
1 
 

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 
 

Р.Б. СҮЛЕЙМЕНОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫСТАНУ ИНСТИТУТЫ  
НҰР-МҮБАРАК ЕГИПЕТ ИСЛАМ МӘДЕНИЕТІ УНИВЕРСИТЕТІМЕН  

 
 

 
 

 
                             
 

 
VI ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФАРАБИ ОҚУЛАРЫ 

Алматы, Қазақстан, 2019 жыл, 2-12 сәуір 
 

 
«ӘЛ-ФАРАБИДІҢ РУХАНИ-МҰРАСЫ МЕН  

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ШЫҒЫС» атты 
халықаралық ғылыми-практикалық конференция  

МАТЕРИАЛДАРЫ 
3 сәуір 2019 жыл 

 
 
 

VI МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФАРАБИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ  
Алматы, Казахстан, 2-12 апреля 2019 годa  

 
 

МАТЕРИАЛЫ 
международной  научно-практической конференции  

«ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ АЛЬ-ФАРАБИ И  
СОВРЕМЕННЫЙ ВОСТОК» 

Алматы, Казахстан, 3  апреля 2019 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алматы 
«Қазақ университеті» 

 2019 
 



2 
 

 
 
 
 
 

Редакциялық алқа: 
Палтөре Ы.М.,  Дербісәлі Ә.Б., Надирова Г.Е., Таджикова К.Х., Ғабдуллин К.Т.,  

Джакубаева С.Т.,  Коптилеуова Д.Т.,  Батырхан Б.Ш. 
 

Жауапты редактор: Коптилеуова Д.Т. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
«Әл-Фарабидің рухани-мұрасы мен қазіргі заманғы шығыс»: халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдары (Қазақстан: Алматы қаласы, 03 сәуір 2019 ж.). / жауап.ред.:                   
Көптілеуова Д.Т. – Алматы: Қазақ университеті, 2019. – 174 б. 

ISBN 978-601-04 
 
Бұл жинаққа «ӘЛ-ФАРАБИДІҢ РУХАНИ-МҰРАСЫ МЕН ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ШЫҒЫС» атты 

халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары еніп отыр. Жинақтағы ғылыми 
зерттеулер ұлы ойшылдың өмірі мен жұмысының әр түрлі аспектілерін қамтиды. Жинақ философ, 
педагог, филолог, фарабитанушыларға, жоғары оқу орындарының оқытушыларына, докторанттар, 
магистранттар мен жалпы  оқырмандарға арналады. 

 
 
 
 
ISBN 978-601-04- 

 
 
 
 

© Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2019 
 
 



3 
 

1-СЕКЦИЯ.  ӘЛ-ФАРАБИДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ МҰРАСЫ ЖӘНЕ  
«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 

 
 
 
 

                              
Әбсаттар қажы Дербісәлі 

ҚР ҰҒА-ның корреспондент мүшесі 
Р. Сүлейменов атындағы Шығыстану институтының директоры, 

филология ғылымдарының докторы, профессор 
shighistanu@mail.ru 

 
ДАЛАНЫҢ ДАНА ПЕРЗЕНТІ 

(2020 ж. Әбу Насыр әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл толады) 
 

Түйін сөздер: Әбу Насыр Әл-Фараби, туған жылы, туған жері, екінші ұстаз. 
                                                             

 1975 жылы Алматыда тұңғыш рет қазақ жерінің кемеңгер перзенті, Отырарлық ұлы ғалым Әбу 
Насыр әл-Фарабидың туғанына 1100 жыл толуы ЮНЕСКО-ның айтулы мерзімдер календарына 
кіргізіліп, үлкен салтанатпен аталып өтті. Оның алдында Қазақ ССР Ғылым академиясы Философия 
және право институты жанынан ашылған әл-Фараби ғылыми-зерттеу орталығы Отырар ойшылының 
араб, ағылшын, неміс, француз, чех және т.б. тілдердегі бірқатар шығармаларын дүниежүзінің түкпір-
түкпірінен жинап, Алматыда қазақ, орыс тілдеріне аударып жариялады. 

Жалпы Әбу Насыр әл-Фарабиді әлемдік, Кеңес және Орта Азия мен Қазақстан ғалымдары   
М. Штейншнейдер, Г. Зутер, Ф. Дитерици, А.Решер, Б. Ғафуров, С. Григорян, А. Сағадиев,  
Ю. Завадовский, Ә. Марғұлан, А. Машанов, О. Жәутіков, А. Қасымжанов, Ә. Нысанбаев,  
Ә. Дербісәлиев, А. Көбесов, М. Бурабаев, Қ. Жарықбаев, М. Хайруллаев, К. Тәжікова және т.б. зерттеді. 
Олар кезінде  жекеленген  монографиялар мен аса құнды мақалалар жазды. 

Сөйтіп Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған дәуір данышпанының еңбектерін зерттеу 
елімізде де 70 жылдардан бастап қолға алынды, қарқынды жүрді. Докторлық, кандидаттық 
диссертациялар қорғала бастады. Содан бері де біраз жыл өтті. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін 
де бұл игі  іс тоқтаған емес. Еліміз егемен болған соң бұл игілікті іске әсіресе кең жол ашылды. Әбу 
Насыр әл-Фараби атындағы ұлттық университетте ұлы баба шығармашылығын зерттейтін ғылыми 
орталық құрылды. Олар бірнеше халықаралық және республикалық та ғылыми теориялық және 
практикалық конференциялар өткізді. Мен де бұл істің басы қасында болып келем.  

Йә, алдағы 2020 жылы Әбу Насырдың туғанына 1150 жыл толмақ. Оны биік деңгейде өткізу жайлы 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ғалымдары тиісті мекемелерге ұсыныс жасады. Соған байланысты ҚР 
Сыртқы істер министрлігі ҚР мәдениет және спорт министрлігіне хат жолдап, әуелі Әбу Насырдың дәл 
туған жылын, туған жерін және ата-тегін анықтау мәселесін тапсырды. Мәдениет мекемесіндегілер 
оларды анықтауды ҚР Білім және ғылым министрлігіне тапсырды. Ол ұлы ғалым атын алып отырған 
жоғары оқу орнына және Р. Б. Сүлейменов атындағы шығыстану институты мен Ш.Ш. Уәлиханов 
атындағы Тарих және этнология, Философия, саясаттану және дінтану институттарына жүктелді. 

ҚР Сыртқы істер министрлігінің ресми хатында: 
«Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің Әбу Насыр Әл-Фарабидің 1150 

жылдық мерейтойын ЮНЕСКО-ның 2020-2021 жылдарға арналған атаулы күндері және оқиғалары 
күнтізбесіне ұсынуға қатысты хатын қарастырып, келесіні хабарлайды. 

Аталған мәселені пысықтау барысында Әл-Фарабидің туған жылына қатысты ғылыми ортада 
бірыңғай пікірдің жоқ екендігі және түрлі деректердің кездесетіні туралы ақпаратты ҚР Білім және 
ғылым министрлігі мен ҚР Мәдениет және спорт министрлігі жинақтағаны белгілі. 

Осыған орай, Әбу Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойын атап өту мәселесін пысықтап, 
жинақтау ҚР Мәдениет және спорт министрлігіне жүктелгенін, сонымен бірге айтулы тұлғаның туған 
жылын ЮНЕСКО-ның атаулы күндері және оқиғалары күнтізбесіне ұсыну ҚР Білім және ғылым 
министрлігіне  қарасты Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің бастамасы екенін ескере отырып, ғалымның 
туған жылына қатысты даулы мәселені талқылау бойынша кездесуді Министрліктер үйінің 
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ғимаратында Сіздердің екі мемлекеттік органның уәкілетті тұлғаларының төрағалығымен өткізгенді 
жөн деп санаймыз» делінген. 

Сонымен Р. Сүлейменов атындағы Шығыстану институтының атынан мен де осы мәселені 
зерделеуге кірістім. 

Орта ғасырларда  қазақ жерінен шыққан, еңбектерін қасиетті Құран тілі - араб тілінде жазған 
ғалымдар мен кемеңгер ойшылдар  көп.  Солардың ішіндегі ең көрнектісі, әрине екінші Аристотель 
атанған Әбу Насыр Мұхаммед әл-Фараби. 

Оның өмірі мен шығармашылығын зерттеуді жаһан ғалымдары (АҚШ, Еуропа, Азия, Африка) күні 
бүгінге дейін жалғастырып келеді. Ең әуелі мен Әбу Насыр өз шығармаларын туындатқан араб 
тіліндегі қайнар көздерге үңілдім. 

1. Әбу Насыр әл-Фарабидің тегі жайлы араб тілді дереккөздер не дейді? 
    Ортағасырлық шежіреші, тарихшы ғалымдардан: 
- Джамал ад-дин Әбу-л Хасан Әли бин Йусуф әл-Қифти (1172-1248) «Мұхаммед бин Мұхаммед 

бин Тархан Әбу Насыр әл-Фараби»; 
- Ибн Әби Усайбиға (1203-1270)  «Әбу Насыр Мұхаммед бин Мұхаммед Узлаг (Ұзлақ, Ұзақ – 

түркі есімі, араб қаламгерлері және Еуропа ғалымдары да оны бұрмалап жазуы мүмкін – Ә.Д.) бин 
Тархан»; 

- Ибн Халликан (1211-1282) «Мұхаммед бин Мұхаммед бин Тархан бин Аузалаг» (Узлағ, яки 
Ұзақ болуы мүмкін)» деп көрсетсе, 

- Әбу Насыр әл-Фарабидің «Музыканың үлкен кітабы» атты 1500 беттен тұратын еңбегінде  
ғалымның аты-жөні: «Әбу Насыр Мұхаммед бин Мұхаммед бин Тархан бин Узлағ әл-Фараби» деп 
жазылған. 

Ал замандасымыз Фаруқ Саъд Әбу Насырдың өмірі мен шығармашылығына арналған 
монографиясында  оны «Әбу Насыр Мұхаммед бин Мұхаммед бин Тархан бин Узлағ әл-Фараби ат-
түрки» деп көрсеткен.  Ал өзге ел оқымыстылары ше? 

Иран. Ирандық ғалымдар «ат-түрки – түркілік» деген сөзді әдетте жазбайды. Өйткені олар Әбу 
Насыр әл-Фарабиді парсы текті санайды. 

Дін қызметінде жүргенде бірде Теһранда өткен халықаралық конференцияға бардым. Арасында 
әдеттегідей Иранның ұлттық кітапханасында болдым. Кітапхана директоры Иран президентінің 
мәдениет жөніндегі  кеңесшісі де екен. Әңгіме арасында  Әбу Насыр әл-Фарабиді қазақ жерінің 
перзенті деп қалып ем, ол: 

- «Әл-Фараби Иран ғалымы» деді. Кітапхананың үлкен залдарының бірі де Әбу Насыр әл-Фараби 
атымен аталады екен.  

Мен Әбу Насырдың қазақ жерінің перзенті екенін  дәлелдеуге тырысып ем, ол бастырмалатып өз 
дәлелін келтіріп, көнбеді. 

