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Құрастырған Сагатова Асем Сериковна философия және 

мәдениет теориясы кафедрасының доценті, философия 

ғылымының кандидаты. 

     Жоғарғы оқу орындарында философия мамандарды 

дайындау барысында негізгі ғылыми ережелерді, принциптерді, 

ғылыми заңдарды меңгеру пәннің негізгі міндеті болып саналады. 

Студенттердің жоғары философиялық және методологиялық 

білімдерінің деңгейін кӛтеру. 

     Пәнді оқытудың міндеті - «Араб-ислам философиясы» 

оқу ҥрдісінде пән бойынша білім берудің іс-әрекеттік сипатын 

ашу және ӛмір талабына сай білім кеңістігінде бәсекеге қабілетті 

мамандар дайындауда жаңа инновациялық бағыттардың 

ерекшеліктерін айқындау. 

     «Араб-ислам философиясы» пәнінің оқу- әдістемелік 

кешенінде ғылыми теориялық материал ҧсынылып отыр. Оқу 

әдістемелік кешенде дәріс және семинар сабақтарының 

жоспарлары, реферат тақырыптары, әдебиттер, тест сҧрақтары 

мен емтихан сҧрақтары берілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Философияны оқытудың әдістемесі пәні бойынша 6N0201 

«Философия» / Дайындаған Сагатова А.С.- Қарағанды, КарМУ 

баспасы, 2010 -85 б. 
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ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ – SYLLABUS 

 

1.1 Оқытушы туралы мәліметтер: 

Сағатова Әсем Серікқызы 

Байланыс жағдайлары: Жҧмыс телефоны: 77-03-88 

Электрондық адрес: 

Кафедрада болу уақыты: Кҥнара, сағат 10.00.-17.00 

 

1.2 Пән туралы мәліметтер: 

Мҧсылмандық шығыс философиясы 

Ӛткізу орны: Философия және психология факультеті 

 

Оқу жоспарының көшірмесі: 
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кҥндізгі 2 2 1 2 15 15  60 60 150 емтихан 

 

1.3 Пререквизиттері: 

VII-XIV ғғ. Шығыс  мҧсылмандарының философиялық ойын 

тҥсіндіру. «Мҧсылмандық ренессанстың» Батыс Европа 

философиясына әсерін саралау арқылы студенттердің 

кӛзқарастарын шыңдау. әлемдік дін ретінде ислам дінінің 

қалыптасуы мен дамуы барысында мҧсылмандық Шығыс 

философиясының мҧрасын игеру.  

 

1.4 Постреквизиттері: 

Мҧсылмандық Шығыс философиясы исламдық негіздегі 

шығыс ойшылдарының қалыптастырған философиялық ілімдер 

жиынтығы ретінде тарихта ерекше орын алғандығына орта 

ғасырдағы шығыс елдерінің ӛркениет дәрежесінің қаншалықты 

дәрежеге кӛтерілгендігі дәлел болмақ.. Ӛз кезегінде мҧсылмандық 

шығыс философиясының дамуына Орталық Азиядан шыққан 

ойшылдардың ҥлесі, еңбегі ӛте зор демекпіз. Пәнді толығынан 

игеру ҥшін қосымша алдағы ӛткен және қосымша пәндерді ескере 
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білу керек: діни философия, еркін ойлау тарихы, дін тарихы, діни 

этика, діни антропология, діни психологпия, діни феноменология, 

педагогика және психология т.б. студентке меңгеруі қажетті 

білімдер бағыты тӛмендегідей:  

 Мҧсылмандық шығыс философиясының орны мен 

маңызы; 

 Исламдағы негізгі ағымдар.  

 Мҧсылмандық идеологияның қалыптасуы; 

 Суфистер. 

 

1.5. Пәннің қысқаша мазмұны 

Бағдарлама 135 сағат кӛлемінде 1,5 жылдық курстық оқытуға 

арналған. Берілген курстың бағыты – студенттерді ортағасырлық 

ӛркениет нәтижесімен және жетістіктерімен таныстыра отырып, 

еліміздің мәдени ҥрдісін қалыптастыруда атсалысқан ҧлы 

тҧлғалардың ӛмірі және қызмет жолы, елдің іргетасын қалаудағы 

ерен еңбектерін саралай отырып, еліміздің рухани мәдениеті және 

ӛркениеті жӛніндегі кӛзқарастарын нығайтып, отанына, туған 

жеріне деген патриоттық сезімдерін шыңдау. 

 

1.6. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және ӛткізу 
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 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Семи

нарла

рға 

дайы

ндық 

Мақсаты: 

1.Бағдарла

малық 

материалда

рды оқу 

2.Ҧғымдар

ды бекіту 

3.Әдебиетт

ерді талдау 

Мазмҧны 

1.Дәрістік 

Семинар  

сабақтары

ның 

жоспарлар
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материалда

рды оқу 

және бекіту 

2.Негзігі 

және 

қосымша 

әдебиеттер

ді оқу 

тапс

ырм

алар

ды 

иеле

ну) 

бай

лан

ыст

ы 

2 Ҥй 

бақы

лауы 

Мақсаты: 

1.Теориялы

қ білімді 

қалыптаст

ыру 

2.Алынған 

білімді 

қолдану 

Мазмҧны 

1.Ҥй 

тапсырмас

ын шешу 

2.Тәжірибе

лі 

тапсырмал

арды 

дайындау 

3.Негізгі 

және 

қосымша 

әдебиеттер

ді талдау 

4.Рефератт

ар мен 

баяндамала

рды 

дайындау 

5.Несиелер

ді шешуге 

дайындау 

6.Дайында

лған 

баяндамала

рдың 

презентаци

ясы 

СОӚЖ 

СӚЖ 

жоспарлар
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тапсырмал

арына 
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Әр 
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3 Арал

ық 

Мақсаты: 

1.Магистра

Жалпы 

пән 

Пән 

бағда

Аралық 

(15-30) 

15-30 Арал

ық 

Арн

айы 
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қам

тид

ы) 

4 Қоры

тынд

ы 

бақы

лау 

Мақсаты: 

1.Студентт

ердің білім 

деңгейін 

тексеру 

Мазмҧны: 

1.Тест 

тҥрінде 

сынақ  

Берілген 

әдебиетте

р тізіміне 

байланыст

ы 

Сына

қ 

аптал

ығы 

кестес

іне 

байла

нысты 

Қорыты

нды(20-

40) 

20-40 Ком

пьют
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ы 

тест 
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т 

кес

тесі

не 
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лан

ыст
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1.7 Әдебиеттер тізімі: 

Негізгі әдебиеттер: 

1. Арабская средневековая философия и литература. -М., 

1978 

2. Бартольд В.В. Сочинения. Т.6. Работы по истории ислама 

и арабского халифата. -М., 1966 (работы: ―Ислам‖; 

―Теократическая идея и светская власть в мусульманском 

государстве‖; ―Халиф и султан‖; «О Мухаммеде»)  

3. Ибн-Сина. Даниш-наме. –Сталинабад, 1957 

4. Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и 

Среднего Востока IX-XIV вв. –М., 1964 

5. Яссауи. Диуани Хикмет. –А., 1993 

6. Грюнебаум фон Г.Э. Классический ислам. Очерки 

истории (632 – 1258). -М., 1986 

7. Грюнебаум фон Г.Э. Основные черты арабо-

мусульманской философии. -М., 1981 

8. Омар Хайям. Хафиз.Рубаи. Газели. -М., 2000 

9. Сагадеев А.В. Ибн-Рушд. –М., 1973 

10. Сагадеев А.В. Ибн-Сина. –М., 1974 

 

Қосымша әдебиеттер: 

11. Антология мировой философии. –М., 1969 

12. Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский халифат в раннее 

средневековье. –М., 1966  

13. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. –М., 

1982 
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14. Ермаков Д.В. Хадисы и хадисная литература. Ислам. 

Историографические очерки / Под ред. С.М. Прозорова. -

М., 1991 

15. Ерасов Б.С. Культура, религия и цивилизация на Востоке. 

-М., 1990  

16. Касымжанов А.Х. Абу-Наср-аль-Фараби. –М., 1982 

17. Ислам. Энциклопедический словарь. -М., 1991 

18. История Востока: В 6 т. -Т. 2./ Под. ред. Якобсона. -М.,  

19. История эстетической мысли. В 6 т. Т. 2. Средневековый 

Восток. 

20. Коран. / Пер. и коммент. И.Ю.Крачковского. -М., 1986  

21. Мусульманское право (структура и основные институты). 

-М., 1984 

22. Негря Л.В. Общественный строй Северной и Центральной 

Аравии в  V – VII вв.-М., 1981 

23. Панова В.Ф., Вахтин Ю.Б. Жизнь Мухаммада. -М., 1990  

24. Пиотровский М.Б. Южная Аравия в раннее средневековье. 

Становление средневекового общества. -М., 1985  

25. Проблемы арабской философии. -М., 1987 

26. Резван Е.А. Коран и коранистика. Ислам. / 

Историографические очерки. -М., 1991 

 

1.8 Баға туралы ақпараттар: 

Рейтинг-шкала 
Бақылау  тҥрі Балдар 

Ағымдық 10-20 

Аралық 15-30 

Ҥй жҧмысы 5-10 

Жіберу рейтингі 30-60 

Қорытынды 20-40 

Барлығы 50-100 

 

Білімнің жалпы бағасы 

Баға Ескерту  Орта балл Пайыз тҥрінде 

балл 

А Ӛте жақсы 4,0 95-100 

А- Ӛте жақсы 3,67 90-94 

В+ Жақсы 3,33 85-89 

В Жақсырақ 3,0 80-84 

В- Жақсырақ 2,67 75-79 
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C+ Қанағатты 2,33 70-74 

C Қанағатты 2,0 65-69 

С- Қанағатты 1,67 60-64 

D Қанағатты 1,33 55-59 

D+ Қанағатты 1,0 50-54 

F Қанағатты емес 0 0-49 

 

1.9 Курстың саясаты мен процедурасы  

Оқу процесінде студенттерге қойылатын негізгі талаптар оқу 

курсының мақсаттары мен міндеттерінен шығады. Дәрістерге 

және семинарларға қатысу міндетті болып табылады. СОӚЖ-ға 

қатысу Студенттің дайындық деңгейімен анықталады. СОӚЖ-да 

кейсті шешу, презентация, тестілеу жҥргізілсе қатысу міндетті. 

Ауырған жағдайда дәрігер қҧжаттары кӛрсетіледі. 

Негізгі талаптар: 

-Сабаққа кешікпеу 

-Сабақтардан қалмау керек 

-Оқу процесіне белсенді қатынасу 

-Сабақ барысында сабақтан тыс нәрсемен шҧғылданбау 

-Ҧялы телефонды қолданбау және ӛшіру 

 -Берілген тапсырмаларды уақытпен орындау 

Сабаққа қатыспағанда, жазба жҧмыстарды кӛшірген 

жағдайда, телефонды қолданып, тәртіпті бҧзған жағдайда айып 

балы (-10) қолданылады.  
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2. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК  

МАТЕРИАЛДАР 

2.1 Күндізгі бӛлімнің тақырыптық жоспары 

Барлығы (несиелер) – 3 кредит 
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1. Мҧсылмандық Шығыс 

философиясының орны мен маңызы 

2 1  3 3 

2. Мҧсылмандық шығыстағы алғы 

философия немесе қайнар кӛздер  

2 1  3 3 

3. Исламдағы негізгі ағымдар 2 1  3 3 

4.Мҧсылмандық идеологияның 

қалыптасуы 

2 1  3 3 

5. Мутазилиттік ілімнің қалыптасуы 

және ӛкілі  

2 1  3 3 

6. Әл-Кинди мҧсылмандық шығыс 

философиясының негізін қалаушы  

2 1  3 3 

7. Әл-Фараби – шығыстың екінші 

ҧстазы 

2 1  3 3 

8.Мҧсылмандық философиядағы еркін 

ой 

2 1  3 3 

9.Таза бауырлар рационализмі  2 1  3 3 

10. Ибн Сина - философ және ғалым 2 1  3 3 

11. Мҧсылман әлеміндегі философия 

және ғылым 

2 1  3 3 

12. Әл Газали - шығыс мистигі  2 1  3 3 

13. Суфистер 2 1  3 3 

14.Ибн Рушд философиясы. 2 1  3 3 

15. XIII-XIVғғ. Мҧсылмандық шығыс 

философиясы. 

2 1  3 3 

Барлығы (сағат) 30 15  45 45 
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2.2 Дәрістік сабақтар тезистері 

№1 тақырып: МҰСЫЛМАНДЫҚ ШЫҒЫС 

ФИЛОСОФИЯСЫНЫҢ ОРНЫ МЕН МАҢЫЗЫ 

Дәріс тезистері: 

Арнайы әдебиеттерде фалсафа тарихын әл-Киндиден 

басталып, ибн-Рушдпен аяқталып жатыр. Бізде осы тәртіпті 

сақтауға тырыстық. Одан әрі де фалсафаның типологиясын 

анықтауда қандай ӛлшемдерді алу керек деген мәселеге айналды. 

Әдетте типологияның ӛлшемдері тарихи, географиялық, 

аймақтық немесе ҧлттық болып келеді. Біз фалсафаның 

типологиясын анықтауда саяси-географиялық ӛлшем қолдандық. 

Себебі, фалсафа араб тілі негізінде ғана емес, ол саяси негіздерде 

жҥзеге асқан – феномен. Осы тҧрғыдан оның ҥш тарихи кезеңін 

белгіледік. 

Бірінші кезең. Бағдат халифатына қатысты, Әл-Кинди, «Таза 

ағайындар» еңбектеріне байланысты қарастырылатын тарихи-

мәдени кеңістік. 

Екінші кезең. Халифаттан ӛзге мҧсылман мемлекеттерінің 

пайда болуына байланысты ислам мәдениеті. Аравиядан тыс 

аймақтарда гҥлдене бастады, соның бір кӛрінісі Орта Азия мен 

Қазақстан территориясындағы ерекше тҥрде дамыған – фалсафа, 

оның ӛкілдері: әл-Фараби, Ибн-Сина, Омар Хаям, Аттар, әл-

Газали, т.б. Бҧлар парсы-тҥркі жҧртының ойшылдары. 

Ҥшінші кезең. Мҧсылман Испаниясындағы Европалық 

фалсафаның тарихи-мәдени кеңістігі, оның ӛкілдері: ибн-Бадж, 

ибн-Туфейль, ибн-Араби, ибн-Рушд. 

Сонымен фалсафа ҥш географиялық аймақта ӛніп-ӛсті. 

Сонымен бірге фалсафаны таза кҥйінде қабылдау да қиын. 

Себебі, онымен бірге мҧсылман дҥниетанымында мынандай 

ағымдар, мектептер болған: мутазилиттер, калам, суфизм т.б. 

Бҧларды бір-бірінен ажырату қиын, себебі мутазилизмді VIII-IX  

ғасырлардағы исламның бір бағыты деп қарастырушылық бар. 

Мутазилиттердің рационализм және білім жағында болып, халиф 

билігін зиялылық мәнде (светский) тҥсіндірген, олар әділеттілік 

Алладан болғанымен, Қҧран сӛзін догмаға айналдыруға қарсы 

болған. Сондықтан мутазилизм каламның бір бағыты деуде талас 

тудыратын пікір. Себебі, калам ислам қағидаларын логикалық 

тәсілдермен тҥсіндіруге машықталған әрі діни беделге қҧрылған 
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ілім. Каламның қалыптасуында Е.Бертельстің айтуынша грек 

гностиктерінің әсері мол болған. Мутакалимдер негізінен 

мутазилиттерге қарсы болғанымен ибн-Халдунның пікірінше 

мутакалимдердің кейінгі еңбектерінде каламның мәселелері мен 

фалсафаның мәселелері бір-бірімен араласып кеткені сондай, бҧл 

ғылымдар мҥлдем бірігіп кеткен. Фалсафа тарихын ибн-

Халдуннан артық білу мҥмкін іс емес, сондықтан беделге де 

ғылыми негіз ретінде сҥйенген дҧрыс болар. Осы себепті 

исламның негізін салушылар: әл-Ашари мен әл-Матурудилерді 

фалсафаның пайда болуының теориялық алғышарттары деп 

қабылдау орынды. Жалпы ортағасырлық араб-мҧсылман 

философтарын ҥш топқа жіктеуге болады:  

Бірінші топ – Араб халифатының ойшылдары. Ӛкілі: әл-

Кинди 

Екінші топ – Орта Азияның араб тілді ойшылдары. Ӛкілдері: 

әл-Фараби, ибн-Сина, Аттар, әл-Ғазали. 

Мҧсылмандық шығыс философиясының орны және маңызы.  

Негізгі әдебиеттер: 1. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 

Қосымша әдебиеттер: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26 

 

№2 тақырып: МҰСЫЛМАНДЫҚ ШЫҒЫСТАҒЫ 

АЛҒЫ ФИЛОСОФИЯ НЕМЕСЕ ҚАЙНАР КӚЗДЕР 

Дәріс тезистері: 

Бастапқы исламның, яғни діннің пайда болу кезеңі жӛніндегі 

негізгі қайнаркӛз – Қҧран. Ӛте кҥрделі араб әдебиеті шығармасы 

негізгі VII ғ қҧрылған. Кітаптың куфиялық жазумен жазылған ең 

кӛне қолжазбасы VIII ғ. басына жатады. Мҧсылмандық әфсана 

бойынша бізге жеткен Қҧранның тҥрі халиф Осман (644-656) 

тҧсында қҧрастырылып, басылған. Сондықтан ол – Осман 

Қҧраны немесе османдық редакциядағы Қҧран аталады. 114 сҥре 

немесе тараудан тҧрады, әрі олар ең ҧзындары басында, ең 

қысқалары соңында орналасқан. 

Қҧранның батысевропалық тіліне XIX ғ., XX ғ. аударылып, 

басылған. Жақсы аударылған тҥрі бірнеше. Соның бірі кейінгі 

уақытқа жататын Режи Блашер аудармасы. 

Қҧран орыс тіліне XVIII ғ. және XIX ғ. тҥпнҧсқадан емес, 

батысевропалық аудармадан бірнеше рет аударылды. Бірінші 

аударма араб тілінен Г.С.Саблукотікі, 1878 ж. Қазанда басылды. 
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1963 ж. И.Ю.Крачковский аудармасы қҧнды филологиялық 

комментарийімен келтірілген, бірақ стилистикалық қосымшаны 

қажет етеді. Себебі, автор қайтыс болған соң аяғына дейін 

реттелмеген.  

Екінші негізгі қайнаркӛздер – «Житие посланника Аллаха» 

(Сират расул Аллах) танылады, VIII ғ. 2-ші жартысында 

жазылған, авторы мединалық Ибн Исхак, IX ғ. ҧлы филологы Ибн 

Хишам ӛңдеуімен бізге жеткен. Бҧл шығармаға маңызды 

қосымше ат-Табаридің «Тарихынан» сәйкес ҥзінділер. Автор Ибн 

Исхактың ерте редакциядағы шығармасын пайдаланған. 

«Сира» Ибн Исхактікі Бағдадта аббасидтік халиф Мансур 

(754-775) сҧрауымен жазылған. Сондықтан мҧнда Аббасидтердің 

саяси билігі айқындалған, олардың шығу тегін Мҧхаммедтің 

ағасы Аббастан делінеді, «пайғамбар туысына» ҧлы тарихи рольді 

берген. Мҧхаммед мҧнда арабтық, әрі әлемдік пайғамбар 

бейнесінде келтірілген. 

«Сираға» қосымша ретінде Вакыдидің (747-823) «Книга 

военных походов» (Китаб ал-магази) танылады. 

Алғаш рет ислам және оның «негіздеушісі» туралы жазған 

Византиядағы гректер. Олар орта ғасырда мҧсылман 

мемлекеттері және халықтарымен ҥздіксіз соғыстар жҥргізген, әрі 

олармен экономикалық және мәдени қатынаста болған. 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 

Қосымша әдебиеттер: 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26 

 

№3 тақырып: ИСЛАМДАҒЫ НЕГІЗГІ АҒЫМДАР 

Дәріс тезистері: 

Батыс Европада ислам туралы бірінші деректер крест 

жорықтары кезінде католиктік миссионерлер таратқан. XII ғ. 1-ші 

крест жорығынан соң Испаниялық монах, араб тілін меңгерген 

Роберт Кетенензис Қҧранды латын тіліне аударған. Бҧл 

клюнийлік аббат Петр Благочестивыйдың иницативасымен 

исламды «терістеу» мақсатында аударылды. 1-ші европалық 

Қҧран аудармасы тек 1543 ж. Швейцарияда Базельде шыққан. 

Қайта ӛрлеу дәуірінен бастап Батыс Европада исламға әдейі 

арналған шығармалар пайда болды. Бҧл европалықтардың ойлау 

шеңберінің кеңейуімен бірге, кҥшті мҧсылман державасы Осман 

империясының жаугершілік саясатымен байланысты еді. 
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Батысевропалық буржуазиялық ағартушылардың (әсіресе, 

XVIII ғ. француз ағартушылары) керемет деген шығармаларында 

ислам ақымақтық, дӛрекі адамдар және діни ӛкілдердің 

алдаушылығынан туындаған экзотикалық қҧбылыс ретінде 

қарастырылды. Вольтердің «Магомет или фанатизм» трагедиясы 

бірнеше бҧрмаланған араб есімдерімен басқа шығыстық ештеме 

де жоқ; шығарма исламға қарсы емес, католик шіркеуі мен оның 

басшысы – рим папасына қарсы бағытталған. 

Ислам ғылыми зерттеу обьектісі ретінде XIX ғ. қаралды. 

Европалық шығыстанушылар сол уақыт тарихнамасы деңгейінде 

исламның пайда болуын Мҧхаммед қызметінің жеке сапалық 

ҥлгісінің кӛрінісі ретінде қарастырады. 

Мҧхаммедтің европалық ғылыми ӛмірбаянының бірінші 

авторы австралиялық дәрігер және шығыстанушы – Алоис 

Шпренгер (1813-1893): «Жизнь и учение Мухаммеда» еңбегі 

ескірген және ғылыми мазмҧны да ескірген. 

Келесі танымал шығарма ағылшын Уильям Мюираның 

«Жизнь Мухаммеда» шығармасы. У.Мюир (1819-1905) 

шығармасы ортағасырлық рухта жазылған, әрі ғылыми мән-

мазмҧнда емес. 

Исламның пайда болуының әлеуметтік себептерін тҥсінуге 

тырысқан неміс арабистері Губерт Гримме (1864-1942) еңбегі 

«Мҧхаммед». Оның пікірінше ислам алғаш пайда болғанда 

(Мҧхаммедтің меккелік кезеңдегі қызметінде) дін емес, кеңестік 

мазмҧнда болған. 

Келесі дат ориенталисі Франтс Буль және ағылшын 

ориенталисі Монтгомери Уот еңбектері. 1-шісі «Жизнь 

Мухаммеда», 1955 ж. ҥлкен материал бар, тарихи тҧрғадан 

Аравия жағдай бейнеленген, Мҧхаммед ӛмірбаяны тарихи негізде 

кең жазылған. 

М.Уот еңбегі 2 кітаптан тҧрады – «Мухаммед в Мекке» және 

«Мухаммед в Медине», Оксфордта 1953-1956 жж. Бҧл материалға 

ӛте бай. 

Мҧхаммед жӛнінде араб тілдес автор Хусейн Хейкаль 

шығармасы 1947 ж. Каирде «Хайат Мухаммед» («Жизнь 

Мухаммеда») шықты. 
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Орыс тілінде Мҧхаммед ӛмірі туралы философ, дін танушы 

Влад. Соловьевтың «Магомет» еңбегі. М.Н.Петровтың «Магомед. 

Происхождение ислама» еңбегі қызықты. 

Сонымен бірге бҧл мәселемен профессор А.Е.Крымский 

(«Источники для стории Мохаммеда»), В.Ирвинг «Жизнь 

Магомета» (рецензент – Добролюбов Н.А.), әрі Н.А.Морозов, 

Л.И.Климович, С.П.Толстов айналысқан. 

Меккенің Хиджаз бен Батыс Неджд пҧтқа табынушы 

тайпалардың діни орталығы ретінде кӛрінуі оның маңызды сауда 

нҥктесі болуымен байланысты. Меке Йеменнен Сирияға, 

Палестинаға, Ирак пен Египетке баратын керуен жолдары 

тоғысында орналасқан. Қызыл теңіз арқылы Шығыс Африкамен 

баланысқан. Йеменнен тек жергілікті ӛндірілген товарлар ғана 

емес, әрі теңіз жолы арқылы Ҥдістан, Қытай және Африкадан 

келетін айырбас сауда товарлары келген. 

