
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİ 
 

 

P O L İ S   A K A D E M İ Y A S I 

                

      
                      KAFEDRA:  «İctimai elmlər» 

  

            FƏNN:         «Fəlsəfə» 

          

            FAKÜLTƏ:   Əyani   

 

 

 

MÜHAZİRƏ 

 
 

MÖVZU:№10 «İctimai şüurun quruluşu və formaları» 

             

                                                                

                                                                                    Vaxt-2 saat   

 

    Tərtib etdi:         «İctimai elmlər»  

                                 kafedrasının baş  

                                 müəllimi, polis baş leytenantı   Rəşad Qasımov 

 

 

 

 

    Mühazirə kafedranın iclasında müzakirə edilib və bəyənilib. 

 

    Protokol № ____ “________” ______________   2016-cı il 

 

 

                                          

 

 

BAKI    2 0 1 6 



2 
 

MÖVZU №10. «İctimai şüurun quruluşu və formaları» 

 

PLAN 

GİRİŞ 

 

1. İctimai şüur və onun strukturu 

2. İctimai şüurun formaları 

 

NƏTİCƏ: 

 

ƏDƏBİYYAT: 

1. Abbasova M. Siyasi milli şüur: quruluşu, mərhələləri və inkişafı// Tarix və 

onun problemləri. № 4. 2009. səh. 332-334 

2. Fəlsəfə (Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti). Bakı, 1999 

3. Fəlsəfə. Ensiklopedik lüğət. Bakı, 1997 

4. Fərhadoğlu M. Fəlsəfənin əsasları (dərs vəsaiti). Bakı, 2006 

5. Hacıyev Z. Fəlsəfə (Ali məktəblər üçün dərslik). Bakı, 2012 

6. İmanov H. Fəlsəfənin əsasları. Bakı, 2010 

7. Mehdiyev R. Fəlsəfə (Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti). Bakı, 2010 

8. Nəzərova A. Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı, 2014 

9. Ömərov V. İdeologiya anlayışının mahiyyəti// Səs qəzeti. 6 yanvar 2012-ci il. 

səh. 7. 

10. Rüstəmov Y. Fəlsəfənin əsasları (dərs vəsaiti). Bakı, 2007 

11. Tağıyev Ə. Fəlsəfə. Bakı, 2012 

12. Алексеев П.В. Философия (Учебник). Москва, 1998 

13. Волчек Е.З. Философия (Учебник). Минск, 2003 

14. Габидулин Р. Основы философии. Москва, 2003 

15. Горелов А.А. Основы философии. (Учебник для вузов). Москва, 2010 

16. Философия: Учебник. / Под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, A.B. 

Разина.— 2-е изд., перераб. и доп. Москва, 2004. 

17. Канке В.А. Основы философии. (Учебник для вузов) Москва, 2008 

18. Михайлов Ф. Т. Общественное сознание и самосознание индивида. 

Москва, 1990. - 222 с. 

19. Уледов А.К. Структуры общественного сознания. Москва, 1968. 

  

http://www.anl.az/el/web.pdf
http://www.alleng.ru/d/phil/phil070.htm


3 
 

GİRİŞ 

Cəmiyyət iki hissədən –maddi və mənəvi həyatdan ibarətdir. Əgər cəmiyyətdəki 

bütün maddi nemətlərin istehsalı prosesi, insanların  əmək fəaliyyətinin maddiləşməsi  

sahəsi , sosial-maddi yaşayış tarixi, başqa sözlə, maddi-ictimai varlığı cəmiyyətin maddi 

həyatını təşkil edirsə, mənəvi fəaliyyət dairəsi:  təhsil, peşə, ixtisas fəaliyyəti, elmi-

texnoloji hərəkətlərin, davranışın, mənəviyyatın, dünyagörüşün  ənənələrin  və s. 

məcmusu isə mənəvi həyatı təşkil edir. Mənəvi həyat tərzi maddi yaşayış üsulu, maddi –

ictimai varlığın əsasında quruluş müəyyən edir. Elə ona görədir ki, hər bir ictimai-

iqtisadi formasiyanın  xarakterinə  uyğun spesifik mənəvi həyatı olur. Cəmiyyətin 

mənəvi həyatı anlayışını  çox zaman  “ictimai şüur” anlayışı ilə eyniləşdirirlər. Lakin 

onlar bir-birinə yaxın anlayışlar olsalarda, eyni deyildilər. Mənəvi həyat ən ümumi ifadə 

edib, geniş əhatə dairəsində malikdirsə, ictimai şüur onun tərtib hissəsidir, əhatə dairəsi 

cəhətdən nisbətən məhduddur. Cəmiyyətin mənəvi həyatının heçdə bütün tərkib hissələri 

(mədəniyyət, dünyagörüşü, adət-ənənələr, təhsil, peşə fəaliyyəti və s.) ictimai şüur 

anlayışına  aid edilə bilməz.Bilməkdə  kifayətlənmək olmaz. İnsanlar maddi-iqtisadi 

fəaliyyəti kimi belə müəyyən  siyasi və əxlaqi ideyaları rəhbər kimi bilik, baxışlar və 

nəzəriyyələr əsasında hərəkət baxış və nəzəriyyələr isə cəmiyyət həyatında mühüm rol 

oynayan ictimai şüur sahəsinə aiddir. 

İctimai şüur-ictimai varlığın inikasıdır. Cəmiyyətin mənəvi həyatının başlıca 

hissəsidir. İctimai şüur- insanların əməli fəaliyyətində istinad etdikləri  və rəhbər 

tutduqları ictimai ideya və nəzəriyyələrin, siyasi, elmi, hüquqi, fəlsəfi, dini, əxlaqi, bədii 

baxışların, ictimai hiss, psixoloji, vərdiş və mənəvi keyfiyyətlərin məcmusudur. İctimai 

şüurun inikas obyekti –ictimai varlıqdır, insanı əhatə edən gerçəklikdir. İctimai şüur 

yekcins deyildir. İctimai varlığın rəngarəng və çoxsahəli olmasına uyğun olaraq, onun 

inikası olan ictimai şüurda mürəkkəb struktura malikdir. İctimai şüurun struktur 

komponentləri sırasında ictimai şüur səviyyələrinin –elmi-nəzəri və adi-gündəlik şüurun, 

ictimai ideologiya  və ictimai psixologiyanın, ictimai və fərdi şüurun düzgün dərk 

edilməsinin. İctimai şüur formalarının qarşılıqlı əlaqə və təsirinin 

müəyyənləşdirilməsinin xüsusi əhəmiyyəti vardır. İctimai varlıq ictimai şüurdan asılı 

olmayaraq mövcuddur. İctimai şüur ictimai varlıqdan doğur,  onun nəticəsidir və onu 

əks etdirir.  
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Sual 1. İctimai şüur və onun strukturu 

Cəmiyyətin maddi həyatı, iqtisadi münasibətlər ictimai inkişafın əsasını təşkil edir. 

Lakin bu inkişafı dərk etmək üçün təkcə iqtisadi amilləri bilmək, onların  

qanunauyğunluqlarını təhlil etmək kifayət deyil. Axı insanların istehsal fəaliyyətindən 

başqa, cəmiyyətin mənəvi həyatı da vardır və onun əsasını təşkil edən ictimai şüur kimi 

mühüm bir sahə vardır. 