- Отырар перзентін Иран ғалымы дейтіндей сіздің қандай уәжіңіз бар дедім. 
- «Әбу Насыр Орта Азияны саманидтер билеген кезде өмір сүрген, Саманидтер парсылар еді» - деді 

ол. 
Қазақ жерінің оңтүстігі Саманидтердің билігінде бар-жоғы 180 жыл ғана болды. Оның өзінде олар 

тек билік басында ғана тұрды. Ал жергілікті халық түркі тектілер еді дедім мен өз уәжімді айтып. 
Ортағасырлық араб ғалымдары да Әбу Насыр әл-Фарабиді Арыс өзенінің Сырдария өзеніне құяр 
сағасындағы Отырар шаһарында туған деген. Отырар кейіннен Фараб аталды. Әбу Насырдың 
өмірбаяны жайлы ортағасырлық шежіреші Ибн Халликан (1211-1282) біраз дерек қалдырған. Оның 
еңбегі сіздердің кітапханаларыңызда болса керек. Директор-кеңесші мырза көмекшісіне кітапханадан 
Ибн Халликанның «Ұлы адамдардың қазасы жайлы кітап» атты еңбегін алдыртты. Қосылып оқыдық. 
Онда Әбу Насыр Иранда туған деген сөз жоқ еді. Ибн Халликан: «Әбу Насыр Мұхаммед бин Мұхаммед 
бин Тархан бин Аузлаг [Ұзақ] «ал-Фараби, түрік [текті], көрнекті ойшыл (ал-Хаким)...» делінсе, тағы 
бір жерінде «Әбу Насыр түркі  [текті] еді, ол «өз елінде туып, өз елінде өсті... Ол түркі тілін және 
өзге де тілдерді білді, бірақ араб тілін емес. Араб тілін оқуды бастаған ол, оны кемеліне жеткенше 
игерді, сонан соң ғана ойшылдық ғылымдар (улум ал-хикма) жайымен, яғни (философиямен – Ә.Д.) 
айналысты» деп жазылған. Сөзден ұтылған директор-кеңесші амалсыз үнсіз қалды. 

[Абу-л Аббас Шамс ад-дин Ахмед бин Мұхаммед бин Әбу Бакр бин Халликан Уафайат әл-ағйан уа 
абна аз-заман. Бейрут [жылы көрсетілмеген], 5 том, «Әл-Фараби әл-файласуф» - «әл-Фараби философ», 
153-157-беттер]. 

АҚШ. Әбу Насыр әл-Фарабидың библиографиясына арнаған еңбегінде АҚШ ғалымы Nicholas 
Rescher оның тегін: «Әбу Насыр Мұхаммед бин Мұхаммед бин Тархан бин Узлағ әл-Фараби»; 
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Германия. Атақты неміс шығыстанушысы Карл Брокельман (1868-1956) Отырар ғалымның  аты-
жөнін «Әбу Насыр Мұхаммед бин Мұхаммед бин Тархан бин Узалаг әл-Фараби; 

Түркия. Түрік ғалымдары  Ismet Binark, Nejat Sefergioglu Отырар ғалымын  «Әбу Насыр 
Мұхаммед бин Мұхаммед бин Тархан бин Узлик әл-Фараби ат-түрки»;  

 - Тағы бір түрік ғалымы  Yasar Aydinli «Әбу Насыр Мұхаммед бин Тархан бин Узлағ әл-
Фараби»; 

- Түркияның Ислам энциклопедиясында «Әбу Насыр Мұхаммед бин Мұхаммед бин Тархан бин 
Узлағ әл-Фараби ат-түрки, 258/871-872 жылы туған деп саналады» деп жазған. 

Сонымен Отырар ғалымының тегін көпшілік деректерге жүгіне келе «Әбу Насыр Мұхаммед бин 
Мұхаммед бин Тархан бин Узлағ әл-Фараби ат-түрки» деп көрсеткенді жөн санауға болады. 

2. Әбу Насыр әл-Фарабидің туған жылы мәселесі: 
Өзбекстан. Әбу Насыр әл-Фарабидің туған жылы жайлы мұсылман шығысы және Еуропа 

ғалымдары арасында шынында да бірізділік жоқ. Олардың зерттеулеріндегі көрсетілген мерзімде 2-3 
жылдық айырым бар. Әбу Насыр әл-Фарабиді арнайы зерттеген өзбек ғалымы, академик Мұзафар 
Хайруллаев: «Год рождения Фараби в различных исследованиях указывается по разному, в советской 
литературе чаще всего 870» дейді. 

Араб тілді дереккөздер ше? 
- Сирия Араб Республикасының астанасы Дамаск шаһарының «Баб ас-сағир қабырыстанындағы  

Әбу Насыр зиратында: «Әбу Насыр әл-Фараби атымен көбірек белгілі Мұхаммед бин Мұхаммед бин 
Тархан бин Узлағ, [һижраның] 260 жылы [біздің жыл санауымыз бойынша 873 жылы Фараб 
шаһарында туған, һижраның 339 жылы  [950 жылы] қайтыс болды» деп жазылыпты. 

Жоғарыда аталған Фаруқ Саъд Әбу Насырдың туған жылын һижраның 259 жылы яғни 870 жыл; 
Nicholas Rescher (АҚШ) де  Әбу Насырдың туған жылын 870; 
Түрік ғалымдары (Түркия) Ismet Binark пен Nejat Sefergioglu Әбу Насырдың туған жылын 870;  
Әбу Насыр әл-Фарабидің өмірі мен шығармашылығын ұзақ жылдар зерттеген қазақ ғалымы, атақты 

философ, профессор Х. Қасымжанов (1931-2000) Мәскеуде шыққан «әл-Фараби» атты еңбегінде Әбу 
Насырдың туған жылын 870 деп көрсеткен. 

Бұдан шығатын қорытынды. Энциклопедист ғалымның тегін: «Әбу Насыр Мұхаммед бин 
Мұхаммед бин Тархан бин Узлағ әл-Фараби ат-түрки», ал туған жылын һижраның 258, яғни 870 
жыл деп көрсеткен жөн.  

Әбу Насырдың туған жылын анықтау мәселесі өткен ғасырдың 70-жылдары да көтерілген.  Онда 
ғалымдар мен үкімет орындары ақылдаса келіп, Отырар ойшылының туған жылы  870 деп көрсетуге 
келіскен. Сөйтіп оның туғанына 1100 жыл болдыға санап, 1975 жылы 1100 жылдығы тойланды. Араб 
елдері де (Ирақ Араб Республикасы және т.б.) осыған келісті. 

Өткен ғасырдың 60-жылдарының соңында жоғарыда айтылғандай, Алматыда әл-Фараби зерттеу 
орталығы құрылып, Әбу Насыр әл-Фараби еңбектері Еуропа және араб тілінен де орыс, қазақ тіліне 
аударылғанда, зерттеулер жүргізілгенде Мәскеу және Қазақстан ғалымдары да Отырар ойшылын «Әбу 
Насыр Мұхаммед бин Мұхаммед бин Тархан бин Узлағ әл-Фараби ат-түрки» және туылған мерзімін 
870-жыл деп көрсетіп отырды. 

ЮНЕСКО ортағасырлық ойшылдардың туған жылы мәселесі сөз болғанда 50-60-қа жуық жылдарға 
дейінгі алшақтықты ықшамдап жібереді екен. Ал Әбу Насырдың туған жылы туралы айырмашылық 
бірнеше жыл ғана. 

Әбу Насырдың туған жері (Фараб) жайлы: 
Орта ғасырлық араб тілді деректерде Фараб атты (қыстақтың) Өзбекстанда да бар екені айтылады. 
Өзбекстандағы Фараб  Бұхара қаласының батыс жағында, Әмударияға жақын жерде. Ал, деректердің 
басым көпшілігінде жоғарыда айтылғандай Әбу Насыр туған Фарабтың Арыс өзенінің Сырдарияға 

(Сайхун) құяр сағасында екені айтылады. Ғалымдар да осыны мойындайды. 
Ал Ауғаныстанда да Фараб деген қыстақ бар дегенге келсек, оның аты Фараб емес, Фарйаб. Ол 

Хорасан өлкесінде. 
Екінші дүниежүзілік соғысқа дейін шыққан еңбектерде тәжіктер Әбу Насырды Тәжікстанда, 

өзбектер Өзбекстанда туған деп келді. 
 Өткен ғасырдың 70-жылдарынан бастап қана Әбу Насыр әл-Фараби қазақ жеріндегі Отырарда 

(Фарабта) туған, түркі тайпасынан шыққан ғалым деп жазыла бастады. Бұл ретте Мәскеудегі КСРО 
Ғылым Академиясы Шығыстану институтының директоры, КСРО ҒА-ның академигі, тарихшы, ғалым 
Б. Ғафуров: «Әл-Фарабиді қазақ етіп көрсетуге тырысу да жасанды әрекет болады. Ол заманда ұлт 
болып бірігу процесі аяқталудан әлі тіпті алыс еді. Сол сияқты оны өзбек деп кесіп айту да 
әділеттілік бола қояр ма екен? Фактілер негізіне сүйене отырып, әл-Фараби кейін қазақ халқының 
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құрамына қосылған түркі тайпасынан шыққан.., дей аламыз» деп жазды. Бұған ешкімнің де осы күнге 
дейін  алып  қосары болған емес [Б. Ғафуров. Әл-Фарабидің әлеуметтік-этикалық көзқарастары 
туралы//әл-Фараби. Әлеуметтік-этикалық трактаттар. Алматы 1995, XVIII –бет.]. 

Алматыдағы Қазақ ұлттық университеті біраз жылдардан бері  Әбу Насырдың бірқатар 
шығармаларын шығарумен қатар, жыл сайын әл-Фараби оқуларын өткізуді дәстүрге айналдырды. 

2006 жылы наурыз айының бірінші онкүндігінде менің жетекшілігіммен, құрамында ҚазМУ-дің 
сол жылдардағы ректоры, академик Төлеген Қожамқұлов, Отырар ауданының әкімі Әлімжан Құртаев, 
Білім баспасының директоры жазушы, журналист Ж.Нұсқабаев, Шәуілдірдегі әл-Фараби музейінің 
меңгерушісі Абдулла Жұмашев болып Сирия Араб республикасына аттандық. 

Дамаскінің оңтүстік жағындағы «Баб ас-Сағир» қабырстанындағы Әбу Насыр әл-Фарабидің және 
қазақ жерінің тағы бір перзенті Сұлтан Захир ад-дин Бейбарыс (1287-1277) пен  кезінде крест тағушы 
Еуропалық басқыншыларды талқандаған Салах ад-дин әл-Аийубидің (1138-1193) зияраттарында да 
болдық. Елге оралған соң,  сапар жайлы мен Елбасы Н.Ә.Назарбаевқа баяндап бердім. Келесі 2007 
жылы 4-7 наурыз аралығында Елбасының  Сирияға ресми сапары болды. Онда мен де болдым. Сол 
жолы Н.Ә.Назарбаев әл-Фараби зиратын ретке келтіру, онда мәдени орталық салу жайлы Сирия 
үкіметімен келісе келе, ол үшін қаражат та бөлдірді. Ол нысанның аяқталғаны жайлы мен Сирияның 
бас мүфтиі доктор Бадр ад-Дин Хассуннан 2012 жылы Уфада Ресей мұсылмандарының құрылтайында 
бірге болып сұхбаттасқанда естіген едім. Сирияда соғыс тоқтаса, оның ресми түрде ашылатыны сөзсіз. 