Қҧранның 106 сҥресі негізінде меккеліктер жыл сайын 2 

ҥлкен сауда экспедициясын (рихла) – қыста және жазда жҥрген. 

Деректер бойынша оның біреуі – Йеменге, екіншісі – солтҥстікке, 

яғни Палестина, Сирия, Египет, кейде Иракқа сапар шегіп 

отырған. Экспедицияны ҧйымдастыруда Меккенің бай жоғары 

ӛкілдері роль атқарған – қҧрейш тайпасы, ал экспедиция мҥшесі 

ретінде кез келген меккелік қатыса алған. Ҥлкен керуен басында 

әрқашанда Меккенің ең бай адамы тҧрған; ислам пайда болған 

кезеңде керуен басшысы сол кезде ҥстемдік жасаған омейя 

руының мҥшесі болған. 

Ҥлкен меккелік керуендер жолсеріктер және әскери кҥзетші 

иеленген. Тҥйелер, айдаушылар және жҥк тиеушілерді ақы тӛлеп, 

жергілікті бедуиндерді жалдаған. Мекке және оның маңы «харам» 

территория деп жарияланды, яғни қасиетті аймақ, онда кісі 

ӛлтіруге және кҥш кӛрсетуге болмайды. 

Сауда Мекке тҧрғындарының негізгі қҧралы болды. Бҧл 

қалада арабтар айтқандай : «кім саудагер болмаса, онда оның 

ештеңесі де болмаған». Йакуби бірі ірі меккеліктің сӛзін 

жеткізеді: «Жизнь, благосостояние и будущность нашего города 

зависят от торговли». 

Джахилийя кезеңінде исламға дейін болашақ танымал 

мҧсылмандар Абу Бекр, Аббас, Омар, Осман, Талха 

қайнаркӛздерде «саудагер» немесе «сауда адамдары» аталады. 
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Исламға дейінгі Меккеде теңге сарайы болмаған. Ӛз 

теңгелері соғылмаған. Айналымда византиялық алтын теңге, 

сасанидтік кҥміс және йемендік (химьярские) ақшасы жҥрген. 

Есеп айырысу әрі Африка мен Йеменнен келетін алтын қҧммен де 

жҥрген.  

Меккелік керуен саудасына жиі қатысушылар Таифа 

қаласының тҧрғындары, әсіресе жоғары тайпа – сакиф. Мекке мен 

Таифаның экономикалық байланысы тығыз болғаны сонша, бҧл 

қалаларды «Маккатани» деп атаған, яғни екі немесе екеуі де 

Мекке дегенді білдірген. 

Таифа тҧрғындары бау-бақшасы жоқ меккеліктерді жеміс-

жидекпен қамтамасыз еткен. 

Меккені мекендеуші қҧрейш тайпасы ӛзінің экономикалық 

және әлеуметтік дамуында басқа тайпалардың жоғары бӛлігін 

айқындап берді. Қҧрейш тайпасы қҧрамындағы 10 рудан 

ҥстемдікке омейя руы шықты. Олар бай меккеліктер Қағба 

айналасындағы қала орталығындағы ҥйлерде тҧрған, ол жер ал-

Батха деп аталған, яғни жазық, алаң; сондықтан оларды кӛпшілік 

қала тҧрғындарынан бӛліп, қҧрметпен – «орталық қҧрейштер» 

атаған. 

Қҧрейштік жоғары топ ақша, товармен бірге жер, қҧлдар 

және малды иеленген. 

Қҧрейш тайпасының қатардағы мҥшелерімен бірге, осы 

тайпаның қол астына қараған ахлаф – «одақтастар» дегендер де 

Меккеде ӛмір сҥрген. Бҧлар басқа тайпадан келіп ҥлкен қалаға 

қоныстанғандар. Меккенің тағы бір қамтамасыз етілген бӛлігі 

Меккеден шет аймақтағы тҧрғындары –завахир. Кӛбісі ӛз 

тайпасынан кҥн кӛріс ҥшін қалаға қашқан бедуиндер. Әрі 

Меккеде кӛрші елдерден келген шетелдіктер кӛп тҧрған – кезбе 

саудагерлер, қолӛнершілер, ішу орындарын ҧстаушылар. Болашақ 

христиандар, иудейлер немесе зороастрилер ретінде олар 

меккеліктер мен шет аймақтағы бедуиндерге біраз идеологиялық 

әсер еткен. 

Ірі саудагерлер, қҧлиеленушілер ерекше топты қҧрған, оны – 

«мала»  атаған. Қҧлдардан «ахабиш» деп аталған полиция 

ҧйымдастырылды. 

«Мала» сӛзі – ақсҥйек (знать) дегенді білдірді. Мысалы, 

арабтар тҥсінігіндегі періштелер «ал-мала ал-ала» делінген 
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жоғары сонм қҧрды. Қҧранда «мала» - ақсҥйек немесе «тайпа 

басшысы» дегенді білдіреді; осы сӛз әрі ежелгі египет 

перғауынын да білдірген. Бҧл қҧрейштік «ақсҥйектер» Қағба 

маңында жиналып, ірі қоғамдық істерді шешкен. 

«Ҥй жиынын» (дом собрания – «дар ан-надва») негіздеуші 

аңыз бойынша танымал Кусай ибн Килаб деген адам болған.  

Табаридің айтуынша ӛз ҥйінде жиындар ҧйымдастырған және 

оның есігін Қағба храмына қарай қойған. 

Қҧрейш байлары ӛз міндеттері мен билігін танымал 

Кусайдан алдық-міс деп ҧққан. Хиджаба – қағба кілтін 

сақтаушылар. Сикая – қажыға келушілерді сумен қамтамасыз 

етуші. Рифада – кедей қажылыққа келушілерді азықпен 

қамтамасыз ететін ӛнімді жинау. Лива (жалау) – соғыс бастала 

қойған жағдайда найза ҧшына тағатын ақ матаның бӛлігі, яғнт 

әскери басшыға берілген (әскери басшы - раис). Бҧлардың бәрі 

омейя руының қҧзырында болған еді. 

Келесі «ахабиш» Л.Ламменс ӛз зерттеуінде мала-ны 

қҧрайтын бай қҧрейштер тайпасына жататын африкалық 

қҧлдарды атаған деп кӛрсетеді. Оларды керуендерге әскери 

конвой және Қағбаны қорғаушы полицейлік кҥш ретінде 

пайдаланған деп жазады. 

«Иляф» - кӛне орыс тілінде – келісім, И.Ю.Крачковский оны 

кең мағынада «одақ» деп жазады. Араб деректері бойынша бҧл 

сӛз қҧрейштердің шетел билеушілерімен сауда-дипломатиялық 

келіссӛздерді білдірген. 

Негізгі әдебиеттер: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 

Қосымша әдебиеттер: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26 

 

№4 тақырып: МҰСЫЛМАНДЫҚ ИДЕОЛОГИЯНЫҢ 

ҚАЛЫПТАСУЫ 

Дәріс тезистері: 

Европада «Халифат» деген атпен танымал болған, VIII ғ араб 

жаугершілігі кезінде арабтар ӛздеріне Таяу Шығыс пен Орталық 

Шығыс және  Солтҥстік Африканың ӛркениетті елдерін ӛз 

қоластына қаратқан ҥлкен мемлекет VII ғ. қҧрылды.  

Қарастырылып отырған кезең бойынша ат-Табари (923 ж. 

ӛл.) мен Белазуридің (892 ж. ӛл) еңбектері негізгі саналады. Оның 

алғашқысы ӛзінің «История пророков и царей» шығармасында 
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«жалпы тарихты» араб-мҧсылмандық тарихнама ӛкілдерінің 

тҥсінігінде кӛрсетеді. Олар ӛз кезегінде мҧны «әлемнің 

жаратылысынан» бастап, араб-мҧсылмандық аңыздардағы 

таураттық патриархтар мен пайғамбарлардың атымен байланысты 

мифтерді келтіреді. Одан барып, иран қайнаркӛздерінен алынған 

кӛне Иран патшалары және сасанидтік шаханшахтар туралы 

танымал, әрі тарихи деректерді келтіреді. Сосын барып арабтар 

тарихы мен исламның пайда болуына тоқталады. Мҧхаммедтің 

қызметі уақытындағы дҥниелердің барлығы кӛптеген мифтер, 

ғажайыптармен байланысты ертегі шолулармен жасалған. Тек 

пайғамбар қайтыс болғаннан кейінгі оқиғалар ғана ғажайып 

дҥниелерден арылған. Хиджра жылынан бастап ат-Табаридің 

«Жалпы тарихы» жылнама мазмҧнында, мҧнда әскери және саяси 

оқиғалар мҧсылмандық кезеңмен мазмҧндалады. Бірақ бір 

оқиғаны суреттеуде бір-біріне қарама-қайшы келетін оқиғаны 

сипаттауда «Алла бәрінен де жақсы біледі» деген сӛзді қосып 

жіберіп отырған. Автор ӛзінің дерек кӛздерін жеткізген 

адамдардың есімдерін нақты келтіріп отырған.  

Ат-Табаридің еңбегінде жиналған материалдардың кӛптігі 

жағынан VII – IX ғғ. Халифат тарихы бойынша қайнаркӛздерден 

бірінші орында тҧр. Бірақ бҧл талдауға тҥспеген материалдар. 

Соған қарамастан ат-Табаридің кӛп томдық шығармалары  XIX ғ. 

европалық тарихшы-арабистер ҥшін негізгі қайнаркӛз болды. Әлі 

кҥнге дейін ӛз маңызын жоймаған. 

Белазури ат-Табариге қарағанда жай баяндаушы емес, ӛз 

жинаған материалдарына сыни кӛқараста және одан 

қорытындылар шығарған тарихшы.  Ӛзінің  араб жаугершілігіне 

арналған «Завоевания стран» еңбегінде әскери-саяси тарихи 

фактлер жинап қана қоймай, арабтар жаулап алған елдердің 

экономикалық және саяси жағдайы жӛнінде кӛрініс 

қалыптастыратын қҧнды материалдарға кӛңіл бӛлген.  

Бҧлардан басқа осындай сипатта жазылған Әбу Ханиф ад-

Динаверидің (895 ж. ӛл.) «Книга длинных известий» және ал-

Йакубидің (897 ж. ӛл.) «История» шығармалары. Мҧнда 

анағҧрлым жалпы тарихи еңбектерде кездеспейтін оқиғалар мен 

қҧбылыстар бар. 

Ал-Масуди (956 ж. ӛл.) – ҧлы тарихшы, географ, саяхатшы. 

«Промывальни золота и рудники самоцветов» және «Книга 
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предупреждения и пересмотра» шығармаларында Халифатпен 

экономикалық және саяси қатынастағы тҥрлі халықтар мен 

елдердің мәдениеті, тҧрмысы, сенімдері туралы кӛп жан-жақты 

деректер жинаған.  

Бҧл тарихы шығармалардың барлығы мазмҧны жағынан 

баяндаушы (нарративті) қайнаркӛздерге жатады. Араб елдерінің 

ішінде тек Египет елі ғана біздің қарастырып отырған кезең 

жӛнінде папирус тҥрінде арнайы және іс-қағаздар қҧжаттары 

сақталған. Ең алдымен грек, сирия, армян тілдеріндегі хроникалар 

кӛңіл бӛлуге тҧрарлық. 

Араб жаугершілігі және Халифаттың қҧрылуына арналған 

арнайы жҧмыстардың бірі Денеттің 1950 ж. арабтілдес 

қайнапкӛздер талданған тҥрде пайдаланылған мазмҧнды 

монографиясы. 

Тӛрт «дҧрыс» халифтер билік қҧрған кезеңнің сыртқы, 

әскери-саяси тарихы мына еңбектерде жазылған: Густав Вейль 

«История халифов» (1846-62 жж.), Уильям Мюир «Халифат, его 

возникновение, упадок и падение» (1924 ж.), Август Мюллер 

«Ислам на Востоке и Западе» (орысша аудармасы «История 

ислама» СП., 1895), К.Юар «История арабов» (1912-13 жж.),  

Филипп Хитти «История арабов» (1953 ж.) 

Арабтілдес тарихшылардың шығармаларынан алынған кӛп 

материалдардың жинағы ретінде 622 жылдан 661 жылға дейінгі 

кезеңді қамтитын Леоне Каэтанидің «Летописи ислама»  еңбегін 

айтуға болады.  Итальян тіліне аударылған материалдарды автор 

ӛзара салыстыра отырып, талдау жасайды. Ол әрі ӛзіне дейінгі 

осы кезеңді зерттеумен айналысқан европалық 

шығыстанушылардың еңбектерін де пайдаланған. Оларды сынға 

ала отырып, тек азшылығын ғана кӛңілге қонарлық деп тапқан. 

Автор тарихшы ретінде әлеуметтік-экономикалық қҧбылыстарға 

кӛңіл бӛлмеген. 

Келесі қызықты материал орыс тілінде жазылған Н.А. 

Медниковтың «Палестина от завоевания ее арабами до крестовых 

походов по арабским источникам» деген ҧлы еңбегі. Кең кӛлемді 

еңбекте XIX ғ. аяғында  Европа мен Шығыста жарық кӛрген 

ортағасырлық арабтілдес тарихи және географиялық 

шығармалардың ең мазмҧндысын алып жазған. Сонымен бірге 
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автор қарастырылып отырған кезең бойынша Сирия, Ливан, 

Палестина, аракідік Египет тарихынан да біраз материал жинаған. 

В.В.Бартольдтің «Мусульманский мир» (Пг., 1922) ғылыми 

танымал жҧмысы да ӛз маңызын жоймаған. Еңбекте 

ортағасырлық арабтілдес тарихнамадан және батысевропалық 

тарихшы-ориенталистердің басты еңбектерінен нақты деректер 

келтірілген.  

Негізгі әдебиеттер: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 

Қосымша әдебиеттер: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26 

 

№5 тақырып: МУТАЗИЛИТТІК ІЛІМНІҢ 

ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ӚКІЛІ 

Дәріс тезистері: 

Сонымен, мен қалам ілімінен бастадым. Мен оны жаттап 

оқып шықтым және тҥсіндім, осы ілім ӛкілдерінің бар зерттеу 

кітаптарын оқыдым, қажет деп тапқандарымды ӛзім де жаздым. 

Нәтижесінде каламдағы ілімнің муткаллимдердің 

мақсаттарымен жауап беруге жеткілікті, бірақ менің алдма қойған 

міндеттерімді шешуге жеткіліксіз екендігін білдім. 

Мҥтакаллимдер ӛздерінің алдына сҥннаны уағыздаушыларды 

діни қағидаларын сақтауды және оны кҥпірлердің ӛздерінің 

жаңалықтарын қосып, шатастырғандарынан қорғауды мақсат етіп 

қойған. Ҧлы жаратқан Алла ӛзінің елшісінің аузына, қҧранда 

және хадистерде айтылғандай, тауфиқты рухани ӛмір мен тҧрмыс 

тіршілігінің шарттары тҥзілген бҧлжымас қағида – шын ақиқат 

салған. Бірақ, кейіннен Ібіліс кҥпірлерге сҥннаға жат нәрселерді 

ҥйретті, ал кҥпірлер оны насихаттап, сҥннаныі ақиқат 

қағидаларына сенушілерді жолдан тайдыра жаздады. Сондықтан 

да ҧлы мәртебелі Алла мҥтакаллимдер мекттебін жасап, оларды 

кҥпірлердің адамдарды азғындыққа бастайтын және жалпыға 

таралған сҥннаға қарсы жаңалықтарын әшкерелеуге қабілетті 

жҥйелі ой арқылы сҥннаны қоғауға жетеледі. Калам және оның 

жолында кҥресушілер ӛздерінің бастауын, міне, қайдан алады. 

Бҧл мектеп ӛкілдерінің бірқатары сҥннаны қорғап, 

пайғамбардың ӛсиеттерімен қабылдаған мҧсылман қағидаларын 

тазарту ҥшін кҥресіп, және кҥпірлердің оған сырттан таңған 

жаңалықтарын алмастырып, ӛздеріне жҥктелген міндеттерді 

орындау жолында жақсы қызмет етті. Бірақ, мутакаллимдер осы 
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еңбегінде ӛздерінің қарсыластары қабылдаған негіздерге 

сҥйенеді. Ал оларды оны қолдануға мәжбҥр еткен не дәстҥрлі 

кӛзқарастары, не діни бедел иелерінің бірауызды ҧйғарымы, 

немесе қҧраннан әлде хадистерден алынған жалғыз ғана 

әлдеқандай ҥзінді. Олардың ҧзақ талдауларының бәрі, 

әдеттегісіндей, қарсыластарының айтқандарынан ҥйлеспейтін 

жерллерін іздеп табуда, және олардың осыған дейін ӛздері 

мойындап (негіз ретінде) келген талаптарымен жанаспауы ҥшін 

жазғыруға сайды. Қажеттілік сипаты бар принциптерді ғана 

шындық деп қабылдауға болады деген ҧйғарымдағы адам ҥшін 

мҧның бәрінен пайда шамалы. Сондықтан калам ақиқаттың не 

екенін жеткілікті дәрежеде қанағаттанарлық тҥсінік бере алмады, 

және мен осыған дейін шағым айтқан науқастан тиісті жеңілдік 

әкелмеді. 

Рас, уақыт ӛткен соң, каламның шеберлігі айтарлықтай 

ҧшталып, ізге тҥскен соң мутакаллимдер заттардың нақты 

табиғатын зерттеу арқылы суннаны қорғауға әрекет жасауға 

ҥлкен ниет қойды, сӛйтіп, олар субстанциялар, акциденциялар 

және оның анықтамалары туралы ой толғауға берілді. Бірақ бҧл 

олардың ілімінің негізгі мақсаты болмағандықтан осы заттарға 

қатысты пікірлері биік дәрежеге кӛтеріле алмады, сӛйтіп, 

адамдардың пікірлерінен туатын қиындықтарды тҥбегейлі шешу 

қолдарынан келмеді. Мутакаллимдер талдауларының ӛзге 

адамдарға қатысты тиісті нәтижеге жеткізгенін әбден мҥмкін деп 

санаймын, ол ол ма, белгілі бір адамдарға қатысты солай 

болғанына тіптен кҥмән келтірмеймін. Бірақ бҧл нәтижелер 

мінсіздіктен аулақ, ӛйткені, бастауыш емес принциптер 

тӛңірегіндегі мутакаллимдер ойларын дәстҥрге деген кӛзсіз сенім 

араласты. 

Бҧл жерде мен ӛзімнің сол кездегі халім туралы айтып беруді 

мақсат етіп отырмын, бірақ науқастан айығу ҥшін алдына 

барғанды ғайбаттау тіптен де ойымда жоқ. Аурудың тҥріне қарай 

ем де әртҥрлі болады. Саған шипалы болғанымен біреулерге 

зиянды дәрілердің тҥрі қаншама! 

Философияның болмысы туралы; онда нені мінеуге 

болатыны, нені болмайтыны туралы; философтар кҥпірлер болып 

кӛрінетін және керісінше жағдайлары туралы; философтардың 

кҥпіршілік жаңалықтарға баратын және бармайтын жағдаяттары 
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туралы. Ақиқат ҥшін кҥресушілердің айтқандарынан 

философтардың нені жымқырып, ӛздерінің жалған 

тҧжырымжарына осы тәрізді шындық нышаныны беру ҥшін нені 

қосып, сапырылыстырып жібергені, мҧндай шыншылдыққа 

жанында қандай жеккӛрушілік пайда болатыны және нағыз 

тиынды (кҥміс ақшаны) таңдай білетін бақалшы тәрізді олардың 

айтқандарынан нағыз шындықты жалған, жасандысынан айырып 

алу туралы хабар. 

Мутакаллимдер ілімін тҥгесіп,  мен қолыма философия 

ғылымын алдым. 

Қандай бір ғылым тҥрінің  болмасын кемшіні туралы осы 

ғылымды жерін жете – оның ең ғҧлама ӛкілдерімен қатар тҧра 

аларлықтай зерттеген, содан соң оларды кейін қалдырып, 

олардың ғалымдығынан ӛз білім дәрежесін арттырып, осы 

ғылымның кҥні бҥгінге дейін оның ӛкілдерінің еш тҥсінігі болмай 

келген терең мәселелерімен шҧғылдана алатын адам ғана пікір 

білдіруі мҥмкін екені маған жақсы белгілі болатын. Тек осы 

шарттар сақталған жағдайда ғана кез келген ғылымның 

кемшіліктері туралы айтылған қандай пікір болмасын заңды. Ал 

мен осы пәнге ден қойып, ықылас білдірген бірде-бір мҧсылман 

ғылымын кӛрген емеспін. Мутакаллимдердің философтарды 

жоққа шығарумен айналысқан еңбектерінде бҧл ғылымның 

кемшіліктері туралы соншалықты байланыссыз, шытырман 

шиеленісті тҥрде айтылады, ал олардың ойларының қарам-

қайшылығы мен іске алғысыздығы кӛзге ҧрып тҧрғаны соншама, 

тіптен, мен ойлаймын, олар ғылымды барлық қыр-ырына дейін 

білуден дәмелі адамды былай қойғанда, жеткілікті дәрежеде 

ақылды қарапайым адамға да абырой әпермес еді Ғылымды 

тҥсініп болмай, оның мәніне жетпей тҧрып жоққа шығара бастау 

кӛзді жҧмып қойып /мылтық/ атумен бірдей екенін тҥсініп, мен 

кітаптарға білек сыбанып кірістім, осы ғылымды ден қойып 

жаттап оқи бастадым. Бҧл жолда мен тек оқығандарыма ғана арқа 

сҥйеп, қандай да болсын ҧстазға немесе ҥйретушіге иек артқан 

жоқпын. Бҧл кәсібіммен мен кітап жазудан және ҧстаздық 

қызметімнен, оның ауыр болғанына қарамастан, ӛйткені Бағдадта 

ҥш жҥз шәкіртке лекция оқып, дәріс бердім, мҧсылман хҧқы 

жӛнінде дәріс оқудан қалған сағаттарда шҧғылдандым. Мейірімді 

және мәртебелі Алланың жазуымен екі жылға толмаста, ҥзіп-ҥзіп 
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оқудың арқасында ғана мен философия ғылымдарының толық 

кӛлемін меңгеріп алдым, Оларды меңгеріп, мен тағы бір жылға 

жуық уақыт бойына ережелерін әлденеше рет қайтлап қарап, 

қайта-қайта оның қҧпия сырларына ҥңіліп, олар туралы ҥздіксіз 

ой толғадым. Ақыр соңында мен онда ненің жалған және ӛтірік, 

ненің шындық және ненің алдамшы екенін толық айырып білдім.  

Ал енді тыңда, философия ғылымдарының неге саятыны. 

Мен философтардың бірнеше параға, ал олардың ғылымы – 

бірнеше сатыларға бӛлінетінін кӛрдім. Бірақ, ол толып жатқан 

паралардың қайсысына жатпасын олардың кӛнелері мен ӛте 

кӛнелерінің және кейінгілері мен ертедегілерінің арасында бірінің 

шындыққа жуық, екіншісінің қашық болуы мағынасында ҧлы 

алшықтық жатқанман, екіншісінің қашық болуы мағынасында 

ҧлы алшақтық жатқанымен, барлық философтарда сӛзсіз бір ғана 

таңба – сенімсіздік пен қҧдайсыздық таңбасы жатыр. 

Негізгі әдебиеттер: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 

Қосымша әдебиеттер: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26 

 

№6 тақырып: ӘЛ-КИНДИ – МҰСЫЛМАНДЫҚ 

ШЫҒЫС ФИЛОСОФИЯСЫНЫҢ НЕГІЗІН ҚАЛАУШЫ 

Дәріс тезистері: 

Толық есімі Абу-юсуф Якуб бну-Искак ал-Кинди – 

Иемендегі Кинди аймағының басшыларының ҧрпағы. Әкесі 

Куфаның (Ирак) әмірі қызметін атқарған. Оның туған жылы 800, 

ал қайтыс болған жылы туралы екі пікір бар – бірі 860 жылы десе, 

екінші деректерде 879 жыл. Демек, әл-Кинди не 60, не79 жыл 

ғҧмыр сҥрген. Туған жері –Басра, білімді Бағдатта алып, 

есейгенге дейін осы қалада болған. 

Арабтардың алғаш философы атанған әл-Кинди, сол кезде 

халиф әл-Мамунның (813-833) және оның інісі халиф әл-

Мутасимның ҧнатқан адамы болған. Халифтермен мҧндай 

жақындастықтың басты себебі, әл-Кинди мутазилиттер ілімімен 

тығыз байланыста болған еді. Тарихтан белгілі, әл-Мамун халиф 

заманының алдыңғы қатарлы зиялы адамы ретінде 

мутазилиттерді барынша қолдап, қорғаған еді. Діни фанатиктер 

мутазилиттермен ӛш болатын. 

