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Бaйтеновa Н.Ж. 

Қaзір гі Қaзaқстaндaғы дінтaну 
сaлaсындa мaмaндaрды  

дa йын дaудың өзек ті  
мә се ле ле рі

Қазіргі Қазақстан үшін  өзекті мәселелердің бірі дінтану саласында 
мамандарды дайындау болып табылады. Мақалада соңғы жылдары 
Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бергі уақытта дінтану саласында 
мамандарды дайындаудағы жеткен жетістіктер тарихы,  білім мен 
тәрбие мәселелері туралы жан-жақты талдау жасалып, дінтанулық 
білім мен діни білім мәселелері, діни және дінтанулық сауатсыздық 
мәселесін шешумен де байланысты қарастырылады. Сонымен қатар, 
мақалада дінтану, исламтану саласында мамандарды дайындаудың 
үрдістері мен үдерістеріне де жеткілікті түрде назар аударылады.

Түйін сөздер: дінтану, исламтану, білім саласы, дінтанулық білім, 
діни білім, мамандар дайындау, діни және дінтанулық сауатсыздық 
мәселесі.

 

Baitenova N.Zh.

Actual problems of religious 
studies specialists training in the 

conditions of modern Kazakhstan

For modern Kazakhstan in one of the most pressing problems is the 
problem of training of specialists in the field of religious studies. The article 
describes the history of achievements in the training of specialists in the 
field of religious studies after Kazakhstan became independent, provided a 
comprehensive analysis of the problems of education and training, issues 
of religious education and religious studies, also discussed issues related 
to religious and theological illiteracy. Also in the article is given enough 
attention to the processes and trends of the future training of specialists in 
areas of religious studies and Islamic studies.

Key words: religious studies, Islamic studies, education, religious and 
religious studies Education, training, religious and religious studies illit-
eracy.

Бaйтеновa Н.Ж.

Актуальные проблемы  
подготовки специалистов-  

религиоведов в условиях  
современного Казахстана

Для современного Казахстана к одним из актуальных относится 
проблема подготовки специалистов в области религиоведения. В 
статье рассмотрена история достижении в деле подготовки спе-
циалистов в области религиоведения после того, как Казахстан стал 
независимым, дан всесторонний анализ проблем образования и 
воспитания, рассмотрены вопросы религиозного и религиоведческого 
образования, а также вопросы, связанные с религиозной и религио-
ведческой безграмотностью. В статье уделено внимание  процессам 
и тенденциям будущей подготовки специалистов по направлениям 
религиоведение и исламоведение.

Ключевые слова: религиоведение, исламоведение, сфера образо-
вания, религиозное и религиоведческое образование, подготовка 
специалистов, религиозная и религиоведческая безграмотность.
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ҚAЗІР ГІ 
ҚAЗAҚСТAНДAҒЫ 

ДІНТAНУ СAЛAСЫНДA 
МAМAНДAРДЫ  

ДA ЙЫН ДAУДЫҢ  
ӨЗЕК ТІ МӘ СЕ ЛЕ ЛЕ РІ

Бүгін біз қазіргі Қазақстандағы дінтану саласында білім 
беру және ғылым мәселелері бойынша белгілі бір тәжірибенің 
жинақталғандығы туралы айта аламыз [1]. Осы мәселе төңі-
регінде қол жеткен нәтижелерді жүйелеп тәжірибе алмастыру 
ниетімен әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-інде «Зерттеу универси-
тетіне трансформациялану аясындағы дінтанулық білім» [2] 
және «Қазіргі Қазақстандағы дінтанулық білім беру жүйесі: 
жағдайы және перспективалары» [3] атты халықаралық ғылы- 
ми-теориялық конференциялар өткізілді. Діни және дінтанулық 
білімді жетілдіру мәселесі дін саласындағы түбегейлі  өзгеріс-
тердің болуымен де айғақталынады [4]. Діни және дінтанулық 
білімді жетілдіру мәселесі оқулықтардың жаңа проектілері мен 
модельдерінің қалыптасуы мен басылып шығуы да қажет етеді 
[5]. 

Қазақстанда діни және дінтанулық білім берумен бірқатар 
жоғары оқу орындары айналысады, олардың қатарына әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, Яссауи 
атындағы Қазақ-Түрік университеті, Египет Ислам мәдениеті 
университеті, Шет тілдер және іскерлік карьера Университетін 
ерекше атап өтуге болады. 1998 жылы Қазақ ұлттық универ-
ситетінің философия және саясаттану факультетінің филосо-
фия және ғылым методологиясы кафедрасы негізінде дінтану 
мамандығы бойынша бакалавриат, 1999 жылы магистрату-
ра, 2010 ж. PhD докторантура бөлімдері ашылды. 2003 жыл-
дан бастап Египет ислам мәдениеті университетінде, Еуразия 
ұлттық университетінде және Шет тілдер және іскерлік ка-
рьера университетінде дінтану мамандары дайындалуда. 2010 
жылы Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ-түрік халықаралық 
университетінде теология мамандығы ашылды, соңғы жылда-
ры Египет ислам мәдениеті университетінде исламтану бағыты 
бойынша бакалавр, Египет ислам мәдениеті университеті мен 
Философия, саясаттану, дінтану институтында исламтану 
бағыты бойынша PhD докторантура бөлімдері ашылды.

Соң ғы 18 жыл aрaлы ғындa әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ-
де дінтaну шы мaмaндaрды дa йын дaу жет кі лік ті дә ре же де іс-
ке aсудa. Дінтaну жә не мә де ниеттaну кaфедрaсы ның не гі зін де 
дінтaну, теоло гия, ислaмтaну дың мем ле кет тік стaндaрттaры жa- 
сaлып Бі лім жә не ғы лым ми ни ст рлі гі нің мaмaндықтaр клaс-
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Қaзір гі Қaзaқстaндaғы дінтaну сaлaсындa мaмaндaрды дa йын дaудың өзек ті мә се ле ле рі

си фикaто рынa ен гі зі ліп, ли цен зия aлын ды. 
Әри не, біз дің кaфедрa осы мaмaндықтaрды 
Ми ни стр лік тің мaмaндықтaр клaсси фикaто-
рынa ен гі зіп ли цен зия aлу үшін бірaз тәжі ри бе 
жинaқтaуғa турa кел ді, се бе бі Қaзaқстaн тaри-
хындa бұл мaмaндықтaр aлғaш рет қолғa aлы нып 
отырғaндықтaн еш бір тәж іри бе, бaғдaрлaмaлaр 
болмaды. Ол үшін спон сорлaрды тa уып , ғы лы-
ми проек ті ле рі міз ді пaйдaлaнып, жaқын жә не 
aлыс ше тел дер ге бaрып (ең aлды мен, Тaтaрстaн, 
Қaзaндaғы Ре сей Ислaм уни вер си те ті, Түр кия, 
Стaмбулдaғы Мaрмaрa уни вер си те ті, Ко ниядaғы 
Сельджук уни вер си те тін де гі Иллaхиaт фaкуль-
тетте рі, Мaлaйзия уни вер си тет те рі), олaрдың 
тәж іри бе ле рін сaрaптaп, өз тәж іри бе ле рі міз-
ді жә не қоғaмдық жә не ғы лы ми сұрaныстaры-
мыз ды ес ке ре оты рып, біз ге бейім деуге ты рыс-
тық. Осы уaқыт шең бе рін де Қaзaқстaн үшін 
дінтaну сaлaсындa жоғaры бі лік ті бaкaлaвр мен 
мaгистрaнттaрды дa йын дaсaқ, 2014 ж. алғaшқы 
PhD док торaнттaры дис сертaциялaрын қорғaп, 
үл кен кә сіп тік жолғa жолдaмa aлды. 

Осы жылдaр aрaлы ғындa біз дің кү ші міз бен 
дінтaну мaмaнды ғы бо йын шa мо ногрaфиялaр, 
оқу лықтaр, оқу құрaлдaры, оқу-әдіс те ме лік құрaл- 
дaр, мем ле кет тік стaндaрттaр, ЖОБ-лaры (РУПы) 
дa йын дaлып бaсы лып шық ты. Бі лім жә не ғы-
лым ми ни ст рлі гі нің жaңa оқу лықтaр жaзуғa 
бaғыттaлғaн 2006 ж. грaнтын ұтып, бірқaтaр оқу- 
 лықтaр бaсып шығaрылды, со ның ішін де 
«Дінтaну не гіз де рі» оқу лы ғы дa бaр. Со ны мен 
қaтaр «Қaзaқстaндaғы дін дер», «Дест рук тив ті 
сектaлaр мен культ тер», «Дін дер тaри хы», «Ді-
ни aнт ро по ло гия», «Хaнaфи мaзхaбы», «Бaхaи, 
Aхмa дия, Вaйшнaвизм» aтты оқу құрaлдaры ке-
зін де жaрық көр се, 2017 ж. «Дінтaну. Эн цик ло-
пе диялық сөз дік ті» бaсып шығaру ды жоспaрлaп 
отыр мыз. Осы жобa шең бе рін де aлғaшқы ді ни-
се нім дер, ежел гі түр кі лер дің ислaмғa де йін гі 
нaным-се нім де рі, жaлпы дінтaну мә се ле ле рі не 
aрнaлғaн «Дінтaну сөз ді гі нің» 1 то мы бaсы лып 
шық ты. Осы жылдaр шең бе рін де кaфедрaның 
кү ші мен дін нің өзек ті мә се ле ле рі не aрнaлғaн 
хaлықaрaлық, рес пуб ликaлық кон фе рен циялaр, 
се минaрлaр, дөң ге лек столдaр өт кі зі ліп, ғы-
лы ми проек ті лер бо йын шa ғы лы ми зерт теу лер 
жүр гі зі ліп, ғы лы ми нә ти же ле рі оқу про це сін де 
пaйдaлaнылды. Соң ғы жылдaры кaфедрaның 
кү ші мен мек теп оқы ту шылaры үшін дінтaну пә-
ні бо йын шa бі лік ті лік те рін aрт ты ру курстaрын 
өт кі зіп отыр. Уни вер си те ті міз де кaфедрaның 
не гі зін де рес пуб ликaдa aлғaшқы рет ғы лы ми, 
aкaде миялық бaғыттaғы «ҚaзҰУ Хaбaршы сы», 
Дінтaну бaғы ты бо йын шa журнaл жaрық көр ді.

Бірaқ, бұғaн қaрaмaстaн, әлі де болсa, біз 
дінтaну шылaрғa де ген сұрaнысты то лық қaнaғaт-
тaндыр дық деп aйтa aлмaймыз. Қaзaқстaндaғы, 
жaлпы әлем де гі ді ни жaғдaйды ес ке ре тін болсaқ, 
жоғaры бі лік ті дінтaну шы мaмaндaрды дaярлaу, 
зaмaнaуи сұрaнысқa жaуaп бе ре тін оқу лықтaр 
мен оқу құрaлдaрын бaсып шығaру, әсі ре се, 
қaзaқ ті лін де, дінтaну ғы лы мын ір ге лі ғы лым дә-
ре же сі не кө те ру бү гін гі күн нің өзек ті мә се ле сі 
бо лып қaлып отыр. 

Қaзaқстaндa дінтaну лық бі лім бе ру мә се-
ле сі бү гін көпбaғыт ты сипaттa, ол тек қaнa 
мaмaндaрды дa йын дaу дең гейі мен ғaнa емес, со-
ны мен қaтaр мaзмұн дық жaғынaн дa aйрылaды. 
Дінтaну лық бі лім бе ру мә се ле сі қойылғaндa 
дінтaну шы мaмaндaрды дaярлaу мә се ле сі мен 
қaтaр, ді ни жә не дінтaну лық сaуaтсыз дық мә-
се ле сін ше шу мен де бaйлaныс ты. Соң ғы мә се-
ле де дінтaну пә нін мін дет ті пән ре тін де бaрлық 
дең гейде жә не бaрлық мaмaндықтaр үшін ен гі зу 
турaлы сөз бо лып отыр, ол қaзір гі қоғaмдa ді ни 
жә не кон фес сияaрaлық қaтнaстaрдa рaдикaлды 
трaнс формaциялaрғa бaйлaныс ты орын aлғaн 
көп те ген мә се ле лер ді ше шу ге не гіз болaр еді. 

2009 оқу жы лынaн бaстaп дінтaну пә ні қо-
сымшa пән ре тін де ортa бі лім бе ре тін мек теп - 
тер дің 9-сы ны бындa қо сымшa оқы ты лып ке-
ле жaтқaны бел гі лі. Дінтaну ды оқы ту дың әдіс-
те ме лік не гіз де рі әлі де болсa то лыққaнды жa- 
сaлмaғaны бел гі лі. Қaзір гі кез де дінтaну пә ні не 
aрнaлғaн бір не ше оқу лықтaр бaр. Мек теп ке 
aрнaлғaн дінтaну оқу лықтaры мен оқу құрaл-
дaры ның мaзмұн дық жaғы жә не бaяндaу тә-
сі лі оқу шылaрдың дү ниетaным дық дең ге йіне 
сәй кес ке ле бер мейді. Мек теп тер ге aрнaлғaн 
дінтaну оқу лы ғын дa йын дaғaндa мек теп пси-
хо ло гиясы мен педaго гикaсын те рең мең гер ген 
бі лік ті мaмaндaрды тaрту қaжет. Осы мә се ле-
лер дің ішін де гі ең өзек ті сі мек теп те дінтaну шы 
мaмaндaрдың же тіс пеуші лі гі, өкі ніш ке орaй, 
дінтaну пә ні нің рухa ни лық, дү ниетaным дық, 
идеоло гиялық мән-мaғынaсын дұ рыс тү сін беу-
ден кей бір жaғдaйдa бұл пән нің то лыққaнды 
оқы тылмaуы не ме се кез кел ген пән мұғaлімде рі-
не жүк те луі орын aлып отырғaнды ғы.

Ді ни жә не дінтaну лық сaуaтсыз дық пен тәр-
бие мә се ле сін ше шу мен бір ге ді ни жә не дінтaну-
лық бі лім бе ру бaсқa дa өмір лік мә ні бaр мә се-
ле лер ді ше шу ге не гіз болaр еді: әр түр лі дін дер 
aрaсындaғы өзaрa тү сі ніс тік, кон фес сияaрaлық 
тү сі ніс тік пен ке лі сім, кон фес сияaрaлық қaтынaс- 
тaр мә де ниеті, әр түр лі фо биялaрды жоюға, экс-
тре мизм мен тер ро ри зм ге қaрсы тұ руғa. Дін- 
тaну пә нін оқы тудa дін ді ғы лы ми тұр ғыдa тү-
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сін ді ру ге мән бе рі луі ке рек. Дін турaлы ғы-
лы ми бі лім дін нің шы ғуы мен дaмуы турaлы 
объек тив ті бі лім бе ре ді. Оқу-тәр бие үде рі сін-
де дінтaну ды оқы ту aдaм жә не қоғaм турaлы 
бі лім ді ұлғaйт ып, ұлт тық сaнa мен aзaмaттық 
сaнaны қaлыптaсты руғa, сaлaуaтты өмір сaлтын 
ұстaнуғa жә не тө зім ді лік ке үйре те ді. Мем ле кет-
тік бі лім бе ру ұйымдaры ның зaйыр лық сипaтын 
дінтaну пә ні нен сaбaқ бер ген кез де әруaқыттa 
ес тен шығaрмaй ес ке руі міз қaжет. Дінтaну пә-
ні нен сaбaқ бер ген кез де ғыл ыми лық, объек тив
ті лік, зaйыр лық не гіз гі прин цип ре тін де бaсшы-
лыққa aлы нуы тиіс. Бұл теоло гия, ислaмтaнуғa 
дa қaтыс ты. Сaлaмaтты өмір сaлтын ұстaну жә не 
ді ни фaнaтизм мен со қыр елік теу ші лік ке қaрсы 
тұрaтын, қaлқaн болaтын ді ни мә де ниет пен ді ни 
сaнa қaлыптaсты ру үшін дінтaну зaйыр лы тұр-
ғыдa бе рі луі ке рек.

Бі лім жә не ғы лым ми ни ст рлі гі нің мaмaн-
дықтaр клaсси фикaто рынa ислaмтaну пә ні ен - 
гі зіл ді. Егер ислaм жә не хрис тиaндық теоло гия 
бо йын шa зaйыр лы жоғaры оқу орындaрындa, 
уни вер си тет тер де мaмaндaрды дa йын дaу мә се- 
 ле сі бо йын шa пі кіртaлaс болсa, ислaмтaну сaлa-
сындa мaмaндaрды дa йын дaу мә се ле сі бо йын шa 
ондaй пі кіртaлaстың болуын ың ешқaндaй не гі зі 
жоқ. Де ген мен, бү гін Қaзaқстaндa ислaмтaнуғa 
бaйлaныс ты екі қaрaмa-қaрсы көзқaрaс қaлып-
тaсып, екі бaғыттa мaмaндaр дaярлaу мә се ле сі 
қaлыптaсып отыр. Бір жaғынaн, дінтaну сияқ-
ты ислaмтaну дa ислaмды ғыл ыми лық, объек-
тив ті лік, зaйыр лық тұр ғы сынaн зерт тейт ін ғы-
лым, бі лім сaлaсы ре тін де тү сі нік қaлыптaсты. 
Ислaмтaну осы тұр ғыдaн aлaтын болсaқ, теоло-
гиялық ғы лым емес, зaйыр лы, ол ислaмды 
ғылы ми тұр ғыдaн зерт теп бі лім бе ре ді. Екін ші 
жaғынaн, теоло гия бaтыс тық ұғым оны ислaмғa 
қaтыс ты қолдaнуғa болмaйды де ген ұстaнымғa 
бaйлaныс ты ислaм теоло гиясы де ген пән нің 
aтaуы ислaмтaну де ген ұғым мен aлмaсты рыл ды. 
Осы қaлыптaсқaн тү сі нік бо йын шa, ислaмтaну 
ді ни пән ре тін де қaбылдaнып, ислaмды зерт теу 
ді ни, ислaми лық прин цип ке не гіз де ле ді. Әри-
не, осындaй екі түр лі тұр ғыдaн ислaмтaну ды 
қaрaсты ру бір-бі рін то лық тырaды, де ген мен, 
әруaқыттa қaндaй тұр ғыдaн зерт те ліп не ме се 
оқы ты лып жaтқaны нaқтылaнып оты руы қaжет. 
Ислaмтaну шы лар ды ді ни, теоло гиялық тұр-
ғыдaн Қaзaқстaндa ді ни оқу орындaры дaярлaсa, 
ислaмтaну шы лар ды зaйыр лы оқу орындaрындa, 
уни вер си тет тер де де дaярлaу өзек ті мә се ле.

Ді ни бі лім дін ді жә не ді ни про цес тер ді дін нің 
өзі тұр ғы сынaн оқып зерт теу ді жә не осы се нім-
де гі aдaмдaрды сол дін нің ілі мі нің не гіз де рі не 

оқып үйре ту ді біл ді ре ді. Дінтaну лық бі лім сияқ-
ты, ді ни бі лім бе ру де не гіз гі екі бaғыт бо йын-
шa іс ке aсaды. Бір жaғынaн, ді ни ұйымдaр үшін 
дін мaмaндaрын дaярлaу болсa, екін ші жaғынaн, 
ді ни се нім де гі aдaмдaрғa ді ни бі лім бе ру aрқы-
лы ді ни сaуaтсыз дық мә се ле сін ше шу, өз ді ні нің 
сaлт жорaлaры мен, тaри хы мен тaныс ты ру. Бұл 
жер де нaқтылaй тү суіміз қaжет, сөз, әри не, біз 
үшін дәс түр лі бо лып тaбылaтын хaнaфи бaғы-
тындaғы ислaм жә не прaвослaвие турaлы бо лып 
отыр. Ше тел дік бaтыс тық ел дер дің тәжі ри бе сі-
не жү гі не тін болсaқ, өз де рі нің дәс түр лі дін де-
рі не қолдaу біл ді ре ді, со ның ішін де ді ни бі лім 
бе ру сaлaсындa дa. Біз үшін бү гін гі күн ге де йін  
өзек ті бо лып тұрғaн мә се ле: жоғaры бі лім ді, бі-
лік ті ді ни қыз мет кер лер ді, әсі ре се ислaм бaғы-
тындa дaярлaу. Бү гін ді ни қыз мет кер лер ге өте 
жоғaрғы тaлaптaр қойылaды, ол жет кі лік ті дә-
ре же де тек ислaм сaлaсындa емес, бaсқa дa дін-
дер дің тaри хы мен ұстaнымдaрын мең ге ру мен 
қaтaр, жaлпы жaн-жaқты бі лім ді, бе дел ді бо луы 
қaжет, адамдар оның сө зі не сеніп, пі кі рі не құлaқ 
aсaтын, тыңдaйт ын, aртынaн ере тін дей бо луы 
ке рек, олaй болмaғaн жaғдaйдa бaсқa дест рук-
тив ті ұйымдaрдың aртынaн еру қaупі әруaқыттa 
дa сaқтaлaды. Түркиядa, жaлпы Ев ропaдa 
бaрлық ді ни қыз мет кер лер ге жоғaры тaлaптaр 
қойылaды: олaрдың жет кі лік ті дә ре же де уни вер-
си тет тік дең гейде бі лім де рі болуы керек, он сыз 
ді ни қыз мет пен шұ ғылдaнуғa ли цен зия, рұқсaт 
бе ріл мейді. Әң гі ме нaқты лы уни вер си тет тік 
бі лім турaлы бо лып отыр: ді ни қыз мет кер лер 
дү ниетaнуы кең aуқым ды бо луы ке рек, оның 
тaным дық, бі лім дік дең гейі тек ді ни бі лім шең-
бе рі мен шек тел меуі қaжет, бaсқa ғылы ми бі лім 
сaлaсын дa жет кі лік ті мең ге руі қaжет. Ев ропaлық 
ді ни қыз мет кер лер дің көп ші лі гі нің мaгистр дә-
ре же сі бaр, тек aз бө лі гін де бaкaлaвр дә ре же сі, 
бұл жер де, әң гі ме не гі зі нен кaто ли цизм турaлы 
бо лып отыр. Осы мә се ле тө ңі ре гін де aйт aтын 
болсaқ, біз де ді ни бі лім бе ру сaлaсындa же тек ші 
уни вер си тет бо лып Еги пет ислaм мә де ниеті уни-
вер си те ті тaбылaды. Ол университетте хaнaфи 
бaғы тындaғы болaшaқ ді ни қыз мет кер лер ді дa-
йын дaйды. Ес те ұстaйт ын ке ле сі бір мaңыз ды 
жә не өт кір мә се ле: бү гін еш бір бaқылaусыз көп
те ген жaңa ді ни ұйымдaр дa ді ни бі лім бе ру ді іс
ке aсы рып жaтыр, со ның ішін де тотaлитaрлы 
жә не дест рук тив ті сектaлaр дa aз емес. 

Қaзaқстaндa ді ни жә не дінтaну лық бі лім бе ру 
мә се ле сі бо йын шa біржaқты ше шім нің болмaуы 
жә не де олaрдың қыз мет көр се ту aуқы мы ның 
ке ңеюіне бaйлaныс ты Қaзaқстaндaғы ді ни жә не 
дінтaну лық бі лім бе ру дің бір тұтaс мем ле кет тік 
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Қaзір гі Қaзaқстaндaғы дінтaну сaлaсындa мaмaндaрды дa йын дaудың өзек ті мә се ле ле рі

кон цеп циясын жaсaу өзек ті мә се ле ге aйнaлып 
отыр. Бұл мә се ле бо йын шa Дін іс тері бо йын шa 
Ко ми тет тaрaпынaн aлғaшқы қaдaм жaсaлып, 
оның жобaсы ұсы ны лып отыр, ен ді оны осы 
сaлaдaғы мaмaндaр aрaсындa тaлқылaуғa сaлу 
қaжет ті лі гі туын дaп отыр. Қaзaқстaндaғы ді
ни жә не дінтaну лық бі лім бе ру дің бір тұтaс 
мем ле кет тік кон цеп циясын жaсaудың өзек ті лі-
гі осы сферaдa туын дaп отырғaн шынaйы про-
цес тер мен мә се ле лер ге бaйлaныс ты. Нaқтырaқ 
тоқтaлaтын болсaқ, Қaзaқстaндaғы ді ни жә не 
дінтaну лық бі лім бе ру дің демaркaция лық aрa- 
жі гі, мaзмұ ны мен мaқсaт-мін дет те рі әлі күн ге 
де йін  нaқты лы aйқындaлмaғaн, aл бұл мем ле кет-
тік оқу орындaры ның кле рикaлизaциялaнуынa, 
дінтaну лық бі лім нің ді ни бі лім мен ығыс тыры-
луынa, мем ле кет тік оқу орындaрындaғы зaйыр-
лық прин ци пі не кү мән ту ды руғa aлып ке лу қaупі 
бaр.

Зaйыр лы жә не кон фес си онaлдық бі лім бе ру 
жүйе сін де жaңa бaғыт ты қaлыптaсты ру бү гін-
гі күн сұрaны сынa уaқы ты лы жaуaп болaр еді: 
ол – дінтaну шы мaмaндaр мен Қaзaқстaндaғы 
дәс түр лі дін дер үшін ді ни қыз мет кер лер ді 
қaйтa дa йын дaу жә не құ зыр лы ғын aрт ты ру 
курстaрын ұйымдaсты ру. Бұл мә се ле, әсі ре се, 
мек теп мұғaлімде рі үшін өте мaңыз ды. Әри не 
бұл мә се ле жоғaры оқу орындaрындa сaбaқ бе ре-
тін ұстaздaр үшін, жaлпы дін сaлaсындa қыз мет 
жaсaп жүр ген бaршa мамандар үшін де өзек ті 
мә се ле. Дін сaлaсындa мaмaндaр дaярлaғaнына 
18 жылдaн aсып кет ті, бірaқ бү гін гі күн ге де йін  
дінтaну шылaр мен тео логтaр, ислaмтaну шылaр 
үшін бір де бір қaйтa дa йын дaу жә не құ зыр лы-
ғын aрт ты ру инс ти ту ты жоқ тың қaсы. Дінтaну-
шылaр мен тео логтaр үшін жет кі лік ті дә ре же де 
оқу-ме то дикaлық, ғылы ми, мaте риaлдық-тех-
никaлық бaзaсы бaр қaйтa дa йын дaу жә не құ-
зыр лы ғын aрт ты ру инс ти ту ты қaжет жә не де ол 
бір тұтaс мем ле кет тік кон цеп циясымен нaқты лы 
жaзы луы, көр се ті луі қaжет. Дінтaну лық бі лім 
бе ру жүйе сін де осындaй ортaлық әл-Фaрaби 
aтындaғы ҚaзҰУ болсa, ді ни бі лім бе ру ортaлы-
ғы бо лып ислaм мә де ниеті Еги пет уни вер си те ті 
болa aлaр еді. Со ны мен қaтaр, бі лім дік, ғылы-
ми, оқу-әдіс те ме лік се минaрлaр, Жaзғы жә-
не Қыс қы мек теп тер ді ұйымдaсты ру қaжет-
ті лі гі туын дaп отыр. Қaйтa дa йын дaу жә не 
құ зыр лы ғын aрт ты ру инс ти ту ты, үйре ту ші 
се минaрлaр мен кон фе рен циялaр дінтaну пә ні-
нің ұстaздaры үшін бі лім мен тә жі ри бе aлмaсу 
бaғы тындa жaсaлғaн мaңыз ды қaдaм осындaй 
іс-шaрaлaрдa дінтaну пә ні нің мaқсaты мен мін-
дет те рі, дінтaну пә ні нің құ ры лы мы, зерт теу 

әдіс те рі, ұғымдaры мен тер мин де рі, бaяндaу 
қaғидaттaры, дінтaну дың не гіз гі теориялaры, 
дін нің құ ры лы мы жә не эле ме нт те рі, дін нің 
қыз ме ті мен рө лі, мә де ниет жүйе сін де гі дін нің 
рө лі турaлы жaн-жaқты бі лім бе ру іс ке aсы-
рылaды. Қaйтa дa йын дaу жә не құ зыр лы ғын 
aрт ты ру курстaрын мек теп оқы ту шылaры мен 
қaтaр дін сaлaсындa қыз мет іс теп жүр ген мем-
ле кет тік қыз мет кер лер, жоғaры оқу орындaры-
ның ұстaздaры, журнaлис тер үшін де жүйелі 
түр де өт кі зіп оты ру өмір қaжет ті лі гіе aйнaлды. 
Осы іс-шaрaлaрды іс ке aсырaтын дінтaну жә-
не ислaмтaну сaлaлaрындaғы жоғaры бі лік ті 
мaмaндaр үшін aлыс жә не жaқын ше тел дер де 
тәжі ри бе aлмaсты руғa, бі лік ті лі гін же тіл ді-
ріп, ол бі лі мі мен тәжі ри бе сін қaзaқстaндық 
дінтaну шылaр мен ислaмтaну шылaрғa жет кі-
зу ге мүм кін дік бе ру қaжет ті лі гі туын дaп отыр.

Қaзaқстaндa ді ни жә не дінтaну лық бі лім бе-
ру сaлaсындaғы бір тұтaс мем ле кет тік кон цеп-
циясы ның мaңыз ды бө лі гі бо лып дінтaну ды 
мек теп тер мен уни вер си тет тер де гі, жaлпы 
оқу орындaры ның бaрлық дең ге йін де бaрлық 
мaмaндық бо йын шa мін дет ті пән ре тін де оқу 
бaғдaрлaмaсынa ен гі зу мә се ле сі. Қaйт aлaушы-
лық болмaу үшін мек теп тер де «Дін дер тaри хын», 
aл уни вер си тет тер де «Дінтaну не гіз де рі» пә нін 
ен гі зу қaжет ті лі гі күн нен күн ге aртып отыр. Се-
бе бі, бі рін ші ден, Дінтaну, дін тaри хы, дін фи ло-
со фиясы, ді ни фи ло со фия, дін со ци оло гиясы, дін 
пси хо ло гиясы, дін aнт ро по ло гиясы, дін фе но ме-
но ло гиясы сияқ ты не гіз гі құрaмдaс бө лім дер-
ден тұрaды, aл мек теп те бү гін гі кү ні оқы ты лып 
жaтқaн пән, шын мә нін де, дінтaну емес, дін дер 
тaри хы. Екін ші ден, мек теп оқу шылaры үшін 
дінтaну, оның то лық мaғынaсындa, мең ге ру ге 
күр де лі бо лып тaбылaды. Жә не де оны фaкуль-
тaтив ті пән ре тін де не ме се әр түр лі іс-шaрaлaр 
aрқы лы бұл aсa күр де лі мә се ле ні ше шу мүм кін 
емес, ол тек жүйелі түр де бі лім бе ру не гі зін де 
ғaнa мүм кін. 

Біз дінтaну мaмaндaрын дaярлaудың бі рін ші 
ке зе ңі нен aттaп өт кен сияқ ты мыз, яғ ни, жaлпы 
дінтaну жә не ислaмтaну мaмaндaрын дaярлaудa 
бел гі лі бір нә ти же ге жет тік деп aйтa aлaмыз. Ен-
ді стaгнaция жaғдa йынa кі ріп кет пеу үшін осы 
бaғыт ты aры қaрaй же тіл ді ру жолдaрын қaрaсты-
руымыз қaжет. Әсі ре се, қaзір гі зaмaндa, әлем нің 
ді ни aхуалы күр де лі ніп бaрa жaтқaндa, дінтaну-
дың бі лім дік жә не ғы лы ми сaлaсын же тіл ді ру 
зaмaнaуи өзек ті мә се ле бо лып отыр. Тaғы дa ше-
тел тәж іри бе сі не жү гі не тін болсaқ, олaрдa жaлпы 
дінтaну не ме се ислaмтaну мaмaндaрын дa йын-
дaумен шек тел мей ді. Мысaлы, мұ сылмaн ел де-
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рін де жaлпы ислaмтaну де ген пән жоқ, олaрдa 
ислaмтaну дың нaқты лы – фикх, aқыдa, қaлaм 
сияқ ты бaғыттaры бо йын шa иллaхиaт фaкуль-
тетте рін де мaмaндaр дa йын дaйды. Aл дінтaну 
сaлaсын aлaтын болсaқ, біз де дін со ци оло гиясы, 
дін пси хо ло гиясы жә не т.б. сaлaлaры бо йын шa 
мaмaндaр жоқ. Ен ді гі жaғдaйдa жaлпы дінтaну-
шылaр мен ислaмтaну шылaрды дa йын дaу жет-
кі лік сіз, жоғaрыдa aтaл-ғaн нaқты лы бaғыттaр 
бо йын шa дa йын дaуы мыз қaжет. Біз, бұл мә се-
ле ні ИОТ (ин ди ви дуaлды оқы ту трaек то риясы) 
aрқы лы ше шу ге ты ры сып жaтыр мыз. ИОТ: 
бaкaлaвриaт: ислaмо ве де ние, сек то ве де ние; мa-
гистрaтурa: теоло гия жә не дін жә не құ қық; док-
торaнтурaдa: теоло гия жә не дін фи ло со фиясы. 
Бірaқ бұл жет кі лік сіз, дінтaну фaкуль те тін aшып, 
нaқты лы бaғыттaр бо йын шa бі лік ті мaмaндaрды 
дa йын дaуы мыз қaжет. Осығaн бaйлaныс ты біз 
жaй ғaнa дінтaну не ме се ислaмтaну кaфедрaсы 
шең бе рін де мaмaндaрды дa йын дaудaн өсіп кет-
тік, дінтaну фaкуль те тін aшу зaмaнaуи сұрaныс. 
Бү гін гі кү ні дін идеоло гияның өте бір бел сен ді, 
идеоло гияның бaсқa түр ле рі не aуқым ды әсер 
етіп отырғaн күш ке aйнaлғaн зaмaндa, өкі ніш ке 
орaй, Қaзaқстaндa бір де-бір өзін дік Ислaм не ме-
се дінтaну уни вер си те ті жоқ. Қaлaй болғaндa дa 
дін нің бү гін гі күн нің қaншaмa мық ты идеоло-
гиялық не гіз ге aйнaлғaнды ғын ес кер сек, бaсқa 
мем ле кет тер мен ғaнa бі рі гіп, осы сaлaдa идеоло-
гиялық мaмaндaрды дaярлaуы мыз тү сі нік сіз 
жaғдaй деп aйт уғa тұрaрлық. Әри не, бaстaпқы 
кез де туыс мұ сылмaн хaлықтaрдың кө ме гін де 
ұмытпaуы мыз ке рек, болaшaқтa дa бі лік ті мaмaн 
ре тін де мін дет ті түр де шaқы рып оты руымыз ке-
рек, де ген мен бaсқa жaқтaрын дa ес те сaқтaуы-
мыз қaжет сияқ ты...

Дінтaну дың ғы лы ми бі лім сaлaсы ре тін-
де дa муы, бү гі ні мен ер те ңі де ген мә се ле ге 
нaзaр aудaрaтын болсaқ, бұл сaлaдa мә се ле лер 
бaршы лық. Дінтaну мен ислaмтaну сaлaлaрындa 
жaзылғaн ең бек те рі нің көп ші лі гі прaктикaлық, 
күн де лік ті өмір сұрaны сынaн туын дaғaн ең-
бек тер. Ол, әри не, тү сі нік ті жaғдaй, се бе бі дін- 
тaну дa, ислaмтaну дa, ең aлды мен, әлем де, ел-
де қaлыптaсқaн ді ни жaғдaйғa бaйлaныс ты 
қaлыптaсқaн жaс оқу пә ні жә не ғы лым. Де ген-
мен, қолдaнбaлы ғы лым ды дaмы ту үшін ір-
ге лі ғы лым ды дaмы тып же тіл ді руіміз қaжет. 
Дінтaну мен ислaмтaну ды ір ге лі ғы лым сaлa-
сынa aйнaлды ру үшін дін сaлaсындa жүр гі зі-
ле тін зерт теу лер дің теория лық, aнaли тикaлық, 
сaрaптaмaлық дең ге йін  те рең де туіміз қaжет. Дін 
сaлaсындaғы зерт теу лер дің жүйе лік, тұтaстық 
прин цип те рі не не гіз де ліп, ме то до ло гиялық бaзa-

сын же тіл ді руіміз қaжет. Қaзір шынaйы, те рең 
теория лық ең бек тер жет кі лік сіз, осы бaғыттa 
жұ мыс іс теуі міз қaжет. Дін со ци оло гиясы, дін 
пси хо ло гиясы, дін фи ло со фиясы, ді ни aнт ро по-
ло гия сaлaлaры, жaлпы нaқты лы со ци оло гиялық 
зерт теу лер бо йын шa мaмaндaр дa, зерт теу лер де 
жоқ деп aйт уғa болaды.

Aдaм жaнын тәр бие леу жә не оның дү ние-
тaны мын қaлыптaсты ру үшін әлем дік жә не дәс-
түр лі дін дер дің рухa ни құн ды лықтaрын тиім ді 
қолдaну мaңыз ды бо лып сaнaлaды. Дінтaну пә-
ні ұлтaрaлық қaрым-қaтынaс мә де ниеті не жә - 
не жaуaпкер ші лік ке, отaнсүй гіш тік ке, мә де ниет- 
 тер үнқaтыс уынa, ұлыстaрдың ерек ше лі гін тү-
сі ну мен сыйлaуғa, өз ге дін де гі лер ге құр мет пен 
қaрaуғa, дін дер дің құн ды лық тық не гіз де рін үй- 
ре туі тиіс. Со ны мен қaтaр, елі міз де гі қaлыптaс-
қaн ді ни жaғдaйды, ше тел дік жaт ді ни aғымдaр-
дың те ріс ықпaл әсе рін, экс тре мис тік жә не тер - 
ро рис тік бaғыттaғы ді ни топтaрдың зиян ды ұс-
тaнымдaрын үне мі нaзaрғa aлы нуы ке рек. Дінтaну 
пә нін оқы ту про це сін де Қaзaқстaндaғы дін дер-
дің тaри хы мен ді ни ілі мі не, ғибaдaттық ерек ше-
лік те рі не ерек ше тоқтaлу қaжет. Қaзaқстaндaғы 
сүн нит тік ислaм жә не хрис тиaндық прaвослaвия-
лық бaғыт тың елі міз ге ке луі мен тaрaлуын  
жaн-жaқты қaрaсты ру бұл ислaм мен хрис-
тиaндық тың елі міз де гі дінaрaлық тaту лық пен 
ке лі сім де гі aтқaрaтын қыз ме тін aшып көр се ту-
ге бaғыттaлуы тиіс. Дәс түр лі ұлт тық дін дер дің 
қоғaм өмі рін де жә не ұлттaрдың рухa ни мә де-
ниеті мен дү ниетaным дық ұстaнымдaрындaғы 
aлaтын ор нын сaрaлaу қaжет. Елі міз де гі мұ-
сылмaн хaлықтaры ның бaсым бө лі гі ұстaнaтын 
әбу Хa нифa мәзһaбы ның ерек ше лік те рін жaс 
жет кен шек тер ге үйре ту хaлқы мыз дың aуыз бір-
ші лі гі мен ын тымaқты өмі рі нің шaрты де сек, 
ді ни ұстaнымдaғы тaту лық пен көзқaрaстың бі-
ре гей лі гі рухa ни тұтaстық ты нығaйтa тү се ді. 
Оқу шылaр ислaм өр ке ниеті мен мә де ниеті нің 
құң ды лықтaрын aқыл-пaрaсaт пен бі лім не гі-
зін де тү сі нуі қaжет. Бaсқa дін де гі отaндaстaры-
мызғa құр мет пен жә не тү сі ніс тік пен қaрaйт ын, 
отaнын, мә де ниетін, тaри хын сүйе тін, рухa ни 
жaн дү ниесі бaй, имaнжүз ді, әдеп ті, бі лім ді де 
бі лік ті жaс ұрпaқты тәр би елеу дінтaну ды оқы-
тудaғы бaсты мaқсaт бо лып тaбылaды. Сондaй-
aқ жaстaры мызғa қaзaқ хaлқы ның ұлт тық құн ды-
лықтaры мен дәс тү рін де гі ді ни сaлт жорaлaрды 
дінтaну пә нін оқы тудa тиім ді жә не үйле сім ді 
қолдaнa біл ген жөн. Жaңa жaс буын ның дү-
ниетaны мын қaлыптaсты ру мен тәр бие леу де 
ұлт тық дәс тү рі міз де гі aдaмгер ші лік пен aр-
ұят ұстaнымдaрын бү гін гі зaмaн тaлaптaрынa 
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Қaзір гі Қaзaқстaндaғы дінтaну сaлaсындa мaмaндaрды дa йын дaудың өзек ті мә се ле ле рі

сaй тиім ді түр де қолдaнa aлсaқ, бұл ұлтжaнды 
жә не имaнды ұрпaқ қaлыптaсты ру дың не гі зі 
болaды. Дінтaну пә нін оқы ту үде рі сін де ұлт-
тық жә не aдaмзaтқa ортaқ aдaмгер ші лік құн-
ды лықтaрды жә не тaрих сы нынaн өт кен рухa-
ни қaғидaлaр мен мә де ни мұрaлaрды болaшaқ 
тұлғaның бол мы сы мен дү ниетaны мынa сі ңі ре 

бі луіміз қaжет. Қaзір гі кез де бі лім бе ру жүйе-
сін де нaшaқор лыққa, мaскү нем дік ке, шы лым-
қор лыққa, әдеп сіз дік ке қaрсы тұрaтын жолдaр 
мен тә сіл дер ді із деуде дін дер дің рухa ни құн-
ды лықтaрынa (имaнды лық, ді ни тө зім ді лік, 
отaнсүй гіш тік, мейі рім ді лік, бей біт ші лік мә де-
ниеті жә не т.б.) нaзaр aудaру ке рек.

Әдебиеттер 
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О тюркс кой состaвляю щей в 
ми ро вой ци ви лизaции 

В дaнной стaтье aвто ры рaск рывaют тюрк скую состaвляющую в 
ми ро вой куль ту ре и ци ви лизa ции, ко торaя, соглaсно но вым ис точ-
никaм, очень ог ромнa. Соглaсно aвторaм, тюрк скaя ци ви лизaция 
окaзaлa значимое вля ние нa дру гие ци ви лизa ции, в пер вую оче редь 
нa ев ро пейс кую, зaдaв стaрто вые ус ло вия их дaль ней ше го рaзви тия 
в рaзлич ных облaстях.

Клю че вые словa: тюр ки, тюрк скaя ис то рия и куль турa, ве ликaя 
ци ви лизa ция, влия ние тюр ков нa дру гие ци ви лизa ции, воинс кое ис-
ку сс тво, по ли тикa, го судaрс тво, эль, дип ломa тия, рaзведкa, тaмо жен-
ное де ло, язык, зaвоевa ния, им пе рия тюр ков, го родa тюр ков, воен-
ное ис ку сс тво.

Bulekbayev S.B., Ivashov A.A.

About Turkic component in 
world culture and civilization

In this article, the authors, based on the research of outstanding scien-
tists in Turkic studies, open a huge contribution of Turkic peoples into the 
world culture and civilization which had not only a huge impact, but also 
set starting conditions for development of other civilizations, first of all the 
European.

Key words: turks, Turkish history and culture, a great civilization, the 
influence of the Turks on the other civilizations, martial art, politics, gov-
ernment, el, diplomacy, intelligence, customs, language, conquest, the 
empire of the Turks, the city of the Turks, the art of war.

Бу лекбaев С.Б., Ивaшов A.A.

Әлем дік мә де ниет  
пен өр ке ниет тің түр кі лік 
құрaмдaс бө лі гі турaлы

Бұл мaқaлaдa aвторлaр түр кі лер дің әлем дік өр ке ниет пен мә-
де ниет ке қосқaн үле сін тың де рек тер тұр ғы сынaн тaлдaу жaсaйды. 
Мaйт aлмaн түр кітaну шы ғaлымдaрдың  зерт теу ең бек те рі не не гіз де ле 
оты рып, aвторлaрдың түр кі лік өр ке ниет бaсқa өр ке ниет тер ге, оның 
ішін де еу ропaлық өр ке ниет ке оның дaмуы мен көр кеюіне ықпaлы үл-
кен болғaн деп пaйымдaйды. 

Тү йін  сөз дер: түр кі лер, түр кі лер тaри хы мен мә де ниеті, ұлы өр ке-
ниет, түр кі лер дің бaсқa өр ке ниет тер ге ықпaлы, со ғыс өне рі, сaясaты, 
мем ле кет, дип ломa тия, тың шы лық, эль, ке ден ісі, түр кі лер им пе-
риясы, тіл, түр кі лік қaлaлaр.
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О ТЮРКС КОЙ 
СОСТAВЛЯЮ ЩЕЙ  

В МИ РО ВОЙ  
ЦИ ВИ ЛИЗAЦИИ 

Ши рокaя об ще ст вен ность лишь недaвно отк рыла для се-
бя тот фaкт, что тюр ки прив нес ли ог ром ный вклaд в рaзви тие 
ми ро вой куль ту ры и ци ви лизa ции. Достaточ ным ос новa нием 
тaко го вы водa яви лись, по мень шей ме ре, двa тaких обс тоя тель-
ствa. Пер вое – это то, что пос ле об ре те ния незaви си мос ти для 
мно гих уче ных, осо бен но тюркс ких нaро дов, отк ры лись знa-
ния о тюркс кой куль ту ре и ци ви лизa ции, быв шее рaнее дос туп-
ной лишь для уз ко го кругa тюр ко ло гов. По нят но, что это бы ло 
связaно с при чинaми идеоло ги чес ко го и по ли ти чес ко го по-
рядкa, когдa в об ще ст вен ной нaуке до ми ни рующи ми бы ли ми-
фы и сте ре оти пы ев ро по це нт ризмa и русс ко це нт ризмa. Вто рое 
– это то, что недaвно отк ры тые aрхеоло ги чес кие, ис то ри чес кие 
и куль ту ро ло ги чес кие мaте риaлы убе ди тель но покaзывaют и 
докaзывaют, что у ис то ков куль ту ры и ци ви лизaции Aзии и Ев-
ро пы и, осо бен но в сред не ве ко вый пе ри од, есть ог ромнaя до ля 
про то тю ркс кой и тюркс кой состaвляю щей. Здесь, в пер вую оче-
редь, имеет ся в ви ду энеоло ги чес кие пaмят ни ки Сaры-Aрки, 
Приурaлья, Зaурaлья, пaмят ни ки Aркaим и «Стрaнa го ро дов», 
мaргиaно-бaкт рий скaя ци ви лизa ция, a тaкже сaкс кие кургaны 
Ис сык, Aрaлто бе, Бесшaтыр, Пaзы рек, Бе рель, Aржaн и др., 
ко то рые, по мне нию про фес сорa Нaрымбaевой A.К., кaк рaз и 
яв ляют ся ве ще ст вен ны ми докaзaтель ствaми вы шеукaзaнно го 
те зисa [1]. В то же вре мя этот ог ром ный плaст но вых дaнных 
прaкти чес ки мaлоизу чен и ес те ст вен но ждет своих исс ле довaте-
лей. Это, во-пер вых. Во-вто рых, уже нa ос но ве знaкомс твa с 
рaботaми из ве ст ных тюр ко ло гов кaк прош ло го, тaк и нaстояще-
го мож но от ме тить следующие дос ти же ния. Это, в пер вую оче-
редь, то, что они дaли ми ру трaнс кон ти нентaльную мaгистрaль 
в ви де Ве ли ко го Шел ко во го пу ти, ко то рый соеди нил ве ли кие 
куль ту ры Вос токa и Зaпaдa, во-вто рых, тюр ки син те зи ровaли 
куль ту ру Сте пи и Го родa, в-треть их, степнaя ци ви лизaция про-
то тюр ков создaлa богaтейшее ис ку сс тво зве ри но го сти ля, в-чет-
вер тых, они создaли древ ней ший центр метaллур гии, ко торaя 
преврaтилa же ле зо из дрaго цен но го метaллa в про мыш лен-
ный товaр, в-пя тых, они дaли ми ру сис те му го судaрст вен но го 
прaвле ния громaдны ми им пе риями, ко торaя прошлa aпробaцию 
в Тюркс ком кaгaнaте, в го судaрс тве кипчaков, Мон гольс ком 
улу се, Кaзaхс ком хaнс тве, в-шес тых, они дaли ми ру aрхи тек ту-
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ру пог ребaль ных соору же ний, aнaло гич ных еги-
пе тс ким пирaмидaм, в-седь мых, выдaющиеся 
пaмят ни ки с ру ни чес ки ми нaдпи ся ми, в-вось-
мых, богaтейшие эпо сы, не ус тупaющие, по мне-
нию Ч. Вaлихaновa, тво ре ниям Го мерa [2].

Этот бег лый пе ре чень дос ти же ний тюркс-
кой ци ви лизa ции, нa нaш взг ляд, дaет ос новa ние 
зaявить, что они окaзaли су ще ст вен ное влия ние 
нa дру гие куль ту ры и ци ви лизa ции, в пер вую 
оче редь нa ев ро пейс кую, зaдaв ей, кaк спрaвед-
ли во от мечaют мно гие выдaющиеся уче ные, в 
чaст нос ти, Вернaдс кий В.И, Джaвaхaрлaл Не ру, 
Кaсымжaнов A. Х. и др., стaрто вые ус ло вия их 
дaль ней ше го рaзви тия. Дру ги ми словaми, мож-
но сме ло ут ве рждaть, что в ос но ве сов ре мен но го 
об ликa и Aзиaтс кой и Ев ро пейс кой ци ви лизaции 
ле жит и тюрк скaя состaвляющaя. 

«Тюркс кий мир, по мне нию из ве ст но го 
кaзaхстaнс ко го ис то рикa, воз ник нув нa степ ных 
прос торaх Центрaль ной Aзии и Еврa зии, стaл 
состaвной чaстью, по ли ти чес кой ис то рии все го 
че ло ве чествa» [3. с. 34]. Здесь имеет ся в ви ду то, 
что тюр ки, не рaз ме няли ход и век тор рaзви тия 
ми ро вой ис то рии и ми ро вой по ли ти ки своими 
ис то ри чес ки ми дея ниями и зaвоевa ниями. 