Сириядағы Әбу Насыр зиратына біз Отырардан арнайы топырақ ала барып, баба зияратына қойдық. 
Қайтарда ұлы ғалым зиратынан туған жеріне де топырақ ала келдік. Отырарға жиналған  жұрт алдында 
облыс әкімі Болат Жылқышев Отырарда Әбу Насыр әл-Фарабиге рәмзи кесене салынатынын айтты. 
Бірақ ол  басқа қызметке ауысқан соң орындалмай қалды. 

2018 жылдың желтоқсан айының соңында Әбу Насырдың туған жыл, туған жері мәселесін 
талқылап бір шешімге келу үшін әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде, ректор академик 
Ғалымқайыр Мұтановтың төрағалығымен Түркия және ҚазҰУ, сондай-ақ Қазақстанның Р. 
Сүлейменов атындағы Шығыстану, Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология, Философия, 
саясаттану және дінтану институттарының белгілі ғалымдары бас қосты. Оған Астанадан арнайы 
келген ҚР Мәдениет және спорт вице-министр Ақтоты Райымқұлова да қатысты. Онда ғалымдар Әбу 
Насыр әл-Фарабидің өмірі мен шығармашылығына байланысты ойларымен бөлісті. Ғалымдар 
ЮНЕСКО-ға Қазақстан атынан хат жазып, 2020 жылы Алматыда Әбу Насыр әл-Фарабидің туғанына 
1150 жыл толуын кеңінен атап өту жайлы ұсынысты қолдады.  Мен сол мәжілісте Отырардан өзге де 
30-ға жуық ғалымдар мен ойшылдар және Әбу Насырға  байланысты мәселелерді зерделеп бас 
баяндама жасадым. Оны жиналған ғалымдардың бәрі қолдап, менің зерттеулеріме қолдау білдірді. 
Менің дәлелдерім мен уәждерім орнықты десті. 

Қорытынды: Әбу Насыр тек түркі халқы, оның ішінде қазақ жұрты ғана емес, бүкіл ислам 
өркениетінің, қала берді бүкіл дүниежүзінің мақтанышы, бүкіл адамзатқа ортақ ірі тұлға. Ал енді 
кемеңгердің қазақ жерінде туылғандығы біз үшін үлкен мақтаныш, сол үшін де біз өзімізді ұлы 
ғалымның ұрпақтарымыз деп мақтануымыз заңды деп ойлаймын. 
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Әбу Насыр әл-Фараби еңбектеріне коллаж 

 د .  حسن حسین مطر
 والفلسفة بجامعة نور مبارك مدرس العقیدة

 نظریة السعادة عند الفارابي
 مقدمة : 

المتأمل في موضوع الفلسفة ، یدرك على أنھ یدور حول ثالثة مباحث كبرى وھي : مبحث االنطولوجي : ویھتم بدراسة الوجود من حیث 
یھتم بدراسة قیم الحق والخیر والجمال، وقیمة الحق ھو موجود، ومبحث االبستمولوجي : ویعتنى بقضایا المعرفي ، مبحث االكسیولوجي : و

تخص علم المنطق ، وقیمة الخیر تخص علم األخالق ، وقیمة الجمال تخص علم الجمال ، ویعد موضوع السعادة، إحدى موضوعات الفلسفیة 
 األخالقیة .

سفة ا بھا وصنفوا فیھا ، وقد دار جدل كبیر بین الفالوتعد نظریة السعادة من النظریات التي شغلت فكر الفالسفة على مر التاریخ، وفاھتمو
 حولھا ، ویحاول ھذا البحث أن یتبین موقف الفارابي منھا ، باعتباره أحد عمالقة فالسفة اإلسالم  .

لروحي المذھب اوالحق فلسفة الفارابي تمتاز بظاھرتین : أحدھما : أنھا فلسفة ذات نزعة روحیة ، والثاني : أنھا ذات اتجاه صوفي واضح ، و
 والتصوف یقتربان في الواقع ویتالقیان في نواح كثیرة 

یل بوقد اھتم الفارابي بنظریة السعادة اھتماماً كبیراً ، حتى أنھ صنف فیھا المصنفات الخاصة ككتاب تحصیل السعادة ، وكتاب التنبیھ على س
ة ، والسیاسة المدنیة ، وكتاب الملة والفصول المنتوعة وغیرھا ، ال ینفك السعادة ، مع أن معظم مصنفاتھ األخرى ، كآراء أھل المدینة الفاضل

 عن الحدیث عنھا إطنابًا أو إیجاًزا .
وتبین بالبحث أن الفارابي یرى أن السعادة تعنى الخیر األعظم والفضیلة الكاملة،  ویدور ھذا البحث حول نظریة السعادة عند الفارابي ، وقد

تي تؤثر لذاتھا ، وكل ما عداھا من خیرات وفضائل تؤثر ألجلھا، وھكذا ترتبط السعادة بالفضیلة حیث إنھا فعل اإلنسان وھى وحدھا دون غیرھا ال
السعید  نبحسب الفضیلة التامة، وسعادة اإلنسان تكون في التفلسف والتعقل الذي تمارسھ النفس العاقلة من اإلنسان، وأكد الفارابي على أن اإلنسا

عیش بمفرده؛ بل إنھ كائن اجتماعي بطبعھ، واألصدقاء یعینون اإلنسان على بلوغ السعادة، وأما الخیرات الخارجیة فھي من العوامل ال یمكنھ أن ی
الحیاة  يالمساعدة لتحقیق السعادة لإلنسان، والسعادة تكون لإلنسان وحده دون غیره من الحیوانات؛ ألنھا ال تملك عقالً، وسعادة اإلنسان تكون ف

 نیا واآلخرة .الد
المباحث :  المقدمة : ففي سبب الموضوع  وأھمیتھ وفكرتھ وخطتھ ، وأما ویتكون ھذا البحث من مقدمة ، وثالثة مباحث ، وخاتمة ، أما 

تمل على أھم فتشتعریف السعادة وطبیعتھا وأنواعھا ، والثاني:  في تحصیل السعادة ، والثالث في السعادة واإلجتماع ، أما الخاتمة :  فاألول : في
 النتائج التي توصل إلیھا الباحث .

 المبحث األول في تعریف السعادة وبیان طبیعتھا :
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 .1السعادة في اللغة : مشتقة من فعل "سعد " بمعنى فرح واستبشر، والسعادة ھي الیمن ونقیضھا النحس والشقاوة  
راط الذى یعتبر من أھم الفالسفة القدماء ، یعرف السعادة بأنھا الشعور وقد دار جدل كبیر بین قدماء الفالسفة حول تعریف السعادة ، فسق

السعادة لیس في السعي للحصول على المزید،  سر“النابعة من النجاح ، فھى ال تأتى كھدایا أو مكافئات من الخارج ، ومن أھم أقوالھ في ذلك : 
 ”.بالقلیل إنما بتنمیة قدرتك على االستمتاع

أن السعادة شعور االنسان بالرضا حین یقوم بإنجاز ما یحققة بنفسھ حتى لو كانت مجرد إنجازات صغیرة أو بسیطة  وأما افالطون فیرى
السعادة ھي معرفة الخیر و “ كاالنتھاء من قراءة كتاب مفید وغیرھا من األمور التى من شأنھا أن تشعرك بالسعادة ومن أقوالھ عن السعادة: 

 ”.الشر
یصف السعادة ، بأنھا لیست كالمنحة أو الھبة یمنحھا لنا اآلخرون ولكن السعادة ھى شئ نقوم بصنعة وخلقة بأنفسنا ،  أما ارسطو فنجده فى

 ”.وأن السعادة تكون في قوتنا الداخلیة التى تتطلب منا حمایتھا من أى شئ یھددھا، ومن أقوالھ " السعادة تعتمد علینا نحن
ن تفعل في أ -التي ھي سعادتھا  -بي أن للنفس صحة ومرضاً ، كما للبدن صحة ومرض ، فصحة النفسفیرى الفاراأما عن رأي الفارابي :  

أن تفعل الشرور والسیئات واألفعال القبیحة ، وتسمى الھیئات التي  -الذي ھو شقاؤھا  –الخیرات والحسنات واألفعال الجمیلة أبداً ، ومرضھا 
 .2ائل ، والتي بھا تفعل الشرور واألفعال القبیحة بالرذائل والنقائص والخسائس تفعل بھا الخیرات واألفعال الجمیلة بالفض

 والسعادة بھذا المعنى ھي المطلوب األعظم ، والمقصد األسنى للنفس اإلنسانیة ، فالسعادة ھي غایة الغایات وال غایة بعدھا ، وما سواھا 
 عظم منھا ، حتى تكون ھي وسیلة لھا . وسیلة لھا ، وھي مطلوبة لذاتھا ، فلیس وراءھا علة أخرى أ

 یقول الفارابي في تعریف السعادة : " والسعادة ھي الخیر المطلوب لذاتھ ، ولیس تطلب أصالً وال في وقت من األوقات لینال بھا شیئا آخر
 . 3، ولیس ورائھا شیئاً آخر یمكن أن ینالھ اإلنسان أعظم منھا ) " 

االطالق وكل ما ینفع في أن تبلغ بھ السعادة وتنال بھ فھو أیضا خیر ال ألجل ذاتھ لكن ألجل لكن ألجل ویقول " والسعادة ھي الخیر على 
 . 4نفعھ في السعادة " 

 موال یخفى تأثر الفارابي في تعریف السعادة بأرسطو طالیس الذي قرر أن الخیر األقصى ھو السعادة ، وأنھا الغایة النھائیة لكل سلوك یقو
 . 5 بھ اإلنسان.

:طبیعة السعادة   
یرى الفارابي أن السعادة أمر مكتسب ، فال یولد إنسان سعید وإنسان شقي ، وإنما یسعد اإلنسان بفعلة اإلرادي الجمیل ، ویشقى بفعلة  

 اإلرادي القبیح ، وإنما یولد اإلنسان على استعداد فطري لكل من الخیر والشر .
دا ألفعال الكتابة أو الصناعة ، وإنما یولد اإلنسان باالستعداد الطبیعي لكل منھما ، فكذا في السعادة فكما ال یمكن أن یكون اإلنسان بالطبع مع

 . 6والسقاء ، واالستعداد ال یقال فیھ أنھ فضیلة ، كما أن االستعداد الطبیعي نحو أفعال الحیاكة لیس یقال فیھ حیاكة 
، ویقول " شأن الخیر في الحقیقة أن یكون ینال باالختیار واالرادة وكذا  7ھي مكتسبة "  یقول الفارابي : " أن األخالق كلھا الجمیل والقبیح

.  8الشرور باالرادة واالختیار"  
 :  أنواع السعادة

تبار عیمیز الفارابي بین أنواع من السعادات ، فھو تارة یقسمھا باعتبار الظن والیقین الى سعادة مظنونة وسعادة یقینیة ، وتارة یقسمھا با
 الدنیا واالخرة الى سعادة دنیویة وسعادة أخرویة . 