Әл-Кинди жан-жақты білімді, терең ойлы ғҧлама. Оның 

қалам тартпаған білім саласы жоқ деуге болғандай. 
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Зерттеушілердің айтуына қарағанда, оның еңбектерінің ҧзын-

ырғасы 238-ге жеткен. Әл-Кинди еңбектері: метафизика, логика, 

этика, математика, астрономия, медицина, метеоролгия, музыка 

теориясы және оптика сияқты білім-ғылымға арналған. Мҧның 

бәрі бір тӛбе іс болса, әл-Киндидің ерен ерлігі Аристотель 

еңбектерін грек тілінен арабшаға аударып, оларға тҥсінік, яғни 

герменевтикалық талдау беруінде. Ол Аристотельдің 

«Метафизикасын», «Поэтикасын», «Категориясын» және «Екінші 

Аалитикасын» аударып, оларға тҥсініктер берген. Одан ӛзге әл-

Кинди Птолемей, Эвклидтің шығармаларына тҥсінік жазған. 

Әл-Кинди еңбектері Европада X-XI ғасырда латын тіліне 

аударылып, оны ғалымдар (италян ғалымы Корден) әлемдегі аса 

ҥздік жиырма ойшылдың бірі деп мойындаған. Алайда, оның 

шығармалары бізге дейін жетпеген, жоғалған деп есептелген. 

Отызыншы жылдары неміс шығыстанушысы Х.Риттер 

Стамбулдан әл-Киндидің 29 трактатын тапқан.  

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5, 7,  8, 9, 10 

Қосымша әдебиеттер: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26 

 

№7 тақырып: ӘЛ-ФАРАБИ ШЫҒЫСТЫҢ ЕКІНШІ 

ҰСТАЗЫ 

Дәріс тезистері: 

Әбу-Нәсір Мҧхаммед ибн-Мҧхаммед ибн-Тархан ибн-Узлак 

әл-Фараби ан-Тҥрки - әрі Аристотельден кейінгі «Екінші ҧстаз» 

атанған данышпан ойшылдың толық есімі осындай. Ол 

Сырдарияның Арысқа қҧятын тҧсындағы кӛне Отырар қаласында 

(арабша Фараб) әскербасы  әмір қызметшісінің отбасында 

дҥниеге келді. Бірақ жас әбу Нәсірді сарай қызметі 

қызықтырмады. Ерте оянған ғылымға деген қызығушылық оны 

жолға алып шықты. Білім қуып Шығыстың сол кездегі ірі ғылым 

және мәдениет орталықтарын тегіс шарлады. Оның осы сапары 

ӛмір бойына жалғасып, соңында Сирияның Дамаск қаласында 950 

жылы желтоқсанда ҥзілді. 

Әл-Фараби ӛз заманында мәлім болған ғылым салаларын әрі 

қарай дамытып, 160 шамасында трактат жазған. Ол 

Аристотельдің барлық кітаптарына дерлік тҥсіндірме жазған. Бҧл 

істе ғалымның қандай мҧқияттылығынан бір мысал: 



 27 

Аристотельдің «Жан туралы» деген еңбегіне ол ӛз қолымен «Мен 

бҧл кітапты мың қайтара оқыдым» деген белгі соққан.  

 «Таза ағайындар» ілімінен кейін араб тіліндегі 

философиялық ойдың орталығы Орта Азия мен Иранға ауысты. 

Сол кезде мәдениет орталығы болған қалалар: Бҧхара, Самарканд, 

Мерв, Нишапур, Исфаған, Рей, Хамадан, Отырар, тағы басқалар. 

Міне, осы заманда яғни X-XI ғасырларда есімдері әлемге әйгілі 

болған екі адамды айтуға болады, олар - әл-Фараби және ибн-

Сина. Заманында теңдесі болмаған бҧл ғҧламалар – Аристотель 

еңбектерін терең білген әрі оларды жан-жақты тҥсіндіруде аса 

ҥздік еңбек етушілер. 

Әл-Фарабидің грек философиясын, әсіресе, Аристотельді 

жетік білгені ҥшін оны «екінші ҧстазы» деп атаған. «Екінші 

ҧстаз» деу – философия тарихында әл-Фарабиді Аристотельден 

кейінгі қою деген сӛз. 

Әл-Фараби этникалық тегі жағынан тҥркі жҧртынан 

шыққаны шындық. Оның «фамилиясы» ӛзі дҥниеге келген Фараб 

деп аталған қаланың атауы. Фамилия етіп туған жерін немесе 

туған қаласын алу – кӛне заманнан келген дәстҥр. Мысалы, 

Александр Македонский (Македония елі, қаласы), Солон 

Афинский (Афина қаласы), Фалес Милетский (Милет қаласы), 

Анахарсис Скифский (скифтерде қала болмағандықтан «Скиф» ел 

атауын алған), Фома Аквинский (Аквиант жер аты)... 

Дәстҥр ортақ. Мәселе фамилияны білдіретін жалғауда. 

Арабтар «и» қолданса, Европа «ский»-ді қолданған. Ал 

Аристотель тарихта Стагирит деген есіммен белгілі. Сагирит 

деген ғҧламаның туған жері. Аристотельдің «кемшілігі» ол 

афиндық еместігі. Мҧны кезінде ғҧламаға сын ретінде яғни 

«тағысың» деген мәнде айтқан. Мҧның бәрін айтып отырғаным, 

әбу-Насыр, ал «фамилия» алғанда әлемдік мәдени дәстҥр 

контексінде болғаны. Адамның аты-жӛнінің аталуы мәдени-

тарихи феномен. Ғҧламалар бҧл мәселеге айрықша мән берген. 

Екінші ҧстаз Әбу-Насыр әл-Фараби дегенде біз, оның тарихи 

тегінің қайдан шыққанын бірден білеміз. Сондықтан оның кім 

екендігінде еш талас жоқ.  

Енді Әбу-Насыр әл-Фараби ілімінің ерекшелігіне қысқаша 

тоқталып ӛтелік. 
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Біріншіден, әл-Фараби философия тарихында, жоғарыда 

айтқандай, Аристотель шығармаларына герменевтикалық талдау 

жасау арқылы мәлім болған. Демек, ол Аристотельді тҥпнҧсқада 

оқыған. Олай болмағанда ол Аристотельді, кӛне грек 

философиясын жете меңгеруі мҥмкін емес еді. 

Бҧлай деуге нақтылы негіз бар. Әл-Фараби заманында латын 

әлі модаға кірмеген. Латынның кҥшеюі католицизмнің дҥниеге 

келуімен байланысты. Латын араб тіліне қарсы қолданылған 

мәдени-тарихи феномен. Латынға дейін зиялы қауым араб тілінде  

сӛйлеген. Оның саяси негізі Араб халифатының ӛмірге келуімен 

байланысты. Демек, араб ғҧламаларына кӛне грек тілін меңгеру 

қажет болған. Сондықтан олар Платон, Аристотельдерді ӛзі 

тілінде оқыған, одан кейін оларды араб тіліне аударған. Бҧл 

жайды әл-Кинди жайлы бірінші бӛлімде айтқан болатынбыз.    

Екіншіден, Фараби дін мәселесіне келгенде, қҧдай деген 

идеяны жоққа шығармаған. Ол Аристотель ілімі негізінде әлемнің 

алғашқы себебін мойындайды, алғашқы себеп – ол қҧдай. Бірақ, 

Фараби дҥниенің материалдығын да мойындап, оның 

заңдылықтарын (жаратушыдан тыс) зерттеуді ғылымның міндеті 

деп есептеген. Ол Аристотель сияқты материя мен форма туралы 

кӛптеген қҧнды пікірлер айтқан. Фараби форма ҥздіксіз ӛзгерісте, 

ал материя мәңгі деген.  

Ҥшіншіден, таным мәселесіне келсек, Фараби ақыл қуатына 

сенген. Ол «Ақыл туралы» трактатында адам ақылы жаратушы 

қҧдіретінің бір кӛрінісі деген. Ғылым – Фарабидің айтуынша 

ақылдың нәтижесі, оның екі тҥрі болады: теориялық және 

практикалық. Теориялық ғылымдар: логика, табиғаттану 

ғылымдары, метафизика, практикалық – этика мен саясат. 

Тӛртіншіден, Фарабидің мемлекет, саясат, қала ӛмірі туралы 

«Қайырымды қала тҧрғындарының кӛзқарасы туралы» және 

«Азаматтық саясат» деген еңбектерінде бар. Мҧнда ол мемлекет 

пен заман туралы ойлар айтқан. Әрине, бҧл шығармаларда 

Фараби кейбір утопистік сарынға да тҥсетін сәттері бар. Сірә, 

заман туралы, оның келешегі туралы ойлар әсірелеусіз болмаса 

керек.  

Бесіншіден, Фарабиді таза рационализм тҧрғысынан 

тҥсінген, толық емес. 
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Оны ибн-Сина «шейх Фараби» - деген. Ал, Блаватскаяның 

«Теософиялық сӛздігінде» Фараби туралы мынадай мәлімет бар. 

«Әл-Фараби ар-Абу Наср. Парсы. Ӛз заманының философы, 

Аристотель танушы. 950 жылы туған. 1047 жылы кісі қолынан 

қаза болған. Ол тек философ емес гипноздық қасиеті болған. 

Оның герметикалық (тылсымдық) мәнінде жазылған еңбектерін 

Лейден кітапханасынан кездестіруге болады». 

Герметикалық философ дегеніміз, эзотерикалық ілім 

ауқымында еңбегі бар адамды айтамыз, ал эзотериялық дегеніміз, 

қҧпиясы, сыры ішінде деген тҥсінік. Бҧл жерде біз әл-Фарабидің 

сопылыққа не мистикаға қатысы барлығы сӛз болуы керек. 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Қосымша әдебиеттер:15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 

 

№8 тақырып: МҰСЫЛМАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ 

ЕРКІН ОЙ 

Дәріс тезистері: 

Әрбір адам жастайынан дҥниені танып біле бастайды, заттар 

мен қҧбылыстар жайында білімдер жинақтайды, ара-арасында ол 

заттар мен қҧбылыстар неге олай, дҥние неге бҧлай қҧрылған, 

адамның тууы мен ӛлімінің, бақыты мен қайғы-қасіретінің себебі 

неде деген сияқты мың-сан сҧрақтар қояды ӛзі-ӛзіне. Сӛйтіп, 

әрбір адамның санасында біртіндеп ол сҧрақтар жайында тҥрліше 

ой-пікірлер, кӛзқарастар қалыптаса бастайды. Адамның 

дҥниетанымы дамып, тереңдеген сайын ақиқат деген не, оны 

жалғаннан немесе қателесуден қалай айыруға болады, ар, намыс, 

борыш, жауапкершілік, әділеттілік пен әділетсіздік, зҧлымдық 

пен қайырымдылық дегеніміз не деген сияқты әлеуметтік 

сҧрақтар да қалыптаса бастайды. 

Бҧл сияқты сҧрақтарға жауап беру ҥшін олар жайында дҧрыс 

ҧғым, дҥниенің ӛзгерісі мен дамуы туралы кең кӛлемді кӛзқарас, 

ой-пікір керек. Сондай-ақ адам ӛзінің іс-әрскетінің мақсаты мен 

мәнін, ол не себепті басқаша емес, дәл солай жасайтынын тҥсінуі, 

бҥдан қандай пайда тҥсетінін т.б. ҧғына білуі қажет.  Дҥние және 

адамның ондағы орны жайындағы тҥсініктердің жиынтығы 

дҥниегекӛзқарас деп аталады. 

Кӛп ӛлшемді бҧл қҧбылыс (дҥниегекӛзқарас) адам ӛмірінің, 

практикалық іс-әрекеті мен мәдеиетінің тҥрлі салаларында 
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қалыптасады. Дҥниегекӛзқарасты қҧратын рухани қҧбылысқа 

философия да кіреді. Дҥниеге-кӛзқарастық  проблемаларды   

шешуде философияның атқарар рӛлі орасан зор. Міне, .сондықтан 

да философия дегеніміз не деген сҧраққа дҧрыс дҥниегекӛзқарас 

дегеннің не екенін анықтап  алу керек. 

Дҥниегекӛзқарас – адамза санасының, дҥниетанымының 

қажетті бӛлігі. Білім мен сенімнің, ой мен сезімнің, кӛңіл-кҥй мен 

мақсат-мҥдденің, ҥміт пен ниеттің т.б. тҥрлі жақтарының бірігуі 

болып табылатын дҥниегекӛзқарас адамдардың дҥние және ӛзі 

туралы біртҧтас ҥғымдарының жиынтығы деуге болады.  

Сонымен, дҥниегекӛзқарас дегеніміз шындық дҥние және 

адам туралы, адамның мінез-қҧлқы мен іс-әрекеттері туралы ең 

жалпы ҧғымдарды айқындап беретін пікірлер мен 

тҧжырымдардың жиынтығы екен. Дҥниегекӛзқарастың ӛзегі білім 

болғандықтан, білімнің мазмҧнының ақиқаттығы мен тереңдігіне, 

дәлелдігі мен жҥйелілігіне қарай ол кҥнделікті-практикалық және 

теориялық болып бӛлінеді. 

Алуан тҥрлі кҥнделікті тәжірибеге негізделген 

дҥниегекәзқарастық ой-пікірлер мен тҧжырымдамалар ғасырлар 

бойы және бҥгінгі таңца да ҥлкен рӛл атқарып келеді. Кейде ―ӛмір 

философиясы" деп аталатын бҧл дҥниегекӛзқарас стихиялы тҥрде 

қалыптасады және қалың бҧқара халықтың дҥниетанымы мен 

ақыл-ой байлығын жинақтайды. Қҥнделікті-практикалық 

дҥңиегекӛзқарас біркелкі емес, ӛйткені оның иесі болып 

табылатын адамдар да білімі, ақыл-ойы мен рухани мәдениеті, 

ҧлттық   дәстҥрлері   мен   діни   сенімдері жағынан алуан тҥрлі. 

Сондықтан  ол "ӛмір философиясының'' ӛрісі де ерекше кең 

болады. Оның қҧрамында сананың аса қарапайым, тҧрпайы, 

тоғышар формаларынан бастап, ғалымдардың, ӛнер иелері мен 

саяси қайраткерлердің т.б. озат ой-пікірлері болады. Мҧндай 

кӛзқараста қателесу, адасушылық пікірлер де жоқ емес. 

Тҧрмыстық кӛзқарастың формалары стихиялық сипатта 

қалыптасатындықтан, олардың мазмҧны терең ойластырылған, 

жан-жақты талданған және дәлелденген болмайды. 

Дҥниегекӛзқарстың теориялық деңгейі арнайы сынақтан 

ӛткен ғылыми негізделіп дәлелденген болып шындық жайында 

жинақталған білімдерді қорыту әдіс-тәсілдері де әбден тексеруден 

ӛткен болады. Осы тҧрғыдан алғанда дҥниеге кӛзқарас ҥғымы 
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философиялық кӛзқарасқа қарағанда әлдеқайда кең кӛлемді 

болады, ӛйткені ол сансыз кӛп қҧбылыстарды қамтиды, ал 

философиялық кӛзқарас жалпы теориялық білімдерді ғана 

бейнелендіреді. Бҧл екеуінің арақатынасын формальды логика 

әдісін қолдана отырып, былай тҥсіндіруге болады: кіші шеңбер 

(философия) кӛлемі кең шеңбердің (дҥниегекӛзқарастың) ішіне 

еніп тҧрады. Демек, дҥниегекӛзқарастың философиядан басқа да 

әлуметтік-тарихи типтері бар екен, сондықан философиялық 

кӛзқарастың ерекшеліктерін тусіну ҥшін дҥниегекӛзқарастың 

басқа типтерімен оның байланысы, арақатынасы қандай екенін 

білу керск.  

Дҥниегекӛзқарастың философиядан бҧрынғы әлеуметтік-

тарихи типтеріне мифология мен дін жатады. Әрине, әрбір 

адамның философиялық ой-пікірлерге келу жолы әртҥрлі, бірақ 

сондай-ақ бҥкіл адамзаттың бір кездерде философияға келуінің 

бір ортақ жолы болды. Ол – мифологиядан дінге, одан 

философияға ӛту жолы. 

Мифология – адамзаттың рухани мәдениетінің ең кӛне 

формасы. Онда білімнің бастамасы, діни сенімнің бастамасы, 

ӛнер мен адамгершілік қатынастар бейнеленді. Миф (аңыз, 

ертегілер) сананың әлі жіктелмеген біртҧтас формасы болды. Ол 

кейіннен ғана сананың жеке формаларына жіктелді. 

Мифология (гректің mifos – аңыз, ертегі және logos – ілім, 

ҧғым) қоғам дамуының бастапқы сатыларына тән қоғамдық 

сананың формасы. Мифтер барлық халықтарда болды. Алғашқы 

қауымдық қоғамның рухани ӛмірінде мифология қоғамдық 

сананың әмбебеп формасы ретінде ҥстем болды, ӛйткені 

мифологияда сыртқы дҥние мен адам, ой мен сезім, білім мен 

кӛркем бейне, зат пен идея, объективтік және субъективтік 

дҥниелер арасында айқын шекара  болмады. Ол шекаралар кейін 

пайда болды. Мифологияда олардың бәрі бірге тҧтасып жатты. 

Ол дҥние жайындағы біртҧтас тҥсінік болып табылады. 

Эпос, ертегі, аңыздар, тарихи әңгімелер арқылы 

мифологиялық кейіпкерлер тҥрлі халықтардың рухани  

мәдениетіне  —   әдебиетіне,   музыкасына,   сурет-мҥсін 

жырларында да бар. 

Қоғамдық ӛмірдің алғашқы-қауымдық формасының 

жойылуына байланысты қоғамдық сананың алғашқы тҥрі ретінде 
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мифология да тарих аренасынан кетті. Бірақ мифологиялық 

санада туған сҧрақтар: дҥниенің, адамның пайда болуы, 

әлеуметтік ӛмірдің себебі, адамның тууы мен ӛлімі, т.б. 

жайындағы сҧрақтар дҥниегекӛзқарастың  тҥбірлі сҧрақтары 

ретінде қалып қойды. Мифологиядан қалған ол сҧрақтар енді діни 

және философиялық кӛзқарастардың сҧрақтарына айналды. 

Мифология қойып кеткен бҧл дҥниегекӛзқарастық сҧрақтарға 

жауап іздеудің барысында дін мен философияның жолы екі 

айырылды. 

Дін – дҥниегекӛзқарастың шындық дҥниені бҧрмалап 

бейнелеуші формасы. Ол дҥниені ―о дҥние‖ және ―бҧл дҥние‖ деп 

екіге бӛліп, ―о дҥние‖ табиғаттан тыс, кӛзге кӛрінбейтін дҥние, ал 

―бҧл дҥние‖ кӛріп білуге болатын табиғат дҥниесі деп тҥсіндіреді. 

Діни дҥниегекӛзқарастың негізін қҧратын – ―о дҥниелік‖ кҥшке 

деген сенім, ―бҧл дҥниенің‖, адамның тіршілігіндегі шешуші кҥш 

―о дҥние‖ деген сенім. ―Ғаламат кҥшке‖ деген сенім – діни 

сананың негізі. 

Мыңдаған жылдар бойы терең діни сенімдегі адамдардың 

ішіндс философиялық пайымдауы бар адамдардың саны болмашы 

ғана болды. Философиялық пайымдауға ақыл-ой бостандығы тән. 

Діни кӛзқарас ҥстем болған ол жылдарда ӛздігінше еркін 

пайымдау жасауға тек тиісті білімі бар, ақыл-ойы жетік, рухани 

жағынан табанды адамдар ғана қабілетті болды. Ал  адамдардың 

басым кӛпшілігінің дҥниегекӛзқарасы дін мен мешіт, шіркеу 

тағайындаған •тҥсініктерден, адамгершілік мінез-қҧлық 

талаптарынан тыс шыға алмады. Тек білім мен мәдениет ӛскен, 

ғылыми прогресс іске асқан соңғы екі-ҥш ғасырда ғана 

философиялық кӛзқарас, зерттеулер кеңінен тарай бастады. 

Діни  соқыр сенімге  негізделген,жақсылық  пен жамандықты 

қҧдайдан ғана кҥтетін ол дҥние туралы кӛзқараспен 

салыстырғанда, философия 1-ші орынға ҧсынды. Сӛйтіп, нақты 

бакылауға, логикалық талдау мсн жалпылауға, дӛлелдеҥ арқылы 

тҧжырымдауға негізделген философиялық ой-пікірлер қияли 

мифологиялық бейнелер мен шындықты бҧрмалаушы діни 

жалған сенімдерді біртіндеп ығыстыра берді.  

Негізгі әдебиеттер: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Қосымша әдебиеттер: 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26 
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№9 тақырып: ТАЗА БАУЫРЛАР РАЦИОНАЛИЗМІ 

Дәріс тезистері: 

Әл-Киндиден бастап философия тарихында «фалсафа» деген 

ҧғым қалыптаса бастады. Бҧл терминнің мәні мынада. Кезінде 

гҥлдеп шыққан грек философиясы орта ғасырда ҧмыт болаған. 

Гректің ӛздері ӛз мҧрасына ие бола алмады. Теңдесі жоқ 

ӛркениетті шаң басып, тарихтың архивіне айналды. Міне, осы 

тҧста тарих сахынасына грек ӛркениетін арқалап, мҧсылман 

ӛркениеті келді. Бҧл жағдай туралы кезінде А.И Гарцен жақсы 

айтқан еді: «Аристотель был схоронен под развалинами древнего 

мира до тех пор, пока аравитянин не воскресил его и не привел в 

Европу6 погрязавшую во мраке невежества». (А.И.Герцен. Собр. 

со. В 30 томах. Т.37 М., 1954, С.190). 

А.И.Герцен ӛзіне белгілі Ибн-Рушдты айтып отыр, ал 

Аристотельді тану IX ғасырдан, яғни әл-Киндиден басталған. 

«Фалсафа» және «философия» негізгі тҥбірлері бір сӛздер 

болғанымен, мазмҧндық жағынан ӛзгерістері бар. Айта кету 

керек, фалсафа кезінде Пифагор айтыпты деген философия 

ҧғымынан тарихи жағынан кейін болғанымен, Батыс Европалық 

философиядан тарихи жағынан тек бҧрын ғана емес, оның 

алғышарты. 

 Фалсафаның да, философияның да тірек етіп отырғаны 

негізінен бір адам, ол – Аристотель. Фалсафаның ӛкілдері (әл-

Кинди, әл-Фараби, ибн-Сина, ибн-Бадж, әл-Туфейль, ибн-Рушд). 

Бҧлар Аристотель философиясын араб тіліне аударып, оған терең 

герменевтикалық талдау жасаған ғҧламалар. Яғни, олар – «ҧмыт» 

болған Аристотель философиясын ренессанстық деңгейге 

кӛтерушілер. Әрине, бҧл ғҧламалардың бәрі Аристотельді 

мҧсылмандық негізде  тҥсінген әрі тҥсіндірген. Сондықтан, 

оларды Шығыс перипатетиктері дейді. Сонда Шығыс 

перипатетиктерін біз фалсафашылар деуімізге әбден орынды. 

Бҧлардың тарихи қызметі Европаға грек философиясын жеткізу 

әрі тҥсіндіру еді. Сол мақсат орындалды, содан барып Батыс 

Европа философиясы қалыптаса бастады, ол Фома Аквианттан 

бастау алды, яғни Аристотель енді христиаандық дҥниетанымға 

орай (сай) тҥсініле бастады. Алдымен богословиялық (қҧдай 

туралы ілім), теологиялық мәнде, содан кейін Аристотель зиялы 

философтар кӛзқарасымен оқыла бастады. Ол Жаңа Заман ҥлесіне 
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тиді. Бҧл қызмет, жоғарыда айтқандай, Ф.Бэконнан басталып 

Б.Спиноза дейінгі аралықты алды. Сӛйтіп, Батыс Европада 

философияның жаңа тҥрі қалыптасты. Біздің бҥгінге дейін 

жоғары оқу орындарында оқып келген біліміміз – осы 

христиандық менталитетке, дҥниетанымға негізделген 

философия. 

Әл-Кинди философиясы ӛз заманында бәріне ҧнаған жоқ. 