İctimai şüur fərdi şüurdan fərqli olaraq ayrı-ayrı şəxslər, sosial qruplar və xalqlar 

tərəfindən deyil, bütün bəşəriyyət tərəfindən min illər ərzində yaradılır və o yalnız 

bəşəriyyətə məxsus olur. İctimai şüur bilavasitə və ya dolayı yolla ayrı-ayrı adamlar 

tərəfindən yaradılsa da həmin adamların ixtiyarından çıxaraq bütün bəşəriyyətin mənəvi 

sərvətinə çevrilir. Məsələn, elmi kəşflər, bədii ideyalar, müxtəlif nəzəriyyələr ayrı-ayrı 

şəxslərin zəkasının  məhsulu olsalar da, onlar bütün bəşəriyyətə məxsusdur. İctimai şüur 

dərin məzmuna malik olub, keyfiyyətcə xüsusi bir mənəvi sistemdir. Bu sistem nəticə 

etibarilə ictimai varlıqdan asılı olub onun inikası olsa da, özü nisbi müstəqilliyə 

malikdir. O, ictimai inkişafa təsir edən güclü amildir. 

Tarixi inkişafda ictimai şüurun da böyük rolu vardır. Buna görə də cəmiyyət 

haqqında daha dolğun təsəvvürə malik olmaq üçün ictimai şüurun mahiyyətini, onun 

strukturunu, formalarını və cəmiyyətin həyatındakı rolunu açıqlamaq zəruridir. 

İctimai şüurun strukturu, yəni onun ayrı-ayrı elementləri maddi münasibətlərdən 

asılı olub, onların dəyişməsi ilə dəyişir. Bütün bu dəyişikliklər ilk növbədə özünü ictimai 

şüurun strukturunda büruzə verir. İctimai şüurun strukturunu adi şüur, ideologiya və 

ictimai psixologiya təşkil edir. Bəzi fəlsəfi ədəbiyyatlarda bunları ictimai şüurun 

səviyyələri kimi də səciyyələndirirlər. 

Adi şüur insanların gündəlik praktiki həyat fəaliyyətindən meydana gələn ideyalar, 

təsəvvürlər və baxışların məcmusudur. İnsanların gündəlik həyat fəaliyyəti nəticəsində 

meydana gələn adi şüuru fərdi şüurla eyniləşdirmək olmaz. Çünki adi şüurun başlanğıc 

nöqtəsi təkcə ayrı-ayrı şəxslər deyil, həm də böyük sosial qruplardır. O özündə 

bilavasitə empirik təcrübəni və biliyi, cəmiyyətdəki əxlaq normalarını, təbiət haqqında 
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və öz sosial vəziyyəti haqqında kortəbii təsəvvürləri birləşdirir. Adi şüurun sosial-

psixoloji cəhətləri cəmiyyətdəki sosial şəraitin təsiri altında formalaşır və dəyişir. 

Nəzəri şüur adi şüurun mühüm əlaqələrinin və qanunauyğunluqlarının inikası 

olaraq, öz ifadəsini elmdə və başqa şüur formalarında tapır. Adi və nəzəri şüurun belə 

bölgüsü müəyyən psixoloji müqəddəm şərtlərə əsaslanır. Belə ki, insanın şüurunda adi 

"həyati" anlayışlar onun gündəlik həyat fəaliyyətində yaranır. Elmi anlayışlar isə 

"həyati" bazaya malik olmasına baxmayaraq, özünün formalaşması, təşəkkül tapması 

üçün xüsusi təlim, müəllimlə, kitablarla ünsiyyət tələb edir. O həm də alimlərin 

tədqiqatları, kəşfləri, incəsənət xadimlərinin və s. fəaliyyəti nəticəsində formalaşır. 

Real həyatda nəzəri və adi şüur bir-biri ilə üzvü surətdə bağlıdır. Lakin fəlsəfi 

analiz üçün şüurun bu səviyyələrinin tədqiqi ayrı-ayrılıqda zəruridir. Nəzəri və adi şüur 

biri-birini əvəz edə bilmir, lakin bir-birinə qarşılıqlı tə'sir göstərir, bir-birini 

zənginləşdirir. Nəzəri şüur adi şüuru formalaşdırmağa qadirdir. Nəzəri fikrin, elmin 

necə inkişaf etməsindən asılı olmayaraq, insanların gündəlik həyatında adi şüur həmişə 

mövcuddur. Adi şüurun mövqeyindən istənilən sosial proseslər və təbiət hadisələri 

haqqında mühakimə yürüdə bilərik, lakin o heç də həmişə obyektiv və düzgün olmur. 

Çünki adi şüurun imkanları empirik ümumiləşdirmələrlə məhdudlaşır. 

İctimai-iqtisadi münasibətlər, insanların sosial həyat şəraiti, onların gündəlik 

fəaliyyəti və toplanan təcrübəsi insan psixikasında müəyyən hisslər, əhval-ruhiyyə, 

fikirlər, arzular, vərdişlər şəklində əks olunur. Bütün bunlar ictimai psixologiyanı təşkil 

edir. 

İctimai psixologiya, əsasən, insanların sosial varlığının, onların yaşadığı və 

fəaliyyət göstərdiyi şəraitin təsiri altında formalaşır. O, ümumiləşdirilmiş baxışlar 

sistemi şəklində meydana çıxmır, mühakimələrdə, emosiyalarda, hisslərdə, əhval-

ruhiyyələrdə, iradə aktlarında və i.a. təzahür edir. İctimai psixologiya sadəcə olaraq 

insanların ideya və baxışlarının nəzəri ifadəsi deyil, o, empirik xarakter daşıyır, burada 

intellektual ünsürlər emosional cəhətlərlə çulğalaşır. İctimai psixologiya insanların adi 

şüuru ilə sıx bağlı olub əslində onun bir hissəsini təşkil edir. 
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İctimai psixologiyanın mühüm təzahürlərindən biri sinifli cəmiyyətdə onun hansı 

sinfə, sosial qrupa məxsusluğudur. Bundan əlavə hər hansı millətin, xalqın və ya 

professional qrupun və kollektivin psixologiyası mövcuddur. İqtisadi münasibətlərdə baş 

verən dəyişikliklər insan psixologiyasında avtomatik olaraq dərhal əks olunur. Amma 

uzun müddət davam edən gərgin bir proses olaraq, köhnə stereotiplərdən azad olmaqla 

bağlıdır. Lakin bu proses cəmiyyətdə birmənalı qəbul olunmur. Buradan belə nəticəyə 

gəlmək olar ki, ictimai psixologiya nisbətən sabit hadisədir, belə ki, ictimai varlığın 

dəyişməsi ilə insanların psixologiyası dərhal dəyişmir.  

Hər hansı bir ölkənin, millətin tarixinə aid olan xüsusiyyətlər bu ölkədə yaşayan 

bütün əhalinin, onun bütün zümrələrinin psixologiyasına öz təsirini göstərir. Bəzən milli 

psixologiya nəzərə alınmadan aparılan sosial-iqtisadi və milli siyasət öz neqativ 

nəticələri ilə qarşılaşmalı olur. 

Millətin psixik cəhətləri, onun ayrı-ayrı təbəqələrinin məişət və əxlaqının 

xüsusiyyətləri onun tarixən yaranmış estetik zövqünü ifadə edən incəsənətdə də təzahür 

edir. 