ذات لأما باعتبار الظن والیقین : فھو یمیز بین سعادة مظنونھ ، وھي التي یظن البعض أنھا سعادة ، والحق أنھا لیست لكذلك مثل : الثروة وال
 التي یسمیھا الجمھور خیرات . والكرامة وأن یعظم اإلنسان وغیر ذلك من األمور التي تطلب في ھذه الحیاة من

تطلب  اوأما السعادة الحقیقیة أو الیقینیة : فھي التي تطلب لذاتھا وال تطلب في وقت من األوقات لینال بھا غیرھا ، وسائر األشیاء األخر إنم
 لتنال بھذه ، فإذا نیلت كف الطلب .  

غیر أن تكون كذلك وسعادة ھي في الحقیقة سعادة وھي التي تطلب لذاتھا یقول الفارابي : و السعادة ضربان : سعادة یظن أنھا سعادة من  
ذه ھوال تطلب في وقت من األوقات لینال بھا غیرھا وسائر األشیاء األخر إنما تطلب لتنال بھذه ، فإذا نیلت كف الطلب ، وھذه لیست تكون في 

ة القصوى وأما التي یظن أنھا سعادة ولیست كذلك فھي مثل الثروة واللذات الحیاة بل في الحیاة اآلخرة التي تكون بعد ھذه , وھي تسمى السعاد
  9والكرامة وأن یعظم اإلنسان وغیر ذلك من التي تطلب وتقضى في ھذه الحیاة من التي یسمیھا الجمھور خیرات " 

لحیاة یاتین ، الحیاة األولي : وھي الحیاة المشاھدة ، وابأن لإلنسان ح –باعتباره فیلسوفاً مسلماً  -: فیرى الفارابي  وأما باعتبار الدنیا واآلخرة
 الثانیة : وھي حیاة اآلخرة وما بعد الموت.

- - 1 لسان العرب البن منظور -  
، أبو نصر الفارابي ، دار المشرق بیروت . وكما أن البدن إذا انحرف عن اعتدالھ ،  24 – 23فصول منتزعة ، ص - 2- -

ده الى اعتدالھ ویحفظھ علیھ ھو الطبیب ، فكذا إذا انحرفت المدینة في أخالق أھلھا عن االعتدال ، الذي یردھا الى الذي یر
 االستقامة ویحفظھا علیھا ھو المدني 

- 
، أبو نصر الفارابي ، دار المشرق بیروت واضح من ھذا تأثر الفارابي  106كتاب آراء أھل المدینة الفاضلة ، ص -  3 - -

و الذي یرى أن :" السعادة على التحقیق شيء نھائي مكتف بنفسھ مادام أنھ غایة جمیع األعمال الممكنة لإلنسان "بأرسط  
، أبو نصر الفارابي ، دار الشروق بیروت 72كتاب السیاسة المدنیة ، الملقب بمبادي الوجود ، ص  - 4 - -  

- - 5 م، دار الثقافة للنشر والتوزیع.1984ھد عبد المنعم مجاھد، ، ترجمة مجا  ستیس (وولتر)، ، تاریخ الفلسفة الیونانیة -  
م1993، الفارابي , 234,235كتاب فصول المدني ، ص  - 6 - -  

م1987، الفارابي ، سنة  17التنبیھ إلى سبیل السعادة  ، ص - 7 - -  
-    8 ، أبو نصر الفارابي ، دار المشرق بیروت . 105كتاب آراء أھل المدینة الفاضلة ، ص -  

. 1992،   52الفارابي  ،  - 9- -  
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دة اولذا نراه یقول : " األشیاء اإلنسانیة التي إذا حصلت في األمم وفي أھل المدن حصلت لھم بھا السعادة الدنیا في الحیاة األولى، والسع
 10ناس "القصوى في الحیاة األخرى أربعة أج

نیة یقیوالسعادة األولى یسمیھا : " السعادة الدنیا " من الدنو: وھو القرب ، أو من الدناءة: وھي القلة والحقارة ، وھي سعادة مظنونة ولیست 
 . 

عادة الدنیا  لى السباإلضافة ا -بھذا المعنى  –والسعادة في الحیاة اآلخرة فیسمیھا : " السعادة القصوى "  وھي البعیدة والعظمیة ، فھي قصوى 
. 11 

 فسعادة النفس اإلنسانیة ال تكون إال في كمالھا ، وال یتحقق كمالھا إال متى استعنت في قوامھا عن المادیات ، وتخلصت عن الجسمانیات ،
 یتحقق كمالھا وال بحیث تصیر من جملة الموجودات المجردة ، والجواھر المفارقة كالعقول العشرة ،فإذا لم تستغن عن األمور المادیة، فال

 سعادتھا.
السعادة ھي أن تصیر نفس اإلنسان من الكمال في الوجود إلى حیث ال تحتاج في قوامھا إلى مادة ، « ولذا یعرف الفارابي السعادة  بقولھ :  

 .12» الحال دائما أبدا و ذلك أن تصیر في جملة األشیاء البریئة عن األجسام و في جملة الجواھر المفارقة للمواد، وأن تبقى على تلك
وھذا عنده مبني على نظریة الفیض والعقول العشرة ، إذ الموجودات كثیرة وھي متفاضلة فیما بینھا بحسب ترتیبھا في الفیض ، ولما كانت 

كماال ، ولذا فمھما الموجودات المجردة والعقول العشرة متقدمة في الفیض ، كانت أكمل وأسعد من غیرھا ، ألن ما یتلوھا في الفیض أقل منھا 
ون دائما بل تك -الذي ھو آخر العقول صدوراً عن الموجود األول  -بلغت النفس في كمالھا وتجردھا وسعادتھا ، فإنھا لن تبلغ رتبة العقل الفعال 

ل نفوس فصادرة عن العقل الفعافي الرتبة ، إذ العقول صادرة عن الموجود األول الواجب بذاتھ ، أما ال -فضال عن العقول المتقدمة علیھ  –دونھ 
، ولذا فھو یقول " إال أن رتبتھا  13الواجب بغیره ، فالنفس في المرتبة الرابعة ، والعقل الفعال في المرتبة الثالثة ، وفرق كبیر بین ھذا وذاك  

 .14تكون دون رتیة العقل الفعال " 
ل تكون بأن تصیر نفس اإلنسان في مرتبة العقل الفعال فیقول : " والعقوفي كتاب السیاسة المدنیة یصرح الفارابي بأن السعادة القصوى ، 

اإلنسان  رالفعال فعلھ العنایة بالحیوان الناطق ، والتماس تبلیغھ أقصى مراتب الكمال الذي لإلنسان أن یبلغھ وھو السعادة القصوى ، وذلك أن یصی
ألجسام غیر محتاج في قوامھ الى شيء آخر مما ھو دونھ من جسم أو مادة أو عرض في مرتبة العقل الفعال ، وإنما یكون ذلك بأن یحصل مفارقا ل

 . 15، وأن یبقى على ذلك الكمال دائما " 
ولكن نالحظ أن الفارابي تارة یجعل كمال النفس وسعادتھا ، بسبب تأملھا وإتصالھا بالعقل الفعال الذي ھو مصدرھا ، وتارة أخرى یجعل 

الفعال للنفس االنسانیة من قوة ومبدأ ، بھ یسعى أو بھ یقدر اإلنسان من تلقاء نفسھ الى سائر ما یبقى علیھ من كماالت ، سبب ذلك ما یعطیھ العقل 
 . 16وھذا المبدأ ھو العلوم والمعقوالت األولى ، التي تحصل في الجزء الناطق من النفس 

 نات والنباتات من الشقاء والزوال ، والبعد عن مصدرھا .ویرى الفارابي أن األنفس التي لم تدرك ذلك ، فمصیرھا مصیر الحیوا
فكر بالفلسفة الیونانیة ، وخاصة في المسائل الغریبة عن ال -ومن تابعھ  –وال یخفى على الدارسین للفلسفة الیونانیة مدى تأثر الفارابي 

ل الفعال فقط ، دون اتصالھا بالمبدئ األول مباشرة ، وعدم اإلسالمي ، مثل نظریة الفیض والعقول العشرة ، وأن سعادة النفس في اتصالھا بالعق
 القول باللذة الجسدیة والبدنیة في اآلخرة ، ولذا لم تجد مثل ھذه األمور قبوال عند كثیر من مفكري األسالم .

 المبحث الثاني :  ما تحصل بھ السعادة : 
 یرى الفارابي  أن سعادة النفس تكون  بأمرین :

وإتصالھا بالعقل الفعال والتأمل في صنعة الصانع ، فالنفس الكاملة ھي التي ال یشغلھا جھة تحت عن جھة فوق، و ال  : سموھا أحدھما 
علیم ت یستغرق الحس الظاھر حسھا الباطن، وقد یتعدى تأثیرھا من بدنھا إلى أجسام العالم و ما فیھ ، و تقبل معلومات من الروح و المالئكة بال

ألرواح العامیة الضعیفة إذا مالت إلى الباطن غابت عن الظاھر، و إذا مالت إلى الظاھر غابت عن الباطن أما الروح القدسیة من الناس ، وأما ا
 فال یشغلھا شأن عن شأن .

واألفعال  «: اكتساب الفضائل باألفعال الجمیلة التي تصیر بھا النفس روحا قدسیة مطھرة من جمیع مفاسد الحیاة یقول الفارابي :  والثاني
 ألجل الاإلرادیة التي تنفع في بلوغ السعادة ھي األفعال الجمیلة ، والھیئات والملكات التي تصدر عنھا األفعال ھي الفضائل ، وھذه خیرات ھي  

 17» ذواتھا بل إنما ھي خیرات ألجل السعادة 
یاة األمم وفي أھل المدن حصلت لھم بھا السعادة الدنیا في الحویفصل الفارابي ھذه الفضائل فیقول : أن األشیاء اإلنسانیة التي إذا حصلت في 

 .األولى ، والسعادة القصوى في الحیاة األخرى أربعة أجناس: الفضائل النظریة والفضائل الفكریة والفضائل الخلقیة والصناعات العملیة
 .18تحتوي علیھا معقولة متیقنا بھا فقط فالفضائل النظریة ھي العلوم التي الغرض األقصى منھا أن تحصل الموجودات والتي 

                                                 
، ألبي نصر الفارابي ، قدم لھ وبوبھ وشرحھ الدكتور على أبو ملحم ، دار ومكتبة الھالل .  25تحصیل السعادة ، ص  - 10- -  
- -11 وھذا بخالف ارسطو الذي یرى أن السعادة تكون لإلنسان وھو على قید الحیاة فقط ، وعندما یموت ویفنى جسده فإنھ ال  -

ى السعادة على اإلطالق ، فالقول بأن السعادة ال تنفك عن اإلنسان بعد الممات یُعتبر قوالً فاسدًا. یحصل عل
.75أ، ص  1100، 11، ف 1األخالق، م  أرسطاطالیس،  