Озық ойлы адам қашанда сол ӛзі ӛмір сҥріп отырған заманына, 

оның саяси, діни басшыларына қауіпті. Жаңа пікір, жаңа ой 

айтушы адам қалыптасып қалған қоғамдық санаға сынай қарады, 

сӛйтіп әртҥрлі ойлаушыар табылып, дінге, саясатқа кҥдік 

келтірушілер пайда болады. Мҧның бәрі ел басшыларына беймаза 

сана әкелді. Бар заманда солай болған. Ақылды адам ӛмірде 

ҥстемдік қҧрып отырған саясатты тек насихаттап тҥсіндірумен 

ғана болса, оны ӛкімет қҧрмет кӛрсетіп мәз етеді, ал егер ол алға 

бастайтын ой айта бастаса, кҥдік келтірсе, онда ондай адам 

қудалауға тҥседі. Осы жағдайға әл-Кинди мҧрасы да тҥсті. 

Ғаббастар әулетінен шыққан халиф әл-Мутаваккил еркін ойлауға 

тӛселіп қалған араб зиялыларын, әсіресе мутазилиттерді аса ауыр 

соққыға алды. Әл-Кинди шығармаларына тыйым салына бастады. 

Осы кезде Бағдат халифатында X ғасырдың екінші жартысында 

Басра қаласында діни-философиялық бірлестік ӛмір сҥре бастады. 

Мҧны тарихшылар «Таза ағайындар» бірлестігі деп,  арабша 

оларды «Ихван ас-сафа» деп атаған. 

Бҧл бірлестік кезінде ашық қызмет ете алмағандықтан, оның 

нақтылы басшылары кім болды деп айту қиын. Олар туралы 

дерек әрі шығармаларынан ҥзінді С.Н.Григорянның 1960 жылы 

Мәскеуде шыққан «Из истории философии средней Азии и Ирана 

VII-XIIвв.» кітабында бар. «Ихван ас-сафа» туралы толығырақ 

мәлімет Е.Бертельстің «Суфизм және суфистік әдебиет» деген 

кітабында да берілген. Онда ӛздерін «таза ағайындар» деп атаған 

бҧл топ бес адамнан (бізге белгілісі) қҧрылған, олар: әл-

Муккадаси, аз-Занджани, әл-Михраджани, ал-Ауфи және Зейд 

бну Рифаа (немесе Зайд ибн-Руфа а). Соңғысы осы топтың рухани 

жетекшісі деген мәлімет сақталған. Бҧлар ӛздерінше 

энциклопедиялық білім жҥйесін жасаған. Олардың мақсаты: 

исламға еніп кеткен қоқыстарды «Философия арқылы тазарту». 

Байқап отырсыз, мақсат ӛте биік. Демек, ол кезде бҧл 
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«ағайындар» әлемдік білім жҥйесінің методологиялық 

мәселелерін меңгергені аңғарылады. 

Энциклопедия тӛрт бӛлім, елу бір трактаттан тҧрады. Олар 

мынандай бӛлімдер: 1. Пропедевтика және логика (1-13 дейінгі 

трактаттар). 2. Жаратылыстану ғылымдары және адам туралы ілім 

(14-30). 3. Әлемдік жан туралы ілім (31-40). 4. Қҧдай туралы 

ғылымдар (41-51.). 

Оқу жҥйесі мынандай принциптерге негізделеген, оқушы ең 

алдымен 1)арифметиканы, 2) Евлидтің геометриясын, 3) 

астрономияны, 4) жердің жеті шеңбері туралы ілім мен Птолемей 

арқылы географияны оқу, 5) музыка теориясы, 6) математикалық 

қатынастар туралы ілім. Осыларды оқып-ҥйреніп, біраз тәжірибе 

жинақтаған соң, оқушылардың философияны оқуларына 

дайындығы жеткілікті болады. Философияны оқушылар 

мынандай тәртіппен оқиды: 7) ғылымдардың классификациясы 

және теориясы, 8) оларды ӛмірде қолдану, 9) типология, одан әрі 

Аристотель бойынша логиканы ӛту, яғни нақты айтсақ: 10) 

Аристотельдің Органонына Порфирийдің жазған кіріспесі, 11) 

категориялар (ҧғымдар), 12) герменевтика, 13) екінші аналитика, 

яғни дәлелдеулер туралы ілім. 

Бҧдан әрі қарай оқушылар табиғатты тануға кӛшеді. Олар 14) 

Аристотель іліміндегі: физика, материя, форма, кеңістік, уақыт, 

қозғалыс туралы, 15) жер және аспан туралы ілім, 16) тӛрт 

элементтер туралы, 17) эфирдегі қҧбылыстар (метеорология), 18) 

минерология, 19) табиғаттың қуаты туралы (неоплотониктер 

туралы мәнісінде), 20) ботаника, 20) зоология. Бҧл бӛлім 

минерологиядан басқасы Аристотель ілімі негізінде қҧрылған. 

Табиғаттан, жануарлар әлемін оқудан оқушылар енді 

адамтануға ӛтеді. Осы мәселеге орай 21 трактат жануар мен 

адамның арасындағы айтыс туралы тәмсіл (притча) берілген. 

Ондағы ой: егер адам нәпсіге берілсе, ол жануардан (хайуаннан) 

тӛмен болмақ. 

Адам туралы ілімде де Аристотель бойынша қҧрастырған 

«таза ағайындар» ендігі жерде метафизикалық проблемаларды 

неоплатонизм негізінде жҥйелеген. Бҧл бӛлім 31) сандар 

теориясы, яғни барлық сандардың бірден шығып, қайтадан бірге 

қайтатын эманация туралы ілімнен басталады, 32) алғашқы рух 

және жан туралы әлемдік эманация, 33) макрокосм туралы ілім, 
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34) рух және рухани қабылдау туралы, 35) жҧлдыздардың айнала 

шоғырлана қозғалысы, 36) махаббаттың мәні, 37) ынтықтандыру 

және жанның қайта таралуы, 38) қозғалыстың тҥрлері, 39) себеп 

және нәтиже туралы, 40) анықтаманың дҧрыстығы туралы. 

Бҧдан әрі қҧдай туралы бӛлімдері, нақтырақ айтсақ: 41) әр 

тҥрлі ілімдер туралы, 42) қҧдайға бастайтын тура жол туралы, 43) 

«ағайындардың» сенімдері туралы, 44) олардың ӛмір сҥру 

тәсілдері, 45) мҧсылмандық туралы, 46) қҧдай ӛмірі және 

пайғамбарлық, 47) махаббатқа деген тазалық, алла ӛмірі туралы, 

48) рухани кҥштердің адамға әсері, 49) мемлекетті басқарудың 

тҥрлері, 50) дӛңгеленген әлем туралы, 51) магия мен 

сиқыршылық туралы . 

Міне, байқап отырсыз, X ғасырдың ортасында халифаттағы 

рухани жағдай осындай болған. Негізінен «таза ағайындар» 

Аристотель мен Платон ілімдерін пайдаланған. Оларға Платон 

мен Аристотель арасындағы қайшылық қажет болмаған. Олар 

әлемді біртҧтас жҥйеге салған.  

«Таза ағайындар» еңбегі сол кезде кеңінен таралып, тіптен 

ол XIII ғасырдың ӛзінде дін иелеріне біршама беймазалық 

әкелген. Бҧлардың еңбегі мҧсылман Испаниясындағы мәдени 

жетілуге айтулы ықпалын тигізген. Оны Испанияға таратушы 

арабтың испандық ғалымы Мҥслим бну-Мҧхаммед ал-Маджрит 

(1005 жылы ӛлген).  

 «Таза ағайындар» елу бір томдық эциклопедиясының 

қҧрылымы, кейін Европада ғылымдар классификациясын жасауда 

таптырмайтын «методикалық әрі методологиялық» қҧралға 

айналды. Айталық, олардың герменевтика деген білім саласы 

Батыста арнайы философиялық тәсілге әрі философияның бір 

ағымына айналды. Европада Ф.Шлегель, Шлейермахерлерден 

басталып, В.Дильтей психология саласында қолдансы, Гуссерль 

болса сананың интенционалдық сәтін тҥсіндіруде, Хайдеггер 

тілдің мәнін тҥсінуде, ал философиялық мәнде итальяндық заң 

тарихының маманы Э.Бетти «Герменевтикалық манифесте» (1954 

ж.) және «Тҥсінік туралы жалпы теория» (т.1.2. 1956 ж.) 

еңбектерінде герменевтика тарихи және гуманитарлық 

ғылымдардың методологиясы ретінде қарастырылған. Неміс 

философы Гадамер болса герменевтиканы тек гуманитарлық 

ғылымдар әдісі ғана емес,  онтология, яғни болмыс туралы ілім 
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ретінде қолданған. Гадамердің басты еңбегі «Ақиқат және тәсіл 

герменевтикалық философияның негізгі сипаттары» (1960) орыс 

тіліне аударылған. 

Негізгі әдебиеттер: 2, 3, 4, 5,  6, 7, 8, 9, 10 

Қосымша әдебиеттер:15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 

 

№10тақырып: ИБН-СИНА ФИЛОСОФ ЖӘНЕ ҒАЛЫМ 

Дәріс тезистері: 

Әбу Әли Хҧсейн ибн Абдаллах ӛмір жолы туралы деректер 

де, шығармалары да неғҧрлым толығырақ сақталған адам. Ол 980 

жылы қазіргі Бҧхара маңында дҥниеге келген. Бар ғҧмырын Орта 

Азия мен Иранда ӛткізген. Бірнеше әмір сарайында емшілік 

қызметін атқарған уәзір болған. 

Ибн Сина сол кездегі белгілі ғылым салаларының бәрінен 

дерлік аса бай мҧра қалдырған. Әсіресе, оның философия, 

медицина, математика, астрономия, ботаника, геология, 

лингвистика, поэзия және музыка салаларында еңбектері зор. 

Зерттеушілер Ибн Синаның араб тілінде жазылған 400-ге жуық 

және фарси тіліндегі 20-ның шамасындағы ғылыми еңбектерінің 

болғанын растайды. Солардың ішіндегі ең басты 

энциклопедиялық еңбегі «Білім кітабы» логика, физика, 

математика және метафизика мәселелеріне арналған тӛрт 

бӛлімнен тҧрады. Оның ӛмірінің соңғы жылдарында жазған 

«Нҧсқаулар мен ӛсиеттер» кітабының фалсафа тарихында 

кӛрнекті орны бар. 

Әйтседе, ибн-Сина әлемге ҧлы емші ретінде кеңірек мәлім, 

ол медицина тақырыбында 43 трактат жазған. Осы саладағы 

басты еңбегі «Емшілік ілімінің каноны» (Әканун фи-т-таиб) сан 

ғасырлар бойы Шығыс емшілік ӛнерінің дамуына шешуші ықпал 

жасап келуімен бірге, кейінірек латын тіліне аударылып, Батыс 

емшілерінің анықтамалық кітабына айналды. 

Бертран Рассел ибн-Сина философиядан гӛрі дәрігер ретінде 

кеңінен мәлім дей келе «XII ғасырдан XVII ғасырағ дейін 

Авиценнаның трактаты Европада дәрігерлер дайындаудың басты 

қҧралы болып келді» (Б.Рассел. История Западной философии. 

Растов-на-Дону, Феникс,1998, С.485.) 

Б.Рассел айтып отырған «Емшілік ілімінің каноны» Европада 

бес ғасыр ішінде 30 рет басылған. Бҧл еңбекке қосымша ибн-
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Синаның ӛзге де дәрігерлікке қатысты еңбектері бар, олар 

кейбірін ол ӛлең тілімен де жазып қалдырған. 

Ибн-Синадан мол әдеби мҧра қалған, оның «Жаратушының 

тірі ҧлы», «Қҧстар» т.б. философиялық шығармаларының әсері 

Шығыс халықтары мәдениетіне қосқан ҥлесі мол болды. Оның 

ықпалын Дантенің «Қҧдіретті комедиясынан» аңғаруға болады.  

Там – геометр Эвклид, там Птолемей, 

Там – Гиппократ, Гален и Авиценне 

«Білім кітабы» немесе «Данши-нәме» сол замандағы 

философиялық мәдениеттің озық туындысы, былайша айтқанда 

философиялық энциклопедия. Оның «Жаратушының тірі ҧлы» 

деген философиялық шығармасының желісінде ибн-Туфейль 

«Хай Якзанҧлы» деген философиялық роман жазған. 

Ибн-Сина Исфағанда тҧрған кезде, бҧл қаланы 1030 жылы 

Сҧлтан Махмуд Газневидтің мҧрагері басып алып, тас-талқанын 

шығарып тонайды, осындай ойран-асырда ғалымның 20 томдық 

«Китаб-ал-Инсаф» («Әділеттілік туралы кітап») із-тҥссіз жоғалып 

кетеді. Осы еңбегі туралы ибн-Сина былай деген: «Бҧл кітапта 

мен ғалымдарды Батысшылдар мен Шығысшылдар деп екі топқа 

бӛлдім. Олар бір-бірімен пікір жарастыруда, айтысуда. Бҧлардың 

әрбір таластарындағы пікірлердің мәні мен қайшылығын ашып, 

осы мәселеде шындыққа бастайтын жолды кӛрсетіп отырдым. 

Кітапта шамамаен 28 мың проблема кӛтерілген» (Цитата по кн. 

Ибн Сина. Избр. философские произведения. М., Наук, 1980, 

С.17). 

Ибн-Сина грек философиясы Аристотель еңбектерін жоғары 

бағалай келіп, оның ізбасарларын (Шығыс перипатетиктерін) 

сынға алған, себебі олар ӛз ҧстаздарының ойларын тҥсініп алуға 

бар кҥштерін жҧмсап, оның кемшіліктерін кӛре білмеген. Ол ӛзі 

туралы быйлай  деген: «Между тем, мы дополнили те моменты, 

которые они (перипатетики) хотели объяснить но сделать им 

этого не удалось. Мы закрыли глаза на ошиюки перипатетиков, 

хотя знали о них, и нарочно сиарались мотивировать и оправдать 

эти ошибки. Лишб в тех местах, где оправдание явных ошибок 

было невозможным, мы были вынуждены открыто возражать».  

Фалсафа тарихын білгісі келгендерге «Білім кітабы» немесе 

«Данышпан-нәмені», «Метафизика» деп аталатын тарауын 

ерекше назар аударғандары жоқ. Мҧнда ибн-Сина метафизиканы 
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Аристотельдік тҥсінікте ала отырып, оның предметін анықтаумен 

бірге, субстанция, дене, форма, себептілік қажеттілік, мҥмкіндік, 

мән, қозғалыс сияқты негізгі ҧғымдардға талдау берген. Ал, «Жан 

туралы кітабында», ол Аристотельден гӛрі Плотиндік 

концепцияға жақын. Дене мен жан деген проблема ибн-Сина 

дҥниетанымының басты арнасы. 

Ибн-Синаға кезінде қарсы болғандар мутакалимдер, әсіресе, 

оның ішінде әл-Ғазали кӛрнекті орын алады, олардың енгізгі 

келісушіліктері дҥниенің мәңгілігі және оның сипаттары туралы 

мәселе. 

Ибн-Синаның европалық схоластикаға әсері мол болды,  

оның  идеялары Роджер Бэкон, Альберт Великий, Фома 

Аквинский, Дунс Скот, Вильям Оккам және Сигер Брабантский 

еңбектерінде кездеседі. 

Ақыл иесі жан туралы 

Ақыл иесі адам жанына келсек, ол харекет кҥшіне және қиял 

кҥшіне бӛлінеді. Бҧл кҥштердің әрқайсысы тҥпкі атауының 

ортақтығы себепті ақыл деп аталады. 

Харекет кҥші адамды ӛзінің әлдебір ниеттерінен туатын есті 

харекеттер жасауға бастайтын адам денесі қозғалысының бастауы 

болып табылады. Оның хайуандық қҧмар кҥшімен, хайуандық 

елес кҥшімен және сезім кҥшімен белгілі байланысы бар, 

сонымен қоса оның табиғаты қос мәнді. Оның хайуандық қҧмар 

кҥшімен байланысы онда адамға тән кӛңіл-кҥйлерінің болуынан 

кӛрінеді, осының арқасында адам жылдам харекетке және 

харекетті ӛткеріп қҧбылуға, мәселен ҧялу мен қысылу, кҥлу мен 

жылау, тағы сол сияқтыларға қабілетті болады. Оның хайуандық 

елес және мезім кҥштерімен байланысы оның осыларда пайда 

болатын және жойылатын заттарды кӛруінен, сондай-ақ адам 

ӛнерін зерттеуінен байқалады. Оның табиғатының қос мәнділігі 

харекет ақылы мен қияли ақылының ортасынан харекетпен 

байланысты және тарап, кең жария болатын, мәселен, ӛтірік айту 

мен зорлық жасау-ҧятты іс деген сияқты логика туралы 

кітаптарда ақылдың бірінші бастауларынан айқын ажыратылатын 

бастапқы сілтемелер тәрізді пікірлкрдің тууынан кӛрінеді. 

Харекет кҥші біз тӛменірек сӛз ететін басқа кҥштің 

нҧсқауымен денедегі ӛзге кҥштердің ырқына тҥспей, керісінше 

дене табиғи заттардың ықпалымен болатын адамның жағымсыз 
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деп аталатын кҥйзелісті кҥйіне харекет кҥшінің душар болмауы 

ҥшін оларды ӛз ырқында ҧстап, бағындырып, оларға 

қажеттілікпен басымдық жасайды. Оның еш харекетке 

ҧшырамауы және бағынышты болмауы, керісінше ӛзі басқа дене 

кҥштеріне ҥстемдік жасауы және адамшылық игі қасиеттарге ие 

болуы қажет. 

Негізгі әдебиеттер: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 

Қосымша әдебиеттер:  16, 17, 18, 19, 2, 22, 24, 26 

 

№11 тақырып: МҰСЫЛМАН ӘЛЕМІНДЕГІ 

ФИЛОСОФИЯ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

Дәріс тезистері: 

Философия - адамзат дамуының қайнарынан бастау алатын 

ғылым. Ол біздің заманымызға дейінгі мыңжылдықтың басында 

дҥниеге келген. Сол кезден бастап ол ҥнемі даму істінде. Адам 

баласының ой-ӛрісі кеңіген сайын философия да тереңдей тҥсті. 

Философияны дінге жақын, ӛйткені, ол да дін сияқты догмаға 

сҥйенеді дейтіндер де бар. Бірақ ол дін емес. Әрине, 

философияның жҥйеленген қағидалар мен догмаға сҥйенетіні рас. 

Дегенмен, философия нақты фактыларға да жҥгінеді.   Сондықтан    

философия басқа ғылымдар сияқты қашанда объективтіқ 

факторларға сҥйенеді. Басқа ғылымдар сияқты оның заңдары мен 

категориялары бар. Философия — дін мен ғылым екеуінің 

арасындағы дәнекер дейтіндер шығып жҥр. Әрине, филрсофия — 

ӛз алдына ғылым. Ол, ең алдымен, дҥниетанымдық, теориялық, 

методологиялық ғылым. Философия бҥкіл әлемді, оның басты 

салалары — табиғат, қоғам, адам санасын тҧтас қҧбылыс ретінде 

алып, оның жалпы заңдылықтарын ашады, объективтік шындық 

жӛніндегі белгілі қағидалар жҥйесін қалыптастырады.Сол 

мақсатқа жетуде ол басқа ғылымдар сияқты қоғам тарихында ӛз 

орны бар ғылым ретінде ӛмір сҥреді. 

Арабтар бҧл сӛзді тіліне жеңілдетіп ―фәлсафа‖ деп атаған. 

Бірақ қазір де ―философия‖ деген сӛз бҧл ҧғым шеңберімен 

шектелмейді. Ол – сонымен бірге дҥниетаным, ӛмірлік позиция, 

іс-әрекет. Философия дҥниеге келген кезінен бастап 

мифологиямен қатар және сонымен бірге діни тҥсініктерге қарсы 

кҥресте шыңдалып, дамыған. Философия ойландырған мәселелер 

қашанда мыналар болатын: дҥние қалай қҧралған? Рухани 



 41 

материалдықтар қалай қалыптасқан? Шындық деген не? Адам 

ӛмірінің мәні неде? Дҥние мәңгі ме? Философия осы сияқты 

сҧрауларға жауап іздеді. Дегенмен, адам санасын оятуда 

мифологияның да ролін жоққа шығаруға болмайды. Ол зерек 

адамдардың даналық қиялымен ізденіс жасауына тҥрткі болды. 

Егер дін мифологияны қабылдап, оның қағидаларын, аңыздарын 

бҥтіндей қолдау негізінде қалыптасқан болса, философия ойла, 

зерттеу, сын кӛзбен қарау негізінде дҥниеге келді. Философия 

барлық ғылымдардан бҧрын дҥниеге келгендіктен, оны 

ғылымдардың ғылымы деп те атайды. Ӛйткені, ол кезде әлем 

туралы барлық алдыңғы қатарлы  тҧжырымдар мен пікірлер ӛз 

алдына ғылым ретінде дараланып, бӛлінбеген соң, ол туралы 

пікірлерді философия ӛз бойына жинақтаған болатын. Сондықтан 

да философ әрі дана, әрі табиғатты зерттеуші, сынаушы, 

байқаушы ретінде бой кӛрсетті. Осыдан келіп, ол кездегі 

философияны натурфилософия деп те атайды. Кейіннен тҥрлі 

ғылымдар философиядан  еншісін алып, ӛз алдына ғылым болып 

бӛлінген соң бҧрынғы натурфилософияның сипатын ӛзгеріп, 

тікелей ӛз проблемаларымен айналысатын теориялық ілім 

дәрежесіне кӛтерілді. Былайша айтқанда, енді философияның 

тікелей айналысатын проблемаларына жататындар: логика (гр. 

logos– ойлау заңдылықтары туралы ілім), онтология (гр. ontos – 

мән туралы ілім), гносеология (гр. gnosis – таным туралы ілім), 

аксиология (гр. аxios –қҧндылық туралы ілім) еді. 

Адамзат дамуымен қатар философия да ӛз алдына дҥниеге 

кӛзқарас ілімі ретінде қалыптаса тҥсті. Сонымен қатар ол басқа 

ғылымдарға методологиялық жол сілтейтін әдістемелік роль де 

атқаруда. Кӛзқарас – білімнің толықтырылған, қорытылған тҥрі. 

Ол кҥнделікті ӛмірді байқаудан, ӛткенді талдаудан, келешекті 

болжаудан туындайды. Бір заманда ондай міндетті абыздар  

атқарған. Бірақ дҥниеге кӛзқарас біркелкі емес. Ол жай 

қарапайым, ғылыми, діни, прогресшіл не кертартпа, нәсілшілдік, 

ҧлтшылдық не интернационалистік сипатта кездеседі. Дҥниеге 

кӛзқарас — дҥниені тҥсіндірудің, оны бағалаудың принциптері 

мен әрекеттері. Дҥниеге кӛзқарас сезімнен, танымнан, нанымнан 

тҧрады. Объективтік шындық адамға тҥрлі әсер туғызадьі: сезіну, 

кҥдіктену, уайьімдау, қайғыру, мазасыздану, қорқу, ренжу, 

шаттану, қуану, масаттану. Осылардың бәрі адамдардың 
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интеллекті мен эмоциясына тікелей байланысты. Эмоция (сезіну, 

шырай, әуестік, кӛңіл-кҥй) — әрдайым ізденістің, қызығудың 

бастамасы. Ғалым, ақын, артист болу ҥшін оның алдымен 

эмоциясы  (ішкі дҥниесі, сезімі) бай болуы қажет. Ішкі дҥниесінде 

ойы, жігері, ынтықтығы қьізып тҥрған адам әр нәрсеге  таңдана 

да, таңырқай да, қызыға да біледі. Міне, бҧл - барлық ізденістің 

бастамасы. "Кӛз – адамның ішкі дҥниесінің айнасы" дейді. Бҧл - 

дҧрыс айтылған пікір. Эмоциясы бай адамның жанарында терең 

ой тҧнатыны тегін емес. Бірақ дҥниеге кӛзқарас бҧлармен 

бітпейді. Олар - тек бастама ғана. Дҥниеге кӛзқарастың тҥбірі  

негізі теорияда. Ол ҥшін ҥғыну, тҥсіну, нану қажет. Наным --

кӛзқарастың ӛзегі. Бірақ наным да тҥрліше болады. Діни кӛзқарас 

та нанымға негізделген. Адам бір нәрсеге иланбайынша, 

нанбайынша, оның ісі тҧрақты, тыңгылықты, нәтижелі болмайды. 

Мәселе қандай наныммен қарулануда. Наным ҥшін адам отқа да, 

суға да тҥседі. Оған мысалдар кӛп. Бірақ ӛмірде қҧбылмалы 

адамдардьі да кездестіруге болады. Дҥниеге кӛзқарасын тез, оп-

оңай ӛзгерте салатын, кеше былай, бҥгін тілті баеқаша 

айтатындар да кездеседі. Бірақ, нанымы терең адамдарда ондай 

қҧбылу болмайды. Адам болған соң, оның сенімі, ӛмірлік 

позициясы болуы керек. Халық екі-жҥзді сайқал адамды 

ҧнатпайды. Кӛркем шығармаларда адам жағымсыз тип ретінде 

суреттеледі. 