İctimai şüurun yüksək səviyyəsi olan ideologiya, müəyyən sinfin, millətin mənafe 

və maraqlanın ifadə edən fəlsəfi, dini, etik, estetik görüşlərin nəzəri səviyyədə 

rəsmiləşdirilmiş məcmusudur. Hər hansı sinif və millət öz sosial rolunu dərk edərək 

ideologiyadan öz sinfi maraqlarını həyata keçirmək üçün istifadə edir. İdeologiya daha 

geniş, ümumiləşdirilmiş sosial-tarixi və müasir təcrübəyə əsaslanır. Adi şüur insanların 

həyat fəaliyyəti prosesində öz-özünə, kortəbii surətdə təşəkkül tapır, ideologiya isə 

başlıca olaraq ideoloqların xüsusi səylərinin, şüurlu fəaliyyətinin məhsulu kimi meydana 

çıxır. 

İctimai şüurun nisbi müstəqilliyi. İnsanların ictimai varlığı, maddi istehsal 

fəaliyyəti onların ictimai şüurunu müəyyən edir. Amma bu heç də o demək deyildir ki, 

ictimai şüur passivdir. İctimai şüur heç də ictimai varlığın müstəqillikdən tam məhrum 

edilmiş passiv inikası deyildir. İctimai şüur öz inkişafında nisbi müstəqilliyə və varislik 

xüsusiyyətinə malikdir. İctimai şüurun nisbi müstəqilliyini qəbul etmədən cəmiyyətin 
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inkişafına onun fəal təsirini izah etmək qeyri mümkündür. Əgər ictimai şüur nisbi 

müstəqilliyə malik olmasaydı, mənəvi həyatın nisbətən müstəqil inkişafını izah etmək 

mümkün olmazdı. Belə alınardı ki, cəmiyyətin mənəvi həyatındakı dəyişikliklər, yalnız 

ictimai varlığın dəyişməsi çərçivəsində mexaniki olaraq baş verə bilər. 

Sosial həyatda baş verən proseslərdə iştirak edən amillər səbəb və nəticə, fəal və 

passiv ünsürlər kimi çıxış edirlər. Maddinin mənəviyə təsirinin təyinedici olmasına 

baxmayaraq, mənəvi amillər də maddi həyata öz aktiv təsirini göstərir. 

İctimai şüurun nisbi müstəqilliyi hər şeydən əvvəl özünün ictimai varlığa əks 

təsirində büruzə verir. Bu təsir cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi ilə bağlı olaraq artır. İctimai 

şüurun nisbi müstəqilliyinin struktur elementləri ilə əlaqəsi, əsasən, ideologiyanın 

inkişafında xüsusi rolu vardır. İdeologiyanın inkişafı nəticə etibarilə iqtisadi inkişafla 

müəyyən olunsa da, onun hər bir növünün, ictimai şüurun hər bir formasında varisliyi 

özünəməxsus şəkildə təzahür edir.  

Qabaqcıl ideologiya ictimai inkişafın vaxtı çatmış məsələlərini qarşıya qoyur və bu 

mənada onun obyektiv gedişindən qabağa düşür, lakin bunu ictimai şüurun daha ictimai 

varlıqla müəyyən edilməməsi kimi başa düşmək düzgün olmaz. Məsələ bundadır ki, 

ictimai şüur ictimai varlığın inkişafının müəyyən meyllərini aşkara çıxarır və bunları az-

çox düzgün əks etdirir. İnkişaf meyllərini və proseslərini qabaqcadan görmək isə 

qabaqcıl ideyaların dəyişdirici gücündən istifadə etmək imkanı verir və onların ictimai 

inkişafda fəal rol oynadıqlarını göstərir. Cəmiyyətin mənəvi həyatına aid ünsürlər, 

ictimai şüurun formaları nəinki cəmiyyətin maddi münasibətlərinə, həm də bir-birinə 

təsir göstərirlər. Bu təsir siyasi, hüquqi, fəlsəfi, elmi və s. şüur formalarının 

dialektikasında çox aydın təzahür edir. 

Tarixi inkişafın müxtəlif mərhələlərində cəmiyyətin qarşısında duran məsələlərdən 

asılı olaraq ictimai şüurun bu və ya digər forması daha ciddi rol oynayır.  

Ayrı-ayrı dövrlərdə ictimai şüurun müxtəlif formaları olan din, fəlsəfə, incəsənət, 

əxlaq, hüquqi şüur bəzən siyasi ideyaları təbliğ etmək üçün mühüm alətə, siyasi 
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mübarizə vasitəsinə çevrilir, yəni onlardan müəyyən siyasi məqsədlər üçün istifadə 

olunur.  

İctimai və fərdi şüurun qarşılıqlı əlaqəsi. İctimai şüurun mühüm 

xüsusiyyətlərindən biri, onun fərdi şüurla qarşılıqlı əlaqədə olmasındadır. 

Fərdi şüur ayrıca bir şəxsin şüuru kimi meydana gəlsə də, o, əvvəllər yaşamış və 

indi yaşayan insan nəsillərinin yaratdığı mənəvi dəyərləri bu və ya digər dərəcədə 

özündə əks etdirir. İctimai şüur cəmiyyət üzvlərinin fərdi şüurundan kənarda mövcud 

deyildir. Lakin o öz xarakter və məzmununa görə fərdi şüurla eyniləşdirilə bilməz. 

Məlum olduğu kimi, təfəkkür fərdi şüurun funksiyası olsa da, o, keçmiş və indiki 

insanların fərdi təfəkkürü kimi mövcuddur. Şüurun bütün təzahürlərini hər şeydən əvvəl 

ayrı-ayrı insanların psixiki fəaliyyəti və dünyanın fərdi inikası kimi başa düşmək 

lazımdır. İctimai şüurun məzmununun fərdi mənimsənilməsi xüsusiyyəti heç da həmişə 

ictimai şüurun məzmunu, onun obyektiv əhəmiyyəti ilə deyil, insanların həyat şəraiti, 

onların ictimai münasibətlər sistemindəki yeri, həyat təcrübələri, təhsilləri, tərbiyələri 

müəyyən olunur. İnsanların həyat şəraiti, həyat yolu ictimai şüurun fərdiləşməsini, onun 

məzmununun şəxsiyyətin malına çevrilməsi prosesini şərtləndirir. Bütün bunlar 

şəxsiyyətin cəmiyyətdə hakim olan müxtəlif mənəvi təsisatlara münasibətini, onların 

qəbul edilib-edilməməsini, yaxud fərdi şüurun ictimai şüura münasibətini müəyyən edir. 

Fərdi şüurun ictimai şüura münasibəti təkcənin ümumiyə nisbəti kimidir. Nə qədər 

məhdud olsa da, fərdi şüur ictimai şüurun elementlərini özündə birləşdirir. Odur ki, 

ictimai şüur bütünlükdə cəmiyyətə, fərdi şüur isə ayrı-ayn şəxslərə mənsubdur. 

Fərdi şüurun ictimai şüura münasibəti aktivdir. Hər bir insan məqsədyönlü surətdə 

ictimai şüurda onu maraqlandıran suallara cavab axtarır. Şüura münasibətin belə 

xarakteri hər şeydən əvvəl insanın onu əhatə edən mühitə fəal münasibətinin nəticəsidir. 