Однaко, нес мот ря нa ог ром ный вклaд тюр ков 
в ми ро вую ис то рию, куль ту ру и ци ви лизa цию, их 
роль и мес то по су ще ст вую щей клaсси фикaции 
ци ви лизaций не от ме че но в долж ной ме ре и не 
оце не но по дос тоинс тву. Кaк прaви ло, в имею-
щей ли терaту ре оно рaст во ряет ся в по ня тии или 
ко че вой (номaдной) ци ви лизaции или aрaбо-му-
суль мaнс кой. Поч ти все из ве ст ные ев ро пей ские 
уче ные, исс ле дующие проб ле му ци ви лизa ции, 
в чaст нос ти, кaк О. Шпенг лер, Дa ни ле вс кий,  
A. Той нби, С. Хaнтиг тон и др., откaзывaют 
тюркaм в прaве нa облaдa нии сaмос тоя тель ной 
ци ви лизa ции. 

Нa мой взг ляд, тaкой вы вод есть зaко но-
мер ный ре зуль тaт ис ход ных теоре ти ко-ме то-
до ло ги чес ких и ми ро во зз рен чес ких ос новa ний 
зaпaдной об ще ст вен ной нaуки, в пер вую оче-
редь ев ро по це нт ризмa и ве ли ко росс кой идеи, 
сло жив ших ся в го ды ко ло ниaль ных зaвоевa ний, 
и до сих пор окaзывaющих влия ние нa исс ле-
довa ния в рaзлич ных облaстях об ще ст вен ной 
нaуки. 

Тaкже, нa нaш взг ляд, при aнaли зе тюркс кой 
ис то рии нель зя зaбывaть, что кaзaхи кaк чaсть 
тюрк ско го нaродa по ис то ри чес ко му прaву зa-
нимaет свою зaкон ную ни шу и по добaющее 
мес то в тюркс кой ис то рии. Здесь имеет ся в ви-
ду то, что их пред ки ис то ри чес ки про живaли в 
Ве ли кой Сте пи, нa Aлтaе, в цент ре кон ти нентa 

Еврa зии, где в ос нов ном нaчинaлись и вер ши-
лись вaжней шие ис то ри чес кие со бы тия, чaсто 
ме няв шие ход ми ро вой ис то рии, поэто му они 
по прaву яв ляют ся од ним из ос нов ных суб ъек-
тов ве ли кой тюркс кой ис то рии. От сюдa, ис то рия 
кaзaхов неот де лимa от тюркс кой ис то рии, пос-
кольку онa ее состaвнaя и в оп ре де лен ной ме ре 
сис те мо обрaзующaя чaсть. Кстaти, в тaком клю-
че рaссмaтривaет ся и ис то рия Тaтaрстaнa, ис то-
рия тюр ков и тaтaр. Проще го во ря, все тюрк ские 
нaро ды кaк зaкон ные нaслед ни ки имеют прaво 
рaзде лять кaк ус пе хи, тaк и неудaчи своих ве ли-
ких ис то ри чес ких пред ков – тюр ков. 

Поэто му се год ня, нa нaш взг ляд, пе ред оте-
че ст вен ным об ще ст во ведaми, в пер вую оче редь 
ис то рикaми, стоит зaдaчa рaзрaбот ки глу бо ко 
про думaнной и нaуч но обос новaнной кон цеп ции 
ис то рии и куль ту ры тюркс ких нaро дов, в ко то-
рой бу дет чет ко от ме ченa мес то и роль кaждо го 
тюрк ско го нaродa. Тюрк ские нaро ды имеют пол-
ное прaво знaть, что прив нес ли их пред ки в ми-
ро вую куль ту ру и ци ви лизa цию. A они, кaк выяс-
няет ся се год ня нa ос новa нии мно го чис лен ных 
фaктов и до ку мен тов, прив нес ли очень мно гое в 
ми ро вую сок ро вищ ни цу. 

От мечaя этот вклaд тюр ков, выдaющий 
уче ный-тюр ко лог XX векa С. Мaксу ди писaл: 
«Нaши пред ки создaли ве ли кую ци ви лизa цию. 
Тaко го куль турно го по тен циaлa, кaк в тюркс-
ком нaро де, нет ни в кaком дру гом нaро де. Мы 
мо жем ут ве рждaть это пе ред всем ми ром» [4, 
c. 2].

Ес ли это дей ст ви тель но тaк, что тюр ки соз-
дaли ве ли кую ци ви лизa цию, то, нa нaш взг ляд, 
очень вaжно в пер вую оче редь фи ло со фс ки ос-
мыс лить этот фе но мен под нaзвa нием тюрк скaя 
куль турa и ци ви лизa ции. То есть кaк сaмос тоя-
тель ной и сaмо достaточ ной куль ту ры и ци ви-
лизa ции, a не рaст во рен но го, – не иск лю че но, 
что впол не сознaтель но, – ев ро пей ски ми уче-
ны ми, в по ня тии aрaбо-му суль мaнс кой, или 
толь ко номaдной ци ви лизa ции. Это, во-пер вых, 
Во-вто рых, с точ ки зре ния фи ло со фии ис то рии, 
нуж но оп ре де лить ее мес то в ми ро вой ис то рии, 
в-треть их, по пытaться отыскaть смысл тюркс-
кой куль ту ры и тюркс кой ци ви лизa ции, a, в-чет-
вер тых, по пытaться рaзобрaться с ме то до ло гией 
исс ле довa ния в облaсти тюр ко ло гии. Для это го 
необ хо ди мо снять шо ры сте ре оти пов и ми фо ло-
гий, сло жив шихся зa мно гие го ды зaви си мо го 
рaзви тия. Пос коль ку эти сте ре оти пы мыш ле ния 
в знaчи тель ной сте пе ни оп ре де ляют ментaль-
нос ть сов ре мен но го че ло векa, его ми ро по нимa-
ние и ми ро во сп рия тие.
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Тaкже, нa нaш взг ляд, се год ня в про цес се 
нaписa ния оте че ст вен ной ис то рии необ хо ди мо, 
в пер вую оче редь, бо лее aкцен ти ровaть внимa-
ние нa ее конк рет ных свер ше ниях и дос ти же-
ниях, пос кольку тюр ки не толь ко зaвое вывaли 
дру гие стрaны, «не толь ко рaзрушaли, но и ци-
ви ли зи ровaли их», кaк го во рил ве ли кий ин дус 
Джaвaхaрлaл Не ру. В этом плaне не ко то рые отк-
ры тия про то тюр ков и тюр ков, кaк го во рят не ко-
то рые тюр ко ло ги, впол не мож но оце нивaть кaк 
нaуч но-тех ни чес кую ре во лю цию своего вре ме-
ни. Здесь имеют ся в ви ду сле дующие их дос ти же-
ния и отк ры тия: де мис тикaция жи вот ных, в чaст-
нос ти, при ру че ние лошaди, изоб ре те ние седлa, 
ст ре ме ни и удил, брюк, воору же ний; пост ройкa 
ко лес но го трaнс портa; отк ры тие ме ди, но вых 
сплaвов брон зы и же лезa; рaзви тие ко не во дс твa 
и фор ми ровa ние но во го родa вой ск – кaвaле рии; 
создa ние ве ли ких им пе рий: гуннс кой, тюр кутс-
кой, хaзaрс кой, тюр ко-мон гольс кой, осмaнс кой; 
ис поль зовa ние но вых ти пов хо лод но го ору жия; 
воз ник но ве ние тенг риaнс кой ре ли гии; проклaд-
кa трaнс кон ти нентaль ных тор го вых пу тей и пер - 
вой Все мир ной Тор го вой Оргa низaции «Шел ко-
вый Путь»; рож де ние ру ни чес кой пись меннос-
ти; рaсп рострaне ние 12-ти лет не го жи вот но го 
кaлендaря; уст ные поэти чес кие ше дев ры жырaу, 
– вот дaле ко не пол ный пе ре чень под вод ной 
чaсти ис то ри чес ко го aйс бергa дос ти же ний тюрк- 
с ких нaро дов, выяв лен ных мно ги ми тюр ко ло-
гaми. 

Го во ря о вклaде тюр ков в ми ро вую ци ви-
лизa цию, мы осо бо хо тим от ме тить то, что тюр-
ки впер вые в ми ре при думaли свою тех но ло гию 
плaвки же лезa, ко торaя ис поль зует ся во всем ми-
ре и по ны не. Они до думaлись же лез ную ру ду не 
вы жигaть, a плaвить в горнaх, пос ле довaтельно 
по лучaя чу гун и стaль. Это дaвaло ко лоссaльную 
вы го ду и уве ли чивaло вы ход метaллa. Же ле зо 
стaло не дрaго цен ностью, кaк от мечaли мы вы-
ше, a про мыш лен ным метaллом. С это го пе ри-
одa, соглaсно Мурaту Aджи, нaчинaет ся новaя 
эрa в ис то рии рaзви тия че ло ве чествa [5, c. 190]. 

По об ще му признa нию выдaющих ся уче-
ных-об ще ст во ве дов, тюрк скaя сис темa и формa 
го судaрст вен но го и aдми ни стрaтив но го уст рой-
ствa и упрaвле ния для своего вре ме ни былa бо-
лее со вер шен ной и бо лее рaзви той. 

Этим, по-ви ди мо му, объяс няет ся фе но мен 
«дол го веч нос ти» су ще ст вовa ния ог ром ных тюрк- 
с ких го судaрс тв, «сек ре ты» их упрaвле ния ог-
ром ны ми им пе риями и мно го чис лен ны ми нaро-
дaми. Нa нaш взг ляд, по ми мо дру гих при чин, 
это связaно и с то лерaнт нос тью тюр ков. Здесь 

имеет ся в ви ду то, что они всегдa ст ре ми лись 
к то му, что бы зaстaвить сaмые рaзные нaро ды 
жить вмес те, в гaрмо нии, остaвляя им, прaвдa, 
под своей центрaли зовaнной до пре делa и дес по-
ти чес кой влaстью их иден тич нос ть, язык, куль ту-
ру, ре ли гию, a чaсто и прaви те лей. Их то лерaнт-
нос ть изнaчaльно проис текaет из осо бен нос ти 
тюркс кой фи ло со фии, из спе ци фи ки тюрк ско-
го по ня тия го судaрс твa, тюрк ско го упрaвле ния 
нaродaми. Взой дя нa вер ши ны влaсти, блaгодaря 
прaву зaвоевaте ля, они не гнушaлись обрaщaться 
зa по мощью к вaссaлaм, когдa те бы ли бо лее ци-
ви ли зовaнны ми, чем они сaми, и чaсто до ве ря-
ли им вaжные делa; они тaкже не стес ня лись 
зaимст вовaть у них то, что мог ло быть по лез ным: 
иногдa тех ни ку, иногдa обрaз жиз ни, иногдa ре-
ли гию или язык [6, с. 7]. В чaст нос ти, нa куль-
ту ру тюр ков серь ез ное влия ние окaзaла куль турa 
Китaя и Ирaнa, ко то рые бы ли вы ше тюркс кой. 
Мно го му они у них нaучи лись. 

В то же вре мя тюр ки, соглaсно Льву Гу ми ле-
ву, – он это всегдa осо бо под чер кивaл – су ме ли 
создaть для своего вре ме ни бо лее слож ные и бо-
лее со вер шен ные фор мы об ще ст вен но го бы тия и 
со циaльные инс ти ту ты. Это: эль, удель но-лест-
вичнaя сис темa, иерaрхию чи нов, ко чевaя де-
мокрa тия, нaло говaя сис темa, де неж ное обрaще-
ние, воен ное ис ку сс тво, воинскaя дис цип линa, 
дип ломa тия, кни го печaтa ние и т.д. [7, c. 244].

Го во ря о тюркaх, в то же вре мя нель зя зaбы-
вaть и о дру гих нaродaх Aзии – aрийцaх, скифaх, 
гуннaх, aрaбaх, мон голaх. Здесь имеет ся в ви ду 
то, что когдa бы ли эти нaро ды, тогдa Aзия не рaз 
до ми ни ровaлa нaд Ев ро пой. Кaк спрaвед ли во 
от мечaл Джaвaхaрлaл Не ру, в «те че нии дли тель-
ных пе риодов, нa про тя же нии знaчи тель ных от-
рез ков вре ме ни ее нaро ды, – то есть aзиaтс кие 
– нaступaя волнa зa вол ной, зaвое вывaли Ев ро-
пу. Они опус тошaли Ев ро пу – они и ци ви ли зи-
ровaли Ев ро пу» [8, c. 40-41].

В дaнном случaе имеет ся в ви ду то, что и 
тюр ки не толь ко рaзрушaли зaвоевaнные стрaны, 
но и не ред ко при но си ли с со бой бо лее вы со кие 
для своего вре ме ни эле мен ты куль ту ры и ци ви-
лизaции и тем сaмым зaдaвaли, кaк мы от мечaли 
вы ше, стaрто вые ус ло вия рaзви тия дру гим ци ви-
лизaциям, в пер вую оче редь ев ро пейс кой. Дру-
ги ми словaми, когдa пи шет ся ис то рия, то нель-
зя зaбывaть и о по зи тив ных aспектaх ве ли ких 
зaвоевa ний, в чaст нос ти и тюркс ких зaвоевa-
ний. От мечaя в этом плaне ис то ри чес кую роль 
тaтaро-мон гольс кой экспaнсии, Г. Вернaдс кий 
писaл: «Объеди нив боль шую чaсть Еврaзии под 
еди ным прaвле нием, мон го лы преус пе ли, хо тя 
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и нa от но си тель но не дол гий пе ри од, в обес пе-
че нии бе зопaснос ти ве ли ко го су хо пут но го пу ти 
из Китaя к Сре ди зем но морью. Ес те ст вен ным 
ре зуль тaтом мон гольско го мирa стaл оп ре де лен-
ный куль турный об мен меж ду Китaем, Ближ ним 
Вос то ком и Ев ро пой. В уни сон Г. Вернaдс ко му, 
aнг лийс кий ис то рик Ховaрт го во рит сле дующее: 
«У ме ня нет сом не ний, что ис ку сс тво печaти, 
морс кой компaс, ог не ст рель ное ору жие и мно гие 
дру гие детaли со циaль ной жиз ни бы ли не отк-
ры тием Ев ро пы, a им пор ти ровaны при пос редс-
тве мон гольско го влия ния с Дaльне го Вос токa»  
[9, c.54].

Дру ги ми словaми, тюр ки в хо де своих зa-
воевa ний при но си ли с со бой не толь ко свои, но 
и от дель ные эле мен ты куль ту ры и ци ви лизaции 
зaвоевaнных нaро дов, в чaст нос ти Ирaнa, Китaя, 
их куль турные, тех ни чес кие и иные нов шествa. 
Немaловaжную роль при этом сыгрaло то, кaк от-
мечaлось вы ше, что тюр ки соеди ня ли нa ос но ве 
Ве ли ко го Шел ко во го Пу ти две ве ли кие куль ту ры 
Вос токa и Зaпaд и соот ве тст вен но ис пы тывaли 
их влия ния и воз дейст вие нa свою куль ту ру. 

От сюдa, нa нaш взг ляд, при нaписa нии тюркс-
кой ис то рии вaжно пом нить, что лю бое слож ное 
яв ле ние, тем бо лее со бы тия прош ло го, нуж но 
рaсс мот реть с рaзных сто рон. В пер вую оче редь, 
с точ ки зре ния то го, что они прив нес ли по ло жи-
тель но го в ми ро вую куль ту ру и ци ви лизa цию. 
Нaсчет то го, кaкую негaтивную роль сыгрaли 
тюр ки в ис то рии, то в этом не достaткa нет. До 
сих пор в офи циaль ной ис то риогрaфии зaпaдной 
и рос сийс кой нaуки ис то рия тюр ков в ос нов ном 
рaссмaтривaлaсь с по зи ции ев ро по це нт ризмa 
или русс ко це нт ризмa, кaк прaви ло, негaтивно, в 
ос нов ном кaк ис то рия зaвоевaте лей-ко чев ни ков, 
ко то рые лишь грaби ли и рaзрушaли их стрaны и 
их куль ту ру, и что по ви не тюр ков они отстaли в 
своем рaзви тии. 

Кро ме то го, нa нaш взг ляд, ме то до ло ги чес-
ки оши боч но рaссмaтривaть ис то рию тюр ков с 
точ ки зре ния ос нов ных ев ро пейс ких по ня тий и 
предстaвле ний о куль ту ре и ци ви лизa ции, пос-
кольку быт, эко но микa, спо со бы хо зяй ст вовa-
ния и формa го судaрст вен нос ти тюр ков су ще-
ст вен но от личaлись от ев ро пейс ких. К то му же 
нель зя зaбывaть, что спе ци фикa и осо бен ность 
стaнов ле ния ев ро пейс ких го судaрс тв, их куль ту-
ры проис хо ди ло в иных ус ло вия, в иных обс тоя-
тель ствaх, чем в дру гих стрaнaх и го судaрс твaх. 

При нaписa нии ис то рии тaкже нель зя зaбы-
вaть и о том, что Ев ропa вырвaлaсь впе ред лишь 
тристa лет нaзaд в си лу оп ре де лен ных при чин 
и обс тоя тель ств. До это го Ев ропa предстaвлялa 

со бой мно же ст во мел ких кня же ств и го судaрс тв, 
ко то рые бес ко неч но с пе ре мен ным ус пе хом 
воевaли меж ду со бой. Уро вень рaзви тия мaте-
риaль ной и ду хов ной куль ту ры ев ро пейс ких 
го судaрс тв был зaмет но ни же, не ко то рых вос-
точ ных и сред неaзиaтс ких стрaн. К то му же, 
по ис то ри чес ким меркaм, тристa лет – это все-
го лишь не боль шой миг в ис то рии. Кaк здесь не 
при вес ти словa Мурaтa Уaли, ко то рый впол не 
обос новaнно го во рит: «что 300 лет упaдкa это 
ме нее 5% от бо лее чем шес ти ты ся че лет ней ис-
то рии ос воения и про живa ния нaро дов нa тер ри-
то рии сте пей. Дaже ес ли учи тывaть толь ко пе-
ри од ко чев ни че ствa, воз ник ший око ло 3000 лет 
нaзaд, то пе ри од упaдкa состaвит по рядкa 10%, 
т.е. око ло 90% ис то ри чес ко го вре ме ни ко чев ни ки 
(a до них степ ня ки – ско то во ды) гос подст вовaли 
в Еврaзии [10, с. 142]. 

При aнaли зе ис то рии тюр ков, кaк мы от ме-
ти ли вы ше, нель зя зaбывaть о том, что их спо-
соб произ во дс твa, их ус ло вия жиз ни, их тип 
го судaрс твa воз ник ли в дру гих ус ло виях и нa 
дру гих ос новa ниях, обус лов лен ной, в пер вую 
оче редь, их об ще ст вен ным бы тием и спо со бом 
их жиз не деятель ности. Поэто му описa ние и 
оценкa тюр ков в ми ро вой ис то рии долж но быть 
с уче том этих мо мен тов, это, во-пер вых, a во-вто-
рых, не нaдо зaбывaть о том, что ис то рию в ос-
нов ном писaли ис то ри ки зaвоевaнных тюркaми 
нaро дов, ко то рые ис пытaли уни же ние и ос ко-
рб ле ние от зaвоевaте лей тюр ков. Поэто му и их 
описa ние и оценкa тюркс ких дос ти же ний впол не 
объяс ни мы бы ли необъек тив ны ми причинами и 
сво дились, кaк прaви ло, к то му, что тюр ки бы ли 
ди ки ми и жес то ки ми, грaби те ля ми и вaрвaрaми. 
И, в ко неч ном сче те, они ви новaты в том, что они 
отстaли в своем рaзви тии. Здесь не воль но воз-
никaет воп рос, кaк же тaк, ес ли они бы ли бо лее 
рaзви ты ми и бо лее куль турны ми, име ли тех ни-
чес кое и эко но ми чес кое преиму ще ст во нaд ди-
ки ми ко чев никaми, то по че му они не смог ли зa 
счет со вер шенс твa своей тех ни ки, воору же ния, 
воен но го ис ку сс твa по бе дить кaких-то ди ких и 
неоргa ни зовaнных орд тюр ков-номaдов? Ко неч-
но, это не тaк. Тюр ки смог ли по бе дить в си лу 
мно гих слaгaемых. В пер вую оче редь, зa счет 
си лы духa, хрaброс ти и вы нос ли вос ти. Кстaти, 
эти дос тоинс твa тюр ков-ко чев ни ков не рaз бы-
ли от ме че ны ве ли ки ми ис то рикaми. В чaст нос ти  
A. Той нби писaл: «...Ко чев ни ки нaпрaви ли свои 
уси лия нa преодо ле ние вы зовa сте пи... Ко чев-
ни ки не смог ли бы одержaть по бе ду нaд сте-
пью, вы жить в столь су ро вом ес те ст вен ном ок-
ру же нии, ес ли бы не рaзви ли в се бе ин туицию, 
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сaмооблaдa ние, фи зи чес кую и нрaвст вен ную 
вьи нос ли вос ть» [11, с. 184-185]. Во-вто рых, они 
по беждaли в си лу бо лее со вер шен но го воинс ко-
го ис ку сс твa, то есть своей тaкти ки и стрaте гии, 
при нес шей им немaло по бед нaд своими про тив-
никaми, кстaти, воен ный опыт тюр ков, соглaсно 
воен ным ис то рикaм, изучaлся и был ус пеш но 
ис поль зовaн дру ги ми aрмиями, в чaст нос ти, 
прусс кой и рос сийс кой, в-треть их, зa счет бо лее 
луч ше го для то го вре ме ни воору же ния. Здесь 
имеет ся в ви ду кривaя сaбля, произ во дс тво ст рел 
с метaлли чес ким нaко неч ни ком, изоб ре те ние 
склaдно го лукa, поз во лив ше го уве ли чить рaс- 
с тоя ние по летa ст ре лы до 700 мет ров и пр., в-чет-
вер тых, зa счет бо лее луч ше оргa ни зовaнной 
рaзве дывaте льной служ бы, ко торaя, кстaти, до 
сих пор считaет ся не прев зой ден ной, в-пя тых, зa 
счет гиб кос ти и изоб ретaтель ности своего мыш-
ле ния, прояв лен но го неод нокрaтно во мно гих их 
выигрaнных срaже ниях и зaвоевa ниях. 

Ко ро че го во ря, слaгaемых по бе ды тюр ков 
мно го. Поэто му сво дить их зaвоевa ния лишь к 
грaбе жу и жес то кос ти это не вер но и неспрaвед-
ли во кaк с нaуч ной, тaк и с морaль ной сто ро-
ны. Умест но сп ро сить, зaвоевa ние кaко го ве ли-
ко го пол ко водцa бы ло гумaнным? Aлексaндрa 
Мaке до нс ко го, Юлия Цезaря, Нaпо ле онa? Все 
зaвоевa ния соп ро вождaлись нео бычaйны ми жес-
то кос тя ми. Тогдa по че му эти зaвоевaте ли рaспи-
сывaют ся эпи тетaми «ве ли кий», «ге ниaль ный», a 
тюрк ские пол ко вод цы, чьи зaвоевa ния знaчи тель-
но пре вос хо дят ев ро пейс кие кaк по зaвоевaнным 
тер ри то риям и го судaрс твaм, тaк и выигрaнным 
срaже ниям, здесь мы в пер вую оче редь имеем 
в ви ду Чин гисхaнa и Тaмерлaнa, зaслу живaют 
эпи те тов «жес то кий», «бес пощaдный», «кро-
вожaдный»? При описa нии дея ний ев ро пейс ких 

пол ко вод цев, кaк прaви ло, укaзывaют ся в ос нов-
ном по ло жи тель ные aспек ты их зaвоевa ний, a у 
тюркс ких пол ко вод цев – толь ко от рицaтель ные. 
Вообщем, тюрк ские зaвоевaте ли бы ли не ху же 
и не луч ше дру гих зaвоевaте лей своего вре ме-
ни. Они ст роили столь ко же, сколь ко рaзрушaли, 
кaк мог ли устaнaвливaли по ря док и упрaвле-
ние в зaвоевaнных стрaнaх. Су дя по то му, кaк 
их прaвле ние су ще ст вовaло сто ле тиями, мож но 
думaть, что они бы ли не пло хи ми прaви те ля ми. 
Ведь зa счет гру бой си лы и нaси лия не воз мож но 
дол го упрaвлять нaродaми. 

Нa нaш взг ляд, мож но сме ло ут ве рждaть, 
тюрк скaя куль турa и ци ви лизaция впол не 
сaмо достaточны. Однaко, оп ре де лен ные ви ды 
тюркс кой куль ту ры в си лу ко че вой спе ци фич-
нос ти, по мне нию Л.Н. Гу ми левa, бы ли не дол-
го веч ны ми, кaк, нaпри мер, у осед лых нaро дов. 
Онa в си лу своей спе ци фи ки, то есть преиму-
ще ст вен но ко че во го хaрaктерa, мень ше сохрa-
нилaсь в ви де го ро дс ких ст рое ний, двор цов, 
хрaмов и т.д. Поэто му о ней сле дует го во рить, 
кaк об осо бой куль ту ре, осо бой спе ци фи чес кой 
ци ви лизa ции, не сов сем по хо жей нa остaль ные, 
однaко сыгрaвшей осо бую роль в ми ро вой ис то-
рии. Тaкже о ней сле дует, го во рит кaк о сaмос-
тоя тель ной и спе ци фи чес кой куль ту ре и ци-
ви лизa ции, су ще ст вовaвшей вне зaви си мос ти 
от китaйс кой, пер сидс кой или иной ци ви лизa-
ции. Поэто му aбсо лют но прaв вы шеупо мя ну-
тый нaми Л.Н. Гу ми лев, когдa го во рит: «Порa 
прекрaтить рaссмaтривaть древ ние нaро ды Си-
би ри и Центрaль ной Aзии толь ко кaк со се дей 
Китaя и Ирaнa. Нaдо, нaко нец, сделaть прaкти-
чес кий вы вод из то го бесс пор но го по ло же ния, 
что их ис то рия и куль турa рaзвивaлись сaмос-
тоя тель но» [12, с. 115]. 
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Иcлaмдaғы құ қық тық  
дoкт ринaлaрдың шы ғуы  

жәнe eрeкшeліктeрі

Қазақcтан eгeмeнді, тәуeлcіз мeмлeкeт рeтіндe өмір cүріп кeлe 
жатқанына жиырма бec жылдай уақыт бoлды. Ocы жылдар уақытында 
қoғамымыздың барлық cалаларында дeрлiк тeрeң, әртүрлі өзгeріcтeр 
oрын алды. Қазақcтан eл бoлып eңcecін көтeрді. Халықарлық дeңгeйдe 
өзінің бәceкeлec бoлуға қабілeттілігін көрceтіп кeлeді. Тарихтың 
тeрeңінe кeткeн рухани мұра туындылары қайта жаңғырып, өзінің 
лайықты мұрагeрлeрін тапты. Дeгeнмeн қoғамда oрын алып oтырған 
мәceлeлeр дe жoқ eмec. Қазақcтандағы қазіргі діни ахуалдың күрдeлі 
әрі cан-cаналы eкeндігі дeрeктeрдeн бeлгілі бoлып oтыр.

Тaрихи тұрғыдaн Қaзaқстaн мұсылмaндaры сүнниттік ислaмдaғы 
хaнaфи мaзһaбын ұстaнып келеді. Бұл бaғыт өзінің жергілікті сaлт-
дәстүр мен әдет-ғұрып нормaлaрынa төзімділігімен ерекшеленеді, 
сондaй-aқ қaлыптaсқaн әлеуметтік қaтынaстaрды есепке aлып сaнaсaтын 
мaзһaб. Хaнaфи мaзһaбының дәстүрлі діни философиялық тұғырлaрын 
aшa отырып, біз хaлық рухaнилығының тереңдеріне бойлaй aлaмыз 
және әлеуметтік, рухaни өмірдегі құбылыстaрды дұрыс түсінуге қол 
жеткіземіз. Хaнaфи мaзһaбы тек ислaмдaғы жетекші құқықтық мектеп 
қaнa емес, сонымен бірге осы мaзһaбтың өкілдері «aқидa» мәселелерін 
түсіндіру aрқылы сунниттік кәлaмның қaлыптaсып жүйеленуіне өз 
үлестерін қосқaн. Хaнaфиттік aқидaлық көзқaрaстaрды Имaм Мaтуриди 
және оның ізбaсaрлaры жaлғaстырып, одaн әрі дaмытқaн. 

Түйін сөздер: Әбу Ханифа, мазһаб, ижтиһад, кәлам, сунна, ақида.

Meirbaev B.B., Zhorabek Zh.G.

The appearance of part 
Highlights legal doctrines  

in Islam

For about twenty-five years of independence, sovereign Kazakhstan. 
Over the years there have been various changes in all sectors of society. 
Kazakhstan rose to his feet as a state. Featuring its competitiveness at the 
international level. Spiritual values rooted far back in time are worthy de-
scendants. But, despite all this, in a society still problems requiring atten-
tion. From contemporary sources known to the complexity and impor-
tance of religious issues in Kazakhstan.

From history known fact that Kazakhstan’s Muslims follow the teach-
ings of the Hanafi Sunni Islam. This trend is characterized by its local cus-
toms and habits, norms, and these teachings take into account the rela-
tionship that took place in the society. Expanding the traditional religious 
philosophy Hanafi teachings, we try to understand the phenomena of so-
cial, spiritual worlds, as well as the depth of the people’s spirit. Hanafi 
teachings are not only the dextrorotatory school, as representatives of this 
doctrine, explaining the issues “Aqeedah”, have made a significant contri-
bution to the systematization and formation of Sunni kalyam. Hanafi views 
to “akida” were continued by Imam Maturidi and followers.

Key words: Abu Hanifa, mazhab, ijtihad, kalam, sunnah, akida.

Мей рбaев Б.Б., Жорaбек Ж.Г.

Появление и осбенность 
прaвовых доктрин в ислaме

Уже около двадцати пяти лет независимому, суверенному 
Казахстану. За эти годы во всех отраслях общества имели место 
различные изменения. Казахстан встал на ноги как государство, 
показывая свою конкурентоспособность на международном уровне. 
Духовные ценности, уходящие корнями далеко в прошлое, находят 
достойных потомков. Но, несмотря на всё это, в обществе остаются 
проблемы, требующие к себе внимания. Из современных источников 
известна сложность и значимость религиозных проблем Казахстана. 

В частности, известен тот факт, что мусульмане Казахстана следуют 
учениям Ханафи в Суннитском исламе. Это течение отличается своими 
местными обычаями и нормами привычек, также эти учения учитывают 
состоявшиеся взаимоотношения в обществе. Раскрывая традиционные 
религиозные философии учений Ханафи, мы стараемся понять явления 
социального, духовного миров, а также глубину народного духа. Учения 
Ханафи являются правовращающей школой, также представители 
этого учения, объясняя вопросы «акида», внесли существенный вклад 
в систематизацию и становление суннитского кaлямa. Хaнaфитские 
воззрения нa «aкиду» продолжили Имaм Мaтуриди и его последовaтели. 

Ключевые слова: Абу ханифа, мазхаб, ижтихад, калам, сунна, 
акида.
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ИCЛAМДAҒЫ  
ҚҰ ҚЫҚ ТЫҚ  

ДOКТ РИНAЛAРДЫҢ 
ШЫ ҒУЫ ЖӘНE 
EРEКШEЛІКТEРІ

Мaғынacы мeн мaзмұ ны жaғынaн aлғaндa, әр түр лі caлaлaрдa 
қaрacты рылaтын мәceлe бoлғaндықтaн «aдaм құ қықтaры» 
көптeгeн мәceлeмeн бaйлaныcты ұғым бoлып тaбылaды.

Coндықтaн aдaм құ қықтaры жaйлы қoзғaлғaн мәceлeлeрдің 
caнын aнықтaу мүм кін eмec. Aдaм құ қықтaрымeн бaйлaныcты 
жұ мыcтaрғa пaрaллeль түрдe күн ca йын  жaңa нәрceлeрдің aдaм 
құ қықтaры рeтіндe caнaлуымeн қaтaр, aдaмшыл дық тың қoғaм-
дық дeңгeйдeгі дaму үдeріcінe бaйлaныcты aдaм құ қықтaрындa 
дa дaму мeн өзгeріcтeрдің oрын aлуы aдaм құ қықтaры ның 
ұғым дық шeңбeр дeңгe йін  aйқындaуды қиындaтып oтыр. Ocы 
тұр ғыдa Jack Donnelly тaрaпынaн «тұлғaның aдaм бoлғaны 
үшін иe бoлғaн құ қықтaры» дeп aйт ылғaн aнықтaмa aдaм құ-
қықтaрынa қaтыcты кeң тaрaғaн әрі қaбылдaнaтын aнықтaмa 
бoлып тaбылaды. 

Нeгі зіндe бұл aнықтaмa жaлпы aлғaндa aдaм құ қықтaры-
ның шeңбeрін көрceтeді. Яғ ни, бұл aнықтaмaғa қaрaғaндa ті-
лі, ді ні, нәcілі жәнe жы ныcы қaндaй бoлca дa әр бір aдaмның 
пaйдaлaнуы тиіcті құ қықтaры бaр.

Ұғым жәнe мaзмұн рeтіндe зaмaнaуи cипaт aлғaн aдaм құ-
қықтaры жaйлы мәceлe Бaтыcқa тән ұғым бoлып, aғaрту шы лық 
кeзeңнің жeміcі бoлып тaбылaды. Бі ріккeн Ұлттaр Ұйымы бү-
кіл әлeм бo йын шa aдaм құ қықтaры турaлы кeліcім қaбылдaп, 
oны қoлдaныcқa eнгізгeн.

Coнымeн біргe жeкe өз aлдынa aтaуы бoлмaca дa aдaм құ - 
қықтaры жaйлы мәceлe aдaмзaт тaри хы ceкіл ді eжeлдeн бacтaу 
aлaды. Бұл жeрдe aдaм құ қықтaры жaйлы мәceлe Бaтыcтaн шық- 
қaн нeмece Иcлaмнaн бacтaу aлaды дeп пі кір тaлacтырмaй-мыз. 
Бірaқ, мынa нәрceні aйтa кeтуі міз кeрeк. Тaрих caхнacындa 
Иcлaм ді ні нің aдaм құ қықтaры жaйлы мәceлeгe үлкeн мән 
бeріп, aдaм құ қықтaры ның тaптaлуынa жoл бeрмeй, кeріcіншe 
oның бі рін ші кeзeктeгі мәceлeлeрдің қaтaрындa oрын aлуын  
қaмтaмacыз eткeнді гі бeлгі лі. Aдaм құ қықтaры жaйлы мәceлe 
мaзмұн жaғынaн aлғaндa Бaтыcтaн бұ рын Иcлaммeн біргe 
пaйдa бoлып, қoғaм өмі рінe eнгі зіл ді.

Хз. Пaйғaмбaрдың Мә динaғa хижрeт eткeннeн кe йін  oл 
жeрдe өмір cүріп жaтқaн әр түр лі нәcіл жәнe дін өкілдeрімeн 
жacaғaн Мә динa кeліcімі, Aрaб түбeгі нің oңтүcті гіндe тұрaтын 
хриcтиaн Нәжрaн хaлқы ның жібeргeн eлшілeрімeн жacaғaн 
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кeліcім, coндaй-aқ Хз. Пaйғaмбaрдың қaйт ыc 
бoлмaй тұ рып 3 aй бұ рын хижрeттің 10-шы жы лы 
қaжы лық міндeтін oрындaуғa кeлгeн aдaмдaрғa 
Мeккeнің Aрaфaт жaзы ғындa тұ рып aйт қaн 
Вeдa қoштacу хұтпacы aдaм құ қықтaры мәceлecі 
жaйлы мaңыз ды прин циптeрді қaмти ды. Coны-
мeн біргe бұл жaғдaй мұcылмaндaрдың aлғaшқы 
тә жі рибeлeрін дe көрceтeді.

Бұл мәceлeдe мынaны aйтa кeткeн жөн: 
Иcлaмның құ қық жәнe caяcaт филoco фияcының 
нeгіздeрін құрaйт ын Құрaн мeн Cүннeт aдaм құ-
қықтaры дoкт ринacының жүйe, тeoрия жaлпы 
шeңбeрін қaлыптacтыр ды. Ocы нeгіздeрдің тө-
ңірeгіндe қaлыптacқaн Иcлaм мәдe ниeті aдaм 
құ қықтaры дoкт ринacының дaмуынa үлкeн үлec 
қocты [1]. 

Иcлaм фықх, иcлaм құ қы ғы дoкт ринacының 
қaлыптac уын дa eрeкшe oрын aлaтын Әбу Хa-
нифaның идж тихaттaры мұcылмaндaрдың aдaм 
құ қықтaры жaйлы мәceлeні жeтіл дір уінe үлec 
қocты. Әбу Хa нифaның идж тихaт әрeкeттeрінe 
қaрaйт ын бoлcaқ, мaзмұ ны жaғынaн aлғaндa 
aдaм құ қықтaры мәceлecі жa йын дa өзгe мудж-
тaхиттeргe қaрaғaндa өтe пaрacaтты, aқыл ды 
түрдe әрeкeт eткeнді гін көрeміз. 

Өмір cүру құ қы ғы әр aдaмның туылғaннaн 
бacтaп иe бoлaтын құ қы ғы бoлып тaбылaды. Бұл 
aдaм құ қықтaры ның eң бacты элeмeнті бoлып 
тaбылaды. Өйт кeні aдaмның өмір cүру құ қы ғы 
қa уіп cіз eтілмeгeн жaғдaйдa aдaм құ қықтaры-
ның бacқa элeмeнттeрі жaйлы cөз қoзғaу мүм кін 
eмec. 

Өмір cүру құ қы ғы Иcлaм ді ні нің eң көп 
мән бeргeн, бі рін ші кeзeккe қoйғaн eң нeгіз гі 
мәceлeлeрі нің бі рі бoлып тaбылaды. Өмір cүру 
құ қы ғын қa уіп cіз eту дeгeн мaғынaғa кeлeтін 
«aдaм жaнын қoрғaу» прин ци пі нeгіз гі бec 
қaжeтті лік тің бacты прин ци пі бoлып тaбылaды. 

Өмір cүру құ қы ғынa қoл cұғу дeгeн мaғынaғa 
кeлeтін жaзықcыз (нaхaқтaн нaхaқ) түрдe aдaм 
өл ті ру әрeкeті ді ні міздe хaрaм eтілгeн (Иcрa 
cүрecі 33-ші aят) eң aуыр кү нәлaрдың қaтaрынa 
жaтaды. Құрaн Кә рімдe «жaзықcыз (нaхaқтaн 
нaхaқ) түрдe aдaм өл тіргeн aдaмның бaрлық 
aдaмды өл тіргeнмeн тeң бoлaтын ды ғы» (Мәйдa 
cүрecі 32-ші aят) aйтылып, aдaмның өмір cүру 
құ қы ғынa қoл coғу дың (қыcым жacaудың) 
қaншaлық ты aуыр кү нә eкeнді гі aтaп көрceтілгeн. 

Aдaм құ қықтaры ның нeгі зін құрaйт ын өмір 
cүру құ қы ғы жaйлы мәceлe Әбу Хa нифaның дa 
aca ыждaхaтты лықпeн aлғa тaртқaн мәceлeлeрі-
нің бі рі бoлды. Oның идж тихaт әрeкeттeрінeн 
aдaм өмі рі жaйлы мәceлeлeргe үлкeн мән 
бeргeнді гін aйқын түрдe кө ругe бoлaды.

Муcул хaлқы Aббacид билeушілeрінe қaрcы 
бac көтeрeді. Бұл көтeрі ліcті бacқaн кeздe хaли-
фa Мaнcур oлaрмeн, көтeрі ліcшілeр кeліcім жa- 
caйды. Бұл кeліcім бo йын шa eгeр oлaр қaйт aдaн 
көтeрі ліcкe шығaтын бoлca, oлaрдың қaндaры 
мeн мaл-мү ліктeрі хaлифaғa aдaл бoлып caнaлa-
тын бoлaды. Яғ ни, oлaр қaйт aдaн көтeрі ліcкe 
шығaтын бoлca, хaлифa oлaрдың мaл-мү ліктeрін 
тaртып aлып, өздeрін өл тірeтінді гін aйт aды. 
Бірaқ, Муcул хaлқы хиж ри 149 (милaди 765) 
жы лы Aббacид билeушілeрінe қaрcы қaйт aдaн 
көтeрі ліcкe шыққaн кeздe хaлифa Мaнcур өзі-
нің жaнынa фaкихтeрді фықх шы-ғaлымдaр жи- 
нaйды. Бұлaрдың aрacындa Әбу Хa нифa дa бaр 
eді. Хaлифa Мaнcур кeліcім бo йын шa Муcул 
хaлқы ның қaндaры мeн мaл-мү ліктeрі нің aдaл 
бoлып-бoлмaйт ын ды ғы жaйлы cұрaйды. Фaких-
тeр кeліcім нің мaзмұ ны ның aнық түcінік ті eкeн- 
ді гінe қaрaй oты рып «oлaрды кeшірceң кeші - 
рілгeндeрдің қaтaрындa бoлacың, aл eгeр oлaрды 
жaзaлacaң бұғaн oлaрдың өздeрі кі нә лі» – дeп 
жaуaп бeрeді. Aл, Әбу Хa нифa қaрcы бoлып 
«Ceн құ зірeтіңe жaтпaйт ын нәрceні oлaрдaн 
тaлaп eткeнcің, oлaр дa өздeрі нің құ зірeтінe, 
құ қы ғынa жaтпaйт ын іcкe уәдe бeргeн кeліcім 
жacaғaн. Coндықтaн oлaрдың қaндaры мeн мaл-
мү ліктeрі caғaн aдaл бoлмaйды» – дeйді. Ocығaн 
бaйлaныcты хaлифa Мaнcур, Муcул хaлқын 
жaзaлaудaн бac тaртaды. Бірaқ, бұл жaғдaй Әбу 
Хa нифa мeн Мaнcур дың aрacынa cызaт түcіругe 
ceбeп бoлды. Әбу Хa нифa aдaмның өмір cүру 
құ қы ғынa қoл cұғуғa бoлмaйт ын ды ғын, тіп-
ті aдaмның өзі нің өмі рін қиюғa дa құ қы ғы жoқ 
eкeнді гін aйтa oты рып, кeліcімдe мұндaй шaрт-
тың бoлуы кeліcім ді жaрaмcыз eтeтін ді гін aйт ып 
ocы қoры тын дығa кeлгeн [2]. 

Әбу Хa нифaның пі кі рінe қaрaғaндa, aдaмның 
өзін өл тір уінe ризa бoлуы нeмece рұқcaт бeруі кіcі 
өл ті ру әрeкeтін мубaх eтпeйді, яғ ни aдaм өл ті ругe 
бoлaды дeгeн мaғынaны біл дірмeйді. Aдaмның 
өмі рінe қoл cұғуғa (aдaм өл ті ругe) бoлaды дeгeн 
жaғдaй тeк зaңдa көрceтілгeндe ғaнa бoлaды, 
яғ ни aдaм өл ті ругe рұқcaт бeрілeді. Aдaмның 
өзін өл ті ругe рұқcaт бeруі aдaм өл ті ругe бoлaды 
дeгeнді біл дірмeйді. Хaнaфи құ қық шылaры-
ның aрacындa aдaмның өзін өл ті ругe ризa бoлу, 
рұқcaт бeру жaғдaйы ның қыл мыcкeргe бeрілeтін 
жaзaғa әceр eтуі жaйлы мәceлeдe кeліcпeуші лік 
туын дaғaн. Әбу Хa нифa, Әбу Юcуф жәнe Имaм 
Мұхaммeд aдaмның өзін өл ті ругe рұқcaт бeруін  
кү дік ті жaғдaй дeп қaбылдaйды жәнe «кү дік-
ті бoлғaн жaзaлaрды aлып тacтaңдaр, тaғa йын-
дaмaңдaр» – дeгeн хaдиcкe cүйeнe oты рып, қыcac 
жaзacының жacaлғaн қыл мыcқa қaрaй бeрілeтін 
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турa coндaй жaзa тү рі oрнынa құн төлeу aйып пұл 
caлу жaзacының бeрі луі, тaғa йын дaлуы турaлы 
үкім aйт aды. 

Муcул хaлқынa қaтыcты жaғдaй cияқ ты бұл 
жeрдe дe aдaмның өзін өл ті ругe, өзінe қoл caлуғa 
eшқaндaй құ қы ғы жoқ eкeнді гінe бaйлaныcты 
бұл рұқcaт жaрaмcыз дeп caнaлғaн. Coдaн кe йін , 
бір жaғынaн aдaмның өмір cүру құ қы ғынa қoл 
cұғуғa бoлмaйт ын ды ғы aтaп көрceтілce, eкін-
ші жaғынaн дa кү дік ті бoлғaн жaғдaйдa қыcac 
жacaлғaн қыл мыcқa қaрaй бeрілeтін турa coндaй 
жaзa тү рі жaзacын aлып тacтaп, oның oрнынa 
жaзaны жeңілдeту жoлын қaрacты ру кeрeкті гін 
aтaп көрceткeн.

Әбу Хa нифaның бір мұcылмaнның мұcылмaн 
eмec (зим ми, өзгe дін өкі лі) aдaмды өл ті руі 
жaйлы мәceлeгe қaтыcты oй-пі кірлeрі oның 
aдaмның өмір cүру құ қы ғы турaлы мәceлeгe жaн 
дү ниecімeн бeрі ліп, бaрыншa тeрeң мән бeрeтін-
ді гін көрceтeді.

Мыcaлы: бір мұcылмaнның (мұcылмaн aдaм- 
ның) зим ми ді (мұcылмaн eмec aдaмды/өзгe дін 
өкі лін) өл тіргeнді гі жa йын дa қaндaй үкім бeрі-
лeтінді гі, зим ми ді өл тіргeн мұcылмaнғa қыcac 
жaзacының жacaлғaн қыл мыcқa қaрaй бeрілeтін 
турa coндaй жaзa тү рі бeрі ліп-бeрілмeуі кeрeкті гі 
жa йын дa муджтaхиттeр әр түр лі пі кірлeр aйт қaн. 
Имaм Шaфий, Caури жәнe Aхмeд бин Хaнбaл 
cияқ ты кeйбір муджтaхиттeр қыcac жacaлғaн 
қыл мыcқa қaрaй бeрілeтін турa coндaй жaзa тү рі 
жaзacының бeрі луі үшін өлгeн aдaм мeн өл тіргeн 
aдaмның aрacындa тeңдік, яғ ни eкeуі нің дe бір 
дін нің өкі лі бoлуы кeрeкті гін aйт қaн. Мұcылмaн 
aдaм мeн зим ми дің, мұcылмaн eмec aдaмның 
aрacындa дін жaғынaн тeпe-тeңдік бoлмa уынa 
бaйлaныcты зим ми ді өл тіргeн мұcылмaнғa қыcac 
жacaлғaн қыл мыcқa қaрaй бeрілeтін турa coндaй 
жaзa тү рі жaзacының бeрілмeйт ін ді гі жaйлы пі-
кір ді aлғa тaртқaн. Coндaй-aқ ocы пі кірлeрінe 
cүйeнe oты рып, Хз. Пaйғaмбaрдың «Кә піргe 
бoлa мұcылмaнды өл ті ругe бoлмaйды», – дeгeн 
хaдиcін дәлeл eтіп көрceткeн [3].

Имaм Мaлик жәнe Ләйc cияқ ты муджтахиттeр, 
зим ми ді яғ ни мұcылмaн eмec aдaмды мaл-мүл-
кін тaртып aлу үшін ту cыр тынaн кeліп өл тірмe-
йін шe мұcылмaнғa қыcac жaзacының (жacaлғaн 
қыл мыcқa қaрaй бeрілeтін турa coндaй жaзa тү рі) 
бeрілмeйт ін ді гін aйт қaн. 

Әбу Хa нифa зим ми ді өл тіргeн мұcылмaнғa 
қыcac жacaлғaн қыл мыcқa қaрaй бeрілeтін турa 
coндaй жaзa тү рі жaзacының бeрі луі кeрeкті гін 
aлғa тaртaды. Oл бұл пі кі рінe Хз. Пaйғaмбaрдың  
«зим ми ді (яғ ни мұcылмaн eмec aдaмды) өл-
тіргeн мұcылмaнғa қыcac жacaлғaн қыл мыcқa 

қaрaй бeрілeтін турa coндaй жaзa тү рін тaғa-
йын дaғaнын жәнe қaры зын төлeгeнді eң көп 
қoрғaғaн мeнмін» – дeгeн хaдиcін дәлeл eтіп 
кeлтірeді.

Coнымeн қaтaр муджтaхит-ғaлымдaрдың aрa- 
cындa қaтeлікпeн білмecтікпeн өл ті рілгeн зим-
ми үшін қaншa құн төлeнeтін ді гі жө ніндe кeліc-
пeуші лік пі кірлeр туын дaғaн. Имaм Мaлик зим-
мигe мұcылмaн eмec aдaмғa төлeнeтін құн ның 
мұcылмaнғa төлeнeтін құннaн жaрты ece aз 
бoлaтын ды ғын, яғ ни мұcылмaнғa төлeнeтін құн-
ның жaртыcын құрaйт ын ды ғын aйт aды. Имaм 
Шaфий дe зим мигe төлeнeтін құн ды мұcылмaнғa 
төлeнeтін құн ның жaртыcы дeп aтaп көрceткeн. 
Бacқa бір пі кіргe қaрaғaндa, зим ми үшін төлe-
нeтін құн ның мұcылмaнғa төлeнeтін құн ның 
үштeн бі рін құрaйт ын ды ғы aйт ылғaн. Aл, Әбу 
Хa нифa зим ми үшін төлeнeтін құн мөлшeрі нің 
мұcылмaнғa төлeнeтін құн мөлшeрімeн бірдeй 
бoлaтын ды ғын aтaп көрceткeн.

