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1. ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ – SYLLABUS 

 

1.1. Оқытушы туралы мәліметтер: 
Рақымжанов Бақытжан Қадырұлы – ф.ғ.к., философия және 

мәдениет теориясы кафедрасының доценті. 

Кафедрада болу уақыты: дүйсенбі, сәрсенбі, жұма. 

 

1.2. Пән туралы мәліметтер: 
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жыл 

3 6   2 15 15 0 30 30 90 Эмтихан 

Сыр-

ттай 

2 

жыл 

2 3 2 6 24 0 30 30 90 Экзамен 

 

1.3. Пререквизиттері: 

Студенттерде бастапқы курста өткен философия тарихы 

бойынша бағдарламалардың, әсіресе қазақ филсофиясының  

негізінде қалыптасқан қабылдау, талдау және тұжырымдау 

қабілеттері болуы керек. 

 

1.4. Постреквизиттері: 

Постреквизиттер әлеуметтік – гуманитарлық ғылымдардың 

негізінде анықталады. /философия тарихы, мәдениеттану, 

дінтану/. 

 

1.5. Пән туралы қысқаша сипаттама:  
Бағдарлама 0,5 жылдық оқытуға лайықталған. Жалпы 

курстың көлемі 90 сағатты құрайды. 

 

 Пәннің мақсаты: 
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Студенттерді Сопылықтың дүниетанымдық қағидаларымен 

таныстыру. Сопылық туралы мәлімет бере отырып, студенттердің 

теориялық ойлау қабілетінің артуына ықпал жасау. 

 

Пәннің міндеттері: 

Сопылықтың негізігі дүниетанымдық қағидаларын, басты 

ұстынымдарын оқыту. Аталмыш пәнді философия, дінтану, 

мәдениеттану сияқты пәндермен  ұштастыра отырып оқыту. Діни 

философия философия тарихындағы Сопылықтың өзінідің 

ерекшеліктерін бағамдау. Сопылық дүниетанымға тән 

дүниетанымдық түсініктердің ерекшелігін зерделеу.  

 

Студенттердің міндеттері – Сопылық дүниетаным және 

оның басты қағидаларымен танысу, философиялық талдау 

қағидаларын білу, курсты танымдық тұрғыдан игеру, ғылыми 

әдебиеттермен жұмыс істей білу, Сопылықтың діни философия 

тарихындағы ерекшелігін бағамдай білу. 

 

Күтілетін нәтижелер: 

Оқитын курстың негізгі қағидаларын, принциптерін жан–

жақты меңгеру.  

 

1.6. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және өткізу 

кестесі. 
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2
2 

Семи
ми-

нар 
саба- 

ғынд 

ауыз
ша 

жауа
п 

беру 

Семи
ми-

нар 
са-

бақт

ары-
ның  

жо-
спар

ы 

мен 
сәй-

кесті
-гі  

Семин
ар 

сабақт
арына 

пайда

ла ну 
үшін 

ұсыны
л ған 

әдебие

ттерді 
қолда

ну 

Курсты 
оқу 

барысы
н дағы 

сабақ 

кесте- 
сі 

мен 
және 

оқу 

жоспа-
ры мен 

сәйкест
ігі 

Семи-
нар 

сабақт-
арында

-ғы 

жауапт
ар 

үшін 
20 

балға 

дейін  

Семи-
нар 

сабақта- 
рының 

әрбір 

тақыры 
птары 

бойын-
ша 

ауызша 

жауап 
бергені 

үшін 20 
балға 

дейін 

Күнде-
лікті 

тексеру 
1 семи -

нар 

сабақта-
рын 

дағы 
жұмыс 

тар мен 

ауызша 
жауап -

тар ға 
бағала 

нады 

Семи- 
нар  

сабақ-
тары 

нада, 

сабақ 
кесте- 

сі жә -
не оқу 

жоспа

рымен 
сәйкес

тігі  

2
3 

СОӨЖ 
ауызша 

да беру, 

доклад 
жасау. 

СОӨЖ 
сабақта

рының 

жоспар
ымен 

сәйкест
ігі 

СОӨЖ 
-ға 

дайынд

алу 
үшін 

ұсыныл
ған 

әдебиет

терді 
қолда 

ну   

Кусты 
оқу 

барысы

ндағы 
сабақ 

кестесі 
мен 

жоспар

ының 
сәйкест

ігі 

Аралық 
бақылау / 

бақылау 

жұмысы, 
баяндама

лар мен 
реферат-

тар 

орындау 
бойынша 

қабылдан
ады/ үшін 

30 балға 

дейін 
қойыла-

ды 

Семинар 
сабақтар

ының 

әрбір 
тақырыпт

ары 
бойынша 

реферат, 

доклад 
ауызша  

жауап 
бергені 

үшін 15 

балға 
дейін. 

Аралық 
тексеру  

/СОӨЖ

-дағы 
жұмыс

ы, 
/доклад/ 

және 

ауызша 
жауабы 

бағалан
ады/. 

СОӨЖ-
дағы 

сабақ 

кестесі 
және 

оқу 
жоспар

ының 

сәйкес 
тігі. 

3
4 

Жазба
ша 

жұмы

стард
ың 

дайын
дығы. 

СОӨЖ 
сабақта

рының  

жоспар
ының 

сәйкест
ігі. 

СОӨЖ-
ға дай -

ындалу 

үшін 
ұсыныл 

ған 
әдебет-

терді 

қолдану. 

Курс ты 
оқу 

барсын 

оқу 
жоспары

мен 
сәйкесті-

гі.  

СОӨЖ 
бойынша 

бақылау 

түрлері 
ауызша 

және 
реферат-

тар 

талдау 
арқылы 

жүзеге 
асыры-

лады 

Жазба 
жұмыста 

жасалған 

қорытын 
дыны қор 

ғағаны 
үшін 20 

балға 

дейін. 
Қорғау 

ауызша 
жүзеге 

асады. 

Аралық 
тексеру 

/жазбаш

а жұ 
мыстар

дың 
көркемд

ігі мен 

қорыты
ндыны 

ауызша 
қорғау 

бағалан
ады. 

СОӨЖ-
дағы 

сабақ 

кесте 
сімен 

оқу 
жоспар

ының 

сәйкес- 
тігі. 
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4
5 

СӨЖ 
шеңбері

нде ау 
ыз ша 

жауап 

беруге 
дайынд

ық. 
/доклад

тар мен 

реферат
тарға 

дайынд
ық/. 

СӨЖ 
сабақта

рының 
жоспар

ымен 

сәйкест
ігі. 

СӨЖ-ге 
дайындал

у үшін 
ұсынылғ

ан 

әдебиетт
ерді 

қолдану. 

Курсты 
оқу 

барысын
ың оқу 

жоспары

мен 
сәйкестіг

і. 

Әдісте-
мелік 

кешен-
нің 

жоспар

ында 
көрсетіл

гендей 
СОӨЖ 

бақылау 

түрлері 
бойын-

ша 10 
балға 

дейін 
қойыла-

ды. 

Әрбір 
тақырыпт

ар 
бойынша 

реферат 

тар, 
доклад 

тар,ауыз
ша жау -

ап беруге 

дайындал
ғаны 

үшін 10 
балға 

дейін. 

Үй 
жұмыс

ын 
тексеру  

/ СӨЖ 

мен 
семинар 

сабақтар
ына дай 

ындалу 

деңгейі 
бағалана

ды/ 

Семи 
нар 

сабақ 
тары 

мен 

СОӨЖ-
дағы 

сабақ 
кестесі 

мен оқу 

жоспар
ының 

сәйкес 
тігі. 

5

6 

Емтих

анға 
дайын

дық 
/ауыз

ша/ 

Емтих

ан 
сабақт

ары. 

Нгізгі 

және 
қосым

ша 
әдебие

ттер- 

дің 
тізімім

ен 
сәйкес

тігі. 

Барлық 

оқу 
прцесі 

алы 
ғындағы 

дайынды

қ. 

Қорыты

нды 
бақылау 

пән 
бойын-

ша 

тестілеу 
арқылы 

қабылда
нып 40 

балға 

дейін 
қойы-

лады.  

Ауызша 

жауаптар
дың 

қотынды
сы 

бойынша 

40 балға 
дейін. 

Қотынд

ы 
бақлау. 

/ауызша 
жауаты

ң 

нақтыл
ығы 

бағалан
ады. 

Курстің 

аяқталу
ынан 

кейін 
емтихан 

кете 

сінің 
сәйкесті

гі. 

 

1.7.  Әдебиеттер тізімі: 

Негізгі: 

1. Абу Хамид Ал-Газали. Воскрешение наук о вере (Ихйа''улум 

ад-дйн): Избр.гл./ Абу Хамид Ал-Газали. - М.: Наука, 1980. - 

376 с. 

2. Бертельс Е.Э. Избранные труды: Суфизм и суфийская 

литература. М.:Наука, 1965. -524 с. 

3. Бог. Человек. Общество в традиционных культурах Востока / 

ред. Степанянц, М.Т.- М.: Наука, 1993. – 224 с. 

4. Кенжетай Д. Қожа Ахмет Иасауи дүниетанымы.– Түркістан, 

Тұран баспасы. 2004,–341 бет. 
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5. Кенжетай Д. Қожа Ахмет Иасауи философиясы және түркі 

дүниетанымы тарихындағы орны.//докторлық диссертация– 

Алматы, 2004,–264 бет. 

6. Крымский А.Е. Очерк развития суфизма до конца ІІІ-века 

хижры. М.,1896. 

7. Мақсұм Исматулла. Құран Сырларының Әліппесі.–Алматы, 

Алаш баспасы. 2004. 

8. Мақсұм Исматулла. Жария зікірдің дәлелі.–Алматы, Алаш 

баспасы. 2006. 

9. Нұртазина Н. Қазақ мәдениеті және Ислам.–Алматы, 2002. 

10. Степанянц  М. Т. Философские аспекты суфизма. Москва, 

1997. 

11. Степанянц  М. Т. Восточная философия: Вводный 

курс.Избранные тексты/ Степанянц, М.Т. - М.: 

«Вост.лит.»РАН, 1997. - 503 с.  

12. Суфизм в контексте мусулманской культуры / ред. 

Акимушкин, О.Ф. – М.: Наука, 1989. -344с. 

13. Тримингем Д.С.  Суфииские Ордены в исламе. /Пер. С англ 

А.А. Ставиской, под ред. И с предисл. О.Ф. Акимушкина.–М., 

2002. 

