

―болох‖
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 гэдэг баримтлагдахгүй ба яагаад гэвэл ухаан өөрийнхөө эксистэнцээс түрүүлэх 

ѐсгүй. Ингэж ухаан өөрийгөө бүтээж буйг бас акт гэдэгээр баримталж болохгүй. Тэглээ 

гэвэл ухаан ухааны акт гэгдэж болохгүй. Ухаан гэдэг эксистэнцийг дүүргэх ба ингэж 

өөрөө өөрөөрөө дэфиницлэж буй түүний өөрийн шинж. Тиймээс өөрийнхөө шалтгаан 

гэсэн илэрхийлэлийг буруугаар хэрэглэж болохгүй яагаад гэвэл тэр өөртөө 

шалтгаанчилахаас өөртөө үйлчилэх хүртэлх хамааралыг уридчилдаг урагшлах явц. 

Үүнийг зөвөөр ингэж хэлнэ: ухаан өөрөө өөрөөрөө л эксистэнц. Гэхдээ түүнийг юу ч 

бишээс гаргасан гэсэн ойлголт биш. Тиймээс ухааны өмнө ухааны юу ч биш өгөгдсөн 

гэсэн ойлголт биш. Ухааны өмнө зөвхөн Байх-ын дүүрэлийг уридчилдаг ба тиймээс ямар 

нэг элэмэнт ирцгүй ухааныг заасан биш. Тиймээс ухааны юу ч биш өгөгдөхийн тулд ямар 

ухаан өгөгдөх вэ гэхээр нэг байсан ухаан тэгэхдээ одоо Байгаа биш ухаан. Нэг үгээр 

хэлэхэд анхдагч ухааны юу ч бишийг эргэн танихын синтэз гэдэг гэрч ухаан өгөгдсөн. 

Тиймээс ухаан юу ч бишийн өмнө өөрийгөө Байхаас гаргадаг.  

Мэдээж дээрх дүгнэлтийг зөвшөөрөхөд амар биш. Гэхдээ түүнийг нарийн ажиглавал 

дараах тодорхойгоор тусна. Парадокс юу вэ гэхээр эксистэнц өөрөө өгөгдөхгүй харин 

зөвхөн иймэрхүү л эксистэнцүүд өгөгдсөн гэсэн ойлголтууд биш. Үнэхээрийн пассив 

эксистэнцийн тухай бодох боломжгүй ба нэг үгээр хэлэхэд өөрийгөө гаргах хүчгүй мөн 

өөрийгөө үлдээх хүчгүй эксистэнцийн тухай ярина гэсэн үг. Эндээс харахад жингээ 

хадгалах принципээс илүү интэлгэнц биш өгөгдсөн. Хэрэв али нэг юунаас ирнэ гэвэл 

ухаан тэгээд юунаас ирсэн бэ? Ухаангүйгийн бараан талбараас ирсэн үү эсвэл 

физиологиос ирсэн үү? Хэрэв бид энэ бараан талбар эксистэнц гэвэл мөн юунаас тэдний 

эксистэнц өгөгдсөн бэ гэж асуувал бид пассив эксистэнцийн ухагдахуун руу очно. 

Тиймээс бид ухаантай бишийн тухай ойлгоход хүндрэлтэй ба яагаад гэвэл түүний 

эксистэнц өөрөөсөө гараагүй тэгсэн мөртлөө цаашид үргэлжилсэн. Мөн цаашилбал 

ухааныг гаргах хүчтэй. Яг л үүнтэй ижил бурханыг баталсан ойлголтууд нэлээд тархсан.  
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 Болох-to become-юм үргэлж ондоо юм болдогыг илэрхийлсэн ухагдахуун. 



Ингэсэнээрээ бид танихуйн приматаас татгалзсанаар танигчийн Байх-г нээсэн ба 

абсолутад хүрсэн. Ямар абсолутад хүрсэн бэ гэхээр 17-р зууны рационалистууд логикоор 

танихуйн обэкт гэж дэфиницлэсэн мөн конституцлэсэн абсолут. Тиймээс  танихуйн биш 

харин эксистэнцийн абсолут тул бид танисан абсолут жинхэнэ абсолут жинхэнэ абсолут 

биш гэсэн ойлголтоос мултрах боломжтой. Яагаад гэвэл энэ танихуйтай рэлатив. Энэ 

абсолут танихуйн салбарт гаргасан логикчилсон констуркцын хариу биш харин конкрэт 

үзэлийн субэкт. Тиймээс энэ үзэлд рэлатив биш тэр өөрөө үзэл. Тиймээс үүний гаргалгаа 

субстанциэл биш абсолут. Картэзийн рационализм онтологичилсон эндүүрэл юуг 

хараагүй вэ гэхээр абсолут эксистэнцийн приматаар эссэнцийн өмнө дэфиницлэгдсэн. 

Тиймээс субстанц гэдэгээр нэгтгэгдэхгүй. Ухаан субстанциэл биш. Харин цэвэр тусгал. 

Тиймээс хэрхэн туссан түүгээрээ л эксистэнц. Яагаад гэвэл цэвэр тусгал тул мөн бүрэн 

хоосон тул ингэж тусгалынхаа болон эксистэнцийнхээ идэнтитэтээр абсолут гэдэгээр 

ажиглагдах боломжтой.  

Үргэлжилэл бий... 

Э. Алтаншагай 

 

  



 

Бүх сайэнсийн болон 

урлагуудын зорилго гэвэл сайн. 

Тэгвэл дээд сайн төрийн удирдах урлаг. 

Аристотэл  
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 Сохор Цагчин 

Бүлэг:1 Маш магадтай бишийг тайлбарлах 

Үргэлжилэл 

Фундамэнтал партикалууд хоорондох интэракцуудын тэрмүүдийн тайлбар машины 

моторын төрхийн эцсийн эргэлзээгүй үнэн. Гэхдээ бүлүүр, цлиндр, гал дамжуулагч 

хоорондын интэракцуудын тэрмээр тайлбарлах илүү ашигтай. Компутэрийн төрхийг хагас 

дамжуулагч элэктрон гаралтууд хоорондын интэракцуудын тэрмээр тайлбарлаж чадна, 

тэдгээрийн  төрхийг бас. Физикчид доогуур түвшинд тайлбарлана. Гэвч компутэрын 

тэдгээр түвшин бүрийн төрхийг ойлгохын тулд цаг гаргаж практикт хийж оролдох гэдэг 

элээхээс илүү их зорилго. Тэдгээр элэктрон гаралтууд хооронд олон холболттой. 

Интэракцуудын цөөн тооны тэрмүүдээс ханамжтай тайлбар хийж болно. Тийм болохоор 

бид компутэр ажиллахыг ойлгохыг хүсвэл санах ой, боловсруулах хэсэг, нөөцлөгч, 

хяналтын нэгж, оролт ба гаралт, гар хөшүүрэг гэсэн 6 – н дэд компонэнтуудын 

тэрмүүдийн тайлбарыг уридчилан үзэх хэрэгтэй. Үндсэн 6 – н компонэнтууд хоорондын 

интэракцуудыг гадарлаад бид магад гол компонэнтуудын дотоод организацын тухай 

асуух. Зөвхөн спициал инжэнэрүүд AND ба NOR  түвшинд гүнзгий хүрч судалдаг ба 

харин физикчид бүр илүү гүн хагас дамжуулагчаар элэктрон дамжих төрхийг судалдаг. 

Тэдгээр ―изм‖ сортын нэрүүд миний юмс хэрхэн ажилладагийг ойлгох хирархал 

рэдукционизмтэй
73

 дөхнө. Хэрэв та интэлгэнцийн  хандлагатай сэтгүүлээс рэдукционизм 

тэдгээр юмсын зөвхөн нэг, хүмүүсийн хэн нэгний нүгэл мэт нэрлэдэгээс эсрэгийг уншина. 

Хэн нэгэн өөрийгөө рэдукционист гэх юм бол энэ ни зарим талаараа хүүхэд идэхээс 

буцахгүй гэж ойлгогдоно. Гэвч хэн ч хүүхэд актуалаар иддэггүй. Оршихгүйн 
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 аливаа бүтэнийг хэсэгчилэх утга. Физик химийн процэсээс өөр философийн утга 



рэдукционизмд тэдгээр хүн бүр таагүй. Гэвч хэн эксист вэ тэдгээр төсөөлнө. Жижигхэн 

хэсэгүүдийн тэрмүүдээр төвөгтэй юмсыг тайлбарлахыг оролдох хэсэгүүдийн нийлбэр 

зарим экстрэм домогийн хувилбартай адил. Хиэраржисан рэдукционист организацын 

хиэрарх дахи аливаа хэсэгчилсэн түвшин дэх комплэкс энтитиг тайлбарладаг. Өөрсөдийн  

ямар нэг энтитинүүдтэй хирарх доод түвшиний зөвхөн нэг энтитийн тэрмүүд тэдгээрийн 

өөрийн компонэнт хэсэгүүдийг ихээр бууруулахад шаардлагатай хангалттай комплэкстэй.  

Үүгээр тэд домог яриагүй мөн хүүхэд идэгч рэдукционист хирархийн дээд түвшиний 

тайлбарын төрөлөөс ондоо доогуур төрөлийн тайлбарыг зохих ѐсоор үгүйсгэж нэр төртэй 

болдог. Ондоогоор хэлбэл гүнзгий түвшиний болоод анхан шатны хиэрархалыг тэд 

ялгадаг гэсэн үг. Энэ явдал кваркаас машины карбираторын тэрмийг тайлбарлахыг 

илүүчилдэгтэй адил. Гэхдээ рэдукционистууд карбираторын жижиг хэсэгүүдийг 

тайлбарлах бас ямар нэг жижиг хэсэгүүдийн тэрмүүдийг тайлбарлах бол эцэстээ 

фундамэнтал жижиг партикалуудын тэрмүүдийг тайлбарлах гэдэгт итгэдэг. Рэдукционизм 

бол сэнсэд юмс хэрхэн ажилладгийг ойлгох чин хүсэлийн нөгөө нэр болно. Төвөгтэй 

юмсын ямар төрлийн тайлбарт бид ханамжтай байх талаар бид энэ хэсэгт авч үзэе. 

Механизм хэрхэн ажилладаг вэ? – асуултыг хэлэлцэе. Бид хэсэгүүд хоорондын 

интэракцуудын тэрмүүдийг бас цэгцтэй хирархийн дараалсан мэт давхрааг  төвөгтэй 

юмын төрхөөр тайлбарлан хэлэлцэж болно. Гэвч төвөгтэй юмс эхний газрын эксистэнцэд 

хэрхэн ирсэн бэ гэдэг нөгөө төрөлийн асуулт. Энэ асуулт номын сэтгэл зовоосон хэсэг, 

тиймээс би үүнээс илүүг энд хэлэхийг хүсэхгүй. Би зарим гэнэрал горимыг механизмыг 

ойлгоход хэрэглэхээ сануулах гэсэн. Ганцхан шансад дээрх эксистэнц гэгдэхгүй. Бид 

үүнийг балар эртний обэктууд энгийн хүрэлцэхүйц байсанаас шансаар, энгийн юмсаас 

кумулатив
74

, алхам алхамын трансформацийн консэквэнц мэт эксистэнцэд ирсэнээр 

тайлбарлана. Рэдукционизмын ганц том алхаагаар мэханизмыг тайлбарлаж чадахгүй. 

Учир нэг алхаагаар үүссэн, хэсэг бүр алхам алхамаар, хирарх байрлах ѐстой комплэкс 

юмийг ганцхан юмаар тайлбарлаж чадахгүй. Бага багаар тухай бүрд дарааллуулан 

бүлэглэнэ.  

       Оксфордийн физикал химич Петер Аткинсийн гайхалтай ном болох ―The Creation‖ – 

ингэж эхэлдэг: 

Би таныг оюуны нэгэн аялалаар аялуулая. Энэ бол ойлгохуйн аялал бөгөөд биднийг 

огторгуй, хугацаа, ойлголтын хязгаарт аваачина. Тэнд хүрээд ойлгож болохгүй нэг ч 

үгүй, тайлбарлаж болохгүй ганц ч үгүй, бүх юм ер бусын хялбархан гэж би та бүхэнд 

хэлнэ. Асар том унивэрзэд ямар нэгэн тайлбар хэрэггүй. Жишээлэхэд зааныг авч үзэе: 

Нэгэн цагт молекулууд өрсөлдөн тэмцэлдэхийг сурч заан хэмээх өөрийн гэсэн дүр  бүхий 

өөр нэгэн молекулыг бүтээжээ. Энэ мэтчилэн юмс зааны адилаар улс орон бүрд бий 

болсон. 
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 эрчимжүүлэх 



Аткинс - комплэкс юмсын эволуцийг буюу субэкт матэрийн тухай энэ номондоо 

тааварласан- физикт тохирсон зайлшгүй нэг кондиц. Тэр физикт хэрэгтэй минимум 

кондиц юу болохыг асуусан.  Унивэрзэд хожим заан, бусад комплэкс юмсыг нилээд 

залхуурч бүтээлээ гэхэд минимумдаа ямар ажил хийх вэ? – гэдэгийг харуулсан. Түүний 

хариулт физикийн сайэнтистийнхаар анхнаасаа л түүний бүтээгч залхуу. Бүх юмсын 

амидралыг түүнчилэн юу ч үгүй ( зарим физикчидийнхээр ) эсвэл ( нөгөө хэсэг 

физикчидийнхээр) фундамэнтал жинхэнэ хэсэг бүхэн туйлын хялбар гэсэнийг ойлгохын 

тулд үндсэн нэгж хэсэгүүдийн болзолыг мэдэх ѐстой. Аткинс хэлэхдээ зааныг тайлбар 

хэрэггүй комплэкс юм
75

 гэжээ. Гэхдээ тэр физикийн сайэнтист тул биологчидын эволуцын 

тэорийг хүлээн зөвшөөрдөг. Тэр яг үнэн хэрэгтээ заанд ямар ч тайлбар хэрэггүй гэж 

хэлээгүй ба хэрэв биологчид физикийн зарим нэг фактыг зөвшөөрвөл зааны тухай 

тайлбарыг биологчид хийх илүүчилсэн гэсэн үг. Тэрээр физикийн сайэнтист гэдэгээр 

хандсан. Миний позиц нэмэлт мэдээлэл өгөх. Би биологч хүн. Би физикүүдийн фактуудыг, 

дэлхийн хялбаршуулсан фактуудыг зөвшөөрдөг. Хэрэв физикчид тэдгээр энгийн 

фактуудтай санал нийлэхгүй, ойлгохгүй гэвэл тэр миний проблэм биш. Миний даалгавар 

дэлхийн комплэкс юмс, зааныг тайлбарлах. Физикчидийн проблэм бол үндсэн гарал, 

натурын гол хуули. Харин биологчидын проблэм комплэксүүдийн проблэм. Биологчид 

юмс хэрхэн ажилладагийг бас комплэкс юмсууд эксистэнцэд хэрхэн ирсэнийг мөн энгийн 

юмсын тэрмүүдийг тайлбарлахыг оролддог. Тэр ажиглах даалгавараа дууссанд тооцох 

хэдийд вэ гэхээр судалж буй энтитигээ энгийн болтол судлаад физикчидэд 

баталгаатайгаар хүлээлгэн өгсөн үед л. Миний тэдгээр комплэкс обэктын характэризацийг 

ухаарсан-маш магадтай биш статистикийн заавар бол тусгайлан нэрлэхэд магадгүй 

хожимдсон идиосинкратикаар
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 тусна. Физикийг ингэж характэрчилж буй энгийнийг 

судалсан мэт. Хэрэв та зарим комплэксүүдийг өөрөөр дэфиндэх замыг илүү дээр гэвэл би 

дургүйцэхгүй харин баяртайгаар таны дэфиницээр дискусдэнэ. Статистикын хувид маш 

магадтай бишийн квалитиг хожимдсонгүйгийн чиглэлд юу гэж нэрлэхийг хэрхэн сонгох 

вэ ач холбогдолтой квалити. Яагаад гэвэл тэдгээр спэциал тайлбарыг шаарддаг. Энэ 

квалити бол характэржсэн биологийн обэктуудыг физикийн обэктуудын эсрэг 

характэрлэдэг. Бидний тайлбарын төрөлүүд физикийн хуулиудтай зөрчилдөх ѐсгүй. Энэ 

физикийн хуулийг спэциал замд аваачдаг тул тэдгээрийг физикийн номуудад яридаггүй. 