-    12 ولیست « ، أبو نصر الفارابي ، دار المشرق بیروت . یقول ابن سینا :  105كتاب آراء أھل المدینة الفاضلة ، ص -
جرد لذة جسمیة، بل ھي غبطة روحیة وسمر معنوي واتصال بالعالم العلوي ھي عشق وشوق مستمران، وما العشق السعادة م

  الحقیقي إال االبتھاج بتصور حضرة الحق وما الشوق إال الرغبة الدائمة في كامل ھذا االبتھاج
-    13 ، أبو 31، كتاب السیاسة المدنیة ، ص 75انظر تفصیل مراتب الموجودات في : كتاب آراء أھل المدینة الفاضلة ، ص -

 نصر الفارابي ، دار الشروق بیروت .
-    14 ،   105كتاب آراء أھل المدینة الفاضلة ، ص -  

، أبو نصر الفارابي ، دار الشروق بیروت  32كتاب السیاسة المدنیة ، الملقب بمبادي الوجود ، ص  - 15  -  
32وجود ، ص كتاب السیاسة المدنیة ، الملقب بمبادي ال - 16- -  

- - 17 106كتاب آراء أھل المدینة الفاضلة ، ص -   
، ألبي نصر الفارابي ، قدم لھ وبوبھ وشرحھ الدكتور على أبو ملحم ، دار ومكتبة الھالل . 25تحصیل السعادة ، ص  - 18  -  
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ل اوالفضائل الفكریة ھي : " السعادة تبلغ بأفعال ما إرادیة ، بعضھا أفعال فكریة وبعضھا أفعال بدنیة ، ولیس بأي أفعال اتفقت ، بل بأفع
.                        19محدودة مقدرة تحمل عن ھیئات ما أو ملكات ما مقدرة محدودة " 

اضلة ففالفضیلة الفكریة تحتاج إلى جودة التمییز وذلك من أجل التفریق بین األفعال الجمیلة واألفعال القبیحة واستنباط ما ھو أنفع في غایة  
 تتوقف على جودة التمییز في ھذه الفضیلة . ، والسعادة ال تحصل لنا إال بتلك باألفعال الجمیلة ، فإن السعادة إذن

: ھي األفعال التي تصدر عن اإلرادة اإلنسان وتتأثر بأمور طبیعیة واجتماعیة مختلفة , وطالما أن أفعال اإلنسان تختلف  والفضیلة الخلقیة
   20أعراضھا  باختالف الزمان والمكان فإن الفضائل الخلقیة تختلف باختالف األزمان والبلدان والشعوب وكذلك

: وھي كل صنف من أصناف المعرفة السابقة لھ صنائع تحوزه على أساس العلم والعمل أیضا , فتكون الصنائع  الفضیلة العملیة الصناعیة
یعمل صنف یحصل لنا بھا علم ما یمكن أن  صنف یكون لنا بھا معرفھ بالعلم فقط ویقصد بذلك صناعة الفلسفة، والثاني : : األول:  إذن صنفین

 . 21والقدرة على عملھ 
 المبحث الثالث : السعادة واالجتماع .

ین بیرى الفارابي أن اإلنسان الفرد ال یمكن أن یحقق الكمال والسعادة لنفسھ وحده ، وإنما یمكنھ تتحقق ذلك باالجتماع ، عن طریق التعاون 
كبر كان االنسان أسعد ، وأول درجات المجتمع السعید ھو المدینة ، وما األفراد فیما یحقق كمالھم وسعادتھم ، وكلما كان التعاون واالجتماع أ

 دونھا من القریة والمحلة والسكة والمنزل فال یحقق السعادة .
 . 22ولذا نجده یقول :  " فالخیر األفضل والكمال األقصى إنما ینال أوالً بالمدینة ، ال باجتماع الذي ھو أنقص منھا "  

 23أول مراتب الكماالت ، وأما االجتماعات في القرى والمحال والسكك والبیوت فھي االجتماعات الناقصة " ویقول " فالمدینة ھي 
والمجتمعات الكاملة والسعیدة عنده على ثالثة مراتب : العظمى والوسطى والصغرى ، فالعظمى اجتماعات المعمورة ، والوسطى إجتماع 

ھل مدینة في جزء من مسكن أمة ، والمدینة التي یقصد باالجتماع فیھا التعاون على تحقیق أمة في جزء من المعمورة ، والصغرى اجتماع أ
ة فیما دالسعادة ھي التي تسمى بالمدینة الفاضلة ، واألمة التي تتعاون على نیل السعادة ھي األمة الفاضلة ، واألمم متى تعاونت على جلب السعا

 .    24بینھا ، حققت المعمورة الفاضلة  
اون عمدینة التي یقصد باالجتماع فیھا التعاون على األشیاء التي تنال بھا السعادة في الحقیقة ھي المدینة الفاضلة ، واالجتماع الذي بھ یتفال

ضلة إذا فالعلى نیل السعادة ھو االجتماع الفاضل ، واالمة التي تتعاون مدنھا كلھا على ما تنال بھ السعادة ھي األمة الفاضلة ، وكذلك المعمورة ا
 . 25كانت األمم التي فیھا تتعاون غبى بلوغ السعادة  

ما ك و یشبھ الفارابي المدینة الفاضلة بالبدن التام الصحیح ، الذي تتعاون أعضاؤھا كلھا على تحقیق الحیاة الفاضلة وعلى حفظھا علیھا  ، و
القلب ، ومن األعضاء ما تقترب مراتبھ من ذلك الرئیس ،ألنھ یفعل أن البدن أعضاؤه مختلفة ومتفاضلة المراتب ، وأن رئیسھا عضو واحد وھو 

فعلھ ابتغاء لما ھو غرض الرئیس ، ومنھا أعضاء أخر فیھا قوى تفعل أفعاال ألغراض لیس بینھا وبین الرئیس واسطة ، وأعضاء تفعل على 
 حسب أغراض أعضاء أخرى ، الى أن تنتھي الى أعضاء تخدم وال ترؤس أصال .

المدینة ، یحب أن یكون رئیسھا أتم أعضاؤھا ، وكل واحد من أفراد المدینة لھ ھیئة وملكة یفعل بھا ما یقتضیھ مقصود الرئیس ، ویكون فكذا  
من ھي الى تبین أفراد المدینة ترتیبا یشبھ ترتیب أعضاء البدن ، فیكون من أفراد المدینة أولو المراتب األولى ، وأولو المراتب الثانیة ، حتى ین

 یفعلون بحسب أغراضھم ، فیخدمون وال یخدمون وھؤال أدنى المراتب  .
 . 26إال أن الفرق بین أعضاء البدن وأفراد المدینة ، أن أعضاء البدن تعمل بقوى طبیعیة ، أما أفراد الدینة فتفعل باإلرادة واالختیار 

ھي : المدینة الجاھلة والمدینة الفاسقة والمدینة المتبدلة والمدینة الضالة ویضاد ھذه المدینة الفاضلة عدة مدن كلھا لم تعرف السعادة الكاملة و
. 

 أما المدینة الجاھلة : فھي التي لم یعرف أھلھا السعادة وال خطرت ببالھم ، ولم یعرفوا من الخیرات إال ما ھو مظنون منھا في الظاھر ،
كریم والتعظیة ، فكل واحد من ھذه سعادة عند أھل الجاھلیة ، وأن السعادة العظمى كسالمة األبدان والیسار والتمتع باللذات وتخلیة الھوى والت

ء سة وشقاعندھم ھي في اجتماع ھذا كلھ ، وأن أضادھا من آفات األبدان والفقر وعدم التمتع باللذات وأن ال یكون مخلى وال مكرماً وال معظماً تعا
. 

 وهللا عزوجل والثواني والعقل الفعال ، ولكن تكون أفعالھا أفعال أھل المدن الجاھلة . وأما المدینة الفاسقة : فھي التي تعلم السعادة
غیر ذلك  ىوأما المدینة المبدلة : فھي التي كانت آراؤھا وأفعالھا في القدیم أراء وأفعال المدینة الفاضلة ، ولكنھا تبدلت واستحالت أفعالھا ال

. 
اة السعادة ، ولكن یعتقد أھلھا آراء فاسدة في هللا والثواني والعقل الفعال  ، ویكون رئیسھا ممن أوھم وأما المدینة الضالة : وھي التي تظن حی

 27أنھ یوحى إلیھ ولیس كذلك 

م 1987،    15تحصیل السعادة  الفارابي ،  ص   - 19- -  
م1987, 52, 51تحصیل السعادة  الفارابي ، ص  - 20 - -  

38, ص1993عاتي , - - 21 -  
، أبو نصر 31كتاب السیاسة المدنیة ، الملقب بمبادي الوجود ، ص 118راحع : كتاب آراء أھل المدینة الفاضلة ، ص - 22 - -

 الفارابي ، دار الشروق بیروت
، أبو نصر الفارابي ، دار الشروق بیروت 69كتاب السیاسة المدنیة  ، ص  - 23- -  

118 - 117المدینة الفاضلة ، ص كتاب آراء أھل  - 24 - -  
  118راجع : كتاب آراء أھل المدینة الفاضلة ، ص - 25 - -

119 -118راجع : كتاب آراء أھل المدینة الفاضلة ، ص  - 26  -  
آراء أھل المدینة الفاضلة ، ص  - 27  
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 د. مدیح عبد هللا عبد الجواد
 الفارابي العلم الممتع والدین المقنع

 مقدمة
لدنھ وبركات ، بسم هللا نبدأ قال تعالى : ( َوإِذَا َجاَءَك الَِّذیَن یُْؤِمنُوَن بِآیَاتِنَا فَقُْل َسَالٌم َعلَْیُكم ) فسالم علیكم من هللا ورحمة من  باسم هللا

بھ جمیعا  خالقنا جمعیا ، الذي خلق اإلنسان من طین واحد ، من التراب أوجدنا ، وبروحھ جعلنا نحیا ، فمصدر الطاقة الذي نعیش
مصدر واحد ، فنحن جمیعا صنع هللا ، لذلك أوحیكم باسم یا أخوتي ، یا أخوتي في األرض ، یا أخوتي في الروح ، یا أخوتي في 
 اإلنسانیة ، یا أخواتي في الدین فاإلنسان واحد ، واألخوة متعددة وبعد.

ھذه الحیاة ، وإلى إین المصیر بعد انتھائھا ، فھو مشغول العقل البشري یتطلع بشغف فطري الى معرفة الحكمة من وجودنا في رحاب 
بتلك األسئلة الفطریة : من أین جئت ؟ ومن جاء بي ؟ ولماذا جيء بي ؟ وإلى أین أتجھ ؟ ویرید إجابة صحیحة لتلك التساؤالت ، 
 واإلجابة ال تكون إال من الدین أو قابلھ .

یكفي ألصحاب ھذا الدین سواء كانت اإلجابة مقنعة أم ال ؟ ولكن المتدین بغیر  فالدین أجاب على تلك التساؤالت ولكن بمنظور خاص
 ھذا الدین ال یعترف بھذا المنھج سواء أكان مقنع أو غیر مقنع ، ألنھ معارض بمثلھ .