Фидософия - бҥкіладамзаттың даналық ой-пікірі, толғамы, 

дҥниетанымы, кӛзқарасы. Философия ғылымдарының 

жетістіктерімен қарулану, онымен куаттана білу бәріміздің басты 

мақсатымыз, даму бағытымыз болуға тиіс. Оны ӛрбір саналы 

адамзаттың тҥсінгені жӛн. Соңғы кездерде институт, 

университеттерде қазақ философиясын оқыту керек деген 

пікірлер жиі айтылуда. Әрине, қазақ халқының ой-пікірлерін, 

философиялық ой-толғамдарын, оның ӛкілдерін білген абзал. 

Олар туралы арнаулы курстарда оқыған жӛн. Окулықтар да 

жарық кӛруде. Бірақ казақ философиясын әлемдік философиядан 

ажыратып, ҧлттық шеңбермен тҧйықтаудың кажеті жоқ. Ӛйткені, 

ол оның қҧрамдас бӛлігі болып саналады. 

Философия — жалпыадамзаттық ілім. Философия – 

адамзаттың рухани табысы.. Ол ғасырдан ғасырға бір халықтан 

бір халық ҥйреніп, біліп, ҧғу арқылы ойдан ӛрнек қҧрап,  дами 
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береді. Сондықтан қазақ халқының философиялық  пікірін ҧлттық 

томаға-тҧйықтықпен шектемѐй,  оны қазіргі адамзат ой-

санасының жетістіктерімен  молайту қажет. Сол арқылы біз 

халқымыздың рухани мӛдениетін қазіргі заман талабына сай етіп, 

биікке кӛтере аламыз. 

Негізгі әдебиеттер: 2, 3, 4, 6, 7, 8,9, 10 

Қосымша әдебиеттер: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 

 

№12 тақырып: ӘЛ-ҒАЗАЛИ – ШЫҒЫС МИСТИГІ 

Дәріс тезистері: 

Философияның келесі кӛрнекті ӛкілі, ойшылы Әбу Хамид 

Мҧхаммед әл-Ғазали Европада туып-ӛсіп ӛмір сҥрмеді демесе осы 

аймақтарда кең мәлім болған адам. Ислам әлемі оған кӛзінің 

тірісінде «Шейх-ул-ислам» деген қҧрметті атақ берген. 

Сондықтан Ғазали туралы айтушылардың мына пікіріне таң 

қалуға да болмайды: «Егер Мҧхаммедтен кейін пайғамбар болса, 

ол сӛзсіз Ғазали болған болар еді».  

Ғазали орта ғасырдағы Европаға ғана белгілі болып қойған 

жоқ, ол Фома Аквинатқа, жалпы батыстық схоластикаға әсер 

еткен ғҧлама. Ол сонымен бірге әл-Фараби, ибн Синалармен 

айтысқа тҥсіп, екі кітап жазған: «Философтар ниеті» (Манасид әл-

фалсафия) және «Философтардың ӛздерін терістеу» (Тахафут әл-

фалсафия).  

Ғазалидің еңбектерінің саны жҥзге тартады. Егер оларды бір 

жҥйеге келтірсек, мынадай білім салаларын қамтыр еді: 

библиография, хҧқықтану, философия және логика, теология, 

пікірталастар (полемика), суфизмнің тәжірибесі, суфизмнің 

теориясы.  

Негізгі еңбектері жоғарыда айтылған екеуінен басқа 

мыналар: «Бақыт алхимиясы», «Нҧрдың орын алу тәртібі» 

(Мишкат әл- Анвар), «Жҧмыс ӛлшемі» (Мизан әл-амал), «Інжілді 

бҧрмалаушыларға нақтылы жауап» (Әл-Каул әл-джамил 

фиррадин аля мен тайар әл-Инжел) және тӛрт томдық «Дін 

ғылымдарының қайта ӛрлеуі» (Ихийа улум ад-дин), тағы 

басқалары. 

Ғазалисіз жалпы ислам философиясын тҥсіну мҥмкін емес. 

Ғазали ислам философиясын ғылым дәрежесіне кӛтерген аса мол 

білімді хакім. Кезінде ол білмейтін ғылым болмаған. Исламнан 
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ӛзге діндерге де жетік. Ғылым туралы айтқанда біз сӛзсіз сенім 

мен таным мәселесіне тірелеміз. Осы екі ҧғым оның ойларының 

негізгі басқыштары. Сенім философиясы мен таным 

философиясы бір-бірімен ымыраға келетін нәрселер ме? 

Ғазалидің осы ойлары Фома Аквиантқа да айтулы әсер еткен. 

Былай ойлап қарасақ, Ғазалидің де, Фома Аквианттың да 

сҥйенетіндері – Аристотель. Антика дәуірінің ойшылы 

Аристотель «Метафизикасы» уақыт ӛткен сайын қайта-қайта 

тҥлеп отырады. Ол араб философтары әл-Кинди, ибн Араби, ибн 

Сина, әл-Фараби, ибн Рушдтар арқылы бір тҥлеп, фалсафа деген 

атқа ие болса, Фома Аквианттар фалсафадан жаңа европалық 

ойлау мәдениеті философиясының христиандық ілім шеңберінде 

тҥлеу еді. Бірақ кезінде Аристотель кӛтерген сенім мен таным 

проблемасы фалсафаға да, христиан іліміне де ортақ еді. Яғни, 

ортақ болып отырған мәселе ғылым, бірақ оны тҥсінудің 

христиандық және исламдық мәністері бар. Және мәселенің 

кҥрделілігі сонда, сонау Аристотельден бастап жауапсыз қалып 

келе жатқан сҧрақтар бар, соның бірі дҥниенің басы, жаратылуы. 

Осы мәселеде екі дін-христиан және ислам мәмлеге келмейді. 

Себебі, діни догмаларда жауаптар әртҥрлі. Әл-Ғазали ислам 

философиясын ғылыми дәрежеге кӛтергенде осы сҧрақ 

тӛңірегінде. Жауап іздеген. 

Екіншіден, Ғазали бір әлем, бір дҥние, бір болмыс, бір 

тҧрпатты адам туралы әңгіме айта бастағанда, алдынан діни 

партикуляризм шыға береді. Яғни, адамдар дінге байланысты бір-

бірінен алшақтай бастайды. Тіптен дін жауығудың, дауласудың 

негізгі мәселесіне айналды. Хакім Ғазали осы мәселе жӛнінде 

христиандық ойшылдардың мҧсылман хакімдеріне қойған 

сҧрақтарына жауап іздеген және тапқан. Осы істе ол суфийстік 

бағыт ҧстанған. Сонда суфизм Ғазали қолында христиан мен 

ислам арасындағы діни партикуляризмді шешудің қҧралына 

айналған. Міне, суфизмді Европаның қасиетті ойшылдары Фома 

Аквиант пен Франциск Ассиздің жатсынбай оқып ҥйренулері 

осыдан. Идрис Шахтың айтуынша христиан теологі Август Толк 

Ғазали шығармалары христиандарға жарамды деп жазған. Осы 

ғалымның сӛзінен ҥзінді келтірейік: «Ол ӛзі жеткен барлық 

қымбат, ізгі биік істерінің бәрін мҧсылмандыққа, қҧдай жолына 

арнаған, оның қасиетті Қҧранды терең, мағыналы тҥрде таныса, 
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ізгілік сезімге бастайтын ойлары, менің пікірімше, христиан 

дініндегілерге де пайдалы. Ол мҧсылман теологиясының, 

суфистік мистицизмге Аристотель философиясын асқан 

шеберлікпен қолданған. Сӛйтіп, Аристотель жаңа тҥрге енген. 

Оның айтуынша, қандай болмасын философиялық мектеп, қандай 

болмасын діннің қҧпиясын ашып, олардың даңқы мен алға қойған 

ниеттерін тануға мҥмкіндік аша алады» (. 177 б.). 

Кезінде Ғазалиді христиан дініне іш тартты дегендер де 

болған. Оның себебі ол суфистік ілімнің барлық діндерге іштей 

жақындығы барын айтқан. Осы пікірін «Інжілді 

бҧрмалаушыларға нақтылы жауап»атты еңбегінде осы пікірін 

келтірген. Мҧнда ол Інжілді тҥсіндіруші христиан ғалымдарын 

сынаған. Ғазалиді жете тҥсінбегендер: оның сӛзі мен ісінің 

арасында алшақтық бар, іштей ӛзгеше пейілде болуы мҥмкін 

деген жорамалдар жасаушылар кӛп болған. Ал шындығына 

келсек, тағы да бір-біріне байланысты екі мәселеге тоқталуымыз 

керек. Біріншісі, мҧсылман хакімдері ешқашан исламды ӛзге 

діндерден бӛліп алып қарастырмаған. Кезінде Інжіл 

жаратушының хақ сӛзі болатын. Ол келе-келе бҧзылды. Жалпы 

ислам деген сонау Адам атадан бергі келе жатқан дін. Демек, 

Ғазалидің Інжілді бҧрмалаушыларға берген жауабы ислам 

қағидаларына теріс емес, христиан дінінің мҧсылмандықтан 

басты айырмасы – адамның қҧдай атануы. Ислам дінінде адам 

пенде, жаратушының қҧлы, сондықтан ол ешқашан қҧдай болмақ 

емес. 

Екіншіден, суфизм шынында жҧртшылыққа тҥсінікті іс емес. 

Ол шағын топтың ғана қабылдай алатын шаркасы, яғни қҧпиясы 

ӛз ішінде болмағандықтан, суфизмнің нақты сыры туралы 

бейхабар жҧрт не айтпақшы. Ғазали турасындағы 

тҥсінбеушіліктің бір сыры осында. Бҧған қосу керек, 

ортодоксиялық ислам иелері суфизммен әманда қайшылықта 

болып отырған. Суфизм мен дін басшыларының 

келіспеушіліктері пайғамбарға қатысты, суфистер пайғамбарды 

қастерлеп қҧрметтегеннен теориялық жҧмыстарында әманда 

әңгіме тақырыбы жаратушы мен оның пендесі, яғни Алла мен 

адам туралы. 

Ғазали кәміл адам (инсан-и-кәмил) туралы «Мизан ал-амал» 

(Жҧмыс ӛлшемдері) деген кітабында жан-жақты айтқан. Онда ол 
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кәмелетті жан бір мезгілде бірнеше ӛлшемде (кеңістікте) ӛмір 

сҥруі ықтимал деген батыл ой айтады. Кәмелетті адам идеясына 

соқпай ӛтпеген ғҧлама болмаған. Себебі, мәселе адам және оның 

мҥмкіндігі туралы сӛз болғанда адам-пенде, адам жаратушының 

қҧлы, адам-қҧдай немесе қҧдайдың ҧлы сияқты ҧғымдардың 

барлығын мойындау емес, осылардың артында ҥлкен-ҥлкен 

философиялық концепциялар, діни қағидалар барын естен 

шығаруға болмайды. Сондықтан кәмелетті адам қандай жан деген 

сҧрақ бҥгінге дейін кҥн тәртібінен тҥскен жоқ. Кезінде Ницше 

«Заратуштра осылай айтқан» деген кітабында кәмелетті адам 

(сверхчеловек) туралы ой қозғаған. Ницше «қҧдай ӛлді» дейді, ал 

оның орнына кәмелетті адам болмақ. Әрине, «қҧдай ӛлді» деген 

санадағы ой. Ол отологиялық мәндегі емес, ол танымға 

байланысты. Дін туралы сана ӛзінің ішкі қайшылықтары бар 

феномен. Сондықтан мәселе қҧдайдың ӛлгенінде емес, 

санамыздағы қҧдай туралы бҧрынғы тҥсініктің жойылуында 

болар, сірә. Кәмелетті жан туралы Абай да қарасӛздерінде 

айтады. Бҧл проблеманың осы кҥнге дейін шешімін таппау сыры 

мынада: кәмелетті адам мҧсылман ба, христиан ба, әлде ӛзге 

діндегі адам ба? Немесе ол кәмелетті атануы ҥшін барлық 

діндерде болуы керек пе? Міне, осы сҧрақтарға Ғазали сонау 

заманда жауап іздеген, ойлар білдірген, бірақ сҧрақ сҧрақ 

қалпында бізге жетіп отыр. 

Мәселе адамға тірелгенде айтпай кетпейтін бір іс – алхимия 

немесе «философиялық тас» туралы Ғазалидің пікірлері. 

«Бақыт алхимиясы» деген еңбегінде ол былай дейді: 

«Алхимическое золото лучше просто золото6 но настоящего 

алхимика можно встретить столь же редко, как и настоящего 

суфия. Поверхностные знания о суфизме нельзя ставить выше 

настоящего знания». 

Алхимия дегенді Европада, латын әлеміне алып келген - 

арабтар. Ағылшын Р.Честерский кітап жазып, христиан дҥниесін 

алхимиямен таныстырған. Оның бҧл кітабы арабтардың бір 

еңбегінің аудармасы дейді кейінгі зерттеушілер. Жалпы алхимия 

турасында кереғар тҥсініктер кӛп. И.Шахтың пікірінше алхимия 

таза химиялық іс емес, ол рухани проблемаға қатысты дейді. Бҧл 

пікірмен келіспеуге болмайды. Себебі, Орта ғасырда алхимияны 

софистика деп те атаған, Ибн Араби «атақты есімдерді алтын 
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және кҥміс»деп атаған. Сонда жай тастарды алтынға 

айналдыратын «Философиялық тас» дегеніміз не? Осы мәселе 

туралы И.Шахтың мына бір пікіріне назар аударайық: 

«Адамдардың ӛмір сҥрудегі мақсаты суфистердің айтуынша, 

олардың тән тазалығын сақтауында. Адамдардың кӛңіл-кҥйінің 

болмай, ӛзіне ӛзі разы болмай, дел-сал кҥйде болуы, ӛзінің 

мәнінен аластауында. Сондықтан адам ӛз бойындағы қоқысты 

аршып, бойындағы алтынды іск қосуы керек. Мҧндай істі атқару 

адамның ӛзінің қҧпиясы. Адамның ол қҧпия мҥмкіндігін 

философиялық тас лейді. Арабтың тас деген сӛзі «қҧпия» деген 

ҧғым береді. Сондықтан адам мәнін ҧғынуда тас символ ретінде 

қолданылған. Батыс мҧндай тасты азот дейді. Шығыстанушылар 

азот деген арабтың «азат» деген ҧғымы дейді. Аз-зат мән немесе 

«қҧпия шындық» деген тҥсінік. Суфистер тас дегеніміз зат 

демейді. Демек, ол тас қандай ӛзге нәрсемен араласса, соны 

ӛзгертіп жіберетін қҧдіреті бар. Демек, тас дегенде адам мәнін 

айтамыз да, ал адам мәні қҧдай қҧдіретіне байланысты, сонда 

философиялық тас дегеніміз адам бойындағы сыры ашылмаған 

жаратушының нҧры болмақ».  

Алхимияның рухани ізденістерге қатысты екеніне тағы бір 

дәлел. Данте ӛзінің «қҧдіретті комедиясын» жазғанда суфистік 

деректерге сҥйенген. Дантенің суфистік алхимиямен байланысы 

бары кӛпке мәлім. Себебі, Дантенің шығармасының басты идеясы 

адамның тазаруы емес пе? 

Ғазалидің «Діни ғылымдардың қайта ӛрлеуінің» маңызы ӛте 

зор. Ғазалидің әлі мойындалмаған кезінде мҧсылман 

Испаниясында бҧл кітап отқа жағылған. Осы еңбегін жазудағы 

мақсатын автор былай тҥйеді: «Дін туралы білім ӛте керек, оны 

нағыз білушілер оны білгендер. Бала ҥлкендер әрекеті туралы 

біле бермейді. Ересек адам болғанымен ол ғалымның білгенін 

білмейді. Сол сияқты ғалым да суфийлерге аян арқылы берілетін 

білімнен бейхабар.» Яғни, дін туралы білімді тек ақылмен 

қорытып шығару мҥмкін емес. Оның табиғаты – мистикалық 

мәнде. Дін туралы мҧндай ғылымның аты – ғалам. Бҧл еңбек 

туралы ойды қоғамдау жеңіл нәрсе емес. Біз бір ғана мәселеге 

назар аударайық. Ғазали ӛмірде кездесетін әртҥрлі мәндегі 

кҥнәлар адам затының (табиғатының) тӛрт сипатына қатысты 

дейді: бірінші – хайуан инстинкті (бахимийа), екінші – тағылық 
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инстинкті (сабу ийа), ҥшінші – қҧдайға қарсылық надандық 

(шайтанийа), тӛртінші ӛзінің жоғары кҥшке ие екендігі туралы 

жалған сана (рубуюийа). Ғҧлама осылардың қасиеттерін толық 

таратады. 

Ғазали мҧраларын біршама зерттеген орыс ғалымы 

В.Наумкиннің пікіріне сҥйенсек, Ғазали мҧсылман 

дҥниетанымының ҥш басты бағытында: традиционализм, 

рационализм және мистицизмде еңбек еткен. Сондықтан да оның 

еңбектерінде әртҥрлі ойлар жиі тоғысып отырады.  

Әл-Ғазали туралы 

Ғазалидің ғылымдағы бағыты әр уақыттарда әртҥрлі 

бағаланып келді, бірақ солардың ішіндегі шындыққа ең жуығы 

ибн Рушдтың мына жолдары болса керек: «Ол ашарийлер 

арасында ашарийт болды, софылар мен софы философтармен 

философ» болды. Оның ілімінің алуан-қырлылығы сондай, 

мҧсылман діншілдері бір жағынан ғайбаттап жатса, екінші 

жағынан «Исламның дәлелі» деп асқақтатты. 

Ғазалидің ғылыми еңбектері ӛзінен кейінгі философтар мен 

діни қайраткерлердің кӛбінің шығармаларына нәр берді. 

Әл-Ғазали мен Августиннің арасында сӛзсіз рухани туыстық 

бар, ӛйткені олар ӛздері ӛмір сҥрген дәір мен қоршаған 

орталарына тән барлық әлеуметтік және діни айырмашылықтарға 

қарамастан екі сала болып ағып келіп, бір арнада тоғысатын қос 

ӛзен тәрізді. Бҧл – адамды сезім әлемі мен оның әртҥрлі 

кӛріністерінен қиял дҥниесіне, философия мен метафизикаға 

жетелеген олардың кӛңіл тҥкпіріндегі ортақ ҧмтылысы. 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,9, 10 

Қосымша әдебиеттер: 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26 

 

№13 тақырып: СУФИСТЕР 

Дәріс тезистері: 

Одан әріде бҧл ғылымдарды тамамдап, мен ӛзімінің 

назарымды софылар жолына брдым. Мен олардың жолдарының 

/бағытының/ ӛзінің жетілдірілген тҥрінде теорияны де, тәжірибені 

де қамтитынын білдім. Олардың тәжірибесінің мәні - ӛздерінің 

миын мәртебе иесі Алладан жеткенге дейін жан қҧмарлығын 

отаумен және ӛздерін оның жаман әдеттерге бейімділігі мен зиян 

келтіретін жақтарынан арылтумен шҧғылдануға саяды. 
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Бір жағынан деннің саулығының анықтамасын, 

тоқшылықтың анықтамасын олардың себептері мен шарттарын 

білумен, екінші жағынан ӛзіңнің сау әрі тоқ болуыңның, бір 

жағынан мас болудың анықтамасын білумен, оның асқазаннан 

булардың кӛтеріліп, ойлау кӛздерін меңдеп алуынан болатын хал 

екенін білумен, екінші жағынан ӛзіңнің мас болуыңның арасында 

қаншама алшақтық жатыр. Масаң адам мас болудың анықтамасы 

мен оның теориясын білмейді емес пе, ол сонда да, масаю 

табиғатынан ешқандай тҥсінігі болмас да – мас. Сау адам болса, 

ӛзінің тіптен де масаң болмағанына қарамастан, мастықтың 

айқындамасын да, себебін де біледі. Науқасқа шалдыққан дәрігер 

ӛзінің ауруының анықтамасын да, оның себебін де, одан шипа 

болатын дәрілерді де біледі. Сӛйте тҧора ол сау емес. Сенің, бір 

жағынан тақуалықтың шын табиғатын, оның жағдай мен 

алғышарттарын білуіңмен, екінші жағынан сенің ӛзіңнің тақуа 

жағдайын басыңнан ӛткеру және жалған дҥниені рухани 

қабылдау арасында да осындай айырмашылықдық бар. 

Мен ҥшін олардың ойлау жағындағылар мес, тҥйсіну 

жағындағы адамдар екені және менің теориялық таным жолымен 

меңгеруге болатынды тҥгел меңгергенім айдан анық болды. 

Сҧхбаттасу мен оқу арқылы емес, тек сыннан ӛту және белгілі 

тҧрмыс кҥйін кешу арқылы ғана жетуге болатын нәрсе қалды. 

Мен осыдан кӛп ілгері ӛзім шҧғылданған ғылымдар және 

ғылымның екі тҥрін – діни-хҧқықтық және рационалды тҥрлерін 

зерттеуде ӛткен жолдарымның арқасында ҧлы жаратушы Аллаға, 

пайғамбарлыққа және қиямет кҥніне терең сенімге ие болдым. 

Діни сенімнің осы ҥш негізгі айқын, тура дәлелдердің арқасында 

емес, егжей-тегжейлі айтып жеткізу мҥмкін емес себептердің, 

орын алған жағдайлар мен тәжірибелердің салдарынан менің жан 

дҥниеме тамырын терең жайды. 

Маған кімде-кім тақуалық ӛмір сҥрсе және дҥние қызығынан 

бойын аулақ ҧстаса сол ғана о дҥниеде масайраудан ҥмітті екені, 

мҧның бәріндегі бастысы – кірбің тіршілік мекенін тастап, 

мәңгілік мекеніне бет бҧрып және ӛзіңнің бар ынтаңды ҧлы 

мәртебелі Аллаға аударып, жалған дҥниемен қосақтаған жіпті ҥзу 

екндігі, және оны жасауға қҧрмет пен байлықтан бас тартқандар, 

жалған кҥйбең және онымен байланыстан бойын аулақ салғандар 

ғана жете алатыны аян болды. 
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Сонда мен жанарымды ӛз жағдайыма аудардым – байқасам, 

менің ӛзім жан-жағымнан шырмап алған жалған байланысына 

белшемнен батып тҧрмын. Ӛзімнің қызметіме, және ондағы ең 

жақсы, ізгі дегенге: лекция оқу мен дәріс беруіме, кӛзімді тігіп 

едім, мені ӛзін о дҥниеге сапар шегуге даярлаған адам ҥшін не 

маңңызы, не пайдасы жоқ ғылымдардың еліктеп келгенін кӛрдім. 

Ӛзімнің ҧстаздық қызметімде жетсем деген мақсаттарым туралы 

одан әрі ойлана келіп, мен осы мақсаттарға қатысты ойларымның 

тҧтасымен жалғыз Аллаға ғана арналмағанын, мен ҥшін 

бастауыш себеп және қозғашы кҥш қҧрмет пен даңқа жету 

болғанын білдім. Мен ӛзімнің жардың жағасында тҧрғаныма және 

жағдайымды тҥзеуге шҧғыл кіріспесем сӛзсіз тамҧққа 

баратыныма кӛзім жетті.  

Бірқыдыру уақыт бойына ешқандай ақтық байламға, ӛзімнің 

жағдайым туралы толғанумен болдым. Бҥгін Бағдаттан кетіп, 

ӛзімді қоршаған ортадан қатынасымды ҥзбек болып батыл 

ешешуге келсем, ертеңіне одан айнып қалып жҥрдім. 

Ӛзімнің сондағы жоспарларымды мен бір аяғыммен ілгеру 

басса, екіншісімен кері қайтып жҥрдім: ертеңгілік о дҥниеге тура 

жол іздеуге бар ынтаммен ден қоюым мҧң екен, кешкілік осы 

ынтама оны суытып, тіршілік қҧштарлығы ду етіп жабыла тҥседі. 

Мені дҥние қызығы ӛзіне тартып, матап, бір орыннан 

тапжылтпады, ал сенімнің жан даусы мені басқаға шақырды: 

«Жолға! Жолға! Азғана ғҧмыр қалды, ал сенің алдыңда әлі ҧзақ 

жол жатыр. Сені меңдеген ғылым мен жҧмыс – алдау, елес қана. 