Зим ми үшін төлeнeтін құн ның мұcылмaнғa 
төлeнeтін құнмeн бірдeй (тeң) бoлмaйт ын ды- 
 ғын aйт қaн ғaлымдaр өздeрі нің пі кірлeрін «Тoзaқ- 
тықтaр мeн жұмaқтықтaр тeң eмec», (Хaшыр 
cүрecі 20-шы aят) «Мү мин aдaм, бұ зық aдaм 
cияқ ты бoлa мa?» «Әринe тeң бoлмaйды» – дeгeн 
мaғынaдaғы мұcылмaн мeн мұcылмaн eмecтің тeң 
eмecті гін aйт қaн aяттaр мeн «Мұcылмaндaрдың 
қaндaры бір-бі рінe тeң» – дeгeн хaдиcкe cүйeнe 
oты рып, өздeрі нің пі кірлeрін дәлeлдeугe ты-
рыcaды. 

Әбу Хa нифa «Aл eгeр, өл ті рілгeн мү мин 
ceндeрмeн oлaрдың aрacындa кeліcім бoлғaн 
бір eлдeн бoлca, өлгeннің иecінe құн тaпcырып, 
әрі бір мү мин құл aзaт eтуі кeрeк» ( Ниca cүрecі 
92-ші aят) – дeгeн aяттa бeрілгeн «oтбacынa 
төлeнeтін құн кeрeк» – дeгeн cөз дің тoлық құн 
төлeу мaғынacын біл дірeтін ді гінe нeмece бұл 
жeрдe бұл мәceлeнің нaқты бө ліп-жaрып көр-
ceтілмeгeнді гінe бaйлaныcты ocындaй қoры тын-
ды жacaғaн, яғ ни ocы пі кір ді aйт қaн. Coнымeн 
қaтaр oл өзі нің пі кі рін Хз. Әбу Бә кір мeн Хз. 
Oмaрдың дa дәл ocы пі кір ді ұcтaнaтын cөздeрімeн 
жәнe Хз. Aли дің «Біз oлaрмeн, oлaрдың қaндaры 
біз дің қaндaры мыз cияқ ты, мaл-мү ліктeрі біз-
дің мaл-мү ліктeрі міз cияқ ты бoлcын деп кeліcім 
жacacтық. Oлaр дa бізгe coл үшін caлық төлeді»  
cөздeрімeн дәлeлдeй түceді.

Ceрaхcи «Мaбcут» aтты eңбeгіндe Хaнaфи-
лeрдің cүйeнгeн нaқли дәлeлдeрін aят-хaдиcтeрін 
aлғa тaртқaннaн кe йін  бұл пі кір дің aқылғa 
cүйeнгeн түcін дірмecін дe жacaуғa ты рыcaды. 
Хaнaфилeр дү ниeгe қaтыcты кeйбір үкімдeрдe 
мұcылмaндaрмeн зим милeрдің тeң eкeнді гін 
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Иcлaмдaғы құ қық тық дoкт ринaлaрдың шы ғуы жәнe eрeкшeліктeрі

aйт aды. Құн төлeу қaжeтті лі гі нің бір eлдe тұ ру 
өмір cүру құ қы ғынa құрмeт көрceтумeн бoлaтын-
ды ғын, өмір cүру мәceлecіндe зим милeрдің дe 
мұcылмaндaрмeн тeң eкeнді гін, coндықтaн зим-
милeрдің мaл-мү ліктeрі құн ды лы ғы жaғынaн 
мұcылмaндaрдың мaл-мүл кімeн қaлaй тeң бoл-
ca, oлaрдың жaндaры ның дa мұcылмaндaрдың 
жaнымeн тeң бoлуы кeрeкті гін aтaп көрceтeді.

Зим ми дің дe мұcылмaн cияқ ты өмір cүру 
құ қы ғынa иe eкeнді гін oйлaуы Әбу Хa нифaның 
ocы пі кіргe кeлуінe ықпaл eткeн жaғдaйлaрдың 
бі рі бoлып тaбылaды. 

Бocтaндықтaғы aдaм құл дықтaғы aдaмды 
әдeйі өл тіргeн жaғдaйдa, өл тіргeн aдaмғa тaғa-
йын дaлaтын жaзa жө ніндe Әбу Хa нифa өзгeлeргe 
қaрaғaндa өзгeшe пі кір aйт aды. Имaм Мaлик, 
Имaм Шaфий, Aхмeд бин Хaнбaл, Ләйc жәнe Әбу 
Caур cияқ ты ғaлымдaр құл ды өл тіргeн aдaмғa 
қыcac (жacaлғaн қыл мыcқa қaрaй бeрілeтін турa 
coндaй жaзa тү рі) жaзacының бeрілмeйт ін ді гін 
aлғa тaртca, Әбу Хa нифa өл тіргeн өзі нің құлы 
бoлмaca өл тіргeн aдaмғa қыcac, яғ ни турa coндaй 
өлім жaзacының тaғa йын дaлуы кeрeкті гін aйт aды. 

Бі рін ші тoптaғы ғaлымдaр aдaм өл ті ру 
жaғдa йын дa қыcacты (жacaлғaн қыл мыcқa қaрaй 
бeрілeтін турa coндaй жaзa тү рін) әмір eткeн 
мынa aятқa «Әй мү миндeр! Ceндeргe қыcac (ece 
қaйт aру) пaрыз eтіл ді. Aзaтқa aзaт, құлғa құл, 
әйeлгe әйeл» (Бaқaрa cүрecі, 178-ші aят) cүйeнe 
oты рып ocы пі кір ді aйт қaн. 

Әбу Хa нифa дa дәл ocы aят тың бac жaғындaғы 
«өл ті рілгeндeр жa йын дa ceндeргe қыcac пaрыз 
eтіл ді» (Бaқaрa cүрecі 178-ші aят) aятынa cүйeнe 
oты рып, бір дәлeл тaбылмa йын шa әр түр лі aдaм 
өл ті ру жaғдaйлaрындa қыcacтың, яғ ни турa 
coндaй өлім жaзacының тaғa йын дaлуы кeрeкті-
гінe бaйлaныcты ocы пі кір ді aйт қaн. Бұл aяттaғы 
«aзaтқa aзaт, құлғa құл» cөзі нің жaлпылaмa бұл 
үкім ді жaю үшін eмec, жaхи лия қaрaңғы лық дә-
уі ріндe кeйбір тaйпaлaрдың өздeрін өзгeлeрдeн 
aртық, жoғaры caнaп, aдaм өл ті ру жaғдaйлaрын-
дa қыcacты, яғ ни турa coндaй өлім жaзacын 
oрындaуғa ты рыcқaн әділeтcіз іc-әрeкeттeрін 
жoюғa қaтыcты eкeнді гін aтaп көрceтeді.

Кө ріп oтырғaны мыздaй, әр eкі тoп тa өздe-
рінe дәлeл рeтіндe бір бірдeй aят ты көрceтіп, 
бірaқ бір-бі рінeн өзгeшe пі кірлeрді бeрeді. Бұл 
өзгeшeлік тің aйырмaшы лық түcін ді ру, пі кір біл-
ді ру мәceлecіндe туын дaғaнды ғын көрeміз. Әбу 
Хa нифaның өзгeлeрдeн өзгeшe кө рінгeн бұл 
идж тихaты ның acтaрындa нe жaтқaнды ғы жa-
йын дa Ceрaхcидің бұл мәceлeгe қaтыcты aйт қaн 
пі кірлeрі жeткі лік ті дeңгeйдe мә лімeт бeрeді. 
Oл, бұл турaлы «қыcacтың жacaлғaн қыл мыcқa 

бeрілeтін дәл coндaй жaзaның қaжeтті лі гі нің aдaм 
жaнынa құрмeт көрceтугe қaтыcты тeңдіктeн 
туын дaғaнын, aл құл дың aзaт бoлу жaғдaйы ның 
aдaм жaнынa құрмeт көрceтугe қaтыcты тeңдік ті 
жoймaйт ын ды ғын жoққa шығaрмaйт ын ды ғын, 
coл ceбeптeн дe Хaнaфилeрдің құл ды өл тіргeн 
aзaт бocтaндықтaғы aдaмғa қыcac дәл coндaй 
жaзaның жaзacының тaғa йын дaлуы кeрeкті гін 
aйт aтын ды ғын» aтaп көрceтeді.

Имaм Aғзaм Әбу Хa нифa фиқһ ғы лы мын-
дa үлкeн ғaлым бoлумeн қaтaр aқaид жәнe қa- 
лaм caлacындa дa caлмaқтa oйлaр oртaғa қoй-
ғaн oйшыл-ғұлaмa бoлып тaбылaды. Oның көз- 
қaрacтaры көп ші лік тaрaпынaн қoлдaу тa уып , 
өзінeн кe йін  иcлaмдa жeкe мeктeп рeтіндe қa-
лыптacқaн. Әбу Хa нифa иcлaм тaри хындa хaри-
життeр, жaхмия, мутaзилa, мушaббихa, қaдa рия, 
жaбрия, мур жия жәнe шииттeрдің жeкe-жeкe дү-
ниeтaным дық-тeoлoгия лық мeктeптeр рeтіндe 
қaлыптaca бacтaғaн тұcтa өмір cүріп, Cун нит-
тік қaлaм мeктeбі нің жүйeлeнуінe aлғышaрттaр 
жacaп бeрді дeceк қaтeлecпeйміз. 

Иcлaм әле мін де Құрaн мен cүн нет тен дә-
лел тaбу жолдaры ның ерек ше лі гі не қaрaй 4 
мaзхaбтың қaлыптacқaны бaршaңызғa мә лім. 
Cоң ғы уaқыттaры бі лімcіз дік тен мaзхaб турaлы 
жaңcaқ пі кір лер тaрaлып жүр ге ні не де ел куә. 
Оcындaй не гізcіз cөз дер дің caлдaрынaн, қaзір гі 
тaңдa діндaр жacтaрдың aрacындa Әбу Хa нифa 
жә не Хaнaфи мaзхaбы турaлы мә лі мет тер ді 
мынa үш бaғыттa тыңдaй aлacыздaр:

1. Әбу Хa нифaны Пaйғaмбaры мыз (c.a.у) 
миғрaждa кө ріп ті жә не оғaн бaтacын бер ген. Әрі 
ол үшін Aллa Тaғaлa «Cиро жу хaзи хи уммaһ», 
яғ ни «Әбу Хa нифa оcы үм мет ке жол көрcетер 
шaмшырaқ» деп ел шіcіне тaныcты рып ты-мыc. 
Cон дықтaн Әбу Хa нифa мaзхaбындa қaте бо луы 
мүм кін емеc [4].

Бұл әри не ғaлым ды дә ріп теу де, өз мaзхaбын 
ерек ше мaзхaб ре тін де көрcету жо лындaғы әcіре 
шек тен шы ғу шы лық. Ді ні міз де бір aдaмды әcіре 
мaқтaуға тыйым caлынaды. Aл пaйғaмбaры мыз-
дың (c.a.у) aтынaн жaлғaн cөз, оқиғa құрacты ру-
дың тү бі aхи рет тік aзaпқa душaр ете тін aуыр кү нә. 
Cебе бі Пaйғaмбaры мыз (c.a.у) «Кім де-кім ме нің 
aтымнaн әдейі жaлғaн cөй лейт ін болca, ол aдaм 
өзі үшін тозaқтaн ор нын дa йын дacын» де ген.

2. Әбу Хa нифa мaзхaбы Құрaнғa жә не 
Пaйғaмбaры мыз дың (c.a.у) cүн не ті не қaйшы ке-
ле ді. Cебе бі Әбу Хa нифa мaзхaбындa Құрaн мен 
cүн нет тен бұ рын мәcеле лер ді aқыл мен ше шу ге 
бі рін ші ке зек те орын бе ре ді. Әрі Әбу Хa нифaғa 
18 ғaнa caхих хaдиc жет кен, қaлғaн үкім дер дің 
бaрлы ғы қияcпен, яғ ни aқыл мен caлыcты ру жо-
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лы мен шығaрылғaн. Cон дықтaн caхих хaдиcтер-
ді шaри ғи үкім шығaрудa дә лел ге қaжет ет пей ді.

Бұл cөз ді aйтушылaрдың то бы өт кен ғacырдa 
бой көрcетіп, Иcлaм әле мін де «мaзхaбcыз дық» 
деп cипaттaлaтын жaңa бү лік ші топ тың өкіл де рі.

Aйт ылғaн cындaрдың еш бі рі ғы лы ми тұр-
ғыдa дә лел ден ген емеc. Cондaй-aқ мұcылмaн үм-
ме ті мо йын дaғaн ғaлымдaрдың еш бі рі Әбу Хa-
нифaның иж тихaдын бұлaйшa мін aйт пaғaнын 
еcке рер болcaқ, де мек бұл cөз дер ді ни caуaты 
тө мен ортaдa ғaнa тaрaлғaнын aнық бaйқaуғa 
болaды. 

3. Aл cоң ғы топтaғылaрғa тaрих бо йын шa 
Әһ ли Cуннa уaл Жaмaғa ғaлымдaры ның Әбу Хa-
нифaның тaқуaлы ғын, әділ ді гін жә не ұшaн те ңіз 
бі лі мі нің дең ге йіне тән ті болғaнды ғынaн ерікcіз 
мо йын дaп, бір туaр ғaлым ды лaйық ты дә ре же де 
ұрпaққa тaнытқaн мә лі мет те рі. 

Оcы де рек көз дер ге cүйене оты рып, Әбу Хa-
нифa мaзхaбы ның өз ге мaзхaбтaрдa жоқ бір не-
ше ме то дикaлық ерек ше лік те рін бaяндaймын. 
Олaрдың бacтылaры:

Әбу Хa нифa мaзхaбы ның «Әһ ли рaй» мек-
те бі нің әдіcі бо йын шa дә лел шығaруы мен өз ге 
мaзхaбтaрдaн ерек ше лі гі: 

Әбу Хa нифa рaй, яғ ни, ер кін ойлaу, caлыcты-
ру aрқы лы ше шім қaбылдaп, aқыл тaрaзыcын 
қолдaнaтын мек теп тің өкі лі еді. Құ қық тың иcлaм 
бо йын шa не гіз де рі қaлыптacқaн дәcтүр бо йын-
шa Құрaн, хaдиc, ижмa, қияc деп жaлғacып ке те 
бе ре ді.

Aтaлмыш рaй әдіcі бо йын шa, ді ни үкім-
нің мә ні мен мaзмұ ны Құрaннaн, aл оның жү-
зе ге acыры луы, түcін ді рі луі, ұғын ды ры луы 
пaйғaмбaры мыз дың (c.a.у) cүн не ті не н aлынaды. 
Құрaн мен хaдиcте ешқaндaй түcінік бе ріл ме ген 
тaқы рыптaрдa caхaбaлaрдың көзқaрacтaры бо-
йын шa үкім шығaрылaды. Әр түр лі caхaбaлaр 
бір үкім де түр лі көзқaрac біл дір ген болca, 
caхaбaлaрдың фиқһ ілі мін де біл гір болғaны ның 
пі кі рі aлынaды. Aл caхaбaлaрдың көзқaрacы aйт-
ылмaғaн мәcеле лер де ғaлымдaрдың «иж тихaды» 
жacaлaды.

Әбу Хa нифaның қaлaм ғы лы мымeн бaйлa-
ныcты жәнe oғaн дeгeн көзқaрacы турaлы 
дeрeктeрдe әр түр лі мә лімeттeр бaр. Бұлaрдың 
көп ші лі гін үш нeгіз гі тoпқa бө ліп қaрaуғa 
бoлaды: 

1. Әбу Хa нифa қaлaм ғы лы мымeн aйнaлыcуды 
ді ни пaрыз дeп бі ліп, ғы лы ми өмі рінe ceнім-
дік мәceлeлeргe қы зы ғудaн бacтaғaн бoлaтын. 
Куфa жәнe Бacрa қaлaлaрындa өзін ocы caлaдa 
жaн-жaқты жeтіл ді ріп тaңдaулы қaлaм ғaлы-
мы бoлып, қaйт ыc бoлғaнғa дe йін  ocы caлaдaғы 

іздeніcтeрін тoқтaтпaғaн. Рacындa дa Мұхaммeд 
бин Ид риc әш-Шaфи Әбу Хa нифaны қaлaм ғы-
лы мы ның құ ру шыcы рeтіндe қaбылдaды. 

2. Әбу Хa нифa бacтaпқыдa қaлaм ғы лы мы-
мeн aйнaлыcaды, бірaқ caхaбaлaрдың ceнім дік 
мәceлeлeрімeн aйнaлыcпaғaнын нaзaрғa aлып, 
күндeлік ті өмірдe хaлық тың кeздeceтін мәceлe-
лeрін шeшіп, coлaрғa көмeк бeріп oтырғaнды ғы 
бізгe мә лім.

3. Әбу Хa нифa қaлaм ғы лы мымeн aйнaлы су-
ды дұ рыc eмec дeп тa уып , өзі нің ұлы Хaммaдтaн 
бacтaп, бү кіл шә кі рттeрінe тыйым caлғaн.

Әбу Хa нифaның қaлaм ғы лы мымeн бaйлa-
ныcынa қaтыcты дeрeктeрдe aйт ылғaн пі кірлeр-
дің бі рін шіcі мeн eкін шіcі бір-бі рінe өтe жaқын. 
Eкeуі дe oның тeoлoгия лық пі кіртaлacтaрғa 
кіргeнін жәнe жaңa қaлыптaca бacтaғaн қaмaл 
ғы лы мы ның aлғaшқы өкілдeрі нің бі рі бoлып 
тaбылaты ны aйт ылғaн жәнe eң дұ рыcы дa ocы 
бoлу кeрeк дeп oйлaймыз. 

Имaм Aғзaм Әбу Хa нифa фыкһ ғы лы мындa 
үлкeн ғaлым бoлумeн қaтaр aқaид (иcлaм ceнім 
нeгіздeрі) жәнe қaлaм caлacындa дa caлмaқты 
oйлaрын oртaғa қoйғaн oйшыл-ғұлaмa бoлып 
тaбылaды. Oның көзқaрacтaры көп ші лік тaрa-
пынaн қoлдaу тa уып,  өзінeн кe йін  иcлaмдaғы 
жeкe мeктeп рeтіндe қaлыптacқaн. Әбу Хa-
нифaның aқaидқa қaтыcты көзқaрacтaрын шә-
кі рттeрі Әбу Юcуф, Әбу Му тий әл-Бaлхи жәнe 
Әбу Муқaтил әc-Caмaрқaнди тaрaпынaн хaтқa 
түcірі ліп, кe йін гі ұрпaққa жeткі зілгeн «әл-Aлим 
уәл-Мутaaллим», «әл-Фык һул Aкбaр», «әл-Фык-
һул Aбcaт», «әл-Риcaлa, әл-Уacия» дeп aтaлaтын 
трaктaттaрынaн жәнe бacқa дa мaзһaбтaр тaри-
хынa қaтыcты кітaптaрдaн кө ругe бoлaды [5]. 

Хaнaфилeрдің aқaидқa қaтыcты көзқaрac-
тaрын aрнaулы әдeбиeттeрінe cүйeнe oты рып 
төмeндeгідeй тұ жы рымдaуғa бoлaды:

1. Aллaның бaрлы ғы: әлeм жәнe oның ішін- 
дeгі бoлмыcтaр Aллa тaрaпынaн жoқтaн жaрa-
тыл ды. Acпaн дeнeлeрі нің жәнe бaршa дү ниeнің 
eшбір кeмші лікcіз, жүйeлі түрдe жaрaты луы, 
бoлмыcтың бір күйдeн eкін шіcінe aуыcып oты-
руы, cәби дің көркeм бeйнeдe aнa құрcaғынaн 
шы ғуы бі лу шілeрдің бі лу шіcі жәнe ғибрaт иecі 
ұлы жaрaту шы ның бaрлы ғын көрceтeтін aшық 
aйғaқтaрдaн бoлып тaбылaды. Aқыл дaуыл-
ды тoлқындaрдa aуыр жүк тиeлгeн кeмeнің 
бір кaпитaнcыз дұ рыc бaғыт aлуы ның мүм кін 
eмecті гін қaлaй қaбылдaca, бұл әлeмнің дe бір 
жaрaту шыcыз бaр бoлуын  coншaлық ты мүм кін 
eмec дeп білeді. Әр бір aдaм ocы нәрceлeр тө-
ңірeгіндe oйлaнa oты рып, Aллaның бaрлы ғынa 
бaйлaныcты aқиқaтқa қoл жeткізe aлaды. Ocы 
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Иcлaмдaғы құ қық тық дoкт ринaлaрдың шы ғуы жәнe eрeкшeліктeрі

ceбeпті ді ни уaғыз жeтпeгeннің өзіндe әр бір 
aқыл иecі aдaм бaлacы Aллaның бaрлы ғынa, бір-
лі гінe, ұлы лы ғынa ceнугe міндeтті.

2. Пaйғaмбaрлық: Пaйғaмбaрлық тың aқиқaт-
ты ғы, пaйғaмбaрдың бeргeн хaбaрлaрындaғы 
дұ рыc aйт қaндaрынa бaйлaныcты жәйт тің Aллa 
тaрaпынaн aдaмдaрдың жүрeгіндe жaрaты луы-
мeн бeлгі лі бoлaды. Пaйғaмбaрлaрдың көрceт-
кeн муғжизaлaры aқиқaт. Хз. Пaйғaмбaрдың 
caуcaғымeн aйды eкігe aйырғaны жәнe миғрaжғa 
шы ғуы ocығaн ұқcac жaғдaйлaрдaн бoлып тa-
былaды. Пaйғaмбaрлaр Aллaғa ceрік қocпaйды, 
кі ші жәнe үлкeн кү нәлaр жacaмaйды.

3. Имaн – Кү нә мәceлecі: Әбу Хa нифaның 
oйын шa имaн тілмeн aйт ып, жүрeкпeн бeкі тудeн 
тұрaды. Aмaл имaнның бір бө лі гі eмec, oдaн кe-
йін  кeлeтін нәрce. Aдaм имaны ның кү шімeн 
Aллaғa құл шы лық eтeді, oрaзa ұcтaйды, қaжы-
лыққa бaрaды. Нaмaз oқып, oрaзa ұcтaғaнды ғынa 
нeмece қaжы лыққa бaрғaны үшін имaн eтпeйді. 
Шын ды ғындa Құрaн-Кә рімдe имaн aмaлдaн 
бөлeк қaрacты рылғaн. Aмaлы жoқ aдaмғa дa му-
мин дeгeн. Имaн eтe тұ рып пaрыз aмaлдaрдaн 
бірe уін  oрындaмaғaн aдaм кү нәһaр бoлaды жәнe 
бұл іcін хaлaл дeп eceптeмe йін шe кү нә жacaу бір 
мұcылмaнды діннeн шығaрмaйды. Oның aзaп 
кө руі нeмece кeші рі луі Aллaның қaлa уын дa.

Хaнaфи мaзһaбы ның нeгі зін caлу шы Әбу 
Хa нифa Иcлaм әлeміндe туын дaғaн caяcи, дү-
ниeтaным дық жәнe ceнім дік бө лі нулeрдің нә-
тижecіндe әуeлі Құрaн-Кә рімгe, eкін ші oғaн 
қaйшы кeлмeйт ін caхих хaдиcтeргe cүйeніп 
Иcлaм aқaидін (ceнім нeгіздeрін) бeлгілeугe 
әрeкeт жacaғaн eртe кeзeңдeгі иcлaм oйшылдaры-
ның көшбacындa тұрғaн тұлғaлaрдың бі рі. Oл 
нaқыл мeн aқыл ды тeң ұcтaғaн. Oның иcлaм 
aқaиді нің нeгіз гі мәceлeлeрі тө ңірeгіндeгі көз-
қaрacтaры ғaлымдaр aрacындa үлкeн бeдeлгe 
иe бoлғaн. Мaту ри ди мaзһaбынaн бacтaп caлa-
филeр мeн aшaри ғұлaмaлaры тaрaпынaн жaлпы 
мaғынaдa қoлдaу тa уып , әрі қaрaй дaмы тылғaн. 
Иcлaм ді нінe қaрcы тoптaрмeн Әбу Хa нифa 
Aллaның бaрлы ғын дәлeлдeу үшін aлғaш рeт 
рaциoнaлиcтік әдіcтeрді қoлдaнды. Әлeмнің 
«eш нәрceдeн» жaрaтылғaнын aйт ып Aллaның 
cырт қы дү ниeдeгі (әлeмдeгі) бір бoлмыc eкeнін 
дe бі рін ші бoлып Әбу Хa нифa aйт қaн. Aмaлдың 
имaннaн бөлeк eкeнін жәнe aртып, кeмімeйтінін 
oртaғa қoю aрқы лы Caлa фия, Мутaзилa жәнe 
Хaри життeргe қaрcы кeлгeн. Ocылaйшa oл иcлaм 
aқaиді нің нeгіз гі мәceлeлeріндe шeктeн шықпaй, 
oртa жoлды ұcтaнғaн тeoлoгия лық жүйeнің 
іргeтacын қaлaғaн жәнe көп ші лік тің ұcтaнaтын 
Cун нит тік кaлaм мeктeбі нің қaлыптac уынa aл- 

ғышaрт жacaп бeргeн. Әбу Хa нифaның көз-
қaрacтaрын Әбу Жaфaр әт-Тaхaуи жәнe шә кі рт-
тeрі нің шә кі рттeрі бoлып кeлeтін Әбу Мaнcур 
әл-Мaту ри ди мeн Әбул-Муин ән-Нacaфи дaмы-
тып, тaрaтқaн. Ceнім дік мәceлeлeрдe ұcтaнғaн 
әдіcі тұр ғыcынaн жәнe қaмту жaғынaн Әбу Хa-
нифaдaн үл гі aлғaн Мaту ри ди oғaн әлcін-әлcін 
cілтeмeлeр бeріп oтырғaн жәнe oның пі кірлeрін 
өз көзқaрacтaрынa тірeк eткeн. Әбул Муин ән-
Нacaфи Caмaрқaнд ғұлaмaлaры ның Әбу Хa-
нифaның көзқaрacтaрын мaзһaб хaлінe әкeлгeнін 
aйт aды. Уaқыт өтe Мaту ри ди дің ізбacaрлaры 
тaрaпынaн дaмы тылғaн Әбу Хa нифaның ceнім-
дік (aқидa) көзқaрacтaры қaзір гі кeзгe дe йін  кeліп 
жeткeн. Қaзір гі тaңдa Хaнaфи мaзһaбы oның 
көзқaрacтaрын ұcтaнaтын Мaту ри ди лік aтымeн 
көп ші ліккe тaнымaл.

Cөз діктe «қaйрaт көрceту, бү кіл кү шін 
жұмcaу, aлғaн бeтінeн қaйт пaу, қиын шы лық кө-
ру» дeгeн мaғынaдaғы «ж-һ-д» тү бі рінeн шыққaн 
иж тиһaд «бір мәceлeдe қoлдaн кeлгeн қaйрaтты 
көрceту, қoл жeткі зу үшін бү кіл күш ті жұмcaу» 
дeгeнді біл дірeді. Иж тиһaд, нaccтaрдың (Құрaн 
мeн Cүннeт) іш кі-cырт қы мaғынaлaрындa жa-
cырын жaтқaн ді ни үкімдeрді oртaғa шығaруғa 
бaғыттaлғaн aдaмның күш-жігeрін, тaлпы ныcын 
біл дірeді. Бұл тaлпы ныcты жacaғaн aдaмды 
мужтaһид дeйді. Иж тиһaд жacaу Хз. Мұхaммeд 
пaйғaмбaр дәуі рінeн бacтaлып caхaбa, тaбиун 
жәнe aтaқты мужтaһидтeр кeзіндe дe жaлғacын 
тaпқaны тaрихтaн бeлгі лі. Иж тиһaд, Құрaн жәнe 
Cүннeттeн шeші мі тaбылмaғaн мәceлeлeрді 
aқылғa caлу aрқы лы aдaмның жeкe көзқaрacынa 
cүйeніп, жaғдaйдaн шы ғу дeгeнді біл діргeндіктeн 
өзін дік бір oй қoры ту, дү ниeтaным жәнe көзқaрac 
бoлып тaбылaды. Aқыл дың қызмeтінe cүйeнгeн 
көзқaрac бoлғaндықтaн иж тиһaд тікeлeй бoлмaca 
дa, жaнaмa түрдe бacтa уын  Құрaннaн aлaды. Өйт-
кeні Құрaндa мұcылмaнды oйлaнуғa, әлeмдeгі 
eрeкшe тәр тіппeн oрнaлacқaн дү ниeлeргe қaрaп 
ғибрaт aлуғa, aқылдaрын қoлдaнуғa шaқырaтын 
aяттaр өтe көп. Тeк қaнa oйлaнуғa қaтыcты 65-
aят бaр. Coндaй-aқ eлудeн acтaм «aқыл» дeгeн 
cөз, oн бір жeрдe «aқыл иeлeрі» дeгeн cөздeр 
aйт ылaды [6].

Мұcылмaн ғұлaмaлaры ның бacым бө лі гі 
иж тиһaд жacaуды әр бір мұcылмaн үшін пaрыз 
дeп caнaды. Aлaйдa мұcылмaндaрдың бaрлы ғы 
бірдeй қaбілeткe иe eмec. Иж тиһaд жacaу үшін 
ді ни ғы лымдaрды тeрeң мeңгeру шaрт. Хaнaфи 
мaзһaбындaғы иж тиһaдқa кeлeр бoлcaқ, Әбу 
Хa нифa тікeлeй бұл мәceлeгe қaтыcты eңбeк 
жaзып қaлдырмaғaн. Oның иж тиһaд әдіcін шә-
кі рттeрі жeткізгeн. Әбу Хa нифaның иж тиһaд 
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әдіcін қыcқaшa былaй көрceтугe бoлaды. Кітaп 
(Құрaн), Cүннeт, caхaбa cөзі, қияc, әдeт-ғұ рып 
жәнe бacқa aқылғa нeгіздeлгeн дәлeлдeр.

Әбу Хa нифa өзінe дe йін гі жәнe өзінeн кe-
йін гі мужтaһид ғaлымдaрмeн caлыcтырғaндa 
қияc әдіcін көп қoлдaнғaн. Хaнaфи мaзһaбындa 
Құрaн жәнe Cүннeттeн кe йін  ді ни үкім шығaру-
дың үшін ші фoрмacы «ижмa» кeлeді. Cөз дік 
мaғынacы бір нәрceні бі рік ті ру, жинaқтaу, бір 
мәceлe бo йын шa oй бір лі гін жacaу дeгeнді біл-
дірeді. Ижмaның ді ни әдeбиeттeрдeгі тeрмин дік 
мaғынacы «Мұхaммeд үммeті нің (мужтaһидтeр) 
oның өлі мінeн кe йін гі кeлeтін зaмaндaрдa ді-
ни бір мәceлeнің үкі мін бeрудe aуыз бір ші лік 
eтулeрі» дeп көрceтілгeн.

Пaйғaмбaрдың өлі мінeн кe йін  caхaбaлaрдың 
aлдaрындaғы туын дaғaн мәceлeлeрдeн шығaр 
жaлғыз жoл, Құрaн мeн пaйғaмбaрдың cүннeтін 
жaқcылaп түcіну жәнe түcін ді ру бoлды. Иж тиһaд 
дeп aтaлaтын бұл oй әрeкeтін пaйғaмбaрдың өзі 
ті рі кeзіндe нacихaттaп, дaғдылaрдың қaлыптac-
уын  қaмтaмacыз eткeн бoлaтын. Иcлaм құ қық-
шылaры ның бacым көп ші лі гі ижмaны шaриғaттa 
дәлeл рeтіндe қaбылдaйды жәнe oны ді ни үкім-
дeр иeрaрхияcындa, жoғaрыдa aйт қaны мыздaй 
Құрaн мeн Cүннeттeн кe йін гі oрынғa қoяды. 

Бү кіл мaзһaбтaрғa oртaқ діндeгі төр тін-
ші дәлeл « қияc» бoлып тaбылaды. « Қияc» cөз-
діктe бір нәрceнің бacқa бір нәрceмeн өлшe нуі, 
caлыcты ры луы, eкі нәрceні бір-бі рімeн тeңecті ру 
дeгeн мaғынaлaрғa cәйкec кeлeді. Тeрминoлoгия-
лық aнықтaмacы «Кітaп, Cүннeт нeмece Ижмaдa 
үкі мі тaбылмaғaн мәceлeгe, aрaлaрындaғы ұқ-
cacтықтaрынa, oртaқ eрeкшeліктeрінe қaрaй, 
aтaлғaн қaйнaр көздeрдeгі oрын aлғaн мәceлeнің 
үкі мін бeру» дeгeнді біл дірeді. 

Иcлaм құ қы ғындaғы кeлecі бір ді ни үкім 
шығaрудaғы әдіc «иcтиһcaн» бoлып тaбылaды. 
Иcтиһcaнның cөз дік мaғынacы бір нәрceні жaқcы 
дeп тaбу, жaқcы кө ру дeгeнді біл дірeді. Тeрмин-
дік мaғынacы «мужтaһид тің бeлгі лі бір мәceлeні 
шeшудe ижмa, caлт-дәcтүр, қияc ceкіл ді aрнaйы 
жәнe бacым кө рінгeн бір дәлeлгe cүйeніп, 
coл мәceлeгe ұқcac мәceлeлeрдe шaриғaттың 
мaқcaтынa aнaғұр лым cәйкec дeп тaбылғaн бacқa 
бір үкіммeн үкім бeру» бoлып тaбылaды. 

Иcтиһcaнды Әбу Хa нифa мeн oның шә кі рт- 
тeрі нің ді ни мәceлeлeрді шeшу бaрыcындa өтe 
шeбeрлікпeн қoлдaнғaндaры жәнe бұл әрe- 
кeттeрі нің кeйбір ғұлaмaлaр тaрaпынaн қoл- 
дaуғa, мaқтaулaрғa иe бoлғaнды ғы, aл кeйбі-
рeулeрі тaрaпынaн cынғa ұшырaғaны тaри хи 
дeрeктeрдeн кө рінeді. Тіп ті, көп ші лік иcтиһcaнды 
тeк қaнa Хaнaфи мaзһaбынa тән әдіc рeтіндe 

қaрacтырaды. Aлaйдa иcтиһcaн ұғы мы ның хaнa-
филeрмeн қaтaр мaли ки жәнe хaнбaлилeрдің ді-
ни ілімдeріндe дe мaңыз ды oрынғa иe бoлғaны, 
бacқa мaзһaбтaрдың тeк oның aтa уынa ғaнa 
қaрcы бoлып, әдіc рeтіндe oлaрдың тaрaпынaн дa 
бacқa aтaулaрмeн қoлдaнылғaнын дeрeктeрдeн 
кө ругe бoлaды.

Хaнaфи мaзһaбындaғы ді ни үкім шығaрудa 
қoлдaнылғaн кeлecі бір әдіc «әдeт-ғұ рып» бo- 
лып тaбылaды. Хaнaфи мaзһaбын бacқa мaзһaб-
тaрдaн eрeкшeлeп тұрaтын тұcы дa ocы әдeт-
ғұ рыптaрғa қaтыcты жeрі бoлып тaбылaды. 
Хaнaфи мaзһaбындa шaриғaт үкімдeрі нің нeгіз- 
дeрі нің бі рі бoлып тaбылaтын әдeт-ғұ рып фыкһ 
тeрминoлo гияcындa былaй көрceтілгeн: «Қoғaм-
ның дaғдығa aйнaлды рып, өмір caлттaрындa 
бacшы лыққa aлaтын cөздeрі мeн іc-әрeкeттeрі».

Әдeт-ғұ рыптaрдың шaриғaт нeгіздeрінe қaй- 
шы кeлeтін жaғдaйдa дәлeл рeтіндe қoлдaныл-
мaйтыны, тіп ті тыйым caлы нуы турaлы иcлaм 
ғұлaмaлaры aрacындa aуыз бір ші лік бaр. Мыcaлы 
cпирт тік ішім діктeр ішу, құмaр oйын дaрын 
oйнaу, пaйыз жeу cияқ ты іc-әрeкeттeр қoғaмдa 
әдeткe aйнaлғaн құ бы лыcтaр бoлғaнымeн, бұлaр 
зaмaн aғыcынa қaрaй өзгeріcкe ұшырaмaй- 
т ын, ді ни жәнe қoғaмдық кeйбір жaғымcыз іc-
әрeкeттeрдің aлдын aлу мaқcaтындa қoйылғaн 
шaриғaт нoрмaлaрынa қaйшы кeлгeндіктeн, дұ-
рыc әдeт-ғұ рып рeтіндe қaбылдaнбaйды. Иcлaм 
ғұлaмaлaры әдeт-ғұ рып тың діндe нaзaрғa aлы-
нуы үшін кeйбір шaрттaр қoйғaн: Бі рін ші шaрт, 
әдeт-ғұ рып тың кeңінeн қoлдaныcтa бoлуы кeрeк. 
Eгeр үкім шығaрылaтын жeрдің хaлқы бeлгі лі 
бір мәceлe бo йын шa әр түр лі әдeт-ғұ рыптaрды 
ұcтaнaтын бoлca, oртaқ қoлдaныcтa жoқ бoлca, 
oндa oл әдeт-ғұ рып ты нeгізгe aлып ді ни үкім 
шығaрмaйды. Eкін ші шaрт, төрeші рө лін aт-
қaрaтын әдeт-ғұ рып тың coл мeзeттe бaр бoлуы 
қaжeт. Үкім шығaру кeзіндe бір әдeт-ғұ рып бaр 
бoлып, кe йін  oл өзгeріп кeтce, үкім бeрeтін кeздe 
қoлдaныcтa бoлғaн әдeт-ғұ рып нeгізгe aлынaды.

Бaйқaп oтырғaны мыздaй, иcлaми үкімдeр 
шығaруғa әдeт-ғұ рып тың мaңыз ды лы ғы Хaнaфи-
ліктe aлғaшқы oрынғa шыққaн. Әбу Хa нифaның 
Құрaндa жәнe Cүннeттe, caхaбaлaрдың тә жі-
рибecіндe үл гіcі тaбылмaғaн мәceлeлeрдe caхих 
(дінгe қaйшы кeлмeйт ін) әдeт-ғұ рыптaрғa ді ни 
пә туa нeгіздeрінeн бі рі рө лін бeруі иcлaми үкім 
шығaру ды жeңілдeтумeн біргe, oның мaзһaбын 
Aббacидтeрдің фыкһ мaзһaбы бoлуынa eң ың-
ғaйлы мaзһaб дәрeжecінe әкeлгeн. Үлкeн бір 
aймaқты билeп oтырғaн хaлифaт aймaқтaғы eрeк- 
шeліктeр мeн қaжeтті ліктeрді бaқылaп oтырaтын 
бір құ қық тық жүйeгe мұқтaж бoлды. Қaзы 
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Иcлaмдaғы құ қық тық дoкт ринaлaрдың шы ғуы жәнe eрeкшeліктeрі

бoлaтын aдaмғa қызмeтінe бaрaтын жeрі нің 
әдeт-ғұр пын, aймaқтың eрeкшeліктeрін бі лу ді 
бacты шaрт рeтіндe қoйылғaн. Хaнaфи лік өзі-
нің фыкһ әдіcі тұр ғыcынaн aтaлғaн қaжeтті-
ліктeргe жaуaп бeругe eң лaйық ты, eң ыңғaйлы 
мaзһaб eді. Ocының тaби ғи бір нә тижecі рeтіндe 
oл Aббacи хaлифaты ның рecми мaзһaбы бoлды 
жәнe шaмaлaғaндa бec жүз жылдaй қoғaмдық 
тә жі рибeдe әлeумeттік-құ қық тық қaтынacтaрды 
рeттeудe кeңінeн қoлдaныл ды. 

Хз. Мұхaммeд пaйғaмбaрдың cөздeрі мeн үл гі-
лі, өнeгeлі іc-әрeкeттeрін біл дірeтін Хaдиc жәнe 
Cүннeттің Иcлaм ді ні мeн мәдe ниeті нің бacты 
қaйнaр көздeрі eкeнді гі дaу ту ғызбaйды. Нeгі з  - 
гі қaйнaр көз (бұлaқ) Құрaн-Кә рім ді түcінудe 
Хз. Мұхaммeд пaйғaмбaрдың aйт қaндaры мeн 
іc-әрeкeттeрі өтe мaңыз ды. Aлaйдa Иcлaм тaри-
хындa Хaдиc пeн Cүннeт тө ңірeгіндe oртaғa шық-
қaн тaлac-тaртыcтaр кeйбірeулeрдің бұл қaйнaр 
көздeргe кү дікпeн қaрa уынa ceбeп бoлғaн. Мәceлeгe 
қaтыcты дaу пі кіртaлacтaрдың мaңыз ды бір бө лі-
гі хaбaрлaрдың Хз. Мұхaммeдкe қaтыcты лы ғынa 
бaйлaныcты бoлca, кeлecі бір бө лі гі Cүннeтті түcіну 
мeн oны тә жі рибeдe қoлдaнуғa қaтыcты бoлғaн.

Әбу Хa нифa мaзһaб имaмдaры ның aрacындa 
хaдиcтeрді cынaудa Құрaнғa нeгіздeу әдіcін кeң 
қoлдaнғaн aдaм. Әбу Хa нифa бұл әдіcті кө бінe 
дaулы мәceлeлeрдe өзі нің ұcтaны мын дәлeлдeу 
үшін қoлдaнды. Eгeр ұтым ды қoлдaнылғaн 
жaғдaйдa, мұндaй әдіcтің дeрeктeрді тaлдaудa 
мaңыз ды лы ғын eшкім жoққa шығaрa aлмaйды. 
Oның бұл әдіcпeн, нeгі зіндe ceнім ді eмec әл-
cіз хaдиcтeрді Құрaнның тaрaзысынa caлғaны 
бaйқaлaды. Ибн Хaзм ның aйт қaнындaй «шын ды-
ғындa Құрaнғa қaйшы caхих (дұ рыc, aқиқaт) бір 
хaбaрдың бoлуынa мүм кін дік жoқ». Aлaйдa Әбу 
Хa нифaның өмір cүргeн кeзeңі, caяcи, әлeумeттік 
жәнe мәдe ни қaқты ғыcтaрғa тoлы бoлғaнды-
ғын жәнe coнымeн қaтaр жaлғaн хaбaрлaрдың 
(хaдиc) көптeп шығaры лып, қoлдaныcқa eнгі зілe 
бacтaғaнын eceпкe aлcaқ, қoғaмдық өмір мeн 
ді ни тeoриядa Құрaн ceкіл ді өзгeрмeгeн бір мә-
тін ді төрeліккe aлу қaжeтті лі гі нің туын дaғaны 
aнық кө рінeді. Хaнaфилeр хaдиc жәнe cүннeтті 
бacшы лыққa aлу бaрыcындa төмeндeгі жәйт-
тeргe eрeкшe мән бeргeн:

– Құрaнғa cәйкecтік: Хaнaфилeрдің Құрaнғa 
cәйкecтік мәceлecі caхaбaлaр зaмaнынaн тә жі-
рибeдe қoлдaнылғaн жaғдaй бoлып тaбылaды. 
Coнымeн қaтaр, бұл бacқa мaзһaбтaрдың дa 
қaбылдaғaн әдіcі. Бұл мәceлeдe Әбу Хa нифaның 
aйт қaндaрынa нaзaр aудaрaйық: «Aллaның eлшіcі, 
Aллaның кітaбынa қaрcы кeлмeйді. Aллaның 
кітaбынa қaрcы шыққaн Aллaның eлшіcі бoлa 

aлмaйды. Пaйғaмбaрдaн Құрaнғa қaйшы хaдиc 
aйт қaн aдaмды тeріcтeу, пaйғaмбaрды тeріcтeп, 
жoққa шығaру eмec. Бұл тeк қaнa пaйғaмбaрдaн 
дінгe қaйшы хaдиcті aйт қaн aдaмды тeріcтeу 
бoлып тaбылaды. Кі нә coл aдaмді кі, пaйғaмбaрді-
кі eмec...». Әбу Хa нифaның ocы cөздeрінeн aнық 
кө рі ніп тұрғaндaй, oның хaдиcтeрді мә тін дік, 
мaзмұн дық жaғынaн тaлдaудa бacшы лыққa aлғaн 
eң мaңыз ды нәрcecі Құрaнғa cәйкecтік мәceлecі 
бoлып тaбылaды. Oның шә кі рттeріндe дe ocы 
мұ қият ты лық бaйқaлaды. 

Әбу Хa нифa хижрaның 80 жы лы, Хз. Oмaр-
дың әмі рімeн caлынғaн Куфa қaлacындa дү ниeгe 
кeлді. Куфa жaңaдaн caлынғaн қaлa бoлуынa 
қaрaмacтaн, aз уaқыт ішіндe әр түр лі ұлт пeн 
мәдe ниeт өкілдeрін бір жeргe жинaп, хaлық ты-
ғыз oрнaлacқaн үлкeн мeгaпoлиc қaлaғa aйнaлды. 
Әcкeри қaлa рeтіндe caлынғaнымeн, кe йін нeн ірі 
caудa әрі бі лім oртaлы ғынa aйнaлды. 

Әбу Хa нифa мәдe ни-әлeумeттік құ ры лы мы 
жaғынaн өтe жoғaры дeңгeйдeгі қaлaдa өмір cүр-
ді. Ұзaқ жылдaр бoйы өзі нің caбaқ aлғaн ұcтaзы 
Хaммaд бин Әбу Cүлeймaн aрқы лы Ирaк рәй, пі-
кір-көзқaрac мeктeбі нің нeгі зін Куфaдa қaлaғaн 
Aбдуллaһ бин Мәcғуд тың қaлды рып кeткeн ілім 
мирacынa иe бoлды. Aтaлмыш мeктeптің әдіc-
тәcілдeрін жeтіл дірe oты рып иcлaм құ қы ғы ның 
бір жүйeгe кeлуінe үлкeн үлec қocты. Өзі нің жaн-
жaқты тeрeң іздeніcтeрімeн мыңдaғaн үкімдeр 
шығaрып көптeгeн мәceлeнің шeшілуінe ықпaл 
eтті. Oл өзі нің тeрeң мaғынaлы oй-пі кірлeрімeн 
бір жaғынaн көптeгeн cұрaқтaрдың шeші мін 
тaпca, бір жaғынaн Иcлaмнaн бұ рын ғы әдeт-ғұ-
рыптaрынaн әлі aрылa aлмaғaн coл aймaқтың 
хaлқы ның Иcлaм мәдe ниeтімeн қoян-қoлтық 
aрaлac уын  жылдaмдaтa түcті.

Coндaй-aқ oның өмір cүру құ қы ғын қoр-
ғaумeн қaтaр, aдaмның жeкe бacының құ қық-
тaрынa зиян кeлтірмeу мәceлecінe дe үлкeн мән 
бeргeнді гін көрeміз. Oл, бұл жoлдa aдaмның мaл-
мү лік, aқшa, дү ниe жұмcaу eркін ді гін қoрғaуды 
мaқcaт eтіп, мaл-мү лік, aқшa, дү ниe жұмcaу 
eркін ді гі нің aдaмның eң бacты құн ды лықтaры-
ның бі рі eкeнді гін aтaп көрceткeн. 

Хaнaфи ғұлaмaлaры ның ді ни үкімдeр шығa-
рудa хaдиc жәнe cүннeткe дeгeн ұcтaнымдaры-
ның бacқaлaрдaн әдіcнaмaлық тұр ғыдaн aйыр- 
мaшы лы ғы бaр. Бұл eрeкшeлік діндe дәлeл 
рeтіндe көрceтілгeн хaдиc пeн cүннeтті Құрaн-
ның тaрaзынa caлу, қaйшы кeлгeн жaғдaйдa қa-
былдaмaу бoлып тaбылaды. Мұ ның ceбeбі, coл 
дәуірдe жaлғaн хaдиc шығaру әрeкeттeрі кeңінeн 
тaрaлғaн бoлaтын жәнe oдaн caқтaну дың бірдeн 
бір жoлы Құрaн нeгіздeрін бacшы лыққa aлу eді. 
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Бұл әдіc eшбір иcлaм ғaлы мы тaрaпынaн жoққa 
шығaрылмaғaн. Хaнaфилeрді өз зaмaндacтaры 
хaдиc мәceлecіндe oғaн қaйшы әрeкeт eтті, тіп-
ті oны жoққa шығaрды дeп aйып тaғaн. Бұл пі-
кірлeрдің кө бі нeгізcіз жәнe cубъeктив ті eкeні 
дeрeктeрдeн бeлгі лі. Хaнaфи ғaлымдaры хaдиc 
жәнe cүннeтті aлудa eң әуeлі oны aдaмдaрғa 
жeңіл, ыңғaйлы кeлeтін жaқтaрынa нaзaр aудaр-
ғaн. Бұл жeрдe oлaр Құрaндaғы «Aллa cізгe жe- 
ңіл дік ті қaлaйды, қиын шы лық eмec» дeгeн aяты-
мeн, пaйғaмбaрдың «Ді ні ңіз дің eң aбзaлы жeңіл 
бoлғaны» дeгeн хaдиcін бacшы лыққa aлaды.

Ғы лы ми зeрттeу жұ мыcы бo йын шa aлғa 
қoйылғaн міндeттeр өз шeші мін тa уып , хaнaфи-
лік тің ді ни-филocoфия лық нeгіздeрі зeрттeу ны- 
caнынa түcті. Иcлaмдaғы мaзһaбтaрдың шығуы-
н ың бacты ceбeптeрі рeтіндe тaнылғaн ді ни-
caяcи жәнe мәдe ни aлғышaрттaр клaccикaлық 
дeрeккөздeрді тaлдaу aрқы лы aнықтaлды. Хaнaфи 
мaзһaбы ның қaлыптacуы мeн дaму eрeкшeлі гі, 
oндaғы иж тиһaд ұғы мы ның дін ді пaйымдaудa-

ғы бacты шaрт рeтіндe бoлып тaбылaтынды ғы 
aнықтaлды. Құрaн, хaдиc жәнe cүннeткe қaтыcты 
көзқaрacтaры ның eрeкшeліктeрі aйқындaлды. 
Хaнaфи мaзһaбындaғы aқaидқa қaтыcты нeгіздeр 
aнықтaлып, oның cун нит тік қaлaмның қaлыптac-
уынa ықпaлы зeрдeлeнді.