Тэр спэциал зам бол Дарвины зам. Би үүний фундамэнтал эссэнцийг бүлэг гуравт 

―кумулатив сэлэкц‖ гарчигийн дор танилцуулна. Энэ хооронд би Палэйн онцлоход бидний 

чухал ач холбогдол бүхий проблэм болох илэрхий нүсэр биологийн комплэксүүд ба 

биологийн гоѐ, дэгжин дизайнуудын өнгөцхөн тайлбарыг дагахыг хүслээ. 2-р бүлэг бол 

сарисан багваахайн радиолокацыг нээсэн Палэйн урт хугацааны дараа хэсэгчилсэн 

жишээнүүдийн урт дискус. Энэ бүлэгт Палэй нүдний бүтцийг харж элэктрон 

микроскопын гайхалтайг мэдэрсэн (зураг1). Дүрслэлийн дээр нүд өөрөө байрлаж байгаа ба 

нүд бол харааны багажын адил гэдэгийг харж болно. Камэртэй төстэй гэдэг тодорхой. 

                                                           
75

 Юм-thing-ухагдахуун. 
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 Хэт мэдэрхүйтэй 



Линз нарийн завсарт байнга өөрчилөгдөх үүрэгтэй. Линз бол холимог линзүүдийн 

систэмийн зөвхөн нэг хэсэг ба фокусын тогтмол хариуцлагатай. Фокус линзийн хамт 

булчингуудын даралтаар өөрчилөгддөг (хамэлэон хөдлөхдөө линзээ урагшлуулж, 

хойшлуулах яг камэр мэт). Нүдний торлог бүрхэвчид дүрс буухдаа фотоцэллэнүүдийг 

өдөөдөг.  

  



 

 

Зураг1-ийн тэрмүүдийн Монгол орчуулга 



 Transparent liquid- тунгалаг шингэн  

 Transparent jelly-тунгалаг цэлцэн 

 Lens-нүдний болор 

 Retina-нүдний торлог бүрхэвч 

 Iris diaphragm-нүдний солонгон бүрхэвч  

 Enlarged portion-томоруулсан хэсэг 

 Muscles-булчингууд 

 Blind spot-сохор цэг 

 Optic nerve-оптик нэрв 

 Electronic interface to brain-тархитай холбогдох элэктрон 

 Tough backing layers-ард талын хатуу тулгуур эд 

 Light-гэрэл   

 Rod photocell-фотоцэллэ 

 Nucleus-нуклэус 

 Connecting wire-холбогч эд 

 Mitochondria -митохондр 

 Layers for catching photons-фотон баригч давхарга  

Зураг1 – ийн дунд хэсэгт харуулсанаар нүдний торлог бүрхүүлийн нэг хэсэгийг томруулж 

харууллаа. Гэрэл зүүн талаас тусаж буй. Гэрэлд мэдрэмтгий фотоцэллэ гэрэлтэй тулгарч 

буй анхных биш ба гэрэлийг цааш дамжуулах олон давхаргатай. Энэхүү өвөрмөц 

онцлогын талаар дараа дахин дурдая. Үнэндээ гэрэлтэй тулгарч буй анхны юм бол нөсөөт 

цэллэ бөгөөд тэр тархи болон фотоцэллэнүүдийн хоорондын элэктрон холбогч. Үнэндээ 

нөсөөт цэллэ мэдээллийг тархинд хүрэхээс өмнө боловсруулдаг. Сатэллит компиутэр  

магадгүй илүү зүгээр нэр байж магад. Сохор цэг хүртэл нүдний торлог бүрхүүлийг тойрон 

хүрээлж буй нөсөөт цэллэ тархинд харааны нэрвээр дамжин мэдээлэл хүргэх холбогч 

болдог. Бичил холбогч дээр ойролцоогоор 3 сая нөсөөт цэллэ, бараг 125 сая фотоцэллэнээс 

цуглуулсан өгөгдлийг агуулдаг. Зурагийн хамагийн доод хэсэгт фотоцэллэг томсгон 

харуулсан. Нүдний торлог бүрхүүлийн нөсөөт цэллэ бүхэн дээр 125 сая фотоцэллэ байна 

гэж төсөөлөе. Үүнийг  сайн чанарын сэтгүүлийн зурагтай харицуулбал 5000 дахин 



зурагийг сайжируулж гаргасантай дүйнэ. Зурагийн фотоцэллэ дээрх мэмбраны хуниас 

гэрэлийн цугларсан структур. Тэдгээрийн давхаргууд фотоныг баригч фотоцэллэнүүдийн 

үр дүнг өсгөнө. Хэрэв фотон эхний мэмбранаар баригдахгүй бол дараагийн мэмбран барих 

гэх мэтээр явна. Үүний үр дүнд зарим нүднүүд дан ганц фотоныг илрүүлэх чадвартай. 

Хамагийн сэнситив, хамагийн хурдан кино халисны эмулсион гэрэлийг бариж авахад 

мэмбрантай харицуулахад 25 дахин илүү ажиллах шаардлага гардаг. Зурагийн голд буй 

зуйван дугуй хэлбэртэй цэллэ бол митохондр. Энэ зөвхөн фотоцэллэ дээр үзэгдэх ч бусад 

цэллэд ч буй. Зурагийн зүүн талд буй бөөрөнхий бол нуклэус. Нуклэус амитанд ч 

ургамалд ч бөөрөнхий хэлбэртэй. Нуклэусын тухай 5-р бүлэгт авч үзнэ (илүү дэлгэрэнгүй 

нийт 30 түвшний мэдээлэлийг Encyclopaedia Britannica – с харна уу). Энэ зурагт биеийн 

бүх  цэллэг харуулаагүй зөвхөн нэг цэллэний  зурагийг л харуулав. Хүний биеийн нийт 

цэллэний тоо ойролцоогоор 10 триллион. Таны идсэн стэйк Encyclopaedia Britannica –г 100 

тэрбум хувилсанаас ч илүү хэсэгүүд болон задрах болно.  
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Гадаад хэлний үгсийн дараалалаас тусдаа марталтын процэсийн тухай дурдсан дээрхтэй 

адил экспэрэнсүүд магад хэн нэгэн өөрийнхөө хэлэнд үгсийн дараалалын марталт ялгаатай 

тайлбарыг эссэнциалаар шаарддаг эсэхт гайхахаас шалтгаална. Үнэндээ хэрэв тэр хэдэн 

хоромын дараа сэтгэлээсээ сурсан поэм эсвэл формулаг вариантууд болон завсартай 

гүйцэд бишээр рэпродукцэлнэ гэвэл дуртай биш. Тухайн марталт цугтаа сурсан бүхий л 

зүйлд тэнцүүгээр аффэктэлдэг үгүй боловч дэфиниц хэсэгүүдээс түүсэн мэт. Энэ магад 

 1909 онд Clark University урд.урд эгнээнд: Sigmund Freud, Granville Stanley Hall, C.G.Jung; арын 

эгнээнд: Abraham A. Brill, Ernest Jones, Sandor Ferenczi. 
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буруу рэпродукцийн зарим жишээнүүдийг аналитикчилж шинжилэх бидний оролдлогод 

нэмэртэй.  

Брилл
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 доорх жишээг тэмдэглэжээ:  

―Нэгэн өдөр би залуу дэгжин бүсгүйтэй ярилцахад тэр Кэатаас үе үе иш татсан. Тухайн 

поэмийг ‗Ode to Apollo‘ гэдэг ба тэр доорх мөрүүдийг цээжээр уншсан: 

― In my western house of gold 

Where thou livest in thy state, 

Bards, that once sublimely told 

Prosaic truths that came too late‖ 

Тэр уншлагын үеэр сүүлийн мөрөнд ямар нэг алдаа байсан гэдэгт итгэлтэйгээр олон удаа 

эргэлзсэн. Түүнд илүү гэнэтийн зүйл гэвэл тэр номны талаар хэлэхдээ зөвхөн сүүлийн 

мөрөнд ч биш бусад мөрүүдэд мөн олон алдаануудтай иш татсан гэдэгээ олсон. Коррэкт 

мөрүүд дараахаар уншигддаг: 

‗ODE TO APOLLO‘  

―In thy western halls of gold 

When thou sittest in thy state 

Bards, that erst sublimely told 

Heroic deeds and sang of fate‖ 

Бичмэлээр бичсэн үгнүүд уншлагын үеэр бусадаар солигдсон бас мартагдсан.  

―Тэр өөрийн олон алдаандаа хачирхсан ба тэдгээрийг санамжийн уналтанд хамаатуулсан. 

Би хэдийгээр түүнд үнэмшиж болох ч түүний кэйсэд санамжийн квантатив болон 

квалитатив дистурбанц үгүй ба эдгээр мөрүүдийг иш татахаас өмнөх бидний яриа түүнд 

эргэн дуудагдсан.  

―Бид хайртуудын дундах пэрсоналитигийн дээд-үнэлгээ-ий талаар дискусдсэн байсан. Тэр 

Виктор Хугогийн ―хайр хүнсний худалдаачинаас гадна сахиусан тэнгэр эсвэл бурханыг 

хүртэл бүтээдэг учираас дэлхий дээрх хамагийн агуу юм‖ гэж хэлсэнийг бодсон. Бүсгүй 

үргэлжилүүлсэн: ―Бид хүмүүнлэгт сохороор сүсэглэж дурлахдаа, бүх зүйл төгс, бүх зүйл 

сайхан бас ...бүх зүйлийг рэал бишээр поэтикчилдог. Ийм гайхамшигтай экспэрэнс 

гэдэгээрээ үнэтэй боловч ихэвчлэн аймшигтай гансралыг дагуулдаг. Энэ биднийг 
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бурхадтай нэг түвшинд тавидаг ба урлаачийн активитинүүдийн бүхий л төрөлд биднийг 

татан оруулдаг. Бид рэал поэтчид болдог, поэтриг зөвхөн уншиж  бас иш татдаггүй, гэвч 

бид өөрсөдөө Apollos болдог.‖ Тэр тэгээд дээр өгөгдсөн мөрүүдийг иш татсан.  

―Би түүний эргэн дуудаж чадаагүй мөрүүдийг дурдах шалтаг юу вэ гэдэгийг асуусан. Уран 

илтгэлийн багш шиг л тэр үүнийг олон удаа уншиж дадсан ба эдгээр мөрүүдийг унших 

үед үүнийг хэлэхэд бэрхшээлтэй байсан. Яриагаар ялгахад энэ поэм хэн нэгний дурлалын 

пэрсоналитигийн дээд-үнэлгээний идэйтэй хувийнаар ассоциацалсан мэтээр надад 

суггэстэлсэн. Та тухайн төлөвт байхдаа энэ поэмийг дурссан уу? Тэр хэсэг зуур бодолд 

дарагдсан ба удалгүй дараах фактуудыг эргэн дуудсан: 12 жилийн өмнө тэрээр 18 

настайдаа хүнд дурлажээ.  Сонирхогчидын жүжигчилсэн урлагийн наадамд оролцох 

үеэрээ тэр нэгэн залуутай танилцсан.  Залуу тухайн үед тайзны урлагаар суралцаж байсан 

ба энэ түүнийг хэзээ нэг өдөр кино жүжигийн идол болно гэдэгийг баталсан. Ингэж 

хэлэгдэхээр бүхий л шинж түүнд байсан. Тэр өв тэгш биетэй, дур булаам, тэсрэмтгий, маш 

ухаалаг бас хувирамтгай сонирхолтой байсан. Бүсгүй түүнээс сэрэмжилж байсан боловч 

өөрийнхөө зөвлөгчидийн атаархалд бүгдийг хамаатуулан үүнд анхаарал тавиагүй. 

Бүх зүйл хэдэн сарын турш сайхан үргэлжилсэн. Гэнэт тэр залуугаас түүнд зориулсан 

чиний Apollo нэртэй үгийг бүсгүй хүлээн авсан ба эдгээр мөрүүдийг уншисан. Мөн тэр 

залуу маш их хөрөнгөтэй залуухан хүүхэнтэй гэрлээд зугтаасаныг мэджээ. Хэдэн жилийн 

дараа бүсгүй тэр залууг Барууны нэгэн хотод амидарч байгаа ба тэндээ хойд аавынхаа 

сонирхолоор ажиллаж буйг сонсчээ. 

―Одоо алдаатай иш татагдсан мөрүүд тун илэрхий байна. Хайртуудын дундах 

пэрсоналитигийн дээд-үнэлгээний тухай дискусээр бүсгүй өөрийн хайрласан залуугийнхаа 

пэрсоналитиг дээр үнэлсэн таагүй экспэрэнсээ ухаарах үгүйгээр эргэн дуудсан. Тухайн 

явдал өнгөц ирж чадаагүй, яагаад гэвэл энэ маш таагүй мөн шаналгаатай бодолуудаар 

дэтэрминацлагдсан боловч поэмийн ухаарах үгүй вариантууд түүний одоогийн мэнтал 

төлөвийг илэрхийгээр харуулсан. Поэтикийн илэрхийлэлүүд зөвхөн prosaic-аар 

өөрчилөгдөөгүй байсан, боловч тэд бүхий л эпизодийг тодорхойгоор цухуйлгасан.‖ 

Тухайн пэрсоны сайн мэддэг нэгэн поэмийн үгсийн дараалалын марталтын ондоо нэгэн 

жишээг би авторын үгнээс иш татдаг Dr. К. Г. Иунгаас
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 иш татлаа: 

―Нэгэн хүн ‗Pine-tree Stands Alone‘ гэх мэтээр фамилиар шүлэгээ уншихыг хүссэн. ‗He felt 

drowsy ‘ гэсэн мөрөнд тэрээр ‗with the white sheet‘ гэсэн үгсийг найдлага үгүйгээр 

залгасан. Сайн мэддэг энэ шүлэгний марталт надад илүү онцгой мэт туссан ба тиймээс би  

‗with the white sheet‘ үгсийн тухай бодоход түүний оюунд юу ирсэнийг рэпродукцлэхийн 

тулд түүнээс асуусан. Тэр доорх ассоциацийн бүлэгийг хэлсэн: ―цагаан даавуу цогцосыг  

бүрхсэн цагаан даавууг хэн нэгэнд бодогдуулдаг- зуутан даавуу түүний үхсэн биеийг 

бүрхдэг-пауз-одоо би ойролцоох найзынхаа тухай бодлоо-түүний ах тун саяхан үхсэн-
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түүнийг зүрхний өвчинөөр үхсэн гэж тооцсон- тэр мөн маш тарган байсан-миний найз бас 

тарган ба түүнд ижил хуви тавилан тохиолдож болно гэж би бодсон-магад тэр хангалттай 

дасгал хийдэггүй-би гэнэт айдас төрүүлсэн энэ үхэлийн тухай сонсохдоо таргалалтанд 

өртөмхий өөрийн гэр бүл шигээ надад ч бас адил юм тохиолдож болно-манай өвөө 

зүрхний өвчинөөр үхсэн-би мөн хэтэрхий тарган байна, энэ шалтгаанаас болоод би хэдэн 

өдөрийн өмнөөс таргалалтын эсрэг эм ууж эхэлсэн.‖ 

Иунг тайлбарлахдаа: ―тухайн хүн цагаан даавуугаар бүрхсэн царс-модтой өөрийгөө 

ухаарах үгүйгээр адилтгасан.‖ 

Үгсийн дараалалын марталтын доорх жишээнүүдий хувид би өөрийн найз Будэпэстийн  

Dr. Фэрэнзид
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 талархаж байна. Өмнө дурдсан хоѐр жишээний эхнийхэд поэтригоос авсан 

нэгэн вэрзийн тухай хэлдэггүй боловч өөртөө шинэ хэллэг үүсгэсэн. Энэ магад илүү 

хачирхалтай кэйс болох сүүлийн жишээнд марталт агшины шаардлагаас үүсэх аюулд 

байхад болгоомжилолын диспозалд өөрөө оршидог гэдэгээр бидэнд дэмонстрацлагдана. 