Elmin, ictimai fikrin tarixi inkişafı göstərir ki, ayrı-ayrı fərdlərin şüurunda meydana 

gələn ideyalar heç də dərhal ictimai şüura çevrilmir. Çox hallarda böyük sosial 

əhəmiyyət kəsb edən kəşflər, dahi ideyalar böyük gecikmələrlə ümumi sərvətə çevrilir. 

Bunun səbəblərini hər bir cəmiyyətin sosial həyat şəraitində axtarmaq lazımdır. 
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Fərdin fikirləri, əqidəsi o zaman cəmiyyətin malı olur, sosial sərvət əhəmiyyəti 

kəsb edir ki, onlar şəxsi mənafe çərçivəsindən kənara çıxır, ümumi şüura daxil olur, 

başqa adamların əqidələrinə və davranış normalarına çevrilir.  

İctimai və fərdi şüur daim bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərir, bir-birini 

zənginləşdirir. Hər bir fərd bütün həyatı boyu başqa insanlarla ünsiyyət vasitəsilə, təlim-

tərbiyənin köməyi ilə ictimai şüurun təsirinə məruz qalır. Odur ki, fərdi və ictimai 

şüurun qarşılıqlı əlaqəsində şübhəsiz ki, aparıcı tərəf ictimai şüurdur. Onun fərdi şüura 

təsiri əsasən təhsil və tərbiyə prosesində həyata keçirilir. Bu həm də müxtəlif 

qurumların, sosial qrup və kollektivlərin köməyi ilə reallaşdırılır. 

Cəmiyyət tərəfindən tarixən yaradılan şüur formaları fərdə mənəvi qida verir, onun 

görüşlərinə, əqidəsinə ciddi təsir göstərir, onda əxlaqi normalar, estetik təsəvvürlər və 

hisslər yaratmaq üçün qiymətli mənbə rolunu oynayır. 

İctimai fikrin nailiyyətlərini fərdin mənimsəməsinə ictimai quruluşun xarakteri 

həlledici təsir göstərir. 

 

Sual 2. İctimai şüurun formaları 

         Mentalitet (lat. ağıl, düşüncə, təfəkkür tərzi) deməkdir. O, ilk dəfə 1856-cı ildə 

Amerika alimi R.Emerson tərəfindən işlədilmiş, Fransa alimi Marsel Prust onu tərtib 

etdiyi lüğətə daxil etmiş, XX əsrdə L.Febr və başqaları onun haqqında müxtəlif fikirlər 

söyləmişlər.  

         İctimai şüura nisbətdə mentalitet fərdi və kollektiv şüurun, emosiyaların, əhval-

ruhiyyələrin mövcud sosial gerçəkliyə münasibətinin inkişaf dərəcəsini göstərir. 

Mentaliteti cəmiyyətin mənəvi psixoloji siması adlandırmaq olar.  

Sosial varlıq şəraitinin ümumiliyi daxilində hər bir fərdin öz inkişaf spesifikliyi 

onun mənəvi aləminin digər fərdlərin mənəvi aləmindən fərqini müəyyən edir, insan 

fəaliyyətinin zənginliyini yaradır.  

         İctimai şüur nisbi müstəqilliyə malikdir. Lakin həmin müstəqillik mütləq 

olmayıb ictimai varlığın ictimai şüura müəyyənedici təsiri çərçivəsində baş verir. Bu cür 
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nisbi müstəqil inkişafın əsasında ictimai varlıqla ictimai şüur arasında “sərt əlaqələrin” 

istisnalığı qanunudur. Bu qanunauyğunluq isə bir halda ictimai şüurun ictimai varlıqdan 

geridə qalmasına, digər halda isə onu ötüb keçməsində ifadə olunur. İctimai şüurun 

inkişafının varislik qanunauyğunluğu da mövcuddur. Bu, həm də ictimai şüurun 

səviyyələrində, həm də onun formalarının inkişafında təsir göstərən qanunauyğunluqdur. 

        İctimai şüurun ictimai varlığa fəal əks təsiri qanunu da mövcuddur. İctimai 

varlıqla ictimai şüur bir-birinə nisbətdə nə isə xarici bir şey deyildir, ictimai varlıq özünü 

ictimai şüur vasitəsilə reallaşır və şüur vasitəsilə fəaliyyət göstərir. İctimai varlıq özündə 

öz fəaliyyətinin zəruri daxili elementi olan özünün inikaslarını ehtiva edir. Bu üzvi 

sistemli asılılıq ictimai şüura fəallıq verir.  

        İctimai şüur formaları eyni vaxtda meydana gəlməmiş, ictimai varlığın 

mürəkkəbləşməsi və insanın idrak qabiliyyətlərinin inkişafı və təkmilləşməsi nəticəsində 

bərqərar olmuşdur. İctimai şüurun tarixən ilk forması əxlaqdır.  

        Sosial funksiyalarına görə ictimai şüur formalarını 2 qrupa ayırmaq olar:  

 1) Sosial gerçəkliyin mənəvi-praktik mənimsənilməsinin baş verdiyi formalara 

(əxlaq, siyasi və hüquqi şüur); 

 2) Bütün ətraf aləmin mənəvi mənimsənilməsi formalarına (incəsənət, fəlsəfə, din, 

elm). 

İctimai şüurun aşağıdakı formaları mövcuddur: siyasi şüur, hüquqi şüur, əxlaq, 

elm, incəsənət, din, fəlsəfə. 

Siyasi şüur. İctimai şüurun formalarından biri olan siyasi şüur cəmiyyətin siniflərə 

bölündüyü və dövlətin yarandığı dövrdə formalaşmağa başlamışdır. Siniflərin, sosial 

təbəqələrin istehsala, hakimiyyətə, ictimai təşkilat və təsisatlara, digər siniflərə olan 

münasibətləri müəyyən siyasi ideya, baxış, təsəvvür və hisslər doğurur. Bu ideya və 

baxışların məcmusu siyasi şüuru əmələ gətirir. Siyasi şüur siniflərin, sosial qrupların 

dövlət hakimiyyətinə olan münasibətləri əsasında yaranan sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi 

mövqe və mənafelərini əks etdirən ideya və təsəvvürlərin, hiss və əhval-ruhiyyələrin 

məcmusudur. Siyasət təkcə siniflər arasındakı münasibətlər sahəsi olmayıb, həm də 
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millətlər və etnik qruplar arasındakı münasibətləri özündə birləşdirir. Siyasətdə ən vacib 

məsələ dövlət hakimiyyəti məsələsidir. Siyasi şüurun spesifikası bundadır ki, dövlət 

hakimiyyətinə olan münasibət öz əksini siyasi şüurda daha qabarıq şəkildə tapır. 

Siyasi şüurun əhatə dairəsi çox genişdir. Buraya həm də ictimai-iqtisadi quruluş, 

şəxsiyyətin hüquqi statusu, dövlətlərarası münasibətlər, müharibə, sülh və başqa 

problemlər daxildir. Siyasi şüur siniflər və millətlər, sosial və etnik qruplar tərəfindən 

siyasi məqsəd və vəzifələrin, strategiya və taktikaların, metod və üsulların işlənib 

hazırlanmasından ibarət mürəkkəb sosial bir hadisədir. Hakimiyyətdə olan siniflər və 

sosial qüvvələr siyasi şüuru rəhbər tutaraq dövlətin daxili və xarici siyasətini təyin 

edirlər. Məhz buna görə də siyasi şüur dövlətin fəaliyyətinə təsir edən güclü vasitədir. 