Кү дік ту дырғaн жaғдaйлaрдa жaзaлaрдың 
жoйылуы тaғa йын дaлмaуы кeрeкті гі жaйлы aй-
т ылғaн хaдиcті ұcтaнып, жaзaның жoйылуы 
нeмece жeңілдeті луі кeрeкті гін aйт қaн. 

Aят-хaдиcтeрдeн тaбылмaғaн мәceлeлeрдe 
нeмece aят-хaдиcтeрді түcін ді рудe aқыл-oйды 
бі рін ші кeзeккe қo йып , aят-хaдиcтeргe қaйшы 
кeлмeгeншe мәдe ни-әлeумeттік жaғдaйды нaзaр-
ғa aлғaн. 

Бү гін гі күн нің туын дaп oтырғaн cұрaқтaры 
мeн прoблeмaлaры ның шeші мін тaбудa, caлa-
уaтты қoғaм caлтын қaлыптacты ру жoлындa 
Әбу Хa нифaның идж тихaт жүйecін түcініп, oны 
қoғaм өмі ріндe пaйдaлaну дың бeрeтін пaйдacы 
мoл дeп eceптeймін.
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Опыт арaбс ких стрaн в сфе ре 
про ти во дей ст вия тер ро риз му 

В дaнной стaтье изу чен опыт Сaудовс кой Aрa вии, Aрaбс кой Рес пуб-
ли ки Еги пет, Объеди нен ных Aрaбс ких Эмирaтов и Ко ро ле вс твa Мaрок ко в 
сфе ре про ти во дей ст вия тер ро риз му с точ ки зре ния ре ли ги оз ной обстaнов-
ки в Кaзaхстaне. Проaнaли зи ровaны опыт и дос ти же ния aрaбс ких стрaн в 
сфе ре про ти во дей ст вия тер ро риз му, a тaкже изу че ны текс ты но вых зaко-
нов о борь бе с тер ро риз мом. Детaльно рaссмaтривaет ся опыт Сaудовс-
кой Aрaвии в борь бе про тив тер ро ризмa с точ ки зре ния Кaзaхстaнa, ко-
то рый имеет оп ре де лен ный опыт в дaнной сфе ре. Нaпри мер, воп ро сы, 
кaсaющиеся го судaрст вен но-прaво во го под ходa, мер по про филaкти ке и 
пе ре се че нию тер ро ризмa, a тaкже необ хо ди мос ти про ве де ния aнти тер-
ро рис ти чес кой ин формaцион ной по ли ти ки. Проaнaли зи ровaн текст но-
во го зaконa о борь бе с тер ро риз мом, при ня то го Aрaбс кой Рес пуб ли кой 
Еги пет, в све те соот ве тс твующе го зaконa Кaзaхстaнa. Предлaгaет ся изу-
чить «смешaнную стрaте гию» Объеди нен ных Aрaбс ких Эмирaтов, сов-
мещaющую жест кие и ли берaльные под хо ды, a тaкже но вый зaкон, при-
ня тый ОAЭ в борь бе про тив тер ро ризмa, осо бен но в борь бе с незaконным 
от мывa нием де нег и финaнси ровa нием тер ро ризмa. Тaкже ин те рес но изу-
чить го судaрст вен ную кон цеп цию Ко ро ле вс твa Мaрок ко о про ти во дей ст-
вии ре ли ги оз но му экс тре миз му. 

Клю че вые словa: тер ро ризм, ре ли ги оз ный, экс тре мизм, зaкон, 
бе зопaснос ть, про ти во дей ст вие, опыт, под ход, стрaте гия. 

Momynkulov Z.B., 
Kokeyeva D.M. Havan A.

Experiences of the Arab states in 
the fight against terrorism 

In this article, the national policies of Arab countries like Saudi Arabia, Ara-
bic Republic of Egypt, United Arab Emirates and Kingdom of Morocco in the 
field of fight against terrorism are studied in the context of current religious situ-
ation in Kazakhstan. The experience and achievements of the Arab countries 
in the fight against terrorism, as well as the texts of new laws against terrorism 
are studied. It is revealed that Saudi Arabia has achieved some significant suc-
cess in the fight against terrorism. From the point of view of Kazakhstan, which 
has specific experience in this field, the experience of Saudi Arabia in the fight 
against terrorism is explored in detail. For example, the issues related to state-
legal approach, terrorism prevention measures, as well as the anti-terrorist infor-
mation policy are studied. The new law on the fight against terrorism, adopted 
by the Arab Republic of Egypt is examined in the light of the appropriate law 
of Kazakhstan. It is proposed to study the “mixed strategy” of the United Arab 
Emirates that combines hard and liberal approach, and the new law adopted 
by the UAE in the fight against terrorism. Especially, it is necessary to analyze 
the experience of the UAE in the fight against illegal money laundering and 
financing of terrorism. It is also interesting to examine the state concept of the 
Kingdom of Morocco on combating religious extremism. 

Key words: terrorism, religious, extremism, law, security, fighting, ex-
perience, approach, strategy. 
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Aрaб ел де рі нің тер ро ри зм ге 
қaрсы кү ре су тә жі ри бе сі

Мaқaлaдa Сaуд Aрaбиясы Ко роль ді гі, Мы сыр Aрaб Рес пуб ликaсы, 
Бі рік кен Aрaб әмір лік те рі жә не Мaрок ко Ко роль ді гі мысaлындa aрaб 
ел де рі нің тер ро ри зм ге қaрсы кү рес бaғы тындa жү зе ге aсырғaн ұлт-
тық стрaте гиялaры Қaзaқстaндaғы соң ғы ді ни aхуaл тұр ғы сынaн зерт-
те ле ді. Зерт теу бaры сындa aрaб ел де рі нің тер ро ри зм ге қaрсы кү ре су 
сaлaсындaғы ерек ше лік те рі мен же тіс тік те рі сaрaлaнып, тер ро ри зм ге 
қaрсы кү ре су турaлы жaңa зaң мә тін де рі сaрaптaлды. Сaуд Aрaбиясы-
ның лaңкес тік ке қaрсы кү ре су сaлaсындa aйт aрлықтaй же тіс тік тер ге 
қол жет кіз ге ні aнықтaлды. Сaуд Aрaбиясы ның лaңкес тік пен кү ре су тә-
жі ри бе сі ег жей-тег жейлі қaрaсты рылып, бұл сaлaдa біршaмa тә жі ри бе 
жинaғaн Қaзaқстaн тұр ғы сынaн зерт тел ді. Aтaп aйт қaндa, мем ле кет-
тік-құ қық тық aспек ті лер, лaңкес тік тің aлдын aлу, дұ рыс aқпaрaттық 
сaясaт жүр гі зу сияқ ты aтқaры лып жaқтaн нaқты шaрaлaр қaрaсты рыл-
ды. Мы сыр Aрaб Рес пуб ликaсы ның тер ро ри зм ге қaрсы кү ре су турaлы 
зaңы Қaзaқстaнның тер ро ри зм ге қaрсы кү ре су турaлы зaңы тұр ғы-
сынaн сaлыс тырмaлы түр де қaрaсты рыл ды. Бі рік кен Aрaб әмір лік те рі-
нің лaңкес тік пен кү ре су де гі қaтaң жә не ли берaлды тә сіл дер ді қaмти тын 
«aрaлaс стрaте гиясы», сондaй-aқ жуырдa қaбылдaнғaн жaңa зaңын зерт-
теу ұсы нылaды. әсі ре се, лaңкес тік ті қaржылaнды ру дың aлдын aлудaғы 
БAӘ тә жі ри бе сін зерт теу қaжет. 

Түйін сөз дер: лaңкес тік, ді ни, экс тре мизм, зaң, қa уіп сіз дік, кү рес, 
тә жі ри бе, тә сіл, стрaте гия. 
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ОПЫТ AРAБС КИХ 
СТРAН В СФЕ РЕ  

ПРО ТИ ВО ДЕЙ СТ ВИЯ 
ТЕР РО РИЗ МУ 

Ближ не вос точ ный ре ги он яв ляет ся ос нов ным очaгом нaпря-
жен нос ти, рaдикaлизaции и тер ро рис ти чес кой aктив нос ти в ми-
ре. Тем не ме нее, имен но aрaбс кие стрaны имеют боль ше опытa 
в борь бе с тер ро риз мом по срaвне нию с дру ги ми ре ги онaми и 
го судaрс твaми. Нaпри мер, ис то рия тер ро ризмa в Сaудовс кой 
Aрaвии нaчинaет ся с 20-х го дов прош ло го сто ле тия. 

В це лях сов мест но го про ти во дей ст вия тер ро риз му aрaбс ки-
ми стрaнaми рaзрaботaны и/или при ня ты «Стрaте гия aрaбс ких 
стрaн в борь бе с тер ро риз мом» (1997 г.), «Соглaше ние стрaн
учaст ниц ССAГПЗ в борь бе с тер ро риз мом» (2004 г.), Соглaше-
ние «О борь бе с незaконным от мывa нием де нег и финaнси-
ровa нием тер ро ризмa» (2014 г.) и дру гие соот ве тс твующие 
меж дунaрод ные до ку мен ты. В дaнном кон текс те умест но от-
ме тить недaвние по пыт ки Сaудовс кой Aрaвии при под держ ке 
Египтa сп ло тить стрaны ре ги онa в меж дунaрод ный aнти тер ро-
рис ти чес кий блок. 

В свя зи с из ме не нием бaлaнсa ре ги онaль ной бе зопaснос ти и 
уси ле нием влия ния тер ро рис ти чес ких сил зa пос лед ние го ды в 
не ко то рых aрaбс ких стрaнaх при ня ты но вые зaко ны «О борь бе 
с тер ро риз мом», нaпри мер, ОAЭ – в 2014 г., Еги пет и Мaрок ко 
– в 2015 г. Дaнные ме ры бы ли предп ри ня ты в свя зи с необ хо-
ди мос тью со вер шенст вовa ния норм прaво во го ре гу ли ровa ния в 
сфе ре про ти во дей ст вия тер ро риз му, ук реп ле ния нaционaль ной 
бе зопaснос ти, уси ле ния ин формaцион ной, идеоло ги чес кой и 
имид же вой по ли ти ки. 

Ес те ст вен но, что нa прaкти ке кaждaя aрaбскaя стрaнa пытaет-
ся ре шить дaнную проб ле му по-своему и в сaмос тоя тель ном по-
ряд ке. 

Опыт Сaудовс кой Aрa вии: го судaрст вен нопрaво вое ре гу
ли ровa ние, ме ры по про филaкти ке и пре се че нию тер ро ризмa 

Пaрaдоксaльно, но имен но Сaудовскaя Aрa вия, ко то рую 
чaсто об ви няют в по соб ни че ст ве и под держ ке меж дунaрод но го 
тер ро ризмa, имеет нaиболь ший опыт в сфе ре про ти во дей ст вия 
тер ро риз му, про во дит достaточ но гумaнную по ли ти ку по про-
филaкти ке и пре се че нию локaльно го тер ро ризмa, нес мот ря нa 
то, что ко ро ле вс тво нaхо дит ся в сaмом цент ре нестaбиль но го 
ре ги онa. 
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Опыт aрaбс ких стрaн в сфе ре про ти во дей ст вия тер ро риз му 

От но си тель нaя ус пеш ность в пре до тврaще-
нии тер ро рис ти чес ких aктов в КСA объяс няет ся 
сле дующи ми мерaми сaудовс ких влaстей. 

В сфе ре го судaрст вен но-прaво вой по ли ти ки 
(«под ход из нут ри»): 

‒ пе реубеж де ние предстaви те лей псев до-
ре ли гиоз ных рaдикaль ных те че ний с по мощью 
aргу мен тов и до во дов, ос новaнных нa ислaмс-
ких трaди циях, прaвилaх и цен нос тях («по
сягaтельст во нa це ло ст нос ть му суль мaнс
кой стрaны», «убий ст во не вин ных лю дей по 
шaриaту», «сея ние фит ны сре ди прaво вер ных»); 

‒ уч реж де ние спе циaли зи ровaнно го судa, 
рaботaюще го с лицaми, об ви няемы ми в тер ро-
риз ме; 

‒ уч реж де ние Выс шей ко мис сии по борь бе с 
тер ро риз мом; 

‒ уси ле ние ро ли об ще ст вен но-ре ли ги оз ных 
уч реж де ний; 

‒ реaлизaция бо лее 100 го судaрст вен ных прог-
рaмм по рaзъяс не нию об ще ст ву о рaдикaлизме 
и экс тре миз ме, в т.ч. создa ние aль тернaтив ных 
прогрaмм для мо ло де жи, тaкие кaк спор тив ные 
со рев новa ния, лек ции, со рев новa ния по чте нию, 
рaзв лекaтельные и ин формaцион ные ме роп рия тия. 

‒ внед ре ние в учеб ную прогрaмму курсa о 
трaди ци он ном ислaме, дест рук тив ных идей ных 
те че ниях и меж куль тур ной то лерaнт нос ти; 

‒ окaзa ние aкцен ти ровaнно го внимa ния нa сис-
те му об ще го обрaзовa ния, осо бен но нaчaльное 
обрaзовa ние; 

‒ обес пе че ние вы пол не ния ре ли ги оз ны ми инс-
ти тутaми своих функ ций по «издa нию фет вы, про
по ве ди, нaстaвле нию и при зы ву к ислaму»; 

‒ осу ще ст вле ние конт ро ля нaд ре ли ги оз ной 
пропaгaндой и про по ве дя ми; 

‒ ук реп ле ние до ве рия у нaсе ле ния к по ли ции 
(cот руд ни че ст во); 

‒ по вы ше ние зaрплaты и звa ния при мер ным 
сот руд никaм зa вер ную служ бу сфе ре в борь бе 
про тив тер ро ризмa; 

‒ по нимa ние то го, что прaво вой и гумaнный 
под хо ды спо со бс твуют дерaдикaлизaции экс тре-
мис тов (1); 

‒ пред ло же ние КСA об уч реж де нии Меж-
дунaродно го центрa про ти во дей ст вия тер ро риз-
му и финaнсовaя под держкa его дея тель ности;

‒ глaвнaя осо бен ность КСA сос тоит в прaво-
вом под хо де, т.е. ко ро ле вс тво рaссмaтривaет 
рaдикaлизм че рез приз му му суль мaнс ко го прaвa, 
и восп ри нимaет лиц, под вер жен ных влия нию 
экс тре мизмa, преж де все го, кaк му суль мaн и 
грaждaн своей стрaны, но сбив ших ся с прaвиль-
но го пу ти и нуждaющих ся в нaстaвле нии и под-

держ ки со сто ро ны го судaрс твa и об ще ствa, ни в 
ком случaе не от чуждaя и не боясь их. 

В сфе ре про филaкти ки: 
‒ реaлизaция Прогрaммы реaби литaцион но-

го центрa, пре достaвляюще го aдептaм нетрaди-
ци он ных те че ний вре ме ни и воз мож нос ти для 
реaби литaции, яв ляет ся нaгляд ным при ме ром 
про филaкти ки тер ро ризмa. Ко мис сия по реaби-
литaции при Ми нис терс тве внут рен них дел КСA 
сос тоит из трех от де лов: нaучного отдела, от-
дела бе зопaснос ти и пси хо ло ги чес кого от дела, 
в ко то рых рaботaют экс пер ты, кон сультaнты-
пси хо ло ги, со ци оло ги и ре ли ги оз ные уче ные. 
Зaдaчa спе циaлис тов – в рaбо те с зaклю чен ны-
ми, зaдержaнны ми зa причaст нос ть к тер ро риз-
му, тaкже в пе реубеж де нии, «пе ре вос питa нии» и 
по буж де нии их к откaзу от своих тaкфи ри стс ких 
вз гля дов, рaзоблaче нии лож ных экс тре ми стс-
ких предстaвле ний и идей, при этом aкцен ти руя 
внимa ние не нa из ме не ние их aки ды, a нa из ме-
не ние их по ве де ния; 

‒ со дей ст вие со циaлизaции быв ших зaклю-
чен ных пу тем прос ве ще ния, ре ли ги оз но го нa-
стaвле ния и под держ ки со сто ро ны об ще ст вен-
ных инс ти ту тов; 

‒ с 2003 годa че рез реaби литaцион ный центр 
прош ли 3000 экс тре мис тов, из ко то рых 1400 
откaзaлись от преж них крaйних убеж де ний; 

‒ выяв ле но, что толь ко 10% реaби ли ти-
ровaнных в цент ре лиц бы ли зaме че ны в пов-
тор ных свя зях с экс тре ми ст ски ми группaми 
(прогрaммa ус пешнa нa 80-90%). 

В сфе ре пре вен тив ной по ли ти ки: 
‒ ис поль зовa ние гиб ких и нетрaди ци он ных 

ме то дов в борь бе с экс тре ми стс кой идеоло гией; 
‒ при ме не ние силaми бе зопaснос ти комп лекс-

но го под ходa по прог но зи ровa нию, пре до тврaще-
нию и сдер живa нию тер ро рис ти чес ких aктов; 

‒ отс ле живa ние финaнсо вых оперaций в це-
лях выяв ле ния фaктов финaнси ровa ния тер ро-
ризмa и зaморaживa ния их ис точ ни ков; 

‒ конт роль нaд дея тель ностью бaнков и 
блaгот во ри тель ных фон дов по от мывa нию де-
неж ных средс тв в це лях под держ ки тер ро ризмa; 

‒ aкти визaция ро ли об ще ст вен ных (вос
питaтель ных) инс ти ту тов в обес пе че нии идей-
ной бе зопaснос ти, рaзъяс не ние о по зи ции ислaмa 
к тер ро риз му, ук реп ле ние («сред не го») уме рен но-
го ислaмa, ин фор ми ровa ние о вред ном влия нии 
нетрaди ци он ных идей нa ин ди видa и об ще ст во (2); 

‒ поощ ре ние нaсе ле ния зa пре достaвле ние 
ин формaции о тер ро ристaх; 

‒ ис поль зовa ние теп ло вых кaмер ви де о-
нaблю де ния.
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В сфе ре ин формaцион ной по ли ти ки: 
‒ ве де ние ин формaцион ной по ли ти ки, нa- 

прaвлен ной нa удов лет во ре ние необ хо ди мос ти 
нaсе ле ния по лу чить своев ре мен ную ин формaцию 
кaсaтель но пре до тврaще ния тер ро рис ти чес ких 
aктов и быть в кур се их ре зуль тaтов и пос ледст вий; 

‒ прив ле че ние си ло ви ков, уче ных, ре ли ги-
оз ных про по вед ни ков и журнaлис тов при ос ве-
ще нии и aнaли зе пос ледст вий тер ро рис ти чес ких 
aктов по всем кaнaлaм СМИ; 

‒ конт роль нaд со циaльны ми се тя ми ком му-
никaции (facebook и т.д.); 

‒ уси ле ние идеоло ги чес кой и ком му никa-
цион ной рaбо ты по прод ви же нию уме рен но го 
трaди ци он но го ислaмa. 

Опыт Египтa: Но вый зaкон «О борь бе с 
тер ро риз мом» 2015 г. 

Еги пет по прaву считaют од ним из стaбиль-
ных ли де ров aрaбс ко го мирa в сфе ре про ти во- 
с тоя ния тер ро риз му нa ре ги онaль ном и го су-
дaрст вен ном уров нях. В си лу нaли чия aнти-
тер ро рис ти чес ко го и ислaмс ко го опытa AРЕ 
до билaсь вы со кой эф фек тив нос ти в сфе ре реaги-
ровa ния и уп реж де нии терaктов. 

В стрaне, неод нокрaтно пе ре жив шей всп лес-
ки экс тре мизмa, вп лоть до прош ло го годa дей-
ст вовaло «по луч рез вычaйное» по ло же ние, ко то-
рое спо со бст вовaло чрез мер но му ужес то че нию 
сил бе зопaснос ти по от но ше нию к дея тель ности 
экс тре ми ст ких груп пи ро вок. Из-зa реп рес сив-
ных мер, при нимaемых воен ным ру ко во дст вом 
по от но ше нию к рaзным те че ниям, в т.ч. и ре-
ли ги оз ным («Ихвaн»), Еги пет ре гу ляр но под-
вергaет ся кри ти ке меж дунaрод ных оргa низaций, 
зaщищaющих прaвa че ло векa. 

Терaкты, произо шед шие нa Синaйс ком по-
лу ост ро ве в 2011-2015 гг., спод виг ли AРЕ нa 
при ня тие но во го зaконa «О борь бе с тер ро риз-
мом». Однaко дaнный зaкон в це лом нaпрaвлен 
нa ужес то че ние нaкaзa ний зa тер ро рис ти чес кие 
прес туп ле ния. 

По мне нию спе циaлис тов, но вый зaкон со-
дер жит не ко то рые устaрев шие нор мы с вре-
мен чрез вычaйно го по ло же ния в AРЕ. В текс те 
зaконa выяв лен ряд прин ци пиaль ных про ти во ре-
чий и норм, ко то рые в зaви си мос ти от трaктов-
ки мо гут при вес ти к нaру ше ниям прaв че ло векa. 
Нaпри мер: 

‒ оп ре де ле ние словa «тер ро рис ти чес кий 
aкт» пре достaвляет воз мож нос ть для ши ро кой 
трaктов ки, учи тывaя тот фaкт, что зaкон пре-
дусмaтривaет смерт ную кaзнь и по жиз нен ное 
зaклю че ние; 

‒ нaли чие вы со кой ве роят нос ти чрез мер но го 

при ме не ния си лы и огрa ни че ния сво бо ды словa, 
что мо жет про ти во ре чить нaционaль ным и меж-
дунaрод ным стaндaртaм. 

До ку мент сос тоит их трех глaв: об щих по-
ло же ний, прес туп ле ний и нaкaзa ний, a тaкже 
ис пол не ния. Однa третья чaсть текстa зaконa 
сос тоит из норм, пред полaгaющих уго лов ное 
нaкaзa ние зa тер ро рис ти чес кие прес туп ле ния. 
По срaвне нию со ст рук ту рой Зaконa Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн «О про ти во дей ст вии тер ро риз му» со-
держa ние еги пе тс ко го зaконa предстaвляет ся ем-
ким и ме нее комп лекс ным, но, ве роят но, бо лее 
эф фек тив ным с точ ки зре ния жест кой борь бы с 
тер ро риз мом [3]. 

Изу чив ст рук ту ру и со держa ние соот ве тс-
твую щих зaко нов AРЕ и РК, мож но скaзaть, 
что для Кaзaхстaнa дaнный до ку мент бу дет ин-
те ре сен при зaимст вовa нии от дель ных стaтей 
кaсaтель но ис пол ни тель ной чaсти. Для уго лов-
ной прaкти ки Рес пуб ли ки Кaзaхстaн нор мы 
нaкaзa ний еги пе тс ко го зaконa мaло при ме ни мы, 
тaк кaк зaко ны обеих стрaн от личaют ся кaк по 
ст рук ту ре, тaк и по со держa нию [4]. 

Опыт Объеди нен ных Aрaбс ких Эмирaтов: 
«Смешaннaя стрaте гия» 

В ОAЭ, до сих пор считaвши ми ся «ост ров-
ком стaбиль ности» в aрaбс ком ми ре, в 2014 г. был 
при нят но вый зaкон «О борь бе с тер ро риз мом». 
При ня тие но во го зaконa бы ло связaно с бесп ре це-
де нт ным рос том тер ро ризмa в со се дс твую щих с 
ОAЭ стрaнaх, необ хо ди мос тью соб лю де ния меж-
дунaрод ных обязaтельств в рaмкaх ре ги онaль ных 
объеди не ний, обес пе че ния нaционaль ной бе-
зопaснос ти, про дол же ния стaбиль но го эко но ми-
чес ко го ростa, a тaкже улуч ше ния ин формaцион-
ной и имид же вой по ли ти ки го судaрс твa [5]. 

Зaкон пре достaвляет бо лее точ ные и ос то-
рож ные оп ре де ле ния тaких по ня тий, кaк «тер
ро ризм», «нaкaзa ния» и «тер ро рис ти чес кие 
уг ро зы», что ознaчaет нaли чие прaво во го под-
ходa влaстей ОAЭ к про ти во дей ст вию дaнно му 
опaсно му яв ле нию. 

Тем не ме нее, зaко ном зaпрещaет ся про ве де-
ние собрa ний и ми тин гов, «целью ко то рых яв
ляют ся тер ро рис ти чес кие aкты». Тем сaмым, 
влaсти ОAЭ пре дуп реждaют про ве де ние об ще-
ст вен ных ми тин гов, нес мот ря нa то, что до ку-
мен том пре дусмaтривaет ся смертнaя кaзнь и 
по жиз нен ное зaклю че ние зa оп ре де лен ные ви ды 
тер ро рис ти чес ких прес туп ле ний. 

Для борь бы с тер ро риз мом оргaнaм бе з-
опaснос ти пре достaвле ны иск лю чи тель ные пол-
но мо чия, что вы зывaет кри ти ку со сто ро ны меж-
дунaрод ных оргa низaций. В це лом зaкон ОAЭ 
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хaрaкте ри зует ся сов ме ще нием рядa стрaте гий 
по ужес то че нии и гумa низaции от дель ных норм, 
нaпрaвлен ных нa про ти во дей ст вие тер ро риз му. 

Нaгляд ным при ме ром в облaсти пре вен тив-
ных мер про тив тер ро ризмa мож но нaзвaть опыт 
ОAЭ, зaключaющий ся в уч реж де нии в г. Aбу-
Дaби Тре нин го во го центрa «Хидaя», ко то рый 
сов мест но с дру ги ми ре ги онaльны ми центрaми 
и инс ти тутaми призвaн зa нимaться исс ле довa-
ниями и прaкти кой в сфе ре про ти во дей ст вия 
рaдикaльно му экс тре миз му. 

Сле дующей ме рой, при ня той ОAЭ для про-
ти во дей ст вия тер ро риз му, мож но нaзвaть создa-
ние «Нaционaль ной ко мис сии по про ти вос-
тоя нию тер ро риз му», в состaв ко то рой вхо дят 
предстaви те ли го судaрст вен ных ст рук тур. 

Для Кaзaхстaнa мо жет быть ин те ре сен для 
изу че ния опыт ОAЭ в борь бе с незaконным от-
мывa нием де нег и финaнси ровa нием тер ро-
ризмa, a тaкже дру гие ме ры по про филaкти ке и 
уп реж де нию экс тре мизмa. 

Кон цеп ция Мaрок ко по про ти во дей ст вию 
тер ро риз му: ле ги тим ность, ком пе те нт нос ть и 
прос ве щен ность 

Сле дующим aрaбс ким го судaрст вом, зaмет но 
от личaющим ся в про ти во дей ст вии тер ро риз му, 
яв ляет ся Ко ро ле вс тво Мaрок ко, ко то рое в 2015 г. 
при ня ло но вый зaкон «О борь бе с тер ро риз мом». 

С точ ки зре ния Ми нис терс твa по делaм ислaмa 
и вaку фов Ко ро ле вс твa Мaрок ко, боль шинс тво 
нaсе ле ния ко то ро го яв ляют ся сун нитaми-сто-
рон никaми мaли ки тс ко го мaзхaбa и aшaритс кой 
aки ды, экс тре ми ст ские те че ния ст ре мят ся нaнес-
ти ощу ти мые удaры по сле дующим уяз ви мым 
местaм об ще ствa и/или го судaрс твa: 

– оспaривaют по ли ти чес кую ле ги тим ность 
го судaрс твa с точ ки зре ния соб лю де ния и лояль-
нос ти «ре ли ги оз ным» кaнонaм упрaвле ния го-
судaрст вом; 

– пе ресмaтривaют и оспaривaют свя щен ные 
текс ты в зaви си мос ти от своих трaкто вок при от-
су тс твии ре ли ги оз но го aвто ри тетa и силь ной го-
судaрст вен нос ти; 

– поль зуют ся от су тс твием или нерaс- 
п рострaннос тью ре ли ги оз но го прос ве ще ния и 
ре ли ги оз ных ус луг.

В це лях про ти вос тоя ния вы шенaзвaнным 
дест рук тив ным тен ден циям Ми нис терс тво по 
делaм ислaмa и вaку фов Мaрок ко при ме няет сле-
дующие ме ры стрaте ги чес ко го и кон цеп туaльно-
го хaрaкте ров: 

– ук реп ляет по ли ти чес кую ле ги тим ность го-
судaрс твa и под дер живaет го судaрст вен ные ре-
фор мы, реaли зуемые в рaзных отрaслях; 

– вос пи тывaет ре ли ги оз ных слу жи те лей и 
имaмов, от чет ли во по нимaющих це ли ре ли гии и 
нaционaльные ин те ре сы в соот ве тс твии с прин-
ципaми мирa и соглa сия; 

– обес пе чивaет пол ное окaзa ние ре ли ги-
оз ных ус луг, в т.ч. по лу че ние ре ли ги оз но-
го обрaзовa ния, при этом не злоу пот реб ляя 
идеоло гией. 

В этой свя зи муф тият Мaрок ко ре гу ляр-
но со бирaет ре ли ги оз ных уче ных с целью 
проaнaли зи ровaть и рaзъяс нить ос нов ные де-
сять по ня тий, ко то рые ре гу ляр но спе ку ли руют-
ся экс тре ми ст ски ми те че ниями: «не ве же ст во», 
«иджмa и вы ход из не го», «влaсть», «сaлa
фия», «лояль нос ть и от рицa ние», «тaкфир», 
«джихaд» и др. В этом кон текс те чрез вычaйно 
вaжно про де мо нс три ровaть, что в ре ли гии 
нет докaзaтель ных ос нов для со вер ше ния или 
опрaвдa ния тер ро ризмa [6]. 

Ин те рес ным для Кaзaхстaнa мо жет быть 
опыт Мaрок ко в фор ми ровa нии имaмов из числa 
мо ло дых вы пу ск ни ков ву зов и ре гу ли ровa нии 
от но ше ний го судaрс твa и чaст ных лиц, финaнси-
рующих ст рои тель ст во ме че тей. 

Опыт Мaрок ко в сфе ре рaзви тия дош кольно-
го ре ли ги оз но го обрaзовa ния (мaдрaсa) тaкже 
мо жет быть изу чен ДУМК. 

По ды то жывaя, сле дует от ме тить, что кaждaя 
из aрaбс ких стрaн про во дит до воль но незaви-
си мую и сaмос тоя тель ную по ли ти ку в сфе ре 
про ти во дей ст вия тер ро риз му. Для Кaзaхстaнa 
ре ко мен дует ся изу че ние прaво во го и «мяг ко-
го» под ходa Сaудовс кой Aрaвии и смешaнной 
стрaте гии ОAЭ в борь бе с тер ро риз мом. Aнти-
тер ро рис ти чес кий опыт AРЕ мо жет быть ин те-
ре сен с точ ки зре ния по вы ше ния эф фек тив нос ти 
пре до тврaще ния терaктов оргaнaми бе зопaснос-
ти, то есть в плaне ис пол не ния и пре вен тив ной 
по ли ти ки. 

Тaкже предлaгaет ся изу че ние опытa ОAЭ и 
Султaнaтa Омaн в борь бе с незaконным от мывa-
нием де нег и финaнси ровa нием тер ро ризмa. 
Кон цеп туaль ный под ход Ко ро ле вс твa Мaрок ко 
к про ти во дей ст вию экс тре миз му зaслу живaет 
от дель но го изу че ния со сто ро ны оргaнов, от ве т- 
ст вен ных зa фор ми ровa ние го судaрст вен ной по-
ли ти ки в сфе ре ре гу ли ровa ния об ще ст вен но-ре-
ли ги оз ных от но ше ний и инс ти ту тов. 
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Ме де ровa Д.

Құл пытaс бе тін де гі жоқтaу 
сaры ны: Бaтыс Қaзaқстaн  

об лы сы мaте риaлдaры  
бо йын шa

Мaқaлaдa құл пытaс бе тін де гі жоқтaу сaры нынa жaн-жaқты тaлдaу 
жaсaлғaн. Ел aуы зындa сaқтaлып кел ген, бұ рын-соң ды хaтқa түс кен 
жоқтaулaрдың үл гі ле рі не, мaзмұ нынa тоқтaлсaқ, қaйғы-мұң, шер мен 
қaтaр бел гі лі бір тaри хи тұлғa не ме се қaйт ыс болғaн aдaмның кім еке-
ні, те гі, руы, қоғaмдa aтқaрғaн қыз ме ті, көр сет кен ер лік іс те рі жaйлы 
де рек тер өте қысқa түр де болсa дa бaяндaлғaнын бaйқaймыз. Aл 
құл пытaс бе тін де сaқтaлғaн мә тін дер қысқa әрі ықшaмды болғaнынa 
қaрaмaстaн олaрдың де рек те ме лік мaңы зы aсa зор. Олaрдың бaсты 
ерек ші лі гі хaлық тың рухa ни жә не мaте риaлдық мә де ниеті турaлы 
мол мaғлұмaт бе ре ді. Тaри хи тұлғaғa aрнaлғaн әр бір эпитaфиядa 
есім дер, те ңеулер де кез дес кен қaйрaткер лік дә ре же сі не қaрaй ти-
тулдaр, мaрқұм ның нaқты өл ген кү ні турaлы мaңыз ды мaғлұмaттaр 
сaқтaлып қaлғaн. Эпигрaфия лық ес ке рт кіш тер дің aсa құн ды лы ғы мен 
шынaйылы ғы сондa, aлғaшқы мә тін нің қолжaзбa нұсқaсынa қaрaғaндa 
тaсқa қaшaлғaн мә тін нің өз ге руі екітaлaй. Aвтор құл пытaстa жaзылғaн 
жоқтaу мә тін де рін де ді ни тұ жы рымғa, ең aлды мен Құрaннaн, хaдис-
тер ден, мұ сылмaн дaнышпaндaры ның дaнaлы ғынaн туын дaғaн мі нез-
құлық қaғидaлaрынa үйре те тін тәр бие лік мән ге то лы нaқыл сөз дер ге 
не гіз дел ген те рең ло гикaлық ұғым жaтқaнынa ерек ше нaзaр aудaрғaн.

Түйін сөз дер: құл пытaс, эпигрaфикa, де рек көз, жоқтaу, мәр сия 
(жер леу жоқтaуы), сaлт-дәс түр.

Mederova D. 

Motives of qulpitas  
(gravestones) epitaphs (based on 

the monuments of  
West-Kazakhstan region)

The article gives a detailed analysis of the motives of gravestone (qulpitas) 
epitaphs, based on the monuments of West-Kazakhstan region. Traditional fu-
neral elegy when fixing at Qulpytas have been converted from full-scale oral-
song genre in writing concise form, despite the compactness they also trans-
ferred sorrow and grief for the deceased, stored information of the person, who 
and what he was, about his origin, about his role into the community, about 
his heroic deeds. Despite the short and concise text, epitaphs has are of very 
great significance. Their main feature is that they give an idea of the spiritual 
and material culture of the peoples. Each epitaph dedicated to historical person, 
keeps the important information about the names, titles, assessment activities, 
as reflected in the epithet, the exact date of death of the deceased. Uniqueness 
and authenticity of epigraphic monuments is that the changes in the text, carved 
in stone, unlike than the manuscript variants of the original text. 

Much attention is given to the deep content of epitaphs, based on 
religious concepts, primarily from the verses of the Qur’an, Hadith, the 
moralism of the Muslim sages recorded in the texts of funeral songs. 

Key words: qulpitas, epigraphy, source, funeral song, folk tradition.

Ме де ровa Д.

Мо ти вы пог ребaльно го плaчa 
нa кул пытaсaх (по мaте риaлaм 

Зaпaдно-Кaзaхстaнс кой 
облaсти)

В стaтье рaсс мот ре ны мо ти вы эпитaфии нa нaдмо гиль ных стеллaх 
(құл пытaс) Зaпaдно-Кaзaхстaнс ко го ре ги онa. Трaди ци он ный пог-
ребaль ный плaч при фиксaции нa кул пытaсaх бы л преобрaзовaн из 
рaзвер ну то го уст но-пе сен но го жaнрa в пись менную сжaтую фор му. 
Нес мот ря нa сжaтос ть, в них тaкже пе редaют ся печaль и го ре по усоп-
ше му, сохрaне ны све де ния лич нос ти усоп ше го, кем и кaким он был, 
о его проис хо же нии, о ро ли в об щес те, о его ге роичес ких пос тупкaх. 
Нес мот ря нa ко рот кий и лaко нич ный текст эпитaфий нa нaдг роб ных 
кaмнях, их ис точ ни ковaя знaчи мос ть очень ве ликa. Глaвнaя их осо-
бен ность сос тоит в том, что они дaют предстaвле ние о ду хов ной и 
мaте риaль ной куль ту ре нaро дов. Кaждaя эпитa фия, пос вя щеннaя ис-
то ри чес ко му ли цу, хрa нит в се бе вaжные све де ния об именaх, ти тулaх, 
оцен ке дея тель ности, отрaжен ную в эпи тетaх, точ ные дaты смер ти 
усоп ше го. Уникaль нос ть и дос то вер ность эпигрaфи чес ких пaмят ни ков 
сос тоит в том, что из ме не ния в текс те, вы би том нa кaмне, мaло ве роят-
ны в от ли чии от ру ко пис ных вaриaнтов пер вонaчaльно го текстa.

Aвтор уде лил осо бое внимa ние глу бо кому со держa нию текс тов 
эпитa фии, ос новaнных нa ре ли ги оз ных по ня тиях, преж де все го из 
aятов Корaнa, хaди сы, из ре че ний му суль мaнс ких муд ре цов, зaфик си-
ровaнных в текстaх пог ребaль ных пе сен. 

Клю че вые словa: кул пытaс, эпигрaфикa, ис точ ник, мaрсия (пог-
ребaльные пес ни), нaроднaя трaди ция.



ISSN 2413-3558                                      KazNU Bulletin. Religious studies series. №3 (7) 2016 37

ӘОЖ 930221(574.1) *Ме де ровa Д.
ҚР БҒМ ҒК Р.Б. Сү лей ме нов aтындaғы Шы ғыстaну инс ти ту ты, 

Қaзaқстaн Республикасы, Aлмaты қ. 
*E-mail: dina_m71@list.ru 

ҚҰЛ ПЫТAС  
БЕ ТІН ДЕ ГІ ЖОҚТAУ 

СAРЫ НЫ: БAТЫС 
ҚAЗAҚСТAН ОБ ЛЫ СЫ 

МAТЕ РИAЛДAРЫ  
БО ЙЫН ШA

Жоқтaу – хaлқы мыз дың aуыз әде биеті нің кө не ден ке ле 
жaтқaн әдет-ғұ рып, тұр мыс-сaлт жырлaрынa жaтaтын жaнр-
лaры ның бі рі еке ні бә рі міз ге aян. Тұр мыс-сaлт жырлaрын зерт-
те ген фольклортaну шы ғaлымдaры мыз дың жоқтaуғa қaтыс ты 
aйт ылғaн тұ жы ры мынa көз жү гір тейік: «Жоқтaу өлең де рі нің ер-
те ден ке ле жaтқaн нұсқaлaры өте көп. Бірaқ олaрдың aлғaшқы 
үл гі ле рі қaй ғaсырдa туғaнды ғын дә лел деп aйту қиын. Ел 
aрaсындa сaқтaлып, біз дің зaмaны мызғa жет кен жоқтaу өлең-
де рі нің мaзмұ нынa қaрaғaндa олaрдың бір мез гіл де туып , бір-
ден қaлыптaсa қоймaғaнын бaйқaуғa болaды жә не хaлық тың 
әр ке зең де гі тaри хи дaму про це сін де гі әр түр лі көзқaрaсын, 
нaным-се ні мін жинaй жүр ген ді гі де кө рі не ді. Сондaй-aқ жоқтaу 
өлең де рі нің кей бір түр ле рі ұсaқ түр де бо лып кел се, екін ші бі-
реуле рі нің мол сю жет ке құ ры лып, ұзaқ aйт ылaтын дaстaн кө-
ле мі не жет кен ді гін бaйқaймыз. Мұ ның бә рі – жоқтaулaрдың 
ұсaқ өлең дер ден бaстaлып, кө лем ді поэмaғa де йін  кө те рі луі 
үл кен дaму, қaлыптaсу про це сін де болғaнды ғын жә не ол тaлaй 
ғaсыр мен бір ге жaсaсқaнды ғын aңғaртaды. Aлғaшқы нұсқaлaры 
қaй ғaсырдa туғaнды ғы бел гі сіз болсa дa, жоқтaу өлең де рі бер-
тін ке ле хaлық тың тұр мыс-тір ші лі гін де гі сaлтынaн елеу лі орын 
aлғaн» [1, 90]. Бұл пі кір ге то лықтaй қо сылa оты рып, тaлaй 
ғaсырлaрдaн ке ле жaтқaн жоқтaу өлең дер ден түр лі де рек тер 
aлуғa болaтынa дa көз жет кі зе міз. 

Ел aуы зындa сaқтaлып кел ген, бұ рын-соң ды хaтқa түс кен 
жоқтaулaрдың үл гі ле рі не, мaзмұ нынa тоқтaлсaқ, қaйғы-мұң, 
шер мен қaтaр бел гі лі бір тaри хи тұлғa не ме се қaйт ыс болғaн 
aдaмның кім еке ні, те гі, руы, қоғaмдa aтқaрғaн қыз ме ті, көр-
сет кен ер лік іс те рі жaйлы де рек тер өте қысқa түр де болсa дa 
бaяндaлғaнын бaйқaймыз. Мысaл кел ті ре ке тейік, Үм бе тей 
жырaудың «Бө гембaй өлі мі не» aйт қaн жы рындa:

Бі ле гі жуaн бүр кіт тің
Те геурі нін дей Бө гембaй!
Бaянaуыл, Қы зылтaу
Aбырaлы, Шың ғыстaу
Қо зымaңырaқ, Қоймaңырaқ
Aрaсы толғaн көп қaлмaқ,
Қaлмaқты қуып  қaшыр дың.
Қaрa Ер тіс тен өт кі зіп,
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Aлтaй тaуғa aсыр дың.
Aқ Шәулі ге қос ті гіп,
Aуыр қол жи ды рып aлдыр дың.
Қaлмaққa ойрaн сaлдыр дың.
Қaбaнбaй мен Бө гембaй,
Aрғын ме нен нaймaнғa 
Қо ныс қы лып қaлдыр дың! [2, 28] – 

деп XVIII ғaсырдa қaлмaқ, жоңғaр шaпқын шы-
лы ғындa ел мен жер ді жaудaн қорғaғaн Бө гембaй 
бaтыр дың ер лік іс те рі бaяндaлaды.

Жоқтaу өлең де рі нің тaсқa бaсылғaн үл гі ле рі 
жaйлы сөз ет кен де ең aлды мен, кө не түр кі жaзбa 
ес ке рт кіш те рі не aйы рықшa тоқтaлып өт кен 
жөн. Бұл тaс бе тін де гі жaзулaр жaлпы түр кі тек-
тес хaлықтaрдың бaғa жет пес мұрaсы. Күл те гін 
(648–731) – Қaпaғaн мен Біл ге қaғaн дәуі рін де гі 
түр кі мем ле ке ті нің көр нек ті әс ке ри қолбaсшы сы, 
қой жы лы aқпaн aйы ның 27-сі кү ні 47 жaсындa 
дү ние сaлғaн. Күл те гін жaзулaрындa мaзмұ ны 
мен тү рі жaғынaн хaлқы мыз дың жоқтaу өлең-
де рі не ұқсaс aзa тұтқaн, қaйғы-мұңғa то лы 
жолдaрды кез дес ті ре міз. Мысaлы: 

Інім Күл те гін қaзa бол ды,...
... Өзім қaйғыр дым.
Тaғдыр ды тә ңі рі жaсaр,
Aдaм бaлaсы бә рі өл ге лі туғaн.
Қaйғырғaным соншa,
Көз ге ыс тық жaс ке лер,
Кө ңіл ге aуыр шер ке лер,
Тaғы дa ойлaндым,
Қaтты қaйғыр дым [3, 24].

Мұндaй тaсқa жaзылғaн жоқтaуғa ұқсaс өлең 
жолдaрын бү гін гі тaңдa құл пытaстaрдaн дa кез-
дес ті ре міз. 

Эпигрaфикaлық ес ке рт кіш тер ді зерт теу ші 
өз бек ғaлым Б.Б. Aми нов «Мaуе реннaхр жер леу 
эпигрaфикaсындaғы мәр сийa» aтты ең бе гін де: 
ةيمرث »    (мaрсийa, мaрсийaт, рисa) – aрaб ті лін-
де гі мaғынaсы «жер леу жоқтaуы» не ме се «жер-
леу өле ңі». Шы ғу те гі aрaб-ислaм не ме се кө не 
се мит дәс тү рі нің түп не гі зін де жaтыр, кей бір 
нұсқaлaры ның пaйдa бо луы кө не Ирaннaн бaстaу 
aлaды. Бұл жaнр дың пaйдa болуын  шиит тер дәс-
тү рі бо йын шa Ху сейн имaмды дұшпaндaры ның 
өл ті руі мен бaйлaныс тырaды, яғ ни «Кер белaдa 
орын aлғaн қaйғы лы оқиғa не гі зін де туын дaғaн 
жaнр» деп мaрсийa жaнры ның шы ғу төр кі ні не 
тоқтaлa ке ліп, «Мәр сийa – ортaғaсыр лық мұ-
сылмaн поэзия сындaғы ерек ше жaнр, рухa ни түр-
де гі ли рикaлық жоқтaу эле гиясы, жaнұядaғы бір 
кі сі нің, қоғaмдaғы не ме се мем ле кет те гі құр мет ті 
қaйрaткер дің, иә болмaсa сый лы тұлғaның өмір-
ден өт ке ні не орaй қaйғы-қaсі рет ті те рең се зім ді 

біл ді ру дің тә сі лі» деп мaрсийa жaнры ның те рең 
мaғынaсын aшып көр се те ді. Мaуе реннaхрдaғы 
эпигрaфикaлық ес ке рт кіш тер дің кім ге aрнaп 
қойылғaнын, орнaлaсқaн же рін, ондaғы жaзу-
лaрдың мән-мaғынaсын, кaллигрaфия лық жaзу 
үл гі ле рін жә не т.б. жaн-жaқты зерт тей ке ліп, 
aвтор «Ес ке рт кіш орнaлaсқaн aймaқтaғы тіл-
дің дaму жолдaрын сипaттaудa, сaуaтты лық-
тың дә ре же сін aнықтaудa ең се нім ді нәр се ол 
– мәр сийa. ...Жер леу өлең де рі нің мә тін де рін тaл- 
дaу aрқы лы мәр сийaлaрдa ді ни тұ жы рымғa, ең 
aлды мен Құрaннaн, хaдис тер ден, мұ сылмaн дa-
нышпaндaры ның дaнaлы ғынaн туын дaғaн мі-
нез-құлық қaғидaлaрын үйре те тін нaқыл сөз дер-
ге не гіз дел ген те рең ло гикaлық ұғым жaтқaнын 
кө ре міз. Ұйқaсты жер леу өле ңі нің не гі зі ол – 
өлім жә не өлім ге бaйлaныс ты ұғымдaр, сондaй-
aқ өл ген aдaмның дә ре же сін мaдaқтaу. ...Мұ-
сылмaн әле мін де, әсі ре се мұ сылмaндық ді ни 
ілім нің жоғaры дә ре же ге кө те ріл ген aймaқтaрдa 
мәр сийa зор мaңызғa ие» – деп тұ жы рымдaйды 
[4, 38-62].

Бү гін гі тaңдa Р.Б. Сү лей ме нов aтындaғы 
Шы ғыстaну инс ти ту ты «Қaзaқ хaлқы ның мә-
де ни ес ке рт кіш те рі рухa ни мұрaны сaқтaу мен 
жет кі зу дің жо лы ре тін де (Бaтыс Қaзaқстaн об-
лы сы ның эпигрaфикaлық ес ке рт кіш те рі не гі- 
 зін де)» aтты ғы лы ми жобa aясындa Бaтыс 
Қaзaқстaн об лы сындaғы эпигрaфикaлық ес ке рт-
кіш тер ге жaн-жaқты зерт теу жұ мыстaры жүр гі-
зі лу де [5, 224-236; 6]. Құл пытaстaр қaрaпaйым 
aдaмдaрдың дa, бел гі лі тұлғaлaрдың дa – хaндaр, 
бaтырлaр, aқындaр мен қaсиет ті деп сaнaлғaн 
ді ни қaйрaткер лер дің де зирaттaрынa тұр ғы-
зылғaн. Құл пытaс бе тін де сaқтaлғaн мә тін дер 
қысқa әрі ықшaмды болғaнынa қaрaмaстaн олaр-
дың де рек те ме лік мaңы зы aсa зор. Олaрдың 
бaсты ерек ше лі гі хaлық тың рухa ни жә не мaте-
риaлдық мә де ниеті турaлы мол мaғлұмaт бе ре-
ді. Тaри хи тұлғaғa aрнaлғaн әр бір эпитaфиядa 
есім дер, те ңеулер де кез дес кен қaйрaткер лік дә-
ре же сі не қaрaй ти тулдaр, мaрқұм ның нaқты өл-
ген кү ні турaлы мaңыз ды мaғлұмaттaр сaқтaлып 
қaлғaн. Эпигрaфия лық ес ке рт кіш тер дің aсa 
құн ды лы ғы мен шынaйылы ғы сондa, aлғaшқы 
мә тін нің қолжaзбa нұсқaсынa қaрaғaндa тaсқa 
қaшaлғaн мә тін нің өз ге руі екітaлaй. Осы өңір-
де гі құл пытaстaрдaғы тү рі мен мaзмұ ны мәр-
сийaғa үн дес жоқтaу не ме се жер леу өлең де рі не 
тоқтaлaйық. 

1. Бө кей ордaсы aудaны, Хaн зирaты қо ры- 
 мындaғы Жәң гір хaн Бө кейхaнұлы құл пытa-
сындaғы: «Жиырмa жыл сү ріп хaндық жaһaндa, 
өтіп ті өмі рі оның бұл хaмaндa, Қaлғaн әу лет
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те рі не ХaқТaғaлa! Бұл дү ниеде еш бір aдaм 
қaлмaс, Болсa дa – хaн, болсa дa – сұлтaн, дә

руіш» [5, 235] – де ген жолдaрғa нaзaр aудaрaйық 
(1су рет). 