Тухайн алдаа тэгээд ашигтай функц руу дэвшидэг. Дараагаар бид эхэндээ марталт эсвэл 

психийн импотэнцийн шиг инабилитигийн замаар зөвхөн өөрөө манифэстэлж чадах 

дотоод оролдлого гэж зөвтгөхдөө тайвширдаг.  

―Нэгэн социалын цуглаан дээр хэн нэгэн ‗Tout comprendre c‘est toutpardonner‘ гэж иш 

татсан. Өгүүлбэрийн эхний хэсэгт санваартан Годанд үлдээх ѐстой чөлөөлөлт ―өршөөл‖ 

(pardoning)
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-өөр хүрэх хэрэгтэй гэдэгийг анзаарсан. Зочидын нэг энэ ажиглалтыг маш 

сайн бодсон ба энэ намайг хэсэг хугацааны өмнө ямар нэг юмны  тухай илүү сайн бодож 

сайтар цэгцэлсэн критикийн оновчтой санааны тухай өөртөө батлахад зоригжуулсан. Гэвч 

би өөрийн энэ оновчтой идэйгээ давтах гэхэд эргэн дуудаж чадаагүй байсан. Тэээд би 

удалгүй тэднээс холдож өөрийн халхалагдсан бодолуудаа бичсэн. Би эхлээд энэ шаардсан 

бодолын төрөлтийг гэрчилсэн найзынхаа нэрийг мөн Будапэстийн нэгэн гудамжинд энэ 

болсон тухай эргэн дуудсан. Тэгээд би ондоо нэг найзынхаа нэр Максийг эргэн дуудсан ба 

түүнийг бид ихэвчилэн Макси гэж дууддаг. Тэр нэр намайг максим гэсэн үг рүү хүргэсэн 

ба тухайн үед бодолд одоогийн кэйсийнх шиг сайн мэддэг максим үгний хувиралын тухай 

нэг асуулт байсан. Гайхалтайгаар би ямар ч максимийг эргэн дуудаагүй боловч дараах 

өгүүлбэр ирсэн: „God created man in His own image‟ (Бурхан хүнийг өөрийнхөө төсөөгөөр 

бүтээжээ) гэсэн өгүүлбэрийн хувирсан концэпц „Хүн Бурханыг өөрийн төсөөгөөрөө 

бүтээжээ (Man created God in his own image). Ингээд л би өөрийн хайсан рэколлэкцоо 

эргэн дуудсан.  

―Миний найз тэр үед Андрэсийн Гудамд надад хэлэхдээ: „Ямар ч хүмүүн надад харийн 

биш.‘(Nothing human is foreign me). Би үүнийг психоаналитикийн экспэрэнсдээ суурилж 

тайлбарлахдаа ―Чи цаашаа ямар ч амитан надад харийн биш (nothing animal is foreign to 

me) гэдэгийг зөвшөөрөх хэрэгтэй‖ гэсэн. 
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―Гэвч сүүлд би хамтын цуглаан дээр үүнийг хэлэхээс сэрэмжилсэн шаардсан рэколлэкцоо 

олсон. Ухаарах үгүйгийн амитанлагийн тухай надад эргэн ухааруулсан тухайн найзын 

залуу эхнэр бас тэдгээртэй адил байсан. Тэр эмэгтэй тухайн ансимпатэтик 

экспэрэнсүүдийн рэцэпцийн хувид бүхэлдээ бэлтгэгдээгүй байсан гэдэгийг надад 

зайлшгүйгээр эргэн ухааруулсан. Тухайн марталт намайг түүнээс ирэх олон таагүй асуулт 

болон нэгэн найдвар үгүй дискусээс хэлтэрүүлсэн. Мөн тэр ―тэмпорар амнэзиа‖-ийн 

мотив болсон. 

― Халхалагдсан бодол хүмүүний бүтээлд доромжилогдсон шүтээний тухай өгүүлбэрээс 

гарч ирсэн гэдэгийг энд анхаарахад сонирхолтой байна. Хайсан өгүүлбэрт хүн доторх 

амитаны тухай битүү үг байсан. Capitis diminutio
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 хоѐр өгүүлбэрт нийтлэг байдаг. Бүхэл 

асуудал дискусаар стимулацалсан уучилал болон ойлголтын тухай бодолын хэсэгийн 

зөвхөн нэг үргэлжилэлээр тодорхой байсан.  

―Маш хурдан туссан шаардсан бодол намайг магад үүнийг хянаж болохуйц чөлөөтэй 

өрөөнд эргүүлэн татсан гэдэг фактад нийлсэн.  

Би үгсийн дараалалын буруу рэпродукц болон марталтын нэлээд олон кэйсүүдийг 

анализалсан. Эдгээр шинжилгээний нийцтэй дүн намайг aliquis (номын хоѐрдугаар бүлэгт 

анализалсан гадаад үгийн марталт) ба Ode to Apollo-ийн жишээнүүдээр 

дэмонстрацалсанаар марталтын мэханизмууд унивэрсал валидацтай гэж таамаглахад 

хүргэдэг. Тэдгээр иш татсан шиг анализуудыг тэмдэглэхэд үргэлж тохиромжтой биш. Тэд 

ихэнхидээ пэрсонд анализалсан хувийн болон шаналгаатай юмсад чиглэгддэг. Иймээс би 

тухайн жишээнүүдийн анализийн тоог илүүтэйгээр нэмэгдүүлээгүй. Матэриалын тухайд 

хайхараагүй эдгээр кэйсүүдэд юу нийтлэг байдаг вэ гэхээр мартагдсан эсвэл гажигдсан 

матэриал марталтаар гэрэлд ирдэг гэдэг нөлөөг нэмэгдүүлж өгдөг бодолын ухаарах үгүй 

хэсэгтэй зарим ассоциацтай замаар коннэкцолж болдог гэдэг факт.  

Одоо би актуал кэйсүүдийн элэмэнт эсвэл мотивууд хоѐулаа биш гэж одоогоор бидний 

нарийн анзаараад буй нэрүүдийн марталт руу буцаж байна. Буруу актуудын энэ 

формуудаар би өөртөө олон удаа ажигласан ба жишээнүүдийн хувид дутагдалтай 

байгаагүй. Миний шаналж буй мигрэйний хурц өвдөлт нэрүүдийн марталтаас урид 

хугацаанд мэдээлж дадсан байдаг. Би өөрийгөө хүчилсэн ч   өвдөлт өндөр үед ажилдаа 

бууж өгдөг ба бүхий л оноосон нэрүүдийг эргэн дуудаж чаддаг үгүй.  

Минийх шиг тухайн кэйсүүд магад манай аналитикийн оролдлогод хүчтэй обэктын төлөөх 

каузаар хангана.  

Хэн нэгэн марталтын каузац ялангуяа нэрүүдийн марталтыг тархины сиркулатор болон 

функционал дистурбанцуудаас хайх болдог ба эдгээр фэномэнагийн хувид 
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психологичилсон тайлбаруудын төлөөх хайгуулын траублаас өөрийгөө хэлтэрүүлнэ гэдэг 

тухайн ажиглалтуудаас багтаахыг хүчилсэний хэрэг үгүй юу?  

Бүгдэд биш ч тэр өөрийн вариацуудтай бүхий л кэйсэд адил байдаг нэг процэсийн 

мэханизмийн солилцол гэсэн санаа. Гэвч нэг анализийн оронд би тухайн аргумэнтэд 

тохирох харицуулалтыг иш татна.  

Нэгэн том хотын эзэн үгүй дүүрэгт шөнөөр тоомжир үгүйгээр би алхаж явахдаа өөрийн 

түрийвч болон цагаа хулгайлуулж халдлагад өртсөнийг бүгдээрээ таамаглая. Хамагийн 

ойрын цагдаагийн газарт би дараах үгүүдээр хэрэгийг тэмдэглүүлжээ: ―Би тэр мөн энэ 

гудамжинд байсан ба тэнд харанхуйд мөн ганцаараа түрийвч болон цагаа 

хулгайлуулчихлаа.‖ Хэдийгээр эдгээр үгнүүдэд инкоррэкт ямар ч юм байгаагүй ч би 

толгойд зөв биш мэт энэ тэмдэглэлийн үгнүүдийг ялгаж тооцоолон аюулаас гүйсэн. 

Тухайн явдалын төлөвийг коррэктоор харанхуйн дунд мөн байршилын тухай ганцаарааг 

онцолж(favoured) би таних үгүй этгээд(unknown male factors)-д өөрийн үнэтэй зүйлсээ 

хулгайлуулчихлаа гэсэн илэрхийлэлээр дүрсэлж болох байсан.  

Одоо тэгээд марталтын нэрүүдэд хэрэгийн төлөв ялгаатай байх хэрэг үгүй. Сиркулатор 

дистурбанцууд болон хөөрөлийн сулидаагаар дэмжүүлсэн би өөрийн санамжиндаа 

хамаарах оноосон нэрүүд дээрх диспозалын мэдэгдэхгүй психик хүчээр хулгайлуулсан. 

Энэ хүч бүрэн эрүүл болон мэнтал багтаамжийн үед магад санамжийн адилхан уналтын 

тухай авчирах бусад кэйсүүдийнхтэй адил хүч. Өөрт тохиолдсон нэр марталтын тэдгээр 

кэйсүүдийг би анализлахдаа далдлагдсан тухайн нэр миний өөрийн пэрсоныг агуулдаг ба 

миний доторх хүчтэй мөн шаналгаатай эмоцуудыг хатгадаг нэг сэдэвтэй зарим рэлацыг 

харуулдаг гэдэгийг бараг дандаа л олсон. Зурих Сургуул (Блэулэр, Иунг, Риклин)-ийн 

хэрэгтэй мөн үнэлмээр практикийг дагахдаа би дараах форм дох адил зүйлийг илэрхийлж 

болно: далдлагдсан нэр миний доторх ―пэрсонал комплэкс ‖-т хүрсэн. Миний пэрсонд 

нэрний рэлац гэнэтийн ба ихэнхдээ өнгөц ассоциац (ижил дуудлага ба давхар санаатай 

үгс)-аар авчирсан. Энэ магад нэг талын ассоциац шиг гэнэралаар дизайнчилагдсан. Дараах 

цөөхөн жишээ адил натурыг илүү сайнаар үзүүлнэ. 

а. Ривиэра дах сувилалын газар нэгэн өвчитөн надаас зөвлөгөө авахаар хүлээсэн. Би 

тухайн газарыг Гэноагийн ойролцоо гэдэгийг мэдсэн ба мөн тэр газарт хянагчаар байсан 

Герман хамтран ажиллагчийнхаа нэрийг эргэн дуудсан. Гэвч би мэддэг гэдэгтээ 

үнэмшисэн энэ газарыг нэрлэж чадаагүй. Хүлээх зуураа өвчитөнөөсөө асуусан боловч 

надад үлдсэн юу ч байгаагүй ба фамилигийн эмэгтэйчүүд рүү хурдан хандсан.  

―Доктор Х-ийн жижиг институттэй Гэноагийн ойролцоох газарын нэр юу билээ гэж тэнд 

удаан хугацааны эмчилгээнд үлдсэн хатагтайгаас асуухад?‖ 

―тэгэлгүй яахав, магад та тэр бүлэгийн нэрийг мартачихаж. Тэр газарын нэрийг Нэрви 

гэдэг.‖  



Мэдээж надад хангалттай нэрв үүссэн.  

б. Ондоо нэгэн өвчитөн зэргэлдээх зуслангийн амралтын тухай ярисан. Хоѐр фамилиар 

дэн буудалаас гадна гурав дах буудал байсан гэж тооцсон. Би ямар нэг гуравдах буудалын 

эксистэнцэд маргасан ба зэргэлдээ би долоон зуныг өнгөрүүлсэн болохоор түүнээс илүү 

тухайн газарыг мэднэ гэдэг фактыг хэлсэн. Миний зөрчилөөр шинжилсэн тэр тухайн 

нэрийг эргэн дуудсан. Гуравдах дэн буудалын нэр ‗Hochwartner‘ байсан. Мэдээж үүнийг 

би зөвшөөрөх ѐстой. Үнэндээ би долоон зуны турш энэ дэн буудалын эксистэнцийг хамаг 

хүчээрээ үгүйсгэх гэж өөрийгөө хүчилж байсан. Гэвч би яагаад тухайн нэр ба обэктыг 

мартах хэрэгтэй гэж?  Тухайн нэр минийхтэй адил мэргэжилээр практик хийсэн 

Виэннагийн хамтран ажиллагчийн нэртэй маш ойролцоо дуудагдсан учир гэдэгт би 

үнэмшисэн. Энэ миний доторх ―профэционал комплэкс‖-т хүрсэн.  

в. Ондоо нэг тохиолдолд би Reichenhall вагоны буудал дээр төмөр замын тасалбар авахдаа 

ихэнхидээ л өнгөрдөг дараагийн том төмөр замын буудалын маш фамилиар нэрийг эргэн 

дуудаж чадаагүй. Би цагийн хуваариас үүнийг харах гэж хүчилсэн. Тухайн нэр Rosehome 

(Rosenheim) байсан. Ямар ассоциацуудын дагууд би үүнийг хаясанаа удалгүй нээсэн. Нэг 

цагийн өмнө Reichenhall-ийн ойролцоо гэртэй(home) өөрийн эгчийнхээрээ би зочилсон. 

Миний эгчийн нэрийг Rose гэдэг, тэгээд л Rosehome (Rosenheim). Энэ нэр миний ―фамили 

комплэкс‖-оор зөөгдөсөн.  

г. ―Фамили комплэкс‖-ийн энэ прэдатор нөлөөгөөр би комплэксийн бүтэн бүлэгүүдийг 

дэмонстрацалж чадна.  

Нэгэн өдөр өөрийн эмэгтэй өвчитөнүүдийн нэгний дүү залууд зөвлөгөө өгсөн. Би түүнийг 

өмнө олон удаа харсан ба түүний эхний(first) нэр
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-ээр дуудсан. Дараа би түүний 

айлчилалын тухай ярилцахыг хүсэхэд би энэ нэрийг хачирхалтай нэг зам үгүйгээр мартсан 

ба ямар ч замаар би үүнийг эргэн дуудаж чадаагүй. Гудамжаар бизнэс тэмдэгүүдийг 

уншаад алхаж явахдаа миний нүдэнд тааралдсан энэ нэрийг төдөлгүй танисан. Тухайн 

анализ би айлчилагч ба өөрийн ах хоѐрын хооронд төвлөрсөн ―Төсөөтэй кэйсэд миний ах 

түүнтэй эсвэл бүр эсрэгээр төрхжисөн үү?‖ гэсэн асуултанд праллэлаар формчилсон 

гэдэгийг харуулсан. Гадны хүн ба миний өөрийн фамилигийн тухай бодолуудын 

хоорондох гадаад коннэкц кэйс тус бүрт ээжүүдийн тухайн нэр Амэлиар адил байсан  

гэдэг тохиолдолоор боломжтой болгосон. Хожим би ямар нэг тайлбар үгүйгээр өөрсөдөө 

тулгагдсан Фрэнк мөн Даниэл гэсэн субститутив нэрнүүдийг мөн ойлгосон. Эдгээр 

нэрнүүд Амэлиатай адил Шиллэрийг ―Дээрэмчид‖ нэртэй жүжигт гардаг ба тэд бүгдээрээ 

Виэннагийн явган хүн Даниэл  Спитзэрийн шогтой коннэкцолсон. 