14. Хрестоматия по исламу: Пер.с арабского,введ.и примеч./ 

сост.Прозоров, С.М. - М.: «Вост.лит.» РАН, 1994. - 238с. 

15. Шах И.  Суфизм/ И. Шах. - М.: Клышников: Комаров и К, 

1994. - 446 с. 

16. Шах  И. Караван сновидений/ Шах, И. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 

2002. - 463с. 

 

Қосымша: 

1. Бегалинова К.К. Суфизм как религиозно–философская 

концепция мира и человека. Алматы, 1999. – 194 с. 

2. Ислам философиясы/ құраст. Ә. Нысанбаев, Д. Кенжетай. 

//Қазақ халқының философиялық мұрасы: жиырма томдық. 4 

том. - Астана: Аударма, 2005. 

3. Иасауидің ізбасары қажы Бекташ Уалидің мақалаты. –

Түркістан, 2008, – 130 бет. 

4. Қожа Ахмет Иасауи. Диуани Хикмет. Жармұхамедов М., 

Дәуітұлы С., Шарфиғи М. Ақыл кітабы. Алматы, 1993. 
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5. Құнанбайұлы А. Шығармаларының екі томдық толық 

жинағы.–Алматы: Жазушы, 1995. 

6. Құдайбердиев Ш. Шығармалары: Өлеңдер, дастандар, қара 

сөздер. Құраст. М. Жармухамедов, С. Дәуітов, –Алматы: 

“Жазушы”, 1988.–560 бет. 

 

1.8 Баға  туралы ақпараттар: 
Барлық бағалар әр рейтинг бойынша және емтиханның 

қорытындысы бойынша жинақталады, соған байланысты курстың 

соңғы бағасы шығарылады. 

Рейтинг- шкала 
Бақылау түрі Балдар 

Күндізгі бөлім    Сырттайғы  бөлім 

Ағымдық 20 10 

Аралық 30 20 

Үй жұмысы 10 30 

Қорытынды 40 40 

Барлығы: 100 100 

 

 

Студенттер білімін бағалаудағы критерилер:  
Студенттердің бағалаудағы критерийлерге тапсырманы 

толық орындау, оның сапасы, үй тапсырмасы мен қорытынды 

бақылау, ағымдық, аралық рейтинг жатады. 

Студенттердің білімін бағалау студенттер белсенділігінің 

барлық формаларын есепке алатын объектілік, анықтылық, жан-

жақтылық принципінен негізделеді. 

 

Тапсырмаларды орындауға қойылатын талаптар:  

Курсты оқыту барысында студенттерге қойылатын негізгі 

талаптар, оқылып жатқан курстың мақсаттары мен міндеттеріне 

байланысты қойылады. Ол үшін, яғни оқытушымен бірлесіп 

жұмыс жүргізуге белсенді түрде қатысу үшін студент пәнді оқуға 

қызығушылық танытуы керек және топтың оқып үйренуіне көмек 

көрсетіп, бірлесіп оқытудың субъектісі ретінде көрініп, 

белсенділік пен жауапкершілік танытуы қажет. 
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Тапсырмалардың барлығы белгіленген мерзім ішінде 

орындалуы керек. Студент сабаққа дайындықпен келуі  керек, 

оқытушының қойған міндеттерін ұғынуға дайын болып, оны 

шешуге шығармашылық тұрғыдан қарауы қажет. 

 

1.9 Курстың саясаты мен процедурасы:  

Оқу процесінде студенттерге қойылатын негізгі талаптар оқу 

курсының мақсаттары мен міндеттерінен шығады. Оқу 

уақытында бесенділік көрсету үшін, студент осы пәнді меңгеруге 

және топтың үлгеріміне ықпалды болуы керек; бірігіп оқудың 

субъектісі, белсенділік пен жауапкершіліктің иесі болуы тиіс.  

- Барлық тапсырмалар уақытында орындалуы керек; 

- Сабаққа студенттер дайындалып келуге тиісті; 

- Қойған сұрақтарға, проблемаларға творчестволық 

тұрғыдан жауап беруге тырысуы керек; 

- Студент дәрістік және семинарлық сабақтаға міндетті 

түрде қатысуы қажет; 

- Мідетті түрде қатысқан сабақтарының нәтижелері, сту-

денттердің сабақ үрдісіне ықпалды болуы, олардың рейтингісіне 

әсер етеді; 

- Студенттердің оқытушымен жүргізілетін өзіндік жұмы-

стары /СОӨЖ/ студенттердің дайындығын, үлгімдерін қажет 

етеді; студенттердің міндетті не еркін түрде қатысуларына бола-

ды, бірақ бұл жағдайлар  рейтинг-шкаласына тікелей әсерін 

тигізеді.  

- Сабаққа кешігуге болмайды; 

- Сабақ кезінде бос әңгіме, газет-журнал болмауы керек; 

ұялы телефонды сөндіру қажет; сағыз шайнау секілді өрескел 

әдеттерден құтылу қажет; 

- Сабаққа себепсіз келмей қалуды тоқтату керек; 

- Сабақ барысында творчестволық белсеңділік көрсетуге 

тырысу керек; 

- Үй жұмысын ұқыпты орындаған жөн. 
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2. КУРС БОЙЫНША ОҚУ–ӘДІСТЕМЕЛІК 

МАТЕРИАЛДАР 

 

2.1. Күндізгі бөлімнің тақырыптық жоспар 

 

Барлығы: 2 несие 
№

№ 
 

Тақырып атауы 

 
 

Сағаттар саны 

Д
ә
р
іс

 

С
е
м

и
н

а
р
л
ы

қ
 

с
а
б
а
қ
 

 С
О

Ө
Ж

 

 С
Ө

Ж
 

1 

1 

Сопылықтың  пайда болу 

тарихи алғышарттары 

1 1 3 4 

3 

2 

Сопылық ұғымының  
қалыптасу тарихы және 

мәні 

2 1 3 4 

4 

3 

Сопылықтың негізгі 

кезеңдері 

3 4 5 4 

5 
4 

ІХ - ғасырда сопылық 
дүниетанымның дамуы 

2 3 4 5 

6

5 

Сопылықтың негізгі 

ұстанымдары 

3 2 5 4 

7
6 

Сопылық ілімнің 
философиялық қырлары 

2 2 5 5 

8 

7 

Сопылыққа сыни 

көзқарастар 

2 2 5 4 

 Барлығы 15      15 30 30 

 

Сырттай оқу бөлімінің тақырыптық жоспары  

Барлығы: 2 несие 
№

№ 
 

Тақырып атауы 

 
 

Сағаттар саны 

Д
ә
р
іс

 

С
е
м

и
н

а
р
л
ы

қ
 

с
а
б
а
қ
 

 С
О

Ө
Ж

 

 С
Ө

Ж
 

1 
1 

Сопылықтың  пайда болу 
тарихи алғышарттары 

 2 3 4 

3 

2 

Сопылық ұғымының  

қалыптасу тарихы және 
мәні 

1 2 3 4 
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4 
3 

Сопылықтың негізгі 
кезеңдері 

1 4 5 4 

5 

4 

ІХ - ғасырда сопылық 

дүниетанымның дамуы 

1 4 4 5 

6
5 

Сопылықтың негізгі 
ұстанымдары 

1 4 5 4 

7

6 

Сопылық ілімнің 

философиялық қырлары 

1 4 5 5 

8 
7 

Сопылыққа сыни 
көзқарастар 

1 4 5 4 

 Барлығы 6      24 30 30 

 

2.2. Дәріс сабақтарының тезистері 

№ 1 тақырып: «Сопылықтың  пайда болу тарихи  

алғышарттары». 

 Дәріс тезисі: Суфизмді зерттеуші ғалым Бертельс 

аталмыш ағымның пайда болуының тарихи алғышарттарын ислам 

діні қалыптасып орныға бастаған кезеңдегі араб еліндегі саяси-

әлеуметтік жағдайлармен байланыстырады. 

Егер сол кездегі араб қоғамындағы жағдайды еске алатын 

болсақ 630 жылы Мекке ислам дінінің орталығы ретінде 

жарияланып, Мухамед пайғамбар алғашқы халиф деп танылды. 

Зерттеушілердің айтуына сүйенсек пайғамбарымыз Мұхамед 

(ғ.с.)  және оның ізбасарлары Мұхаммед қайтыс болғаннан кейін 

ел билеген Әбу-Бәкір және Омардың билік құрған кезеңінде араб 

қоғамы теңдік дәрежеде өмір кешіп, Әбу-Бәкір де  Омар да 

қарапайым халықтан аса алыс болмаған, тіпті олардың өмірі 

қарапайым халықтан еш айырмашылықта болмауы сол кездегі 

араб қоғамындағы билік пен халықтың арасындағы байланыстың  

қаншалықты дәрежеде болғандығын көрсетеді. 

Қоғамды билеудің жалпы сипаты  үшінші халиф Османның 

кезінде өзгере бастайды. Османның өлімінің  негізгі себебі де 

өзінің алдында қалыптасқан басқару дәстүрін бұзғандығында 

болатын. Османның өзіне бірнеше үй тұрғызып, малын сансыз 

өсіріп, жердің көп бөлігін иеленгендігіне және өзінің 

туыстарының баюына жағдай жасағандығына байланысты 

халықта оған деген наразылық туып, ақыры ол өлтірілгенннен 

кейін пайғамбардың күйеу баласы Әли билікке отырады. Кейін 

661 жылы Омайн руынан шыққан Муавийа ибн Абу Суфиан 
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билікті басып алады. Шығыстанушы ғалым Бертельстің ойынша 

осы кезден бастап халифаттың  билігі өзінің діни сипатын 

жоғалтып дүниелік сипатқа ие болған еді. Өз билігін күшейту 

үшін Омеядтар өзінің  қарсыластарын қыспаққа алып, әсіресе 

Әлидің жақындары мен жақтастарын  қуғынға ұшыратады.  

Жаңа қоғам өзінің жаңа қайшылықтарын ала келген еді. 

Оларды шешуде тек құранға ғана сүйену жеткіліксіз болды. 