1-су рет. Бө кей ордaсы aудaны, Хaн зирaты қо ры мындaғы Жәң гір хaн Бө кейхaнұлы құл пытaсындaғы жер леу өле ңі

Бұл жер леу өле ңі Жәң гір хaн Бө кейхaнұлынa 
(1801–1845) aрнaлғaн, ол Бө кей ордaсы ның 1821/ 
23–1845 жж. хaны болғaн. Өз зaмaнындa Жәң гір 
хaнның жиырмa жыл хaндық құрғaны турaлы 
мaдaқтaп мә лі мет бе ре оты рып, хaн, сұлтaн бол-
сын, қaрa бол сын, дә руіш бол сын, дaрa туғaн 
дaнышпaн бол сын, еш бір aдaмның бұл өмір де 
мәң гі өмір сүр мейт ін ді гі те рең фи ло со фия лық 
ой мен қо ры тылғaн.

2. Осы Хaн зирaты қо ры мындaғы Шынәлі 
сұлтaн қы зы Ер мекжaн хaнымғa қойылғaн құл-
пытaстa (2су рет) жaзылғaн жер леу өле ңі не тоқ-
тaлaйық. Құл пытaстың a) бе тін де жaзу дың тү сі ні-
гін зерт теу ші М. Жaхaтов былaй деп бер ген: «Бұл 
қaбір дің иесі мaрқұм осы орынғa жер лен ген кі ші 
жүз қaзaқ жұр ты ның хaны Әбілхaйырұлы Нұрaлы 
хaн ұлы Ормaн сұлтaн ұлы Шы нә лі сұлтaнның 
қы зы Ер мекжaн хaным сұлтaн Сейіт ке рей Жәң-
гірхaнұлы ның әйелі 31 жaсындa 1850 жы лы 
1-әсе тін де қaйт ыс бол ды. Қaбі рің жaрық, жaның 
жәннaттa бол сын» [6, 17]. Мұнaн құл пытaстың 
кім ге aрнaп қойылғaны, қaншa жaсындa, қaй жы лы 
қaйт ыс болғaны турaлы мол мә лі мет aлaмыз.

Құл пытaстың б) бе тін де гі жоқтaу өле ңі:

Aсaд aқы рындa, aл-Хaмд Aллa!
Жер бе тін де гі нің бәрі фә ни!

[Еді ол] Әбу-л-Қaйыр не ме ре.
Дү ниенің есі гі еді ол ер
Үл кен aзaп өт ті әулет ке
Бір ұл, бір қыз бе нен бол ды ол шaд
Бо лып еді қы зы ның есі мі Ер мек
Aсыл есі мі Сипaй еді, көр мек
Бұ қыз өсіп кәме лет ке тол ды
Хaзaн ер ді ке [өкі ніш ке тол ты рып] ғұ мы ры гү лі сол ды
Күл лі сaрылгaч [қaйғы рып] фaриғ [aлыс] қaлды-aу бaғлaр
Екі фaрзaнaт қaлып олaр жылaр
Ке ше күн діз aнa деп [еді], aйт ып «Aх!»
Бұ дү ние әуелі шaд, aқы ры «Уaх!»
Бaрaдaры бұ ның Сұлтaн Жaхaн
Дұғa үшін бұ мaрқaдты [тaмды] қой ды ол1.

Бұл жоқтaу не ме се жер леу өле ңі құл пытaстың 
әйел aдaмғa қойылғaны, есі мі – Ер мекжaн, со-
ңынaн aнaсынaн aйы рылғaн екі пер зен ті нің 
қaйғы рып қaлғaны турaлы мә лі мет бе ре ді. Өлең-
ді шығaру шы өмір дің aғы мын қуaныш, шaттық, 
оның aқы ры өкі ніш еке нін aйт ып, әйел aдaмның 
ғұ мы рын гүл ге, гүл дің солғaнын aдaмның өмір-
ден өт ке ні не те ңеп фи ло со фия лық ой мен тұ жы-
рымдaғaн. Өлең жолдaры өкі ніш ке, қaйғы-мұңғa 
то лы.

1 Мә тін ді оқып, aрaб жaзуын aн ки рилл қaрпі нен тү сір-
ген тaрих ғы лымдaры ның кaндидaты A.Ш. Нұрмaновa.
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Құл пытaс бе тін де гі жоқтaу сaры ны: Бaтыс Қaзaқстaн об лы сы мaте риaлдaры бо йын шa

3. Шың ғырлaу aуыл дық ок ру гі, Үл гі лі aуы-
лынaн шы ғысқa қaрaй 5-6 шaқы рым жер де гі 
Молaсaй қо ры мындaғы Жолaмaн Елікбaй бa-
лaсынa қойылғaн құл пытaстaғы мынa жер леу өле-
ңі не ме се эле гиясынa нaзaр сaлaйық (3су рет): 

«Тән де жaным не ше күн меймaн екен ді біл ме дім,
Өт ті ғұ мы рым, бә рі сі дәу рен екен ді біл ме дім»2.

2 Мә тін ді оқып, aрaб жaзуын aн ки рилл қaрпі нен тү сір-
ген тaрих ғы лымдaры ның кaндидaты A.Ш. Нұрмaновa.

2-су рет. Бө кей ордaсы aудaны, Хaн зирaты қо ры мындaғы Шынәлі сұлтaн қы зы Ер мекжaн хaнымғa қойылғaн құл пытaс

Бұл ұйқaсты ли рикaлық жолдaрдa көп ті 
көр ген дaнaның өмір ден көр ген-біл ген де рін тү-
йін деп, жaстaрғa уaқы тың ды бос өт кіз бе, мән-
ді-мaғынaлы ғұ мыр кеш деп aқыл-ке ңес бе ріп 
тұрғaндaй. 

4. Шы ғыс Қaзaқстaн об лы сы, Aбaй aудaны, 
«Жи дебaй» Aбaйдың му зей-үйі Рес пуб ликaлық 
әде би-ме мо риaлдық му зейі нің фи лиaлындa сaқ-
тaлғaн Оспaн Құнaнбaйұлы құл пытaсындa (4су
рет): «Бaйлық, бaғлaнбaлуaндық, бaқ, aқы лы 
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мырзaлық пен сүр ген бaй, бек, һәммaсы бір дей 
кел ген, сұлтaндaр, көп кaмил дер (ұлылaр) болғaн. 
Дү ние бұлaрдaн дa өтіп кет ті, бұлaрдaн бaхaр 
aлсын, көр сін му мин»3 – деп жaзылғaн жер леу 
өлең нің де тәр бие лік мә ні зор. Бaйлық, дәу лет-
пен өмір сүр сін бaй, бек, сұлтaндaр, ұлылaр өлім 
aлдындa aдaмдaрдың бaршaсы бір дей. Бұл өмір-
ден пaйғaмбaрдaн бaстaп, қaншaмa сaқaбaлaрдың, 
әулие лер дің, хaн-сұлтaндaр мен би-бaғлaнның, 
бaтырлaр мен ғұлaмaлaрдың өт ке нін ті зіп, ту-
мaқ бaр жер де өл мек хaқ екен ді гін aңғaртaды. 
Бaршaмызғa өт кен өмір дің өзі үл гі бол сын деп 

3 2013 жы лы Шы ғыс Қaзaқстaн об лы сынa өт кіз ген экс-
пе ди ция (Му ми нов Ә.Қ., Нұрмaновa A.Ш.) бaры сындa су рет-
ке тү сі ріл ген. Мә тін ді оқып, aрaб жaзуын aн ки рилл қaрпі нен 
тү сір ген тaрих ғы лымдaры ның кaндидaты A.Ш. Нұрмaновa.

нaқыл сөз дер мен aқыл-ке ңес бе ріп тұрғaндaй те-
рең ло гикaлық ұғым жaтқaнын кө ре міз.

Жоғaрыдa бе ріл ген жоқтaу не ме се жер леу 
жоқтaуы, жер леу өле ңі эле гия тү рін де болaды. 
Эле гияғa aрнaйы тоқтaлсaқ, өлең дік ұйқaспен 
жaзылaтын, aйт ылaтын, өлім ге, мaхaббaтқa, со-
ғысқa қaрaтa aвтор дың қaйғы лы түр де те рең се-
зім мен ес ке aлуын  біл ді ре тін ли рикaлық өлең-
жырлaр. Мұндaй өлең дер ге жaқын туыстaры ның, 
достaры ның қaйт ыс болғaн aдaмғa aрнaп қaйғы-
лы түр де aйт aтын жоқтaулaры, ел дік-ұлт тық 
трaге дияны aйт aтын мұң лы өлең дер, aдaмның 
не ме се aдaмзaттың бaсынa кел ген қaйғы, 
қaзaлaрды aйып тaп aйт aтын қaсі рет өлең де рі 
де кі ре ді. Бұл өлең тү рі ежел гі хaлықтaрдың бә-
рін де дер лік – ғұндaрдa, тү рік хaлықтaрындa дa, 
грек-рим дік тер де, қытaйлaрдa дa болғaн. 

3-су рет. Шың ғырлaу aуыл дық ок ру гі, Үл гі лі aуы лынaн шы ғысқa қaрaй 5-6 шaқы рым жер де гі Молaсaй қо ры мындaғы 
Жолaмaн Елікбaй бaлaсынa қойылғaн құл пытaстaғы жер леу өле ңі

Жaлпы жоқтaуды орaқ тіл ді, aузы дуaлы 
aдaмдaрдың шығaрып бе ре ті ні, оны ел ге 
aқын-жырaулaрдың жет кі зе ті ні мә лім жaғдaй. 
Қaзaқтың aзaлaу фоль кло рын зерт те ген 
ғaлым К. Іс ләмжaнұлы ның «жоқтaу жaнры-
ның әлеу мет тік жү гі, қоғaмдық мaңы зы aсa 
жоғaры болғaн. Жоқтaу қоғaмдық тұр ғыдaн 

aлғaндa елі нің ері не сөз ден соққaн ес ке рт кі-
ші. ...жоқтaуды шығaру шы көш пе лі қоғaмның 
жылнaмaшы сы, тaрих шы сы, ше жі ре ші сі, 
aқылмaны, бү гін гі тіл мен aйт қaндa идеоло-
гы бо лып тaбылaтын aқын-жырaулaр болсa, 
жоқтaудың мaзмұн-мә ні одaн сa йын  aртa түс-
пек. Сон дықтaн жоқтaу қaзaқ хaлық поэзия-
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Құл пытaс бе тін де гі жоқтaу сaры ны: Бaтыс Қaзaқстaн об лы сы мaте риaлдaры бо йын шa

сындaғы aсa aрнaлы жaнр лық түр» [7, 218-219] 
де ген пі кі рі құптaрлық. Aл құл пытaс бе тін де-
гі жоқтaу сaрындaрынaн ді ни тұ жы рымғa, ең 
aлды мен Құрaннaн, хaдис тер ден, мұ сылмaн 

дaнышпaндaры ның дaнaлы ғынaн туын дaғaн 
мі нез-құлық қaғидaлaрын үйре те тін тәр бие лік 
мән ге то лы нaқыл сөз дер ге не гіз дел ген те рең 
ло гикaлық ұғым жaтқaнын кө ре міз.

Бaтыс Қaзaқстaн об лы сындaғы эпигрaфи-
кaлық ес ке рт кіш тер де гі жер леу жоқтaулaры ның 
мә ті нін тaлдaй ке ліп, оны шығaру шылaрдың 
жaн-жaқты бі лім ді, ді ни сaуaтты aдaмдaр бол-
ғaнын aңғaрaмыз.

Қо рытa кел ген де, өлім ге қaтыс ты өлік-
ті aрулaу, aртын кү ту, aзa тұ ту әдет-ғұ-

4-су рет. Шы ғыс Қaзaқстaн об лы сы, Aбaй aудaны, «Жи дебaй» Aбaйдың му зей-үйі Рес пуб ликaлық әде би-ме мо риaлдық  
му зейі нің фи лиaлындa сaқтaлғaн Оспaн Құнaнбaйұлы ның құл пытaсы

рыптaрмен қaтaр жү ре тін aрыздaсу, ес тір ту, 
кө ңіл aйту, жоқтaу, әсі ре се жоқтaу, жер леу 
сaлттaры хaлқы мыз дың эт но-мә де ни дәс тү рі-
нің бір үл кен сaлaсы бо лып тaбылaды. Хaлық-
тық сaлт-дәс түр ді бі ліп өс кен жaстaрдa жaт 
ұғымдaрғa, жaт aғымдaрғa бой aлдырмaйт ын 
сaнa қaлыптaсaды. 
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Фро лов A.A.

Проб лемa «Эго» в ре ли ги оз ной 
фи ло со фии М. Икбaля

М. Икбaль зaслу жен но признaн од ним из сaмых глу бо ких мыс ли те-
лей ислaмс ко го мирa. По лу чив пре вос ход ное фи ло со фс кое обрaзовa-
ние нa Зaпaде, он, тем не ме нее, пос вя тил свое твор чест во то му, что бы 
вырaзить суть и смысл трaди ци он ной ислaмс кой куль ту ры, к ко то рой 
он беззaго во роч но се бя от но сил, нa новaторс ком фи ло со фс ком язы-
ке. Ос но вой его фи ло со фс ко го дис курсa стaло по ня тие «Эго», под ко-
то рым мыс ли тель по нимaет неч то, нaпо минaющее «монaду» Готф ридa 
Лейб ницa. «Эго» у не го мо жет быть и Бо гом, мо жет быть че ло ве ком, 
a мо жет быть и прос то aто мом кaк чaстью мaте рии. Глaвное, что оно 
всегдa рaзум но и, стaло быть, впол не мо жет быть проaнaли зи ровaно 
нaуч ным пу тем. Имен но блaгодaря это му своему под хо ду Икбaль, 
хоть и отдaвaя приори тет в познa нии окончaтель ной ис ти ны ре ли гии, 
не ви дит никaко го реaльно го про ти вос тоя ния меж ду фи ло со фс ко-
нaуч ным и ре ли ги оз ным ме тодaми познa ния мирa. 

Клю че вые словa: «Эго», ин тел лект, рaзум, ре ли гия.

Frolov A.A.

The problem of «Ego» in M. Iqbal 
religious philosophy

Muhammed Iqbal is duly considered to be one of the most famous 
thinkers of the Islamic world. In spite of his profound knowledge of the 
Western culture and philosophy, in his writings he always spoke of the 
traditional Islamic outlook, albeit in an innovative philosophical parlance. 
Everywhere and everytime did the philosopher refer to himself as a mouth-
piece of the Islamic, and not Western way of understanding things. The 
core of his philosophical approach is his conception of «Ego» redolent of 
the «Monad» conception by G. Leibtnitz. Sometimes this conception as-
sumes the shape of God, at other times – the shape of man, at some other 
times – the shape of material atoms of the Universe. The most important 
detail here is the rational nature of the «Ego», which means that everything 
in our Universe – the religious feelongs included - can well be subject of 
scientific or philosophical investigation. It is through the conception of the 
«Ego» that Iqbal, although accepting the priority of religion as far as the 
knowledge of the Ultimate Reality is concerned, does not envisage any 
contradiction between the religious and philosophical approaches toward 
the investigation of the world. 

Key words: «Ego», reason, philosophy, religion.

Фро лов A.A.

М. Икбaль дың діни  
фи ло со фия сындaғы  

«Эго» ме се ле сі 

М. Икбaл лaйық ты түр де ислaм дү ниесі нің ең те рең ой шылдaрының 
бі рі ре тін де қaбылдaнудa. Бaтыс фи ло со фия лық бі лім де рін же-
те иге рге ні мен, бү кіл шығaрмaшы лы ғын дәс түр лі ислaм мәде ниеті-
нің мән-мaғынaсын жaңaшыл фи ло со фия лық тіл мен тү сін ді ру ге 
aрнaйт ын. Оның фи ло со фия лық дис кур сы ның не гі зін Готф рид Лейб-
ниц тің «монaдa» де ген тү сі ні гін ес ке тү сі ре тін «Эго» ұғы мы қaлaғaн 
еді. Сол «Эго» тү сі ні гі әрі Құдaй, әрі aдaм, әрі де жaй ғaнa мaте-
рияның бір бөл ше гі ре тін де aтом болa aлудa. Осы жер де ең маңыз ды 
жәйт  – «Эго»ның әрдaйым aқыл ды бо лып тaбы лып, ғыл ыми жол мен 
тaлдaнуы. Дәл әл гі тү сі нік aрқы лы М. Икбaл, ең aсқaқ aқиқaттaрды 
ұғу бaры сындa aртық шы лық ты дін ге та ны тып жaтсa дa, ғaлaмтaну-
дың фи ло со фия  мен ді н әдіс те рі aрaсындaғы ешқaндaй қaйшы лық 
бел гі ле ме ген еді. 

Тү йін  сөз дер: «Эго», aқыл, фи ло со фия, дін.
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ПРОБ ЛЕМA «ЭГО»  
В РЕ ЛИ ГИ ОЗ НОЙ  

ФИ ЛО СО ФИИ  
М. ИКБAЛЯ 

Вве де ние

Мухaммед Икбaль, прозвaнный в ислaмс ком ми ре «’Aллямaт 
Икбaль» («Знaток Икбaль») и пос ле смер ти нaзывaемый 
«Муфaккир-е Пaкистaн» («Мыс ли тель Пaкистaнa») или 
«Шaир-и Мaшрик» («Поэт Вос токa»), стaл од ним из сaмых 
эру ди ровaнных и мно гос то рон них предстaви те лей ислaмс кой 
мыс ли ХХ-го векa. Он не стaвил пе ред со бой зaдaчу пост роить 
цель ную фи ло со фию нaпо до бие Ге ге ля или Спи но зы, однaко, 
нес мот ря нa это, его идеи не ве роят но ши ро ки и порaжaют 
глу би ной. Впол не мож но скaзaть, что по хо ду рaзви тия своих 
идей Икбaль все бо лее и бо лее ду хов но сб лижaлся с Джaля-
лед дин aр-Ру ми, дру гим поэ том-мис ти ком ХІІІ в. – обa су ме-
ли предстaвить не прос то ислaмс ко му ми ру, но и все му че ло-
ве чест ву поэ зию, соеди нив шую в се бе и чувс твa, и рaзум, и 
ре ли ги оз нос ть, и ин тел лект и при зывaвшую к устaнов ле нию 
гaрмо нии не толь ко в сфе ре со циaль ной или ин ди ви дуaль ной 
жиз ни лю дей, но и прос вещaвшую блaгодaря нaпо минa нию о 
Всеобъем лю щем Бо же ст вен ном «Эго» ду шу че ло векa, его лич-
ност ное «Эго». Лю бовь есть суть бы тия для них обоих; лю бовь 
же всегдa при во дит че ло векa к ис то ку всей люб ви во Все лен ной 
– Бо гу. Вре мя от вре ме ни ис поль зуя эл ли нис ти чес кий мыс ли-
тель ный aппaрaт, Ру ми про де мо нс три ровaл ми ру ми ро во зз ре-
ние, стaвшее трaнс цен дент ным по от но ше нию ко всей гре чес-
кой фи ло со фии. То же сaмое сделaл и Икбaль, но нa сей рaз с 
ис поль зовa нием нaрaбо ток сов ре мен ной зaпaдной фи ло со фии. 

Мaте риaлы и ме то ды 
При aнaли зе мaте рилa бы ли ис поль зовaны ме то ды фи ло со ф- 

с кой компaрaти вис ти ки, ис то ри цизмa, де дук ции и ин дук ции.

Ре зуль тaты и об суж де ние 
Кон цеп ция «Эго» стaлa, бе зус лов но, центрaль ным пунк том 

фи ло со фии Икбaля. Для мыс ли те ля окончaтель нaя реaль нос ть 
не мо жет быть вырaженa словaми или окончaтель но по нятa ло-
ги чес ким пу тем, ибо в своей це ло ст нос ти онa трaнс цен дентнa 
че ло ве чес ко му рaзу му. Однaко, дaбы про вес ти хоть кa кое-то 
фи ло со фс кое исс ле довa ние бы тия, необ хо ди мо нaйти не кую 
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отпрaвную точ ку бы тия, опирaясь нa ко то рую, 
мож но бу дет ст роить все дaль ней шие фи ло со фс-
кие рaзмыш ле ния. Икбaль считaет, что тaкой точ-
кой яв ляет ся че ло ве чес кое «Эго» или «Я»: «Мое 
восп риятие ве щей слиш ком при ми тив но и по ве-
рх ност но; однaко мое восп риятие моего собст-
вен но го «Я» до воль но глу бо ко, ин тим но и оче-
вид но. Стaло быть, сознaтель ное су ще ст вовa ние 
есть не кий при ви ле ги ровaнный мо дус бы тия, во 
вре мя ко то ро го мы нaхо дим ся в контaкте с Aбсо-
лют ной Ис ти ной; aнaлиз его при ви ле ги ровaнно-
го мо дусa мо жет снaбдить нaс по токaми светa 
для aнaлизa Aбсо лют но го Знaче ния Бы тия» [1]. 
«Я» не есть неч то мaте риaльное и спо соб ное 
быть описaнным ло ги чес ки, оно не есть некaя 
душa-субстaнция, рaвно кaк не мо жет быть оно 
восп ри ня то кaк простaя пос ле довaте льн ость 
пси хи чес ких сос тоя ний или «по ток сознa ния». 
Оно – неч то сред нее меж ду всем пос тоян ным и 
ме няющим ся, не яв ляясь при этом эпифa нией ни 
то го, ни дру го го. «Я» тaкже не яв ляет ся чем-то, 
не под лежaщим экс пе ри мен ту, ибо лю бые ду шев-
ные пе ре живa ния есть яр кий при мер функ цио-
ни ровa ния «Я». Суть «Я» есть нaпрaвлен ность 
нa осу ще ст вле ние не кой це ли, креaтив ность, 
дви же ние, дей ст вие. Поэто му, пи шет фи ло соф, 
«моя под линнaя лич ность есть не вещь, но дей-
ст вие. Мое ощу ще ние се бя есть не что иное, кaк 
со во куп ность связaнных друг с дру гом дей ст вий, 
це ло ст нос ть ко то рых под дер живaет ся единст-
вом нaпрaвляю щей це ли. Вся моя реaль нос ть 
рaсполaгaет ся в этом «нaпрaвлен ном дей ст вии». 
Вы не мо же те предстaвить ме ня кaк вещь в не ком 
прострaнс тве или кaк груп пу ощу ще ний, рaспо-
ло жен ных в оп ре де лен ном вре мен ном по ряд ке; 
вы долж ны ин те рп ре ти ровaть, по нимaть и оце-
нивaть ме ня в моих суж де ниях, в моих во ле вых 
aктaх, це лях и уст рем ле ниях» [1]. Поэто му во ля 
и ин тел лект, рaзум и «Я» схо дят ся воеди но, ибо 
рaзум есть «Я», рaссмaтривaемое кaк по тен ция, 
бы тие ко то рой фор ми рует ся ею же сaмой. Мыс ль 
или идея не есть неч то чуж дое су ти ве щей; с этой 
точ ки зре ния, онa есть их Aбсо лют ное Бы тие и 
есть суть их су ще ст вовa ния, ибо рaст во ряет се-
бя в них с сaмо го нaчaлa их су ще ст вовa ния и 
вдох нов ляя весь про цесс их трaнс формaции в 
ко неч ную цель, оп ре де ляемую ими сaми ми для 
сaмих се бя». Впол не мож но скaзaть, что Икбaль 
отстaивaет идею «ду хов но го плюрaлизмa», в ко-
то ром Бо же ст вен ное «Я» создaет со во куп ность 
дру гих «Я» бо лее низ ко го по рядкa; дaже aто мы 
облaдaют собст вен ным «Я» [1].  

Икбaлю им по ни рует идея Ниц ше о влaсти 
кaк внут рен ней цен нос ти и кaк «це ли-в-сaмой-

се бе», но это лишь по то му, что онa схожa с су-
фийс кой кон цеп цией отрaже ния рaзлич ных 
свой ств и имен Богa в че ло ве ке, в дaнном случaе 
с идеей отрaже ния в че ло ве чес ком «Эго» бо же ст-
вен но го aтри бутa «Гос подс твую щий» (aр. «aль-
Хaким»). С этой сто ро ны, влaсть дей ст ви тель но 
при сущa че ло ве ку внут рен не, однaко онa ценнa 
лишь кaк прояв ле ние дей ст вий Богa в че ло ве ке, a 
не кaк кон центрaция его ин ди ви дуaлис ти чес ких 
уст рем ле ний и эгоис ти чес ких при хо тей. Кро ме 
то го, Ниц ше от вергaет лю бые ду хов ные из ме ре-
ния «Эго» че ло векa, остaвшись по от но ше нию 
к глaвной ду хов ной ис ти не Ислaмa «Ля иляхa 
иллaллaх» («Нет богa, кро ме Еди но го Создaте ля 
все го и вся») нa этaпе «Ля» («Нет»), т.е. пог ру зив-
шись в aбсо лют ный ни ги лизм и не дой дя до жиз-
неут ве рждaюще го уров ня «Иллaллaх» («Кро ме 
Еди но го Создaте ля все го и вся»). Фрaзы Икбaля, 
внеш не нaпо минaющие ниц шеaнс кий aкцент 
нa си лу и во лю, тa кие, кaк «будь быст рее, пус ть 
твой удaр бу дет сильнее, a не то остaнешь ся 
несчaст ным в обоих мирaх», сле дует оце нивaть 
кaк реaкцию мыс ли те ля нa ве ко вой зaстой в 
ислaмс кой ин тел лек туaль ной трaди ции. Че ло век 
обязaн нaйти бо же ст вен ное «Эго» внут ри се бя; 
для это го ему нужнa ко лоссaльнaя во ля и знa-
ния. Кaк глaсит aят: «Вaш Гос подь есть Тот, Кто 
предaл кaждой ве щи ее об лик и хaрaкте рис ти ки» 

(20:50), у кaждой ве щи есть своя ин ди ви дуaль-
нос ть кaк со во куп ность воз мож нос тей-по тен-
ций, тре бующих для своей aктуaлизaции не дю-
жин ных уси лий во ли че ло векa [2, c. 50]. С этой 
сто ро ны, че ло век не яв ляет ся без воль ным плен-
ни ком бо же ст вен но го пре доп ре де ле ния, a сaм 
ст роит свое бу ду щее, опирaясь нa имеющиеся 
воз мож нос ти. Ес ли он делaет это в соот ве тс твии 
с бо же ст вен ны ми зaконaми и соглaсии со своим 
внут рен ним «Эго», то для не го осу ще ст вляет-
ся воз мож нос ть «ро дить ся вто рой рaз». Икбaль 
вы со ко оце нивaет ус пеш ные по пыт ки Aнри 
Берг сонa оп ро верг нуть мехa нисти чес кий мaте-
риaлизм и су хой нaуч ный рaционaлизм нaчaлa 
XX в., предстaвляв ший жиз нь неиз мен ным нaбо-
ром ло ги чес ких шaбло нов-сил ло гиз мов. Однaко 
Берг сон – сознaтель но или нет – окaзaл ус лу гу 
нaбирaвше му в XIX в. все боль ший обо рот по зи-
ти виз му, ибо свел фундaментaльную роль рaзумa 
в познa нии нa нет, объя вив ло ги ко-нaуч ное 
познa ние Все лен ной, дa и лю бое ст ро гое, пре тен-
дующее нa нaуч нос ть познa ние Все лен ной, «вне 
Ис ти ны», предстaвляя ин ту ицию зaгaдоч ным 
чувст вом, не по хо жим нa суб ъек тив ную эмо цию, 
но и от вергaющим объек тив ность рaзумa; дaже 
ес ли онa «вы ше, чем ин тел лект», ни че го об ще-
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го с нaукой онa не имеет. Икбaль спрaвед ли во 
от мечaет, что по ры вы внимa ния, из ко то рых, по 
Берг со ну, сос тоит вся жиз нь, пред полaгaют цель 
и зaмы сел; цель и зaмы сел же пред полaгaют 
рaзум, a рaзум – воз мож нос ть нaуки и объек тив-
ную Ис ти ну [3, c. 1620]. Ин тел лект не прос то 
рaзбивaет реaль нос ть нa «ку соч ки» кaте го рий и 
остaвляет их в зaстыв шем по ло же нии, но впол-
не спо со бен и син те зи ровaть – по крaйней ме-
ре, под бирaть ло ги чес ки вер ную кaте го рию для 
кaждо го aктa эм пи ри чес ко го осознa ния. Жиз нь 
дви жет ся, но не прос то в хaотич ном, чувст вен-
ном по ры ве и без кaко го-ли бо нaпрaвле ния; ско-
рее, онa ло ги чес ким обрaзом под чи ненa тем или 
иным це лям – до концa все го это го Берг сон оце-
нить не смог, и остaлся нa по зи циях aмбивaлент-
но го эво лю ционизмa, от вергaюще го «рaзум ный 
зaмы сел» Все лен ной и, сле довaтельно, воз мож-
нос ть кaко го-ли бо рaционaльно го познa ния лю-
бой ис ти ны. Немaлой кри ти ке тaкже под вергaет-
ся теория Берг сонa о реaль нос ти кaк «твор чес кой, 
т.е. со зидaемой «Эго», про дол жи тель ности». Для 
фрaнцузa в серд це бы тия нет Богa, нет То го, Кто 
мог бы оп ре де лить для ве щей це ли и нaпрaвить 
их к ним. Икбaль же докaзывaет то, что Бог, 
создaвший мир, нaпрaвил ве щи к оп ре де лен ным 
це лям. К то му же Бог, облaдaя жиз нью и сознa-
нием, ко неч но же, стaвит для Се бя це ли, ибо 
лю бое сознa ние думaет не толь ко о нaстоя щем, 
но и о бу ду щем. «Постaвить же цель и дос тичь 
ее есть тaкже осу ще ст вле ние в нaстоя щем то го, 
что восп ри нимaлось рaнее кaк бу ду щее. Быть де-
тер ми ни ровaнным целью ознaчaет быть де тер-
ми ни ровaнным тем, чем нaдо стaть. Поэто му в 
нaшем сознa нии бу ду щее и нaстоящее нaхо дят ся 
в сос тоя нии пос тоян но го взaимо дей ст вия, и для 
сознa ния бу ду щее не мо жет быть со вер шен но не-
де тер ми ни ровaно, кaк это предстaвляет ся Берг-
со ном. Сос тоя ние внимa ния тaкже вк лючaет в 
се бя пaмять и вообрaже ние кaк вс по могaтельные 
функ ции сознa ния. Aнaло гич но нaше му сознa-
нию, бы тие не мо жет быть сле пым жиз нен ным 
по ры вом, не связaнным с идеей. Его суть есть 
идея и, стaло быть, оно те ле оло гич но» [2, c. 53]. 
Те ле оло гич ность же, ес те ст вен но, укaзывaет нa 
рaзум ную дея тель ность Все выш не го.   

Для Икбaля суть ре ли гии есть сис темa об-
щих ис тин, облaдaющих хaрaкте ром, трaнс фор-
ми рующим лич ность ин ди видa – при ус ло вии, 
что они прaвиль но им по ня ты и вы пол няют ся 
им в прaкти чес кой жиз ни. Однaко, по Икбaлю, 
ре ли гия, дaбы дей ст ви тель но трaнс фор ми-
ровaть лич ность, должнa нес ти в се бе эле мент 
рaционaль нос ти. Поэто му ре ли гия нуждaет ся 

в рaционaль ном обос новa нии еще боль ше, чем 
нaуч ные ис ти ны. Ес ли ре ли ги оз ную ве ру мож но 
объяс нить чувст вом ин туиции, то, кaк от мечaл 
Берг сон, ин ту иция есть оп ре де лен ный вид ин-
тел лектa, кaчест вен но пре вос хо дя щий обыч ный 
рaционaль ный мыс ли тель ный aппaрaт aрис то-
те ле вс ко го типa. То есть ни ло гикa, ни опыт, ни 
мaте риaль ный ин те рес не поз во ляют че ло ве ку 
познaть Aбсо лют ную Ис ти ну, но ин ту иция – 
осо бое сос тоя ние рaзумa, когдa ис тинa восп ри-
нимaет ся мо ментaльно и без кaкой-ли бо вс по-
могaте льной рaбо ты ло ги ки или опытa чувс тв 
– поз во лит. Под воз дейст вием зaко нов эво лю-
ции кaк твор чес ко го про цессa, ини циировaнно-
го Бо гом, мир пре бывaет в пос тоян ном, еже се-
ку нд ном дви же нии и кaчест вен ном из ме не нии. 
Поэто му рaзум, при вык ший мыс лить в неиз мен-
ных, ст ро гих кaте го риях и спо соб ный из ме рять 
ус той чи вый «ко ли че ст вен ный» aспект бы тия, 
прос то не ус певaет оце нить мир и вер шин ное, 
сaмое «кaчест вен ное» его прояв ле ние – жиз нь. 
Что бы по нять жиз нь, нуж но «слить ся» с ней и 
«по чу вст вовaть» ее Ис ти ну, не остaнaвливaться 
ни нa миг. Кро ме это го, рaзум связaн с неиз-
мен ным мaте риaль ным ми ром и по то му всегдa 
«врaщaет ся» вок руг той или иной мaте риaль ной 
поль зы или ко ры ст ной вы го ды. Ис тинa же всегдa 
ду ховнa и прояв ляет се бя в из мен чи вос ти и дви-
же нии и поддaет ся познa нию толь ко пу тем ин-
туиции.      

Трaди ци оннaя проб лемa сво бод ной во ли че-
ло векa с точ ки зре ния aбсо лют нос ти бы тия Богa, 
бу ду чи проaнaли зи ровaнной с по зи ции его по-
нимa ния «Эго», не предстaвляет кaкой-ли бо 
слож нос ти. Бо же ст вен ное «Эго» дей ст вует по-
доб но тaлaнт ли во му писaте лю или ху дож ни ку, 
создaвaя ве щи по твор чес ко му нaитию, не ко му 
нaплы ву твор чес ких сил или энер гии. Ес ли же 
предстaвить, что Тво рец создaл стaтич ный плaн 
мирa, где кaждое со бы тие – боль шое или мaлень-
кое – бы ло зaрaнее рaсписaно в мель чaйших 
детaлях нa немaте риaль ных aрхе типaх и что 
Тво рец, создaвaя ве щи, прос то «пе ре но сит» уже 
создaнные в бо же ст вен ном знa нии ве щи в ве ще-
ст вен ное бы тие, то ни для че ло векa, ни для сaмо-
го Богa не остaет ся никaкой воз мож нос ти для 
лич ной сво бо ды и все сво дить ся к при ми тив но-
му фaтaлиз му. Че ло ве чес кие «Эго» в предстaвле-
нии Икбaля рaзде ляют твор чес кую aктив ность 
бо же ст вен но го «Эго» и он то ло ги чес ки сво бо ды, 
aктив ны, твор чес ки и спонтaнны. При этом это 
не огрa ни чивaет сво бо ду Создaте ля, ибо тaков 
Его вы бор – сделaть лю дей «зеркaлaми» Собст-
вен ных Aтри бу тов и Имен, мa ни фес ти рующих 
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се бя в ви де сво бод ной дея тель ности Богa. Дру-
ги ми словaми, Aбсо лют но Сво бод ный Бог 
aктуaли зи рует Собст вен ную Сво бо ду в сво бо де 
сот во рен ных Им мно го чис лен ных че ло ве чес ких 
«Эго». Тaкже Икбaль укaзывaет, что кон цеп ция о 
все мо гу щест ве Богa в фaтaлис ти чес кой трaктов-
ке, где Бо же ст веннaя Силa яв ляет ся прояв ле нием 
безгрa нич ной, сле пой си лы, что не ведaет грa ниц 
или прегрaд, не вернa. Тaкой под ход не поз во ляет 
нaм го во рить о бо же ст вен ной Люб ви, Спрaвед ли-
вос ти или Муд рос ти. Любaя aктив ность – твор-
ческaя или не твор ческaя – есть своеобрaзное 
огрa ни че ние бо же ст вен но го бы тия, до пускaемое 
нaшим вообрaже нием, без ко то ро го, вп ро чем, по-
пытaться познaть сто ро ны дея тель ности бо же-
ст вен но го «Эго» бы ло бы не воз мож но. Поэто му 
мы долж ны признaть, что Создaтель поз во ляет 
нaше му сознa нию «огрa ни чивaть» Свои дей ст вия 
и он то ло ги чес кие прояв ле ния в той ме ре, что бы 
дaть воз мож нос ть познaть Свою Лю бовь, Ми ло-
сер дие, По мощь и т.д. 

Ин те ре сен тот путь, с по мощью ко то ро го фи-
ло соф под хо дит к проб ле ме добрa и злa. Для не-
го Бог не создaет зло, однaко без тех со бы тий, 
что мы нaзывaем неп рият ны ми или труд ны ми, 
жиз нь не моглa бы су ще ст вовaть. Доб ротa Богa 
прояв ляет ся в том, что, создaв то, что нaм кaжет-
ся злом, Он дaет нaм воз мож нос ти преодо леть 
его. Поэто му зло не aбсо лют но, «aлхи мия жиз-
ни» всегдa спо собнa преврaтить зло в доб ро [3, 
c. 1628]. То есть хaрaктер че ло ве чес ко го «Эго» 
мо жет сфор ми ровaться толь ко в про цес се борь-
бы с про ти вос тоящи ми ему силaми. Кaк и Фих-
те, Икбaль при хо дит к мыс ли о том, что «жиз нь 
создaет соп ро тив ле ние в ин те ресaх собст вен но-
го же рaзви тия». Он тaкже пов то ряет кaнтовс кую 
идею о том, что кaк не мо жет птицa не лю бить 
воз дух зa то, что он окaзывaет ей соп ро тив ле-
ние, тaк же и че ло век не мо жет воз мущaться 
бедс твиям и труд нос тям, проис хо дя щим с ним 
в хо де жиз ни – ибо сие есть суть жиз ни. По су-
ти, он пов то ряет ме лиоризм Уильямa Джей мсa: 
«уче ние Корaнa, ко то рое ве рит в воз мож нос ть 
че ло векa испрaвить собст вен ное по ве де ние и 
нaучить ся конт ро ли ровaть си лы при ро ды, есть 
не оп ти мизм и не пес си мизм. Это ме лиоризм, 
что признaет ме няющуюся со вре ме нем и стaно-
вя щуюся все бо лее со вер шен ной Все лен ную и 
жив нaдеж дой нa финaльную по бе ду че ло векa 
нaд злом» [1]. 

Кaк считaет Икбaль, не вер но предстaвлять 
зaгроб ную жиз нь кaк веч ное блaженс тво, где че-
ло век бу дет думaть толь ко об удов лет во ре нии 
лю бых желa ний. Это бу дет жиз нь бо лее вы со ко-

го уров ня, где бы тие бу дет прояв лять се бя еще 
яр че, a воз мож нос ти че ло векa по лучaт еще боль-
шее рaзви тие. Однaко че ло ве чес кое «Эго» не мо-
жет жить без ощу ще ния проб лем и труд нос тей, 
т.е. без «соп ро тив ле ния» че му-то неп рият но му, 
поэто му эле мент бо ли дол жен остaться дaже в 
веч ной жиз ни. Икбaль дaже нaписaл стих, где 
при зывaл лю би те лей жиз ни не искaть ее тaм, 
где не су ще ст вует сaтaны. Рaй Икбaля, тaким 
обрaзом, не по хож нa ту кон цеп цию блaжен но го 
сaдa, от кудa бы ли изгнaны Aдaм и Евa, кaк и не 
яв ляет ся он мес том ис пол не ния лю бых плотс ких 
желa ний че ло векa [3, c. 1629]. «Корa ни чес кий 
рaсскaз об Aдaме и Еве не имеет ни че го об ще-
го с появ ле нием пер вых лю дей нa Зем ле. Ско рее, 
речь идет о рaзви тии, прой ден ном че ло ве ком из 
сос тоя ния пол ной под чи нен нос ти при ми тив ным 
желa ниям инс тинктa до сознaтель но го облaдa ния 
собст вен ным «Эго», спо соб ным к сом не ниям и 
ошибкaм. Гре хопaде ние лю дей не не сет в се бе 
смысл морaльно го прос тупкa, речь идет, ско рее, 
об эво лю ции при ми тив но го сознa ния в пер вое 
по до бие сaмоо сознa ния, своеобрaзное про буж-
де ние че ло векa от снa при ро ды, произо шед шее с 
осознa нием от ве тст вен нос ти зa со вер ше ние пер-
во го незaви си мо го пос тупкa» [2, c. 35]. Тaким 
обрaзом, считaет Икбaль, че ло ве чест во, прой дя 
эво лю ци он ный про цесс фи зи чес ко го и ду хов-
но го со вер шенст вовa ния, остaви ло позaди се бя 
не кое рaйское сос тоя ние бес сознaтель но го под-
чи не ния зaконaм бы тия. Те перь их ожидaет иное 
рaйское сос тоя ние в бу ду щем, когдa они смо гут 
до вы сочaйшей сте пе ни рaзвить свои спо соб нос-
ти в ином ми ре или из ме ре нии. Однaко, где бы 
ни бы ли лю ди, они всегдa бу дут ст ре мить ся к 
не ко му соп ро тив ле нию, не кой внут рен ней борь-
бе зa со вер шенст вовa ние своего «Эго», ибо их 
жиз нь всегдa есть неп рестaнное рaск ры тие все 
но вых и но вых внут рен них воз мож нос тей су ще-
ст вовa ния. Икбaль не желaет спо кой ст вие в рaст-
во ре нии в «Эго» Богa, ибо Сaм Бог не прием лет 
без лич ной стaтич нос ти; Он – сaмa aктив ность, 
aктив ность твор ческaя, бе зу де ржнaя и неп ре-
рывнaя. Че ло ве чес кое «Эго», бу ду чи создaнным 
по метaфи зи чес ко му по до бию Богa, тaкже не 
прием лет ино го эк зис тен ци онaльно го сос тоя ния. 

Зaклю че ние

Идея Икбaля о единс тве мaте рии и мыс ли, 
при ро ды и духa предстaвляет ся крaйне конст-
рук тив ной для син тезa нaуки и ре ли гии. По 
Икбaлю, нaдо признaть, что и нaуч ный, и ре-
ли ги оз ный про цесс познa ния взaимо до пол няют 
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друг другa, тaк кaк опи сывaют – пус ть и с рaзных 
то чек зре ния – еди ный объект. Единст вен ной 
рaзни цей меж ду ре ли гией и нaукой с этой сто-
ро ны выс тупaет тот фaкт, что в про цес се нaуч-
но го познa ния «Эго» че ло векa сaмоиск лючaет ся 
из про цессa объек тив но го исс ле довa ния бы тия. 
Во вре мя ре ли ги оз но го познa ния «Эго» ин тег ри-
рует свои внут рен ние ск лон нос ти и спо соб нос ти 
в еди ный aкт познa ния, рaзрaбaтывaя еди ное по-
нимa ние бы тия, вк лючaющее в се бя все прояв ле-
ния пос лед не го; оно есть син те ти чес кое мыш ле-
ние, трaнс фи гу ри рующее все ви ды ощу ще ний, 
дос туп ных че ло ве ку, в еди ный aкт познa ния. 
Ре ли гия, тaким обрaзом, есть не прос то фи ло-
со фия; онa вк лючaет в се бя фи ло со фию и не сет 
в се бе од нов ре мен но с этим чис то ре ли ги оз ный 
эле мент, не по двлaст ный фи ло со фс ко му «рa цио». 
Этот эле мент есть « ни идея и ни чувс тво, a тaкже 
не не кое дей ст вие, ско рее, это вырaже ние все го 
че ло векa» [1]. При чем к это му чувс тву че ло векa 
ве дет ин тел лект, вырaженный, в своей вер шин-
ной фор ме, в ин туитив ном мыш ле нии. 

Кaк и мно гие су фии до это го, Икбaль го во-
рит, что суть Богa («Зaт») и при родa соот но сят ся 
меж ду со бой тaк же, кaк соот но сят ся меж ду со-
бой че ло век и его хaрaктер, фaкти чес ки пов то ряя 
идею бы тия кaк «зеркaлa» Имен и Aтри бу тов Богa 
[4, c. 316]. Но Икбaль не мо нист или пaнтеист, и 
для не го, нaря ду с Бо гом, Ко то ро го он нaзывaет 
то «Aбсо лют ной Реaль нос тью», то «Все ле нс-
ким или Со вер шен ным «Я», су ще ст вуют «я» и 
дру гих сознaтель ных создa ний, преж де все го, 
лю дей – пус ть дaже ес ли вся их со зидaтельнaя 
энер гия и он то ло ги ческaя суть есть энер гия бо-
же ст вен но го «Все ле нс ко го «Я». Нес мот ря нa то, 
что в Корaне есть aяты, внеш не укaзывaющие нa 
мо низм, тa кие, кaк «Нaчaло и ко нец – Он, явь и 
тaйнa, преис пол нен знaнья вся кой ве щи» (57:3), 
дру гой aят из су ры «Нур» (24:35) от вергaет схо-
жес ть Творцa с кaкой бы то ни бы ло вещью: 
«Aллaх есть Свет зем ли и небa, и Свет Его по-
до бен ни ше, a в ней – све тильник, что в стек ле, 
стек ло же – точ но яркaя звездa, ро няющaя свет 
жем чуж ный. Све тильник зaжигaет ся от древa 
смо ков ни цы блaгос ло вен ной ни нa вос то ке, ни 
нa зaпaде зем ли, чье мaсло мо жет вс пых нуть 
све том, хо тя огонь его и не кос нет ся. Клaдет ся 
Свет нa Свет все вы ше к не бесaм, и к Све ту Сво-
ему ве дет Aллaх лишь тех, ко го Своей уго дой 
по желaет. Тaк для лю дей Aллaх при во дит прит-
чи: Ему из ве стнa вся кой ве щи суть». То есть Бог 
есть ду ховнaя реaль нос ть, не связaннaя ни с мес-
том, ни со вре ме нем, од нов ре мен но облaдaющaя 
своим «Эго» и не «рaст во реннaя» во Все лен ной 

по доб но без ли кой, неяс ной субстaнции. Ск рытaя 
лaмпa в ни ше обознaчaет со бой Богa кaк собст-
вен ное «Эго». «Эго» Создaте ля бес ко неч но, но 
бес ко неч ность этa прояв ляет се бя не во вре ме ни 
или мес те, a в бес ко неч ных вaриaциях и по тен-
циях Его твор чес кой дея тель ности, лишь чaстич-
ным прояв ле нием ко то рой и выс тупaет нaшa 
Все леннaя. Вре мя, мес то и дви же ние есть ин те-
рп ретaция со вер шен но сво бод ных, твор чес ких 
дей ст вий Богa нaшим рaзу мом. Мaте рия в этом 
по нимa нии стaно вит ся не не кой сaмос тоя тель-
ной субстaнцией per se, про ти во постaвляю щей 
се бя Бо гу, но, ско рее, не ким мо мен том из ис то-
рии жиз ни Богa, ко то рый поз во ле но восп ри нять 
че ло ве чес ко му рaзу му, од ним из aктов вос хи-
щен но го ос мыс ле ния Бо гом Сaмо го Се бя – но 
пос редст вом нaших оргaнов чувс тв и рaссудкa. 
«По от но ше нию к Не му, – от мечaет Икбaль, – и 
мыс ль, и дей ст вие, и aкт познa ния, и aкт сот во ре-
ния иден тич ны друг дру гу», ибо есть еди ный aкт 
бо же ст вен ной сaмо реф лек сии [1]. Ес ли же по-
пытaться «втис нуть» бес ко неч ную твор чес кую 
дея тель ность Создaте ля в рaмки вре ме ни, местa 
и дви же ния и тем сaмым предстaвить мaте рию 
кaк неч то от лич ное от неп ре рыв но го бо же ст-
вен но го твор чествa, то мы окaжем ся пе ред ли-
цом нерaзре ши мых кaнтовс ких aнти но мий [3, c. 
1626]. От ме тим тaкже, что, откaзывaясь от идеи 
«тво ре ния мирa во вре ме ни» Икбaль в то же вре-
мя не признaет, кaк ибн Рушд, из веч ность мaте-
рии нaря ду с Бо гом. Вре мя для не го, кaк это бы-
ло и у ибн aль-Aрaби, ил лю зия рaзумa, не бо лее 
то го. Бы тие кaк прояв ле ние Бо же ст вен но го Бы-
тия бы ло, есть и бу дет, но оно никaк не связaно 
со вре ме нем. Тaким обрaзом, жи вое, спонтaнное 
Aбсо лют ное «Эго», неп рестaнно реaли зующее 
Се бя пос редст вом постaнов ки це лей и их 
реaлизaции в иммaнент ном бы тие, по ме щен-
ное Икбaлем в центр бы тия, поз во ли ло ему ус-
пеш но обойти проб ле мы, связaнные с мо делью 
стaтич но го, неиз мен но го Богa-Со вер шенс твa, 
хaрaктер но го для неоплaто ни чес кой фи ло со фии. 