д. Ондоо нэгэн тохиолдолоор миний эртний амидралд мэдээжийн рэфэрэнцтэй нэгэн 

өвчитөний нэрийг эргэн дуудаж чадаагүй. Тухайн анализ шаардсан нэрийг нээхээс өмнө 

урт бартаат замыг дагах хэрэгтэй болсон. Өвчитөн өөрийн нүд хараагүй болох вий  гэсэн 

                                                           
82

 First name-үеэс үед хадгалагдаж дуудагддаг фамили нэр.  



айдасаа илэрхийлсэн ба энэ намайг дахиад өөрийгөө буудсан ондоо нэгэн залуу руу 

чиглүүлсэн. Сүүлийнх хэдийгээр түүнтэй холбоотой бүхий л зүйлд рэлацлаагүй ч миний 

эхний өвчитөний нэртэй адил нэр намайг залхаасан. Хэдийгээр би тухайн нэрийг мэддэг 

болсон ч дараа 2 залуугийн тухай түгшүүрт айдасаа өөрийн фамилигийн нэг пэрсон руу 

аваачсан.  

Тэгээд ―өөрийн рэфэрэнц‖-ийн үргэлжилсэн хэсэг надад ихэвчилэн төсөө үгүй боловч 

тухайн нэр марталтын дагууд өөрөө төөрөгдүүлдэг тухай миний бодолуудаар эргэлддэг. 

Энд би гадны хүний тухай сонссон бүгдийг миний өөрийн пэрсонтой харицуулахыг 

хүчилсэн юм шиг мөн миний өөрийн пэрсонал комплэкс бусадаас ирсэн информац бүрээр 

дэвэргэгдсэн мэт. Бас энэ миний өөрийн пэрсоны индивидуал онцлог байх хэрэгтэй гэдэг 

боломж үгүй мэт. Нөгөө талд үүгээр бид гэнэрал доторх гадаад асуудалуудыг ойлгодог 

зам руугаа чиглэх ѐстой. Надад бусад индивидуалууд минийхтэй тун төсөөтэй 

экспэрэнсүүдтэй тааралддаг гэж таамаглах шалтгаанууд бий.  

Энэ төрөлийн хамагийн сайн жишээг би Лэдэрэр нэртэй эрхэмийн пэрсонал экспэрэнсээр 

тэмдэглэсэн. Тэрээр Вэницэд өөрийн хуримын аялалын үеэр өмнө халит танилцсан  

хүнтэйгээ тааралдсан ба түүнийг тэрээр эхнэртээ танилцуулахаар завдсан. Тэр гадны 

хүний нэрийг мартсанаар эхний удаад ойлгомж үгүйгээр амандаа бувтнаж сандарсан. Гэвч 

тэр Вэницэд зайлшгүй таарсан шигээ хоѐрдах удаадаа тэр хүнтэй тааралдахдаа түүний 

эсрэг талд хүрээд таны нэрийг харамсалтайгаар мартчихжээ. Таны нэрийг хэлэхэд бэрхтэй 

бөгөөд түүнээс туслахыг гуйсан. Гадны хүний хариулт хүмүүн натурын нэг хамагийн дээд 

мэдлэгт чиглэсэн: ―Та миний нэрийг ойлгоогүй гэдэгт үнэмшилээ. Миний нэр таныхтай 

адил-Лэдэрэр.‖ Хэн нэгэн гадны хүнд буй өөрийн нэрний нээлт дээрх тав үгүй өчүүхэн 

сэтгэлээ сапрэсдэж чаддаггүй. Саяхан миний ажил дээр С. Фроид нэртэй хүн надаас 

зөвлөгөө авахад би үүнийг  маш илэрхийгээр сэтгэсэн. Гэсэн ч тухайн рэспэктэд тэр тун 

эсрэг маннэрт төрхөждөг гэдэг миний өөрийн критикийн тухай ондоо хүнээр батлагдсан. 

ж. Пэрсонал рэлацийн эффэкт Иунгийн тэмдэглэсэн дараах жишээнүүдэд мөн танигдаж 

болно.  

―Mr. Y нэгэн бүсгүйд дурласан ба бүсгүй удалгүй Mr. X-тэй гэрлэдэг.  Mr. Y Mr. X-ийн 

хуучин танил мөн түүнтэй бизнэсийн рэлацтай байсан гэдэг фактуудыг харгалзахгүйгээр 

Mr. Y түүний нэрийг эргэн мартсан. Удаа дараа  X-тэй тохирохыг хүсэхдээ  Y түүний 

нэрийг бусад хүмүүсээс асуухыг завдсан.‖  

Гэсэн ч марталтын хувид тухайн мотивац пэрсонал рэфэрэнци констэллац дор байсан 

өмнөх хэдээс энэ кэйсэд илүү илэрхий байна. Энд тухайн марталт хөгжилтэй ривалийн 

хувид  Y-ийн таагүй шууд дүн манифэстаар байдаг ба тэр X-ийн тухай юуг ч мэдэхийг 

хүсдэггүй.  

з. Субститутив бодолууд (Botticelli-Boltraffio-с Signorelli адил)-ын рэфэрэнцийн дагууд 

нэлээд сургамжтай анализыг Фэрэнзи тэмдэглэсэн дараах жишээ хэрхэн өөрийн-рэфэрэнц 



нэрний марталтанд хүргэдэг вэ гэсэн зарим нэг ялгаатай замыг харуулдаг: 

―психоанализийн тухай зарим юмыг сонссон нэгэн бүсгүй психатрист Иунг(Young)-ийн 

нэрийг эргэн дуудаж чадаагүй.  

―Оронд түүнд дараах нэр тохиолдсон: К1(нэг нэр)-Вайлд-Ницшэ-Хауптман. 

―Би түүнд тухайн нэрийг хэлээгүй ба бодол бүртээ өөрийн чөлөөт ассоциацийг дахин 

давтахыг хүлээсэн.  

―К1 хувид тэр эхлээд өөрийн насандаа маш сайхан харагддаг гоѐсон бас аффэкталсан 

пэрсон болох хатагтай К1-ийн тухай бодсон. Тэр нэг их настай биш. Вайлд мөн 

Ницшэгийн гэнэрал болон принципал концэпцоор тэр мэнтал өвчиний ассоциацийг 

хэлсэн. Тэр тэгээд шоочоор нэмсэн: Фроидчууд өөрсөдөө тэнэг болтолоо мэнтал 

өвчинүүдийн каузуудын хайлтаа үргэлжилүүлнэ. Тэр цааш үргэлжилүүлсэн: би Вайлд 

болон Ницшэг санаж чадахгүйнээ. Би тэднийг ойлгодоггүй. Тэд хоѐулаа хомосэксуал 

байсан гэж би сонссон. Вайлд өөрөө залуу (young) хүмүүстэй зугаацдаг байсан (хэдийгээр 

тэр энэ өгүүлбэрт коррэкт нэрийг хэлсэн ч эргэн санаж чадаагүй).  

―Хауптманы хувид тэр half(хагас) youth(залуу хүн) үгүүдтэй ассоциацалсан ба дараахан 

тэр өөрийн анхааралаа youth гэсэн үг рүү дуудсан. Тэгээд тэр Young(Jung)-ийн нэрийг 

хайж байсан гэдэгтээ сэрсэн.‖  

39 насандаа өөрийн нөхөртөө хаягдсан энэ бүсгүйд тухайн марталт тун тодорхой байна. 

Хоѐрдах удаагаа гэрлэнэ гэсэн найдлага үгүй түүнд залуу үеэсээ хөгшин насандаа эргэн 

дуудах дурсамжуудаас зайлах хангалттай кауз бий. Шаардасан нэрний халхлагдсан 

бодолууд ямар нэг дуудлагын-ассоциац үгүйгээр агуулгын энгийн ассоциацаар гадна 

талдаа ирсэн гэдэг гайхмаар зүйл. 

и. Ялгаатай бөгөөд маш нарийнаар мотивацалсан нэр марталтын нэгэн жишээнд 

агуулагдсан пэрсон өөрөөрөө тайлбарлагдасан.  

―Минор субэктээр философийн шалгалт өгөхөд шалгагч надаас Эпикурусийн зааваруудын 

тухай надаас асуусан ба дараагийн зуунуудад түүний зааваруудыг хэн үргэлжилүүлсэнийг 

намайг мэдэх эсэхийг асуусан. Би Пиэрр Гассэнди байсан гэж хариулсан. Хоѐр өдөрийн 

өмнө кафэд сууж байхдаа Эпикурусийн дагагчийн тухай яриж буйтай тааралдсан. Үүнийг 

яаж мэдсэн бэ гэсэн асуултанд би удаан хугацааны турш Гассэндиг сонирхож уншсан 

гэдэгтээ баттайгаар хариулсан. Энэ magna cum laude
83

-тэй сэртификатаас үүдсэн боловч 

сүүлд харамсалтайгаар Гассэндийн нэрийг мартахдаа оролдлоготой тэндэнцээс үүдсэн. 

Өөрийн бүхий л чармайлтаа харгалзахгүйгээр одоо би энэ нэрийг хадгалж чадаагүй учир 

миний гэмших консайэнст байдаг гэдэгт үнэмшидэг.  
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 Докторын зэрэгийн хамагийн дээд үнэлгээ 



Энэ шалгалтын эпизодийн рэколлэкцийн эсрэг манай хүүрнэгчээр дэвэрсэн интэнс 

дургүйцэлийн нэг бүрийн үнэлгээнд тэр өөрийн докторын зэрэгээ хэр өндөрөөр 

үнэлдэгийг мөн хэр олон бусад зүйлс энэ субститутэд байрлах ѐстойг ойлгох хэрэгтэй. 

Би энд нэгэн хотын нэр марталтын ондоо нэгэн жишээг нэмлээ. Тухайн тохиолдол өмнө 

өгөгдсөн тэдгээрээс энгийн биш мэт боловч тухайн шинжилгээтэй илүү танил тэдгээрт 

үнэмшилтэйгээр мөн үнэтэйгээр тусна. Италийн хотын нэр нэгэн эмэгтэйн эхний(first) нэр 

лүү дууны-адил дуудлагын дүнд санамжаас өөрөө эргүүлэн татсан. Тэр нэр энэ тэмдэглэлд 

нягталж үзэх гарцаагүй биш олон эмоционал дурсамжуудтай эргэн коннэкцолсон.  

Өөр доторх марталтын энэ кэйсийг ажигласан Фэрэнзи зүүдний анализаар эсвэл эротик 

идэйгээр нэг бүрчилж үүнд хандсан. 

―Нэгэн өдөр хуучины зарим найзындаа зочилсон ба бидний яриа Хойд Италийн хотууд 

руу чиглэсэн. Хэн нэгэн тэдгээр Австралийн нөлөөг харуулсан гэдэгт гайхсан. Эдгээр 

хотуудын цөөхөн хэд л иш татагдсан байсан. Би бас нэгийг дурдахыг хүссэн боловч 

тухайн нэр надад ирээгүй. Хэдийгээр би тун таатай хоѐр өдөрийг тэнд өнгөрүүлсэн гэдэгээ 

мэдсэн ч энэ марталтын тухай Фроидын тэоритой нийцээгүй. Тухайн хотын шаардсан 

нэрний оронд дараах бодолууд өөрсөдөө тулгагдсан: Капуа-Брэска-Брэскагийн арслан. 

Энэ арслан надад өмнө гантиг хөшөөний формд обэктиваар харагдсан боловч удалгүй би 

Туйлэрис дэх Швэйцари Гуардфоллэний гавяанд зориулсан цогцолбор дээрх Лусэрнд 

харсан ондоо гантиг арслангаас Брэска дах либэртийн хөшөөний арслан арай жижиг гэж 

харицуулсанаа анзаарсан. Эцэстээ би шаардсан нэрийг бодсон: энэ нэр Вэрона байсан.  

―Эхний удаад би энэ амнэзиагийн каузыг мэдсэн. Нөгөөтэйгүүр фамилигийн эртний 

үйлчилэгчийнд би нэгэн удаа зочилсон. Түүний нэрийг Вэроника гэдэг ба Унгараар 

Вэрона. Надад түүний хүйтэн физиогном, сөөнгө чанга хоолой болон тэвчишгүй нотолгоо 

(тэр удаан үйлчилгээнийхээ дүнгээрээ давуу эрхтэй гэж өөртөө бодсон)-оос асар их 

зэвүүцэл сэтгэгдсэн. Мөн фамилигийн хүүхэдүүдтэй харицсан түүний тиранчилсан зам 

надад тэвчишгүй байсан. Одоо би тухайн субститутив бодолуудын сигнификанцийг 

мэдсэн.  

―Капуа (Capua)-ийн хувид би caput mortuum
84

-тай ассоциацалсан. Мөн Вэроникагийн 

толгойг гавалын ястай зүйрлэсэн. Унгар үг kapzoi (мөнгөний шунал) дисплэсмэнтийг нэг 

дэтэрминантаар хангасан. Мэдээж би ижил ритмийн Итали үгнүүд мөн гэографикчилсан 

идэйнүүдээр Капуа болон Вэронатай коннэкцолсон  илүү их шууд ассоциацуудыг 

тэдгээрээс олсон.  

―Тухайн ижилсэл Брэскагийн хувид үнэнд хүрсэн. Эндээс бас би идэйнүүдийн 

ассоциацуудын халхлагдсан тал мөрүүдийг би олсон.  
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 Гавалын яс (Латин) 



―Тухайн үед миний зэвүүцэл Вэроникаг маш муухайгаар бодсон гэдэгээр тун хүчтэй 

байсан ба түүнийг хайрлах хэрэгтэй хэн нэгэн гэдэг фактад өөрийн гайхашаа 

илэрхийлэхдээ: түүнийг үнсэхэд бөөлжис хүрмээр гэж би хэлсэн.  

―Эцэстээ ихэнхдээ дурдагдсан Унгарын Брэска тухайн арслантай коннэкцод биш боловч 

ондоо зэрлэг араатантай коннэкцтой. Хойд Италийн энэ хөдөөд хамагийн их үздэг үгүй 

нэрийг Брэскагийн цөөвөр чоно (hyena) шиг товчоор хэлэгддэг Гэнэрал Хаинау-ийн нэр. 

Үзэн ядагдсан тирант Хаинау-аас бодолын нэг хэсэг Брэскагаар Вэронагийн хот руу 

чиглэгддэг. Харин бусад хэсэг сөөнгө хоолойтой булш ухагч амитаны идэйгээр гавалын яс 

руу бас миний ухаарах үгүй оюунд тун  хэрцгийгээр доромжилсон Вэроникагийн үзэшгүй 

эрхтэнүүд рүү чиглэдэг. Вэроника тухайн үед Унгар болон Италийн либэртийн тэмцэлийн 

дараа Австрийн Гэнэралын хийсэн шиг тиранчилалыг тогтоосон.  

―Лусэрний хувид Вэроника Лусэрний ойролцоох газарт өөрийн ажил олгогчидтой 

өнгөрүүлсэн зуны идэйтэй ассоциацалсан. Швэйцари Гэнэралийн хувид Вэроника зөвхөн 

хүүхэдүүд ч биш Гард Дэмийн хэсэгт тоглож буй фамилигийн насанд хүрсэн гишүүдийг 

хүртэл тиранчилсан гэдэгийг эргэн дууддаг.  