ھ بھ البعض ویكفر ب فتنبھ الفالسفة لھذا فحاولوا اإلجابة على تلك التساؤالت ولكن بأي منھج یجیبوا ؟ بنفس المنھج النصي الذي یؤمن
األخر اذا ال جدید ؛ ألنھ محصور في معتقد كل وأحد على حدة ، وعلیھ فقد بحثوا عن منھج أخر وفي نفس الوقت یقره الدین وال 
یرفضھ فكان المنھج ( العقلي ) ھذا المنھج الذي محوره القواسم المشتركة بین الناس جمیعا ، فاختار الفالسفة ھذا المنھج  رغم 

تھ ألنھ ملزم للجمیع ، خاصة وأن الثقة منزوعة من الطرفین في الدلیل النصي ؛ ألن كل واحد مصدق بمنھجھ مكذب لمنھج صعوب
 االخر .

ق وعلیھ فقد اختار الفالسفة اللغة التي ال وطن لھا لغة القواسم المشتركة لغة العقل التي ال یستطع أحد إنكارھا ولوال ھذه اللغة المتف
ل الدعى من شاء ما شاء ، لكن الكل ملزم بھذا المنھج العقلي  بحجة أنھ عاقل وال یستطع جحوده وإال لخرج من نطاق علیھا عند الك

 العقالء .
وبذا شرع الفالسفة في ابتكار منھج ال وطن لھ لوضع منھج للغة الحوار بین أھل االدیان من جھة ومن جھة أخرى للتوفیق بین الدین 

والعقل ، وكان من الفالسفة الذین نھجوا ھذا المنھج فیلسوفنا الفارابي بل كان من رواد وفرسان ھذا السباق لذلك  والفلسفة أو بین النقل
سوف نحصر حدیثنا عنھ لنرى ما قدمھ من منھج عالمي لدراسة الدین اإلسالمي مبینا عدم معارضھ للعقل وبالتالي كان منھجھ یتسم 

ین من عرضنا ھذا إبراز القیمة العقلیة المستوحاة من نصوص الشریعة اإلسالمیة لفلسفة الفارابي بالعلم الممتع والدین المقنع ، ھادف
، وأیضا تفعیل ھذه الفلسفة في وقتنا الحاضر لتستفید منھا األجیال المتعاقبة جیال بعد جیل في كل زمان ومكان ولتحقیق ذلك وضعتا 
 خطة كالتالي :

 إلى اللحد ) .سیرة ومسیرة ( الفارابي من المھد  •
 مؤلفات الفارابي ( مفتاح السعادة للعالم المعاصر ؛ ألنھا انطالق من العلم دون التخلي عن ثوابت الدین ) . •
 فلسفة الفارابي ( العلم الممتع والدین المقنع ) . •
 نظریة المدینة الفاضلة ( عالم المثل ). •

 ھذا الموجز وإلیك التفصیل : ـــ
 الفارابي

 سیرة ومسیرة
لفارابي من المھد إلى اللحد )( ا  

 أوال ـ حیاتھ .
 اسمھ : •

أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان الفارابي وسمي الفارابي "المعلم الثاني" نسبة للمعلم األول أرسطو واإلطالق بسبب 
 اھتمامھ بالمنطق ؛ ألن الفارابي ھو شارح مؤلفات أرسطو المنطقیة27.

 مولده : •
    ولد في مدینة فأراب في إقلیم تركستان عام ( 259: 339ھـ = 870: 950م)  ولھذا اشتھر باسمھ نسبة إلى المدینة التي عاش فیھا 
.27 

 نشأتھ : •
عكف الفارابي في مسقط رأسھ على دراسة طائفة من مواد العلوم والریاضیات واآلداب والفلسفة واللغات وعلى األخص      

 التركیة وھي لغتھ األصلیة بجانب معرفتھ للغات العربیة والفارسیة والیونانیة27.
 رحالتھ : •
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ھـ , وھو یومئذ یناھز الخمسین ، قاصداً العراق ، حیث أتم دراساتھ فیما بدأ فیھ في  310خرج الفارابي من بلده حوالي سنة       
المنطقي المسیحي یوحنا بن مسقط رأسھ وأضاف إلیھ مواد أخرى كثیرة ، فدرس في حّران الفلسفة والمنطق والطب على الطبیب 

حیالن ، ودرس في بغداد الفلسفة والمنطق على أبي بشر متى بن یونس ، وھو مسیحي كان حینئذ من أشھر مترجمي الكتب الیونانیة 
 الموسیقىومن أشھر الباحثین في المنطق ، ودرس في بغداد كذلك العلوم اللسانیة العربیة على ابن السراج ، وأتیح لھ فیھا أیضاً دراسة 

وإتمام دراساتھ في اللغات والطب والعلوم والریاضیات ، وال غرابة أن یتتلمذ في ھذه السن المتقدمة ، فقد كان دأب العلماء في ھذه 
العصور ، یطلبون العلم من المھد إلى اللحد تأثر بـ أرسطو، أفالطون، بطلیموس، الكندي أثر في شھاب الدین السھروردي، ابن باجة، 
 مال صدرا أبو الحسن العامري، موسى بن میمون .  تأثر بھ كل من ابن سینا وابن رشد27.

وكان ببغداد مدة ثم انتقل إلى سوریا وتجول بین البلدان وعاد إلى مدینة دمشق واستقر بھا إلى حین وفاتھ ، تنقل في أنحاء البالد     
 وفي سوریا، قصد حلب وأقام في بالط سیف الدولة الحمداني فترة ثم ذھب لدمشق وأقام فیھا حتى وفاتھ 27.

 صفاتھ •
 امتاز الفارابي بصفات عدة منھا :

ـ كثرة االطالع1  
ھـ  330كان الفارابي مولعاً باألسفار في طلب العلم ونشره واإلحاطة بشئون الجماعات ، فانتقل من العراق إلى الشام حوالي سنة 

، وأكرم وفادتھ ، وعاش في كنفھ منقطعاً إلى التعلیم والتألیف ، وكان في  حیث اتصل بسیف الدولة بن حمدان الذي عرف لھ فضلھ
أثناء إقامتھ بالشام یتنقل بین مدنھا وخاصة بین حلب (عاصمة الحمدانیین) ودمشق التي كانت في حوزتھم تارة وتخرج أخرى ، وقد 

ھـ. 339ا إلى دمشق حیث توفي سنة ھـ ثم رجع منھ 338سافر مرة من الشام إلى مصر ، وكان ذلك على الراجح سنة   
ـ الزھد والتقشف .2  

 -وقد آثر الفارابي حیاة الزھد والتقشف فلم یتزوج ، ولم یقتن ماالً ، ولم یشأ أن یتناول من سیف الدولة إال أربعة دراھم في الیوم 
قناعة منھ ، وكان في استطاعتھ وھو ینفقھا فیما احتاج إلیھ من ضروري العیش ، وقد اكتفى بذلك  -كما یذكر كثیر من الرواة 

المفضل عند الملك الجواد سیف الدولة بن حمدان أن یكتنز الذھب والفضة ویقتني الضیاع ، ویروى أنھ قد بلغ بھ التقشف أنھ كان 
أمداً طویال.یسھر اللیل للمطالعة والتصنیف مستضیئاً بقندیل الحارس ، ألنھ لم یكن یملك قندیال خاصاً ، وأنھ قد بقي على ذلك   

ـ العزلة والوحدة .3  
» وفیات األعیان«وكان یؤثر العزلة والوحدة لیخلو إلى التأمل والتفكیر ، وكان طول مدة إقامتھ بدمشق ، كما یقول ابن خلكان في 

یقضي معظم أوقاتھ في البساتین وعلى شواطئ األنھار ، فال یكون إال عند مشتبك ریاض ، حیث یؤلف بحوثھ ویقصد إلیھ تالمیذه 
 ومساعدوه 27.

 ثانیا : مؤلفاتھ.
وضع الفارابي عدة مصنفات وكان أشھرھا كتاب حصر فیھ أنواع وأصناف العلوم ویحمل ھذا الكتاب اسم إحصاء العلوم ، وقد       

ً من ھذ ً ولكن لم یصل إلینا حالیا ه المؤلفات إال بلغت من الكثرة ما جعل المستشرق األلماني ستینشنیدر یخصص لھا مجلداً ضخما
أربعون رسالة ، منھا اثنتان وثالثون رسالة وصلت إلینا في أصلھا العربي ، وست رسائل وصلت إلینا مترجمة إلى العبریة ، 
ورسالتان مترجمتین إلى الالتینیة . وقد طبع نصف مؤلفاتھ التي وصلت إلینا في أصلھا العربي في حیدر آباد والقاھرة وبیروت 

ال باقیھا مخطوطا، وكانت ھذه المؤلفات متنوعة كالتالي :وغیرھا ، والیز  
 .27إحصاء العلوم ألبي نصر الفارابي •
 .27إحصاء العلوم والتعریف بأغراضھا ألبي نصر الفارابي •
 .27كتاب أراء أھل المدینة الفاضلة ألبي نصر الفارابي •
 .27األعمال الفلسفیة ألبي نصر الفارابي •
 .27ي نصر الفارابي األلفاظ المستعملة في المنطق ألب •
 . 27التعلیقات ألبي نصر الفارابي •
 27كتاب الجمع بین رأي الحكیمین أفالطون اإللھي وارسطو طالیس للفارابي •
 . 27كتاب السیاسة المدنیة الملقب بمبادئ الموجودات •
 . 27المجموع ألبي نصر الفارابي •
 27نصوص الكلم ألبي نصر الفارابي •
 27كتاب الملة ألبي نصر الفارابي •
 وتحتوي على :27طق عند الفارابي المجموعة األولى المن •

ـ نصوص التوطئة .1  
ـ الفصول الخمسة .2  
ـ إیساغوجي .3  
ـ كتاب المقوالت .4  
ـ كتاب العبارة .5  

 وتحتوي على :27المنطق عند الفارابي المجموعة الثانیة  •
ـ كتاب القیاس الصغیر على طریقة المتكلمین .1  
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ـ كتاب التحلیل .2  
ألمكنة المغلطةـ كتاب ا3  

 وتحتوي على :27المنطق عند الفارابي المجموعة الثالثة  •
 كتاب الجدل .وفیھ :

ـ شرح على نصوص التوطئة .1  
ـ وشرح الفصول الخمسة .2  
ـ وشرح إیساغوجي .3  
ـ وشرح كتاب المقوالت .4  
ـ وشرح كتاب العبارة .5  
ـ وشرح التحلیالت األولى والتعلیق علیھا .6  

 وتحتوي على :27فارابي المجموعة الرابعة المنطق عند ال •
 البرھان والیقین وفیھ :

ـ كتاب البرھان .1  
ـ كتاب شرائط الیقین .2  
ـ كتاب تعالیق ابن ماجة على البرھان .3  

 27كتاب الموسیقى الكبیر ألبي نصر الفارابي •
 27كتاب الواحد والوحدة ألبي نصر الفارابي •
 27كتاب تحصیل السعادة ألبي نصر الفارابي •
 .27رسالة في الخالء ألبي نصر الفارابي  •
 27رسالتان فلسفیتان ألبي نصر الفارابي •
 ویحتوي على عدة رسائل ھي :27كتاب بعض رسائل الفارابي في الفلسفة أو الثمرة المرضیة في بعض الرسائل الفارابیة  •

ـ رسالة الجمع بین رأي الحكیمین أفالطون اإللھي وأرسطو طالیس .1  
الحكیم في كل مقالة من الكتاب الموسوم بالحروف .ـ رسالة أغراض 2  
ـ رسالة في معاني العقل .3  
ـ رسالة فیما ینبغي أن یقدم قبل تعلیم الفلسفة .4  
ـ رسالة فصوص الحكم .5  
ـ رسالة في مسائل سئل عنھا .6  
ـ رسالة فیما یصح وال یصح من أحكام النجوم .7  
ـ رسالة في عیون المسائل .8  
رجمة الفارابي وھي مأخوذة من تاریخ الحكماء .ـ رسالة في ت9  

كتاب القیاس الصغیر ، او كتاب المختصر الصغیر في كیفیة القیاس ، أو كتاب المختصر الصغیر في المنطق على طریقة المتكلمین  •
27. 