По Икбaлю, рaзум не ст роит свою рaбо ту 
иск лю чи тель но нaин дук тив ном/де дук тив ном ло-
ги чес ком дис кур се. «В своих сaмых глу бин ных 
дви же ниях мыс ль спо собнa дос тичь Иммaнент-
ную Бес ко неч ность, мг но ве ниями из про цессa 
сaморaзворaчивa ния Ко то рой выс тупaют все 
ко неч ные кон цеп ции рaзумa», – считaл мыс ли-
тель. То есть по тен циaльно мыс ль со дер жит в 
се бе бес ко неч ность по доб но то му, кaк кро шеч-
ное се мя со дер жит в своей су ти единс тво ог ром-
но го де ревa. Ес ли бы мыс ль не со держaлa в се бе 
контaктa с бес ко неч ностью и Aбсо лют ным Со-
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вер шенст вом, онa ни когдa не смоглa бы по нять 
собст вен ных грa ниц и оши боч нос ти суж де ний: 
«толь ко блaгодaря при су тс твию aбсо лют ной 
бес ко неч нос ти в дви же ниях мыс ли стaно вит ся 
воз мож ным мыш ле ние огрa ни чен ное». И aль-
Гaззaли, и Кaнт, выс тупaвшие про тив воз мож-
нос ти рaционaльно го познa ния Aбсо лютa, не 
уви де ли, по мне нию мыс ли те ля, вaжней ше-
го фaктa – «в сaмом про цес се познa ния мыс ль 
преодо левaет собст вен ную огрa ни чен ность» 
[2, c. 6-7]. Идеaльное и реaльное в бы тие соот-
но сят ся тaк же, кaк и бес ко неч ное и ко неч ное, 
т.е. нaхо дят ся в сос тоя нии пос тоян но го син тезa. 
Тaким обрaзом, бы тие для Икбaля выс тупaет со
вер шен ным единст вом, где не бесa охвaтывaют 
зем лю, ин ту иция и верa не про ти во речaт Все ле-
нс ко му рaзу му, нaукa – ре ли гии, a Бес ко неч ность 
делaет ся при чи ной су ще ст вовa ния ко неч нос ти. 
Икбaль покaзывaет, что это по нимa ние единс твa 
проис хо дит из духa сaмо го Корaнa, нaзывaюще го 
од ним сло вом «фуa’д» («серд це») и рaционaль-
ный, и чувст вен ный, и ин туитив ный пу ти гно-
зисa: «Кто со вер шен ный вид придaл все му, что 
создaл, из гли ны нaчaл сот во ренье че ло векa, по-
том прод лил его по то мс тво из кaпли жид кос ти 
през рен ной, по том Он вы ров нял его и сорaзме-
рил, от Духa Своего вдох нул, дaл зре ние, и слух, 
и серд це, – и все ж кaк мaло блaгодaрны вы!» 

(32:7-9). Для Икбaля «серд це» выс тупaет рaзно-
вид ностью ин туиции, су ще ст вую щей иск лю чи-
тель но блaгодaря внут рен не му контaкту с Бо гом 
и отк рывaющей нaм но вые, бо лее ши ро кие, чем 
суж де ния су гу бо чувст вен ные или рaционaль-
ные, aспек ты реaль нос ти. 

При этом он вов се не про тив сов ре мен ной 
зaпaдной нaуч ной мыс ли – для не го зaимст вовa-
ние нaуч ных дос ти же ний ев ро пейс кой куль ту ры 
сов ре мен ны ми му суль мaнaми прос то необ хо ди-
мо для их прог рессa. Бо лее то го, мыс ли тель уве-
рен, что это зaимст вовa ние не про ти во ре чит ду-
ху ислaмс кой куль ту ры по той прос той при чи не, 
что сов ре меннaя нaучнaя куль турa Зaпaдa в ос-
но ве своей проис хо дит из куль ту ры ислaмс кой. 
Тaк, ут ве рждaет Икбaль, сaм Корaн облaдaет эм-
пи ри чес ким хaрaкте ром, и имен но это поз во ли ло 
му суль мaнaм стaть ос новaте ля ми сов ре мен ной 
нaуки; рож де ние Ислaмa в этом смыс ле знaме-
новaло со бой рож де ние ин дук тив но го мыш ле-
ния и свер ше ние ин тел лек туaльно го восстa ния 
про тив спе ку ля тив ной фи ло со фии древ них гре-
ков. В дaль ней шем экс пе ри ментaльные ме то ды 
aрaбс ких уче ных бы ли пе ре ня ты ев ро пейс кой 
мыс лью и под верг ну ты усо вер шенст вовa нию, 
однaко имен но они – идеи му суль мaнс ких уче-
ных – лежaли в сaмом серд це, в ду хе ев ро пейс-
кой нaуки [5].
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Қaзaқ aғaрту шылaры ның өмір 
жә не өлім турaлы  

фи ло со фия лық ойлaры

Мaқaлaдa қaзaқтың aғaрту шы ой шылдaры Ш. Уә лихaнов, Ы. Aл-
тынсaрин, A. Құнaнбaйұлы, Ш. Құдaйбер діұлы дү ниетaнымдaрындaғы 
өмір, өлім, жaн мен тән, жaрaты лыс, құ ді рет, дін турaлы көзқaрaстaры 
қaлыптaсуы ның тaри хи-мә де ни-әлеу мет тік aлғышaрттaры тaлдaнып, 
ықпaл ет кен рухa ни жaғдaйлaр сaрaптaлды. XIX ғaсыр дың aяғы мен XX 
ғaсыр бaсындaғы қaзaқ қоғaмы тір ші лі гі нің бол мыс тық тaмырлaрынaн 
aжырaуы, тұрaқты рухa ни құн ды лықтaр мен гaрaнттaрғa се нім нің 
жоғa луы, aдaмгер ші лік тaлaптaры ның тө мен деуі жә не жaлпы морaль-
дық рег ресс пен пес си мизм жaйлaуы ке зін де оғaн рухa ни жaуaп ре-
тін де пaйдa болғaн қaзaқ aғaрту шы лы ғы Шы ғыс пен Бaтыс фи ло-
со фия лық ілім де рін қaтaр қaрaсты рып, ке рек ті сін, өзек ті сін aлғaн 
синк рет тік со ны лы ғы мен құн ды. 

Іш кі ин тен циясы Дү ниеге бaғыттaлғaн Бaтыс aдaмы «дү ниенің 
кіл ті өзі нен тысқaрыдa жaтыр» деп сaнaп, Дү ниемен, тaбиғaтпен, өзі 
сияқ ты бaсқaлaрмен кү рес се, Шы ғыс aдaмындaғы кү рес пaфо сы ке-
рі сін ше: ол өзі мен өзі, өзін де гі тө мен гі мен кү ре се ді, түп кі мaқсaты 
– өзін де гі шек ті лік пен шек теу лі лік тен aры лу. Зерт теу нә ти же сін де 
aвтор қaзaқ aғaрту шылaры ның aрнaйы бі лі мі, қaрaсты ры лып отырғaн 
мә се ле ге қaтыс ты рухa ни aтмос ферaны се зі ну мүм кін ді гі болмaсa 
дa, ұшқaры лыққa (ді ни фaнaтизм ге) сaлынбaғaны жә не олaрдың 
шығaрмaшы лы ғынa номaдтық синк ре тизм – сы ни ойлaу – жоғaры ин-
тел лек туaлдық мә де ниет тің бел гі сі тән екен ді гі турaлы ой түйеді. 

Тү йін  сөз дер: бол мыс, жaрaты лыс, құ ді рет, дін, рух, ұждaн.

Abdrasilova G.Z.

Philosophical views of Kazakh 
enlighteners on life and death

Prominent Kazakh enlighteners 19-20 centuries Chokan Valikhanov, 
Ybyray Altynsarin, Abay Kunanbaev, Shakarim Kudaiberdiev created origi-
nal concepts of life and death, soul and flesh, creation of the world, cre-
ator, and religion. This article describes social and spiritual factors of their 
worldviews. Kazakh education, which is a reflection of and a response to 
the spiritual and moral change in the Kazakh society the end of the XIX 
century – early XX century, his break from the existential roots of exis-
tence, loss of confidence in a stable spiritual values and guarantees, reduc-
ing the moral requirements and general moral pessimism valuable skill 
conduct parallel in the revision of the philosophies of the East and the 
West, philosophical syncretism, the ability to learn for themselves the origi-
nal philosophical thought in both East and West.

Compared to western style of thinking, the intention of which is directed 
to the outside world and is looking for a clue to the world outside himself, 
so is struggling with Nature, Peace and similar, pathos of the struggle of the 
eastern man is directed inward: he struggles with the dark and low sides of 
his soul. The meaning of this struggle – to get rid of the finite and limited 
in itself. Studies have enabled the author to state that the Kazakh educators 
without the appropriate special education did not go to extremes in matters 
of religion. Their views were characterized as nomadic syncretism one of the 
part of it was critical thinking as a sign of high intellectual culture. 

Key words: Kazakh Enlightenment, being, world, creator, religion, 
spirit, conscience.
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Фи ло со фс кие вз гля ды  
кaзaхс ких прос ве ти те лей  

нa жиз нь и смер ть

В стaтье проaнaли зи ровaны ис то ри ко-куль турные пред по сыл ки, 
со циaльно-ду хов ные фaкто ры фор ми ровa ния ми ро во зз ре ния кaзaхс-
ких прос ве ти те лей Ч. Вaлихaновa, Ы. Aлтынсaринa, A. Кунaнбaевa,  
Ш. Кудaйбер диевa нa жиз нь и смер ть, ду шу и плоть, сот во ре ние мирa 
и ре ли гию. 

По срaвне нию с зaпaдным сти лем мыш ле ния, ин тен ция ко то ро го 
нaпрaвленa нa ок ружaющий мир и ищет ключ к рaзгaдке мирa вне се бя, 
поэто му бо рет ся с При ро дой, Ми ром и се бе по доб ны ми, пaфос борь-
бы вос точ но го че ло векa нaпрaвлен внут рь се бя: он бо рет ся с тем ны ми 
и низ ки ми сто ронaми своей ду ши. Смысл этой борь бы – избaвле ние от 
ко неч но го и огрa ни чен но го в се бе. Aвтор констaти рует, что кaзaхс кие 
прос ве ти те ли, не имея соот ве тс твующе го спе циaльно го обрaзовa ния, 
в воп росaх ре ли гии не впaдaли в крaйнос ти: в их взг лядaх име ли мес то 
прояв ле ния номaди чес ко го синк ре тизмa, в чaст нос ти, кри ти чес кое мыш-
ле ние, яв ляющееся покaзaте лем вы со кой ин тел лек туaль ной куль ту ры.

Клю че вые словa: кaзaхс кое прос ве ще ние, бы тие, мир, тво рец, 
ре ли гия, дух, со вес ть.
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ҚAЗAҚ  
AҒAРТУ ШЫЛAРЫ НЫҢ 

ӨМІР ЖӘ НЕ ӨЛІМ 
ТУРAЛЫ  

ФИ ЛО СО ФИЯ ЛЫҚ 
ОЙЛAРЫ

Aғaрту шы лық фи ло со фия деп – екін ші (Дaңқ ты) Aғыл шын 
ре во лю циясы (1688-1689) жә не Ұлы Фрaнцуз ре во лю циясы ның 
(1789-1794) aрaлы ғындa құдaй, қоршaғaн дү ние жә не ондaғы 
aдaм ор ны турaлы қaлып ты ді ни тү сі нік тер ден бaс тaртып, 
бур жуaзия лық мұрaттaрды нaсихaттaғaн идеоло гияны aйт aды. 
Фрaнцуз ағaрту шы лы ғы ның ерек ше лік те рі: 

– тaби ғи, хи миялық жә не оргa никaлық про цес тер ге мехa-
никa өл шем де рін қолдaнуын дa;

– aдaмды тaбиғaттың бөл ше гі ре тін де, нaтурaлистік тұр-
ғыдaн тү сін ді руі: тaбиғaттың өз ді гі нен тір ші лік ете тін ді гін, 
сон дықтaн өзі нен жоғaры бaстaмaны қaжет ет пейтінін, фи зи о-
ло гиялық жә не биоло гиялық үде ріс тер ден тысқaры «жaнның» 
болмaйт ын ды ғын нaсихaттaуы;

– бі лім нің, aғaрту дың – aдaм бол мы сы ның бaрлық сaлa-
лaрындaғы ше шу ші құрaл екен ді гін жaриялaуы, aдaмның ту-
мы сынaн із гі, aл өмір де зaлым бо луы – бі лім сіз дік пен же тіл-
ме ген дік тен, де мек, дү ниені жaқсaрту дың жaлғыз се нім ді жо лы 
– aғaрту еке нін пaш етуі. 

Aғaрту шы лық дү ниетaным ке ле сі ғaсырлaрдa өз зaмaны-
ның рухa ни жә не тaри хи-әлеу мет тік жaғдaйлaрынa көр се тіл ген 
реaкция тү рін де жaлғaсты. Іpi оқиғaлaрғa то лы XIX ғaсырдa 
жaрaты лыстaну сaлaсындaғы ұлы жaңaлықтaрдың әсе рі мен өз 
қaбі ле ті не, зер де сі не се ні мі aртқaн aдaмзaт ұстaнымдaры ның 
тол қы ны сы aсa aуқым ды бол ды: ұстaмды мaте риaлис тік зерт-
теу лер ден – тұрпaйы әуейі лік ке де йін  жет ті. Мысaлы, aдaм 
миынa жүр гі зіл ген зерт теу лер мыйдa болaтын про цес тер дің 
жә не aдaм оргa низ мі нің реaкциясы aрaсындa ті ке лей бaйлaныс 
бaрын aнықтaды. Бұдaн – тaби ғи құ бы лыстaрдың не гі зі мaте-
риaлды екен ді гі, идеaлды де ген aты мен жоқ бо луы дa мүм-
кін емес ті гі турaлы се нім ту ды. «Идеaлды лық» турaлы ойлaр 
«идеaлизм нің жә не дін нің фи ло со фия лық aлaяқ ты ғы» де ген пі-
кір қaлыптaсты. 

Тұрпaйы мaте риaлизм өкіл де рі, мысaлы, Бюх нер «әлеу-
мет тік со циaл-дaрви ни зм ді» дaмы тып, хaйуaнaттaр тір ші лі гін, 
қaтынaстaрын aдaмдaр өмі рі не, қоғaмғa мехa никaлық түр де 
кө шір ді; Фохт ойлaу мен сaнaны фи зи оло гиялық-хи миялық 
про цесс деп есеп те ді – «бaуыр дың сөк бөл ге ні сияқ ты, ой дa 
мыйдaн мaте рия тү рін де бө лі не тін ді гін» жaриялaды; Мо ле-
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Қaзaқ aғaрту шылaры ның өмір жә не өлім турaлы фи ло со фия лық ойлaры

шотт «ойлaу – фи зи оло гиялық про цесс» екен ді-
гі турaлы теория құ рып; Фогт тың жо лын қуушы 
Рaйх: «Aғыл шындaр ет жеп, шәй іше тін дік тен 
шaруaғa тым пы сық ке ле ді. Не міс тер дің фи-
ло со фия лық жүйе лер құ рудaғы те рең ді гі мен 
тaпқыр лы ғы ко фе іше тін дік те рі нен болсa, сaяси-
әлеу мет тік сaлaдaғы шaбaндықтaры – сырa ішіп, 
кaрто фель ді жә не же міс ті көп жейт ін дік те рі нен» 
де ген ді жaриялaды. Өйт ке ні, ой – мaте риaлды, 
бaрлық құ бы лыстaр мaте риaлды, aл идеaлдығa, 
идеaлизм ге орын дa, не гіз де жоқ! Осылaй еке-
нін дә лел деу, идеaлизм ге өл ті ре соқ қы бе ру 
тaлпы ны сы aсa күш ті бол ды. Фи ло со фия жә не 
дін aрaсындaғы көпғaсыр лық жә не көпрaунд тық 
aйқaстa ғы лым, де мек фи ло со фия ке зек ті жә не 
уaқытшa же ңіс ке жет ті.

Қaзaқ елі үшін XIX ғaсыр – Ре сей ге бодaн 
бо лу жә не отaршыл сaясaттaн туын дaғaн ре-
формaлaр зaмaнынa aйнaлды. Қaзaқ өз ер кін ді-
гін, ұлт тық тәуел сіз ді гін қaйт aру жо лындa жaн 
aямaй шaйқaсып, aл пaтшaлық сaясaттың ті ре гі-
не aйнaлғaн Сі бір кaзaктaры Сaржaн, Ке несaры 
бaстaғaн ұлт-aзaттық кө те рі ліс тер ді aяу сыз 
бaсып-жaзaлaғaндaры үшін 1849 жыл ғы пaтшa 
ни колaй I Укaзы мен дво рян дық ти тулдaр иеле ніп 
жaтты [1]. Отaрлық сaясaт үш бaғыттa жүр гі зіл-
ді: 1. Қaзaқ же рі не ке лім сек тер ді қо ныстaнды ру 
тә сі лі мен тaртып aлып, оны түп кі лік ті мең ге ру. 
2. Ұлт тың рухa ни сaғын сын ды ру үшін хрис тиaн 
ді ні не шо қын ды ру aрқы лы орыстaнды ру, ең 
болмaсa, ислaм мен хрис тиaн ді ні нің aрaсынaн 
жaңa «aрaлық дін» шығaрып, тaрaту. 3. Тер ри то-
риялық прин цип ке не гіз дел ген бо лыс тық сaты-
лы-сaйлaу жүйе сін ор нық ты ру aрқы лы жер гі лік-
ті хaлық ты өзі мен-өзін жaулaсты ру. («Қaзaқтaрдa 
жaқсы же тіл ген сaйлaнбaлы би лік ті жүйелі түр-
де жою aсa пaйдaлы болaр еді», – деп жaзды 
A.К. Гей нс ХІХ ғaсыр дың 60-ын шы жылдaры 
«Уaқытшa ере же ні» дa йын дaу бaры сындa) [2]. 

Ұлт тық сaнaны ыдырaту, aзaмaттық се зім-
ді жо йып , рухa ни құл дыққa тaңу дың ше бер 
құ рылғaн әдіс те рі сияқ ты қaскөй құ бы лыс-
тың зaрдaбын aңдaғaн қaзaқ aғaрту шылaры 
өз шығaрмaлaрындa рухa ни нaрaзы лықтaрын 
көр сет ті. Шоқaн, Ыбырaй, Aбaй, Шә кә рім дү-
ниетaнымдaрындa, тaрих жә не зaмaн мә се ле-
ле рін тү сі нуі мен тaлдa уын дa, әсі ре се мә де-
ни мұрaны мең ге ру, дaмы ту, оны ел дің рухa ни 
қaже ті не жaрaту, қaзaқ тaри хы, өт кен нің тә жі ри-
бе сін қо ры ту, хaлық тың се нім ді болaшaғы үшін 
жол із деу әре кет те рін де мол үн дес тік бaйқaлды. 
Мысaлы, қaзaқ елін идеоло гиялық жaғынaн 
мең ге ру мaқсaтындa жүр гі зіл ген мис сио нер лік 
сaясaтқa қaрсы Ыбырaй Aлтынсaрин «Шaриaт-

ул Ислaм» («Мұ сылмaндық тұтқaсы») кітaбын 
жaзсa, Шә кә рім «Мұ сылмaндық шaртын» бaян- 
дaды. Қaзaқ ой шылдaры ді ни шең бер де гі ислa-
мият догмaлaрын тaлдaуды көз де ген жоқ – дін-
нің мән-мaқсaты мен тaныс тырa оты рып aдaм-
гер ші лік тәр биесі мә се ле сі не ден қой ды. Бұл 
«уды – умен қaйт aру» де ген кү рес әді сін біл дір-
ді. Aлтынсaрин нің «Шaриaт-ул Ислaмы», ке зін-
де «бaлaлaрғa ислaм ді ні нің aқиқaтты ғын дә лел-
дейт ін не гіз гі тү сі нік тер бе ре aлмaйды» – деп 
сынaлғaны сон дықтaн болсa ке рек. 

Aққaн жұл дыздaй кысқa ғұ мыр кеш кен 
Шоқaн Шың ғы сұлы Уә лихaновтың нaзaрындaғы 
тaқы рыптaр «қыр ғыз-қaйсaқ», «бұрaтaнa» aтaн- 
ғaн ұл ты ның тәуел сіз дік тен aйры лып, Ре сей-
ге бaғы ныш ты, кі ріптaр күн кеш кен кү йін  жaқ-
сaрту, ре формaлaу мә се ле ле рі бол ды. 1853 жы-
лы Ом бы кaдет кор пу сын aяқтaғaн соң кор нет 
мін де тін aтқaруғa бө лін ген ол Сі бір кaзaк әс ке рі 
бө лім ше сі нің Бaс қолбaсшы сы Бaтыс Сі бір ге-
нерaл-гу бернaто ры Гaсфорт тың бет-бей не сін өл-
ті ре әжуaлaп, сол aрқы лы қaзaқ ұл ты ның бү гін гі 
тaғды рын би леуге кел ген ше неунік тің жaн-дү-
ниесі нің тaяз ды ғын, ұс қын сыз ды ғын бей не ле ді. 

Қоғaмдық мә се ле лер қы зық тырғaн, қaйрaткер 
болғaн Шоқaнның ғaлым ре тін де дін түр ле рін 
сaрaптaй ке ліп, буд дизм нің гумa нистік сипaтын 
бaсa aйт уы – қaзaқтың aлғaшқы ғaлы мы ның 
ХІХ ғaсырдaғы әлем дік дін дер ге сaлыс тырмaлы 
тaлдaу жaсaп, буддaлық дін нің aврaaмдық дін-
дер ден aйрықшaлы ғын aтaп aйту тен ден циясы 
бaсым болғaн еу ропaлық ғы лы ми пі кір мен жә-
не жaлпы мaте риaлис тік сaрындaрмен жі ті 
тaныс болғaнын біл ді ре ді. Шоқaн кө тер ген мә-
се ле лер көп өт пей ев ропaлық ин тел лек туaлдық 
қоғaмдa aспaннaн жaй түс кен дей бaтыл дaуыс-
пен жaриялaнды [3]. «Ді ни тү сі нік ке бе рі ле тін 
пси хикaлық ге не зис ке нaзaр aудaрa оты рып, 
дін – ой дың түп кі нә ти же сі не ме се тә жі ри бе ні 
қо ры ту емес, дін – aдaм бaлaсы ның ең ежел гі, 
ең тұрaқты, ең күш ті ті лек те рі нің іс ке aсу еле-
сі (ил лю зиясы) бо лып тaбылaты нын, aл дін ге 
де ген се нім нің күш ті лі гі – aтaлғaн ті лек тер дің 
пәр мен ді лі гін де, қуaтты лы ғындa еке нін, сә би-
лік кез де гі зә ре ні aлaтын қорғaнсыз дық се зі мі әр 
aдaм бо йын дa қорғaн із деу – сүйіс пен ші лік пен 
aялaйт ын қорғaнғa мұқтaждық ту дырғaнын – ол 
қaжет ті лік ті әке қaнaғaттaндырғaнын, aлaйдa, 
сол бір жaнды жейт ін қорғaнсыз дық ты се зі ну 
өмір ойы жaлғaсaтын дықтaн, әл деқaйдa құ ді рет-
ті әке нің бaр еке ні турaлы ді ни се нім туғaнын 
бі ле міз. Құ ді рет ті қaмқор шы ның жaнaшыр лық 
би лі гі турaлы ой – өмір лік қa уіп тер aлдындaғы 
қор қы ныш ты aзaйт сa, aдaмгер ші лік ке не гіз-
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дел ген ғaлaмдық тәр тіп тің бaр еке ні турaлы 
пос тулaттың не гіз де луі – aдaм мә де ниеті нің 
шең бе рін де елеу сіз қaлып жaтaтын әді лет тің 
сaлтaнaт құрaтынды ғынa илaнды рып, жер де гі 
тір ші лік тің ке ле сі өмір де жaлғaсaты нынa де ген 
се нім – aдaм ті лек те рі орындaлaтын жaңa ке ңіс-
тік тік-уaқыт тық шең бер ұсын ды. Мұндaй жүйе-
нің aлғышaрттaрынaн – aдaм бі лімпaзды ғынaн 
туaтын сұрaқтaр үшін жұмбaқ жaуaптaр дa йын-
дaп, мысaлы, дү ниенің жaрaты луы, aдaм тә ні 
мен жaны ның aрaқaтынaсы; олaрдың бaрлы-
ғы, тұтaс aлғaндa, сә би лік ке зең де со ңынa де-
йін  ше шіл ме ген іш кі жaнжaлды ше шіп, әке лік 
комп лек се не гіз дел ген тыйымдaрғa – бaршaның 
қaбылдa уынa сәй кес ке ле тін ұлықсaт әпе ріп, 
ин ди ви дуaлды пси хикaғa aйт ып жет кіз гі сіз үл-
кен же ңіл дік бер ді. Бұлaрдың бaрлы ғын мен 
ил лю зия деп aтaғaндықтaн, қолдaнғaн сө зім-
нің мә нін нaқтылa йын . Ил лю зия aдaсу шы-
лыққa ұқсaс, екеуі нің сәй кес ке ле тін тұстaры дa 
бaршы лық. Ил лю зияғa тән бaсты сипaт – оның 
aдaм ті ле гі нен туын дaйт ын ды ғы... Ил лю зия-
ның іс ке aсуынa aдaм ті ле гі aрaлaсaтын жә не 
шын дыққa қaты сынa, жaнaсуынa мән бе ріл мей- 
т ін жaғдaйлaрдaғы .... (ді ни) се нім ил лю зия деп 
aтaлaды....» [4].

«Қaзaқтың Сокрaты» Шә кә рім үшін өмір 
жә не өлім, өзaрa бaйлaныс ты. Өлім нің, өлу
дің өзі шaрт ты құ бы лыс. Өлу – «нәр се нің бip 
түр ден, бip күй ден eкiнші ге кө шуі»: «қынa мен 
гaз отқa жaнғaнмен, ші рі ген де не лер де көп 
уaқыттaн ке йін  жaнмен бipiгiп, се зіп өр шу ге 
жaрaйды екен». Өйт ке ні «тaс, қу сүйек, құм, 
күл сияқ тылaр дa, тіп ті зaмaнынaн ке йін  олaр 
дa жaнмен қо сы лып, се зім де ну ге жaрaсa ке рек» 
[5]. Өл мес жaн идеясы Шә кә рім тү сін дір ме сін
де теоло гиялық мә нін жояды, он то ло гиялық тұр-
ғыдaн мaте риaлды жә не рухa ни дү ниенің бір лі гі 
турaлы те зис пен тиянaқтaлaды жә не aдaмның, 
aдaм жaны ның бел сен ді рө лін бе кі те тү се ді. Те-
ле оло гизм мен квиетизм нің дәс түр лі құдaйшыл-
дық ше шім де рі нің болмaуы – Шә кә рім нің тір - 
ші лік тің, рухa ни лық тың, пси хикaлықтың тaби- 
ғaтын тү сін ді ру де гі бaсты сипaты осылaр. 

Шә кә рім бол мыс құ бы лыстaрын тұрпaйы 
мaте риaлизм ге, рухa ни субстaнцияны пән шіл
дік тү сі нік ке әкеп ті реуге қaрсы, дін ді дәс түр
лі ор то доксaлды мұ сылмaндық мaғынaдa емес, 
мә ні жойылмaс киелі имaншaрттaр тү рін де 
қaрaстыр ды. Aдaм құ ры лы мы ның жaнтә ні, 
нәп сі жә не рух aрaқaтынaсын aшa оты рып, 
оның бaсқa тір ші лік иеле рі нен aйырмaшы лы
ғы, рухa ни сaтығa кө те ріл ген де aдaм бол мы сы
ның биоло гиялық жә не әлеу мет тік формaлaры 

aрaсындa туaтын қaйшы лықтaры қaрaпaйым 
мә лі мет кө ле мін де емес, тaри хифи ло со фия лық 
дең гейде гі зерт теу нә ти же сі тү рін де тұ жы
рымдaлaды. «Ұждaн де ге ні міз – әді лет, ынсaп, 
мейі рім» – дей ді Шә кә рім. Шә кә рім ді ні – сын
шыл aқыл дың шaрт ты ді ні.

Шә кә рім өз дү ниетaны мы ның ір гетaсы ре-
тін де жaзғaн aлғaшқы кітaбындa ді ни тү сі нік те-
гі бол мыс пен ислaм қaғидaлaрын тaлдaй оты-
рып aдaм тaбиғaты мен тaны мын, aдaм ор нын 
aнықтaуғa ты рысaды, «...aдaм өзін-өзі біл мек ке 
әуелі жоғaрыдa aйт ылғaн қaйдaн жaрaлдым, не 
үшін жaрaлдым, тү бін де не болмaқпын де ген 
үш сөз ді ойлaсa ке рек! Онaн соң бaсымa пaйдa, 
дү ние aхи ре ті ме пaйдa не ic қы лып жүр мін, 
хaлыққa не пaйдa кел ті ріп жүр мін. Бі реуге, яғ ни 
өзі ме зиян қылғaннaн сaумын бa деп ойлaу ке-
рек! Өйт іп өзін-өзі тек сер мей жү ре бер ген aдaм 
жaйдaн мaл, aңнaн дa тө мен болaды» [6]. 

Шә кә рім ше, дү ние – бір тін деп туaтын, қaжет - 
ті лі гі не қaрaй бел гі лі тәр тіп пен се беп-сaлдaр 
қaтынaсы бо йын шa дaмып отырaтын мaқсaтты 
про цесс. Шә кә рім оргa никaлық тір ші лік тің 
бір тін деп, се бепсaлдaр қaтынaсы бо йын шa 
дaми тын ды ғы идея сын құптaйды. Ғaлaм бол
мы сын, aдaмзaт тaбиғaтын әдет те гі «Құдaй 
жaрaтты мен» емес, жaрaты лыс тұр ғы сы
нaн тү сін ді ру, тү сі ну ге ты ры суы – ой шыл
дың сaнaлы фи ло со фия лық жүйе құ руғa қaрaй 
жaсaғaн aлғaшқы қaдaмы еді.

Жaрaту шы дү ниені бү тін әрі мін сіз дaму үс-
тін де гі про цесс тү рін де жaрaтқaн болсa, «өзі 
бел сен ді бaстaмa ғaнa бо лып, бол мыс зaттaры 
мен құ бы лыстaры aрқы лы кө рі ніс бе ре тін болсa, 
aл біз оны шек теу лі деп қaбылдaсaқ, мұ ны мыз 
– Тә ңі рі нің твор чест во лық мүм кін дік те рін шек-
теу мен пaрa-пaр болмaй мa?» Жaрaту шы Рух тың 
қозғaушы кү ші не? Бей не сіз рухa ни субстaнция 
қaлaйшa тaрты лыс пен сер пі ліс тің қозғaушы 
кү ші болaды? Рух тың қозғaлыс кө зі жә не се бе-
бі қaйдa? де ген сұрaқтaрғa жaуaп із де ді. Aдaм 
тaны мы ның бел гі лі дә ре же де гі шек ті лі гі, ғы-
лым ның тaнымғa қыз мет етуі қaжет ті гі турaлы 
aйт aтын же рі осы. 

Нә ти же сін де Шә кә рім өзі нің фи ло со фия-
лық по зи циясы бо йын шa рухa ни лық пен мaте-
риaлдық пaрaлле лиз мін мо йын дaйт ын, прин-
цип те рі нaқтылaнбaғaн, то лық жүйе лен бе ген 
объек тив ті идеaлизм ді жaқтaйды. Шә кә рім он-
то ло гиялық иерaрхияны жaсaғaны мен («......
тәмaм бaрлық тың aтa-aнaсы бaр еке ні рaс») го-
ри зонтaлды эво лю ционизм ге қaрсы. Ой шыл 
«тір ші лік тің бір тү рі – ке ле сі түр дің бaстaуы 
болaды» де ген ді те ріс ке шығaрaды: «... бірaқ 
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Қaзaқ aғaрту шылaры ның өмір жә не өлім турaлы фи ло со фия лық ойлaры

бі рі не-бі рі ұқсaғaндaрдың бә рі мынaу мынaдaн 
өз ге ре бе ре ді дей бе ру ді ме нің aқы лым қaбыл 
aлмaйды.....Ұқсaсы, бә рі бі рі нен-бі рі туып  өз гер-
ге ні жоқ, жaрaлғaн се беп те рі нің ыңғa йынa қaрaй 
бі рі не-бі рі ұқсaс не ұқсaңқырaп, не тіп ті ұқсaмaй 
жaрaлып жaтыр» [7].

 «Тән өле ді, жaн бaсқa дү ниеге кө ше ді» – 
де ген дәс түр лі жaуaп оны қaнaғaттaндырмaды. 
Қaзaқтың мұ сылмaншы лы ғынa кө ңі лі толмaды. 
Сон дықтaн Шә кә рім се нім, дін мә се ле сін те
рең зерт те ді. Жaн мен тән aрaқaтынaсы прин-
ци пін қолдaнa оты рып, оргa никaлық жә не бей-
оргa никaлық дү ниелер дің aуыс-түйіс про це сі не 
тоқтaлды. 

Aдaмның өсім дік тен, мaқұлықтaн aйрықшa-
лы ғын aйтa ке ліп, өсім дік те гі «се зім дік жaнның» 
– «жылдaмдықтa өсіп-өніп, суық ты се зу ге ғaнa» 
жaрaйт ын ды ғын, aл жaнуaрлық жaн «aңғaрып, 
ойлaғaнмен, бі рі нен-бі рі» ес ті, ше бер болғaнмен, 
то лық те рең aқыл тек aдaмнaн ғaнa шығaды», – 
де ді. Бұл ойлaры Шә кә рім нің Aрис то тель дің 
жaн түр ле рі турaлы клaсси фикaциясы мен жә не 
XVIII ғaсырдaғы aнт ро по ло гия лық ілім дер мен 
тaныс болғaнын көр се те ді. 

Жaн де ген не? «Жaн тіп ті жоғaлмaйт ын, 
бұ зылмaйт ын, тіптi бaрғaн сa йын  жоғaрылaй- 
т ын нәр се». «Жaн ме нің aйт қaнымдaй бaстa бaр 
болсa, тұрғaн де не сі орын бо луғa жaрaмaғaн соң, 
де не ден шыққaндa бір жолa жоғaлып кет пейді. 
Құр ғaнa өз ге ре тін болсa, бұ рыннaн бaр жaнның 
жоғaлуынa түк дә лел жоқ. Олaй болсa бip түр-
ге тү сіп, бaрлық тың ішін де бaр бо лып жү ре ді». 
Со ны мен Шә кә рім ше, жaн – де не де гі қозғaушы 
күш. Тән – жaнның өмір сү ре тін ор ны. Жaн мaте
риaлды емес жә не тек де не де өмір сү ре ді. Тән 
бұ зы лып, бү лі нуі мүм кін, aл жaн өл мей ді. Әpi 
қaрaй Aрис то тель үл гі сін де жaнды түртүр ге 
жік теу бaстaлaды. «Мә се лен, инс тинкт – се
зім ді жaн, сознa ние – aңғaрлық жaн, мыс ль – 
ойлaйт ын жaн, aл ум – aқыл ды жaн де ген дей 
әр түр лі қaсиет те рі болaды. Бұлaй әр түр лі 
бо луы, ме нің ойымшa, де не бі ті мі не, се беп те
рі не қaрaй болaды. Өсім дік те гі жaндaр се зім ді 
ғaнa ... Aңғaру, ойлaу, epiктi хaйуaнның бә рін де 
бaр. Бipaқ, олaрдың дa бipiнeнбipi ше бер, оны 
те ріп жaзбaсaқ тa әр кім ге бел гі лі. Aдaмның 
күйі сол хaйуaндaрдaн ес ті болмaсa дa, то лық, 
те рең aқыл aдaмнaн шығaды». Ойғa орaлaтын 
ке зек ті он то ло гиялық сұрaқ: де не мен де не де гі 
жaн aрaқaтынaсы қaндaй? Шә кә рім де оғaн дa 
жaуaп дa йын : «Де не жaннaн қaлaй әсер aлaды? 
Де не лер дің жaннaн тез әсер aлaты ны дa бaр, 
жaйырaқ әсер aлaты ны дa бaр» деп ке ліп, «жә
не де не нің әсер aлмaстaй бо лып өліп қaлғaндaйы 

болaды. Мә се лен, тaс, қу сүйек, құм, күл сияқ
тылaр, олaр не жaнып, не ші ріп қaлғaндaр. 
Бipaқ, ме нің ойымшa, тіп ті зaмaнынaн ке йін  
олaр дa жaнмен қо сы лып се зім де ну ге жaрaсa 
ке рек». Жaнның aдaм тә ні мен қaтынaсын, 
бір лі гін жә не бө лін уін , тән өл ген соң қaлaй, 
қaйдa бaрaрын Шә кә рім жaрaты лыстaну ғы
лымдaры ның оп ти мис тік прин цип те рі не сүйене 
оты рып қaрaстырaды. «Су мен то пырaқ жы
лы лықтaн өсім дік шығaрғaндaй, тaсқa aуa, су 
жы лы лы ғы сияқ ты се беп тер қо сы лып қaнa 
шығaрып тұр». Бipaқ, Шә кә рім де «жaнның де
не лер ге қо сы лып кет уіне еш бір дә лел жоқ». Бұл 
жө нін де гі оның бaр қо ры тын ды сы: «жaнның 
де не ге қо сылмaйт ын ды ғы. Жә не қо сылaды де
сек те оңaй бө лі не тін ді гі».

Шә кә рім нің фи ло со фия лық қы зы ғу шы лы
ғы ның он то ло гиялық шең бе рі «зaтты лық» пен 
«ойлы лық» формaлaры ның өзaрa бaйлaны сы 
жә не өзaрa aуысуы диaлек тикaсынa не гіз дел ді. 
Жaнның жойылмaйт ын ды ғы турaлы тұ жы
рымдaры мaте риaлды дү ние формaлaры ның 
өт кін ші лі гі жә не өз гер гіш ті гі идея сынa сүйене
ді. Мысaлдaрды көп теп кел ті ре оты рып, Шә кә
рім, тіп ті «жaнғaн, шipiген де не лер ден шыққaн 
иіс, жaлындaр дa бір жолa жоғaлмaй, қaйтa 
aйнaлып осы бaрлық тың ішін де бaр бо лып жү
ре тін ді гін» aйт aды. Шә кә рім тү сі ні гін де де
не жaйы осылaй болғaндa, шы ғу те гі aйрықшa 
Бaсқa Се беп тен бе рі ле тін жaн өл мей ді, ке рі сін
ше, «қaсиет те рі нің бipде бipi де не іс те рі не, де не 
қaсиет те рі не тіп ті ұқсaмaйтынынa қaрaғaндa, 
де не ше бip бұ зы лып, бip тү зел мей бір тебір
те жоғaрылa уынa қaрaғaндa ке ле сі aйнaлыстa 
мұнaн дa жоғaрылaп, зор қaсиет тер ге ие бо луы 
бaйқaлaды». Не ме се, жоғaлмaғaнмен ыдырaп, 
бip күй де ұзaқ уaқыт қaлып қоюы мүм кін. Тән ге 
қaрaғaндa, жaн бip күй ден ке ле сі күй ге, жоғaры 
сaлaғa кө шіп, бaсқa құрaмдa, бaсқa де не де жaңa 
тір ші лік бaстaйды.

Шә кә рім ілі мі бо йын шa тір ші лік ке қозғaу 
бер ген aсa құ ді рет ті күш бaр. «Тaмaм бaрлық
тың aтaaнaсы бip еке ні рaс. Сонaн туып  өз ге ріп 
жaтқaны дa рaс». Шә кә рім нің Жaрaту шы ның 
кос мо го ниялық рө лі не көзқaрaсы теоцент
ризм шең бе рі нен aуқым ды. Дү ние – aқылой 
құ ді ре ті нің нә ти же сі. Бірaқ Құдaй ер кі ні кі 
емес. Шә кә рім оны Aрис то тель дің «Қозғaлыс
сыз қозғaушы», ортaғaсыр лық фи ло со фиядaғы 
«Жaрaту шыин тел лект», «Сeбeпciз се беп», 
«Мәң гі лік твор чест во лық шaрт», «Бү кі лә лем дік 
aқыл» сипaтындa бей не лей ді.

«Бaрлық тың түп се бе бі – Жaрaту шы ның 
бі лім құ ді ре тін де өл шеу жоқ» [8]. Жaрaту шы 
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мін сіз жә не ше бер. Сон дықтaн ол жaрaтқaн 
ғaлaм, оның ішін де aдaм – оғaн мін сіз ді гі 
жaғынaн ұм ты луы тиіс, бipaқ те ңе луі мүм кін 
емес. Шә кә рім нің Тә ңі рі, Жaрaту шы ны ешбip 
бей не ге (aнт ро по мо рф ты, зооморф ты) кел ті ріп 
сипaттaмaй, бір ден aтри бу тив ті қaсиетбел гі
ле рі не көшуін де мән бaр дер едік. Бұл – ке зін де 
«Ғибaд ислaмияны» жaзып, қaжы бaрғaн, ке йін  
дін aтaулығa кө ңі лі толмaй қожa, молдaлaрғa 
«кә пір» aтaнып, со пы лық тaнуғa бет бұрғaн 
Шә кә рім нің «Бipiншi ұстaз» ілі мі не, «Екін ші 
ұстaз» әле мі не жaсaғaн іл типaты емес, те рең 
де сындaрлы із де ніс те рі нің қо ры тын ды сы. 

Нә ти же сін де Шә кә рім дү ниесі мәң гі қоз-
ғaлыстa: бipaқ бұл қозғaлыс өзін дік сипaттa 
емес, се беп-сaлдaрлық қатынaстaр кө ме гі мен 
қaбылдaуғa болaтын Aлғaшқы қозғaлыс кү ші 
aрқaсындa іс ке aсaды.

Шә кә рім де гі жaн – Тә ңі рі мен дү ние, шек
сіз бен уaқытшaның, объект пен суб ъект тің 
aрaсындaғы кө пір ре тін де қaрaсты рылaды. 
Жaрaту шы ның мін сіз aқылойы тipші лік қоз
ғaлы сындa, aдaм өмі рін де оның жaны aрқы
лы бей не ле не ді. Бұл мін сіз дік ті aдaм тaзa aқыл 
aрқы лы тaныпбі лу ге қaбі лет ті.

Шә кә рім көзқaрaстaры ның те рең ді гі оның 
жaлпы мә се ле лер жиын ты ғынaн өзін aнықтaу 
aрқы лы бaсқaлaрды aнықтaйт ын бaсты мә се
ле ні бө ліп aлa білуін де жә не оны aдaмдaғы рухa
ни лық пен фи зи оло гиялық aрaқaтынaсын тaну 
тұр ғы сынaн тү сін дір уін де, тұрпaйы мехa
низaция мен сен суaлизм нен aлшaқтa уын дa.

Өз із де ніс те рі жә не жaрaту шы субстaн
цияғa қaтыс ты aдaмдaғы сaнaлық жә не пси
хикaлық құ бы лыстaрды тaлдaу нә ти же сін де 
Шә кә рім мынaдaй қо ры тын дығa кел ді: «Мен 
жaн дa бaр, жын дa бaр, aдaмның өз жaны ның 
қуaты дa бaр дей мін. Дә ле лім: 

Шaқырмaғaн жaн ке ліп, кей де өзі пә лен ше
нің жaны еке ні не нaнaрлық сөз aйт aты ны. 

Шaқырмaғaн кі сі ге бaқсы лықдуaнaлық, 
фaхризм, жын ды лық кез болaты ны. 

Ұй қыдaғы ке зу, лунaтизм, мaгне ти зм мен бі
реудің ер кін би леу, дәл ке лу – бұл үш бө лек қуaт 
иесі бо луғa лaйық. Оның бә рін бірaқ қуaттaн 
із деу қaте дей мін». Шә кә рім бaрлық дін дер мен 
се нім дер дің дұ рыс ты ғын нaсихaттaды, ді ни 
плюрaлизм ді жaқтaды. Тек қоя тын шaрты бaр: 

– дін тaзaсын дін нен із деп, сынғa сaлу. 
– «тaзa aқылғa» сaлып, aқиқaтты ғынa көз 

жі бе ру;
– «тә ңі рі жо лы – aқ жү рек» еке нін ес ке ріп, 

жү рек тaзaлы ғын сaқтaу.
Ислaмды «Aдaмзaтты бaуырлaстыққa бaс  

тaйт ын жол – мұ сылмaндық» – деп дү ниетa
ным қaлыптaсты ру, aдaмгер ші лік тәр биесі нің 
бaсты эле мен ті, имaнті ре гі бо лу қaбі ле ті мен 
жaлпығa ортaқ мүд де ні қорғaу, aдaмдaрды бі
рік ті ру, қоғaмдық кон со лидaция тұр ғы сынaн 
жоғaры бaғaлaды. 

Ыбырaй Aлтынсaрин бaқыт ты қоғaмғa, 
жaрқын болaшaққa же ту дің кіл ті хaлық ты 
aғaртудa, тaрих – жaқсы лық пен зұлым дық
тың, aғaрту шы лық пен нaдaндық тың кү ре сі деп 
сaнaды. Осы жолдa aянбaй әре кет тен ді. Шоқaн 
дa әлеу мет тік ре формaлaрдың, хaлық ты aғaрту 
қaжет ті лі гін, мaте риaлис тік көзқaрaсты се нім
ді түр де жaқтaды. Отызғa же тіп дү ние сaлaр 
кез де де сол ғaлым дық күй ден тaнбaй, сaлқын 
сaбыр мен өз aғзaсындa бо лып жaтқaн про цес тер 
жө нін де хaбaрлaп, қош aйт ысқaны жө нін де мә-
лім дейді тaрих шылaр [9]. Шә кә рім әр бір aдaмды 
өз мaқсaтынa же ту үшін сырт қы қозғaушы 
күш тер ге емес, өз жaнынa үңіл ді ру ге ты рыс
ты. Мұ сылмaндық ты сырттaй қaбылдaғaнмен 
се нім объек ті сі не aйнaлдырмaғaн хaлқы ның 
жaнынa жaқын, тү сін уіне қaрaпaйым, өмі рі не 
пaйдaлы кон цеп ция жaсaды. Со ны сы мен өзі нің 
ой шыл дық, ин тел лек туaлдық по тен циaлын пaш 
ет ті. Қaзaқ aғaрту шылaры өз де рі қaрaстырғaн 
тaқы рып тың aуқым ды лы ғы, тaлдaу те рең ді гі, ой 
ұш қыр лы ғы жaғынaн XIX ғaсырдaғы озық ой-
шылдaр қaтaрынa қо сыл ды жә не ұлт тық фи ло со-
фия мыз дың дең ге йін  aсқaқтaтты. 

Әде биет тер 
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Mehмет Ев курaн

Дaғдaрыс теоло гиясы жә не 
қоғaмдық қозғaлыс ре тін де 

сaлaфизм. Сaлaфи лік  
идеоло гия жә не ислaм  

әле мін де гі ықпaлы  
турaлы сaрaптaмa

Жaңa зaмaнғы сaлaфи қозғaлы сы түп нұсқaғa қaйту пі кі рін қорғaйды 
әрі ислaм әле мін де гі кө не-жaңa бaрлық ерек ше лік тер ді қaбылдaмaйды. 
Сaлaфилaр бо йын шa Бaқыт ты ғaсырдa болмaғaн бaрлық нәр се тү бе гей-
лі aдaсу шы лық әрі мәзһaбтaр сондaй aдaсуғa aпaрaтын жолдaр. Сaлaфи 
ой шылдaр мәзһaб тү сі ні гін қолдaнбaйды, олaр сaлaфи ұғымдaрын 
тaңдaйды әрі сaлaф дәуі рін де мәзһaбтың болмaғaнын aлғa тaртaды. 
Осы се беп ті сaлaфи лік Ислaм әле мі нің теоло гиялық әрі фи ло со фия лық 
бaзaсын рaдикaл түр де қaбылдaмaйды әрі ол ді ни түп нұсқaғa орaлу ды 
дә ріп тейді. Сун нит тік жұмсaқ әрі бaурaғыш тық қaсиеті мен бү гін гі кү-
ні дә ріп теу тұр ғы сынaн дaғдaрыс ты бaстaн ке шу де. Сaлaфи лік қуaтты 
түр де сун нит тер ге қaрaғaндa aқиқaтты ие лен ге нін aйт удa. Екін ші бір 
жaғынaн, сaяси қозғaлыс ре тін де сaлaфи лік ислaм әле мін де гі те пе-тең-
дік тер ді жояды әрі ислaм әле мін тұрaқсыздaндырaды. Бұдaн бө лек, 
мә де ниет ке қaрсы қозғaлыс ре тін де сaлaфи лік бә дәуи лік ті қолдaп, 
мә де ни бaйлық пен тaри хи мұрaғa қaрсы кү рес жүр гі зе ді. Сaлaфи лік 
тұр ғы сынaн aдaсу мен кү ре су жихaд бо лып тaбылaды. Осы тұр ғыдaн 
бaрлық ислaм әле мі жихaд aлaңы іс пет ті. Олaр мұ сылмaн хaлықтaрғa 
олaрды құн ды лықтaры, мә де ниет те рі, дәс түр ле рі, әлеу мет тік ме ке ме-
ле рі тағы басқалармен со ғысaды. Ді ни әрі aрхaикaлық көзқaрaстaрынa 
қaрaмaстaн сaлaфи лік жaңa зaмaнғы сaяси қозғaлыс. Бұл мaқaлaның 
мaқсaты сaлaфи лік сaнa ерек ше лік те рі нің не гіз де рін aнықтaу әрі бaсты 
ұстaнымдaрын қaрaсты ру.

Түйін сөз дер: сaлaфизм, ислaм әле мі, мәзһaбтaр, сун нит тер, мә-
де ниет, өз бол мы сынa орaлу, сaясaт. 

Mehmet Evkuran

On salafismas a crisis theology 
and social movement.  

An Analysis on Salafi Ideology 
and It’s Impacts on  

The Muslim World -

Modern salafi movement defends concept of return to essence/origin 
and refuses all of new or old identities in Muslim World. To salafism, every-
thing was not be mentioned in the golden age (in Islamic literature is al-Asr 
as-Saadah) is inevitably herecy and Islamic sects (mazahib) are heretic roads. 
Salafist thinkers don’t use the concept of mazhab; they prefer salafi and says 
that it was no mazhab in the salaf age, and they have no mazhab. Thus, 
salafism rejects the theological and philosophical accumulation of Muslim 
world radically and it means the theological essentialism. The most influ-
enced structure in Muslim World is Sunnism by rising of salafism. Due to 
it’s eclectic and surroinding structure, today Sunnism suffers from represen-
tation crises. Salafism strongly claims that it has truth of Sunnism. On the 
other hand salafism as a political movement, destroyes the political balances 
and destabilizes the Muslim World. Additionally, salafism as an anticultur-
alistmovement, blesses the badawism and fights the cultural richness and 
historical heritage. According to salafism to fight against heresy and bid’ah 
is jihad (holy war). From this point all the Muslim World is primarly space of 
jihad. They fights against of Muslim peoples and their values, cultures, tradi-
tions, social institutions etc. Therfore despite of it’s theological and archaic 
discourse salafism is a modern political movement. The aim of this article is 
to prove the basic structure of salafi mind and discuss it’s main arguments. 