Ендігі жерде пайғамбардың бұндай жағайлар туралы  

айтқандарын естіген, тыңдаған адамдардың  пікірлерін жинау, 

яғни пайғамбар сахабаларының кеңесін тыңдау артық етпеген 

болар еді. Олардың кеңестері қалыптасқан жағдайдан шығудың 

жолдарын жеңілдетті. Сондықтан Бертельстің ойынша ендігі 

жерде пайғамбардан қалған өсиеттер-хадистерге деген қажеттілік 

туындап, оларды жинау қолға алынды. Осыдан келіп хадистердің 

жалпы саны қанша екендігі туралы алуан пікірлер қалыптасты. 

Абу Ханифа сияқты адамдар оларды бар жоғы 17 десе, Мәлік-300, 

хадистерді жинаушы Ас-Сахих олардың санын 9200 ге жеткізді. 

Міне осындай даулы мәселені пайдалана білген Омейядтар үшін 

хадисшілердің ішінен өз биліктерінің әрекетін ақтап алатын 

адамды тауып алу қиын емес еді. 

Алғашқы мухаддистер халық арасында ерекше  бедел мен 

ықпалдылыққа қол жеткізді. Олар факихтер (құқық дәнін 

себушілер) болды, Құранды  жетік меңгерді, мұсылман заңдарын 

ерекше игерген жандар еді. 

Кейін Омеядтардың биліктегі жасап отырған кейбір 

әрекеттері халықтың тарапынан көңіл толмаушылық тудырып 

қана қойған жоқ, тіпті бірнеше бас көтерулердің болуына әкелді. 

Сол кезде халық мухаддистердің тек олардың құқығын ғана 

қорғап қоймай билік жағына қарай қолдау көрсете бастағанын 

аңғарады. Халықтың көңілі толмаған бөлігінің ішінен аталмыш 

жағдайға қарысы муаддистердің басқа бір тобы пайда болды. 

Олардың ұстанымы бойынша хадисшілерге егер олар хадистерді 

тек теориялық тұрғыда жеткізіп қана қоймай оларды практикалық 

тұрғыдан шын ұстанғанда ғана сенуге болады. Ал айтылған 

теориялық нәрсені іс жүзінде ұстану тақуалықты өмір салтына 

айналдыруға әкелетіндігі заңдылық. Сондықтан осы 

хадисшілердің екінші тобында аскеттік ағым қалыптасып дами 

бастайды. 



13 

Бұны зерттеуші, ғалым Бертельс сопылықтың алғашқы ны-

шаны еді деп  жазды. Сондықтан сопылықтың пайда болу негізін-

де жатқан басты ерекшелік айтылған ойды, сөзді іс жүзінде адам-

ның өз өмірі арқылы  іске асыруы болып табылады. Яғни оның 

пайда болуы бір-бірінен алшақ кеткен  теориямен практиканы 

бірлікте іске асырумен тікелей байланысты. 

Осылайша Омеядтардың феодалдық билігіне қарсылықта 

қалыптасқан қатаң пракиканы  іске асыруға шақырған ха-

дисшілердің екінші тобы бірден сопылар деген  атқа ие болған 

жоқ еді. Оларды алғашында тахуалар (заухид) деп атады. Олар-

дың мақсатынан жоғарыда  айтылған ұстанымдардан басқа астар 

іздеудің қажеті шамалы. Олар өздерінің бар уақытын үнемі Алла-

ны еске алуға (зікір) арнады.  

 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 6, 10, 11, 13, 14 

Қосымша әдебиеттер: 1, 2, 3 

 

 № 2 тақырып: «Сопылық ұғымының  қалыптасу тарихы 

және мәні». 

 Дәріс тезисі: Cопылық қазіргі Ирак және Сирия елдерінің 

территориясында VІІІ ғасырдың екінші жартысында пайда болған 

ислам дінінің мистикалық ағымы. Суфизм (араб тілінің) тасауфф 

деген сөзінен қалыптасқан ұғым. Сопылықтың алғашқы пайда 

болу кезеңінде сопылар тіршілік әурелерінен бас тартушы, 

пайғамбардың сунналарын ескеріп, шариғаттың заңдарын қатал 

ұстану арқылы таза өмір сүру салтын қалыптастырушылар 

ретіндегі ұстанымда болып, өзіндік өмір сүру формасын 

қалыптастырушылар болған еді. Сопыларға тән алғашқы 

белгілерге, қасиеттерге жаман мен жақсыны аса бір ерекшелікте 

айыра білу, міндетті түрде намаз оқу, ораза тұту, адамның өз-

өзіне деген қатаң талап қоюын, билікпен жақын байланысқа 

ұмтылмау, құдай жолына берілу, өз таңдау ықтиярымен кедейлік 

(фақр) жолға түсу, жер бетіндегі Алланың ырзықтарына қанағат 

ету, қайғыға, дүние қызығынан алыстауға деген ерекше 

ұстамдылық, шыдамдылық (сабыр) жатады.  

Бұл тұрғыдан алсақ сопылар әуел бастан шын мұсылмандар, 

Алланың жолында тазалықты, адалдықты берік ұстанушы 
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адамдар. Ал оның мистикалық жағы кейін осы жолда нәтижеге 

жету кезеңінен басталады. 

Сопылар үшін жоғарыдағы айтылған жолдарды, талаптарды 

практикалық тұрғыдан іске  асыру адамның құдайға  жақындау 

жолындағы басты шарттары еді. Сол арқылы сананы тазартудың 

ұзақ жолынан өту адамның танымын қарапайым адамның зердесі 

түйсіне, сезіне алмайтын құдіретті күйге жеткізу сопылардың 

негізгі мақсаттарының бірі деп айтуға болады. Ол күйде адамның 

көкірек көзі ашылады деп түсіндіреді. Сопылардың бұндай 

ұстанымын жақтаушылар көбінекей өзінің жанының сырын 

түсінуге ұмытылған мұсылмандар болды. Алғашқы сопылық 

өсиеттер, тағылымдар шайхтардан (ұстаз) мүриттерге (шәкірт) 

ауызша беріліп отырған. Ұстазсыздың ұстазы шайтан деген 

қағида осы кезде қалыптасса керек. 

Х – ХІ ғасырларда сопылық ілім айрықша танымдық 

ерекшелікке ие болып, исламның басқа ағымдарынан өзгеше 

жалпы сопылық дәстүрлер қалыптасқан болатын. Бұны байқаған 

суниттік, шейттік дәстүрдегі діндарлар оларға қарсы әрекет 

жасауға тырысты. Оларды имандылық жолдағы адамдарға 

қауіпті, үйренуге болмайтын әдеттер бар деп  қарсылық танытты. 

Бұның басты себебі сопылық ұстаздардың ойы мен жүрегіне 

жетекшілік етіп кетеді ме деген бәсекелестікте еді. Сопылық 

ілімге  жасалған қарсылыққа жауап ретінде кейін көптеген 

шығармалар пайда болды.  

Сопылылық (тасауфф) сөзінің  этимологиясы туралы әр түрлі 

көзқарастар бар. Ал-Бируни және көптеген кейінгі зерттеушілер 

«суфи-тассаууф» терминінің гректің философия мағынасына 

келетін sophiya  сөзінен шыққандығын айтады. Сопылық  

философияны зерттеуші ғалым Досай Кенжетай сияқты ғалымдар 

мұны қате пікір деп бағалайды. Оның және басқа да көптеген 

зерттеушілердің ойынша сопы араб тіліндегі (тасаууф) жүн 

мағынасында «суф» сөзінен шыққан. Ал тассаууф деп  жүннен 

тоқылған киім киетіндерді атағандықтан, алғашқыда жүнен киім 

киетіндердің ағымына, белгілі бір құбылысқа берілген атау 

болды. Сонымен исламда тасаууф деп сопылық өмір сүру салтын 

өзіне тіршілік ұстанымы ретінде  таңдағандар мен суфилерді, ішкі 

таным өкілдерін айтқан.  Осы мәселеде суфи сөзінің  

этимологиясы туралы бұрынғы және бүгінгі авторлардың айтып 
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жүрген; пайғамбар уақытында Мединедегі мешіттің қасында 

жүргендер (ахл-ус-суфа), намаздың алғашқы сапындағылар ( 

сафф-ул-аууал), ескі араб – бәдәуи тайпасынан шыққандар (бану 

суфа), арылу (суфийа), грекшедегі даналық (софост) сияқты 

сөздерді бір шетке ысырып қойған дұрыс. Бұл сөздердің әрбірі 

сопылықтың мәнін беруі мүмкін, бірақ шыққан түбірін, терминдік 

атауын бермейді. Бұған қоса жүн тазалықтың сафтықтың рәмізі 

болса, суфизмнің де түпкілікті мәні жан мен тәннің тазалығы 

болып  табылады деп жазды Д. Кенжетай. 

 Ғалым суфи сөзінің терминдік мағынасын былайша 

түсіндіреді. әл-Жихаз және Ибн әл –Жаузидің алғашқы 

ғасырларда өмір сүрген сопылығымен танылған қырықтан астам 

дегдарлардың аты жазылған еңбектерінде оларды ғибадаттың 

ішкі мәніне көңіл бөлетіндер ретінде танытқан. Демек пайғамбар 

серіктерінің арасында да суфилер болған. Алғаш суфилер 

(нуссақ) насихатшылар, (зуххад) дегдар – тәубешілер, (буккаун) 

жылауықтар, (қуссас) халық уағызшылары деген атпен белгілі 

болды. Сопылық жолындағылар алғашқыда жеке- дара жүрсе, 

кейіннен қоғамдасып Куфа және Басра мектептерін 

қалыптастырған. Басра сопылық мектебінің басында Хасан ал-

Басри (8 ғ.) мен  Абд-ал Уахид бин Зайд (8 ғ.) болса, Куфада Абу 

Исрайл  мешіттерде сопылық туралы дәріс алатын, пікір 

алысатын, сол туралы ой қозғайтын алқа топтар құрды.  

 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 6, 10, 11, 13, 14 

Қосымша әдебиеттер: 1, 2, 3  

 

№3 тақырып: «Сопылықтың негізгі кезеңдері». 

 Дәріс тезисі: Сопылық ойлаудың негізгі кезеңдері бар. 

Олар дегдерлық (зухд), тасаууф (суфи) және тариқат кезеңі деп 

шартты түрде бөлінеді. Кезеңдер сопылықтың уақыт ішінде 

дамып, өзгерістерге ұшырауының ерекшелігіне қарай жіктелген. 