Вэроникагийн эсрэг миний энэ зэвүүцэл удаан дийлэх юмст ухаарахаар хамаардаг 

гэдэгийг би илэрхийгээр ажигладаг. Тэр цагаас хойш түүний маш олон давуу талуудаар 

түүний тусгал болон маннэр хувирсан. Тиймээс би түүнтэй чин сэтгэлийн 

хүндэтгэлтэйгээр уулзаж чадах болсон (үнэндээ би тухайн бололцоонд бэрхтэйгээр 

хүрсэн). Жирийн мэт боловч миний ухаарахгүй тэдгээр импрэсүүдийг тууштайгаар 

тогтоодог. Гэвч үүний эгдүүцэл хуучирчээ.  

Tuileries-ийн хувид байрны эмэгтэйчүүдээр хамгаалагдсан (guarded) хуучины Франц 

бүсгүйн хоѐр дах пэрсоналитигийн битүү үгийг дахин үзүүлдэг. Тэр эмэгтэй маш өндөр 

хүндэтгэлд байсан ба хүн бүр л түүнээс айдагсан. Удаан хугацааны турш би түүний Франц 

ярианы eleve (сурагч) байсан. Тухайн  eleve гэдэг үг хойд Бохэмиа дах миний одоогийн 

зочины хойд ахынд айлчилахдаа хөдөө нутагийн хүмүүс lowen(арслангууд-lions)-аар ойн 

сургуулийн  eleves(сурагчид)-ыг хэлдэг учир би том онигоонд орсоныг эргэн дууддаг. 

Мөн энэ хөгтэй рэколлэкц магад арслангаар цөөвөр чоно (hyena)-ын дисплэсмэнтийн 

хэсэгээс авагдсан.‖ 

л. Дараах жишээ нэр марталтын тухай авчирах салаа замуудаар тухайн үед пэрсонд хэрхэн 

пэрсонал комплэкс тохиохыг мөн харуулж чадна.  

6 сарын өмнө Сицилээр цугтаа аялсан залуу ба хөгшин хоѐр хүн тэдгээр таатай болон 

сонирхолтой өдөрүүдийн дурсамжуудаа хуваалцсан.  

―Сэлинант руу аялахаас өмнө шөнийг өнгөрөөсөн  тэр газарын нэр юу байсаныг харцгаая. 

Энэ Calatafini биш билүү?‖ гэж залуу хүн хэлсэн.  



Хөгшин хүн үүнийг хэлэхэд эсэргүүцсэн: ―Мэдээж биш, хэдийгээр би тухайн газарын 

диталийг пэрфэктээр эргэн дуудаж чадаж буй ч яг тухайн газарын нэрийг мартчихжээ. 

Хэдийгээр би нэрийг мартах ямар нэг юмыг сонссон ч энэ надад өмнөхөн марталт 

продукцалсан. Бүгдээрээ тухайн нэрийг хайцгаая. Би гарцаагүй коррэкт биш Caltanisetta-с 

гадна бусад ямар нэг нэрийг бодож чадахгүйнээ.‖ 

―Үгүй ээ, тухайн нэр a w-аар эхлэх эсвэл тухайн нэрэнд эдгээр үсэгүүдийн нэг ордог‖ гэж 

залуу хүн хэлсэн. 

―Гэвч Итали хэл w үсэг үгүй шүү дээ‖ гэж хөгшин хүн сөрсөн.  

―Би үнэхээр a v гэсэн санаагаар хэлсэн. Мөн миний өөрийн эх хэлэнд тэдгээр солигдохдоо 

надад хэвшчихсэн учираас би w-г хэлсэн.‖ 

Гэсэн ч хөгшин хүн  v-ээс татгалзсан. Тэр нэмэхдээ: Би Сицил олон нэрүүдийг али хэдийн 

мартсан гэдэгтээ үнэмшилээ. Бид олохоор хичээж буй гээд төсөөлдөө. Жишээлбэл эрт үед 

Энна гэж дуудагдаж байсан оргил дээр байрлах газарын нэр юу вэ?‖ 

―Өө би тэрийг мэднэ: Castrogiovanni. Дараагийн агшинд залуу хүн хаягдсан нэрийг нээсэн. 

Тэр Castelvetrano гэж хашгирсан ба  таамагласан v-г дэмонсрацалж чадсандаа баяссан.  

Тухайн агшинд хөгшин хүн танихуйн сэтгэлдээ тээнэгэлзсэн боловч дараа зөвшөөрсөн ба 

энэ нэр яагаад түүнээс зугтаасаныг өгүүлж чадсан. Тэр бодохдоо: мэдээж хоѐрдах хагас 

vetrano veteran-д суггэстэлдэг. Би наслалтын тухай бодохдоо тийм ч түгшүүртэй биш 

гэдэгтээ сэрүүн байна мөн үүний тухай эргэн ухаарахдаа хачирхалтайгаар рэакцалдаг. 

Тэгээд жишээлбэл би удаан хугацааны залуу насаа өнгөрүүлсэн гэх хамагийн алдаа үгүй 

тэрмүүдээр хэт үнэлсэн найзыгаа саяхан эргэн ухаарлаа. Яагаад гэвэл үүний өмнө тэр 

нэгэн удаа ―би залуу хүнээс цаашгүй‖ гэдэг зохиомол маннэраа гайхсан. Тухайн миний 

эсэргүүцэл Caltanisetta субститутив нэрэнд дахин ирсэн ижил дуудлага гэдэг фактаар 

харагдсан Castelvetrano нэрний хоѐрдугаар хагасын эсрэг чиглэсэн.‖ 

―Тухайн Caltanisetta нэр өөрөө юуны тухай вэ?‖ гэж залуу хүн асуув. 

―Тэр үргэлж л надад залуу эмэгтэйгийн гэрийн тэжээвэр амитантай адил мэт‖ гэж хөгшин 

хүн зөвшөөрсөн.  

Зарим юмыг тэр дараа нэмэхдээ: Энна-ийн хувид тухайн нэр зөвхөн нэг субститутив нэр 

байсан. Харин одоо рационализацийн зорилготойгоор өөрөө тулгагдсан Castrogiovanni 

нэрний giovane young(залуу)-аар сүүлийн нэрний Castelvetrano-ийн veteran-д илэрхий 

мэтээр дурдагддаг гэдэг надад тохиолдоно.‖ 

Хөгшин хүн тухайн нэрний марталтыг тооцоолсон гэдэгтээ үнэмшисэн. Залуу хүнийг 

санамжийн уналтанд хүргэсэн ямар мотив байсан бэ гэдэг шинжилэгдээгүй. Зарим 



кэйсүүдэд хэн нэгэн нэрний марталтыг тайлбарлахын тулд психоаналитикчилсэн 

тэхникийн бүхий л нарийвчилалд хандах ѐстой.  

Хэрэв би дараагийн сэдэвүүдэд дурдагдах бараг бүхий л гол санаануудаа энд 

тайлбарлахаас татгалзахыг хүсээгүй гэвэл  илүү цааш дискусаа  сунгаж болно бас нэр 

марталтын жишээнүүдийг олшируулж чадна. Гэсэн ч энд тэмдэглэсэн анализуудын 

дүнгүүд цөөхөн өгүүлбэрээр ойлгогдох либэртиг би өгнө. Марталтын мэханизм, нэрний 

хаягдалт эсвэл нэрний тэмпорар марталт тухайн үедээ ухаарах үгүй бодолын хачирхалтай 

хэсэгийн дагууд нэрний төлөвлөсөн рэпродукцийн дистурбанцаар бүрддэг. Таслагдсан нэр 

болон таслах комплэксийн хооронд эхлэл эсвэл тухайн коннэкц өнгөц ассоциацийн дагуу 

хиймэл санаануудаар формчилогдсон нэг коннэкц оршдог.  

Үргэлжилэл бий... 

Б. Нямгэрэл 

baljinyamgerel@gmail.com  

  



 

Өөрийнхөө ухаанаар бодохыг зориглооч. 

И.Кант 
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“Сайэнс ба Хүний төрх” 

Үргэлжилэл 

Төрхийн сайэнсад зориулсан зарим обэктууд 

Ганц учралын тайлан ямарч тэоритикчилсан проблэмуудыг гаргахгүй тиймээс хүмүүны 

төрхийн философиудтай комфликтонд орохгүй. Униформитид илэрхийлэгдсэн сайэнсын 

хуулиуд эсвэл систэмүүд тэоритай компликталж магадгүй. Яагаад гэвэл тэд адил 

тэрриториг шаарддаг. Төрхийн сайэнс хуулиар зөвшөөрөгдсөн хамааралуудтай 

тохиролцооны пойнт руу хүрэх үедээ, прэ-сайэнс эсвэл экстрасайэнсын концэпцэд 

тууштай гэдэгээр өгөгдсөн тэдгээрийн эсэргүүцэлтэй таардаг.  

Эсэргүүцэл сайэнсын илэрхий үгүйсгэлийн формийг үргэлж авдаггүй. Энэ хязгаарлалтын 

шаардлагад хувирах магадтай, ихэвчлэн сайэнсын дээгүүр тэрмүүдэд илэрхийлэгдсэн. Энэ 

заримдаа оносон, жишээлбэл, тэр физикчилсан сайэнс субатомийн түвшинд 

дэтэрминизмийн философийг тогтоож чадахгүй.  Индэтэрминацийн төлөвийн принципл, 

тэр физикч бүх хэрэгцээтэй информацийн эзэмшилд өөрсөдөө тавиж чадахгүй гэдэгийн 

доорх нөхцөл: хэрэв нэг учралыг ажиглахаар сонговол, тэр өөр ажиглалтын боломжитийг 

орхих хэрэгтэй. Бидний мэдлэгийн өгөгдсөн төлөвт, тодорхой учралууд тиймээс 

прэдиктлэх боломж үгүйгээр тусдаг.  Тэдгээр учралууд чөлөөт эсвэл өөрчилөмтгий 

гэдэгийг дагахгүй. Хүмүүны төрх асар их комплэкс ба хүмүүны организм хязгаарлагдсан 

димэнсионтай, олон акцууд Индэтэрминацийн принциплийн хэрэглэдэг процэсуудыг 

хамааруулдаг. Энэ хүмүүны төрх чөлөөт гэдэгийг дагахгүй, гэвч зөвхөн энэ 

контролдогдсон сайэнс эсвэл прэдиктийн дунд буй. Төрх судалдаг олонх оюутнууд, гэсэн 

хэдий ч прэдиктийн зэрэгийн төлөө нутагшуулахад бэлэн ба контрол хязгаарлалтын оронд 

физикчилсан сайэнсаар хүрсэн. Хуулиар зөвшөөрөгдсөний проблэмийн эцэсийн хариулт 

эрэлхийлэгдэх болсон, хаана вэ гэхээр организм доторх гипотэтикалчилсан мэханизмийн 

хязгаарлалтанд биш харин бүхэлтэй адил организмын төрхөд хуулиар зөвшөөрөгдсөнийг 



дэмонстрацлах бидний чадварт. Энгийн обэктууд логикчилсан флэвортай.  Ухамсар 

өөрийгөө ойлгох боломжгүй гэсэн маргаанууд бий. Гэхдээ илүү субстанцтай тэрмүүдийн 

хувьд – төрх юу гэж ойлгогдох шааардлагатай вэ гэхээр хүний өөрийн төрх ойлгогдсон 

төрхийн ард нуугдсан шүү. Мэдэж буй организмын хязгаарлалтаар мэдлэг хязгаарлагддаг 

гэдэг үнэн.  

Ертөнц дэх юмын тоо юу вэ гэвэл бүх боломжит мэдэгчид боломжит ялгаатай төлөвийн 

тоог тодорхой давуулан мэдчихдэг. Гэхдээ сайэнсын систэм ба хуулиуд нэг бүрчилсэн 

учралын мэдлэг хийхээр дизайнчилагдсан, энэ чухал биш. Нэг хүн өгөгдсөн фиэлд дэх бүх 

фактыг ойлгох хэрэгтэй гэсэнд зайлшгүй санаа энд үгүй, харин зөвхөн тэр фактуудын бүх 

төрөлийг ойлгох хэрэгтэй. Бид хүний интэллэкт хүмүүны төрхийн суури принципүүдийн 

ойлголчилол эсвэл томѐолчилолын чадваргүй гэдэгийг дэмжих шалтгаан бидэнд үгүй – 

бид али хүртэл вэ гэхээр тэдгээр принциплүүд юу байхын илүү тодорхой үзэлтэй. Төрх 

хуулиар зөвшөөрөгдсөн сайэнсын датум энэ заримдаа ондоо обэкттой уулздаг. Сайэнс 

гэнэралаар авч үздэг, гэвч индивидуалын төрх зайлшгүй ганц. ―Кэйс Хистори‖ баян ба 

флэвэртэй ба тэр гэнэрал принциплтэй контраст шийдэгддэг. Энэ хоѐр ялгаатай ертөнц 

байх ба тэдгээрийн нэг сайэнсын хүрэлтийн цаана буй гэдэгийг өөртөө конвинслэхэд 

хялбар. Энэ ялгаа төрхийн судалгаанд ер бусын биш. Энэ сайэнсын эхний шатнуудад 

үргэлж хийгддэг, энэ тодорхой биш үед нэг бүрчилсэн кэйс рүү рэспэкттэй гэнэрал 

принциплээс дэдукцэлдэг. Физикийн сайэнс эхэлж буй оюутануудад түүний өдөр дутамын 

экспэрэнстэй харицуулахад ертөнц уйтгартай ба өнгөгүй байдаг тухай хэлдэг, гэхдээ тэр 

ганц тохиолдолын илүү нарийн тооцоо актуал гэдэгийг нээдэг. Бид ганц тохиолдолтой 

эффэктив тохиролцохыг хүсэх үедээ тусламж эрэн сайэнс руу ханддаг. Аргумэнт төрхийн 

сайэнс дэвшигдэх үед когэнсигээ  гээх ба энэ гэнэрал хуулиуд тод болдог. Анагаахын 

сайэнсын боломжитын эсрэг харицуулууштай аргумэнт сигнификацаа али хэдийн гээдэг. 

Дайн ба Энх-дээ Толстой тааламжтай характэрийн өвчины тухай дараахыг бичсэн.  

Эмч нар Наташаг хараад ирсэн, зөвлөгөөнд хоѐулаа тус тусдаа. Тэд Францад, Германд 

ба Латинд гайхамшигт тохиролцоог хэлсэн. Тэд бие биенээ шүүмжилсэн ба тэдэнд 

танил бүх өвчиний төлөө маш их ялгаатай эмчилгээнүүдийг зааварласан. Гэвч энэ тэд 

Наташагийн шаналж буйгаас өвчинийг ойлгож чадахгүй ба энэ жирийн рэфлэкц хийхэд 

тэдний хэнд ч тохиолдоогүй, амидарч буй хүмүүсд хангалттай ойлгосон ганц өвчин 

байдаггүй шиг: амидарч буй хүн бүр индивидуал онцлогтой ба үргэлж тэр анагаахад 

мэдэгдээгүй комплэкс, шинэ ба онцгой зовиуруудтай – эдгээр анагаахын номонд 

дүрслэгдсэн шиг зүрхний, арисны, бөөрний ба уушигны өвчинүүд биш. Харин өвчин 

тэдгээр органуудын эмгэгүүдийн тоолшгүй комбинацуудаас бүрддэг. 