Siyasi şüur müxtəlif siniflərin, sosial qrupların və millətlərin siyasi psixologiyası 

və ideologiyasını özündə birləşdirir. İctimai psixologiya və ictimai ideologiya bir-birinə 

qarşılıqlı təsir edir. Onların qarşılıqlı əlaqəsinin düzgün nəzərə alınması nəinki tarixi 

inkişafın dərk olunması, eləcə də dünyəvi problemlərin həlli sahəsində mühüm 

əhəmiyyətə malikdir. Bu qarşılıqlı əlaqə və təsirdə siyasi ideologiya üstün rol oynayır. 

Siyasi fəaliyyət və siyasi praktikada, habelə siyasi şüurda ideologiyanın ünsürlərinə 

və təsirinə həmişə rast gəlmək olur. 

Siyasi ideologiya cəmiyyətin necə təşkil olunmasına, onun dövlət quruluşunun 

xarakterinə, hansı siyasəti həyata keçirməli olmasına dair baxışlar sistemidir. 

Bu və ya digər sinfin, sosial və etnik qrupun siyasəti müəyyən siyasi ideya, baxış 

və nəzəriyyələrə əsaslanır. Deməli, siyasi ideologiya sinfi məqsəd və mənafeləri ifadə 

edən ideya və nəzəriyyələrin məcmusudur. Ümumiyyətlə, ideologiya həmişə bu və ya 

digər siyasi xəttin işlənib hazırlanmasında mühüm rol oynayır. 

Siyasi şüurun formalaşmasında siyasi mədəniyyət mühüm rol oynayır. Çünki siyasi 

mədəniyyət siyasi şüurluluğun, siyasi təşkilatların xarakterini, siyasi münasibətləri 

nizamlayan, tənzim edən ictimai dəyərlərin adət və ənənələrin məcmusunu ifadə edir. 
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İctimai rəy bir növ siyasi şüurun məhək daşıdır. Məhz siyasi proqnozlar, siyasi 

tədbirlər geniş ictimai rəyə arxalandıqda səmərəli və təsirli olur. İctimai rəyin fəallığında 

və çevikliyində siyasi şüurun yetkinliyi özünü aydın təzahür etdirir. 

Siyasi şüurun rolu gərgin vəziyyətdə və tarixin dönüş məqamlarında daha aydın 

görünür.  

Hüquqi şüur. Hüquqi şüur bütünlükdə cəmiyyətin maraq və tələbatı ilə təyin 

olunan hüquqi baxışlar, nəzəriyyə və hisslər, hüquqi hadisələr haqqındakı biliklər və 

onların qiymətləndirilməsinin məcmusudur. 

Siniflər, millətlər və dövlətlər arasındakı münasibətləri əks etdirən siyasi şüurdan 

fərqli olaraq, hüquqi şüur həyatın ictimai münasibətlərin iştirakçılarının hüquq və 

vəzifələri nöqteyi-nəzərindən əks etdirir. Hüquqi şüurun xarakterik cəhəti onun hüquqla 

qırılmaz əlaqəsidir. Bu əlaqə onların meydana gəlməsi, fəaliyyət göstərməsi və inkişafı 

ilə bağlı olan ümumi səbəblərlə şərtlənmişdir. Hüquq və hüquqi şüur cəmiyyətin 

siniflərə bölünməsi, dövlətin əmələ gəlməsi və inkişafı nəticəsində yaranmış ictimai 

münasibətləri tənzimləmə zərurətindən meydana gəlmişdir. Hüquq normativ 

sistemlərdən biri olub, cəmiyyətdə insanların hərəkət və davranışlarını, birliklərin və 

dövlət təşkilatlarının vəzifələrini, münasibətlərini tənzimləyir. Bu normalar müvafiq 

hüquqi qanunlarda ifadə olunur. Bununla, hüquq ictimai orqanizmin işləməsi üçün 

lazım olan optimal şəraitin yaradılmasına kömək edir. 

Hüquqi şüur hüquqi münasibətlərin, normaların və təsisatların təbiəti və vəzifələri 

haqqında, qanunvericilik, məhkəmə və prokurorluq orqanlarının fəaliyyəti haqqında 

təsəvvürləri əhatə edir. 

Hüquqi şüur başqa ictimai şüur formaları ilə, xüsusilə siyasi, əxlaqi və fəlsəfi 

şüurla qırılmaz qarşılıqlı əlaqədədir, onlara tə'sir etməklə bərabər onların təsirinə məruz 

qalır. Nəzəri şüurun hər hansı forması kimi hüquq öz müddəalarını məntiqi formada 

ifadə edir, həmin bilik sahəsinin əvvəlki inkişafına söykənir. Bütün bunlar dövlət və 

hüquq nəzəriyyəsinə dair xüsusi əsərlərdə geniş izah edilir. 
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Hüquqi şüur və hüquq bir qəbildən olan hadisələr olsa da eyni deyildir. Onların 

qırılmaz əlaqələrinə və qarşılıqlı asılılığına baxmayaraq, hər ikisi üstqurumun müstəqil 

elementləridir. Hüquq hər şeydən əvvəl hüquqi qanunlar olub, yerinə yetirilməsi dövlət 

tərəfindən təmin olunur.  

Hüquqdan fərqli olaraq hüquqi şüur ümumi, məcburi xarakter kəsb etmir və 

dövlətin məcburi qüvvəsi ilə təmin olunmur. O, cəmiyyətdə müxtəlif sinif və sosial 

qrupların hüquq haqqında mövqeyindən, onun qiymətləndirilməsi kimi tarixi zərurətdən 

meydana gəlir.   

Əgər hüquq üstqurumun nisbi dəyişməz elementidirsə, hüquqi şüur onun daha 

çevik və dəyişən elementi kimi təzahür edir. Adətən istehsal prosesində, mübadilədə və 

bölgüdə baş verən hər hansı kiçik dəyişikliklər belə, hüquqi şüurda əks olunur və 

qiymətləndirilir. Bu zaman cəmiyyət qarşısında hüquqi sahədə tənzimləmə vəzifələri 

formalaşır. O sanki bazis və hüquq arasında əlaqəni təmin edir. Demokratik cəmiyyətdə 

qanunun aliliyi prinsipi hüquqi şüurun da bu istiqamətdə formalaşmasına zəmin yaradır. 

Əxlaq. Əxlaq və ya mənəviyyat öz tarixi etibarilə ictimai şüurun qədim forması 

olub, insan cəmiyyətinin formalaşdığı dövrdə meydana gəlmişdir. Cəmiyyətin ilkin 

inkişaf mərhələsindəki iqtisadi münasibətlərdə öz ifadəsini əxlaqi şüurda tapmışdır. 

Əxlaq hələ ibtidai icma quruluşunda insanların praktiki tələbatından - münasibətlərin 

tənzimlənməsi, birgə əmək fəaliyyətinin təşkili ehtiyacından meydana gəlmiş və inkişaf 

etmişdir. Bütün bunlar adi davranış normalarının, qaydalarının adət kimi təsbit olunmuş 

şəkildə işlənilməsini tələb edirdi. Axı cəmiyyət həmişə öz üzvləri qarşısında müəyyən 

tələblər qoyur. Bu tələblər ilk növbədə məhz əxlaq normalarında ifadə olunur. Cəmiyyət 

inkişaf etdikcə istehsalda, istehsal münasibətlərində baş verən dəyişikliklərin təsiri 

altında bu normalar dəyişilir, yeniləşir və inkişaf edir. 