Дегдерлық (зухд) кезеңі тарихи тұрғыдан VІІ – VІІІ ғасырларды 

қамтиды. Осы уақыт аралығындағы исламның рухани, мағнауи 

тіршілігінің  формасына дегдарлық (зухд), ал өкілдеріне захид, 

ғабид, нуссах және курра дейді.  

Дегдарлық кезеңнің өкілдері Хасан ал – Басри, Уәйс-ал-

Қарани, Рабиғат-ул Адауийа, Малик бин Динар т.б. Бұл кезеңнің 
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ерекшелігі танымға емес, өзінің әдебіне, кереметке емес, тура 

жолға, қысқасы теорияға қарағанда практикаға көңіл 

бөлгендігінде жатыр. 

 Тасауфф кезеңінің басты ерекшелігі ғылым, таным мен 

экстазға ерекше ден қойды. Бұрынғы амалды, тағатты, 

дегдерлықты сол қалпында сақтай алмады. Өкілдері Мағруф 

Кархи (9 ғ.), Баязид Бистами (9 ғ.), Жунайд Бағдади (10 ғ.) әбу 

Сайид Харраз (9 ғ.),  Сари Сақати (9 ғ.), Хамдун Кассар (9 ғ.) 

және тағы басқалары. Бұл кезеңдер туралы айта келе Д. Кенжетай 

«Бұл кезде тасаууф екі түрде бой көрсетті. Біріншісі – рухани 

елту хәліндегі масаң топ. Ұстазы  Бистами. Бұл топта экстаз, елту, 

шатахат сияқты сырттай шариғатқа кереғар көрінетін құбылыстар 

көп болды. Екінші – сергек рухани хәлдегі танымға көңіл берген 

Бағдади тобы. Бұлар ымырашыл орта жолға, сырттай шариғатпен 

үндестікке көңіл бөлді. Сопылықтың екінші кезеңі Хасан ал-

Басриден Имам Ғазалиге (11-12 ғ.) дейінгі аралықты қамтиды. 

Бұл дәуірде сопылық дегдарлық пен тақуалық сияқты 

практикалық қозғалыс болумен қатар кәләм, құқық және 

философия сияқты жалпы ислам ойлау жүйесіндегі дамуларға 

параллель доктриналық деңгейге көтерілді. Яғни, бүгінгі сопылық 

дүниетаным деп аталатын теориялық ойлау жүйесіне қауышты» - 

деп жазды. 

Сопылықтың тариқат және тариқаттар кезеңіне келер 

болсақ негізінен  тариқат және шариғат сөздері араб тілінен 

аударғанда жол деген мағынаға ие. Бірақ шариғат даңғыл жол 

мағынасына келсе, тариқат жалғыз аяқ жол мағынасына ие. Бұдан 

тариқаттың неғұрлым көпшіліктің бәрі жүре бермейтін жол 

екендігі аңғарылса керек. Зерттеушілер «діни терминологияда 

шариғат – дін , тариқат хаққа жету жолындағы дін ішіндегі 

арнаулы жол деген сөз»-деп жазды. Тариқатта халифа, шайх және 

мүрид сияқты адам орнын білдіретін ұғымдар бар. Шейх ол - 

ұстаз,  мүрит біздің тілмен айтқанда шәкірт. Негізінен  ислам 

тарихында белді алты тариқат бар деп танылады.  Қалғандары сол 

тариқаттардан тарайтын тариқаттар. 

 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14 

Қосымша әдебиеттер: 1, 2, 3, 4 
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№ 4 тақырып: «Шәкәрімнің “ІХ - ғасырда сопылық 

дүниетанымның дамуы». 

1. Дәріс тезисі: Абул-Касим ибн Мухаммед ибн ал-Жунайд 

және Әбу Йазид Жунайд өз заманындағы дінді ұстауды ерекше 

әдетке айналдырып, сыртын түзеп, көшеде дауыстап құран оқып 

сыртқы иманын күйттеген діндарларға қарсы болған. Ол барлық 

сопыларға тән алдымен адамның ішкі иманын түзеу, ішті 

нұрландыру қажет деген  қағиданы алға тартады. Жунайд 

адамдардың қандайда бір сыйға ие болу мүмкіндіктері туралы 

көзқарастарды терістейді. Құдайға құлшылық ету құдайдық 

мейірімі жауғанда ғана болатын іс. Ендеше құдайдың қалауына 

деген өзінің мойынұсынушылығын адамға немен білдіруге 

болады деген сұрақ туады. Бұған Жунайдтің көзқарасы бойынша 

жауап берсек, адам өзіндік еркін жойып, өзінің жалған табиғатын 

мойындап, тек бірден-бір жалғыз болмыс құдайдың табиғаты ғана 

екендігін мойындауы тиіс. 

Дәл осы сарындас ойды суфизмнің ерекше ірі өкілдерінің 

бірі Әбу Йазид (Байазид)  қолдаған болатын. Байазидті ислам 

тарихындағы алғашқы заухидтардың бірі Рабианың жолын 

ұстанған деуге болады. Байазидті сопылық ілімнің ірі өкілдерінің 

бірі деп атауымызға оның  фана ұғымын алғаш енгізіп қолдануы 

себеп болады. Байазидттің ойынша  адамдардың Аллаға 

махаббаты тереңдеген сайын Алланың бірлігіне толық бой 

ұсынған сайын өзінің «менін» толық жоюы мүмкін. Бұл ғашығы 

мен ғашық болушының бірігуіне, қосылуына әкеліп адам 

жоғалады (фанийа) да тек құдай ғана қалады. Бұл хәлді Байазид 

фана (болмыссыздық) деп атауды ұсынады (Жердегінің бәрі жоқ, 

тек құдіретке ие Алланың жүзі ғана бар).  Бұл атау Бертельстің 

айтуынша ІХ ғасырда сопылықтың негізгі терминіне айналып 

үлгерген. Фана ерекше мазмұнға ие болды. Себебі көптеген 

сопылық мектептер оны тариқат жолындағы адамдардың соңғы 

қол  жеткізетін биігі, шегі деп мойындайды.  

Еуропалық зерттеушілер бұны Буддистік нирванамен 

байланыстырады. Бірақ фана ұғымын Буддизмдегі  нирванаға 

телу қисынсыз болар еді. Орыс ғалымдары болса бұл ұғымды  

неоплатонизмге жақындығы бар деген тұжырымдар жасайды.  

Бірақ сопылық ілімдегі фана ұғымын тек теориялық тұрғыдан 
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басқа ілімдерге телу ол оның дәл сол ілімдерден бастау 

алатындығына жеткілікті дәлел бола алмайды.  

Байазидке кейін ол құдай болуға тырысты, сопылық 

перғауын, немесе оның ілімін көзссіздік деп оның 

сыншыларының тарапынан кінә тағылды. Бірақ Байазидтің құдай 

атынан сөйлеуін ал-Жунайд  Байезид құдаймен бірігу 

медитациясында өзін ұмытып, болмыссыздықта құдай атынан 

сөйлейді деп түсіндірген болатын. 

2. Абу-л-Мугис ал-Хусайн ибн Мансур ибн Махамма ал – 

Байдави ал-Халладж. 

Абу-л-Мугис ал-Хусайн ибн Мансур ибн Махамма ал – 

Байдави ал-Халладж 858 жылы дүниеге келген. Жунайдтен тәлім 

алған. 922 жыл өлім жазасына кесіліп, өлтіріледі. Оның өлімге 

кесілуіне себеп болған негізгі қағидасы «құдайға қосылу» болды. 

 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 6, 10, 11, 13, 14 

Қосымша әдебиеттер: 1, 2, 3  

 

№ 5 тақырып: «Сопылықтың негізгі ұстанымдары». 

Дәріс тезисі:  
Сопылықта адамның өзін – өзі   мистикалық 

кемелдендіруінің негізгі үш жолын көрсетуге болады. Алғашқы 

кезең – шариғат. Бұл сопылыққа ғана тән емес, жалпы 

мұсылманмын деген әрбір адамның ұстануы қажет жолы болып 

табылады. Бұл жолдан өту сопылар үшін міндетті болған, онсыз 

әрі қарай кемелдіктің басқа жолдарын жалғастыра алмайды. 

Шариғат қағидаларын игерген мұсылмандарға ғана  тариқат  

жолы  ашылады. Тариқат бұл – жол. Бұл ұғым  ІХ – ғасырда 

қалыптасып кең тарай бастайды. Тариқат (салик, сулик – ел 

кезуші) деген ұғыммен де түсіндіріледі. Ел кезген дәруіш сол 

жолда міндетті түрде мақамдарды ұстанып өмір сүру жолын 

таңдайтын болған. Кемелдік жолындағы мақамдардың бірнеше 

түрін атап көрсетуге болады. 

 Тәуба. Шариғат бойынша тәуба күнәні мойындау, ал 

сопылықта ол тереңірек, құдайға  ниет етудің жолы болып 

табылады.  
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 Сақтық.  Сақтанушыларды өзіндік сипатына қарай 

дәрежелерге бөлуге болады. Олар күмәнді заттардан 

сақтанатындар. Тәніңді қызықтыратын бірақ жүрегің тоқтау 

салатын нәрселерден сақтанатындар. Және құдайды шын тану, 

іздеу жолындағылар. Сақтық туралы Абу сулайман ад–Дарани  

«Сені Алладан басқа жаққа қарай алдандыратын нәрселердің бәрі 

сен үшін тұңғиық» десе пайғамбарымыз «Сендердің діндеріңдегі 

ең бастысы сақтық» деген өсиет қалдырған. Ал Хожа Хафиз 

«Пәлесінен дүниенің күні түні қыл сабыр» деп толғанады. 

 Шыдам, төзім, ұстамдылық. Сабырды қорғауға ерекше 

ерік күші ұстамдылық қажет. Мақамдардың барлығы осы 

шыдамдылық арқылы іске асады. Қолың меншігіңнен босаса 

жүрегің қолыңдағыдан босайды. Қол дүниеден босаса жүрек 

сараңдықтан босайды. Бұл мақам адамға өзін дүниеге билетпеу 

жолында негізгі роль атқарады. Тақуалыққа, пақырлыққа жол 

ашады.  

 Пақырлық. Нағыз пақыр ол ең бай адам. Ахмад ал–Хаввас 

«Пақырлық – ізгіліктің қорғаны, иманды адамның көркі, құдай 

жолындағылардың тәжі, таным жолындағылардың қол жеткізер 

жетістігі, ізденушілердің мақсаты, жақсы әрекеттерді асырып, 

жамандықты жасырушы күнәһарлар үшін  түрме» - деп тектен-тек 

айтпаса керек. 