Толстой өвчин бүр ганц учрал гэж нэрлэдэгийг зөвтгөсөн. Индивидуалын үйлдэл бүр 

ганц, мөн физик ба хими дэх учралуудаас илүү. Ганц тэрмүүд дэх анагаахын сайэнсын тэр 

зөвтгөлтэй биш. Аргумэнт нэг талаар хангалттай плаузибл: зайлшгүй гэнэрал 

принциплийн нийлүүлэлтээр түүнтэй контрадиктын дараа хэн ч үгүй. Гэвч грийт 

тохиролцоо түүний дараанаас анагаахын сайэнсад тохиолдсон, ба өнөөдөр үнэхээр цөөхөн 



хүмүүс  өвчин гэнэрал тэрмд дүрслэгдэж чадахгүй эсвэл ганц кэйс олон кэйсийн 

факторуудын коммон руу дамжуулсанаар хэлэлцэж чадахгүй гэдэгийг хэлэлцэхээр 

анхаарсан. Хуучин оношилгооны интуйтив висдом клиникийн аналитикалчилсан 

процэдураар томоор орлосонтой адил төрхийн сайэнсын анализ ганц тохиолдолын 

пэрсонал интэрпрэтацыг аажимдаа орлоно.  

Адил аргумэнт төрхийн сайэнсад статистикийн хэрэглээнд дэвшигдсэн. Дундаж 

индивидуалын юу болохын прэдикт нэг бүрчилсэн индивидуалын тохиролцоонд үнэтэй 

биш эсвэл илүү багаар хийгдэнэ. Амидралын даатгалын компанийн актуариал ширээ нэг 

бүрчилсэн өвчтөний амид үлдэх эсвэл үхэлийг прэдиктлэхэд үнэт биш. Энэ асуудал 

физикчилсан сайэнсад амид байхад л, хаана вэ гэхээр энэ боломжтойн ба каузалитигийн 

концэпцуудтай ассоциацалсан. Физикийн сайэнс индивидуал субатомын партикл, 

атомийн, молэкулын төрхтэй тохиролцохдоо ховор. Гарч ирсэн нэг бүрчилсэн учралын 

бүх проблэмууд энэ хийгдэхээр тохиолдолоор уригдсан. Гэнэралд тухайн сайэнс хуулийг 

индивидуал руу илгээхээс илүү зөвхөн индивидуалтай тохиролцоход тустай. Групын төрх 

зөвхөн төвлөрсөн төрхийн сайэнс нэг бүрчилсэн кэйсийг ойлгоход тус болохгүй. Гэвч 

сайэнс индивидуалын төрхтэй тохиролцдог, бас энэ априори маргаанаас илүүтэйгээр 

ололтын тэрмүүдэд үнэлэгдэх хэрэгтэй ба энэ явц амжилттай.  

Төрхийн ер бусын комплэксити заримдаа бэрхшээлийн үүсвэрийг нэмсэн. Гэсэн ч төрх 

хуулиар зөвшөөрөгдсөн, энэ магадгүй хуулийн тэрмүүдтэй тохиролцож байхад бас 

комплэкс. Эрхэм Оливэр Лодж
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 ― астрономч солирын ч эсвэл сүүлт одийн, гарагийн 

орбитыг тооцож чадна, физикч атомын структуртай тохиролцож чадна, бас химич тэдгээр 

боломжит комбинацуудтай, харин биологич ч эсвэл сайэнсын хүн ч коммон ялааны 

орбитыг тооцож чадахгүй‖ гэдэгийг нэг удаа хүлээн зөвшөөрсөн. Энэ тэдгээрийн 

тэмүүлэлийн талаарх эсвэл сайэнтистын хязгаарлалтын талаарх мэдээ, харин субэкт 

хэрэгийн тохиромжтойн тухай биш. Гэсэн ч энэ буруу. Энэ зарим баталгаатайгаар хэлэх 

байсан ба юуны тухай вэ гэхээр ялааны орбитыг тооцоолох хэн ч үгүй, яагаад гэвэл 

үүнийг хийхэд хангалттай сонирхсон хэн ч үгүй. Олон шавижийн тропистикийн 

хөдөлгөөн одоо сайн ойлгогдсон, гэвч хийхэд инструмэнтац ялааны нислэгийг 

тэмдэглэхэд шаардлагатай ба энд аффэктэлж буй бүх кондицын тооцоог өгдөг ба гэхдээ 

энэ субэктийн ач холбогдолын зөвтгөлөөс илүү үнэ өртөгтэй. Энэ тиймээс, ―энэ тусгал 

амитаны хэмжээг нилээд бууруулахаар хийгдсэнтэй адил өөртөө – дэтэрминацийн 

тоолшгүй элэмэнтүүд‖ гэсэн авторийн хийсэнтэй адил дүгнэлт хийх шалтгаан үгүй. 

Өөртөө – дэтэрминац комплэкситигаар гарахгүй.  Ялааны орбитийн тооцоолол дахи 

бэрхшээл зоргоороо батлах боломж үгүйдээ, энэ өөр ямар нэг юмаар батлах боломж 

үгүйгээр хийгддэг. Проблэмууд субэкт хэрэгийн комплэкситигээр тулгагдсан ба энэ 

субэкт хэрэгийн комплэксити гарч ирсэнүүдтэй тохиролцох хэрэгтэй. Найдвар үгүй 

болчихсон кэйс ихэхдээ хугацаагаар зохицуулагдах болдог. Цаг агаарын хуулиар 

зөвшөөрөгдсөн тооцооны сортууд боломжтой гэдэг саяханаас л. Лабароторид кондицыг 
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хялбарчилсанаар шалтгаалах зэрэгт рэдукцэлж ихэнхдээ үргэлжилүүлдэг: гэвч хаана вэ 

гэхээр статистикчилсан анализ инфэриорт хүрэхэд хэрэглэх боломжгүй, харин хүлээж 

авууштай олон замд, прэдикт. Төрхийн сайэнс аажимдаа хүрч чадна эсвэл хүрч чадахгүйг 

одоо бэлтгэсэн хэн ч үгүй. Энэ тодорхой. Сайэнсын ахисан үнэлгээ аккурэт биш 

гэнэралаар батлагдсан. Асуудалыг урт хугацаанд анхаарахад прагматик: бид оролдох 

хүртэлээ хэлж чадахгүй. 

Хүмүүны төрхийн судалгаанд буй сайэнсын мэтодын хэрэглээн дахи ондоо обэкт тэр төрх 

субэкт хэрэгтэй анумол, яагаад гэвэл үүний талаар хийдэг, магадгүй үүнийг өөрчилдөг. 

Хэрэв бид тэр машины нэг бүрчилсэн төрөлийг худалдаж авахаар явсан гэдэгийг найздаа 

хэлвэл тэр ялгаатай төрөлийг худалдаж авсанаар бидний прэдиктэд магадгүй рэакцалдаг. 

Адил эффэкт нийтийн санал асуулгын бүтэлгүйтэлээр тайлбарлагддаг. 1948 оны 

Ерөнхийлөгчийн сонгуулид сонгогчидын олонх кандидатын төлөө саналаа өгнө гэдэгийг 

итгэлтэйгээр прэдикцэлсэн, энэ эргэж, сонгуули бүтэлгүйтсэн. Энэ сонгогчид эсрэг 

чиглэлд прэдиктэд рэакцалсан гэдэгийн ба тэр прэдиктийг хэвлэсэн  тиймээс учралыг 

прэдиктлэхэд эффэктэлсэн гэдэгийн хүлээн авсан. Гэвч энэ төрхийн прэдикт төрхтөх 

индивидуалыг аффэктлэхэд хүлээн зөвшөөрсөн гэдэгт зайлшгүй утгатай биш. Сонгуулийн 

дараа хүртэл татгалзаагүй асуултанд санал хураалтын рэсултын практик шалтгаан байсан, 

гэвч цэвэр сайэнсжсан оролдлогод энэ кэйс биш. 

Ажиглагчидад өөр зам байх ба солилцон ажигласан. Судлаач судалж буй юмсыг 

мушгичихдаг. Гэвч хүмүүны төрхийн энэ онцлог спэциал проблэм биш. Энэ ажиглалтын 

акц дахи фэномэнтэй зарим зэргэд хөндлөнгөөс оролцох зайлшгүй байгаа тэрхүү сайэнсын 

мэтод дахи гэнэрал принциплтай адил одоо хүлээн авсан. Сайэнтист үүнийг анализалж 

эсвэл ажиглалтын акцад төрхөд эффэктэлдэг, ба тэр тооцоо руу энэ эффэктийг тодорхой 

авах хэрэгтэй. Гэвч төрх сайэнтист ба субэкт хоѐрын дундах солилцон үйлчлэлийн 

минимумтай ажигласан ба энэ кэйсээр тухайн сайэнтист эхлэх гэж натураасаа оролддог.  

Эцэслэсэн обэктчилол сайэнсын анализийн практик хэрэглээгээр явагдана. Гэсэн ч бид 

төрх хуулиар зөвшөөрөгдсөн ба сайэнсын мэтодууд үүнийг засаглах тэрхүү дүрэмийг 

илрүүлнэ гэдэгийг таамагладаг, бид контролын доор авчирч чадах тодорхой 

кондицгүйгээр тэдгээр дүрэмийн тэхнологчилсон хэрэглээг хийж чадахгүй. Лабораторид 

олон кондицууд хялбарчлагддаг ба хэрэгцээ үгүй кондицууд ихэнхидээ зайлуулагддаг. 

Лабораторын судалгааны үнэ хаана буй вэ? Хэрэв бид хялбарчилах боломж үгүй газар 

прэдикт хийх бас контрол хийх ѐстой газар хялбарчилах боломж үгүй газар гэвэл яах вэ? 

Бид үүний төлөө хариу үзүүлэх факторуудыг контролдож чадах ба зөвхөн дээгүүрх 

төрхийн контролыг өсгөж чадна гэдэг үнэн. Сайэнсын судалгаа бидний эзэмшсэн 

контролын оптимал хэрэглээнд контрол хийхэд бидэнд бололцоо олгосон. Лаборатори 

хялбарчлал бидэнд өөрөөр харах тэрхүү факторын хамааралыг илрүүлсэн.  

Бид зайлшгүй кондицыг контролдож чадна гэдэг энгийн үгүйсгэлээр төрхийн сайэнсаар 

гарч ирсэн проблэмуудаас зайлсхийж чадахгүй. Актуал фактад олон холбоотой 



кондицуудын контролын нилээд зэрэг байна. Яллах институц болон цэрэгийн 

организацууд контролдох экстэнсив. Бид институцад ба яслид хүмүүн организмын ахуйг 

контролддог энэ хүний амидралд чухал үүрэгтэй.  

Хүмүүн төрхийг хэрэгцээтэй кондицод оруулж хянахын тулд индустаржсан оронуудад 

цалингаар, сургуулийн газаруудад зэрэглэлүүдээр, худалдааны газаруудад мөнгөөр болон 

бараагаар, төрийн байгууллагууд цагдаагаар болон цэрэгээр, психологийн эмнэлэгүүдэд 

хяналтуудаар явуулдаг. Эффэктив контролын зэрэг хялбархан идэнтифайд биш, юутай вэ 

гэхээр уриа бичигчид, сурталчилгаа бичигчид, яруу найрагч ба тэлэвизийн шоучидад 

байгаатай.  Тэдгээр контрол, энэ хаана вэ гэхээр практикчилсан хэрэглээгээр ашигтай буй, 

практикчилсан эсвэл тэоритикчилсон зорилгын али алиных төлөө өдөр дутамын хэрэгт 

хүмүүн төрхийг интэрпрэтацлах хүртэл сайэнс лабораторын рэсултыг өргөжүүлэхэд 

биднийг зөвшөөрөхөд илүү хангалттай. Төрхийн сайэнс энэ контролын эффэктив 

хэрэглээг  дээшилүүлнэ гэдэгээс  энэ одоо тодорхой гарч ирэх тэрхүү проблэмын төлөө 

өөрсөдөө бэлтгэх эсвэл хамааруулсан процэсуудыг ойлгосоноос илүү чухал. 

Үргэлжилэл бий... 

Б. Гансүх 

Е-мэйл: brothers_3399@yahoo.com 
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Чиний хэлний хзягаар чиний ертөнцийн хязгаар. 

Витгэнштэйн 
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Фридрих Ницшэ (Германы философич, 1844-1900) 

F. Nietzsche 

ЗАРАТУСТРА ИНГЭЖ ЯРИЛАА 

 

Заратустрагийн өмнөх үг. 

Нэг 

Заратустра гучин настайдаа нутагаа, нутагийнхаа 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. Хэрэв чи гэрэлтэхгүй гэвэл чиний жаргал юу билээ. Арван жилийн турш чи 

миний энд агуй руу ирсэн. Хэрэв би байгаагүй, миний бүргэд байгаагүй, миний могойнууд 

байгаагүй гэвэл чи өөрөө өөрийнхөө гэрэлдээ хэдийнээ ханана. Гэтэл бид өглөө болгон 

чиний гэрэлийг хүлээж, чиний илүүдсэн гэрэлийг авч, мөн түүний төлөө 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 цэцэнүүд 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. Өөрсөдийгөө 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. Хараач, тэр аяга дахиад хоосрохыг хүснэ. Мөн Заратустра дахиад 

хүн болохыг хүснэ. 

Ингээд Заратустрагийн буулт эхлэв.  

Хоёр. 

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 биеэр 

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 

зөөвөрлөөч. Тэр л тэднийг баярлуулна. Хэрэв 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 сууршигчидын 

эсрэг хардлага ихтэй. Тиймээс тэд биднийг бэлэг өгнө гэдэгт хэзээ ч үнэмшихгүй. 

Гудамжаар гарах бидний дуу чимээ дэндүү ганцаардмал. Тэд шөнө орондоо хэвтэх үедээ, 

нар гарахаас өмнө гудамжаар явах хүмүүсийн дууг сонсвол зөвхөн энэ хулгайч хаачих ни 

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 дотороо 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 ургамалууд гэж хэлсэн 

билүү. Хараач, би та нарыг дээд хүн болгоно, хүмүүс болгон сургана. Дээд хүн бол газар 

дэлхийн цаад учир та нарын хүсэл 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 яригчидад битгий үнэмш гэж хэлэе. Та нар мэдсэн 

мэдээгүй тэд нар хор найруулагчид. Амидралыг тэд үзэн ядагчид. Мөн тэд хордогдсон. 

Тэднээс газар дэлхий залхсан. Тиймээс тэд эндээс яваг. Нэг үе бурханд бишрэгчид том 

бишрэлтэнүүд байсан. Харин бурхан үхжээ. Тиймээс бишрэлтэнүүд ч гэсэн үхсэн. Одоо 

газар дэлхийгээ биширнэ гэдэг аймшигтай. Газар дэлхийн цаад учирыг судалж 

мэдээгүйгээс буюу дээдэсээс дээгүүр тавина гэдэг аймшигтай. Нэг үе зүрх сэтгэл 

махбодыг үзэн ядсан. Тэр үе тэр үзэн ядалт 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 зүрх сэтгэлийнхээ тухай 

юу ярина вэ? Та нарын зүрх сэтгэл ядуурал, бохирдол биш үү? Мөн арчаагүйдсэн 

тавгүйтэл биш үү? Үнэндээ хүн гэдэг бохирдсон гол мөрөний урсгал. Тиймээс гол мөрөнг 

авсан ч бохирдохооргүй том хэмжээний далай тэнгис чи байх ѐстой. 

Хараач дээд хүн та нарыг би сургана. Тэр бол та нарын далай тэнгис. Түүн дотор та нарын 

бүдүүлэг живж устах ѐстой. Та нарын үзэх гэсэн, эдлэх гэсэн хамагийн том зүйл юу вэ? 

Энэ бол та нарын үл тоомсорлолын үе ирлээ. Энэ цаг мөчид та нарын жаргал бузардал 

болно. Бас та нарын ухамсар, эрдэм чини бузар болно. 