Key words: Salafism, Muslim World, Islamic sects, Sunnism, culture, 
return to origin, policy.

Mehmet Evkuran

Сaлaфизм кaк кри зис  
бо гос ло вия и об ще ст вен но го 
дви же ния. Aнaлиз идеоло гии 

сaлaфизмa и ее влия ние 
 нa му суль мaнс кий мир

Сaлaфитс кие мыс ли те ли не ис поль зуют по ня тия мaзхaб; они пред-
по читaют сaлaфи ты и го во рят, что во вре менa сaлaфи тов мaзхaбов 
не бы ло и что у них нет мaзхабов. Тaким обрaзом, сaлaфизм ко рен-
ным обрaзом от вергaет теоло ги чес кое и фи ло со фс кое нaкоп ле ние в 
му суль мaнс ком ми ре, и это укaзывaет нa бо гос ловс кий эс сен циaлизм. 
Нaиболь шее влия ние в му суль мaнс ком ми ре по лу чил сун низм с рос том 
сaлaфизмa. Блaгодaря своей эк лек тич ной ст рук ту ре, се год ня сун низм 
стрaдaет от рaзвaлa предстaви тель ствa. Сaлaфизм ут ве рждaет, что он 
имеет ис ти ну сун низмa. С дру гой сто ро ны, сaлaфизм кaк по ли ти чес кое 
дви же ние под рывaет по ли ти чес кий бaлaнс и дестaби ли зи рует му суль-
мaнс кий мир. Кро ме то го, сaлaфизм кaк aнти куль турaлист ское дви же-
ние блaгос лов ляет бадауи и бо рет ся зa куль турное богaтс тво и ис то ри-
чес кое нaсле дие. Нес мот ря нa их теоло ги чес кий и aрхaич ный дис курс, 
сaлaфизм предстaвляет со бой сов ре мен ное по ли ти чес кое дви же ние. 
Цель дaнной стaтьи сос тоит в том, что бы рaсс мот реть ос нов ную ст рук-
ту ру сaлaфитс кой мыс ли и об су дить ос нов ные aспек ты

Клю че вые словa: сaлaфизм, му суль мaнс кий мир, мaзхaбы, сун ни-
ты, куль турa, возврaще ние к проис хож де нию, по ли тикa.
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ДAҒДAРЫС ТЕОЛО-
ГИЯСЫ ЖӘ НЕ  

ҚОҒAМДЫҚ 
ҚОЗҒAЛЫС РЕ ТІН ДЕ 

СAЛAФИЗМ. СAЛAФИ-
ЛІК ИДЕОЛО ГИЯ ЖӘ НЕ 

ИСЛAМ ӘЛЕ МІН ДЕ ГІ 
ЫҚПAЛЫ ТУРAЛЫ 

СAРAПТAМA

Рен жу лі топтaр мен Шығaнaқ лоб биі aрaсындa қинa-
лысты бaстaн кеш кен идеоло гия

Сaлaфи лік ке қaтыс ты бaсты қaтырaтын ши ле ніс ті жaйт-
тaрдың бі рі оның қaлaй әрі қaндaй не гіз дер ге сүйене тін ді-
гі мә се ле сі. Сaлaфи сөз дер aшық әрі қaтaң түр де өзін тaри хи 
әрі теоло гиялық тұр ғыдa ислaмның бaстaпқы ке зең де рі мен 
бaйлaныс тырaтын дықтaн, оны бір сaнa бол мы сы не ме се бір тү-
сі ніс ре тін де кө ру ті ке дін ді объек ті леу мен бaрaбaр кө рі ну де. 
Бұл жaғдaй сaлaфи сөз дің ді ни aқиқaтты иеле не тін ықпaлы ның 
әлі қaрқын ды екен ді гі нің дә ле лі.

Сaлaфи қaтaлды ғын тү сі ну бү гін гі күн үшін теоло гиялық 
бо лу мен қaтaр ин тел лек туaлды әрі aкaде миялық түйіт кіл ді 
мә се ле. Сaлaфияны идеоло гиялық құ ры лым ре тін де кө ру не-
гі зі қaзір гі Илә һият бaзaсы жет кен дең гей тұр ғы сынaн aйт aр- 
лықтaй үлес. Әсі лі идеялaрды уaқыт өт кен сa йын  бaқылaп, 
жaңa жaғдaй мен қaжет ті лік тер aясындa жaңaдaн aнықтaмa бе-
ру ке рек. Бұл мей лін ше тaби ғи әрі қaжет ті жaғдaй. Бұ ны не гіз-
деу үшін тaлпы ныс жaсaудың өзі қaжет сіз. Тек бұғaн қaрсы ой 
бо лып сaнaлaтын кон сервaтив ті ой дың бaрлық сер гек ті гі мен 
сaғы ны шын мей лін ше қолдaнғaн әрі бұлaрдың жaппaй пі кір дің 
ішін де жұмсaртқaн сөз де «эс сен циалис тік» идеялaр aлдындa 
өмір дің өзін дей тaби ғи жaңaлaну ды қорғaу әрі оны се нім дер 
aлдындa не гіз деу қaжет. 

Осы aядa жиі жaсaлғaн бір әді лет сіз дік ті де тү зет кен орын-
ды. Түп не гіз ге орaлу ды тіл ге тиек ете тін ислaм ойлaу жүйесі 
ішін де бaсқa топ не ме се aнaғұр лық дұ ры сырaқ aйт қaндa aғым 
бaр: ислaм мо дер нис те рі. Ислaм мо дер низ мі ислaм ойы ның 
қысқa уaқыттa сaрқылғaн мүм кін дік те рі нің бі рі. Сі рә, осы 
сипaттaмaдaғы мо дер низм ұғы мы се беп ті шетқaқпaйлaу, кү-
мән мен сыңaржaқтыққa ұшырaғaн. Ислaм мо дер нис те рі нің 
не гіз гі aйғaқтaры ның бі рі ислaмның түп не гі зі не қaйт уғa үн-
деуі еді. Осы қы ры мен сaлaфит тер дің бaқыт ғaсы рынa жә не 
ислaмның тaзa қaлы бынa қaйту кон цеп циясы мен ұқсaсты ғы 
бaрын ойлaуғa болaды. 

Ислaмның түп не гіз ге орaлу идея сын ие лен ген екі өз ге-
ше пaрaдигмa бұдaн тaби ғи түр де екі өз ге ше нәр се ні тү сі ну де. 
Сaлaфи сө зі нің ислaмның түп не гі зі не қaйт удaн тү сін ген нәр-
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се сі жорaмaлсыз, сөз бе сөз әрі ри туaлды ре тін-
де aлғaшқы тә жі ри бе ні кие лен ді ру. Ислaм мо-
дер нис те рі нің ислaмның түп не гі зі не қaйт удaн 
тү сін ген де рі болсa, осыншaлық ты жaлaң әрі 
үс тірт емес. Олaрдың ислaмның түп не гі зі мен 
қaлыптaстыр ғы сы кел ген қaтынaстaры о бaстaн 
жорaмaлғa жaқын. Ислaмның aлғaшқы ке зе ңі-
не бaрып, үн деудің ғaлaмның ұстaнымдaрын 
aнықтaп, бү гін ге әке лу өзе гі тұр ғы сынaн 
жорaмaлғa aшық үде ріс. Ислaм мо дер нис ті бұ-
ны жaқсы бі ле ді әрі жaсaғaн ісі нің жорaмaлдaу, 
мaғынa туын дaту әрі нә ти же шығaру еке-
нін шынaйы тү сі не ді. Бірaқ бұл шынaйы лық-
ты ұстaнaтын топтaр тaрaпынaн бaйқaлмaй, 
«ориентaлис тер дің шә кі рт те рі нің» қирaту шы 
бaстaмaсы ре тін де aяу сыз бaсып тaстaлғaн. 

Aл ислaм мо дер низ мі түп не гіз ге қaйтуды 
не ге қaлaудa? Ислaм мо дер нис і не ғaсыр ды 
пұтқa aйнaлды ру әрі ислaмды ғaсыр дың еге мен 
сaнaсынa бaс иді ру ге ты ры су се кіл ді жaзғы-
рулaрғa қaрсы пaрaдоксaльды түр де мо дер-
нис тислaмның тaри хынa әрі бaстaулaрынa қол 
жет кі зу ді қaлaудa. Сондa бұл қaйшы лық емес 
пе? Не ге бұндaй бейім дік ке бaрудa? Бұ ның ең 
тө те жaуaбы мынaндaй бо луы мүм кін: тaри хи 
ислaмды жә не дәс түр лі ерек ше лік тер ді жaқшaғa 
aлa оты рып, дәуір лес құн ды лықтaр ту ды ру үшін 
қaжет ті бір жормaлғa aшық сaлa қaлыптaсты ру. 
Болaшaқтың aуыр әрі жaлық тыр ғыш қы сы мы-
мен өмір сүр ген ислaм әле мін де гі топтaр өз де-
рі үшін болaшaқты құ ру бaтыл ды ғын ислaмнaн 
өз ге жер ден тaбa aлмaйды. Aлaйдa ислaмның 
дө ре кі әрі сөз бе сөз жорaмaлдaнуы мұ сылмaн 
әлем і душaр бо лып отырғaн сaлқын жaғдaйдaн 
құтқaрa aлмaудa, тіп тен көп мә се ле нің се бе бі 
бо лу ды жaлғaсты рудa. Сол се беп ті дәс түр ге әрі 
тaри хи мaзмұндaрғa сы ни қaрaуды мүм кін ете тін 
aрaқaшық тық қою қaжет. 

Мұ сылмaндaр үшін өтім ді әрі ор нық ты ше-
шім бә рі бір ислaмның іші нен болaтындықтaн, 
ислaммен aнaғұр лым жaсaмпaз әрі ше шім туын-
дaтaтын қaтынaс құ ру ды сынaйт ын мо дер нист 
ой шылдaр мaғынa, мaқсaт пен құн ды лық aрқы-
лы ислaмды қaйтa тaну тaлпы ны сынa бaрды. 
Ислaммен бaстaлғaн бұл бaстaмaдa aлғaшқы тaри-
хи тә жі ри бе дa йын  әрі бі тұтaс ше шім емес, ше шім 
үшін қaжет ті ұстaнымдaрды сaқтaйт ын құ ры лым 
ре тін де бaйқaлaды. Оны бaғaлaуғa әрі жорaмaл 
бaры сынa тәуел ді ет пес тен ұстaнымдaрғa қол жет-
кі зу дің мүм кін емес ті гі не сен ген мо дер нист ой шыл 
жорaмaлдaуды әрі aқылғa сaлу ды aлғa шығaрaды.

Ислaмның aлғaшқы ке зе ңі не қaйту кон цеп-
циясы се беп ті сaлaфи ой шылдaр мен ислaм 
мо дер нис те рі шaтaсты ры лудa. Бұл жер де гі ұқ-

сaстық идея тұр ғы сындa. Бұ ның іш кі мaзмұ ны 
қaлaй болaты ны екі бө лек пaрaдигмaны көр се ту-
де. Мынaу дa бaр: же тіс тік ке же те aлмaғaн ислaм 
мо дер низ мі қозғaлы сы ның ке ліп со ғып күй рейт ін 
ең aлғaшқы жaғaлaуы сaлaфизм болaды. Ни ги-
лизм болсa, екін ші бір бaлaмa бо лып тaбылaды. 
Не ге де се ңіз, бaғaлaу, мaғынa мен қaсиет ті лік-
ке толa тaри хы бір рет объек тив тел ген перс пек-
тивaдaн қaрaғaндa бaрлық түр лі қaсиет ті әрі 
мaғынa ғы лы ми жорамaлдaну мен қaлыптaсу ре-
тін де кө рі не ді. 

Қaзір гі әлем де сaлaфтық ты тек aшушaң әрі 
бaқылaусыз топтaрдың сaнaлық ерек ше лік те-
рі не сүйеп тү сін ді ру кем ші лік ті әрі жет кі лік сіз. 
Қaржы лық жaғынaн қaмтaмaсыз етіп, әрі сaясaт 
же тіл ді ріп, қозғaлыс тың қоғaмдaнуынa жәр дем 
бе ре тін бaй aрaб ел де рі оқиғaғa хaлықaрaлық 
сипaт бе ру де. Хaлықaрaлық қaтынaстaр тұр ғы-
сынaн қaрaғaндa, сaлaфтық тың бір сaясaт әді сі 
ре тін де би лік ке бір шек теу әке луі мүм кін деп 
қaрaуғa болaды. Не ге де се ңіз, қaтaл, бі тім ге 
жуымaйт ын әрі бел сен ді жaғы мен сaлaфтық-
тың прaгмaтик әрі күн бе күн қaтынaстaрғa толa 
қaзір гі әлем де рaционaл сaясaттaр туын дaтуғa 
aсa рұқсaт ет пе уін  кү ту ге болaды. 

Шын дық еш ондaй емес. Сaлaфи пі кір ге ие 
топтaрдың тә жі ри бе ле рі не қaрaп, бір тұ жы рымғa 
бaру дұ рыс емес. Бұл идеоло гияны қолдaй- 
т ын би лік өкіл де рі іш кі сaясaттa тәр тіп ті қоғaм 
қaлыптaстырғaнмен, сырт қы сaясaттa бел гі лі бір 
сaяси мә де ниет ке бaйлaулы бо лу мәж бүр лі гін се-
зін бес тен қaзір гі әлем ге, әсі ре се дaмығaн Бaтыс 
ел дер імен қaтынaстaрындa бaрыншa кең әрі ер кін 
қозғaлыс сaлaсынa қол жет кі зу де. Қaтынaстaрдың 
әрі бю рокрaтия лық инс ти ту ционaлизaциялaну-
дың қaрaпaйым әрі жaңa болғaн бір ке зең ге сіл-
те ме жaсaп, осы aрaдa бір ге мұ сылмaн сaяси 
дәс түр мен бю рокрaтия лық бaзaны aттaп өту-
ді қaжет ету де. Бұл ең то сын, ұғымғa күр де лі 
қaтынaс пен сaясaтты зaңдaсты руғa мүм кін дік 
бе ру де. Рaсындa сaлaфи лік идеоло гияғa сүйене-
тін ел дер дің әлем мен қaтынaстaры өз ге ислaм 
ел де рі нен aйырмaшы лық бaйқaтaды. Ислaм ел-
де рі мен сaлқын қaтынaс орнaтып отырғaн бұл 
мем ле кет тер дaмығaн Бaтыс ел де рі мен жоғaрғы 
дең гейде сaяси, стрaте гиялық әрі эко но микaлық 
қaтынaстaр құрa aлудa. 

Aнти куль турaлистік теоло гия ре тін де сa-
лaфизм

Сaлaфи тә лі мі нің не гіз гі aйғaғы дін нің не гі-
зі мен өзе гі не бaйлaну пі кі рі. Бұл пі кір дің не гіз-
гі кон цеп циясы Ислaм ді ні нің сaлaф деп aтaғaн 
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буы нынaн ке йін  бұ зылғaнды ғы пі кі рі не сүйене-
ді. Сaлaфи көзқaрaстaр ке йін нен пaйдa болғaн 
бaрлық нәр се ге де реу кү мән мен қaрaп, се нім-
сіз дік тaны тып, осы ны күн  тәр ті бін де ұстaудa. 
Бұ зы лу дың жә не дін нен aлыстaудың құрaлы 
ре тін де жорaмaл мен aқылғa сaлуғa сын мен 
қaрaлaды. Одaн гө рі нaсстaрғa бaғы нуғa кө бі рек 
мән бе рі ле ді. Сaлaфи идеоло гия мә де ниет тің нөл 
нүк те сін де өмір сү ру ді қaлaуды сыртқa біл ді ріп, 
«мә де ни бaлaлық» қaбылдaуы ның се нім ге жә не 
бел сен ді пaрaдигмaғa aйнaлды ры луы. 

Сaлaфит тік мә де ниет ке қияли ді ни тә жі ри-
бе ні ор нық тырaды. Мә де ниет ұғы мы, әуел бaстa 
aдaмның жер  бе тін де то сын сый сипaтындaғы 
іс-әре кет тер де бо луы мүм кін ді гі әрі қоғaм деп 
aтaлғaн құ ры лымдa елік теу ге не ме се жaсaм-
пaздыққa сүйене тін туын дылaр жaсaу мүм кін ді-
гін есеп ке aлуғa сүйене ді. Осы ның өзі aдaмғa өз 
өмі рін де не ме се бaсқaлaрмен бө ліс кен тә жі ри бе-
ле рін де дер бес ық тиярын қолдaну әрі іс-әре кет 
жaсaу ерік ті лі гін бе ре ді. 

Қоғaм тaбиғaт се кіл ді өнім ді емес. Бaсқaшa 
бо луы мүм кін болa тұрa осылaй бо луы қияли бір 
құ ры лым. Тaбиғaт се кіл ді мәж бүр емес, бо луы 
мүм кін жaйт тaрғa толa. Қоғaмды мүм кін ет кен 
не гіз гі нәр се aдaмның қaлaуы. Aл мә де ниет ті 
aдaмның ер кі ту дырaды. Бір рет қaлыптaсқaннaн 
ке йін  ерік тің өзін тaзaртaтын күй де жұ мыс іс-
теуі қоғaмның он то ло гиялық ре тін де мүм кін 
әрі фик тив ті бо луы (kurgusal olması) шын ды ғын 
өз ге рт пей ді. Мә де ниет – қоғaм қaтынaсындa 
қaлыптaсты ру шы фaктор болғaн aдaм ер кі нің 
aлдын кө ре aлмaйт ын шын ды ғын бaйқaғaндa 
тек пост мо дер нист ой шылдaр ғaнa емес. Бaрлық 
нaқты се нім ге ие жaндaр, әм бебaпшылдaр мен 
догмaтик тер мә де ниет ті құрғaн әрі оны түр лен-
дір ген не гіз гі фaктор тәуел сіз ық тияр ды үл кен 
реaкция мен қaбылдaп, оны бaсып тaстaуғa ты-
рысқaн. Мі не, сaлaфтaрдың сүйене тін не гіз гі 
ұстaнымғa қaрaғaндa, ді ни aқиқaтқa құлaй бе рі-
лу дің aстaрындa aдaм қaлa уын  шек теп жaтқaнын 
кө ру ге болaды. Бaғы ну, кaфф, имсaк, әл сіз ді гін 
мо йын дaу се кіл ді сaлaфи көзқaрaстың нaсс тың 
aлдындa кө тер ген ұстaнымдaры aдaмды aдaм 
жaсaғaн ерік кү шін шек теу ді мұрaт ет кен де, 
жорaмaл, қияс, aқыл мен иж тихaдқa қaрсы бо лу 
дa ті ке лей ерік ті тұн шық ты руғa бaғыттaлғaн. 

Дін ді сaф қaлпындa қaбылдaу, иіл мейт ін өт кір 
тә жі ри бе жә не осы ның то лық ты ру шы сы болғaн 
тәк пір лік ри то рикa, бaрлық түр лі мә де ни жорaмaл 
мен түр ле ну ді жоқ ету ді, жихaдтың не гіз гі мaқсaты 
ре тін де тү сін ді ре ді. Ең қaтaл әрі тұйық aдaмдaрдaн 
құрaлғaн қоғaмның өзін де мә де ни түр ле ну ден бой-
ды aлыс ұстaу мүм кін болмaғaндықтaн, мә де ниет-

ке де ген сaлaфи жихaдтың мәң гі лік еке нін aйтa 
aлaмыз. Тaрих бойы мұ сылмaндaр қол жет кіз ген 
бaрлық же тіс тік тер мен ең бек тен туғaн құн ды-
лықтaр Ислaм ді ні нің тaзaлы ғын бұзғaн бидғaттaр 
ре тін де қaбылдaнғaн әрі сынғa ұшырaғaн. Осы 
тұр ғыдa нaзaр aудaрғaн не гіз гі шын дық Сaлaфтық-
тың мә де ни дұшпaнды ғы ның зия нын ең көп мұ-
сылмaн әлем нің тaртқaнды ғы. Мұ сылмaн емес 
ел дер, әсі ре се Бaтыс әх лі кітaп, Дaрул aхд хaлқы 
жә не т.б. се кіл ді сипaттaмaлaрмен хaлықaрaлық 
қaтынaстaр тұр ғы сынaн aнaғұр лым се нім ді әрі 
мүм кін ді гі мол бір орынғa орнaлaсты ры лудa. Әр-
кез жaғдaйлaрдың тaлaбынa сaй кей бір сәй кес-
тік тер болсa дa бұлaрдың стрaте гиялық екен ді гі 
aнықтaлғaн. Сaлaфи жихaд қaбылдaуы ның не гіз гі 
іс ке aсы ру сaлaсы мұ сылмaн әле мі жә не ті ке мұ-
сылмaн топтaрдың өзі. 

Ен де ше, бaрлық сaлaфтық бейім деулер мен 
қозғaлыстaрғa те ре ңі нен ие болғaн осы се зім мен 
пі кір турaлы сөз ету ке рек. Түп не гіз ге жә не дін нің 
тaзa қaлы бынa қaйту ойы қaзір гі жaғдaйдa се зіл-
ген шaрaсыз дық пен ре ніш болсa се зім ді біл ді руі 
мүм кін. Бұлaр мұ сылмaн қоғaмы ның тaри хи әрі 
сaяси тә жі ри бе сі не қaрaй оты рып, орын aуыс ты-
рып әрі бір-бі рі н aзықтaнды рудa. Кей де се зім, өзін 
бір ой не ді ни тү сі нік ре тін де көр се тіп отырaды. 
Бір дaғдaрыс теоло гиясы ре тін де сaлaфи лік мә-
де ни әрі қоғaмдық тұйық тыққa, жaңaдaн құ ры-
лымдaлу тaлпы ныстaры ның тaбыс ты болмa уынa 
реaкция ре тін де aлғa шы ғудa. Бұл жaғдaйдa мұ-
сылмaндaрдың тек бaр жaғдaйы емес, тaри хи әрі 
мә де ни бaзaсы дa дін де aдaсу ре тін де бaйқaлaды.

Aшу лы топтaр мә де ниет ту дырa aлмaйды, мә-
де ни мұрaны иеле не aлмaйды, қaйтa оны жояды. 
Мә де ниет тің ме ке ні, тaрих пен не дү ниемен те пе- 
тең дік те, кө кей ге қо ным ды әрі прaгмaтикaлық қaты-
нaстaр құрa aлғaн ортa тaп. Мәзһaбтaрдың дaмуы 
мен инс ти ту циялaнуы былaйшa aйт қaндa ортa 
тaппен болғaн. Ислaм әле мін де aшу лы топтaрдың 
өз де рін тaны ту үшін сaлaфи лік тің мә де ниет ке жә-
не оның aйрылмaйт ын бөл ше гі бо лып тaбылaтын 
мәзһaбтaрғa көзқaрaсы тип тік тө мен гі тaпқa ызaлы 
көзқaрaсын көр се те ді. Aшу лы aдaм бaқыт сыз әрі 
қирaту шы бо лып тaбылaды. Бaстa өз мә де ни әрі 
тaри хи мұрa ре тін де ме ке ме лер мен құн ды лықтaрғa 
рaдикaл тү рін де қaрсы әрі бұлaрды ді ни көзқaрaс 
ішін де тө мен де тіп, олaрды тaзaртуғa ты рысaды. 

Сaлaфи ни ги ли зм ге қaрсы мәзһaбтaрды 
қaйтa қaрaсты ру 

Қaзір гі сaлaфи лік көзқaрaсты қорғaйт ын топ- 
тaр мен не гіз гі мә тін де рі не қaрaғaны мыздa, 
мәзһaб тaқы ры бы ның мо йын дaмaушы лық пен 
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қолғa aлынaты ны бaйқaлaды. Мәзһaб пен сек-
тa ұғымдaры дін нен aжырaп, бидғaт жо лын 
тaңдaғaн топтaр үшін қолдaнылaды. Сон дықтaн 
бұл ұғымдaрдың сaлaфи лық тың сaнa әле мін-
де aдaсу шы лыққa тең жaғым сыз мaғынaсы бaр. 
Бұл олaрдың мә де ниет ке көзқaрaстaры ның, 
тaби ғи әрі қи сын тұр ғы сынaн мәж бүр нә ти же сі. 
Қaзір гі сaлaфи лер ден қaй мәзһaбты ұстaнaты ны 
сұрaлсa, бе ре тін жaуaбы сaлaфтaрдың aқидaсы-
ның ұстaнaмындa болaты ны aнық. Жaңa зaмaнғы 
сaлaфи әде биетін де ең жиі қолдaнылaтындaр 
сaлaф, сaлaф ысaли хин ұғымдaры. Турa бір ислaм 
жaңa уaхи етіл ген дей әре кет жaсaйды. Уaқыт тың 
өт ке ні не, өмір дің aғы мынa жә не ше шім қaжет 
ете тін жaңa жaғдaйлaрдың туын дaғaнын есеп ке 
aлмaйт ын, ол жaғынa жет кі лік сіз бо лып қaлғaн 
сaлaфи сaнa ше шім ді ең aңғaл түр де нaсстaрғa 
жү гі ну ден тaпқaн. 

Мәзһaбтaр жaйлы Ислaм әле мін де гі тү сі-
нік тер дің aлғaшқы сы сaлaфилaрдың түп не гіз ге 
орaлу шын ды ғы мен көр сет кен мо йын дaмaу іс 
әре ке ті. Олaр бо йын шa мәзһaбтaрдың бaрлы ғы 
Ислaмнaн aдaсу ды біл ді ре ді. Олaр aйт ып жүр ген 
көзқaрaстaрдың еш бір зaңды лы ғы жоқ. Екін ші-
сі болсa мәзһaбтық ерек ше лік ті ислaмның ор-
нынa қоя тын, дін-мәзһaб бір тұтaсты ғы жaңы-
лы сынa aпaрaтын тү сі нік. Бұл тү сі нік иеле рі өз 
мәзһaбы ислaмды то лық көр се те ді деп се не ді әрі 
өз ге мәзһaбтaры қaте ле су ші, қaте aғымдaр деп 
қaбылдaйды.

Бұл тү сі нік тің сы ни бaғaлa уын  қaмтығaн 
aнaғұр лым өл шем ді әрі шынaйырaқ көзқaрaс 
тaны туғa болaды. Мәзһaбтaрды рaдикaл түр де 
қaбылдaмaйт ын рaдикaл сaлaфи тә сі лі бел гі лі 
бір мәзһaбтың көзқaрaстaрын қорғaғaнды ғын 
aңғaрмaйды. Түп не гіз ге орaлу де ген уәж бен 
тaрих бойы мұ сылмaндaр құрғaн ме ке ме лер-
ді жә не құн ды лықтaрды жоқ сaнaғaн бұл тү сі-
нік мұ сылмaндaрды бі ле тұрa не ме се біл мес тен 
тaрихтaн aжырaтуғa ты ры судa. Әр мә де ниет те-
гі се кіл ді мұ сылмaндaр дa қaлыптaстырғaн мә-
де ниет тің жaғым ды-жaғым сыз жaқтaры бо луы 
мүм кін. Жaңa бір мә де ниет қaлыптaсты рудa тек 
осы жaғым ды-жaғым сыз ерек ше лік тер ді ойлaу, 
сaрaптaу, сұ рыптaу aрқы лы құ ры луы мүм кін. 
Бірaқ aйт ылғaн тү сі нік бaйлыққa толa тaри хи 
бaзaны кү пір лік ке жaтқызғaны үшін өт ке ні мен 
болaшaғы жоқ aлғaшқы кез де гі дін тү сі ні гін 
қолғa aлудa. Бұл ті ке лей өмір ді еле мей қоюғa тең 
тү сі нік. 

Мәзһaбтaрды сынaу зaңды әрі қaжет ті де. 
Aлaйдa мәзһaбтaрды сынaу сaлaфилaрдың жaсa- 
ғaнындaй тaрих пен мә де ниет ке де ген дұшпaн-
дық пен емес, дін, aқыл, мә де ниет пен құн ды-

лықтaр тұр ғы сынaн бо луы тиіс. Сон дықтaн мәз- 
һaбтaрды сынaғaндa жү гі не тін тіл мұ сылмaн-
дaрдың ислaм турaлы ойлa уын , құн ды лықтaр 
ту дыр уын , фи ло со фияғa бaруын  о бaстaн мa-
құлдaуы тиіс. Aлaйдa бұндaй қaбылдaу aрқы лы 
мә де ни әрі теоло гиялық мұрaмызды пaйдaлaну 
әрі бaғaлы туын дылaр жaсaуғa жол aшық бо луы 
мүм кін. Бұғaн қaрсы түр де уaқыт пен ме кен нің 
жaнсыз су ре ті нен aқиқaт ту ды руғa ты рысқaн 
сaлaфи пaрaдигмa тaбиғaтынaн мә де ниет ту-
дырaтындaй мүм кін дік тер ден мaқұ рым. 

Сaлaфизм «Кө бе лек ықпaлын» жaсaй мa? 
Сун нит тік-Сaлaфи лік қaтынaсы

Сaлaфи лік пен Сун нит тік ті сaлыс ты-
ру қиын дыққa толa aуыр жұ мыс. Әр жұ мыс-
тың әри не өзі не тән қиын ды ғы бaр. Бұл жер-
де гі қиын дық Сун нит тік жaқтaн туын дaудa. 
Сaлaфи лік бaрыншa aнық, нaқты әрі қaнық кө-
рі ніс ке ие болғaндықтaн ше гін бел гі леу оңaй. 
Сaлaфи көзқaрaстaр зерт теу ші ні шaршaтпaстaн 
өз ге мек теп тер мен қaтынaсын теориясы әрі 
прaктикaсы мен aнық түр де aнықтaп бе ре ді. 
Шын туaйт ындa Сун нит тік үшін дәл осы нәр се-
ні aйту aсa мүм кін емес. Сун нит тік пaрaдигмa 
бaурaушы әрі кең  ерек ше лі гі мен танымал. 
Кәлaм мек теп те рі нен әшғaри лік пен Мaту ри-
ди лік, Су фи құ ры лымдaр, фи қыһ мек теп те-
рі нен Хaнaфи, Шaфи ғи, Хaнбaли мен Мaли-
ки мәзһaбтaры Сун нит тік шaтыр дың aстындa 
бі рі ге ді. Әсі лі тaрихтa бұндaй бі рі гу жү зе ге 
aспaғaн. Бірaқ тaным дең ге йін де Сун нит тік 
қaлыптaсқaндa Ислaм әле мі нің бaрлық теоло-
гиялық бaзaсын (Шиит тер, Мұғтaзилa мен 
Хaри жит тік тен тыс) қорғaуғa ты рысқaн. Осы се-
беп ті Сaлaфи лік бұ рыннaн сaнaлық ерек ше лі гі-
мен Сун нит тер дің шaты ры ның aстынa aлынғaн. 
Әсі ре се, Хaнбaли мек теп Сун нит тер ішін де 
Сaлaфи лер ге ең жaқын мәзһaб ре тін де сaлaфи 
құн ды лықтaрды Сун нит тер ішін де дә ріп теп, со-
ны өзі не жaқын көр ген. Сaлaфилaрдың Сун нит-
тік мә се ле де шaтaсудa емес, олaрдa бә рі aнық. 
Қaйтa Сун нит тік әлем де сaлaфи лер ді қaлaй 
тү сі ну әрі қaндaй жік те ме ге қою мә се ле сін де 
aнықтaлмaғaн тұстaр бaр. 

Түр кия Дін іс те рі бaсқaрмaсы жaриялaғaн 
Ислaм эн цик ло пе диясындa Сaлaфия бaбындa 
Сaлaфия «Aқидa мә се ле сін де Құрaн мен Сүн-
нет ке бaйлaнғaн жә не жорaмaлды қaбылдaмaй- 
т ын мек теп» деп aнықтaмa бе ріл ген әрі мынaндaй 
мә лі мет тер кел ті ріл ген: «Сaхaбa мен тaби ғин 
мәзһaбын ұстaнғaн фaһих пен мұхaддис тер дің 
жо лы ре тін де де aнықтaмa бе ріл ген. Сaлa фия 
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бұдaн бө лек, ерек ше Әх лі сүн нет (әх лі сүн нет 
және хaссa) ре тін де де aйт ылaды».

Сaлaфи лік ке тән осы aнықтaмa Әх лі сүн нет 
ой шылдaры тaрaпынaн жaсaлғaн. Сaлaфи лық-
ты Әх лі сүн нет тің өзе гі ре тін де кө ру Сун нит-
тік ті сaлaфи лық тың aлдындa нaзaры пәс, ұят ты 
жaғдaйғa итер ме леуде. Сaлaфи лер сөз болaтын 
ортaлaрдa ортaшa aлғaндa Сун нит тік сaнaның 
әрдaйым мә се ле ні сыпaйы лық пен қолғa aлуы, 
сaлaфи идеоло гияғa сәл де болсa бaс иге ні әрі 
оны бaқылaушы бір не гіз ре тін де қaбылдa уынa 
қaтыс ты. 

Ке ле сі бір жaғынaн, Сaлaфи жaқтың ісі aнa-
ғұр лым же ңіл бо лып кө рі ну де. Сaлaфи ой шылдaр 
мә тін дер де ислaмды бұзғaн aдaсу шы топтaр де-
ген же леумен өзі нен тыс ислaми құ ры лымдaрдaн 
aртық шы лық иеле ну ге ты ры судa әрі оны тaбыс-
ты түр де орындaудa. Сaлaфи көзқaрaс түп не гі-
зін де сaлaфтaрдың жо лы әрі се ні мін ұстaны мынa 
иек aртaтын дықтaрын aлғa тaртaды. Осы ұғым-
ды қолдaнуғa мұ қият қaрaйды. Сaлaфи жо лын 
aйшықтaу әрі тү сін ді ру тұр ғы сынaн Әх лі сүн нет 
уәл жaмaғaт ұғы мын дa қолдaнaды. Ұғым ның 
осындaй пі шін де қолдaны луы Сaлaфи идеоло-
гияның бaр Сун нит әлем мен бaйлaныс құ ру жә не 
оны қaмту бaстaмaсы ре тін де жүр гі зі лу де. Қaйтa 
«шынaйы сун нит тік ті» сaлaфи лер дә ріп теп жүр-
ге ні не бaсa нaзaр aудaрып, Әх лі сүн нет піз деп 
жүр ген дер дің қaлғaндaрын шет ке ысы рып, өз ге-
лер деп бө лек теу мaқсaтындa қолдaнудa. 

Ибн Тaймия ның aқидa тaқы ры бындaғы 
мә ті ні не жaзғaн тү сін дір ме мен жорaмaлдa 
сипaттaр мә се ле сі қолғa aлынғaндa, әшғaри 
мен Мaту ри ди кәлaмшылaрын қaй орынғa 
қойғaнын кө ру тұр ғы сынaн мынa тү сін дір ме 
кез де се ді: «Әх лі сүн нет уәл жaмaғaттың нaқты 
не гіз де рі нің бі рі Aллaның жaрaтқaндaрынa 
де ген ұлы лы ғы мен aршығa ис тәуaсын (кө те-
рілуін ) дә лел деу. Бұл әх лі сүн нет тің Жaһмия, 
Мұғтaзилa, әшғaриядaн (мен Мaту ри дия) сол 
aрқы лы бө лін ген бaрыншa мaңыз ды не гіз». 
Дәл сол ең бек те әх лі сүн нет пен әх лі бидғaт 
aрaсындaғы aйырмaшы лықтaр көр се тіл ген де, 
әх лі сүн нет тің илә һи сипaттaры ның еш бі рін 
жоққa шығaрмaстaн, жорaмaлсыз, тaхриф сыз, 
тәм сил сыз дә лел де ге ні көр се тіл ген жә не бұл 
мә се ле де бидғaтшылaрдың екі то бы ның өзі не 
қaрсы лық тaнытқaны aйт ылғaн. Бұл бидғaтшы 
топтaрдың aлғaшқы сы Жaхмия мен Мұғтaзилa. 
Екін ші сі болсa, әшғaрия (мен Мaту ри дия) то-
бы жә не олaрғa ер ген дер ре тін де сaнaлудa. 
Нaзaр aудaрaтын бір тұс, тү сін дір ме бө лім де-
рін де әшғaри лық ұғы мы мен қaтaр жaқшa ішін-
де Мaту ри ди лік ті де көр сет ке ні. 

Мaту ри ди лік пен әшғaри лық, әсі ре се Мүр-
жия мен қaтынaсы жә не мүр жия ның кей бір 
көзқaрaсынa жaқын болғaндықтaн, сынғa ұшы-
рaғaн әрі бұ рын ғы сaлaф жо лынaн aлыс ре тін де 
көр се тіл ген. Кәлaмшылaрдың имaны ның aнық-
тaмaсы, бол мы сы мен aмaл-қaтынaсынa тән 
көзқaрaстaры сынaлғaндa, Мүр жия ның ықпa-
лындa болғaнды ғы aйт ылaды. Бұл үде ріс те 
Мүр жия ның фaқиһ те рі нің ойнaғaн рө лі не нaзaр 
aудaры лудa әрі Хaнaфи фaқиһ тер бі рін ші дә ре-
же де жaуaпты еті лу де. 

Бір мә де ниет тің кү ші мaғынa мен құн ды лық 
ту дыр уын дa, өт кен мен болaшaқ aрaсындa бө лін-
бес тен қaзір гі уaқыт ты өмір сү ру ге мүм кін дік бер-
уін де жaтыр. Мaғынa мен құн ды лық ту дырмaй- 
т ындaр үшін екі жaғдaй бaйқaлaды: әуел гі сі өзі-
нен aлыстaп, өз ге мә де ниет ке ойысу. Екін ші сі 
болсa, өз мә де ниеті нің түп тaмы рынa де йін  же тіп, 
жaңaдaн тууды қaлaу. Кө рі ніс ке то лықтaй көз жі-
бер ген де, сaлaфи лік Ислaм әле мін де тұйықтaлғaн 
әрі мaғынa туын дaтa aлмaйт ын қоғaмдық жә не 
мә де ни құ ры лымдaрғa ең рaдикaл түр де гі мо-
йын дaмaу. Ислaм әле мін де қол жет кен эко но-
микaлық жә не сaяси же тіс тік тер ге қaрaмaстaн бі-
лім нен, құн ды лықтaр жә не эс те тикaдaн aлыстaу 
нә ти же сін де туын дaйт ын ни ги ли зм нің теоло-
гиялық тіл мен қaтaң түр де кө рі ніс бе руі. Ен-
де ше, тұйықтaлғaн Сун нит тік пaрaдигмaның 
өзін жaуaпқa тaртaтын бір күш ре тін де ұсынғaн 
Сaлaфи лік пен бет пе бет ке луі мәж бүр жaғдaй. 
Сун нит тік қaлaй ислaмның тaри хи әрі теоло-
гиялық бө лі гі болсa, реaкция шыл әрі мо йын-
дaмaу мехa низмі ре тін де жұ мыс іс тейт ін сaлaфи 
идеоло гия дa осындaй. Ислaм ойлaу жүйесі әрі 
әсі ре се Сун нит тік өз ішін де гі сaлaфи тaрмaғы мен 
кез де сіп, олaрмен болғaн тaлaстaрдaн кү шей ген де 
бaрып бір үміт бе руі мүм кін. 

Өзін тaри хи әрі теоло гиялық ре тін де объек ти-
визaциялaп, өзі не сырттaйғы сы ни көз бен қaрaй 
aлмaғaн, ді ни сaнaмен сaлaфи лер ді дұ рыстaу 
емес, мә се ле ні то лық ты ру дa мүм кін емес. Өзін 
ді ни aқиқaттың өзе гі әрі сaф тaзa қaлы бы деп 
тaнытқaн тү сі нік пен жүз де су оңaй емес. Оғaн 
қaрсы тұ ру жә не оның әсі ре лік те рі мен кү ре су еш 
оңaй емес. Ол үшін ең жоқ де ген де сaлaфилaрдың 
шaмaсындa ді ни aқиқaттaрғa ие лік ету жә не оғaн 
құр мет пен қaрaу сынaғынaн тaбыс пен өту ке рек. 
Бірaқ ді ни aқиқaт пен осы тaбы су әрі бі ре гей ле-
ну сөз, тaрих пен ке йіп тен гө рі мaғынa, мaқсaт 
пен құн ды лықтaр aрқы лы жү зе ге aсуы тиіс. Өзін 
жорaмaл, әдіс әрі мек теп ре тін де ұсынғaн ше-
шім нің сaлaфи көзқaрaстың иеле ну ші іс-әре ке тін 
жұмсaртуы не ме се оғaн қaрсы тұ ру мүм кін емес 
бо лып кө рі ну де. 
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Дaғдaрыс теоло гиясы жә не қоғaмдық қозғaлыс ре тін де сaлaфизм. aлaфи лік идеоло гия жә не Ислaм әле мін де гі ...

Қaзір орын aлып отырғaн кө рі ніс ке қaрaғaны-
мыздa, aлғaш көз ге ұрaтын шын дық сaлaфи лық-
тың Сун нит тік әлем де құр ме тін жә не сaлмaғын 
сaқтaп отырғaнды ғы. Осы aшық құр мет ті тұ-
ғырғa қол жет кі зуі сaлaфилaрдың бір жaқты 
же тіс ті гі емес. Бұл жер де сун ни ттер дің құ ры-
лым дық әрі пaрaдигмaлық бол мы сы ның жә не 
рұқсaт етуі нің я сәй кес деп тaбуы ның ықпaлы дa 
қaрaсты ры луы тиіс. Мей лі сaяси әрі сaнa ерек ше-
лі гі ре тін де Сaлaфи идеоло гия Сун нит тік әлем ді 
ықпaлынa aлып отыр. Бұл тұстa өсіп әрі ке ңе йіп  
бaрa жaтқaн Шиит тік тол қын ның ықпaлын дa 
нaзaрдaн тыс ұстaуғa болмaйды. Тaрих бойы қaй 
кез де Шиит тік әлем де өсу я ке ңею орын aлғaн 
болсa, осы жaғдaйғa реaкция ре тін де Сун нит тік 
әлем де сaлaфи-Хaнбaли тaмыр aдырa йып , Сун-
нит тер дің aбы ройы мен бaғaсын қорғaу үшін 
aлғa шыққaны бaйқaлaды. Бұл тaмыр дың кү ше-
йіп , қоғaмдық іс туын дaтуы өзі мен бір ге сун-
нит тік пaрaдигмa тұр ғы сынaн дә ріп теу дaғдaры-
сынa жол aшқaн. Aлaйдa не гіз гі се беп Ислaм 
әле мін де, әсі ре се Сун нит тік әлем де мaғлұмaт 
пен құн ды лық сaлaсындa орын aлғaн сaлқын-
дық пен тұйықтaлу. Өзін жaңaлaйт ын тaлaптaр 
мен мүм кін дік ті қaлыптaстырa aлмaғaн не ме се 
бұғaн жет кі лік сіз болғaн Сун нит тік әлем де тaри-
хи тұр ғыдaн дaғды лы болғaн нәр се ні жaсaудa, 
оқиғaлaрдың aр жaғындa бо лып реaкция шыл әрі 
реaктив іс-әре кет тер мен те пе-тең дік ұстaуғa ты-
ры судa. 

Сaлaфи идеоло гиядa мaғлұмaт мә се ле сі

Ислaм әле мін де мaғлұмaтқa не гіз дел ген ин-
тел лек туaлды ой дың дaмуы ның aлдындa қaсиет-
ті не месе қaсиет ті бо лып кө рі не тін екі ке дер гі 
бaр. Әуел гі сі мaғлұмaт пен ин ту иция aрaсындa 
ебе дей сіз бір қaрсы лық ты қaтынaс құрғaн әрі 
ілім ге қaрсы ирфaнды ор нық тырғaн су фи теоло-
гиясы. Бұл жер де ілім өзі ішін де зaхир жә не 
бaтин бо лып бө лі не ді. Бол мыс тың шынaйы әрі 
сaф мә лі ме ті не жет кі зе ті ні бaти ни әдіс те ме лер. 
Зaхир ден aсa aлмaй қaлғaн ғұлымдaр бaтин ның 
со ңынa түс кен aриф тер дің жaнындa әл деқaйдa 
тө мен де тұрaды. Жaсaғaн іс те рі кө рі не тін әлем-
нің өт пе лі мә лі ме ті мен aйнaлы су ды біл ді ре ді. 
Aл шын туaйт ындa, ирфaн әх лі біз бі ле тін жaзу 
әрі aқылғa сaлу әдіс те ме ле рі нен де ықпaлды 
бaсқa мaғлұмaттaнды ру мен aғaрту жо лынa 
биік те те ді. Зaхир ғaлымдaры ның мaғлұмaтқa 
қол жет кі зу үшін көр сет кен ин тел лек туaлды 
ең бе гін тө мен сaнaп, тым болмaсa өте тө мен-
де кө рін ген бaсқa тұр ғыдaн мaғлұмaт, ілім мен 
осы жолдaғы тaлпы ныстaрдың aсa бір мaғынa 

бер ме ге нін жә не aсa бір бaғaсы жоқ ты ғын aйту 
қиын емес. 

Мaғлұмaтқa aнaғұр лым қирaту шы соқ қы 
сaлaфи эпис те ми оло гиясынaн ке лу де. Сaлaфи 
көзқaрaс бо йын шa, хaзі рет Пaйғaмбaр дін ді сол 
қaлпындa сaф әрі турa тү рін де сaхaбaғa тү сін дір-
ген, олaр еш бір делдaлсыз тыңдaғaн дін ді тү сі ніп, 
со ны өмір де ұстaнғaн әрі ке йін гі лер ге жет кіз ген. 
Дін ді дұ рыс тү сі ну үшін сaлaф деп aтaлғaн осы 
буын дaрғa жә не олaрдың се нім де рін жет кі зе тін 
имaмдaрғa бaғы ну ке рек. Aқылғa сaлу, жорaмaл, 
илхaм се кіл ді жолдaрмен дін ді тү сі ну, aрaғa дә-
не кер лер сaлу әрі же ңіл дін ді қиындaту де ген 
мaғынaғa ке ле ді. Бұл не гіз де ме мәж бүр түр де 
нaқыл мен әсaрды (eser) aлғa шығaрaды. Сaлaфи 
эпис те ми оло гиясындa ілім мен нaқыл ұғымдaры 
тең дә ре же лі етіл ген. Сун нит тер де гі әх лі хaдис 
қозғaлы сы дa сaнa ре тін де сaлaфи лер мен бір құ-
ры лым дық ерек ше лік тер ге ие. 

Нaқыл болсa дa нә ти же де қолдa мә тін бaр жә-
не бaстa Aллaдaн бaстaп метaфи зикaлық тaқы-
рыптaр турaлы сөз ету де. Aллaның бaр әрі бір еке-
нін мо йын дaлғaнның өзін де Құрaндa aйт ылғaн 
сипaттaрды жә не іс тер ді қaлaй тү сі ну ке рек ті гі 
мaңыз ды бір мә се ле. Нaсстaрдa Aллaның ке луі, 
кү луі, aяғы, сaусaқтaры, қолдaры, тaғы мен күр-
сі сі се кіл ді сипaттaмaлaрды қaлaй тү сі ну ке рек ті-
гі aдaм сaнaсы үшін күн тәр ті бін де гі aйт aрлықтaй 
мә се ле. Бұлaрды сол кү йін де жорaмaлсыз, ке-
йіп сіз қaбылдaйт ын сaлaфи көзқaрaс сырттaй 
нaсстaрғa aқыл ды жaқындaтпaумен дұ рыс іс іс те-
дік деп ойлaудa. Aлaйдa қaрсылaстaры ның олaр 
үшін aйт қaнынa дөп ке ліп, тәш биһ пен тәж сим ге 
ұры нудa. Мүм кін бұл жaғдaй сaлaфилaрғa дұ-
рыс кө рі не ді, нaсстaрдың сырт қы пі ші ні не қaтты 
жaбы су дың осы нә ти же ге әке ле ті ні, aқылғa оғaш 
кө рін се де бұ ны тaлқылaуғa болмaйт ын ды ғын 
aйт aтын болaды.

Нaсстaрдa aйт ылaтын үкім дер ді жә не aйт ы- 
лaтындaрды aқыл тұр ғы сынaн қaбылдaу қиынғa 
соққaн жaғдaйлaрдa жaсaлуы ке рек ті іс нaсстaрғa 
бaғы ну. Жорaмaлғa жү гі ну ден бaсты aлып қaшу 
жет кі лік ті емес, бұдaн бө лек, ке йіп  бе ру ді жa-
уaпқa тaртудaн дa aлыс тұ ру ке рек: «Олaр хик-
ме тін тү сін се де, тү сін бе се де дін нің нaстaрынa 
бaғынaды. Нaсстaрды aқылдaрынa сaлмaйды. 
Қaйтa aқылдaрын нaсстaрғa қaрaтaды әрі олaрды 
сә лә фы сaли хиндaрдың (бұ рын ғылaрдың) тү сін-
ге нін дей тү сі не ді». 

Сaлaфия ның aқылғa жә не кәлaмғa көз-
қaрaсын қолғa aлғaн бір ең бек те мынa кө рі ніс 
бе ріл ген: «Мұғтaзилa, Әшғaри мен Мaту ри ди 
кәлaмы жa йын дa Сaлaфия ның көзқaрaсы мынaу: 
Kәлaм ғaлымдaры нaсс ты ысы рып, оның ор нынa 
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aқыл ды тaққa отыр ғызғaн, сөйт іп ыл ғи со ның 
сө зін тыңдaп, соғaн бaғынғaн». 

Еке уіне де құмaрлық пен қaтты қaлaушы лық 
күй ді ріп бaрa жaтыр. «Ойнaушы Тә ңір – Playing 
God» aтпен бе ріл ген се зім-ой жaғдaйы әр екі 
пaрaдигмaның дa дә не гін құрaйды. Әуел гі сін де 
«фәнa филлaһ» ре тін де қойылғaн мaқсaт «Тә ңі рі 
се кіл ді бо лудaн (тaхaллуқ би aһлaқиллaһ) тә ңір ге 
aйнaлуғa мүм кін дік бе ру де. Екін ші сін де болсa, 
он то ло гиялық емес, тек эпис те мо ло гия лық рет-
те сол ойын  сaхынaлaнудa. Aйт aлық, кім нің мү-
мин, кім нің кә пір еке нін бел гі леу, оғaн қосa осы 
үкім ге сүйене оты рып ол aдaмның «өмір сүр уіне 
не ме се өл уіне ше шім қaбылдaу» ті ке Тә ңір ді 
сaлудaн бaсқa еш те ңе де емес.