 Сабыр. Бұл басты мақамдардың бірі. Мен сабырлылармен 

біргемін деген құран аятына негізделеді. Сабырлылық  

мұсылманның ең кемел қасиеттерінің бірі. 

 Үміт, сенім. Қанша қиыншылық көрсеңде имандылық 

жолдың түзу екендігіне сену керек. 

 Қанағат. Бұл жолдағылардың ең кемел қасиеттерінің бірі. 

Ең бай адам өзіндегі барға қанағат ететін адам. Адамның көзі 

өлгенде бір уыс  топыраққа ғана тояды тірлікте оны тойдыру 

мүмкін емес. Сондықтан қанағат адамның өз-өзін тануына  

бастайтын бірден бір қасиеті. Қанағат арқылы ғана адам жалған 

мен мәңгіліктің арасалмағын түсіне алады. 

 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 6, 10, 11, 13, 14 

Қосымша әдебиеттер: 1, 2, 3  
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№ 6 тақырып: «Сопылық ілімнің философиялық қырлары». 

Дәріс тезисі:  

Сопылық ілімде де адам, әлем, олардың ара қатынасы, даму 

заңдылықтары туралы сұрақтар өзінше қарастырылады. Сопылық 

философияның ең ірі көрнекті өкілдерінің бірі Ибн Араби «вахдат 

ал – вуджуд» концепциясын қалыптастырған еді. Ибн Арабидің 

негізгі еңбектеріне «Фусус ал – хикам» және «Футухат» жатады. 

«Футухат» шығармасының атауы «Меккеде аян етілген Басшы 

мен оның патшалығына қатысты білім кітабы» деген мағынаға 

келеді. Бұл шығарма кейін исламдағы сакральді ғылым 

энциклопедиясы деген атқа ие болып кетеді. Ал «Фусус ал-

хикам» Ибн Арабидің негізгі философиялық ойлары жинақталған 

шығармасы болып табылады. Қазақ тіліне аударсақ «Даналық 

маржандары» немесе «Пайғамбарлар даналығы» деген мағынаны 

білдіреді. Жиырма жеті бөлімнен тұратын бұл трактатта құранда 

айтылатын пайғамбарлар туралы сөз болады.  

Ибн Араби өзінің шығармасында «вахдат ал-вуджуд» яғни, 

«тұтас болмыс» концепциясын ұсынды. Оның ойынша 

Болмыстың тұтастығы үш деңгейде іске асады. Олар: Абсолют. 

Есімдер және феноменальді әлем. Ибн Арабидің ойынша 

болмыстың бірінші деңгейі (Абсолют) өз алдына өмір сүреді. Ол 

болмыссыздықта пайда болған жоқ, керісінше ол Абсолютті 

болмыс және оның өзінен басқа  ешқандай бастамасы жоқ. Бұл 

Абсолютті болмыс шексіз және шартсыз. Ол құдіретті, мәңгі, тірі 

– Алла. Болмыстың бұл бірінші деңгейін Ибн Араби Абсолютті 

құдай, Ақиқат деп таниды. Бұл бірден-бір мәндік шындық хақ, 

барлық бар және жоқ заттардың өлшемі, абсолюттік кемелдік.  

Егер құдай дегеніміз ол барлығы болса онда біз өмір сүріп 

отырған әлемнің өзі не деген сұрақ туындайды. Ол  –  құдайдың  

көлеңкесі тәрізді. Құдай жайлы ешкім біле алмайды, ол туралы 

айта алмайды. Құдайдың «белгілі» болуға тырысуының  нәтижесі 

ол – осы әлем. Ибн Араби бұны түсіндіруде Дәуіт пайғамбардың 

құдайдан әлемді неге жаратқандығы туралы сұрағына берген 

Алла тағаланың жауабы: « Мен жасырын жатқан қазына едім, 

бірақ белгілі болғым келді. Сондықтанда әлемді жараттым» деген 

қағидасына сүйенеді. Міне бұл хадис арқылы сопылар әлемнің 

жаратылуын құдайдың өзін-өзі  тудыруына деген құлшынысы, 

өзінің құпия мәнін ашуға деген құлшынысы ретінде түсіндіреді. 
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Сондықтан сопылар үшін әлемнің жаралуы мүмкіндік күйден 

шындық күйге өту ретінде танылады. Олай болса әлемнің сансыз 

түрлерінде тұтас тіршілік гармониясы бар. Құдайдың көрінуінің 

екі түрін көрсетуге болар еді. Бірінде құдайдың болмысы есімдер 

арқылы ашылса, екіншісінде сезімдер әлемінің болмысының 

нақты формалары арқылы ашылады. Есімдер кейде айтылуымен 

теңдікте, ал екінші жағынан өзінің белгілі бір мағынасымен 

ерекшеленеді. Есімдердің әрқайсысы тұстатықтың бір тармағын 

ашады. Сөйтіп ол басқа есімдерден өзін бөлектікте көрсетеді. 

Міне бұдан әрбір есімдердің шектілігі көрінеді.  

 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 6, 10, 11, 13, 14 

Қосымша әдебиеттер: 1, 2, 3  

 

№ 7 тақырып: «Сопылыққа сыни көзқарастар». 

Дәріс тезисі: Бүгінгі біз өмір сүріп отырған қоғамда 

сопылықты шиилермен байланысты ағым ретінде көрсеткісі 

келетіндер бар. Ал шындығында сопылықта алғаш рет жоққа 

шығаруға тырысқан, оған қарсыласқан   шии және хажири, 

имамилер, заидилер болды. Сөздің сыртқы  қырынан көрі ішкі 

мәніне көз жұгіртуге тырысатын сопылардың  негізгі таным әдісі 

құран сырының мәніне жету болатын. Яғни сопылықта тәпсір 

ғана емес шындыққа жетудің тәуил әдісі басым тұрады. 

Суннилер болса шиа топтары сияқты сопылық тыйым 

салынған ағым ретінде қараған жоқ. Әбу талип әл-Маккидің, 

Газалидің еңбектері бұған мүмкіндік бермеді. Ибн Жаузийа, Ибн 

Тайиий, Ибн Қайым сияқты сопылықты теріске шығаруға құмар 

кәләмші ойшылдардың өздері Газалидің  данышпандығының 

алдында бас иді деп айтуға болады. 

Шындығында сопылардың рухани жаттығулары ғибадатқа 

барар жолдағы рухты әртүрлі кедергілер мен алаңдаушылықтан 

арылтудың әдісі ғана, әрбір зікір, сама жүректі шынайы ғибадат 

етуге дайындап, Алла мен адам арасындағы байланыс тірегін 

күшейтудің құралы ғана деп түсінген жөн.  

Сопылыққа сын айтушылардың айтатын тағы бір мәселесі ол 

зікірге қарысылық.  Зікір, зікір салу Құранда бар, хадисте бар. 

Зікір туралы аяттар бар. Құранның жеті атының бірі зікір. 

“Азықтың ең абзалы – зікір. Қажылықта да мені еске алыңдар”, 
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“Аталарыңды еске алғандай мені еске алыңдар”, “Қауіптен 

құтылғаныңызда сізге білмегендеріңізді үйреткен Алланы еске 

алыңыздар” – деген аяттардан оны аңғаруға болады. 

Тағы бір сыни көзқарастарда сопылардың әулиелерге 

табынуы, молаларды зиярат етуі, өлікке ескерткіш орнатуы, дұға 

жасауы, тұмар тағу арқылы исламға жаңалық енгізуі деп 

қарастырады. Бірақ сопылар ешқашан олардың бірде – біреуін 

Алламен қатар қойып қараған емес. Сондықтан бұларды Аллаға 

серік қосу деп түсінбеу керек. Сопылық ешқашан көпқұдайлықты 

уағыздамайды, керісінше зікір арқылы үнемі Алла тағаланы еске 

алуға шақырады емес пе. 

Сопылықты сынға алушылар негізінен салафилер мен 

уаххабилер. Уаххаби өкілдерінің алдарына қойған 

мақсаттарынан, көзқарастары мен қозғалыс әрекеттерінен оларды 

секталық әрі саяси мәндегі ағым екендігін көруіге болатынын 

айтады зерттеуші ғалымдар. 

 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 6, 10, 11, 13, 14 

Қосымша әдебиеттер: 1, 2, 3  

 

2.3. “Сопылық” арнайы курсы бойынша семинар 

сабақтарының жоспары. 
 

 1 тақырып (1 с.). “Сопылықтың  пайда болу тарихи 

алғышарттары”. 

Сұрақтар: 

1. Сопылықтың пайда болуының тарихи алғышарттары. 

2. Ислам әлемі, сопылықтың пайда болу заманындағы 

тарихи жағдайлар. 

 

Тапсырмалар: 

1. Сопылықтың пайда болуының тарихи алғышарттарын 

зерделеу. 

2. Ислам діні аясындағы сопылық дүниетанымға деген 

қажеттіліктерді тану. 

 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 6, 10, 11, 13, 14 

Қосымша әдебиеттер: 1, 2, 3  
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Әдістемелік нұсқаулар: Кез-келген дүниетанымның 

қалыптасуында белгілі бір тарихи алғышарттар мен қажеттіліктер 

болады. Оны тану аталмыш проблеманың тамырын дөп басуға 

жол ашады. Сондықтан бұл әдістемелік тұрғыдан қажет саналады.  

 

2 тақырып (1 с.). «Сопылық ұғымының  қалыптасу 

тарихы және мәні». 

Сұрақтар: 

1.  Сопылық ұғымының мәні, оның санқырлы мағынасы.  

2. Сопылық ұғымының қалыптасу тарихы. 

 

Тапсырмалар: 

1. Сопылық ұғымының дүниетанымдық мағынасын талдау.  

2. Оның тарихи, дүниетанымдық мәнін зерделеу. 

 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 6, 10, 11, 13, 14 

Қосымша әдебиеттер: 1, 2, 3  

 

Әдістемелік нұсқаулар: Сопылық ұғымының мәнін түсіну 

үшін оның пайда болуының тарихи алғышартын түсіну, сол 

замандағы рухани хал ахуалды бағамдау, бұл ұғымның сан қырлы 

мағынасын  ашуда дұрыс әдіс болып саналады.  