 فلسفة أرسطو طالیس ألبي نصر الفارابي وفیھ : •
 أجزاء فلسفتھ ـــ ومراتب أجزائھا ـــ والموضع الذي منھ ابتداء ــ وإلیھ انتھى 27. فصول المدني ألبي نصر الفارابي 27.

 27فصول منتزعة ألبي نصر الفارابي •
 . 27كتاب في المنطق والخطابة ألبي نصر الفارابي •
 .27كتاب الحروف ألبي نصر الفارابي •
 .27كتاب الملة ونصوص أخرى ألبي نصر الفارابي •
 .27) ألبي نصر الفارابي1كتاب الموسیقى الكبیر رقم ( •
 .27) ألبي نصر الفارابي2كتاب الموسیقى الكبیر رقم ( •

 ھناك مؤلفات عن الفارابي كثیرة منھا :
 . 27نظریة الدولة عند الفارابي •
 . 27الفارابي والمدن الفاضلة •
 .27الكندي والفارابي رؤیة جدیدة •
 . 27الفارابي المعلم الثاني •

جت بین :الواضح أن مؤلفات الفارابي أخذت طابع التنوع فنجدھا قد مز  
 الفلسفة. •

» الزمان«كتاب » الجوھر«كتاب » الواحد والوحدة«كتاب » الخرافة الكبیر«كتاب » الجمع بین رأي الحكیمین«مثل : كتاب     
» .العقل والمعقول«كتاب » الخالء«كتاب » المكان«كتاب   

 المنطق. •
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طق الفارابي ) كتاب ( القول الشارح ) كتاب ( القضایا مثل : كتاب( القیاس المنطقي ) وكتاب ( التوطئة في المنطق ) كتاب ( من

 والتعریف ) كتاب ( الجدل ) كتاب (السفسطة ) (كتاب الخطابة) .
 الموسیقى. •

» .الموسیقى الكبیروالصغیر «كتاب » صناعة علم الموسیقى«مثل : كتاب   
 األخالق . •

».األخالق إلى نیقوماخوس«مثل : كتاب   
 علم الطبیعة . •

».النفس والعالم«رسالة » اآلثار العلویة«كتاب » العلم الطبیعي«مثل : كتاب   
 االجتماع. •

».آراء أھل المدینة الفاضلة«مثل : كتاب   
 السیاسة. •

».جوامع السیاسة«كتاب » السیاسات المدنیة«مثل : كتاب   
 العلوم •

 مثل : كتاب ( إحصاء العلوم والتعریف بأغراضھا ).
 وفاتھ . •

 80م ) ، عن عمر یناھز 950ھـ الموافق میالدیا  339ن الفارابي قد توفي بدمشق في شھر رجب عام ( یذكر معظم المؤرخین أ   
عاماً ، وأن الملك سیف الدولة قد صلى علیھ في أربعة عشر أو خمسة عشر من خواصھ ، وأنھ قد دفن بظاھر دمشق خارج الباب 
 الصغیر ، ویدل كالمھم على أنھ قد توفي وفاة طبیعیة27.
 ثالثا : فلسفة الفارابي .

فیلسوف مسلم اشتھر بإتقان العلوم الحكمیة وكانت لھ قوة في صناعة الطب یعود الفضل إلیھ في إدخال مفھوم الفراغ إلى علم    
لكون ، الفیزیاء ، وكان فیلسوفا بارعا تكلم في أدق المسائل الفلسفیة والتي من أھمھا وأدقھا : عالقة هللا بالعالم وكیف اتصل بھ ، وا

 واإلنسان ، والدین ، والنبي ، وفیما یلي یمكننا تلخیص فلسفة الفارابي في عدة نقاط كالتالي :
 غایة الفارابي من فلسفة . •

قبل ان نتحدث عن فلسفة الفارابي كان یجب أن نبین غایتھ منھا فالفارابي سعى لالنطالق من العلم وحاول التوفیق بینھ وبین الدین 
دون التخلي عن ثوابت العلم، وھنا یصبح الدین موضوع دراسة، بل موضوع علم محدد، فمثالً في كتاب الفارابي بقدر االستطاعة 

قسمت العلوم إلى اللغة والمنطق والریاضیات والفیزیاء وما وراء الطبیعة، وما أطلق علیھ علم السیاسة أو الفلسفة » إحصاء العلوم«
لذا یجب إعادة ». لھیة: الفقھ والالھوت. ویجد الدین مكانتھ داخل وجھة نظر علمیة كونیةالسیاسیة وھي تشمل دراسة القوانین اإل

صیرورة التفكیر الفلسفي في العالم العربي من خالل الطریقة التي نظر بھا الفارابي إلى عالقة الدین بالعلم عبر رابطة السیاسة ووفق 
 ھدف تحصیل السعادة27.

 إیمانھ بوحدة الحقیقة. •
ارابي : إن واجب الوجود عقل محض، یعقل ذاتھ بذاتھ، فھو عاقل ومعقول في آن واحد ، فالفارابي قد قال : بوحدة الحقیقة یقول الف

فكان یعتقد أن الحقیقة الطبیعیة الفلسفیة واحدة ولیس ھناك حقیقتان في موضوع واحد بل ھناك حقیقة واحدة وھي التي كشف عنھا 
الفلسفات التي تقدم منظومة معرفیة ینبغي أن تحذو حذو أفالطون وأرسطو. ولكن بین أفالطون أفالطون وأرسطو، وبرأیھ أن كل 

وأرسطو تناقض أساسي وكان الفارابي یعتقد أن فلسفة أفالطون ھي عین فلسفة أرسطو ووضع كتاب (الجمع بین رأیي الحكیمین 
عللھ األولى، وعند أفالطون الوجود والعلل األولى ھي أفالطون وأرسطو) أفالطون وأرسطو كالھما یبحثان في الوجود من جھة 

(المثل) وأرسطو (العلل األربعة) ولكن الفارابي كان یعتقد في كتابھ أنھ ال فرق وحاول أن یوفق بین الفیلسوفین وقدم مجموعة من 
 األدلة لیقول أن ھؤالء كشفا الحقیقة وكل من جاء بعدھما یجب أن یحذو حذوھما27.

 جود.نظریتھ في الو •
 نظریتھ في الوجود كانت إجابة لتساؤل كیف وجدت الموجودات الممكنة عن واجب الوجود؟
 وھنا تبدو النظریة التي تسمى بالصدور والفیض وھي أبرز ما یمیز الفارابي فھو یمیز بین نوعین من الموجودات:
 الموجود الممكن الوجود
 الموجود الواجب الوجود

كثیرة، لكن موجود واحد واجب الوجود. الموجود الممكن الوجود: الموجود الذي متى فُِرض موجودا ھنالك موجودات ممكنة الوجود 
أو غیر موجود لم یعرض منھ محال. یعني وجوده أو عدم وجوده لیس ھناك ما یمنع ذلك. لكن إذا وجدت البد لھا من علة وكل 

لموجود الذي متى فرضناه غیر موجود عرض منھ (الھاء تعود الموجودات التي تحقق وجودھا حوادث. الموجود الواجب الوجود: ا
على الفرض) محال. یعني ال یمكن إال أن یكون موجودا وھو في المصطلح الدیني (هللا) فنحن ال یمكن أن نقول هللا لیس موجود؛ ألنھ 

: (مؤیس األیسات عن لیس) تعني موجود ال یمكن لنا أن نقول بعد أن قلنا هللا لیس موجود كیف وجد العالم. وكان جواب الكندي ھو 
الموجودات من العدم (ألیس أي أوجد) أما الفارابي یقول أن واجب الوجود طبیعتھ عقل محض واحد من كل الجھات جوھر عقل 

رابي محض یعقل ذاتھ وموضوع تعقلھ ھو ذاتھ، خالفا لنا نعقل ذاتنا ونعقل أیضا الموجودات الطبیعیة ولكن واجب الوجود عند الفا
یعقل ذاتھ فقط ویقول الفارابي أنھ من تعقلھ لذاتھ یفیض عنھ عقل أول، یكفي أن یعقل واجب الوجود ذاتھ حتى یصدر عنھ عقل أول 
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أي فعل التعقل فعل مبدع یصدر على سبیل الضرورة ال اإلرادة والقصد. یصدر عقل من تعقلھ لما فوقھ یصدر عقل آخر ومن تعقلھ 
 لذاتھ یصدر فلك الخ العقل األخیر ھو العقل الفعال والفلك الخاص بھ فلك القمر27.
 تحدث الفارابي عن الملكات العقلیة تحت مسمى العقول وصنفھا كاآلتي:

) العقل بالقوة وإمكانیة المعرفة: وھو توافر المعرفة عند اإلنسان ویأخذ شكل استعداد معرفي فطري وجاءت التسمیة من تقسیم أ
ود بالقوة إمكانیة الوجود ووجود بالفعل تحقق الوجود.أرسطو للوجود إلى وج  

) العقل بالملكة والعقل بالفعل( تحقق المعرفة الحسیة والمجردة): ویقصد بھا تحقق المعرفة الحسیة أي اإلدراك الحسي في حالة ب
 العقل بالملكة والتجریدیة أي اإلدراك المجرد في حالة العقل بالفعل.

خبرة المعرفیة): ویعني بھ الخبرة المعرفیة المتراكمة عند اإلنسان وعلى وجھ الخصوص الفیلسوف.) العقل المستفاد(الت  
) العقل الفعال (عقل الكون): ویعني بھ العقل الكلي أي العقل الكون، فھو بخالف العقل الجزئي أي عقل أفراد النوع اإلنساني، وھو ث

القمر، وھو بمثابة شرط موضوعي للمعرفة (كالضوء بالنسبة لإلبصار) فھو الذي العقل الحادي عشر المسئول عن عالم ما دون فلك 
 ینقل العقل من القوة إلى الفعل أي من اإلمكانیة إلى التحقق.
االتصال بالعقل الفعال: إذا كان أرسطو یرى أن ھناك طریقاً واحداً لالتصال بالعقل الفعال ھو طریق العقل وذلك بالنسبة للفیلسوف 
فإن ذلك یعني استبعاد الوحي وسیلة للمعرفة لذا أضاف الفارابي طریقاً آخر لالتصال بالعقل الفعال باإلضافة إلى الطریق السابق ھو 
 التخیلیة القویة جداً بالنسبة للنبي27.