Тэр үед та нар юу гэж хэлэх вэ? Миний жаргал юу болчихов? Энэ ядуурал, бохирдол 

арчаагүйтэлийн 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, арчаагүйтэлийн тавгүйтэл.  

Тэр үед та нар юу гэж хэлэх вэ? Миний эрдэмд юу болчихов? Тэр намайг 

сандаруулсангүй. Би өөрийнхөө сайн байснаас, мөн муу байснаасаа их ядарчээ. Энэ бүх 

миний ядуурал, бохирдол, арчаагүйтэлийн 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 ажилаа 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 

тоомсорлогчидод хайртай. Яагаад гэвэл тэд нөгөө талын эрэг рүү гарах гэсэн тэмүүлэлийг 

тоодоггүй. Би ододын 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 хийгчидэд хайртай. Тийм хүмүүс дээд хүнд байшин бариж өгдөг. 

Мөн тэдэнд газарыг бас ургамалыг бэлтгэж өгдөг. Ингээд л хайрласан хүн маани доошоо 

явдаг. Би өөрийнхөө эрдэмийг хайрлагчидад хайртай. Яагаад гэвэл эрдэм бол доошлох 

гэсэн хүсэл. Бас тэмүүлэлийн сум. Би оюуныхаа дусалаас өөртөө ганцыг 

үлдээдэггүйчүүдэд хайртай. Яагаад гэвэл тэдний эрдэмийн оюун ―байх‖-ыг хүсдэг тул, 

хайрладаг хүн маани гүүрэн дээгүүр оюун болон явлаа. 



Би өөрийнхөө эрдэмээс болон туйлширч, мөн түүнээсээ болон хохирогчидод хайртай. 

Тиймээс тэр хүн зөвхөн эрдэмээсээ шалтгаалан амидарсан тул одоо ингээд цааш амидрах 

хүсэлгүй. 

Би дэндүү олон эрдэмүүдийг эзэмшинэ гэж хүсээгүйчүүдэд хайртай. Нэг эрдэм гэдэг олон 

эрдэм. Яагаад гэвэл тэдгээр нэгэн зангилаа тул харин энэ зангилаанд хохирогчидод 

дүүжлээстэй. Би талархалыг хүлээж авдаггүй. Мөн буцааж талархдаггүй сэтгэлтэнүүдэд 

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 хэлэгчидэд 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 сэтгэлтэнүүдэд хайртай. 

Тиймээс тэр дуртайгаар гүүрэн дээгүүр явдаг. Би сэтгэл ханасанаас болж өөрийгөө 

мартсан мөн бүхий л зүйлсийг өөртөө тээгчидэд 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 дусалуудад 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‖. 

С. МОЛОР-ЭРДЭНЭ 

 

 

  



Ухагдахууны тайлбар 

Абстракт Abstract  Матэри үгүй, рэалити үгүй 

Абсэнс Absence    Юм оршихгүй,  хүчинтэй биш         

Автоном Autonomy                         Бие даасан 

Автор                               Аutor                           Бүтээлийн гаргагч 

Авторитэт                        Autority                         Чадвар ба традицдээ тулгуурлан                                                                                                                                             

тулгуурлан бусдад нөлөөлж удирдах 

Аккурэт                           Accurate                            Бараг биш, яг               

Аналог Analogy                                Ижил, адилхан 

Антрополог                       Anthropology                          Хүнийг байгалийн болон ухааны талаас ни судалдаг 

сайэнс       

Анумол                    Anomalous  Зөрөө                             

Априори                   Apriori        Туршлагаас өмнө                            

Арбитр Arbitrary  Эргэлзээтэйгээр шалтгаан дээр суурилсан байх   

Аррэнжмэнт Arrangement  Урлагийн дүрслэл, тохиролцох 

Архэолог                    Archeology                      Эртний културуудын үлдсэн үлдэгдэлийг судлах сайэнс  

Ассоциац Association  Мэнтал холбоо, мэдрэмжүүд, сэнсаацууд эсвэл сэтгэл 

хоорондын хэлхээ 

Атмосфэр Atmosphere  Дэлхийг эсвэл өөр гаригийг хүрээлэн буй хийн холимог 

Аффэкт                    Affect    Автагдал                               

Биограф                      Biography                               Хэн нэгэнээр бичигдсэн хүмүүсийн амидралын түүх              

Биологи                      Biology                               Ургамал амитаны болон хүний амидралын байгалийн 

хуулийг судлах сайэнс                

Вариац Variation                      Ямар нэг юмны төвшин, дүнгийн хувирал 

Виталит Vitality  Амидрах тэсэх чадвар 

Вэрз Verse            Дуу болон поэм нэгэнлэгээр формлогдох мөрүүдийн 

груп 

Гиант                           Giant     Оюуны томчууд                            



Хипотэз Hypothesis   Таамаглал,  

Граммар  Grammar   Үгийн ангилалууд, тэдний хувиргалтууд буюу үг 

хоорондын цаг заах хамааралын утгууд, мөн үгсийн 

өгүүлбэр дэх   функц ба хамааралыг судалдаг 

лингвистикийн салбар 

Гэнэрал                        General                             Ерөнхий 

Гэнэрац  Generation   Хүний нас, ам бүлийн гишүүдийн насны дараалал  

гэографи Geography  Дэлхийн гадаргын сайнсын судалгаа 

Дата                         Data  Өгөгдөл                                      

Демонстрац                  Demonstration Өгүүлэх, зориуд, иш татсан                      

Детал Detail Нэг бүрчлэх 

Димэнсион                    Dimension                    Биеийн урт, өргөн, өндөр ба орон зайн дүрслэл 

Дискус  Discussion   Тэнцүү эрхтэй ярилцах, логиктой ярилцах 

Дистурбанц  Disturbance   Мэнтал болон эмоционал хэмжээний хэвийн бус 

хувилбар 

Дисциплин                    Discipline                         Дэг журам, сайэнсын салбар,                              

хичээлийн төрөлүүд 

Дитал Detail  Нэг бүрчилэх 

Доктрин Doctrine  Латин хэлэнд номлол гэсэн утгатай, нийтээр мөрдөх 

зарчим 

Дэскрипц description Ямар нэгэн зүйлийн талаар тодорхой дүрслэл, тайлбар 

өгөх 

Дэтэрминист             Determinist                       Үйлдэлийн шалтгааны сургаал, заавал каузал 

шалтгаантай гэсэн сургаал 

Дэ-факто De-facto  Хэрэг дээрээ 

Дэфиниц  Definition   Тодорхойолт  



Идол  Idol Дүрс, тээсэн зураг, бурханчилах, буруу идэал 

Идэал Ideal  Төгс, хамагийн тохиромжтой 

Идэй  Idea  Төсөөлөл, зураглал 

Идэнтифай Identify                       Адилтгах 

Иллуз Illusion  Буруу төсөөлөх, алдаатай тааварлах 

Импорт Import  Нэг газараас нөгөөрүү аваачих үйлчилгээ 

Импотэнц Impotence  Тодорхойгоор шийдвэрлэгдээгүй проблэмын царайгаар 

илрэх сэтгэл  

Импрэс  Impression  Мэдрэлийн эрхтэнүүдээр мэдрэмжилсэн сэтгэгдэл 

Инабилити  Inability   Хангалттай хүч, мэдэл үүсвэр үгүй, чадвар үгүй 

Индивидуал  Individual  Тухайн хүн ба ганцаарчилсан 

Инжэнүйти                   Ingenuity                         Уранаар проблэмыг шийдэх эсвэл юмыг нээх чадвар 

Инклинац                      Inclination Автагдал, хөгжлийн чиг / засна/                                  

Инкоррэкт  Incorrect  Үнэн эсвэл зөв биш 

Инсанит Insanity  Галзуугын төлөв 

Инстинкт  Instinct   Орчны нөлөөнд үзүүлж буй организмын хэсэг дэх 

комплэкс ба өвөрмөц хариу, магадгүй суралцсанаар 

сайжирна гэдэгээр бэхэйвэрийн паттэрн илэрхийлсэн ч 

гол төлөв хувиршгүй 

Инструмэнт                    Instrument багаж                               

Интуитив Intuitive  Зүйлсийг рэфлэксдэхгүйгээр таних мэдэх 

Интэлгэнц  Intelligence  Сурах, ойлгох болон логиктой бодох чадвар  

Интэллэкт                  Intellect                        Юмсыг ойлгох, гүнзгий төвшинд логикийн аргаар 

бодох, чадвар 

Интэнсив  Intensive   Олон ажилыг хамаруулах эсвэл богино хугацаанд 

хийгдсэн активити 

Интэнц  Intention   Ямр  нэг зорилгыг хийх буюу гүйцэлдүүлэхээр чиглэх, 

зорих 

Кандидат                     Candidate                              Албанд буюу суудалд өргөдөл гаргагч 

Капитал  Capital   Баялаг  



 

Квантитатив                  Quantitive Хэмжээ, их ба бага тоо                              

Когэнси                       Cogency  Зайлшгүй аргумэнт                                      

Коллэктив  Collective   Нэг  групыг бүрдүүлж буй тодорхой тооны хүмүүс 

Коллэкц                         Collection Ижил сорттой обэктуудын груп                               

Комбинац                    Combination            Зангилаа, тактикийн холболт 

Коммунити  Community  Хамтын   

Компакт  Compact   Авсаархан  

Компликт                    Conflict  Сөргөлдөөн                              

Комплэкс  Complex   Цогцолбор; олон ялгаатай зүйлс буюу хэсэгүүд 

холбогдон бүтээгдсэн; ойлгоход бэрх  

Конвинс                      Convince      Итгүүлэх                       

Конклюүц                      Conclusion         Дүгнэлт                  

Конкрэт Concrete  Барицтай, харах боломжтой 

Коннэкц              Connection  Хоѐр факт болон идэйнүүд хоорондоо холбогдох 

Консайэнс  Conscience  Хэн нэгний акцууд зөв, буруу эсэхийг түүнд хэлдэг 

оюуны хэсэг 

Констант                        Constant   Тогтмол, тэнцүү, өөрчилөлт үгүй                                           

Конституц Constitution   Үндсэн хуули, биеийн болон сэтгэлийн төлөв 

Констэллац  Constellation  Хамаатай идэй, юмс мөн хүмүүсийн груп 

Кастом                            Custom    Заншил                           

Каузал                         Causal             Шалтгаан, үйлчлэл ни цаанаа шалтгаантай үүснэ 

Каус Cause  Шалтгаан, хүнд юмсад тохиох 

Квалити  Quality   Хийц, шинж төрх, үнэ, чанар 

Квант  Quant   Элэктромагнэтик   энэргийн маш жижиг квантити 



Консэквэнс                    Consequence  Үр дагавар, зорилготой, дагнасан   

Контакт Contact  Харицаа  

Контрадикт                   Contradict     Зөрчил                

Контраст                       Contrast       Ялгаатай             

Контрол  Control  Хэн нэг хүн юу хүсэж буйгаа хийх чадвар 

Контэмплац                  Contemplation  Гүн бодох                    

Конфиуз Confuse  Сандрах, самуурах 

Концэпц                       Conception   Төлөвлөгөө, нэгтгэж бодох 

Координац Coordinate  Тохируулах  

Коррэкт  Correct  Ямар нэг алдаа үгүйгээр үнэн эсвэл зөв 

Критик  Critic  Ялгах чадвар, сайэнс болон урлагийн ярилцалага, 

үнэлгээ, дүгнэлт 

Критикал Critical  Шүүмж  

Критсизм  Criticism  Хэн нэг хүн эсвэл юмны тухай дургүйцэлээ илэрхийлэх 

мөн тэдгээрийн буруугийн тухай, муу чанарын тухай 

үзэлээ илэрхийлэх  

Крэолэ  Creole   Европын хэл тухайн нутагийн хэлтэй холилдсон  хэлний 

форм 



Култур Culture   Ард түмэнүүд амидралаа урлагаар болон ухаанаараа 

илэрхийлэх  

Кэйс                            Case                        Хэсэгчилсэн ситуац, хэсэгчилсэн байдалын ситуац, 

жишээ 

Ландскэйп Landscape  Дэлхийн газрын нэг хэсэг 

Либэрти  Liberty                            Чөлөөт  

Лингвист  Linguist   Хэл ба лингвистик судалдаг хүн 

Лингвистик  Linguistic   Хэлний сайэнсын судалгаа 

Литэратур                       Literature                   Гоѐ оюуны бичлэгүүд, мэргэжилийн салбарын бичлэг  

Логик                              Logic         Бодолын структур, хэлбэр болон давтамжийн сайэнс 

Маги Magic  Илбийн урлаг, ид шид 

Максим  Maxim  Зарчим  

Манифэстац  Manifestation   Ямар нэг юм болох эсвэл оршдог гэх нэг шинжтэй акц, 

учрал, эсвэл юм 

Матэриал  Material   Хэсэгчилсэн активитиг хийхэд хэрэглэгдэх юмс 

Мигрэйн  Migraine  Толгой өвдөлтийн хурц хэлбэр 

Миф Myth  Домог  

Модификац Modify  Ямар нэг юмыг бага зэрэг өөрчилөх 

Модэл                             Model Хураангуй хэмжээ, үзүүлэн                           

Модэрн                           Modern Шинэ үеийн                        

Момэнт                           Moment Агшин                      

Морал Moral  Сайн заншилын сургаал 

Мотив  Motive   Шалтаг, шалтагаан 

Муз  Muse  Зохиолч болон зураачид өгөгддөг оюун  

Мэланхолик  Melancholic   Гунигтай илэрхийлэл болон сэтгэл 

Мэнтал Mental  Оюуны үйлдэл, майндтай коннэктлогдсон эсвэл 

майэндад холбох 



 Парадигм  Paradigm   Нэг үгний бүхий л ялгаатай формуудын хам 

Пассив                             Passive    Үйлэсгүй, зорилгогүй                         

Паттэрн Pattern  Загвар  

Пидгин  Pidgin   Англи, Португал, Гэрман хэлүүдийн үгийн тоогоор 

хязгаарлагдмал, тухайн нутагийн хэлний үгүүдтэй хамт 

хэрэглэгдэх энгийн форм 

Плаузибл                     Plausible  Ойлгомжтой                

Плейс  Place          Байршуулах, байршил 

Повэр Power  Хүч  

Позиц  Position    Байрлал,  гол санаа 

Постулат Postulate  Үнэн адил зөвшөөрөгдсөн стэйтмэнт 

Поэм  Poem  Үгнүүдийг илэрхий санаанууд үгүйгээр суггэстлэх 

тэдний төсөөнүүд болон дуудлагаар сонгосон бичлэгийн 

төрөл 

Поэт  Poet  Поэм бичдэг хүн 

Поэтри  Poetry                               Поэмуудын коллэкц 

Практик                          Practic Хийх, туршлагажих                            

Мэтод                              Method Арга барил, тохирохуйц арга                        

Мэханизм  Mechanism   Үйлчилэлийг бүтээхэд цугтаа үйлдэх ажилын 

хэсэгүүдийн бүтэц 

Натур                               Nature  Хүний гар хүрээгүй байгалийн орчин 

Нормал  Normal  Мэнталын  ямар нэг эмгэгийн шаналал үгүй 

Нэрв  Nerve  Түгшүүрийн сэтгэл 

Нэтрал Neutral  Төвийг сахисан 

Обэкт                               Object                           Зүйлс, хүний өмнө зогсох бүхий л зүйлс 

Оракл  Oracle  Хүмүүс бурхадаас ирээдүйн тухай информац болон 

зөвлөгөө авахаар очдог газар 

Орган                           Organ      Мэдрэлийн эрхтэн             

Оригинал  Original  Хэсэгчилсэн шат, процэс, эсвэл активитигийн эхэнд 

орших, зурагдсан бичигдсэн 



 

Присайэнс                      Presience    

    

 Өмнөх сайэнс 

Проблэм  Problem 

  