Сен ӛзіңді о дҥниеге қазір болмаса қашан даярлайсың? Сен 

ӛзіңнің жалғанмен байланыстарыңды қазір болмаса қашан 

ҥзесің?» Сонда менің бойымда ҧмтылыс қайта ӛршіп, қашуға 

шешімім кҥшейе тҥсті. Осы жерде қайтадан Ібіліс Пайда болып, 

былай /азғырды/: «Бҧл – кездейсоқ хал, оған берілуді ойыңа алма! 

Ол жылдам ӛтеді, ал сен оған беріліп, ӛзіңе кӛрсетіліп жҥрген ҧлы 

қҧрметпен, не қайғы, не мҧң кӛрмеген бірқалыпты тҧрмысыңмен 

және тіптен дҧшпандарың да тартып ала алмайтын аман-

саулығыңмен қоштассаң, мҥмкін, жаның осы /тіршілікке/ қайта 

ҧмтылады, бірақ оған сен енді орала алмайсың!…» 

Осылай ол жылға ҧласты. Осы жылдар ішінде менің алдымен 

не айтып жеткізгісіз, не тҥсініп болмайтын нәрселер ашылды. Іске 

пайдасы ҥшін мен мынаны ғана айтып ӛтейін: мәртебелі жасаған 
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Алла жолымен жҥрушілер, дәл осы сопылар екені, олардың 

тҧрмыс салты – ең жақсы тҧрмыс салты екені, олардың жолы – ең 

дҧрыс жол және олардың жан дҥниесі ең таза екендігі мен ҥшін 

мейлінше айқын болды. Мен тіптен  айтар едім: егер софылардың 

салты мен мінез-қҧлқына оны тіптен шамалы болса жақсарту 

мақсатымен қандай да болмасын аз ғана ӛзгеріс енгізу ҥшін 

/барлық/ ақылды адамдардың ақылын, даналардың даналығын 

және қҧдіретті заң білімпаздарының білімдерін бір жиса да, олар 

мҧны қалай істеу жолын білмес еді. Ӛйткені софылардың барлық 

харекеттер, барлық қҧпия және жария ойлары – пайғамбар 

хҧзырынан қҧйылған нҧрдан, ал жер бетінде адамдар ӛз бағытын 

тҥзейтін пайғамбар нҧрынан ӛзге еш сәуле жоқ. 

Біріншіден мен сені мынаған ҥйретейін: бҧл ӛлшегіштер сен 

айтқандарға мәні жағынан ғана ҧқсас, формалары тіптен ӛзгеше. 

Бҧлар рухани ӛлшегіш, ол дене ӛлшеуішіне тең емес. Денелерді 

ӛлшеу /қҧралдарының/ ӛзі сан алуан болғанда бҧлар не себепті 

ҧқсас болуы тиіс? Дирхем таразысы да ӛлшеуіш, безбен де 

ӛлшеуіш. Астролябия болса кӛк аспанының ӛлшеуіші, 

тікаспақпен тҥзу-қисықты білеміз. Бәрінің формалары әртҥрлі 

болғанымен, мағынасы бір: олардың кӛмегімен артық пен кемді 

айырамыз. Сол сияқты аруд - ӛлең жолының ӛлшемі, сол арқылы 

біз мунзахидті мустакимнен ажыратамыз, бҧл дене /зат/ 

ӛлшемдеріне қарағанда рухани ӛлшемдерге жуық, әйткенмен 

дыбыстық ӛлшем болғандықтан, ал дыбыстың денеден 

ажыратылмауы себепті ол да денелермен толық байланыссыз 

емес. Неғҧрлым рухани ӛлшеуіш – Ақырзаман таразысы,, ӛйткені 

онда /Алланың/ қҧлдарының қылықтары мен пиғылдары, білімі 

таразыланады, ал білім, сенім – бәрі денемен байланыссыз, 

сондықтан олардың ӛлшемі – таза рухани ӛлшемдер. 

Сондай-ақ қҧранда білім ӛлшемі – рухани ӛлшем, оның 

сезіммен қатысты анықтамасы сыртқы қабығымен байланысты, 

сондықтан қабық ӛздігінен дене болмағанымен сол денемен 

қатыста. Әлдегімнің бәрі тек ауызбен айтып, яғни дыбыс арқылы 

жеткізуге болады, ал дыбыс денеге тән, немесе жазып, яғни қағаз 

бетіне тҥсіріп белгілермен жеткіземіз, бҧл тҥскен белгілер де 

дене. Бізге кӛрініп тҧрған оның қабыршағына қатысты осындай 

байламдарға келеміз. Ал ӛлшеуіштің ӛзіне келсек, ол ешбір 

денеге тәуелсіз таза рухани нәрсе, ӛйткені онымен сезім әлемінен 
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тыс жатқан Алла танымы салмақталады, ол денелерді былай 

қойғанда, жаратылғанның бәріне бірдей қолданылады. Бірақ, 

сонымен бірге, оның ӛзегі және екі табақшасы бар, олар ӛзегіімен 

байланысты, ӛзегі екеуіне ортақ. Бҧл тепе-теңдіктің ӛлшегіші. Ал 

тәуелділк ӛлшегішіне келсек, ол безбен тәрізді, ӛйткені оның 

жалғыз ғана табақшасы бар, оның есесіне екінші жағында 

жылжымалы, айырмасы мен бағасын сараптайтын тасы бар 

 Ол айтты: «Сӛзден кенделік жоқ, ал мәні қайда? Мен 

сықырлағанын естігеніммен диірмен тасының ӛзін кӛріп отырған 

жоқпын». 

Мен былай дедім: «Шыдамды бол, саған естілген уахи 

бітуден бҧрын қҧранды оқуға асықпа да: «Раббым, білімімді 

арттыр» де және біл: асығыстық – шайтан ісі, байыптылық 

Алладан». 

Негізгі әдебиеттер: 2, 3, 4, 6, 7, 8,9, 10 

Қосымша әдебиеттер: 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26 

 

№14 тақырып: ИБН-РУШД ФИЛОСОФИЯСЫ 

Дәріс тезистері: 

Европадағы Кордова халифаты саяси кҥш ретінде қуатын 

жоя бастағанда, XIIғасырдан бастап осы аймақта мҧсылман 

ойшылдарына қарсы әрекет кҥшейе тҥсті. Алайда Европаға 

Платон, Аристотель еңбектерін таратушы әрі тҥсіндіруші араб 

тіліндегі Илософияны мҥлдем жоққа шығару емес-ті. Сондықтан 

араб тіліндегі жазылған еңбектерді латынға аудару мәселесі, сол 

замандағы ғылымның ӛрістеуі ҥшін зәру іс болатын, бірақ бҧл 

аудармаларға араб ойшылдарының есімдері бҧзып жазыла 

бастады. Ибн-Рушд еңбектерін латынға аударғанда, ол Абен-

Рошд, Авен-Рошд, Аверрошд, Аверросд болып сап-сапқа кетіп, 

ақыры – Аверроэс дегенге тоқталып, оны кҥні бҥгінге дейін 

Батыста осылай атау дәстҥрі сақталған. Ибн-Рушдқа Батыс 

мәдениетінде арналған еңбектердің ішінде ең кӛрнектісі 

Э.Ренанның ―Аверроэс эәне аверроизм‖ деген шығармасы. 

Ибн-Рущдқа Батыстағы қызығушылық, оның тек араб 

фалсафасының аса кӛрнекті ӛкілі болғандығында мес, оның ілімі 

ӛзінен кӛп кейін ӛмір сҥрген «латындық аверроэстердің» 

харакеттеріне негіз болғандығында. Латындық аверроистер 

Ибн§рушдтың ілімін католиктік дҥниетаным негізінде XVI 
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ғасырға дейін әртҥрлі интерпретацияда латын аверроистері 

насихаттап келген. 

Ибн-Рушд фалсафаның аса кӛрнекті соңғы ӛкілі. 

Зерттеушілер Ибн-Рушдтың келешегіне ықпал еткен Ибн-

Туфейль деседі. Оған мынандай бір тарихи дерек дәлел. Кордова 

халифатының қуатты кезінде, халиф Абу-Якуб Жҥсіппен араласы 

бар Ибн-Туфейль сарайға Ибн-Рушдты шақырады. Халиф Ибн-

Рушдты сынамақ болып: «Дҥниенің басталуы уақыт ішінде 

болған ба, қалай, бҧл туалы философтар не айтады» - деп сҧрақ 

қояды. Осы кездесу туралы Ибн-Рушдтың ӛзі былай деп 

әңгімелейді: «Мҧндай сҧрақты кҥтпегендіктен, қатты састым, бір 

пәлеге ҧшырап қалмайын деп, философиямен шҧғылданбаушы 

едім» - дей беріппін. Менің қысылғанымды халиф Ибн-

Туфейльмен маған қойған сҧрақты екеуі талдауға кірісті. Мен 

халифтің терең біліміне таң қалып, бірте-бірте ҥрей сезімінен 

арылып, әңгімеге араласып бҧл мәселе туралы білетінімді жайып 

салды. Халиф маған ризашылық білдіріп, қымбат киім мен 

астыма ат мінгізді және бҧдан әріде Аристотель еңбектерін 

арабшаға аударып, оларға тҥсініктеме жазу ісін тапсырды». (Цит. 

А.В.Сагадеев. Ибн-Рушд. М., Мысль, 1973. 38-39 бб.) Халифтың 

айтқанын Ибн-Рушд тек орындап қана қоймай, ӛзі де аса қҧнды 

философиялық еңбектер жазып қалдырды. 

Негізгі әдебиеттер: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Қосымша әдебиеттер: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 23, 25, 26 

 

№15 тақырып: XIII-XIV ҒҒ. МҰСЫЛМАНДЫҚ 

ШЫҒЫС ФИЛОСОФИЯСЫ 

Дәріс тезистері: 

Философияның ең негізгі, ең ӛзекті  мәселесі – адамның 

дҥниеге қатынасы, оның дҥниедегі ерекше болмысы, ол 

қатынастың мәні немесе табиғаты. Сонымен бірге адамның 

дҥниедегі болмысы, қатынасы сыртқы әлемнің болмысымен 

қабысып, оның да ӛзіндік мазмҧнын қамтиды. 

Яғни философияның тҥпкі тамыры адамдардың дҥниедегі 

болмысынан нәр алатын болғандықган философиялық ой кешу әр 

адамның белгілі дәрежеде соқпай ӛтпейтін, ал кейбіреулердің жан 

дҥниесінде ҥнемі толғанатын тақырыбы. Сондықтан әрбір адам ӛз 

ӛмірінің мәні мен мағынасы жайында ең болмаса бір рет ойлануы 
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ықгимал. Ол ҥшін жеке адамның білім, сауаттылық деңгейінің ӛте 

биік болуы міндетті шарт емес. Мен жер бетінде не ҥшін 

адаммын, тікелей тіршілікті не нәрсе ақтай алады дегенді ӛзінің 

алдына сҥрақ етіп қоюды тіпті ешбір сауатсыз, ғылым мен 

білімнен алыс тҥрған адамдардың да ӛмірінен ҥнемі кӛріп 

отырамыз. Философияның ғана емес, діни кӛзқарастардың ӛзі де 

осындай сҧрақтарға  жауап іздеуден шыққан. 

Олай болса, дамудың қандай деңгейінде тҧрмасын адамға ӛз 

ӛмірі туралы кейбір мәңгілік мәселелерге жауап іздеу және соған 

сай ӛз болмысын тҥзеу табиғатынан тән нәрсе. Бҧл тек 

философияның ғана кӛзі емес, ол жалпы рухани мәдениеттің 

туындайтын тамыры. 

Қай халыктың болмасын байырғы кезеңдерін алып қарасақ, 

белгілі бір рухани қазына жасайтыны белгілі. Ол әлі жазуды 

білмейтін замандардың ӛзінде туған. Алғашқы мифтер, жырлар 

мен ертегілер әлем туралы, адам ӛмірі туралы белгілі бір 

тҥсініктен, адамдардың әлемдегі болмысынан белгілі бір хабар 

береді, тіпті әлемге, ӛз болмысының тҥсініктемесі болуға 

бағышталған. 

Яғни адамдарға ӛз ӛміріне қанағаттануы ҥшін тек тойынған, 

тоғайған тіршілік аз екен, одан ол ӛзін адам деп сезінбейді екен. 

Ӛзін шын адам деңгейінде сезіну ҥшін, толық адамдық 

қанағаттанғандық кӛңіл кҥй ҥшін ол тек организмдік, тәннің 

мҧқтаждықтарынан әлдеқайда кең жатқан әлемде тіршілік еткенді 

қалайды. Руханилықтың шығу кӛзі осында. Адамзаттың рухани 

кемелденген, рухының ең жоғарғы ҥлгілерін туғызған дәуірлері 

олардың ең тойынған, ең тоғайған кезеңдерімен тҧстас келе 

бермейді. Сондықтан, кейде белең алып жҥретін дағдарыс 

кезеңдерде, кҥнкӛріс мәселелері ең қиын болып тҧрған кезде 

рухани мҧқтаждықтар кҥте тҧру керек - дейтін кӛзқарастар 

тҥбірінен жалған. Қандай тығырықтан да, соның ішінде кҥн 

кӛрудің қиындықтарын да ең алдымен рухани жігерден, рухани 

асылдардан айрылмау ғана алып шыға алады. Философия 

тарихында, әсіресе оның материалистік бағытында ойлаудың 

болмысқа қатынасы негізгі мәселе деп қаралып келген. Бҧл 

әсіресе, марксизмге тән еді. Маркс қоғамдық болмыс қоғамдық 

сананы анықтайды деген қағиданы ӛз философиясының негізі 

еткен, ал оның мазмҧны: болмыс қандай болса, сана да сондай. 
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Энгелъс "Людвиг Фейербах және неміс классикалық 

философиясының ақыры" деген еңбегінде тап осылай деген. 

Оның ойынша философияның ең кӛкейтесті мәселесі ненің 

негізінде жатады: материя ойлаудың ба, жоқ ойлау материяның 

ба? Басқаша айтқанда, сана, ойлау тек бар нәрсені ғана немесе 

соның болуы мҥмкін салдарын ғана бейнелейді. Мәселені осылай 

қою да философияны ғылым деп тҥсінуден шығады. Олай 

болатыны: бір нәрсенің табиғатын тҥсіну ҥшін оның себебін 

айқындау керек деп қаралады. Адам, оның болмысы, ойлауы т.т. 

дҥниеде ӛзінен ӛзі бола алмайды. Олар ӛзінен ӛзі негізделе 

алатын нәрселер емес. Тек әлем, табиғат, материя мәңгілік те, 

жоғалмайтын, жоғала алмайтын болмыс. Ал адам, әсіресе оның 

ойлауы тек басқа, мәңгілік ӛшпейтін себептерден тууы және 

ҥнемі болып отыруы мҥмкін, олардың болмысы тек басқаның 

кӛлеңкесі. Әрине, адамның болмысы ӛзге дҥниемен байланысты 

да, оған тәуелді де, кӛп жағдайда сыртқы дҥние оның болуының 

себебі болып тҧрады. Бірақ себеп-салдарының табиғатын 

ешқашан анықтай алмайды. Мысалы, ӛсімдіктер, жануарлар 

дҥниесі, біз демалатын ауа болмаса бір кҥн де ӛмір сҥре алмас 

едік. Әйтседе олар біздің қалай іс-әрекет етуіміздің, қалай 

ойлауымыздың, жалпы біздің адамдық ӛзгешелігімізді анықтай 

алмайды. 

Негізгі әдебиеттер: 2, 3, 4, 6, 7, 8,9, 10 

Қосымша әдебиеттер: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26 

 

2.3 Семинарлық сабақтар жоспары 

Семинар сабақтары бойынша тапсырмаларды орындауға 

арналған әдістемелік ҧсыныстар 

Тапсырмаларды орындауы ҥшін студенттер дәріс сабағы 

кӛлемінде және семинар сабағына ӛзіндік дайындық негізінде 

теоретикалық курсты жақсы меңгеруі міндетті. Сондай-ақ 

ортағасырдағы Шығыс мәдениетінің қалыптасу және дамуы алғы 

шарттарына қатысты мәселелерді білуі қажет. Жазбаша жҧмысты 

дайындауда нақты зерттеуді жоспарлау, оқытушының 

ҧсыныстарын ескеру, сонымен бірге алғашқы тҥпнҧсқалармен әрі 

зерттеушілердің ғылыми еңбектерімен тікелей жҧмыс жасай 

отырып, ӛзінің байқаған мәселелерін кӛрсетуі керек. 
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1 тақырып: МҰСЫЛМАНДЫҚ ШЫҒЫС 

ФИЛОСОФИЯСЫНЫҢ ОРНЫ МЕН МАҢЫЗЫ 

Сұрақнама: 

1. «Мҧсылмандық шығыс философиясы» феноменінің 

зерттеу деңгейі, әлемдік мәдениеттегі орны 

2. «Араб тілді философия» және оның ортағасырлық европа 

мәдениетінің дамуындағы ролі мен философиялық мҧрасы 

3. Мҧсылмандық шығыс философиясының дамуына Орталық 

Азиядан шыққан ойшылдардың ҥлесі 

Тапсырмалар: Мҧсылмандық шығыс философиясына оның 

спецификалық қалыптасу және тенденциялық дамуына тарихи-

философиялық анализ жасау. 

Әдістемелік нұсқаулар: Мҧсылмандық шығыс 

философиясы тарихының ӛзіндік сипаты және ерекшелігі. 

Мҧсылмандық теологиядағы рационалдық тенденцияның дамуы 

(мутазилиттер, ашарийлер) 

Араб философиясының ӛркендеу кезеңі және суфийзмнің 

пайда болуы тарихы. Мҧсылмандық шығыс философиясы 

исламдық негіздегі шығыс ойшылдарының қалыптастырған 

философиялық ілімдер жиынтығы ретіндегі ролі. Мҧсылмандық 

шығыс философиясының дамуына Орта Азиядан шыққан 

ойшылдардың ҥлесі. Ортағасырлық Батыс философиясында еркін 

ойлау философиясын қалыптастыруға тигізген әсері. 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 

Қосымша әдебиеттер: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 

25, 26 

 

2 тақырып: МҰСЫЛМАНДЫҚ ШЫҒЫСТАҒЫ АЛҒЫ 

ФИЛОСОФИЯ НЕМЕСЕ ҚАЙНАР КӚЗДЕР 

Сұрақнама: 

1. Ислам – араб тайпаларының діни кӛзқарасы ретінде 

2. Ислам дінінің таралу кезеңдері мен субьектілері 

3. Суннизм мен шиизм – исламдағы негізгі ағымдар: ӛзара 

ерекшеліктері, арасындағы кҥрес 

Тапсырмалар: Мҧсылмандық философияның теоретикалық 

бастаулары мен гносеологиялық қайнаркӛздерін анықтау. 

Әдістемелік нұсқаулар: Мҧсылмандық шығыстағы алғы 

философия немесе қайнаркӛздер. Ислам араб тайпаларының діни 
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кӛзқарасы ретіндегі ролі. Ислам дінінің таралу кезеңдері мен 

субъектілері. Алғы тарихи шарттары. 

Суннизм мен шиизм исламдағы негізгі ағымдар ретінде. 

Арасындағы кҥрес, ӛзіндік ерекшеліктері. Негізгі идеялары және 

қалыптасқан кӛзқарастары. Басты ӛкілдері. 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 3, 5, 7, 9,  10 

Қосымша әдебиеттер: 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26 

 

3 тақырып: ИСЛАМДАҒЫ НЕГІЗГІ АҒЫМДАР 

Сұрақнама: 

1. Исмаилизмнің пайда болу тарихы және ерекшелігі 

2. Суфизм және оның мҧсылман әлеміндегі идеологиялық 

кҥрестегі ролі 

3.Эмонация идеясы және неоплатонизм әсері 

Тапсырмалар: Мҧсылмандық шығыс философиясының әр 

тҥрлі бағыттарына  шолу және ӛзара кҥресін саралау. 

Әдістемелік нұсқаулар: Ислам - Хиджаздағы ең ірі қоныс 

орны Меккеде пайда болған. Оның аймағы қҧнарсыз, шӛлейт дала 

болған. Мекке тҧрғындары не малмен, не жермен айналысу 

мҥмкіндігін иеленбеген. 

Болжам бойынша кӛне керуен жолындағы Зәмзәм 

қайнаркӛзінде орналасқан. Кӛнеден мҧнда діни мазмҧн дамыған. 

Зәмзәм суы қасиетті саналды. Қайнарда орналасқан храм Қағба 

ежелден хиджаздық бедуин қажылық обьектісі болған; мҥмкін 

сол кездің ӛзінде қажылық уақытында меккеліктер және 

бедуиндер арасында сауда айырбасы жҥрген шығар. Аңыз 

бойынша Қағба Ибрагим және оның ҧлы, солтҥстік арабтардың 

мифтік тегі саналатын Исмаилмен тҧрғызылған. Қала кӛне 

ғибадатхананы айнала орналасқан, оны исламға дейін «алланың 

ҥйі» деп атаған, меккеліктер ӛздерін мақтанышпен «Алланың 

кӛршісіміз» деген. 

Негізгі әдебиеттер: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1\9, 10 

Қосымша әдебиеттер: 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 26 

 

4 тақырып: МҰСЫЛМАНДЫҚ ИДЕОЛОГИЯНЫҢ 

ҚАЛЫПТАСУЫ 

Сұрақнама:  
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1. Теологиялық мәселелердің генезисі: кадариттер, 

джабриттер, сифатиттер және олардың қҧдай мәселесін 

қалыптастырудағы ролі 

2. Ислам идеологиясына қарсы оппозициялық қатынастағы 

карматтар идеологиясының орны 

3. «Тафсир» практикасының қалыптасуы және қызметі 

Тапсырмалар: Ислам дінінің дамуы барысында жаңа 

сенімнің қалыптасуындағы философияның қажеттілігін 

анықтаңыз. 

Әдістемелік нұсқаулар: Пайғамбар 632 ж. Меккеде дҥние 

салды. Одан кейін болға жиында ансарлар қҧрейіштермен тең 

қҧқықты және бірдей билікті талап етті. Ансарларды ӛз 

тәуелділігінде ҧстауды кӛздеген мҧхаджилер оларға  эмир 

қҧрамындағы кӛмекші ретінде бір ӛкілді жіберуден басқа ҥлкен 

жағдайдан бас тартты. Бірақ ансарлар арасынан кланаралық 

ежелден келе жатқан бәсекелестік кӛрініс берісімен бҧдан да бас 

тартты. 

Қауымның басына Әбу Бекр-Мҧхаммедтің жақын қызметтес 

досы сайланды. Ол «халиф», яғни орын басушы, орынбасары 

деген титулын иеленді. Арабияда бҧл кезең бҧлыңғыр әрі қатерлі 

еді. Әр ауданнан тҥрлі пайғамбарлар мен бір болжағыш пайда 

болды. Бҧлар Мединаның билігін танығысы келмеген жекелеген 

тайпалар болды. 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 

Қосымша әдебиеттер: 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 

26 

 

5 тақырып: МУТАЗИЛИТТІК ІЛІМНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ 

ЖӘНЕ ӚКІЛІ 

Сұрақнама: 

1. Ибн-Ата –мутазилиттер теоретигі 

2. Бірқҧдайлық мәселесі және қҧдай әділеттілігі жӛнінде 

3. Ортодоксальды каламның қалыптасуы 

Тапсырмалар: Ислам дінінің қалыптасуы барысында 

мҧсылмандық шығыс философиясының мҧрасын игеруді қалай 

тҥсінесіз. 

Әдістемелік нұсқаулар: Ибн- Ата - мутазалиттер теоретигі 

бір қҧдайлық мәселесі және қҧдай әділеттілігі жӛнінде. Қҧранның 
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жаратылу идеясы. Ортодоксальды каламның калыптасуы. 

Мутакалимдердің мутазалиттерге қарсы кҥресі. 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 

Қосымша әдебиеттер: 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 

25, 26 

 

6 тақырып: ӘЛ-КИНДИ МҰСЫЛМАНДЫҚ ШЫҒЫС 

ФИЛОСОФИЯСЫНЫҢ НЕГІЗІН ҚАЛАУШЫ 

Сұрақнама: 

1. Ӛмірбаяны және шығармашылығы 

2. Әл-Киндидің философиялық жҥйесі 

Тапсырмалар: Арабтың «алғашқы философы» деген атпен 

тарих бетінде қалған әл-Кинди шығармашылығын толық 

қарастырыңыз. 

Әдістемелік нұсқаулар: Әл-Кинди мҧсылмандық шығыс 

философиясының негізін қалаушы ретіндегі ролін анықтаңыз. 

Ӛмірбаяны мен шығармашылығы. Әл Кинди және аристотелизм. 

Әл-Киндидің философиялық жҥйесі.  