Əxlaq dedikdə, adətən, cəmiyyətdəki davranış normaları, qaydaları və 

prinsiplərinin məcmusu başa düşülür. Bəzən mənəviyyata və əxlaqa eyni anlayışlar kimi 

baxırlar. Lakin mənəviyyat daha geniş, əhatəli bir anlayışdır. 
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Etika əxlaq nəzəriyyəsi, əxlaq haqqında fəlsəfi təlimdir. O, quldarlıq cəmiyyətində 

əqli əməyin fiziki əməkdən ayrılması, ilk fəlsəfi nəzəriyyələrin yaranması dövründə 

meydana gəlmişdir. Bu mənada filosofların insan münasibətləri sahəsinə müraciət 

etmələri, əxlaqın meydana gəlməsi səbəbləri və mənbələri, həyatın mənası, səadət, xeyir 

və şər anlayışları, insan hərəkətlərinin əxlaqi qiymətləndirilməsi və başqa problemlərə 

toxunmaları xüsusi rol oynamışdır. Etik konsepsiyalar fəlsəfi sistemlərin tərkib hissəsi 

olmaqla, adətən, fəlsəfədə iki cərəyanın - materializm və idealizmin mübarizəsini əks 

etdirmişdir. Materializmin nümayəndələri əxlaqı insanın tələbatı və marağı ilə bağlayıb 

onun bəşəri əsasını tapmağa can atmışlar. İdealist konsepsiyaların nümayəndələri isə 

əxlaqa oprior, bu dünya ilə əlaqəsi olmayan, anadangəlmə və dəyişməz bir hadisə kimi 

baxırlar. 

Əxlaqın norma, prinsip və kateqoriyalarına konkret-tarixi mövqedən yanaşmaq 

lazımdır. Xeyir və şər, ədalət, namus, şərəf və s. haqqında əbədi və dəyişilməz 

təsəvvürlər yoxdur və ola da bilməz.  

Elm. İctimai şüurun formalarından biri olan elm təbiətdə, cəmiyyətdə və insan 

təfəkküründə baş verən proses və hadisələr haqqında sınaqdan keçirilmiş, 

dəqiqləşdirilmiş biliklər sistemidir. İnsan və bütövlükdə cəmiyyətin yaşaması üçün onlar 

ətraf aləm haqqında müəyyən biliklərə malik olmalıdırlar. Bunsuz istehsal prosesini 

həyata keçirmək mümkün deyil. Odur ki, cəmiyyət elmsiz, biliksiz, yaşaya bilməz. 

İctimai fikrin digər formaları kimi elmi də hər hansı bir millət, bir xalq və yaxud da bir 

insan nəsli yaratmamışdır. O, tarix boyu bütün bəşəriyyət tərəfindən, bütün xalqların 

alimləri tərəfindən yaradılmış və inkişaf etdirilmişdir. 

Cəmiyyət həyatında onun rolundan danışdıqda onun yerinə yetirdiyi üç qrup sosial 

funksiyanı xüsusi qeyd etmək lazımdır: birincisi, mədəni-dünyagörüşü funksiyası, 

ikincisi, elmin bilavasitə məhsuldar qüvvə olması və üçüncüsü, ictimai inkişafda 

meydana gələn müxtəlif problemlərin həllində ondan geniş istifadə olunmasıdır.  

İncəsənət. İncəsənət ictimai şüur forması olub, həm də dünyanın mənəvi-praktiki 

dərk olunmasının xüsusi tipidir. 
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İctimai şüur formalarının hər biri ətraf aləmi özünəməxsus üsullarla, (elm - 

anlayışlar, kateqoriyalar vasitəsilə, hüquq - qanunlarla, əxlaq - davranış normaları ilə və 

s.) əks etdirir. İncəsənət isə insan şüurunda gerçəkliyin bədii surətlər vasitəsi ilə inikası 

formasıdır. 

Bədii surətlərin mənbəyi real həyat gerçəklikləridir, bədii obrazların əsasında 

həyat həqiqətləri durur. İncəsənət, əsasən, müəyyən peşəkar qrupun - şairlərin, 

rəssamların, heykəltəraşların, musiqiçilərin və i.a. fəaliyyət sahəsidir. Bununla yanaşı 

incəsənətin müxtəlif növlərini öyrənən ayrı-ayrı incəsənətşünaslıq sahələri meydana 

gəlmişdir. Peşəkar sahədən kənarda incəsənət öz kökləri ilə daha dərin tarixi inkişaf 

dövrlərində, xalq yaradıcılığı formasında (mifologiya, folklor və s.) inkişaf etmişdir. 

Bununla bərabər dünyanın gözəllik qanunları əsasında mənimsəməyin mahiyyəti və 

qanunları haqqında fəlsəfi təlim olan estetika yaranmışdır. 

İncəsənətə ideologiya, siyasi şüur xüsusi təsir göstərir. Eyni zamanda ətraf aləmi 

əks etdirən incəsənət insanlara dünyanı dərk etməkdə kömək edir, siyasi, mənəvi və 

bədii tərbiyədə qüdrətli vasitə rolunu oynayır.  

Estetik münasibətlər insan cəmiyyətinin yaranması dövründə meydana gəlmiş, 

dəyişmiş və inkişaf etmişdir. Cəmiyyətin inkişafı ilə əlaqədar olaraq estetik 

münasibətlərin mənbəyi olan sosial gerçəkliklər də dəyişir. İnsanların zövqü, onların 

estetik idealları və estetik təsəvvürləri, ictimai həyatın bütün tərəflərini daha dərindən 

və düzgün əks etdirmək tələbatı incəsənətin yeni növlərini və janrlarını meydana 

gətirir. 

İncəsənət nəinki gerçəkliyi əks etdirir, o, eyni zamanda "xüsusi dünya" nisbi 

müstəqilliyə malik bədii obrazlar dünyası yaradır. İncəsənətdə hər hansı bir əsər öz 

bədiiliyi, ideallılığı nöqteyi-nəzərindən qiymətləndirilir. İncəsənət və həyat bir - 

birindən ayrılmazdır. Gerçəkliklərin dərk olunması, sənətkar tərəfindən həyat 

materiallarının fəal estetik yeniləşdirilməsi incəsənətin yalnız bir tərəfini təşkil edir. 

Onun ikinci tərəfi insanların davranışına, onların hiss və fikirlərinə, incəsənətin 

yaradıcısı olan insanın mənəvi formalaşmasına məqsədyönlü təsirdir. İncəsənətin 
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vəzifəsi şəxsiyyətə və onun vasitəsilə cəmiyyətə təsir etməkdir. İncəsənət xalqlar 

arasında qarşılıqlı anlaşma, onların mədəni inkişafı və qarşılıqlı zənginləşməsi üçün 

imkan yaradır. 