  

3 тақырып (4 с.). «Сопылықтың негізгі кезеңдері». 

Сұрақтар: 

1. Сопылықтың тарихи дамуының негізгі кезеңдері. 

2. Олардың бір-бірінен айырмашылықтары мен ара 

байланысы. 

3. Тариқат және оның мәні. 

4. Ислам әлеміндегі кең етек жайған тариқаттар. 

 

Тапсырмалар: 
1. Сопылықтың тарихи кезеңдерін тану. 

2. Бұл тарихи кезеңдердің өзіндік ерекшелігі мен ара 

байланысын бағамдау.  

 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14 
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Қосымша әдебиеттер: 1, 2, 3, 4  

 

Әдістемелік нұсқаулар: Сопылық дүниетанымның  тарихи 

даму кезеңдерін зерделеуде ұсынылған негізгі әдебиеттерді басты 

бағдарға алған жөн. Себебі аталмыш мәселеге байланысты сан 

қырлы пікір алуандығы бар екендігін ескертеміз. Біз ұсынған 

әдебиеттер өзінің сүйенетін ғылыми қайнарларын нақты көрсетіп 

талдайды. Сондықтан ондағы деректердің обьективті пікірге 

жақынырақ екендігін ескерген жөн. 

 

4 тақырып (3 с.). «ІХ - ғасырда сопылық дүниетанымның 

дамуы». 

Сұрақтар: 

1. ІХ-ғасырда сопылық дүниетаным өкілдері. 

2. Сопылардың діни-дүниетанымдық көзқарастары. 

3. Олардың кейінгі замандарға жасаған ықпалы. 

 

Тапсырмалар: 
1. Сопылар дүниетанымының философиялық болмысын 

тану. 

2. Олардың кейінгі замандарға жасаған ықпалын зерделеу.  

 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 6, 10, 11, 13, 14 

Қосымша әдебиеттер: 1, 2, 3  

 
Әдістемелік нұсқаулар: Сопылық дүниетанымның даму 

ерекшелігін дұрыс бағамдау үшін ең алдымен сопылық 

дүниетаным өкілдерінің көзқарастарының тарихи бірізділігін 

жоғалтпай қарастыру қажет. Яғни олардың бір-біріне жасаған 

ықпалын тарихи кезектестік тізбегінде қарастырған дұрыс.  

 

5 тақырып (2 с.). “Сопылықтың негізгі ұстанымдары”. 

Сұрақтар: 
1. Сопылықтағы негізгі мақамдар. 

2. Хәл және қал ілімінің арасалмағы. 

3. Сопылық мақамдардағы негізгі қағидалар. 

 

Тапсырмалар: 
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1. Хәл және қал ғылымының арасалмағын тану. 

2. Тариқат жолындағы негізгі мақамдарды тану. 

 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 6, 10, 11, 13, 14 

Қосымша әдебиеттер: 1, 2, 3  

 

Әдістемелік нұсқаулар: Бұл сұрақты зерделемес бұрын 

алдымен тариқат дегеніміз не деген сұраққа ой жүгіртіп алған 

дұрыс. Бұндай әдіс мәселені дұрыс бағамдауға алғышарт болары 

сөзсіз. Тариқат жолындағы мақамдардан өту арқылы ғана адам 

хәл ғылымына қол жеткізетіндігін ескерген жөн. 

 

6 тақырып (2 с.). «Сопылық ілімнің философиялық 

қырлары». 

Сұрақтар: 

1. Сопылық ілімнің философиялық астарлары. 

2. Сопылықтың ислам теологиясындағы ерекшеліктері. 

3. Сопылықтың дүниетанымдық кеңістігі. 

 

Тапсырмалар: 

1. Сопылықтың философиялық қырларын зерделеу. 

2. Сопылықтың дүниетанымдық  кеңістігін бағамдау. 

3. Ислам теологиясындағы сопылықтың ролін тану. 

 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 6, 10, 11, 13, 14 

Қосымша әдебиеттер: 1, 2, 3  

 

Әдістемелік нұсқаулар: Сопылық дүниетанымының 

философиялық қырларын зерделегенде ол туралы әртүрлі 

пікірлердің бар екендігін ескерген жөн. Зерттеушілердің бір тобы  

оны Үнді философиясымен байланыстырса, тағы бір тобы 

неоплатонизммен байланыстырады. Сондықтан бұны ескеру 

және көрсетілген негізгі әдебиеттерге сүйену әдістемелік 

тұрғыдан дұрыс екендігін ескертеміз.  

 

7 тақырып (2 с.). “Сопылыққа сыни көзқарастар”. 

 

Сұрақтар: 
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1. Сопылыққа сыни көзқарастардың дүниетанымдық 

астарлары. 

2. Сопылыққа қарысы уахаббилер ұстанымдары. 

 

Тапсырмалар: 

1. Сопылыққа сыни көзқарастарды жан-жақты зерделеу. 

2. Уахаббилер ұстанымын зерделеу. 

3. Сопылыққа сыни көзқарастардың тарихи негіздерін тану.  

 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 6, 10, 11, 13, 14 

Қосымша әдебиеттер: 1, 2, 3  

 

Әдістемелік нұсқаулар:  Сопылыққа сыни көзқарастарды 

танудың сопылықтың дүниетанымдық кеңістігін жан-жақты 

бағамдай түсуге септігін тигізері сөзсіз екендігін ескерген жөн.  

Сопылыққа сыни көзқарастарды зерделеу қазіргі заманда кең 

етек алған уахаббистік ұстанымдарды тануға да жол ашатынын 

ескертеміз. 

 

 Лабороториялық сабақтар жоспары 

Оқу жоспарында лабороториялық сабақтар қарастырылмаған.  

 

2.5. Оқытушының жетекшілігімен орындалатын 

студенттердің  өзіндік жұмыстары бойынша өткізілетін 

сабақтардың жоспары 
СОӨЖ өткізу формалары: Ауызша талдау, реферат талдау. 

 

№1 тақырып 

«Сопылықтың  пайда болу тарихи алғышарттары». 

 

Тапсырмалар: 

1. 7-8 ғасырлардағы Ислам әлеміндегі рухани хал ахуалдар.  

2. Сопылықтың қалыптасу алғашарттарының тарихи 

тамырлары. 

3. Сопылықтың қалыптасуындағы өзіндік алғашқы 

ерекшеліктері. 
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Әдістемелік нұсқаулар: Сопылықтың тарихи 

қалыптасуының алғышарттарын ұғыну үшін алдымен Ислам 

дінінің пайда болуындағы алғашқы ғасырлардағы рухани хал 

ахуалды зерделеп алған жөн. Кез-келген дүниетанымның 

қалыптасуында белгілі бір тарихи алғышарттар мен қажеттіліктер 

болады. Оны тану аталмыш проблеманың тамырын дөп басуға 

жол ашады. Сондықтан бұл әдістемелік тұрғыдан қажет саналады.  

 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 6, 10, 11, 13, 14 

Қосымша әдебиеттер: 1, 2, 3  

 

№2 тақырып 

  «Сопылық ұғымының  қалыптасу тарихы және мәні». 

 

Тапсырмалар: 

1. Сопылық ұғымының тілдік эпистемологиялық мәні. 

2. Сопылық ұғымының әлеуметтік-мәдени мәні. 

3. Сопылық ұғымының тарихи философиялық мәні. 

4. Пункт. 2.6.1. Рефераттар: 1 

 

Әдістемелік нұсқаулар: Сопылық ұғымының мәнін түсіну 

үшін оны әртүрлі қырынан қараған жөн. Сопылық ұғымының 

мәнін түсіну үшін оның пайда болуының тарихи алғышартын 

түсіну, сол замандағы рухани хал ахуалды бағамдау, бұл 

ұғымның сан қырлы мағынасын  ашуда дұрыс әдіс болып 

саналады. 

  

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 6, 10, 11, 13, 14 

Қосымша әдебиеттер: 1, 2, 3  
 

№3 тақырып 

«Сопылықтың негізгі кезеңдері». 

 

Тапсырмалар: 

1. Сопылықтағы дегдарлық кезең. 

2. Сопылықтағы тассауф кезеңі. 

3. Тариқаттар кезеңі. 

4. Пункт. 2.6.1. Рефераттар: 2 
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Әдістемелік нұсқаулар: Сопылық дүниетаным даму 

тарихында үш кезеңнен өтеді. Сопылық дүниетанымның  тарихи 

даму кезеңдерін зерделеуде ұсынылған негізгі әдебиеттерді басты 

бағдарға алған жөн. Себебі аталмыш мәселеге байланысты сан 

қырлы пікір алуандығы бар екендігін ескертеміз. Біз ұсынған 

әдебиеттер өзінің сүйенетін ғылыми қайнарларын нақты көрсетіп 

талдайды. Сондықтан ондағы деректердің обьективті пікірге 

жақынырақ екендігін ескерген жөн. 

 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14 

Қосымша әдебиеттер: 1, 2, 3, 4  

 

№4 тақырып 

«ІХ - ғасырда сопылық дүниетанымның дамуы». 

 

Тапсырмалар: 

1. Сопылықтағы Әбу Йазид дүниетанымы. 

2. Мансур Халладж дүниетанымы. 

3. Пункт. 2.6.1. Рефераттар: 3 

 

Әдістемелік нұсқаулар: Аталмыш ойшылдар сопылық 

әлемінде жаңаша  түсініктер енгізген болып саналады. Сопылық 

дүниетанымның даму ерекшелігін дұрыс бағамдау үшін ең 

алдымен сопылық дүниетаным өкілдерінің көзқарастарының 

тарихи бірізділігін жоғалтпай қарастыру қажет. Яғни олардың 

бір-біріне жасаған ықпалын тарихи кезектестік тізбегінде 

қарастырған дұрыс. 

 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 6, 10, 11, 13, 14 

Қосымша әдебиеттер: 1, 2, 3  

 

№5 тақырып 

«Сопылықтың негізгі ұстанымдары». 

 

Тапсырмалар: 
1. Сопылық мақамдардың бірізділігі. 

2. Сопылық мақамдардың кемелдік мазмұны. 
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3. Мақамдар арқылы хәлге қол жеткізу. 

4. Хәлдің деңгейлері. 