Материя және қозғалыс мәселесі. Таным мәселесі. 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 

Қосымша әдебиеттер: 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26 

 

7тақырып: ӘЛ-ФАРАБИ – ШЫҒЫСТЫҢ ЕКІНШІ 

ҰСТАЗЫ 

Сұрақнама: 

1. Әл-Фараби және оның аристотельденген рационализмнің 

қалыптасуындағы ролі 

2. Адам және қҧдай мәселесі. Эмонация теориясы 

3. Әл-Фарабидің гуманистік концепциясы 

Тапсырмалар: Ҧлы философтың ғылымды жетілдірудегі  

еңбегін саралай отырып, адамдық қҧндылықтарға қатысты 

кӛзқарастарын талдаңыз. 

Әдістемелік нұсқаулар: Ӛмірбаяны және шығармашылығы. 

Әл-Фараби және оның Аристотельденген рационализмнің 

қалыптасуындағы орны.  

Әл-Фарабидегі қҧдай және адам, гуманизм және бақыт 

мәселесін жан-жақты талдаңыздар. 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 
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Қосымша әдебиеттер: 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 

26 

8 тақырып: МҰСЫЛМАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ 

ЕРКІН ОЙ 

Сұрақнама: 

1. Әл-Рази – арабтық мҧсылмандықтағы еркін ойлаудың 

бастаушысы 

2. Әл-Мари және оның скептицизмі 

3. Ибн-Абдаллах – философ, еркін ойшыл. Омар Хаям  

Тапсырмалар: Мҧсылмандық шығыс философиясындағы 

еркін ой ӛкілдерінің бостандықты бейнелеудегі ӛзіндік 

ерекшеліктерін талдау. 

Әдістемелік нұсқаулар: Аль Рази арабтық 

мҧсылмандықтағы еркін ойлаудың бастаушысы ретінде. Аль 

Разидің философиялық ілімі. Бес мәңгі бастама жӛніндегі ілімі. 

Аль Разидің гносеологиясы.  

Аль Мари және оның скептицизмі. ―Лузимий-ат‖ поэтикалық 

жинағы 

Ибн-Абдаллах - философ, еркін ойшыл. Омар Хаям – 

философ, ақын, ғалым. Ислам , суфизм және  Омар Хаям. 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 

Қосымша әдебиеттер:  12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 

25, 26 

 

9 тақырып: ТАЗА БАУЫРЛАР РАЦИОНАЛИЗМІ 

Сұрақнама: 

1. «Таза бауырлардың» философиялық ойлары және олардың 

пифагорлықтар мен неоплатонистермен, Аристотельмен 

байланысы 

2. «Таза бауырлар» трактаты: материя мәселелері және 

формалары, табиғи қҧбылыстарды тҥсінуі. 

Тапсырмалар: «Таза бауырлардың» философиялық 

ойларының қоғамдағы орны мен ролін анықтау. 

Әдістемелік нұсқаулар: Таза бауырлардың ҧйымдасу тегі. 

Таза бауырлардың философиялық ойлары және олардың 

пифагоршылдармен, неоплатонистермен, Аристотельмен 

байланысы.  



 61 

Таза бауырлар трактаты: материя мәселелері және 

формалары, табиғи қҧбылыстарды тҥсіну. Макрокосмос пен 

микрокосмостың тепе-теңдің идеясы.  

Таза бауырлардың рационализмі және синкретизмі 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 

Қосымша әдебиеттер: 12, 13, 14,  15, 16, 17, 18, 19, 2,1, 23, 

25, 26 

 

10 тақырып:  ИБН-СИНА – ФИЛОСОФ ЖӘНЕ ҒАЛЫМ 

Сұрақнама: 

1. Ибн-Синаның философиялық ілімі: материя, қозғалыс 

мәселелері 

2. Ақиқаттың екі ҧштылығы туралы 

3. Ибн-Синаның медициналық қағидасы 

Тапсырмалар: Ибн-Синаның философия және ғылымға 

қосқан ҥлесін, ӛзіндік ерекшелігін қарастырыңыз. 

Әдістемелік нұсқаулар: Ибн Сина шығыс ғҧламасы, 

философы, оның шығыс пен батысеуропалық мәдениетінің 

дамуындағы ролі. 

Ибн Синаның философиялық ілімі: материя, қозғалыс 

мәселелері. Ақиқаттың екі ҧштылығы жӛніндегі идеясы. 

Ибн Синаның медициналық қағидасы.  

Ибн Синаның ―Наджат‖ және ―Данышнама‖ логикалық 

мәселелері. 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 

Қосымша әдебиеттер: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26 

 

11 тақырып: МҰЫСЫЛМАН ӘЛЕМІНДЕГІ 

ФИЛОСОФИЯ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

Сұрақнама: 

1. Әл-Бирунидің космологиясы және оның философиялық 

маңызы 

2. Әл-Хорезми – шығыс ғҧламасы 

3. Рудаки және оның «Адам поэтов» философиялық 

идеялары 

4. Халдунның философиялық кӛзқарастары 
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Тапсырмалар: Мҧсылмандық шығыс философиямының 

философия мен ғылым тарихына енгізген жаңалықтарын 

кӛрсетіңіз. 

Әдістемелік нұсқаулар:. Әл Бирунидің космологиясы және 

оның философиялық маңызы. Әл Хорезми шығыс ғҧламасы 

ретінде. 

Рудаки және оның ―Адам поэтов‖ философиялық идеялары. 

Халдунның философиялық кӛзқарасы. Низами және оның 

философиялық ойлары. Хагани және оның пантеистік ілімі. 

Нассреддин Туси, оның ―Аллаги Насириі‖.  

Мҧхаммед Физули және оның мҧсылмандық шығыс 

мәдениетіне әсері. 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 

Қосымша әдебиеттер: 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26 

 

12 тақырып: ӘЛ-ҒАЗАЛИ – ШЫҒЫС МИСТИГІ 

Сұрақнама: 

1. Таяу Шығыс елдерінде экология және мәдени дағдарыстан 

туындаған мистикалық ілім 

2. Әл-Ғазали – интеллектуалды суфизм ӛкілі ретінде. Оның 

философиялық ілімі 

Тапсырмалар: Мистикалық ілімнің пайда болуының негізгі 

себетерін анықтау. Әл-Ғазали шығармашылығына тоқталу. 

Әдістемелік нұсқаулар:. Таяу Шығыс елдерінің 

экологиялық, мәдени қҧлдырауы. Мистикалық ілімнің кҥшеюі. 

Газалидің негізгі еңбегі. ―Философтарды терістеу‖. Әл Газали 

интеллектуалды суфизмнің ӛкілі,  оның философиялық ілімі.  

Әл-Газалидің ―Гносеологиясы‖ және суфизм. 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 

Қосымша әдебиеттер: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 

25, 26 

 

13 тақырып:  СУФИСТЕР 

Сұрақнама: 

1. Суфистер- шығыс мистиктері 

2. Суфизмнің теориялық негіздері 

3. Суфизмнің басты ҧғымдары және ӛкілдері 
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Тапсырмалар: Суфизмнің пайда болу тарихына шолу жасай 

отырып ӛзіндік ерекшеліктеріне және іліміне тереңінен талдау 

жасаңыздар. 

Әдістемелік нұсқаулар:. Суфистер – шығыстың мистиктері. 

Суфистік ордендер және олардың дәстҥрлі мистикасы. Суфизмнің 

тілі және сырлары мен магиясы. Насреддин молданың 

таңғажайыбы. Махаббат ілімі. 

Саади Ширази ―Гҥлстан‖, ―Бустан‖ ―Ақылдың 4 саяхаты 

туралы‖. Сопылықтың философиялық аспектілері. Сопылықтың 

―Нҧрлану‖ теориясы. ―Ӛз еркімен кедейлену мәселесі‖. Әл- 

Фараби сопылардың ҧстазы болды.  

Сухравади және оның  ―Хикмет Эмират‖ шығармасы. 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 

Қосымша әдебиеттер: 11, 13, 16, 17, 18, 19, 2, 2, 25, 26 

 

14 тақырып:  ИБН-РУШД ФИЛОСОФИЯСЫ 

Сұрақнама: 

1. Ибн –Рушд – кардовалық философ 

2. Материя және форма туралы ілімі 

3. Ақиқаттың кӛп тҥрлілігі жайлы ілімі 

Тапсырмалар: Ибн-Рушд және оның әлемдік философиялық 

ойдың дамуына қосқан ҥлесін анықтау. 

Әдістемелік нұсқаулар:. Ибн Рушд – кардовалық философ 

және ӛмірбаяны. 

Материя және форма туралы ілімі. Ақиқаттың кӛп тҥрлілігі 

жайлы ілімі. Ибн Рушдтың Еуропа философиясына ықпалы. 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 

Қосымша әдебиеттер: 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 

25, 26 

 

15 тақырып: XIII-XIV ҒҒ. МҰСЫЛМАНДЫҚ ШЫҒЫС 

ФИЛОСОФИЯСЫ 

Сұрақнама: 

1. Румидің философиялық кӛзқарастары 

2. Эманация мәселесі 

3. Әлішер Науаи – пантеист философ ретінде 

Тапсырмалар: XIII-XIV ғғ. мҧсылмандық шығыс 

философиясының жеткен жетістіктері және ӛзіндік 
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ерекшеліктерін саралай отырып, жеке ӛкілдерінің 

шығармашылығына тоқталыңыздар. 

Әдістемелік нұсқаулар: Д.Румидидің философиялық 

кӛзқарастары. Эманация мәселесі.  

А.Науаи пантеист философ ретіндегі ролі.  

―Білім және даналық‖ А. Науаи кредосы. 

Негізгі әдебиеттер: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 

Қосымша әдебиеттер: 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26 

 

2.4 Лабораториялық сабақтар жоспары 

Оқу жҧмыс жоспары бойынша қарастырылмаған 

 

2.5 Оқытушының жетекшілігімен орындалатын 

студенттердің ӛзіндік жұмыстары бойынша ӛткізілетін 

сабақтардың жоспары: 

СОӚЖ тҥрлері: 

1. Тараулар бойынша теоретикалық материалдарды қайтадан 

қарастырып толықтыру. 

2. Кӛрсетілген тақырыптар бойынша семинар сабақтарға 

дайындық жасау. 

3. Бақылау, реферат жҧмыстарына силабуста берілген 

кестелер бойынша дайындалу. 

4. Қорытынды тестілеуге дайындық жасау. 

5. Оқытушының берілетін қосымша сабақтарына қатысу 

және қабылдау. 

 

СОӚЖ кӛлеміндегі әдістемелік нҧсқаулар: 

СОӚЖ кӛлеміндегі тапсырмаларды орындау студенттер 

ғылыми зерттеудің негізгі әдістерін білуі, ғылыми жҧмысты 

жоспарлауды меңгеруі тиіс; ғылыми-анықтамаларды, 

зерттеушілердің ой-тҧжырымдарын жан-жақты әрі тереңінен ӛңдеу. 

Ол ҥшін студент курс бағдарламасына сәйкес келетін барлық 

тақырыптарды оқуға міндетті.  

1. СОӚЖ тақырыбы: МҰСЫЛМАНДЫҚ ШЫҒЫС 

ФИЛОСОФИЯСЫНЫҢ ОРНЫ МЕН МАҢЫЗЫ 

Тапсырма:  

1.«Мҧсылмандық шығыс философиясы», «араб тілді 

философия», «исламдық философия» терминдерінің 
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арақатынасының философия тарихы тҧрғысынан зерттелу 

деңгейін анықтаңыздар. 

2. Пункт 2.6.1 реферат: 1 

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 

20, 23, 25, 26 

 

2. СОӚЖ тақырыбы: МҰСЫЛМАНДЫҚ 

ШЫҒЫСТАҒЫ АЛҒЫ ФИЛОСОФИЯ НЕМЕСЕ ҚАЙНАР 

КӚЗДЕР 

Тапсырма: «Қҧран Кәрім»-мен жҧмыс жасау, шолу жасау. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 

21, 25, 26 

 

3. СОӚЖ тақырыбы: ИСЛАМДАҒЫ НЕГІЗГІ 

АҒЫМДАР 

Тапсырма: Ислам дінінде пайда болған ағымдардың тарихи-

саяси-әлеуметтік алғышарттарына шолу. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18. 19, 

22, 26 

 

4. СОӚЖ тақырыбы: МҰСЫЛМАНДЫҚ 

ИДЕОЛОГИЯНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ 

Тапсырма:  

1.Теологиялық мәселелердің генезисін анықтауда 

бағыттардың ӛзіндік ролін, қҧдай табиғаты және оның 

сипаттарына қатысты кӛзқарастарын талдау. 

2. Пункт 2.6.1 реферат: 2 

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 

17, 23, 25, 26 

 

5. СОӚЖ тақырыбы: МУТАЗИЛИТТІК ІЛІМНІҢ 

ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ӚКІЛІ 

Тапсырма: Мутазилиттік ілімнің қалыптасу тарихындағы 

ӛзіндік ерекшеліктерді саралау. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 

21, 24, 26  
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6. СОӚЖ тақырыбы: ӘЛ-КИНДИ МҰСЫЛМАНДЫҚ 

ШЫҒЫС ФИЛОСОФИЯСЫНЫҢ НЕГІЗІН ҚАЛАУШЫ 

Тапсырма: Әл-Киндидің «Алғашқы философия туралы» 

еңбегімен жҧмыс жасау. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 

18, 22, 23, 25 

 

7. СОӚЖ тақырыбы: ӘЛ-ФАРАБИ – ШЫҒЫСТЫҢ 

ЕКІНШІ ҰСТАЗЫ 

Тапсырма:  

1. Әл-Фарабидің «Философиялық трактаттарымен» жҧмыс 

жасау. 

2. Пункт 2.6.1 реферат: 8, 9 

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 

19, 20, 26 

 

8. СОӚЖ тақырыбы: МҰСЫЛМАНДЫҚ 

ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ЕРКІН ОЙ 

Тапсырма:   

1. Мҧсылмандық шығыс философиялық еркін ойдың 

қалыптасуып, дамуын екі бағытпен (діни және зайырлы) 

тҥсіндіріп кӛрсету 

2. Пункт 2.6.1 реферат: 4 

Ұсынылатын әдебиеттер: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 

18, 23, 25 

 

9. СОӚЖ тақырыбы: ТАЗА БАУЫРЛАР 

РАЦИОНАЛИЗМІ 

Тапсырма: «Таза бауырлар» ҧйымының пайда болуының 

тарихи-әлеуметтік алғышарттарын анықтау. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 23, 

24, 26 

 

10. СОӚЖ тақырыбы: ИБН-СИНА – ФИЛОСОФ ЖӘНЕ 

ҒАЛЫМ 

Тапсырма: Ибн-Синаның философия және медицинамен 

арақатынасын анықтау.  
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Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 

18, 21, 22,  24, 25, 26 

 

11. СОӚЖ тақырыбы: МҰСЫЛМАН ӘЛЕМІНДЕГІ 

ФИЛОСОФИЯ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

Тапсырма: Яссауи гуманизмі және оның мҧсылмандық 

шығыс мәдениетіндегі әсерін саралау. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 

18, 23, 25, 26 

 

12. СОӚЖ тақырыбы: ӘЛ-ҒАЗАЛИ – ШЫҒЫС 

МИСТИГІ 

Тапсырма: Әл-Ғазалидің «Философтарды терістеу» 

шығармасын талдау. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 

18, 20, 23, 25, 26 

 

13. СОӚЖ тақырыбы: СУФИСТЕР 

Тапсырма:  

1. Сопылықтың философиялық аспектлерін талдау. 

2. Пункт 2.6.1 реферат: 3 

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 

18, 20, 24, 25, 26 

 

14. СОӚЖ тақырыбы: ИБН-РУШД ФИЛОСОФИЯСЫ 

Тапсырма:  

1. Ибн-Рушд философиясының ортағасырлық батыс 

ойшылдарының шығармашылығына әсерін бағалау. 

2. Пункт 2.6.1 реферат: 9 

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 

18, 23, 25, 26 

 

15 СОӚЖ тақырыбы: XIII-XIV ҒҒ. МҰСЫЛМАНДЫҚ 

ШЫҒЫС ФИЛОСОФИЯСЫ 

Тапсырма:  

1. «Білім және даналық» - Әлішер Науаи кредосын 

тҥсіндіру және талдау. 

2. Пункт 2.6.1 реферат: 6, 10 



 68 

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 

18, 24, 25, 26 

 

2.6 Студенттердің ӛзіндік жұмыстары бойынша сабақтар 

жоспары  

СӚЖ-дың кӛлемінде ―Мҧсылмандық шығыс философиясы‖ 

оқу пәні бойынша студент тӛменде кӛрсетілген тапсырмаларды ӛз 

бетімен орындап,  оқытушыға тапсыру керек. Берілген 

тапсырмаларды орындау ҥшін алғашқы тҥпнҧсқалармен, яғни 

берілген пәнге қатысты алғашқы кӛзқайнарлармен және кӛне 

дәуір мәдениетін зерттеуші классиктердің еңбектерімен жҧмыс 

жасау керек: Және берліген тапсырма бойынша реферат 

жҧмыстарын жорындауы тиіс. 

 

№1 тапсырма: МҰСЫЛМАНДЫҚ ШЫҒЫС 

ФИЛОСОФИЯСЫНЫҢ ОРНЫ МЕН МАҢЫЗЫ 

Тапсырма: Мҧсылмандық шығыс философиясы – исламдық 

негіздегі шығыс ойшылдарының қалыптастырған философиялық 

ілімдерінің жиынтығы ретінде 

Ортағасырлық Батыс философиясында еркін ойлау 

философиясын қалыптастыруға тигізген әсері 

Әдістемелік нұсқаулар: Мҧсылмандық шығыс 

философиясы – феноменін зерттеу деңгейі және әлемдік 

мәдениеттегі орны. Мҧсылмандық шығыс философиясы, араб 

тілді философия, испандық философия терминдерінің ара 

қатынасының философия тарихы тҧрғысынан зерттелу деңгейі. 

Араб тілді философия және оның ортағасырлық Еуропа 

мәденпиетінің дамуындағы ролі мен философиялық мҧрасы. 

ортағасырлық мҧсылман әлемінің ғылыми мҧрасы. Шығыс 

мҥсылмандық ғылымының ғҧламалары, олардың ғылыми 

жетістіктері және шығыс еуропалық ғылыми ойлардың дамуына 

әсері. 

 

№2 тақырып: МҰСЫЛМАНДЫҚ ШЫҒЫСТАҒЫ 

АЛҒЫ ФИЛОСОФИЯ НЕМЕСЕ ҚАЙНАР КӚЗДЕР 

Тапсырма: 

1. Ислам дінінің пайда болу тарихы және ӛзіндік ерекшелігі 

2. Ислам дінінің таралуындағы ӛзіндік ерекшеліктері 
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3. Исламның Таяу Шығыста орнығу заңдылығы  

Әдістемелік нұсқаулар: Әлемдік діннің бірі ретінде ислам 

дінінің пайда болуының ӛзіндік ерекшелігіне тоқталыңыздар. 

Ондағы Мҧхаммед пайғамбардың тарихи тҧлға ретіндегі ролін 

анықтаңыздар. Сол уақыттағы халифаттың алдына қойған тарихи-

саяси-әлеуметтік жағдайын және игі іс-шараларына талдау 

жасаңыздар. 

 

№3 тапсырма: ИСЛАМДАҒЫ НЕГІЗГІ АҒЫМДАР 

Тапсырма: 

1. Исламдағы негізгі ағымдардың пайда болу тарихының 

алғышарттары 

2. Исмаилизмнің пайда болуы және генезисі 

3. Эмонация идеялары және неоплатонизмнің исламдағы 

әсері. 

Әдістемелік нұсқаулар: Ислам дінінде ӛзіндік қалыптасқан 

принцитер әсерінен, әрі тарихи-әлеуметтік-саяси хал-ахуалға 

байланысты діншілдердің екі топқа бӛлінуі қоғамды ҥлкен 

резонанс тудырды.  Нәтижесінде діни сенім екі лагерьде  жетіле 

бастады. (суннизм және шиизм)  
Бір ағымы – исмаилизм. Оның тарихы ҥнділік, ирандық, 

гректік сенімдерге, сонымен қатар пифагоризмге, 

неопифагоризмге сіңісуінің ӛзі бір тарихи саты саналады. 

 

№4 тапсырма: МҰСЫЛМАНДЫҚ ИДЕОЛОГИЯНЫҢ 

ҚАЛЫПТАСУЫ 

Тапсырма: 

1. Каламның қалыптасуы және ілімі 

2. Мутазалиттер тарихы және олардың теологиялық-

философиялық мәселелерді қалыптастырудағы орны 

3. Ислам догматтарын рационалды негіздеудің басты 

тәсілдері 

Әдістемелік нұсқаулар: Кейінгі мҧсылман жазушылары 

араб тайпалар қозғалысына «ар-ридда», яғни исламнан «бӛліну», 

«сенімнен кеткендер» деген арнайы мағына берген. Шындығында 

исламға кірген тайпалар аз болды, ал қалғандары мединалық 

қауымның ықпалында немесе саяси билігін мойындады, бірақ 

ӛздерінің кӛне сенімдерінде (политеизм, ханифизм немесе 
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христиандық) қала берді. Кейбір тайпалардан шыққан топтар 

Медина ықпалына еніп, исламды қабылдады. Бірақ мединалық 

ықпалды сезінбей, ислам жӛнінде ешқандай тҥсініктері болмаған 

тайпалар да болды. 

 

№5 тапсырма: МУТАЗИЛИТТІК ІЛІМНІҢ 

ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ӚКІЛІ 

Тапсырма: 

1. Қҧранның жаратылу идеясы 

2. Мутакалимдердің мутазалиттерге қарсы кҥресі 

Әдістемелік нұсқаулар: Ханифизм – жермен айналысушы 

Йемамда тҧрақтанған діни-моральды ілім және Батыс Аравияда 

тараған. 

Ханифизм – монотеизмнің арабтық формасы ретінде 

политеизммен кҥреске тҥскен. Әсіресе идолға табынушылыққа 

қарсы. Тайпалық және жергілікті қҧдайларға қарсы ӛздерінің 

ортақ рахманын қойып, олар жалпы арабтық дін идеясын 

кӛрсетті. Әсіресе ханифтерге Меккеде ерекше кҥрес жҥргізуге 

тура келді. 

Меккелік ханифизм тӛменгі тап ӛкілдерін қанағаттандыра 

алмады және ӛзіне тарта білмеді. Осындай жағдайда 

тҧрғындардың әлеуметтік қажеттіліг әсерінен меккелік ханифизм 

келесі даму кезеңіне ӛтті. Мҧны «ислам» деген атауға ие болған 

жаңа діннің пайда болуымен қарастырады. 

 

№6 тапсырма: ӘЛ-КИНДИ МҰСЫЛМАНДЫҚ ШЫҒЫС 

ФИЛОСОФИЯСЫНЫҢ НЕГІЗІН ҚАЛАУШЫ 

Тапсырма: 

1. Әл-Кинди және аристотелизм 

2. Материя және қозғалыс мәселесі 

3. Таным мәселесі 

Әдістемелік нұсқаулар: Әл-Кинди «алғашқы философия» 

деген тҥсінік ҧсынып, оған талдау берген. Нағыз биік әрі ізгілікті, 

әрі рухани философия, ол қандай болмасын, ақиқаттың себебі 

болатын алғашқы ақиқат туралы ғылым. Әл-Киндидің «алғашқы 

ақиқат» дегені туралы әлі де болса ойланған жӛн. Әйтеуір, белгілі 

болғаны, ал алғашқы философия алғашқы ақиқат туралы ғылым. 

Сірә, бҧл жерде философия мен жеке ғылымдар арасындағы 
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субординация аңғарылатынға ҧқсайды. Себеп тек философиялық 

ҧғым емес, ол жеке ғылымдарда, айталық, физикада да бар, ал 

себептің филсофиялық табиғаты алғашқы ақиқатқа байланысты 

анықталмақ. 

 

№7 тапсырма: ӘЛ-ФАРАБИ – ШЫҒЫСТЫҢ ЕКІНШІ 

ҰСТАЗЫ 

Тапсырма: 

1. Ӛмірбаяны және шығармашылығы.  

2. Әлеуметтік-этикалық кӛзқарастары 

3. Ғылымдарды жіктеуі 

Әдістемелік нұсқаулар: Фараби тану ісі бізде, негізінен, 

қолға алынған, оның біршама еңбектері орыс тіліне аударылды. 