Elmi-texniki tərəqqi şəraitində mədəniyyətin inkişafında kütləvi kommunikasiya 

vasitələri xüsusi rol oynayır. Onlar reproduktiv (retranslyasiya, bədii dəyərlərin 

nümayişi, geniş auditoriya üçün incəsənət əsərlərinin sərgisi) və produktiv (kino-

fotoqrafiya, televiziya və b. sahələrdə estetik dəyərlərin təkrar istehsalı) funksiyalarını 

yerinə yetirir. 

İncəsənət milli xarakter daşıyır. Onun milliliyi hər şeydən əvvəl hər hansı xalqın 

xarakterinin izlərini, həyat tərzini, adət və ənənələrini, onun maraqlarını, mübarizəsini, 

fikir və həyəcanlarını əks etdirməsində özünü göstərir. Xalqın həyatı və mübarizəsi 

qabaqcıl incəsənətin məzmununu zənginləşdirir, sənətkara ilham verir. İncəsənətin 

xəlqiliyi həm də xalq kütlələrinin mənəvi yaradıcılığı ilə əlaqəsində təzahür edir. 

İncəsənət öz kökləri ilə xalqın həyatı ilə bilavasitə bağlıdır. Xalqın maraqları ilə 

yaşamaq, onun sevincinə və kədərinə şərik olmaq, həyatın həqiqətlərini təsdiqləmək, 

incəsənətdə həqiqi xəlqilik deməkdir. Cəmiyyətin, xalqın tələbatından meydana çıxan, 

onun həyatmı düzgün əks etdirən həqiqi sənət əsərləri uzun müddət yaşayır, mədəni irs 

kimi qorunub saxlanılır. Zamandan asılı olmayaraq belə bədii dəyərlər öz qiymətini 

həmişə saxlaya bilir. Məhz bu xüsusiyyət incəsənətin ən mühüm keyfiyyətlərindəndir. 

Xalqın həyatım, öz dövrünün adamlarının bədii obrazlarını özünəməxsusluqla 

yaradan sənətkar təkcə fərdi deyil, həm də tipik, ümumi cəhətləri göstərən bədii əsər 

yaratmış olur. Odur ki, bu əsərlərin yaratdığı estetik hisslər təkcə bir sinfin və ya dövrün 

adamları üçün deyil, müxtəlif dövrün adamlarına, ölkələrinə, xalqlarına məxsusdur. 

Onlar ümumbəşəri xarakter daşıyır. Bu deyilənlərə əsasən biz incəsənəti ictimai şüurun 

xüsusi forması, gerçəkliyi mənimsəməyin, onu bədii şəkildə əks etdirməyin, 

qiymətləndirməyin və insanın yaradıcı fəaliyyətinin xüsusi bir forması kimi müəyyən 

edə bilərik. 
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Dini şüur. Öz mənşəyinə görə ən qədim şüur formalarından biri olan din 

cəmiyyətin lap ibtidai pillələrində meydana gəlmişdir. Dinin mahiyyətini və meydana 

gəlmə səbəblərini cəmiyyətin və təbiətin qarşılıqlı əlaqəsini analiz etmədən açmaq 

olmaz. 

İbtidai insanların təbiət qüvvələri qarşısındakı acizliyi, onlara tə'sir etmək 

imkanının məhdudluğu dini şüurun meydana gəlməsi üçün əsas şərtlərdən olmuşdur. 

Dinin ilk formaları təbiət hadisələrini, ayrı-ayrı cisimləri, heyvanları 

ilahiləşdirməklə əlaqədar olmuşdur. Dinin bu ibtidai formalarının (animizm, totemizm) 

qalıqları sonralar yaranmış dinlərdə də özünü göstərir. 

Dinlərin tarixi göstərir ki, heç bir xalqda din bəzi teoloqların iddia etdikləri kimi 

monoteizmdən, yəni vahid allah təlimindən başlanmamışdır, monoteizmdən əvvəl bir 

neçə allaha səcdə etməklə bağlı olan politeizm mövcud olmuşdur. 

Dini şüur, dini etiqadlara əsaslanır. Dini etiqad öz əsas aşağıdakı xüsusiyyətlərlə 

xarakterizə olunur: dini təsəvvürlər; dini hisslər; ayin və mərasimlər. Din öz 

göstərişlərini Allahın adı ilə əbədiləşdirən ideoloji vasitəyə çevrilir. Fəlsəfə, əxlaq, 

incəsənət, hüquq da bu ideoloji təsir dairəsindən kənarda qalmır. 

Bununla bərabər tarixi inkişaf sübut edir ki, cəmiyyətdə baş verən sosial 

təbəddülatların, çevrilişlərin tə'siri altında dinlər dəyişilmiş, onlarda müəyyən islahatlar 

aparılmışdır. 

Roma imperiyası şəraitində məzlum kütlələrin dini kimi meydana gələn xristianlıq 

sonra hakim siniflərin rəsmi dininə çevrilmiş və bununla əlaqədar olaraq ilk xristianlığın 

bəzi mühüm əlamətləri, onun demokratik ruhu, mərasimlərə mənfi münasibəti və i.a. 

aradan qalxmışdı. Sonrakı ictimai-iqtisadi formasiyalar şəraitində başqa dini 

cərəyanların, qolların yaranması prosesi baş vermişdir. 

Dünya dinlərinin meydana gəlməsi müxtəlif ölkələr və xalqlar arasında siyasi, 

iqtisadi və mədəni əlaqələrin uzunmüddətli inkişafının nəticəsidir. Qədim dinlərə xas 

olan kosmopolit xarakter onlara milli sərhədləri aşaraq Yer üzərində geniş yayılmağa 

imkan vermişdir. 
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Hazırda bütün dinlərdə elmin və texnikanın inkişafı ilə, cəmiyyət həyatındakı dərin 

inqilabi proseslərlə əlaqədar olan yeni şəraitə uyğunlaşmaq prosesi gedir. Lakin müasir 

dünyada din mahiyyəti etibarilə özünü sosial yeniləşmə, quruculuq qüvvəsi kimi deyil, 

ancaq adət-ənənə və mərasimlərin toplusu kimi təzahür etdirir. 

Fəlsəfi şüur. Fəlsəfi şüur da başqa şüur formaları kimi ictimai münasibətlərlə 

əlaqədardır. Bu əlaqə vasitəli xarakter daşıdığı üçün adətən o, hər hansı münasibətlər 

sisteminə bilavasitə aid edilmir. Fəlsəfi şüurun ictimai münasibətlərlə əlaqəsi dini və 

estetik şüurun əlaqəsi kimidir. Əxlaq, siyasi və hüquqi şüur bilavasitə insanlar 

arasındakı münasibətlərin nəticəsi olduğu halda, fəlsəfi şüur onlardan fərqli olaraq, 

gerçəkliklə və insanlar arasında mövcud münasibətlərlə genetik, funksional surətdə 

əlaqədardır. Fəlsəfə digər ictimai şüur formalarının təşəkkül tapmasının və inkişafının 

mexanizmini izah edir. 

Fəlsəfə dünyaya baxış və bu dünyada insanın yeri haqqında ümumiləşmiş 

dünyagörüşü sistemini formalaşdırır, insanın dünyaya idrakı, sosial-siyasi, mənəvi-

estetik və s. münasibətlərini tədqiq edir. Digər tərəfdən dünyagörüşün nəzəri əsası kimi 

sosial maraqlar və insanların həyat fəaliyyətinin müxtəlif formaları ilə əlaqədardır. 