5. Пункт. 2.6.1. Реферат: 4 

 

Әдістемелік нұсқаулар: Хәл бұл сопылықтағы рухани күй 

болып саналады. Бұл сұрақты зерделемес бұрын алдымен тариқат 

дегеніміз не деген сұраққа ой жүгіртіп алған дұрыс. Бұндай әдіс 

мәселені дұрыс бағамдауға алғышарт болары сөзсіз. Тариқат 

жолындағы мақамдардан өту арқылы ғана адам хәл ғылымына 

қол жеткізетіндігін ескерген жөн. 

 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 6, 10, 11, 13, 14 

Қосымша әдебиеттер: 1, 2, 3  

 

№6 тақырып 

«Сопылық ілімнің философиялық қырлары». 

 

Тапсырмалар: 
1. Ибн-Араби теологиясы. 

2. Әл-Газалидің сопылық ұстанымдары. 

3. Сопылықтағы негізгі түсініктердің философиялық астар-

лары. 

4. Сопылықтағы эпистемологиялық сипаттардың ерекшелігі. 

5. Сопылықтағы Адам-Әлем байланысы.  

6. Пункт. 2.6.1. Реферат: 5 

 

Әдістемелік нұсқаулар: Сопылықтың философиялық 

қырларын түсіну үшін сопылық ұстанымдағы көрнекті ойшылдар 

шығармашылығын зерделеуге тура келеді. Сопылық 

дүниетанымының философиялық қырларын зерделегенде ол 

туралы әртүрлі пікірлердің бар екендігін ескерген жөн. 

Зерттеушілердің бір тобы оны Үнді философиясымен 

байланыстырса, тағы бір тобы неоплатонизммен 

байланыстырады. Сондықтан бұны ескеру және көрсетілген 

негізгі әдебиеттерге сүйену әдістемелік тұрғыдан дұрыс екендігін 

ескертеміз. 

  

Негізгі әдебиеттер: 1, 15, 27, 30, 29, 37 
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Қосымша әдебиеттер: 6, 7, 8  

 

№7 тақырып 

“Сопылыққа сыни көзқарастар”. 

 

Тапсырмалар: 

1. Сопылыққа кәләмшылардың сыни көзқарастары. 

2. Зікір және оған қарсылық. 

3. Әулиелік феноменін теріске шығару. 

4. Уаххаби ағымының идеялық ұстанымдары мен 

еркешеліктері. 

 

Әдістемелік нұсқаулар: Бүгінгі біз өмір сүріп отырған 

қоғамда сопылықты шиилермен байланысты ағым ретінде 

көрсеткісі келетіндер бар. Ал шындығында сопылықты алғаш рет 

жоққа шығаруға тырысқан, оған қарсыласқан   шии және хажири, 

имамилер, заидилер болды. Сопылыққа сыни көзқарастарды 

танудың сопылықтың дүниетанымдық кеңістігін жан-жақты 

бағамдай түсуге септігін тигізері сөзсіз екендігін ескерген жөн. 

Сопылыққа сыни көзқарастарды зерделеу қазіргі заманда кең етек 

алған уахаббистік ұстанымдарды тануға да жол ашатынын 

ескертеміз.  

 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 6, 10, 11, 13, 14 

Қосымша әдебиеттер: 1, 2, 3  
 

2.6. Студенттердің өзіндік жұмыстары бойынша сабақтар 

жоспары 

 

№1 тақырып: «Сопылықтың  пайда болу тарихи 

алғышарттары». 

 

Тапсырмалар: 
1. Сопылықтың пайда болуындағы басқа ағымдардан өзіндік 

ерекшеліктері.  

2. Мухаддистер және олардың рухани әрекеті . 

3. Алғашқы сопылардың өмір салты. 

 



31 

Әдістемелік нұсқаулар: Кез-келген дүниетанымның 

қалыптасуында белгілі бір тарихи алғышарттар мен қажеттіліктер 

болады. Оны тану аталмыш проблеманың тамырын дөп басуға 

жол ашады. Сондықтан бұл әдістемелік тұрғыдан қажет саналады.  

 

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 2, 6, 10, 11, 13, 14 

 

№2 тақырып: «Сопылық ұғымының  қалыптасу тарихы 

және мәні». 

 

Тапсырмалар: 
1. Дегдарлықтың сопы ұғымымен байланысы.  

2. Сопы түсінігінің тасауфф түсінігімен байланысы. 

3. Сопылық кемелдік жолы ретінде. 

 

Әдістемелік нұсқаулар: Сопылық ұғымының мәнін түсіну 

үшін оның пайда болуының тарихи алғышартын түсіну, сол 

замандағы рухани хал ахуалды бағамдау, бұл ұғымның сан қырлы 

мағынасын  ашуда дұрыс әдіс болып саналады.  

 

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 2, 6, 10, 11, 13, 14 

 

№3 тақырып: «Сопылықтың негізгі кезеңдері». 

 

Тапсырмалар: 
1. Дегдарлық кезенің өзіне тән басты ерекшеліктері. 

2. Тасауфф кезеңінің өзіне тән ерекшеліктері. 

3. Тариқаттар кезеңі және оның даму тарихы. 

 

Әдістемелік нұсқаулар: Сопылық дүниетанымның  тарихи 

даму кезеңдерін зерделеуде ұсынылған негізгі әдебиеттерді басты 

бағдарға алған жөн. Себебі аталмыш мәселеге байланысты сан 

қырлы пікір алуандығы бар екендігін ескертеміз. Біз ұсынған 

әдебиеттер өзінің сүйенетін ғылыми қайнарларын нақты көрсетіп 

талдайды. Сондықтан ондағы деректердің обьективті пікірге 

жақынырақ екендігін ескерген жөн. 

 

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 2, 6, 10, 11, 13, 14 
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№4 тақырып: «ІХ - ғасырда сопылық дүниетанымның 

дамуы». 

 

Тапсырмалар: 

1. Сопылық дәстүрдегі ғұлама ойшылдар. 

2. Сопылыққа тән басты дүниетанымдық түсініктер. 

3. Аттар көрсеткен мистикалық ізденіс кеңістіктері.  

 

Әдістемелік нұсқаулар: Сопылық дүниетанымның даму 

ерекшелігін дұрыс бағамдау үшін ең алдымен сопылық 

дүниетаным өкілдерінің көзқарастарының тарихи бірізділігін 

жоғалтпай қарастыру қажет. Яғни олардың бір-біріне жасаған 

ықпалын тарихи кезектестік тізбегінде қарастырған дұрыс.  

 
Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 2, 6, 10, 11, 13, 14 

 

№5 тақырып: «Сопылықтың негізгі ұстанымдары». 

 

Тапсырмалар: 

1. Сопылықтағы негізгі мақамдар. 

2. Хәл және оның кемелдік дәрежелері. 

3. Мақамдар мен хәлге жетудің дүниетанымдық мәні мен 

қажеттіліктері. 

 

Әдістемелік нұсқаулар: Бұл сұрақты зерделемес бұрын 

алдымен тариқат дегеніміз не деген сұраққа ой жүгіртіп алған 

дұрыс. Бұндай әдіс мәселені дұрыс бағамдауға алғышарт болары 

сөзсіз. Тариқат жолындағы мақамдардан өту арқылы ғана адам 

хәл ғылымына қол жеткізетіндігін ескерген жөн. 

 

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 2, 6, 10, 11, 13, 14 

 

№6 тақырып: «Сопылық ілімнің философиялық 

қырлары». 

 

Тапсырмалар: 
1. Сопылық философия өкілдері және олардың 

шығармашылығы. 
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2. Сопылық философия  өкілдерінің ұстанған философиялық 

принциптері. 

3. Сопылықтың танымдық қырлары. 

 

Әдістемелік нұсқаулар: Сопылық дүниетанымының 

философиялық қырларын зерделегенде ол туралы әртүрлі 

пікірлердің бар екендігін ескерген жөн. Зерттеушілердің бір тобы 

оны Үнді философиясымен байланыстырса, тағы бір тобы 

неоплатонизммен байланыстырады. Сондықтан бұны ескеру және 

көрсетілген негізгі әдебиеттерге сүйену әдістемелік тұрғыдан 

дұрыс екендігін ескертеміз. 

 

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 2, 6, 10, 11, 13, 14 

 

№7 тақырып: “Сопылыққа сыни көзқарастар”. 

 

Тапсырмалар: 

1. Сопылыққа сыни көзқарастар тарихы. 

2. Сопылыққа жасалған сыни көзқарастардың 

дүниетанымдық астарлары. 

3. Сопылыққа қарсы сыни көзқарас ұстанған бағыттардың 

дүниетанымдық принциптері. 

 

Әдістемелік нұсқаулар: Сопылыққа сыни көзқарастарды 

танудың сопылықтың дүниетанымдық кеңістігін жан-жақты 

бағамдай түсуге септігін тигізері сөзсіз екендігін ескерген жөн. 

Сопылыққа сыни көзқарастарды зерделеу қазіргі заманда кең етек 

алған уахаббистік ұстанымдарды тануға да жол ашатынын 

ескертеміз.  

 

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 2, 6, 10, 11, 13, 14 

 

2.6.1. Курс жұмысы бойынша жазба жұмыстар 

тақырыптары 

 

  Реферат тақырыптары: 
1. Сопылықтың мәні және қалыптасу ерекшеліктері. 

2. Иасауи тариқаты және оның тарихи маңызы. 
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3. Мансур Халладж теологиясы. 

4. Сопылықтағы мақамдар және хәл деңгейлері. 

5. Ибн-Араби дүниетанымы. 

 

Бақылау жұмыстары тақырыптары: 

 

1. Дегдарлық кезеңнің ерекшелігі. 

2. Тариқат  бұл қандай жол. 

3. Тасаууф кезеңінің өкілдері. 

4. «Ана ал-Хақ»  –тың мағынасы. 

5. «Фана» ұғымының мәні. 

6. Сопылықтағы мистикалық кемелденудің алғашқы жолы. 

7. Адамның жүрек көзі түсінігі. 

8. Аттар көрсеткен мистикалық жолдың сатылары. 

9. Ибн-Араби дүниетанымы. Болмыстың тұтастығы коцепциясы. 

10. Уаххабилер ағымының  қалыптасу тарихы. 

11. Зікір дегенді алай түсінесіз. 

12. Жаңаплатоншылар ілімімен сопылықты қандай жағдайға 

байланысты байланыстырады. 
 