Қазақшаланған әл-Фараби еңбегі әзірше шамалы және ғҧлама 

еңбектерінің орысша аудармасы кӛңілден шыға қоймайтын 

дәрежеде. Сондықтан оның еңбегін тура араб тілінен аударған 

жӛн болар. Былай деуге басты себеп, араб тіліндегі 

философтарды орысшаға аударғанда, олар біздің тҥркілік-қазақы 

ҧғымнан алыстап кетеді. Араб филососфтарының еңбегі 

тҥпнҧсқада бізге жақын, кӛптеген тҥсініктер, ҧғымдар қазақ 

дҥниетанымында ешбір аудармасыз сол араб философтары 

қолданған мәнде жҥр. Демек, арабшадан қазақшаға тікелей 

аударғанда кӛп ойлар ӛз бояуын жоғалтпай, ой толық, 

жҧлмаланбай жетеді. Фалсафа мен философияның (батыстық 

мәніндегі) тҥсініктерінде айырма бар. Олай болатыны фалсафа – 

мҧсылмандық ойлау принципіне негізделсе, философия 

христиандық менталитет негізінде. Діни партикуляризм міндетті 

тҥрде дҥниетанымдық ҥйлеспеушілікті туғызады.   

 

№8 тапсырма: МҰСЫЛМАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ 

ЕРКІН ОЙ 

Тапсырма: 

1. Әл-Разидің философиялық ілімі 

2. Әл-Маридің «Лузумий-ат» поэтикалық жинағы 

3. Омар Хаям – ақын, философ, ғалым 

Әдістемелік нұсқаулар: Философия мен діннің жақындығы 

сол, ол екеуі де дҥниегекӛзқарастың қоғамдық-тарихи формалары 

ретіндс дҥниені тҥсіндірудің және адамдардың санасы мен мінез-
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қҧлқына ықпал жасаудың ҧқсас мівдеттерін шешеді. Алайда 

олардың бір-бірінен айырмашылықтары да ораса зор.  

Орта ғасырдағы шығыстық дәстҥр ӛзіндік ерекшеліктермен 

танылады. Соның бірі – еркін ойға қатысты мәселе. Әрине кӛпшілік 

жағдайда еркін ойдың ӛзіндік маңызы зор болды. Яғни бҧл 

қоғамдық қҧрылысқа, ортадағы ӛзіндік алып отырға кемшіліктерге 

қатысты болған. Мҧсылмандық философиядағы еркін ой ӛкілдері 

ретінде әл-Рази, әл-Мари, Омар Хаям шығармашылығымен 

танысыңыздар және негізгі кӛтерген мәселелеріне зерделеп талдау 

жасаңыздар. 

 

№9 тапсырма: ТАЗА БАУЫРЛАР РАЦИОНАЛИЗМІ 

Тапсырма: 

1. «Таза бауырлардың» ҧйымдасу тегі 

2. Макрокосмос  пен микрокосмостың тепе-теңдік идеясы 

3. «Таза бауырлардың»  рационализмі және синкретизмі 

Әдістемелік нұсқаулар: «Таза ағайындар» негізінен 

мутазилиттер ілімін жалғастыра отырып дін мен философияны 

ажыратып, олардың бірлігін зерттеп, ғылым мен білімнің еркін 

ӛсуіне жол ашқан. Олар діндердің бірігіп, ақиқат іздеуіне 

шақырған. Бҧлардың айтуынша, шындық араб шариғаты мен грек 

философиясының білімінде деген. Кейін осы идеяны Фома 

Аквиант.. негізінде жҥзеге асырды. Яғни католик діні мен грек 

философиясын (Аристотельді) біріктіріп дҥниетанымның іргесін 

қалады. Сондықтан кезінде «таза ағайындар» жодамасы деп 

айтылатын еңбекті дін басшылары отқа ӛртетіп отырған. 

 

№10 тапсырма: ИБН-СИНА – ФИЛОСОФ ЖӘНЕ ҒАЛЫМ 

Тапсырма: 

1. Ибн-Сина – шығыс ғҧламасы, философы. Оның шығыс пен 

батыс европалық мәдениетінің дамуындағы ролі 

2. Ибн-Синаның «Наджат» және «Даныш-нама» - логикалық 

мәселелері 

Әдістемелік нұсқаулар: Ибн-Синаның философиялық 

еңбектерімен танысқан адам, оның тек Аристотель дәстҥрін 

ҧстанбағаны бірден кӛзге тҥседі, сондықтан да кейбір зерттеушілер 

ол Платон және Платин ілімдерін жақтаушы  деген пікірде. Осы 

пікірде шындық бар, себебі ибн-Синаны сопы ғалымдар «шейх» 
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деп атаған, демек, оның суфизмге қатыстығы да бар. Зерттеушілер 

ибн-Сина мен сопы ойшылы  Сухравардидің байланысы туралы 

айтады. 

 

№11 тапсырма: МҰЫЛЫМАН ӘЛЕМІНДЕГІ 

ФИЛОСОФИЯ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

Тапсырма: 

1. Низами және оның философиялық ойлары 

2. Хагани және оның пантеистік ілімі 

3. Насреддин Туси, оның «Аллаги – Насириі» 

4. Мҧхамед Физули және оның болмыс иерархиясы жӛніндегі 

ілімі 

Әдістемелік нұсқаулар: Орта ғасыр дәуіріндегі Шығыс 

елдерінің мәдениеті ӛзінің ӛркениет дәрежесіне кӛтерілгені 

бәрімізге белгілі. Бҧл кездегі мәдениетті, ӛркениетті және 

философияны алға дамытушы ӛкілдер сол кезең мәдениетіне сай 

«энциклопедист-ғалымдар» саналған. Осы мәселе тӛңірегінде ой-

пікірлеріңізді ортаға сала отырып, Ҧлы данышпандар қатарына 

жататын Низами, Хагани, Насреддин Туси және Мҧхаммед 

Физулилердің шығармашылық жолына тоқталып, талдау 

жасаңыздар. 

 

№12 тапсырма: ӘЛ-ҒАЗАЛИ – ШЫҒЫС МИСТИГІ 

Тапсырма: 

1. Әл-Ғазалидің философиялық-діни кӛзқарастары 

2. Әл-Ғазалидің «Гносеологиясы» және суфизмі  

Әдістемелік нұсқаулар: Әл-Ғазали ӛмірден баз кешіп, тҧрмыс-

тіршіліктегі барлық жақсылықтардан, атақ-даңқтан, байлықтан бас 

тартып, ӛз ғҧмырын ғылымды дін негіздерімен сабақтастыратын 

нәзік пернелерді іздеуге арнады, адам даналығы мен адамдардың 

барлық жиған-терген тәжірибесі олардың сезімдерімен және арман-

тілектерімен тоғысатын қҧпия қҧмғанды іздеп табу мақсатын алға 

қойып, ӛз еркімен дәруіш – софылық жолын қалап алды. 

 

№13 тапсырма: СУФИСТЕР 

Тапсырма: 
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1. Суфистік ордендер және олардың дәстҥрлі мистикасы, 

суфизмнің тілі және сырлары мен магия. Насреддин молданың 

таңғажайыбы. Махаббат ілімі 

2. Саади Ширази «Гҥлстан», «Бустан», «Ақылдың 4 саяхаты 

туралы» 

3. Сухраварди және оның «Хикмет Эмираг» 

Әдістемелік нұсқаулар: Алла ӛзінің рахымымен және асқан 

жомарттығымен мені осы науқастан сауықтырған соң менде 

ақиқатты іздеушілер тӛрт топқа бӛлінеді деген пікір қалыртасты: 

       1. Мутаккалимдер - ӛздерінің беделді және бар ғылымынан 

хабардармыз деп санаушылар. 

       2. Батынишылар – біліміміздің ерекшелігі оны ең 

жаңылыспайтын Имамның ӛзінен аламыз деушілер. 

       3. Философтар – логика (мантық) мен дәлел жағындамыз 

дегендер. 

       4. Суфийлер – ақиқатты ашуға тіке куә болу қабілетінен 

дәмелі, ақиқатқа аян жолымен жетуден ҥміткерлер. 

 

№14 тапсырма: ИБН-РУШД ФИЛОСОФИЯСЫ 

Тапсырма: 

1. Ибн-Рушд - ӛмірі мен қызметі 

2. Ойшылдың философиялық кӛзқарастары 

Әдістемелік нұсқаулар: Абу-л-Валид Мҧхаммед ибн-Ахмед 

ибн-Рушд 1126 жылы Кордовада туған, оның атасы Кордованың 

бас қадиі әрі заңгер болған, ол ӛз еңбектерінде философия мен 

діннің бірлігі туралы жазған. Ибн-Рушдтың әкесі  де осындай 

қызметте болған, бір себептерге байланысты тҥрмеге тҥскенде Ибн-

Бадждың кӛмегі арқасында одан босап шыққан. Ата дәстҥрдің 

сақтап Ибн-Рушд жас шағынан теология, заң білімі, араб әдебиетін 

меңгеріп, медицинаға ерекше ықыласын танытқан. 1153 жылы Ибн-

Рушд  Абу ал-Мумин тапсырмасымен Мароккоға барып, онда 

андолусиядағы сияқты оқу орындарын ашуға басшылық еткен, 

жоғарыда айтқан халиф Абу-Якуппен кездесуі 1169 жылы болған. 

Ғҧлама ӛміріндегі тағы да бір айшықты мезет туралы ӛзінің жазып 

қалдырған мынандай бір дерек бар. «Бір кҥні мені Ибн-Туфейль 

шақырып алып, «мен бҥгін әміршіміздің Аристотель шығармасын 

оқып отырып, әлде-небір мәселеге тҥсінбегенін, оның мәнісі 

Аристотельді тҥсінудің ауырлығы ме, әлде аудармашылардың 
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жіберген қателігі ме, сондықтан осы кітапты бір білетін адам 

тҥбегейлі оқып тҥсініп, соны дәлелді тҥрде жазып шықса деген 

ӛтініш білдірген». Осы іске сен лайықтысың, білімің жетеді, мен 

ӛзім айналысайын десем бір жағынан жас келді, екіншіден 

мемлекет ісінен қол тиер емес» - деді.  

 

№15 тапсырма: XIII-XIV ҒҒ. МҰСЫЛМАНДЫҚ ШЫҒЫС 

ФИЛОСОФИЯСЫ 

Тапсырма: 

1. Мҧсылмандық шығыс философиясының философия тарихы 

мен мәдениеттегі орны және мәні 

2 Мҧсылмандық шығыс философиясының антикалық 

философиямен байланысы 

3. Батыстағы философиялық ойлардың дамуына әсері 

Әдістемелік нұсқаулар: Арабтар салған дәстҥр немесе грек 

философиясын қайта жаңғырту XI ғасырдағы Батыс 

Европасхоластикасына негіз болды. Бҧл туралы кезінде И.Г.Гердер 

былай  деп жазған: «Арабтар болмаса Гербер те, Альберт Великий 

де, Вилла Новалық Арнольд те, Роджер Бэкон де, Луллия Раймунд 

та болмас еді. Олардың бәрі Испанияда арабтардан оқыды немесе 

солардың шығармаларын оқыды. Тіптен Фридрик II-нің ӛзі араб 

кітаптарын аударуға қамқор болып, ғылымдардың жандануына 

жағдай жасады» (И.Г. Гердер. Идеи к философии истории 

человечества. М., Наука, 1977, С7601).  

Осы мәселе туралы замандасымыз Рене Геноннында айтқан 

мына пікірлерін қосуға болады: «Схоластика деген атаумен 

танылған ортағасырлық философия: мҧсылмандық, иудейлік және 

христиандық болып бӛлінеді. Алайда, оның дәл осы мҧсылмандық 

саласы қалған екеуінің бастау кӛзі болды. Әсіресе, иудейлік 

схоластика Европада ол тҧста араб тілі арнасында гҥлденді. 

Мәселен, иудей философиясының кейінгі Спинозаға дейінгі 

ғасырларға дем берген Мҧса ибн- Маймунның аса маңызды 

шығармалары осыған кӛз жеткізді. Спинозаның ӛзінен де ибн-

Маймунның кейбір идеялары шаң беріп қалып отыруы тегін емес». 

(«Ақиқат», №7, 1994, 42-б.). Ортағасырлық схоластика болса 

В.Вунттың айтуынша жаңа заман философиясының басы болған 

(В.Вундт. Введение в философию. М., 1998, С.1390). 

Ұсынылатын әдебиеттер: 
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Пайдалануға ҧсынылатын әдебиеттерді жалпы пән бойынша 

берілген әдебиеттер тізімінде қарастыруға болады. 

 

2.6.1  Курс бойынша жазбаша жұмыстар тақырыптары 

Рефераттар тақырыбы 

1. Араб-мҧсылман философия тарихының ӛзіндік ерекшелігі 

2. Мҧсылмандық теологиядағы рационалдық тенденция 

3. Сопылықтың «Нҧрлану» теориясы 

4. Әл-Амари ӛмірі және шығармашылығы 

5. Әл-Бируни шығыстағы энциклопедист ғалым 

6. Науаидің прогрессивті идеясы 

7. Ибн-Туфейль және оның мҧсылмандық шығыс 

философиясындағы орны 

8. Әл-Фарабидің әлеуметтік-этикалық мәселелері 

9. Араб халифатының ойшылдары 

10. Орта Азия мен Қазақстанда ерекше тҥрде дамыған 

философия 

Бақылау жұмыстарының тақырыптары 

1. Ислам дінінің ӛзіндік ерекшелігі және мәдениеттегі орны 

2. Суннизм және шиизм тарихы 

3. Әл-Фараби сопылардың ҧстазы ретінде 

4. Сопылықтағы «ӛз еркімен кедейлену» мәселесі 

5. Орта Азия жерінен шыққан араб тілді ойшылдар 

6. Ибн-Туфейль: «Хай Якзанҧлы туралы романы» 

7. Парсы-тҥрік жҧртының ойшылдары 

8. Мҧсылмандық Испаниядағы Европалық философияның 

тарихи-мәдени кеңістігі 

9. Мҧсылман дҥниетанымындағы ағымдар 

10. Ғазали - ислам философиясын ғылыми дәрежеге кӛтеруші 

 

Пайдалануға ҧсынылатын әдебиеттер: 

1.Ал-Газали, абу Хамид. Воскрещение наук о вере (Ихйа 

улум ад-дин). Избранные главы. –М., 1991 

2.  Әл-Фараби. Философиялық трактаттар. –А., 1973 

3. Әл-Фараби. Әлеуметтік-этикалық трактаттар. –А., 1973  

4. Бертельс Е.Э. Избр. труды. Т. 3. Суфизм и суфийская 

литература. М., 1965 

5. Вопросы востоковедения. –Ереван, 1987 
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6. Грязневич П.А. Развитие исторического сознания арабов 

(VI – VIII вв.)/ Очерки истории арабской философии V – XV вв. -

М., 1982 

7. Ерасов Б.С. Культура, религия и цивилизация на Востока. 

–М., 1990 Еремеев  Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. –

М., 1990 

8. Иассауи Қ.А. Ақыл кітабы. –А., 1996 

9. Игнатович И.А. В посках счастья. –М., 1986 

10. Климович Л.И. Книга о Коране, его происхождении и 

мифологии.- М., 1986 

11. Крывелев И.А. История религии. –М., 1988 

12. Қҧран Кәрім 

13. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. –М., 1999 

1. Мусульманское право (структура и основные институты). 

–М., 1984  

2. Мусульманский Ренессанс. –М., 1983 

3. Средневековый Восток: История, культура, 

источниковедение. –М.,1980 

4. Таниева Р.К. Восточный Ренессанс. –Казань, 1988 

5. Шах. И. Суфизм. – М., 1980 

6. Чистяков Т.А. Арабский халифат. –М., 1982 

 

2.6.2 Курстық жұмыстар тақырыптары 

Курстық жұмыстар тақырыбы 

1. Ортағасырлық мҧсылман әлемінің ғылыми мҧрасы 

2. Ислам – дҥниетанымдық кӛзқарастың кӛзқайнары ретінде 

3.Мҧсылмандық шығыс философиясы және антикалық 

философия мҧрасы 

4. Суфизм және оның әлемдегі орны 

5. Омар Хаям философиясындағы бостандық бейнесі 

6. Ахмет Яссауи гуманизмі 

7. Ибн-Ата кӛзқарасындағы Қҧранның жаратылу идеясы 

8. Әл-Фараби және Абай 

9. Мҧсылман елдері ойшылдарына тән дҥниетаным 

10. Грек философиясындағы дәстҥрді жалғастырушылар 

ретіндегі араб ойшылдарының ролі 
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Әдістемелік нұсқау: Курстық жҧмысты орындау барысында 

келесі мәселелерді ескерген жӛн: 

- тақырыпқа қатысты дҧрыс материалдарды таңдай 

білу; 

- материалдармен зерделей, саралай отырып жҧмыс 

жасай білу; 

- курстық жҧмыс тақырыбының  ғылымилығын, 

ӛзектілі гін анықтай білу; 

- курстық тақырыпта кӛтерідіп отырған мәселеге 

қатысты жоспар мазмҧнын дҧрыс қҧра білу. 

 

Пайдалануға ұсынылатын әдебиеттер: 

Жалпы курс бойынша жазбаша жҧмыстарына берілген 

әдебиеттермен жҧмыс жасау 

 

2.7 Оқу сабақтарына бағдарламалық және мультимедиялық 

ілеспе 

Оқу жҧмыс жҧмыс бағдарламасы бойынша қарастырылмаған

  

2. 8  Ӛзіндік бақылау үшін тест тапсырмалары 

Тест сұрақтарының тізбегі 

1. Ислам дінінің заңдары: 

А) тариқат 

В) геас 

C) мағрипат 

D) конон 

E) шариғат 

 

2. «Қайырымды қала тҧрғындары» еңбегінің авторы: 

А) Әл-Газали 

В) Ибн-Сина 

C) Кант 

D) Әл-Фараби 

E) Ибн-Рушд 

 

3. Тҧңғыш Араб философы, Шығыс перипатетизмінің 

бастаушысы: 

А) Әл-Фараби 
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В) Әл-Кинди 

C) Әл-Бируни 

D) Ибн-Сина 

E) Әл-Газали 

 

4.Тӛменде кӛрсетілген философтардың қайсысы ортағасырлық 

араб тілді философтарға жатады: 

А) Вольтер, Руссо, Дидро 

В) Сократ, Платон, Аристотель 

C) Тойнби, Шпенгелр, Вебер 

D) Кант, Фихте, Гегель 

E) Әл-Фараби, Ибн-Сина, Ибн-Рушд 

 

5. Сопылық ілімде кемелденудің неше сатысы бар: 

А) 3 

В) 4 

C) 5 

D) 2 

E) 1 

 

6. Әл-Фарабидің пікірінше бақытқа жетудің жолдары: 

А) жан қҧмарлығы, саналығы 

В) ерекше жаралған дене қҧрылысы, жан қҧмарлықтары, ой-

парасаты 

C) рухани байлығы 

D) ықыластылығы, тән қҧмарлығы 

E) ерекше жаралған дене қҧрылысы 

 

7. Ізгілікті қала туралы және қоғамның қажетті қҧрылысы 

туралы идеяларды ҧсынған «Екінші ҧстаз», IX-X ғғ. Араб тілдес 

философтың аты кім: 

А) Хайдеггео 

В) Аристотель 

C) Әл-Фараби 

D) Ибн-Сина 

E) Конфуций 

 

8.  Сопылық философияның негізін салушы: 
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А) Әл-Фараби 

В) Қашғари 

C) Бируни 

D) Баласағҧн 

E) Яссауи 

 

9. Әл-Ғазалидың сҧлулық, музыка мен поэтикалық ӛнер туралы 

ілімдері философияның қай тарауына жатады: 

А) Онтологияға 

В) Эстетикаға 

C) Этикаға 

D) Гносеологияға 

E) Психологияға 

 

10. Антропоцентризм адамды тҥсінеді: 

А) Ғалам орталығы ретінде 

В) Табиғат орталығы 

C) Мемлекет орталығы 

D) Қоғам орталығы 

E) Әлем орталығы 

 

11. Исмаилизм философиясының ірі ӛкілі: 

А) Ибн-Бадж 

В) Ибн-Туфейль 

C) Әл-Кирмани 

D) Ибн-Араби 

E) Әл-Газали 

 

12. Қҧдай және әлем туралы оқытатын ілім: 

А) дуализм 

В) экзистенциализм 

C) сенсуализм 

D) детерминизм 

E) пантеизм 

 

13. Араб перипатетизм мектебі: 

А) Исламизм 

В) Суфизм 
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C) Адала 

D) Ишракизм 

E) Фалсафа 

 

14. Ибн-Рушд «жоққа шығаруды жоққа шығару» ӛз еңбегін қай 

философпен ӛзара пікір таласта жазды: 

А) Ибн-Туфейль 

В) Әл-Ғазали 

C) Ибн-Халдун 

D) Ибн-Бадж 

E) Әл-Фараби 

15. Табиғат философиясының негізін қалаған мектеп: 

А) иондық философтар 

В) перипатетиктер 

C) академиктер 

D) софистер 

E) элеаттар 

 

16. «Емшілік ілімінің каноны» және «Емшілік кітабы» авторы: 

А) ибн-Рушд 

В) ибн-Сина 

C) Ибн-Халдун 

D) Ас-Сухрабарди 

E) Яссауи 

 

17. Шығыс мәдениетіне тән емес ерекшелік: 

А) ӛз байлығын капиталға айналдыру 

В) жерлестік дәстҥрі арқылы топтасу 

C) жеке индивид қауымдастықтан бӛлінбеді 

D) тапқа бӛлінбеушілік 

E) ӛз байлығын жерге жҧмсады 

 

18. Қандай схоластикалық мектеп Ибн-Рушдтың іліміне 

неғҧрлым кӛбірек ықпал жасады: 

А)  Томизм 

В) клюнийцтер 

C) Шартрлық мектеп 

D) Сен-Викторлық мектеп 
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Е)Латиндық аверроизм 

 

19.  «бақыт жолын сілтеу» трактатының авторы: 

А) Ибн-Туфейль 

В) Әл-Ғазали 

C) Ибн-Халдун 

D) Ибн-Бадж 

E) Әл-Фараби 

 

20. Қай ортағасырлық ғалым алгебра ғылымын ашып, 

«алгоритм» және «логаритм» ҧғымдарын енгізді: 

А) Бируни 

В) Жалаири 

C) аль-Хорезми 

D) Ибн-Сина 

E) Қашғари 

 

Дҧрыс жауаптардың кілттері 
Сҧрақ номері Дҧрыс жауап 

(A , B,  C,  D,  

1E) 

Сҧрақ номері Дҧрыс жауап 

(A , B,  C,  D,  E) 

1 Е 11 С 

2 D 12 Е 

3 В 13 Е 

4 Е 14 В 

5 В 15 А 

6 В 16 В 

7 С 17 А 

8 Е 18 Е 

9 В 19 Е 

10 В 20 С 

 

Студенттердің білімін бағалау критериі 
Дҧрыс жауаптар саны Баға 

19-20 Ӛте жақсы 

16-18 Жақсы 

10-15 Қанағаттанарлық 

10 балдан тӛмен Қанағаттанарлықсыз 
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2.9 Курс бойынша емтихан сұрақтары 

1. Араб-мҧсылман философиясының пәні мен зерттеу обьектісі 

2. Мҧсылмандық шығыс философиясының зерттелу деңгейі 

3. Ортағасырлық мҧсылман әлемінің ғылыми мҧрасы 

4. Мҧсылмандық шығыс философиясының кӛзқайнары 

5. Суннизм және шиизм – исламдағы негізгі ағымдар 

6. Исмаилизмнің пайда болу тарихы және басқа ілімдерге енуі 

7. Мҧсылмандық идеологияның қалыптасуы 

8. Каламның қалыптасуы және ілімі 

9. Мутазилиттік ілімнің қалыптасуы және мән-мазмҧны 

10. Әл-Кинди философиясы 

11. Әл-Фараби мҧсылмандық әлемнің «екінші ҧстазы» ретінде 

12. Әл-Фарабидің философиялық кӛзқарастары 

13. Мҧсылмандық философиядағы еркін ой 

14. Омар Хаямның дҥниетанымы 

15. Таза бауырлар рационализмі 

16. Ибн-Сина – философ және ғалым ретінде, логикалық 

мәселелері 

17. Мҧсылман әлеміндегі философия және ғылым 

18. Халдунның философиялық кӛзқарастары 

 19. Ахмет Яссауи гуманизмі және оның мҧсылмандық  шығыс 

мәдениетіндегі әсері 

20. Әл-Газали – шығыс мистигі 

21. Сопылықтың философиялық негізі 

22. Ибн Рушд философиясы 

23. Ибн Рушдтың европа философиясына әсері 

24. XIII-XIV ғғ. Мҧсылмандық шығыс философиясының ӛзіндік 

ерекшеліктері 
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