Sosial gerçəkliklə şərtlənən fəlsəfi şüur öz növbəsində ictimai varlığa fəal təsir 

göstərərək, yeni idealların, mənəvi və mədəni dəyərlərin yaranmasına kömək edir. Bu, 

hər şeydən öncə fəlsəfənin dünyagörüşünün əsası olması ilə şərtlənir 

Fəlsəfə dünyagörüşü kimi insanların praktiki fəaliyyəti ilə, ictimai münasibətlərlə 

əlaqədardır. Müxtəlif tarixi dövrlərdə bu əlaqə müxtəlif olmuşdur. Belə ki, sinifli 

cəmiyyətlərdə fəlsəfə ayrı-ayrı siniflərin dünyagörüşünü, onların maraqlarını məqsəd və 

vəzifələrini nəzəri səviyyədə əks etdirmişdir. Uzun müddət filosoflar dünyanın universal 

izahına, dünya haqqında başqa elmlərdən yüksəkdə duran biliklər sistemini yaratmağa 

cəhd etmişlər. Ona görə də fəlsəfə təkcə dünyagörüşü deyil, həm də idrak 

nəzəriyyəsidir. Ontoloji mənada fəlsəfə varlıq-şüur münasibətlərini, qnoseoloji mənada 

isə dünyanın dərk olunmasının yollarını və üsullarını, onun daxili inkişaf dinamikasını 
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izah edir. Təbiətin və ictimai həyatın ən ümumi qanunlarının dərk edilməsi fəlsəfənin 

qarşısında duran mühüm vəzifədir. Fəlsəfə həm də idrak prosesini tədqiq edir. 

Fəlsəfə konkret elmlərdən ayrılmazdır, daima onların nailiyyətlərindən bəhrələnir. 

Təbiət elmlərinin inkişaf səviyyəsi, onların əldə etdikləri nəticələr fəlsəfi tədqiqatların 

istiqamətini müəyyənləşdirir. 

Fəlsəfə müxtəlif tarixi mərhələlərdə başqa ictimai şüur formalarının, xüsusilə dini 

təsəvvürlərin təsirinə məruz qalmışdır. Bu, orta əsrlərdə dinin cəmiyyətdə hakim 

mövqeyi ilə izah olunur. Lakin bu heç də fəlsəfənin passiv mövqedə durduğunu 

göstərmir. 

Təbiət və ictimai həyat hadisələrinin tədqiq və izah edilməsi üçün ümumi 

metodların işlənilib hazırlanması da fəlsəfənin üzərinə düşür. Fəlsəfənin başlıca 

xüsusiyyəti onun dünyagörüşü olmasındadır. Yuxarıda xarakterizə olunan şüur 

formalarından başqa, bəzən fəlsəfi ədəbiyyatda iqtisadi və ekoloji şüur da ictimai şüurun 

müstəqil formaları hesab olunur. Lakin bu məsələ hələlik mübahisəli olaraq qalır. 
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N Ə T İ C Ə 

İctimai şüur uzun bir tarixi inkişaf prosesinin məhsuludur. Belə ki, ictimai 

şüurun inkişafında bütün ictimai-siyasi hadisələr – sosial sarsıntılar, milli mübarizə 

motivləri öz izini qoyur. Bunun ən bariz nümunəsi erməni qəsbkarlarının torpaqlarımızı 

işğal etməsi nəticəsində təbiətə vurulan ziyanlar, milli və ekoloji şüurun inkişaf 

etdirilməsini tələb edir. Burada milli mənlik şüurunun inkişafı böyük rol oynayır. Milli 

mənlik milli şüurun bir komponentidir. Milli mənliyin əsasını insanın – hər bir fərdin 

mənsub olduğu millət və ya xalqın onu əhatə edən sosial həyatın bütün sahələrinə 

bəslədiyi subyektiv əqidəsi təşkil edir. Milli mənliyə vətəni sevmək, doğma yurda 

məhəbbət bəsləmək, təbii sərvətləri qorumaq və s. ilə bağlı olan sosial keyfiyyətlər 

daxildir. Milli mənlik şüuru sayəsində millət xalq və etnik qrup maddi və mənəvi 

sərvətlərinin tarixi inkişaf xüsusiyyətlərini, sosial-etnik cəhətlərini bütün dolğunluğu ilə 

dərk edir, bunlarla bağlı bu və ya digər hadisəyə öz münasibətini bildirir. Milli mənlik 

şüuru vəzifəsindən, tutduğu mövqeyindən asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycan 

vətəndaşında olmalıdır. 

Milli mənlik şüuru ictimai şüurdan kənarda mövcud ola bilməz. O, şüurun 

daxilində yüksək səviyyədə çıxış edir. Mənlik şüuru insanın özünün fikir və hisslərinin, 

mənafe və məqsədlərinin öyrənilməsinə yönəlir. Bu halda insanın daxili aləmi şüurun 

obyekti kimi çıxış edir. 

Mənlik şüuru hər bir şəxsin daxili xarakterini, insanlara, cəmiyyətə olan 

münasibətini bildirir. Sosial şəratidən asılı olaraq mənlik şüuru dəyişir, insanın öz 

hərəkət və davranışını sərbəst surətdə seçir, başqaları qarşısında məsuliyyət daşıdığını 

dərk edir. Mənlik şüuru olan insan özünü təhlil və özünümühakimə qabiliyyətinə malik 

olur. Beləliklə, qeyd etmək lazımdır ki, milli şüur, milli hisslər, milli mənlik şüuru 

ekoloji şüurun yaranmasına, millətin özünü dərk etməsi prosesinə təsir edir və 

cəmiyyətdə öz mövqeyinin möhkəmlənməsinə kömək edir. 

XX yüzilliyin əvvəllərində Ə.Ağaoğlu öz əsərlərində milli şüurun və milli 

dərketmənin olmamasını türk xalqlarını bir-birindən təcrid edən, onların yaxınlaşmasını 

çətinləşdirən bir amil kimi demişdir: «daima dini mübahisələrlə məşğul olan və həmişə 

özgələrin hakimiyyəti altında yaşayan adamlar arasında milli şüur və milli özünüdərk 

necə yarana bilər?». 

Əgər bu gün Qarabağ torpaqları düşmən əlindədirsə, onda bizim milli şüurdan 

danışmağa mənəvi haqqımız çatmır. B.Vahabzadə göstərir ki, Vətən əxlaqı güclü 

olmasa, biz nə müstəqilliyimizi, nə azadlığımızı və nə də bütövlüyümüzü qoruya bilərik. 

Vaxtilə bu fikri Böyük Atatürk də söyləmişdir: «Milli şüur, hər şeydən öncə, 

müstəqillik şüurudur. Düşmən süngüsü altında milli birlik olmaz». 

B.Vahabzadə «Vicdan, namus və ləyaqət» adlı məqaləsində yazırdı: «İnsanlıq 

ləyaqətini addımbaşı alçaldan bir rejimdə – qorxu və repressiyanın hökm sürdüyünü bir 

zamanda hansı ləyaqətdən, hansı vicdandan və namusdan söhbət gedə bilər? Odur ki, 

insanlığa xas olan üç sifət – vicdan, namus və ləyaqət ilk növbədə cəmiyyət tərəfindən 

qorunmalı, yalnız bundan sonra ayrı-ayrı fərdlərdən umulmalıdır». 