Қолдануға ұсынылатын  әдебиеттер  

 

1. Абу Хамид Ал-Газали. Воскрешение наук о вере (Ихйа''улум 

ад-дйн): Избр.гл./ Абу Хамид Ал-Газали. - М.: Наука, 1980. - 

376 с. 

2. Бертельс Е.Э. Избранные труды: Суфизм и суфийская 

литература. М.:Наука, 1965. -524 с. 

3. Бог. Человек. Общество в традиционных культурах Востока / 

ред. Степанянц, М.Т.- М.: Наука, 1993. – 224 с. 

4. Кенжетай Д. Қожа Ахмет Иасауи дүниетанымы.– Түркістан, 

Тұран баспасы. 2004,–341 бет. 

5. Кенжетай Д. Қожа Ахмет Иасауи философиясы және түркі 

дүниетанымы тарихындағы орны.//докторлық диссертация– 

Алматы, 2004,–264 бет. 

6. Крымский А.Е. Очерк развития суфизма до конца ІІІ-века 

хижры. М.,1896. 

7. Мақсұм Исматулла. Құран Сырларының Әліппесі.–Алматы, 

Алаш баспасы. 2004. 
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8. Мақсұм Исматулла. Жария зікірдің дәлелі.–Алматы, Алаш 

баспасы. 2006. 

9. Нұртазина Н. Қазақ мәдениеті және Ислам.–Алматы, 2002. 

10. Степанянц  М. Т. Философские аспекты суфизма. Москва, 

1997. 

11. Степанянц  М. Т. Восточная философия: Вводный 

курс.Избранные тексты/ Степанянц, М.Т. - М.: 

«Вост.лит.»РАН, 1997. - 503 с. 

12. Суфизм в контексте мусулманской культуры / ред. 

Акимушкин, О.Ф. – М.: Наука, 1989. -344с. 

13. Тримингем Д.С.  Суфииские Ордены в исламе. /Пер. С англ 

А.А. Ставиской, под ред. И с предисл. О.Ф. Акимушкина.–М., 

2002. 

14. Хрестоматия по исламу: Пер.с арабского,введ.и примеч./ 

сост.Прозоров, С.М. - М.: «Вост.лит.» РАН, 1994. - 238с. 

15. Шах И.  Суфизм/ И. Шах. - М.: Клышников: Комаров и К, 

1994. - 446 с. 

16. Шах  И. Караван сновидений/ Шах, И. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 

2002. - 463с. 

17. Қожа Ахмет Иасауи. Диуани Хикмет. Жармұхамедов М., 

Дәуітұлы С., Шарфиғи М. Ақыл кітабы. Алматы, 1993. 

 

 2.6.2. Курстық жұмыстар тақырыптары  

 Аталмыш арнайы курс бойынша курстық жұмысы 

қарастырылмаған. 

 

 2.7. Оқу сабақтарына бағдарламалық және 

мультимедиялық ілеспе 

Оқу жоспарында мультимедиялық ілеспе қарастырылмаған.  

 

2.8. Өзіндік бақылау үшін тест тапсырмалары  

1. Фанниа ұғымы нені білдіреді: 

A) Құдайдың адамға қосылуы. 

B) Адамның құдаймен бірігуі. 

C) Сопылықта бұндай ұғым жоқ. 

D) Рационалистік ұғым. 

E) Ой кемелдігі. 

2. Иасауи шығармасы: 
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A) Тарихи  Рашида. 

B) Құтадғу Білік. 

C) Ақиқат Сыйы. 

D) Диуани Хикмет. 

E) Иманым. 

3. «Ана ал-Хақ» түсінігі кіммен байланысты: 

A) Иасауи. 

B) Аттар. 

C) Халладж. 

D) Жунайд. 

E) Абдулуахаб. 

4. Сопылықтың алғашқы кезеңі қалай аталады: 

A) Дегдеалар.  

B) Тасауфф. 

C) Тариқат. 

D) Мағрифат. 

E) Хақиқат. 

5. Тариқат жолындағы кемелдіктің ең жоғарғы сатысы: 

A) Дегдарлық.  

B) Шариғат. 

C) Балиғат. 

D) Мағрифат. 

E) Хақиқат. 

6. Сопылықтағы екінші кезең: 

A) Дегдарлар.  

B) Тасауфф. 

C) Тариқат. 

D) Мағрифат. 

E) Хақиқат. 

7. Сопылықтағы үшінші кезең: 

A) Дегдарлар.  

B) Тасауфф. 

C) Тариқат. 

D) Мағрифат. 

E) Хақиқат. 

8. Сопылыққа қай ұғым тән: 

A) Материя. 

B) Атейзм. 
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C) Нирвана. 

D) Хәл. 

E) Мокша. 

9. Әйгілі «Сопылық» кітабының авторы: 

A) Иасауи. 

B) Гумилев. 

C) Бертельс. 

D) Потанин. 

E) Карамзин. 

10.Сопылықтағы алғашқы мақам: 

A) Тәуба. 

B) Сақтық. 

C) Төзім. 

D) Пақырлық. 

E) Сабыр. 

11. Сопылықтағы бесінші мақам: 

A) Сабыр. 

B) Пақырлық. 

C) Төзім. 

D) Сақтық. 

E) Тәуба. 

12. Сопылықтағы екінші мақам: 

A) Пақырлық. 

B) Сақтық. 

C) Төзім. 

D) Тәуба. 

E) Сабыр. 

13. Сопылықтағы хәлдің алғашқы сатысы: 

A) Үміт  

B) Хауіп 

C) Махаббат 

D) Жақындық 

E) Аңғару 

14. Сопылықтағы хәлдің екінші сатысы: 

A) Үміт  

B) Хауіп 

C) Махаббат 

D) Жақындық 
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E) Аңғару 

15 Сопылықтағы үшінші мақам: 

A) Пақырлық. 

B) Сақтық. 

C) Төзім. 

D) Тәуба. 

E) Сабыр. 

16. Сопылықтағы хәлдің төртінші сатысы: 

A) Үміт  

B) Хауіп 

C) Махаббат 

D) Жақындық 

E) Аңғару 

17. Сопылықтағы төртінші мақам: 

A) Сабыр. 

B) Пақырлық. 

C) Төзім. 

D) Сақтық. 

E) Тәуба. 

18. Сопылықтағы хәлдің бесінші сатысы: 

A) Үміт  

B) Хауіп 

C) Махаббат 

D) Жақындық 

E) Аңғару 

19.Тариқат жолындағы кемелдік халінің ең жоғарғы 

дәрежесі: 

A) Үміт хәлі. 

B) Айқындылық хәлі. 

C) Махаббат хәлі. 

D) Жақындық хәлі. 

E) Аңғару хәлі. 

20. Сопылықтағы хәлдің үшінші сатысы: 

A) Үміт  

B) Хауіп 

C) Махаббат 

D) Жақындық 

E) Аңғару 
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Дұрыс жауаптардың кілті 

 
Cұрақтын номері Дұрыс жауап 

(А,В,С,D,Е ) 

Cұрақтын номері Дұрыс жауап 

(А,В,С,D,Е ) 

1 В 11 А 

2 Д 12 В 

3 С 13 Е 

4 А 14 Д 

5 Е 15 С 

6 В 16 В 

7 С 17 В 

8 Д 18 А 

9 С 19 А 

10 А 20 С 

 

Студенттердің білімін бағалау критерийі 
Әрбір тест тапсырмасындағы дұрыс жауап үшін екі балл 

саналады. Тест тапсырмасына жауап бойынша қорытынды 

бағалау белгілері төмендегідей. 
 

Дұрыс жауаптар саны 

Баға 

19-20  Үздік 

16-18  Жақсы 

10-15 Қанағаттанарлық 

10 балдан төмен  Қанағаттанарлықсыз 

 

2.9. Курс бойынша емтихан сұрақтары. 
 

1. Сопылықтың пайда болуының тарихи алғышарттары. 

2. Ислам әлемі, сопылықтың пайда болу заманындағы 

тарихи жағдайлар. 

3. Сопылық ұғымының мәні, оның санқырлы мағынасы.  

4. Сопылық ұғымының қалыптасу тарихы. 

5. Сопылықтың тарихи дамуының негізгі кезеңдері. 

6. Негізгі кезеңдердің бір-бірінен айырмашылықтары мен 

ара байланысы. 

7. Тариқат және оның мәні. 

8. Ислам әлеміндегі кең етек жайған тариқаттар. 

9. ІХ-ғасырда сопылық дүниетаным өкілдері. 
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10. Сопылардың діни-дүниетанымдық көзқарастары. 

11. Сопылардың кейінгі замандарға жасаған ықпалы. 

12. Сопылықтағы негізгі мақамдар. 

13. Хәл және қал ілімінің арасалмағы. 

14. Сопылық мақамдардағы негізгі қағидалар. 

15. Хәлдің кемелдік сатылары. 

16. Сопылық ілімнің философиялық астарлары. 

17. Сопылықтың ислам теологиясындағы ерекшеліктері. 

18. Сопылықтың дүниетанымдық кеңістігі. 

19. Сопылыққа сыни көзқарастардың дүниетанымдық 

астарлары. 

20. Сопылыққа қарысы уахаббилер ұстанымдары. 

21. Сопылықтағы тассауф кезеңі. 

22. Сопылықтағы дегдарлық кезең. 

23. Тариқаттар кезеңі. 

24. Сопылықтағы Әбу Йазид дүниетанымы. 
25. Мансур Халладж дүниетанымы. 

26. Ибн-Араби теологиясы. 

27. Әл-Газали сопылық ұстанымдары. 

28. Сопылықтағы негізгі түсініктердің философиялық астар-

лары. 

29. Сопылықтағы эпистемологиялық сипаттардың ерекшелігі. 

30. Сопылықтағы Иасауи тариқаты.  

31. Сопылыққа кәләмшылардың сыни көзқарастары. 

32. Зікір және оған қарсылық. 

33. Уаххаби ағымының идеялық ұстанымдары мен 

еркешеліктері. 

34. Дегдарлық кезеңнің ерекшелігі. 

35. Тариқат   жолы. 

36. Тасаууф кезеңінің өкілдері. 

37. «Ана ал-Хақ»  – тың мағынасы және сопылық таным 

ерекшеліктері. 

38. «Фана» ұғымының мәні. 

39. Ибн-Араби дүниетанымы. Болмыстың тұтастығы 

коцепциясы. 

40. Уаххабилер ағымының  қалыптасу тарихы. 
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