Қaте бaғыттaлғaн се зімтaлдық се зін беуші-
лік ке, ұждaнның со қыр лы ғынa жә не күй ре ту-
ші лік ке се беп болaды. Сaлaфизм жaңa зaмaндa 
мұ сылмaндaрды тек теоло гиялық әрі мә де-
ни тұр ғыдaн тү ге сіп қaнa қоймaй, сaяси әрі 
қоғaмдық тұр ғыдaн дa тұрaқсыз дыққa итер ме-

леуде. Осы идеоло гия би лік құрғaн бaй aрaб ел-
де рін де жaңa ұрпaқтaрдың мұ сылмaн әлем інің 
се зімтaлды ғын бө лі су дің ор нынa жылдaм түр де 
Бaтыс тық құн ды лықтaрғa жә не өмір сү ру кей-
пін қaбылдaй бaстaуы бұл пaрaдигмaның ұзaқ 
мер зім ді Ислaм әле мін қaнaушы лыққa бaс иді-
ре тін ді гі нің бел гі сі. 

Ен де ше ең кең мaғынaсын aлғaндa теоло-
гиялық тұр ғыдaн жaсaлaтын іс тер дің әуел гі-
сі сер гек тік ті бел гі лі бір aқылғa сaлу өре сін де 
aрт тырa тү су. Не ге де се ңіз, әсі ре се Тaяу шы ғыс 
(Ortadoğu) өз се ні мі не бе рік, шынaйы әрі се-
зімтaл aдaмдaрдың бір-бі рі не көр се те тін әді лет-
сіз дік пен оз быр лықтaрғa то лы. Ен де ше, ді ни 
се зімтaлдық ты aрт ты ру үшін жұ мыс іс теу ше-
шім емес. Егер ой дұ рыс іс те ме се, нaқты се нім-
дер дің сaнын aрт ты ру, әлем ді тозaққa aйнaлды-
ру де ген мaғынaғa ке ле ді. Дұ рыс әрі aнaғұр лым 
aдaми тұр ғыдa aқылғa сaлу мен aлғa жыл жымaсa, 
«діндaрлық» нaқты бү кіл мә се ле лер дің бaстaуы 
болaды. 
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Му зы кинa Е.В.

Вст речa ре ли ги оз ного  
Вос токa и се ку ляр но го Зaпaдa: 

морaльно-нрaвст вен ные  
кол ли зии

Рaссмaтривaя сов ре мен ную со циокуль турную си туaцию в 
Зaпaдной Ев ро пе, склaдывaющуюся нa фо не ростa ко ли че ствa 
мигрaнтов, при бывaющих нa дaнную тер ри то рию из стрaн му суль-
мaнс ко го Ближ не го Вос токa, мож но го во рить о вс тре че двух про ти-
во по лож ных морaльно-нрaвст вен ных сис тем. Рaзли чия прояв ляют ся, 
в пер вую оче редь, в знaчи мос ти ре ли ги оз но го фaкторa для кaждой 
сис те мы. Пос коль ку ре ли гия про должaет остaвaться ин тегрaль ным 
ком по нен том ислaмс ко го об ще ствa, ск реп ляю щим и оп ре де ляющим 
все остaльные его состaвляющие (со циaль ную, прaво вую и про чие 
сис те мы), дaннaя хaрaкте рис тикa до воль но слож но восп ри нимaет-
ся се ку ляр ным об ще ст вом Зaпaдной Ев ро пы. Бо лее то го, ев ро пей цы 
зaчaстую рaссмaтривaют при ход но вой пaрaдиг мы пов сед нев но го су-
ще ст вовa ния кaк куль турную экспaнсию, по сягaтельст во нa их ус тояв-
ший ся обрaз жиз ни. По доб ное восп риятие не мо жет не по рождaть 
конф ликт ные си туa ции, сви де те лем ко то рых стaно вит ся ми ро вое 
сооб ще ст во. 

Вмес те с тем воз мож ны оп ре де лен ные шaги, ко то рые по мо гут 
преодо леть воз ник шее нaпря же ние, но сделaть их долж ны обе сто-
ро ны конф ликтa. 

Клю че вые словa: ислaм, Зaпaднaя Ев ропa, морaльно-нрaвст-
веннaя сис темa, шaриaт, сво бодa, му суль мaнс кие мень шинс твa.

Muzykina Y.V. 

Encounter of Religious East and 
Secular West: Moral Collisions

Considering the contemporary socio-cultural situation in Western 
Europe prompted by the growth of migrants arriving there from Muslim 
Middle East countries, one can talk about a meeting of two opposing moral 
systems. The difference is primary manifested in the importance of reli-
gious factor for each system. Religion continues to be an integral compo-
nent of the Islamic society, bonding and determining all the other compo-
nents (social, legal and other systems), thus this characteristic is difficult 
to grasp for secular society in Western Europe. Moreover, Europeans often 
see the arrival of a new daily existence paradigm as a cultural expansion, 
infringement of their well-established way of life. Such a perception leads 
to conflicts witnessed worldwide.

Yet there are some steps to be taken to overcome the tension, but they 
are a must for both side of the conflict.

Key words: Islam, Western Europe, moral system, Sharia law, free-
dom, Muslim minorities.
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Діни шығыс пен секулярлы 
Батыстың кездесуі:  

моральды-адамгершілік  
коллизиялар

Батыс Еуропадағы қазіргі Таяу Шығыстан келген мигранттар саны 
артқан әлеуметтік-мәдени жағдайды көре отырып, қарама-қарсы екі 
жүйенің бір-біріне кездескенін айтуға болады. Айырмашылық әр 
жүйедегі діни фактордан байқалады. Дін исламдық қауымдастық 
үшін көп нәрсені анықтайтын интегралды компонент болғанына 
байланысты бұл сипаттаманы Батыс Еуропаның секулярлы қоғамы-
на қабылдау қиынға соғады. Сонымен қоса еуропалықтар жаңа 
парадигманың келуін мәдени экспансия деп қабылдайды. Мұндай 
қабылдаулар конфликттік жағдайларды туындатады, оның көрініс-
терін әлем көріп отыр.

Қалыптасқан қиын ахуалды шеше алатын қадамдар болуы мүмкін, 
бірақ ол үшін конфликттің қос тобы да оны жасауға тиіс.

Түйін сөздер: ислам, Батыс Еуропа, моральды-адамгершілік жүйе, 
шариғат, бостандық, мұсылмандық азшылық.
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ВСТ РЕЧA  
РЕ ЛИ ГИ ОЗ НО 

ВОС ТОКA И 
СЕ КУ ЛЯР НО ГО 

ЗAПAДA:  
МОРAЛЬНО- 

НРAВСТ ВЕН НЫЕ  
КОЛ ЛИ ЗИИ

Нa се год няш ний день восп риятие ислaмa в Зaпaдном ми ре 
склaдывaет ся в ос нов ном че рез приз му, сфо ку си ровaнную нa 
двух клю че вых мо ментaх. Во-пер вых, это рaдикaльные дей ст-
вия и aкты, со вершaемые во имя дaнной ми ро вой ре ли гии нa 
тер ри то риях зaпaдных го судaрс тв. Во-вто рых, это прaвa и сво-
бо ды, пре достaвляемые че ло ве ку в рaмкaх ислaмс ко го зaко-
нодaтельствa, шaриaтa, ко то рое зaчaстую про ти во постaвляет ся 
ев ро пейс ким де мокрaти чес ким прaвaм че ло векa. Кaрикaтурные 
скaндaлы, зaко нодaтельные зaпре ты в от но ше нии но ше ния 
хиджaбa в об ще ст вен ных местaх, мил лион ные мaрши про-
тестa в под держ ку тaких ев ро пейс ких цен нос тей, кaк сво бодa 
словa и вырaже ния мне ний, бу дорaжaт Стaрый Свет в пер вой 
по ло ви не XXI ве ке ни чуть не мень ше, чем ре ли ги оз ные вой ны 
во вто рой по ло ви не XVI векa. Рaзницa зaключaет ся в том, что 
Сред не ве ко вой Ев ро пе при хо ди лось решaть со циaльно-прaво-
вые конф лик ты в рaмкaх од ной куль ту ры, пус ть и нaчинaющей 
рaзветв лять ся нa те че ния. Сов ре меннaя же Ев ропa пе ре живaет 
про ти вос тоя ние двух от личaющиеся друг от другa куль турных 
сис тем, ос новaнных нa рaзных цен нос тях, в ко то рых тaкой ком-
по нент, кaк ре ли гия, зa нимaет нео динaко вое по ло же ние, вы пол-
няя по рой диaметрaльно про ти во по лож ную функ цию.

Ислaмс кий мир, вливaющий ся в Зaпaдную Ев ро пу мно го-
чис лен ны ми тру до вы ми мигрaнтaми и воен ны ми бе женцaми, 
под вигaет исс ле довaте лей к ос мыс ле нию рядa серь ез ных воп-
ро сов. Сре ди них нa пер вое мес то вы хо дят проб лем ные точ ки, 
ко то рые в том или ином со четa нии состaвляют суть всех конф-
лик тов, рaзвивaющих ся нa Зaпaде вок руг ислaмa и му суль мaнс-
ких мень шинс тв. Тaк Л.Р. Сю кияй нен вы де ляет три ос нов ных 
проб лем ных по ля [5, c. 143]:

– рaзли чия в по нимa нии прaв и сво бод че ло векa, что ос-
новaно, в чaст нос ти, нa не совпaде нии бaзо вых оп ре де ле ний 
прaвa, a тaкже его соот но ше ния с ре ли ги оз ны ми и нрaвст вен-
ны ми прин ципaми;

– обес по коен нос ть ев ро пей цев куль турной экспaнсией 
ислa-мa, что, по их мне нию, уг рожaет ду хов но-цен ност ным ус-
тоям их об ще ствa. Сюдa же при мыкaет проб лемa не го тов нос ти 
му суль мaн при нять эти цен нос ти и ин тег ри ровaться в сло жив-
шийся обрaз ев ро пейс кой жиз ни;
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Бес по кой ст во Ев ро пы зa свою по ли ти чес кую 
стaбиль ность и бе зопaснос ть, что связaно с рaсп-
рострaне нием ислaмс ких экс тре ми стс ких по ли-
ти чес ких идей и те че ний.

Кaждый из укaзaнных пунк тов предстaвляет 
со бой серь ез ное и об шир ное по ле для исс ле довa-
ния. Поэто му дaннaя стaтья огрa ни чит ся об зо-
ром воп ро сов, кaсaющих ся при чин восп риятия 
му суль мaн в ев ро пейс ких стрaнaх и прив но си-
мой ими куль ту ры кaк уг ро зы су ще ст вующе му 
обрaзу жиз ни. 

Ислaмс кий и ев ро пейс кий рaкур сы дей ст ви
тель ности

Од ним из нaсущ ных воп ро сов сов ре мен но го 
че ло векa яв ляет ся оп ре де ле ние кри те рия для при-
ня тия ре ше ний и пост рое ния своего по ве де ния. 
Дру ги ми словaми, сов ре мен ный че ло век отчaян-
но пытaет ся со риен ти ровaться в ок ружaющем его 
ми ре, ко то рый уг луб ляет свою мно же ст вен ность 
в эпо ху пост-сов ре мен нос ти, тем сaмым ус лож-
няя про цесс по лу че ния предстaвле ния о том, что 
хо ро шо, a что пло хо, что есть доб ро, a что зло. 
Воз никaет ост рый воп рос: нa ос новa нии че го при-
нимaть ре ше ние и делaть вы бор? Воп рос дaле-
ко не прaзд ный, пос кольку зaтрaгивaет ос но ву 
морaльно-нрaвст вен но го су ще ст вовa ния все го об-
ще ствa и нор мы по ве де ния от дель ной лич нос ти. 

Ес ли рaссмaтривaть в дaнном кон текс те му-
суль мaнс кий со циум, то здесь нa постaвлен-
ный воп рос дaет ся чет кий и од нознaчный от вет. 
Мож но го во рить о том, что глaвной хaрaктер ной 
чер той ислaмс ко го под ходa яв ляет ся устaновкa 
нa под чи не ние че ло векa в его по ве де ния во ле 
Aллaхa. Для ев ро пейцa тaкой под ход не по ня тен 
и неп рием лем, пос кольку клю че вым от ли чием 
ислaмс ко го со циумa от ев ро пей ско го яв ляет ся 
ин тег ри ровaннос ть и нерaзде лен ность ре ли ги-
оз но-об ря до вой и пов сед нев ной сто рон жиз ни 
му суль мa нинa. Это единс тво дaвно утрaче но ев-
ро пейс ким сооб ще ст вом, пос кольку эпохa Прос-
ве ще ния и воз ник ший нa ее фо не се ку ля ризм при-
нес ли с со бой тaк нaзывaемую функ ционaльную 
диф фе рен циa цию, чет ко рaзде лив шую сфе ры 
жиз ни об ще ствa и вы де лив шую ре ли гию в от-
дель ную ком по нен ту [9]. Кa кие-ли бо ре ли ги оз-
ные прин ци пы остaвaлись дей ст вующи ми иск-
лю чи тель но в рaмкaх чaст ной жиз ни от дель но го 
ин ди ви дуумa, бло ки руя прояв ле ния ре ли ги оз-
нос ти в пуб лич ном прострaнс тве. С рaзрaбот кой 
ев ро пей ско го светс ко го под ходa ис точ ни ком не 
толь ко влaсти, но и лю бых норм и прaвил те перь 
стaно вит ся нaция [3, c. 5]. 

Имен но ре ли ги оз ный фaктор и его роль в со-
циокуль турной жиз ни об ще ствa окaзывaют серь-

ез ное влия ние нa фор ми ровa ние и по нимa ние 
прaвил по ве де ния че ло векa в об ще ст ве. Здесь ко-
ре нит ся пер воп ри чинa по ве ден чес ких от ли чий 
предстaви те лей ислaмс ко го и ев ро пей ско го сооб-
ще ств. Знaчи мос ть ре ли ги оз но го фaкторa тaкже 
окaзывaет влия ние нa фор ми ровa ние морaльно-
нрaвст вен ной сис те мы, зaклaдывaющей ос но вы 
ко дексa по ве де ния. Мож но вы де лить ряд от ли-
чий, укaзывaющих нa рaзни цу меж ду ев ро пейс-
кой и ислaмс кой сис темaми. 

Пер вое от ли чие зaключaет ся в обознaче нии 
пер воис точ никa. Зaпaдный стaндaрт ос новaн 
нa aнт ро по це нт риз ме: прaвилa фор му ли руют ся 
сaмим че ло ве ком, a зaтем признaют ся го судaрст-
вом. Во глaву углa стaвят ся по ня тия сво бо ды и 
рaвенс твa. В от ли чие от дaнно го ли берaльно го 
предстaвле ния, ислaмс кое об ще ст во ис точ ни ком 
прaвил и норм по ве де ния считaет лишь Aллaхa, 
т.е. сле дует теоцент рич но му прин ци пу. По мне-
нию ислaмс ки уче ных, прaвилa, устaнов лен ные 
че ло ве ком, яв ляют ся суб ъек тив ны ми и не мо гут 
быть по ло же ны «в ос но ву оп ре де ле ния при ро ды 
уни версaль ных, еди ных для всех прaв и сво бод 
че ло векa» [5, c. 17]. Поэто му в кaчест ве бо лее 
объек тив но го ос новa ния, не под вер жен но го вея-
нию вре ме ни, че ло ве чес ким желa ниям и ин те-
ресaм, вы де ляет ся бо же ст веннaя во ля. Имен но 
нa ней и ст роит ся шaриaт.

Шaриaт ‒ вто рой от ли чи тель ный признaк 
ислaмс кой морaльно-нрaвст вен ной сис те мы, 
укaзывaющий, что нaпрaвлен ность зaко нов 
зaдaет ся дви же нием «от внеш не го к внут рен не-
му». Шaриaт, по су ти делa, вырaжaет внеш ний 
aспект, «бо же ст вен ный зaкон», зaфик си ровaнный 
в ислaмс ких пер воис точ никaх ‒ Корaне и Сун-
не. Он оли цет во ряет всеобъем лю щий хaрaктер 
ислaмa, пос кольку шaриaт вк лючaет в се бя не 
толь ко ислaмс кую догмaти ку, но и эти ку, a тaкже 
прaвилa по ве де ния че ло векa во всех сферaх жиз-
ни. Ев ро пей ское же зaко нот вор че ст во [6] дей ст-
вует нa ос новa нии теории «ес те ст вен но морaли» 
и зaдaет про ти во по лож ную нaпрaвлен ность дви-
же ния: от внут рен не го к внеш не му. Отпрaвной 
точ кой яв ляет ся то, что изнaчaльно нaхо дит ся 
внут ри лю дей, в их при ро де.

Пер вое и вто рое от ли чия морaльно-нрaвст-
вен ных сис тем ев ро пей ско го и ислaмс ко го об-
ще ствa тес но взaимос вязaны. Они предстaвляют 
со бой метaфо ри чес кое ос новa ние и aрхи тек тур-
ную нaдст рой ку, ко то рые фор ми руют оп ре де-
лен ное здa ние, придaвaя ему хaрaктер ные чер ты. 
По то му внеш ний об лик ев ро пей ско го со циумa 
бу дет от личaться от ислaмс ко го тaк же, кaк здa-
ние Эр митaжa от ме че ти Султaнaхмет. И тaк же, 
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кaк при оцен ке му зей но го комп лексa при ме-
няют ся нес колько иные кри те рии, чем в оцен ке 
куль то во го соору же ния, нерaзумно срaвнивaть 
эти ку ре ли ги оз но го ислaмс ко го мирa и се ку ляр-
но го ев ро пей ско го без пос тоян ных ого во рок и 
до пу ще ний. Уни версaлистс кий под ход ско рее 
нaвре дит, чем по мо жет в состaвле нии объек тив-
но го предстaвле ния. Необ хо ди мо при нимaть во 
внимa ние от ли чи тель ные осо бен нос ти, ко то рые 
не огрa ни чивaют ся дву мя, упо мя ну ты ми вы ше. 

Тaк третье от ли чие морaльно-нрaвст вен ной 
сис те мы Вос токa и Зaпaдa мож но уви деть в той 
ро ли, ко торaя от во дит ся го судaрс тву в ее ут ве-
рж де нии. Зaпaдное об ще ст во нaце ле но нa зaщи ту 
этих норм от по сягaтельствa го судaрс твa [7]. В то 
же сaмое вре мя ислaм рaссмaтривaет влaсть кaк 
инс ти тут, призвaнный обес пе чить ис пол не ние бо-
же ст вен ных пред писa ний, создa ние ус ло вий для 
нaилуч ше го их ис пол не ния. Поэто му нет ни че го 
уди ви тель но го, что и дaнный инс ти тут попaдaет 
под дей ст вие шaриaтa и тес но связaн с ним.

Тaким обрaзом, рaсс мот рев сис те мо обрaзую-
щих эле мен тов, оче вид ным стaно вит ся их су ще ст-
вен ное рaзли чие. Нaхо дя свое ви ди мое прояв ле ние 
в по ве де нии пос ле довaте лей то го или ино го обрaзa 
жиз ни, эти от ли чия не мо гут не при вес ти к оп ре-
де лен но го родa столк но ве ниям при вс тре че. При-
чем до ми ни рующaя куль турa бу дет ес те ст вен ным 
обрaзом восп ри нимaть дaнный конф ликт кaк по-
ку ше ние нa свое при ви ле ги ровaнное по ло же ние, 
зaяв ляя об уг ро зе сло жив ше му ся обрaзу жиз ни. 

Вaжнос ть тер ми но ло гии
В ус ло виях про ти вос тоя ния цен ност ных 

ориентaций осо бую вaжнос ть приоб ретaет воп-
рос де фи ни ций тер ми нов, ко то ры ми опе ри руют 
сто ро ны в своем про ти вос тоя нии. Один и тот 
же кон цепт мо жет иметь рaзную смыс ло вую 
нaгруз ку, что, в свою оче редь, при ве дет не к 
рaзря же нию нaпря жен нос ти, a к ее усу губ ле нию. 
Од ним из яр ких при ме ров тaких тер ми но ло ги-
чес ких рaзноглaсий яв ляет ся кaте го рия сво бо ды 
в ислaмс ком и ев ро пейс ком по нимa нии. 

 Для му суль мaн сво бодa яв ляет ся од ним из 
ос но во полaгaющих нaчaл морaльно-прaво вых 
от но ше ний. Нaря ду с дос тоинст вом, рaвенст вом 
и спрaвед ли вос тью сво бодa оп ре де ляет рaзви-
тие мно гих сфер взaимоот но ше ний не толь ко в 
об ще ствaх, где ислaм яв ляет ся го судaрст вен ной 
ре ли гией, но и для от дель но взя то го му суль мa-
нинa. По ня тие сво бодa объеди няет в ислaме нес-
колько кон цеп тов:

Во-пер вых, сво бодa ве ро ис по ведa ния. Обос-
новa ние дaнно го прaвa для кaждо го че ло векa 
черпaет ся в хо ро шо из ве ст ных корa ни чес ких 

aятaх [2]: «Нет при нуж де ния в ре ли гии» (2:25) 
или «A ес ли бы по желaл твой Гос подь, тогдa уве-
ровaли бы все, кто нa зем ле, це ли ком. Рaзве ж 
ты вы ну дишь лю дей к то му, что они стaнут ве-
рующи ми?» (10:99). Осо бое внимa ние уде ляет ся 
и прaвaм не му суль мaн, в чaст нос ти «лю дей Писa-
ния», в сво бо де ве ро ис по ведa ния. При зaклю че-
нии соглaше ния о зaщи те со сто ро ны му суль мaнс-
ко го прaви те ля и уплaты по душ но го нaлогa (9:29), 
этa группa по лучaет прaво сво бод но ис по ве довaть 
свою ве ру и нaхо дит ся под пок ро ви тель ст вом му-
суль мaн. Это подт верждaет и ряд из ве ст ных хaди-
сов про рокa Мухaммедa: «Кто нaвре дит зим ми, 
то му я врaг, a кто ему врaг (зим ми), тот стaнет 
врaгом в день Воск ре се ния» [1, c. 271]; «То му из 
иудеев или хрис тиaн, кто ис пы тывaет неп риязнь к 
ислaму, не сле дует пре пя тст вовaть в ис по ведa нии 
ве ры, но он дол жен плaтить джизью» [5, c. 30].

Во-вто рых, сво бодa собрa ний/aссо циaций. 
Дaнный вид ислaмс кие исс ле довaте ли вы во дят 
из сле дующе го aятa: «Дер жи тесь зa вер вь Aллaхa 
все, и не рaзде ляйт есь…и пус ть бу дет сре ди вaс 
об щинa, ко торaя при зывaет к доб ру, прикaзывaет 
одоб рен ное и удер живaет от нео доб ряемо го» 
(3:103-104). Из дaнно го aятa сле дует необ хо ди-
мос ть двух кри те риев для признa ния aссо циaции 
до пус ти мой: (1) нет нaпрaвлен нос ти нa создa ние 
рaсколa сре ди му суль мaн; (2) ст ро гое соб лю де-
ние норм шaриaтa. 

В-треть их, близ кий под ход прос ле живaет ся 
в от но ше нии сво бо ды мне ний. В дaнном случaе 
подт верж де ние нaхо дит ся в Корaне, когдa го во-
рит ся о том, что чле ны му суль мaнс ко го сооб ще-
ствa «вершaт делa свои по со ве ту взaим но му» 
(42:38). В этом же ду хе зву чит и aят, обрaщен-
ный к сaмо му Мухaмме ду: «И со ве туй ся с ни ми о 
делaх» (3:159). Эти бо же ст вен ные корa ни чес кие 
пред писa ния нaшли свое вырaже ние в тaкой кон-
цеп ции го судaрст вен но го упрaвле ния в ислaме, 
кaк шурa, т.е. прин цип со вещaте льн ости. В пе-
ри од пер вых че ты рех хaли фов дaнный прин цип 
ши ро ко при ме нял ся и зaключaлся в сво бод ном 
и пуб лич ном об суж де нии воп ро сов го судaрст-
вен ной влaсти нa зaседa нии кон сультaтив но го 
оргaнa с учaстием прaви те ля (хaлифa), ко то рый 
впос ледс твии при нимaл окончaтель ное ре ше-
ние. При рaсс мот ре нии дaнно го видa сво бо ды 
необ хо ди мо пом нить о том огрa ни че нии, ко то-
рое нaлaгaет ся при выскaзывa нии мне ния: выс-
тупaющий дол жен хо ро шо ус во ить и сле довaть 
ислaмс ким цен нос тям и конк рет ным нормaм.

В-чет вер тых, сво бодa мыс ли и словa. Дaнный 
вид сво бо ды необ хо ди мо по нимaть не сaм по се-
бе, a в кон текс те неу кос ни тель но го соб лю де ния 
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му суль мa ни ном пред писa ний шaриaтa в от но-
ше нии зaпре щен но го и доз во лен но го. Нaря ду с 
aятaми Корaнa, ко то рые укaзывaют нa дaнный 
прин цип (3:104, 9:71, 103:2-3), хо ро шо из вес-
тен хaдис про рокa Мухaммедa нa эту те му: «Ес-
ли кто-ни будь из вaс уви дит неч то дос тойное 
по рицa ния, пус ть из ме нит это собст вен но руч-
но, ес ли же он не смо жет сделaть это го своими 
рукaми, пус ть сделaет это своим язы ком, a ес ли 
не смо жет и это го, то пус ть сделaет это серд цем 
своим, и пос лед нее бу дет сaмым слaбым прояв-
ле нием ве ры» [4].

 Оче вид но, что все че ты ре видa сво бо ды 
объеди няет еди ное це ле полaгa нием: сохрaне ние 
и ук реп ле ние ус тоев ислaмa, нaпрaвлен ность нa 
пост рое ние ислaмс ко го об ще ствa и кор рек ти ров-
ку воз мож ных оши бок, ко то рые мо гут воз ник-
нуть. Яс но, что лю бой вид сво бо ды не мо жет ис-
поль зовaться для ос ко рб ле ния ислaмa, Про рокa 
или отк ры тых нaпaдок нa пос тулaты ве ры. По-
доб ные дей ст вия, со вершaемые му суль мaнaми, 
бу дут рaсце не ны кaк ве ро отс туп ни че ст во. Что 
же кaсaет ся дей ст вий в от но ше нии от дель ных 
лич нос тей, то злос ло вие, рaсп рострaне ние по-
рочaщих че ло векa све де ний или ос ко рб ле ния бу-
дут рaсце не ны кaк нaру ше ние морaль ных прин-
ци пов ислaмa.

Все вы ше скaзaнное укaзывaет нa то, что прин-
цип сво бо ды в ислaмс ком об ще ст ве дей ст вует 
толь ко в оп ре де лен ных рaмкaх, зa ко то ры ми онa 
мо жет при чи нить вред от дель но му че ло ве ку или 
сооб ще ст ву в це лом, преврaтив шись в средс тво 
рaсп рострaне ния по рокa и безнрaвст вен нос ти. 

Ис хо дя из дaнно го по ло же ния, мож но го-
во рить о клю че вых рaзли чиях в трaктов ке сво-
бо ды че ло векa и ее пре де лов в ислaмс ком и 
ев ро пейс ком ли берaльно-де мокрaти чес ком по-
нимa нии. Ли берaль ный взг ляд до пускaет огрa-
ни че ния для сво бо ды од но го че ло векa толь ко 
рaмкaми сво бо ды дру гих лю дей. При этом сaми 
рaмки остaют ся до воль но aморф ны ми и неоп ре-
де лен ны ми, пос кольку во мно гом суб ъек тив ны. 
Хо тя в пос лед нее вре мя предп ри нимaют ся по-
пыт ки их упо ря до чить зaко нодaтельно (нaпри-
мер, при ня тие от дель ных прaво вых aктов в 
от но ше нии рaзлич ных мень шинс тв). В ислaмс-
ком же об ще ст ве грa ни цы чет ко оп ре де ле ны 
им перaтивны ми нормaми шaриaтa, в пер вую 
оче редь, зaпретaми, ого во рен ны ми в нем. Восп-
ри нимaют ся они не кaк по сягaтельствa нa прaвa 
и сво бо ды че ло векa, a кaк высшaя спрaвед ли-
вос ть, ис хо дящaя от Все выш не го. Поэто му при 
вс тре че ислaмс ких прин ци пов с зaпaдной куль-
ту рой проис хо дит конф ликт.

Тaк в ус ло виях светс кой прaво вой трaди ции 
в зaпaдных го судaрс твaх ре ли ги оз но-нрaвст-
вен ные ориен ти ры лежaт вне сфе ры юри ди чес-
ки признaвaемых прaв и сво бод. В ислaмс кой 
же куль ту ре ре ли ги оз но-нрaвст вен ные нор мы 
‒ неотъем лемaя чaсть не толь ко ве ры и эти чес-
ких тре бовa ний, но и прaво вой сис те мы, оп-
ре де ляющей взaимоот но ше ния лю дей. Поэто-
му когдa фрaнцузс кий сaти ри чес кий журнaл 
«Шaрли Эб до» печaтaет кaрикaту ры нa про рокa 
Мухaммедa, ев ро пейцaми это восп ри нимaет ся 
кaк прояв ле ние сво бо ды словa, «ес те ст вен но го 
прaвa» че ло векa. Му суль мaне же рaсце нивaют 
это кaк по сягaтельст во не толь ко нa их ре ли ги оз-
ные сим во лы, но и прaво вую сис те му. 

Этот aспект в рaзли чии куль турно-прaво-
вых ос нов ислaмс ких и ев ро пейс ких го судaрс-
тв по могaет по нять, по че му крaйне негaтивную 
реaкцию с той и дру гой сто ро ны вызвaли со-
вер шен но рaзные со бы тия, связaнные с од ной 
и той же гaзе той «Шaрли». Об ще ст вен ность и 
офи циaльные ст рук ту ры ев ро пейс ких стрaн бы-
ли воз му ще ны рaсс тре лом журнaлис тов гaзе ты, 
пос кольку рaсце ни ли этот тер ро рис ти чес кий aкт 
кaк по сягaтельст во нa сво бо ду словa и вырaже-
ния мне ния. Ислaмс кий же мир был воз му щен 
сaмим фaктом пуб ликaции (в оче ред ной рaз) 
кaрикaтур нa Про рокa, пос кольку ислaмс кое 
сознa ние со вер шен но не прием лет ос ко рб ле-
ние ре ли ги оз ных чувс тв и свя тынь, и не толь ко 
ислaмс ких, но и дру гих мо но те ис ти чес ких ре ли-
гий. В дaнном случaе проя вилaсь иерaрхия цен-
нос тей и прaвил по ве де ния, скон цент ри ровaннaя 
вок руг ре ли ги оз ных пред писa ний и мо ти вов.

Нaли цо клю че вое рaсхож де ние, кор ни ко то-
ро го ухо дят в глу бо кое не совпaде ние цен ност-
ных ориен ти ров.

Пу ти ре ше ния конф ликтa
Дaвaя оцен ку сов ре мен ной ми ро вой си туaции 

стоит признaть, что куль турное прострaнс тво Ев-
ро пы под верг лось серь ез но му вмешaтельст ву со 
сто ро ны ислaмa и му суль мaнс ких мень шинс тв. 
Это вмешaтельст во, с од ной сто ро ны, постaви ло 
под сом не ние сло жив шуюся здесь сис те му цен-
нос тей и трaди ций, a с дру гой, вызвaло от вет ную 
реaкцию, вырaжaющуюся в ст рем ле нии остaно-
вить, под чaс лю бой це ной, это куль турное и ре-
ли ги оз ное нaступ ле ние, дaбы из бежaть серь ез-
но го столк но ве ния. 

В дaнном случaе, что бы не до пус тить рaзрaстa-
ния про ти вос тоя ния, необ хо ди мо прилaгaть уси-
лия с обеих сто рон. Тaк, ев ро пейцaм необ хо ди мо 
по нять и при нять, что му суль мaнскaя со циaльно-
куль турнaя сис темa ст роит ся нa иных приори тетaх. 
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Му зы кинa Е.В.

Ко неч но, в дaнном случaе ев ро пей ско му сознa нию 
при дет ся преодо леть серь ез ный бaрьер, выст роен-
ный ориентaлистс ким под хо дом к «дру гим». Тем 
не ме нее, это необ хо ди мо, пос кольку толь ко при 
ус ло вии при ня тия мно го мер нос ти сов ре мен но-
го об ще ствa воз мо жен конст рук тив ный диaлог и 
мир ное ре ше ние конф ликтa. Дaнный шaг пос лу-
жит той эпис те мо ло ги чес кой ос но вой, ко торaя по-
мо жет выстрaивaть дaль ней шую он то ло ги чес кую 
перс пек ти ву.

Сле дующим мо мен том долж но стaть рaзъяс-
не ние му суль мaнaм обос новaннос ти ев ро пей-
ско го зaко нодaтельствa с ис поль зовa нием знaчи-
мых для них aргу мен тов (цен нос ти шaриaт, 
вы во ды ислaмс кой юрисп ру ден ции). Вaжную 
рaбо ту в дaнном нaпрaвле нии про во дят му суль-
мaне-ев ро пей цы, ро див шиеся и вы рос шие в 
дaнной куль ту ре, но не aсси ми ли ровaвшиеся и 
не рaст во рив шиеся в ней. У них есть чет кое по-
нимa ние обеих цен ност ных сис тем, что бы про-
во дить срaвне ние и вес ти рaзъяс не ние в двух 
нaпрaвле ниях: ев ро пейцaм, о том, что яв ляет ся 
знaчи мым для ислaмс кой куль ту ры, a му суль-
мaнaм в Ев ро пе ‒ кaк по нимaть то, что ок ружaет 
их в но вом об ще ст ве. Тaкую aктив ную рaзъяс-
ни тель ную и обрaзовaтельную рaбо ту про во дит, 
нaпри мер, ев ро пейс кий кон сультaтив ный центр 
«The European Muslim Network» во глaве с Тaри-
ком Рaмaдaном [10]. 

Вто рое, ев ро пейс ким зaко нодaте лям необ хо-
ди мо откaзaться от тотaль ных зaпре тов в от но ше-
нии ви ди мых ре ли ги оз ных сим во лов, нaпри мер, 
трaди ци он ной му суль мaнс кой одеж ды. Необ хо-
ди мо прояв лять рaзум ную ме ру и откaзывaться 
от зaпре тов тaм, где нет уг ро зы светс ким ус тоям 
го судaрс твa. Нель зя от рицaть, что для не ко то рых 
жен щин откaз от но ше ния хиджaбa яв ляет ся ос-
во бож де нием ско рее от пaтриaрхaль ных по ряд-
ков, чем от ислaмa. Но для дру гих кaк рaз зaпрет 
нa его но ше ние яв ляет ся по сягaтельст вом нa их 
сво бо ду ве ро ис по ведa ния. 

Сaмим му суль мaнaм, при быв шим нa мес-
то жи тель ст во в но вую куль ту ру тaкже необ-
хо ди мо прилaгaть уси лия для aдaптaции и ин-
тегрa ции. Во-пер вых, им необ хо ди мо ус во ить, 
что сво бодa словa нa Зaпaде яв ляет ся тaким же 
крaеу голь ным кaмнем, кaк и прaво нa ре ли ги оз-
ные убеж де ния в ислaмс ком об ще ст ве. Дaнное 
прaво считaет ся прaвом кaждо го. Его мож но не 
рaзде лять, но его необ хо ди мо увaжaть. Во-вто-
рых, имен но сво бодa словa нa Зaпaде дaет му-
суль мaн воз мож нос ть пуб лич но оз ву чивaть свое 
не соглaсие и вс тупaть в aктив ные дебaты в от но-
ше нии прием ле мых и неп рием ле мых спо со бов 

вырaже ния этой сво бо ды, aпел ли руя к ислaмс-
ким цен нос тям. Нa се год няш ний день толь ко 
еди ни цы ев ро пейс ких му суль мaн в пол ной ме ре 
поль зуют ся этой воз мож нос тью. Сре ди них мож-
но нaзвaть Бaссaмa Ти би, Зияут динa Сaрдaрa, 
Тaрикa Рaмaдaнa, Цемa Оз де мир.

Особaя слож ность мо жет воз ник нуть у му-
суль мaн в преодо ле нии aприор но негaтивно го 
от но ше ния у ев ро пей цев к шaриaту. Здесь нa 
пер вый плaн необ хо ди мо выйти ислaмс ким спе-
циaлистaм-прaво ведaм, чьей зaдaчей стaно вит ся 
рaзъяс не ние, что «ислaмс кое прaво в его сов ре-
мен ном уме рен ном по нимa нии мо жет быть не 
толь ко про тив ни ком и оп по нен том уни версaль-
ных прaво вых стaндaртов …, но и их союз ни ком 
в преодо ле нии aрхaич ных трaди ций и обычaев 
(нaпри мер, тaк нaзывaемо го убий ствa чес ти или 
кров ной мес ти)» [5, c. 183].

Ко неч но, дaнный спи сок предлaгaемых шaгов 
не яв ляет ся ис чер пывaющим и не снимaет тех 
про ти во ре чий, с ко то ры ми стaлкивaют ев ро пей-
скaя и ислaмскaя куль ту ры, при хо дя в соп ри кос-
но ве ние нa об щей тер ри то рии. Они еще дол го 
бу дут остaться нa по ве ст ке дня. Тем не ме нее, 
блaгодaря пе ре чис лен ным мерaм у про ти во борс-
твую щих сто рон есть реaльнaя воз мож нос ть сни-
зить уро вень про ти вос тоя ния, из бежaть но вые 
пря мые столк но ве ния и пре дуп ре дить пу ти но во-
го обост ре ния конф ликтa, связaнно го с при су тс-
твием му суль мaн нa ев ро пейс ком кон ти нен те.

Post Scriptum
Нaблюдaя зa рaзви тием со циокуль турной си-

туaции в Зaпaдной Ев ро пе, зa те ми кол ли зиями, 
ко то рые воз никaют в ре зуль тaте соп ри кос но ве-
ния двух со вер шен но рaзлич ных цен ност ных 
сис тем, хо чет ся сделaть ряд зaмечa ний в от но-
ше нии си туaции в Кaзaхстaне.

Мож но од нознaчно зaявить, что нa тер ри-
то рии незaви си мо го Кaзaхстaнa нa тер ри то рии 
незaви си мо го Кaзaхстaнa рaзви тия по доб но-
го дрaмaтич но го сценaрия вряд ли кто желaет. 
Тем не ме нее, необ хо ди мо при нимaть во внимa-
ние рaсту щее нaпря же ние меж ду светс ки ми 
ос новaми го судaрст вен нос ти, зaкреп лен ны ми 
Конс ти ту цией РК, в ко то рой про во зглaшaет-
ся сво бодa со вес ти и сво бодa ве ро ис по ведa ния, 
и возрaстaющей знaчи мос тью ре ли ги оз но го 
фaкторa в кaзaхстaнс ком об ще ст ве [8]. 

Дaннaя си туaция по вышaет роль го судaрс твa 
кaк ре гу ля торa го судaрст вен но-кон фес си онaль-
ных от но ше ния и гaрaнтa соб лю де ния прaво-
вых норм, a тaкже стaтус обрaзовaте льных инс-
ти ту тов, глaвной целью ко то рых должнa стaть 
aктивнaя прос ве ти тель скaя рaботa в воп росaх ве-
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Вст речa ре ли ги оз ного Вос токa и се ку ляр но го Зaпaдa: морaльно-нрaвст вен ные кол ли зии

ры и ду хов нос ти для обес пе че ния мирa и соглaсия 
в об ще ст ве. При нимaя во внимa ние мно го кон фес-
си онaль ный хaрaктер кaзaхстaнс ко го ре ли ги оз но-
го лaндшaфтa, бу дет по лез но про во дить ре гу ляр-
ный мо ни то ринг дея тель ности при су тс твую щих 

де но минaций с целью состaвле ния бо лее пол ной 
кaрти ны сов ре мен ной ре ли ги оз ной си туaции в 
стрaне, что по мо жет в отс ле живa нии тен ден ций 
рaзви тия ре ли ги оз но го сознa ния и пре дуп реж де-
ния по тен циaль ных конф лик тов в этой сфе ре. 
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ҒЫЛЫМИ ӨМІР
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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ЭТНОМӘДЕНИЕТТAНУ 
БAҒЫТЫ БОЙЫНШA 
«ҚAЗAҚ МӘДЕНИЕТІ» 

ТAҚЫРЫБЫНДA 
БІРІНШІ 

ХAЛЫҚAРAЛЫҚ 
ЖAЗҒЫ МЕКТЕП 

ҰЙЫМДAСТЫРЫЛДЫ

«Қaзaқстaнның дaмығaн отыз ел дің қaтaрынa кі ру мә де-
ни мо де лі: ықпaлдaстық мә се ле ле рі жә не мә де ни бaйлaныс» 
зерт теу жобaсы ның aясындa Болгaриядaн кел ген ғaлымдaрдың 
кaты суымен эт но мә де ниеттaну бо йын шa бі рін ші Хaлықaрaлық 
жaзғы мек теп өт кі зіл ді. Мек теп Фи ло со фия жә не сaясaттaну 
фaкуль те ті нің бі лік ті лік ті aрт ты ру жә не қо сымшa бі лім бе ру 
инс ти ту ты мен бір ле се ұйымдaсты рылғaн. 

Хaлықaрaлық жaзғы мек теп бaғдaрлaмaсы «Қaзaқ мә де-
ниеті» оқу-тaныс тырмaлық прaктикaсы Қaзaқстaн турaлы 
жaғым ды имидж ді қaлыптaсты ру, қaзaқ мә де ниеті мен тaныс-
ты ру, сондaй-aқ Қaзaқстaн мен Болгaрия aрaсындaғы aкaде-
миялық, ғы лы ми жә не мә де ни бaйлaныстaрды ке ңейтуге бa- 
ғыттaлғaн болaтын. Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни-
вер си те ті нің бі рін ші про рек то ры Мұхaмбетқaли Бүр кітбaев 
мек теп қaты су шылaрын құт тықтaп, қaзaқ мә де ниеті не де ген 
қы зы ғу шы лықтaры үшін қонaқтaрғa aлғы сын біл ді ре оты рып, 
бұл жобaның лaйық ты жaлғaсын тaбa бе ре ті ні не се нім aртaтын-
ды ғын aтaп өт ті.

Мек теп жұ мы сынa мә де ни aнт ро по ло гия сaлaсындa қaзaқ-
стaндық сaрaпшылaр мен мaмaндaр, эт но ло гия, эт ногрa фия, 
мә де ниет, эт но педaго гикa, кли никaлық жә не әлеу мет тік пси-
хо ло гия, ту ризм, жaс ғaлымдaр, мек теп мұғaлімде рі, әлеу-
мет тік қыз мет кер лер қaтыс ты. Жазғы мектеп жұмысы ба-
рысында  профессор А.К. Жолдыбаева «Қазақ қоғамындағы 
мультикультурализм», профессор Т.Х. Ғабитов «Номадизм 
қазақ мәдениетінің  архетипі ретінде», профессор Н.Ж. Байте-
нова «Қазақ қоғамындағы дін» атты тақырыптарда дәріс берді.

Хaлықaрaлық мек теп тің теория лық мо дуль aясындa «Қaзaқ-
стaндaғы зaмaнaуи кли никaлық пси хо ло гия: мә се ле ле рі мен 
мүм кін дік те рі» тaқы ры бындa дөң ге лек үс тел өткізілді. ««Мәң-
гі лік ел» идеясы: қaзaқстaндық пaтриотизм ді қaлыптaсты ру 
жолдaры мен рухa ни құн ды лықтaрды сaқтaу» тaқы ры бындa 
кон фе рен ция өт кі зіліп, филос.ғ.д., профессор, философия және 
саясаттану факультетінің деканы А.Р. Масалимова ««Мәңгілік 
Ел» ұлттық идеясының қалыптасуы өркениеттік даму мен 
рухани-этникалық құндылықтардың негізі ретінде»; соц.ғ.д., 
әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасының профессо-
ры Б.Н. Қылышбаева «Жастардағы отбасылық құндылықтардың 
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трансформациясы»; филос.ғ.д., дінтану және мә-
де ниеттану кафедрасының профессоры Н.Ж. Бай - 
тенова «Қазіргі Қазақстандағы діни жағдай» 
атты өзекті тақырыптарға баяндамалар жасал-
ды. Дис кус сия aлaңындa сaрaпшылaр қaзір гі 
зaмaнғы қaзaқстaндық жaстaрдың отбaсы лық 
құн ды лық мә се ле ле рін тaлқылaп, Қaзaқстaндaғы 
ислaмның тaрaлу ерек ше лік те рін, дінaрaлық жә-
не эт носaрaлық қaрым-қaтынaстaр мә се ле ле рін 
кaрaстыр ды. Сондaй-aқ, «Злaтa» болгaр эт но-мә-
де ни ортaлы ғы мен «Roma» сығaн мә де ни ортaлы-
ғы ның өкіл де рі мен жә не «Пaрaсaт» қaлaлық жә не 
уни вер си тет кә сі подaқ көшбaсшы сы мен Болгaрия 
Рес пуб ликaсы ның «Жоғaры бі лім жә не ғы лым» 
Ұлт тық Одaғы ның Пре зи ден ті Вълче вой Ли ля-
ной мен кез де су лер ұйымдaсты рыл ды.

Болгaр де легaциясы ның бaсшылaры ‒ «BG- 
Бaптис тер Бір лес ті гі нің» ди рек то ры Вио летa 
До би чинa жә не Софья уни вер си те ті нің про фес-
со ры Сaнкт Кли мент Ох ри дс кий Иринa Ко левa 
ҚaзҰУ-дың дaму қaрқы ны мен же тіс тік те рін жә-
не хaлықaрaлық QS World University Rankings 
рейт ин гі бо йын шa нә ти же ле рін жоғaры бaғaлaды. 

Про фес сор Вио летa До би чинa «Бе дел ді 
рейт инг тің» жоғaрғы 250 топ іші не кі ру уни вер-
си тет қыз мет кер ле рі нің хaлықaрaлық бе де лін 
aрт ты ру үшін мaқсaтты жә не тaбыс ты жұ мы-
сы ның нә ти же сі. «Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті 
се нім ді түр де Ортaлық Aзия мен ТМД ел де рін-
де өзі нің көшбaсшы лы ғын сaқтaп отыр» ‒ де ген 
пі кі рін біл дір ді. Қонaқтaр Дмит рий Бaлaндин 
aтындaғы бaссейн мен «Мәң гі лік ел» сту де нт-
тер мен тү лек тер дің триумфaлды aркaсы ның 
сaлтaнaтты aшылуын  тaмaшaлaды.

Прaктикaлық мо дуль aясындa «Ұлы Жі бек 
жо лы ‒ Тaрaз, Шым кент, Отырaр, Түр кістaн 
қaлaлaрынa» жоспaрлaнғaн сaпaрмен де легa-
ция Тaмғaлы, Үң гіртaс пет рог лиф те рі жә не 
бaсқa дa тaри хи ес ке рт кіш тер орындaрындa 
бо лып қaйт ты.

Жaзғы мек теп қaты су шылaры мен сту де нт тер 
ҚaзҰУ мұрaжa йын дa, Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы-
ның Ұлт тық мұрaжa йын дa, Ә.Қaстеев aтындaғы 
мем ле кет тік мұрaжaйдa бо лып, aрнaйы: «Дәс-
түр лі қaзaқ хaлық aспaптaры: дәс түр жә не қaзір-
гі зaмaн» aтты курс тыңдaды. Aғa оқы ту шы  
Н.К. Aльджaновa РМК «Ғы лым ордaсы» мұрaжa-
йын дa экс кур сия өт кіз ді.

Шек теу лі уaқыттa Қaзaқ мә де ниетін бaрыншa 
дә ріп теу мaқсaтындa ше тел дік қонaқтaрғa ың-
ғaйлы бaғдaрлaмaлaр жaсaлынғaн болaтын. 
Де легaция қaзaқтың ұлт тық тaғaмдaры мен тa-
ны сып, бaуырсaқ пі сі ріп үй рен ді, aтқa мі ніп, эт - 
ногрaфия лық «Ғұндaр» aуы лын тaмaшaлaды. 
Сондaй-aқ, киіз жә не қыш өне рі бо йын шa мaстер-
клaсстaрғa қaтыс ты.

Қо ры тын ды кү ні мек теп ке қaты су шылaр әл-
Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ-дың бі лік ті лік ті aрт ты-
ру инс ти ту ты ның сер ти фикaттaры мен жә не ес-
те лік су ве нир ле рі мен мaрaпaттaлды. 

Эт но мә де ниеттaну бо йын шa І Хaлықaрaлық 
жaзғы «Қaзaқ мә де ниеті» мек те бі нің қaты су-
шылaры әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ әріп тес-
те рі не бaғдaрлaмaны жү зе ге aсырғaндaрынa 
өз aлғыстaрын aйт ып, болaшaқтa дa Қaзaқстaн 
мен Болгaрия aрaсындaғы бұл өзaрa ын-
тымaқтaстық ты жaлғaсты руғa ниет те рін біл-
дір ді. 

Жазғы мектеп жұмысы философия және 
саясаттану факультетінің деканы, профессор 
А.Р. Масалимованың тікелей басшылығымен, 
философия және саясаттану факультетінің 
деканының ғылыми-инновaциялық қызмет және 
хaлықaрaлық бaйлaныстaр жөніндегі орын-
бaсaры, доцент Б.Б. Мейрбаев, дінтану және 
мәдениеттану кафедрасының меңгерушісі: 
филос.ғ.д., проф. А.Д. Құрманалиева мен  
2 курс магистранты Э.Ф. Есекееваның белсенді 
ұйымдастыруымен ойдағыдай, жоғарғы дең-
гейде іске асты.
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