Буруутгах, даалгавар 

Прогрэсс                         Progress Дэвшил                        

 

Продукт  Product  Бүтээгдэхүүн, ихэвчлэн худалдаанд зориулж 

үйлдвэрлэсэн юм 

Прожэкц Projection 

 

Гадаргуу дээрх юмсын имиж 

Пропэрти                        Property 

 

Чанар                           

Процесс                          Process 

 

Явц төлөв өөрчилөгдөх 

Процэдур                        Procedure     

 

Явц ни зөвөөр ба энгийн  

Процэс  Process 

  

Явц, төлөв өөрчилөгдөх  

Прэдикт                          Predict   

 

Уридчилан хэлэх                                  

Прэлиминар                   Preliminary Өмнөх                            

 

Прэссүр                           Pressure Дарамт, шахалт 

                            

Прэстиж                          Prestige                   

            

Хүмүүст үзүүлэх, хүмүүсээр хүлээн зөвшөөрүүлэх 

Прэсэнс                           Precense 

 

Оролцох                             

Прэциз                            Precise 

 

Яг                                 

психатрист Psyhiatrist 

 

мэнтал өвчинийг эмчилдэг болон судалдаг эмч 

Психолог                         Psychology     

    

Сэтгэлийн сайэнс                  

Путатив  Putative   

 

 

Пэрсон  Person  Индивидуал хуман 

Пэрспэктив Perspective 

 

Алсын  хараа 

Райм Rhyme  Үгс болон түүний төгсгөлийн хоорондох дууны 

идэнтитэт 

Ривал  Rival 

 

Өрсөлдөгч  

Ритм  Rhythm  Дуу болон хөдөлгөөний хүчтэйгээр дахин давтагдах 

хэмнэл 

Рэакц  React 

 

Эсрэг үйлчилэх 



 

Сапрэс  Suppression  Барих, таагүй сэтгэлүүд тэдгээрийн тухай бодохгүйгээр 

ухаарах шийдэлийн дагууд барисан 

Сигнификанц  Signification 

 

Тэмдэглүүштэй  

Сиркулатор  Circulatory 

 

Цусны эргэлтийн хамаарал 

Сиркумлокуц   Circumlocution   

 

Ярих болон бичихийн оронд шууд замаар үг хэрэглэх, 

Систэм  System  

 

Замбараатай нийлүүлсэн бүтэц 

Систэматик                     Systematic          

           

Төлөвлөгөө ба систэмийн дагуу хийгдэх          

Ситуац Situation 

 

Байгаа байдал 

Рэал  Real   

 

Бодит  

Рэколлэкц  Recollection 

 

Ухаандаа дуудах акт ба хүч 

Рэконструкц Reconstruction 

 

Устгагдсан эсвэл сүйрсэн зарим юмсыг дахин байгуулах 

Рэлац                              Relation    

 

Хамаарал                             

Рэминисцэнт  Reminiscent   

 

Ямар нэг юм эсвэл хүнийг эргэн санах 

Рэпродукц  Reproduction   Дахин эксистэнцэд авчирах, бүтээх, эсвэл өөрчилөх акт 

ба процэс  

Рэпрэзэнт  Representation   

 

Төлөөлүүлэх  

Рэпрэзэнт Represent 

 

Төлөөлүүлэх  

Рэпрэс   Repression  Дарах, эрүүл биш сэтгэл, эхэндээ ухаардаг ба дараа 

мартагддаг. Гэсэн ч тэд тодорхой ситуацын дор ухаан 

үгүйд хадгалагддаг. Эргэн гарч ирдэг 

Рэспэкт                       Respect 

 

Мэхийх                     

Рэсулт                              Result 

 

Үр дүн                                  

Рэсурс                             Resourse              

 

Улс ардын аж ахуйн байгалийн бүтээгдэхүүн   

Рэфлэкс Reflex 

 

Хариу үйлдэл 

Рэфлэксион                   Reflection 

    

Тооцоолон бодох, эргэцүүлэн бодох                       

рэфэрэнц Reference 

 

Тайлбар, танилцуулга 

Сайэнс                             Science 

 

Мэдлэг судлал                                 

Сангвиник  Sanguine 

 

Ирээдүйн тухай итгэлтэй, өөдрөг 



Социал                             Social 

 

Эв хамтын,  хүний нийгэмийн амидралд хандсан  

Социолог                         Sociology                     Социал төрх ба нийгэмийн хөгжил ба натурын судалдаг 

сайэнсын салбар 

Спэциал  Special 

 

Мэргэжилийн  

Стимулац  Stimulation 

 

Цочоох, өдөөх 

Стратэг  Strategy  

 

Тодорхой зорилгод хүрэхэд зориулагдсан төлөвлөгөө 

Структур  Structure   

 

Бүтэц  

Субститутив  Substitutive   

 

Орлуулах, ондоо байранд тавих буюу хэрэглэх 

Субэкт                      Subject          

                      

Таниж мэдэж буй ухаан, үйлдэж буй хүн  

Суррэалист  Surrealist   20-р зууны дунд үед литэратур болон урлагт гарсан 

хөдөлгөөн ба стил 

Сфэцифи                Specify   

 

Төрөлөөр ангилах, нэг бүрчилэх                      

Суллэбл Syllable 

 

Үгийн үе 

Сэнсаац Sensation 

 

Мэдрэхүй  

Сэнсэ Sense 

 

Мэдрэл  

Талэнт  Talent 

 

Ямар нэг юмыг сайнаар хийх натурал чадвар 

Тиранчилал  Tyrannical 

 

Харгис мөн зүй бусаар хүмүүст хүч хэрэглэх 

Тотал Total 

 

Бүгдийг хамруулсан 

Трансфор Transference 

 

Нэг газараас нөгөөд шилжүүлэх процэс  

Трансцэнд                   Transcend 

 

Туршлага ба ухаанаас хэтрэх                                      

Тривиал Trivial 

 

Чухал биш 

Трэнд                      

      

Trend Хөгжилийн үндсэн чиглэл                         

Тэмпорал Temporal 

 

Хугацаагаар хязгаарлагдсан эсвэл коннэкцлогдсон 

Тэмпорар  Temporary 

 

Зөвхөн богино хугацаанд ашиглагдах 

Тэмпрамэнт  Temperament 

 

Хүмүүст болон ситуацуудад рэакцлах болон төрхжих 

пэрсоны натур 

Тэмпэратур  Temperature 

  

Дулаан, хүйтэний хэмжээ 

тэндэнц Tendency 

 

Автагдал, хөгжилийн чиг 



Тэологи                        Teology 

       

Шашин судлал                         

Тэори Theory 

 

Сайэнсын сургаал 

Тэрм                             Term 

 

Формалчилсан илэрхийлэл                                 

Тэрритори                   Territory   

  

Хил хязгаар                  

Тэхнологи                    Тechology    

                    

Түүхийг эдийг бүтээгдэхүүн болгох аргуудын сайэнс 

Унивэрсал  Universal 

 

Бүгдийг хамарсан 

Униформ  Uniform 

 

Адилхан стандартыг мөрддөг 

Униформити              Uniformity 

 

Нэгэн хэлбэрт оруулах 

Факт                              Fact 

 

Баримт, хэрэг                                         

Фамили  Family  Хуулиар баталгаажсан гэр бүлий доторх эцэг эх ба 

хүүхэдүүд 

Фантааз  Fantasy 

 

Төсөөлөх ба зохион бүтээх чадвар 

Фигур Figure 

 

Биеийн шэйп эсвэл гадаад форм 

Физиогном  Physiognomy 

 

Хүний нүүрний онцолог, дүрс 

Физиологи  Physiology 

  

Хүний биеийн ерөнхий төлөвийн сайэнс  

Фикц                             Fiction 

 

Зөвхөн сэдсэн, зөвхөн яруу найрагийн                              

Фиэлд                             Field 

 

Талбар, талбай                                    

Флэвор                       Flavor 

 

Тодорхойлох боломжгүй чанар 

Фокус Focus 

 

Юмыг тодорхой харагдаж чадахыг тохируулах  

Форм  Form 

 

Хэлбэр   

Формула Formula 

 

Үсэгнүүдийн сэри, хуули, дүрэмийг тоо симболоор 

үзүүлэх  

Фрагмэнт  Fragment 

  

Тасарсан  жижиг хэсэг 

Фэйр Fair 

 

Өгөө  аваа тэнцэх 

Фэмилиар                     Familiar  

       

Танигдсан 

Фэномэн Phenomenon 

 

Тусгал, ер бусын, ховор 

Характэр                       Character  

               

Зан 



Хармони  Harmony 

 

Хамаарсан зүйлсийн нийцтэй комбинац 

Хистори                              History                        Өнгөрсөнд тохиосон үйл явдлыг судалдаг сайэнсы 

салбар     

Холэрик Choleric 

 

Амархан уурладаг 

Хомосэксуал  

 

 

Homosexual  Хүн өөрийн жэндэрийн индивидуалд эмоционал, 

романтикаар эсвэл сэксуал дураар татагдах 

Хоризон Horizon 

 

Сонирхолын, мэдлэгийн хязгаар 

Хуман  Human 

 

Амитан, машин, бурханаас илүүтэйгээр хүнд 

коннэкцлох 

Хуманити  Humanity 

 

Амитан, машин, бурхадаас илүүгээр пэрсон байх төлөв 

Цивилизац  Civilization 

  

Сайэнс ба тэхникийн дэвшилийн үр дүнд үүссэн 

нийгэмийн матэриаллаг ба социал амидрал  

Цикл                           Cycle                Удаан хугацаанд давтагдсан учралуудын                  

дараалал ба факт 

Шэйп Shape 

 

Дүрс гадаад форм 

Эвидэнт Evident 

 

Тодорхой, илэрхий 

Эвокац Evocation 

 

Оюунд имижийг эсвэл санамжийг, сэтгэлийг авчирах 

Эквалэнт Equivalent 

 

Тэнцүү үнэ, санаа, ач холбогдол 

Эконом  Economy  Худалдаа болон бүтээгдэхүүнүүдийн хоорондын 

хамаарал мөн тодорхой улс болон дүүрэгийг мөнгөөр 

хангах харилцаа 

Экпэктац                          Expectation 

 

Горидлого, найдлага                           

Эксистэнц  Existence 

 

Оршихуй, амидрал 

Экспирэмэнт              Experiment 

 

Туршилт            

Экспэрэнс  Experience 

 

Туршлага, факттай практикаар танилцах 

Экстрасайэнс             Extrasience 

 

Гадна талын сайэнс 

Экстрэм                      Extreme 

   

Огцом дээр бас огцом доор                                       

Экстэнсив                  Extensive 

 

Сунасан                

Эллипсэс  Ellipses  Өгүүлбэр  дэх тодохой үг ба үгүүдийг хэрэв 

тэдэнгүйгээр утга илдэрхийлж чадаж байвал орхих,  

Элэмэнт                      Element 

 

Ямар нэг юмны зайлуулшгүй хэсэг 

Элэмэнтар                 Elementary 

                       

Субьектийн жирийн фактуудтай хэв маяг 



Эмоц  Emotion 

 

Сэтгэлийн  төлөв 

Эмпиризм Empiricism 

 

Ажиглалт , туршлагаас үүсэлтэй мэдлэг  

Энэрги                        Energy 

                                          

Ажил гүйцэтгэх чадвар 

Эпизод  Episode 

 

Болсон явдал, учрал 

Эротик  Erotic 

 

Сэксуал шаардлага болон баясалыг хамруулах 

Эссэнциал  Essential 

 

Хэсэгчилсэн  ситуацад зайлшгүй чухал 

Этнисити  Ethnicity 

  

Онцгой төрөлд хамаарах факт 

Этнолог                      Ethnology                Хүн төрөлхтөний арисны бүлэг ба                                              

оригин, тархалт ба харилцааг судалдаг сайэнс       

Эффисэнт Efficient 

 

Бүтээмж  

Эффэкт                      Effect 

    

Үйлчлэл                          

Эффэктив                  Effective 

 

Бүтээмжтэй                     

 

 

Монгол  Англи\гэрман   Тайлбар  



Байх Being  Зөвхөн хүнтэй хамаатай ухагдахуун. Зөвхөн хүн өөрийн 

Байх-ыг ухаарч Байхаа тодорхойлно.Байвал байсан шиг 

байх. 

 

Юм Thing  Энэ ертөнц дээрх, ертөнцөөс гадна буй ухаанд буусан 

мөн ухаанд буух боломжтой бүхий л матэриаллаг болон 

матэриаллаг бишүүдийг багтаан хэлж буй. Бүгд 

юмнууд. Харин тэр юмнуудаас хэрхэн туссанаараа 

бусадаасаа ялгагдана 

Юу Something  Ямар нэгэн юм гэдэг тодорхой боловч өмнө бидний 

ухаанд өгөгдөөгүй 

Үнэт Value  Хүмүүст үнэтэй чухал зүйлүүд. Тухайн хугацаанаас 

хамааран үнэтүүд ондоогоор солигдох магадтай. \Заавал 

биш.\ 

 

Танихуй Epistemology  Мэдлэгийн тухай философийн салбар 

Ялгах Judge, judgement Ялгаварлалт -үнэн худал, зөв буруу, сайн мууг ялгах 

болохоос шүүх биш 

Танигдахуй Cognition  Мэдлэгийн тухай сайэнсын салбар 

Тусгал Appearance  Байгаанууд бидэнд хэрхэн тусдагыг хэлж буй вэ, тэгж л 

тусч буй болохоос үнэхээр тийм мөн үү гэдэг тусдаа 

Туяа \туяарах\  Тусгалтай ойролцоо боловч өөрт үгүйг харуулахыг 

чармайх. жишээлбэл Үнэн хэрэгтээ сайн биш боловч 

сайн мэтээр өөрийгөө харуулахыг хүсэх 

Ондоо Another  Ялгаатай, ижил бишийг хэлж буй ба ―өөр‖ гэдэгээр 

―self‖ буюу өөрийн, өөрийнхөө, өөртөө гэдэгийг 

илэрхийнэ 

Ертөнц  Бидний амидарч буй бөмбөрцөг 

Оюун\оюунжих\ Mind  Ухаан, өөрийн ухаан, чөлөөт хүсэл, сэтгэл, бодол, 

мэдрэмжийг бүгдийг хамруулсан ерөнхий мэргэжилийн 

салбарын нэр 

Харах \харц\  Мэдрэлийн таван эрхтэний нэг нүдээр харах. Нүдээр 

харж буй бүхэнийг харах гэх ба үзэх гэдэг илүү амидрал 

үзэж, туршлагажсантай хамаатай 

Үзэх\үзэл\   Амидрал үзэх, туулах, юм үзэж туршлагажих 

Хам Set  Ямар нэгээр нэг ангилалд хамрагдах. Жишээлбэл: нэг 

анги гэдэгээрээ хам, хөгжим сонирхдогоороо эсвэл 

эрчүүд гэдэгээрээ хам гэх мэт 

Бүх All  Ухаанд буй бүхий юмс 

Цаг Watch  Бугуйн цаг буюу матэриаллаг, хугацааг хэмжигч 

хэрэгсэл 

Хугацаа Time  Матэриаллаг биш бидний баримжаалж, баримталдаг 

хугацаа. Хугацаа урт, богино, урт хугацаа... 

 



 

 

 

Хэрэгцээний үнэт    

Солилцооны үнэт    

Орших  Existence  Юмс орших  

Юмсын загвар  Design  Дарвины тэоригоос өмнө хүмүүс унивэрзийн юмсыг 

буюу тухайлбал амитадыг god бүтээсэн гэдэгт итгэдэг 

байсан. God  юмсыг дизайндсан. Зарим тэологичид энэ 

тухай ном бичсэн, тухайлбал Палэй 

   

   

   