 العالقة بین الفیلسوف والنبي . •
فة تكون بتجرید المعاني الكلیة من المحسوسات، النبي التمییز الذي قام بھ الفارابي بین النبي من ناحیة والفیلسوف من ناحیة: المعر

والفیلسوف كالھما یتلقى حقائق وینقلھا لآلخرین. یقول الفارابي أن معرفة الحقائق القصوى كلھا مصدرھا هللا لكن فرق بین حقائق 
 لیس حسیة، الرسول تأتیھ المعارفالنبي وحقائق الفیلسوف فالفیلسوف یتلقى الحقائق بواسطة العقل الفعال فتكون طبیعتھا عقلیھ و

منزلة من عند هللا بتوسط الملك جبریل ویتلقى الوحي بالمخیلة ثم یتم تحویل الصور المتخیلة إلى صور ومعاني تنقل للناس. المعارف 
 النبویة ھي معارف المخیلة أساس فیھا27.

 فلسفتھ السیاسیة . •
واألخالق ومن أشھر كتبھ: آراء المدینة الفاضلة ، الموسیقى الكبیر. الذي یقول ما تمیز بھ الفارابي بعد تمیزه بالمنطق ھو السیاسة 

أن (الرئیس) أو (الملك) لھ صفات:» آراء المدینة الفاضلة«الفارابي عن المدینة الفاضلة في كتابة   
في المأكل والمشرب والمنكح  تام األعضاء جودة الفھم والتصور جودة الحفظ جودة الذكاء حسن العبارة في تأدیة معانیھ االعتدال

محبة الصدق وكراھیة الكذب كبر النفس ومحبة الكرامة (أي تقدیر الذات) االستخفاف بأعراض الدنیا محبة العدل بالطبع وكره الجور 
 قوة العزیمة والجسارة واإلقدام ویتوج ھذه الصفات بالحكمة والتعقل التام جودة اإلقناع جودة التخیل القدرة على الجھاد ببدنھ27.

 نظریة المعرفة عند الفارابي . •
رغم أن الفارابي لم یضع نظریة خاصة ومستقلة في المعرفة اإلنسانیة كما فعل في  بعض نظریاتھ التي تخص السیاسة والتصوف 

ك من خالل والموسیقى وما وراء الطبیعة وغیرھا إال أن أفكاره في نظریة المعرفة جاءت منثورة التوزیع بین طیات مؤلفاتھ وذل
معالجاتھ وتشخیصاتھ إلى النفس وقواھا من ناحیة. وإلى العلوم العقلیة واإللھیة من ناحیة أخرى. وھنا نود أن نتعقب أقوال الفارابي 
 المتفرقة في ھذا المضمار محاولین جھد المستطاع إلى تبیان عناصر ھذه النظریة.

ة ثالث ھي: حسیة وعقلیة وإشراقیة ولقد جعلھا وفق درجات متفاوتة ومختلفة باختصار نظریة المعرفة عند الفارابي ترتكز على أعمد
 ً  بحسب قدرات البشر عند قربھم أو بُعدھم من العقل الفعال واالستغراق فیھ. فھناك الناس العادیین ثم الحكماء والعلماء ثم أعالھم شأنا
 األنبیاء، وإلیك تفصیل تلك النظریة :

ـ المعرفة الحسیة.1  
فارابي في: "كتاب الجمع بین رأي الحكیمین" على إن المعرفة التي تحصل علیھا النفس البشریة تكون عن طریق الحس. بنص ال

فالحواس ھي إدراك الجزئیات، ومنھا تحصل الكلیات التي ھي التجارب على الحقیقة. ولیس العقل شیئاً غیر التجارب، وكلما كانت 
.ھذه التجارب أكثر كانت النفس أتم عقالً   

بید أن المعرفة حسب رأي الفارابي ال تحصل ھكذا باإلنسان من خالل إدراك مباشر للحس بالمحسوسات، وإنما ھناك قوى نفسیة 
متعددة تتدخل بغیة إتمامھا وإكمالھا. ولكن ھذه القوى رغم تعددھا إال أنھا تتفاوت في وظیفتھا بحسب الكائن. فإن إدراك الجزئیات 

مشتركة بین اإلنسان والحیوان. غیر إن اإلنسان یمتاز فیھا بالنزوع نحو التفكیر. ولھذه القوى جانبین أثنین:  بصورھا المادیة تكون
 ظاھري وباطني، األول بخص الحواس الخمسة، والثاني یخص الحس المشترك كالخیال والوھم والذاكرة.

ي یؤدیھا الحس المشترك، رغم غیاب الحس عنھا. حیث إن قوى اإلدراك ھي أدوات المعرفة، فالمخیلة تحفظ صور المحسوسات الت
تعمل المخیلة في فصل بعض الصور المحفوظة عندھا، أو تقوم بتركیب صوراً إلى بعضھا، ولذلك یكون في المنام أحالم. ألن 

و وفق ما یتعلق بذلك الشيء. اإلحساس یحاكي قوة الخیال. فإذا أحس جسم النائم بالرطوبة مثالً، فإن الحلم یكون عن المیاه أو السباحة أ
وكلما كانت ھذه العوارض في المخیلة ذات قوة وسیطرة على الواقع فإن األشیاء المتخیلة تكون أكثر واقعیة. وكذلك القول عن الوھم 

یكون لھا الذي یدرك فیھ الكائن الحي ما ال یُحَس. كما في إدراك النعجة مثالً، حیث تحس إن الذئب عدوھا فتھرب منھ من غیر أن 
 تجربة أولیة تعي فیھ ھذا الخطر. ولكنھا تُحَس ما ال یُحَس بمعناه. أما الذاكرة فھي خازنة الوھم وحافظة صور األشیاء.
وعلیھ فإن المعرفة الحسیة ال یمكن لھا أن تتم إال عبر "وسائط" حیث تبدأ الحواس بالمحسوسات فتنتزع صورھا، وتحصل في ھذه 

یة تقوم بھا القوة المتخیلة، حیث تجري على الصور تھذیباً لكي تنقیھا من عالئقھا الشائبة فیھا بغیة وصولھا إلى العملیة تعاقبات متوال
 مرتبة العقل.
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ـ المعرفة العقلیة.2  

الئكة، وھذه المعرفة تخص اإلنسان وحده وال أحد یملكھا سواه. حیث یدرك بالعقل التجریدات الخالصة أو المعاني الكلیة مثل: هللا، الم
 الروح، الریاضیات، الھندسة وغیرھا. ولھذا العقل ثالث درجات وضحھا الفارابي في كتابھ: "السیاسة المدنیة" وھي:

العقل الھیوالني : وھو العقل المنفعل أو العقل بالقوة. فإذا ما أدرك صور األجسام في الخارج صار عقالً بالفعل. حیث یكون فارغاً  -أ
نھ یتقبل المعلومات كلھا، كما وأنھ یحتفظ بصور الموجودات وفقاً لماھیاتھا ولیس لمادیاتھا إذ یجرد الموجودات من المعلومات. إال أ

 وینزع عنھا آلیتھا محتفظاً بمعانیھا المجردة فقط.
طة العقل بالفعل: وھو یكون بعد حصول صور الموجودات، حیث یدرك المعقوالت بعد انتقالھ من وضع الفعل، وذلك بواس -ب

المعرفة المكتسبة: المعقوالت التي كانت بالقوة تصبح بعد انتزاعھا معقوالت بالفعل. وھذه الصور أو المعقوالت لیست كاألشیاء 
خاضعة لألین والمتى والوضع والكیف والكم والفعل واإلنفعال، بل ھي مجردة عن المادة. وھذا ال یعني أن العقل ھو غیر المعقوالت 

ماماً. كالشمعة المشتعلة یُنقش فیھا النقش على السطح وفي أعماقھا في آن واحد، والسطح والعمق منصھران تماماً بل ھما شيء واحد ت
 كالعقل والمعقوالت.
 ولكن عملیة ھذا االنتقال من القوة إلى الفعل ال تكون بفعل اإلنسان حسب تصور الفارابي في كتابھ: "آراء أھل المدینة الفاضلة". وإنما

عقل آخر ھو دائماً بالفعل ویكون أعلى من مرتبة العقل اإلنساني. أال وھو العقل الفعَال، عقل فلك القمر.بتأثیر   
العقل المستفاد: وھو العقل الذي أصبح بالفعل یدرك المعقوالت كلھا. وقد أكتسبھا في نفسھ من حیث صورھا المجردة ال مادیاتھا.  -ت

ل بالمعقوالت كلھا، صار عقالً بالفعل، ومعقوالً بالفعل. وصار المعقول منھ ھو الذي یُعقل، وان: اإلنسان الذي أستكمل عقلھ المنفع
عندھا یحصل لھ عقل ھو فوق رتبة العقل المنفعل، وھذا العقل ھو أرقى من العقل المنفعل وأكثر كماالً، وأكثر ابتعاداً عن المادة 
 واقتراباً من العقل الفعَال.

التصوف ). ـ المعرفة اإلشراقیة (3  
عندما یصبح عقل اإلنسان عقالً مستفاداً، وال یعود بینھ وبین العقل الفعَال مسافة تفصل بینھما، فإن الحقائق التي تتجلى من العقل 
الفعَال كونھ واھب الصور حیث یفیض منھ كإشراقات تتنزل على من أستطاع أن یتحرر من قیود المادة ویرتفع إلى مرتبة الكائنات 

یة. وإذا حصل ذلك إلنسان ما كان الذي یوحى إلیھ بواسطة العقل الفعَال ھو هللا تعالى. ألن هللا الذي یفیض منھ إلى العقل الفعَال السماو
لتھ یفإن األخیر یعود ویفیضھ إلى العقل المنفعل لھذا اإلنسان. وبالتالي یصبح ھذا اإلنسان فیلسوفاً. أما ما یفیضھ العقل المستفاد إلى مخ

ھ یصبح نبیاً منذراً بما سیكون ومخبراً بما ھو اآلن من الجزئیات. وھذا اإلنسان ھو في أكمل مراتب اإلنسانیة وفي أعلى درجات فإن
 السعادة وھو یدرك المعقوالت أو الكائنات العلویة "البریئة من األجسام" وفق حالتھا الراقیة والشریفة حیث یراھا بدون حجاب.

عند الفارابي ترتكز على أعمدة ثالث ھي: حسیة وعقلیة وإشراقیة. ولقد جعلھا وفق درجات متفاوتة ومختلفة  إذن فإن نظریة المعرفة
 ً  بحسب قدرات البشر عند قربھم أو بُعدھم من العقل الفعال واالستغراق فیھ. فھناك الناس العادیین ثم الحكماء والعلماء ثم أعالھم شأنا
 األنبیاء.

ى فلسفة الفارابي .تطبیق نظریة المعرفة عل  
إذا كانت نظریة المعرفة عند الفارابي موزعة ومتداخلة في بعض نظریاتھ عن: النفس، الفیض، النبوة، التصوف. فإنھ من المفید ھنا 

ون تكأن نتناول الجوانب التي تتعلق صلتھا بتلك النظریات. ففي كتاب "السیاسة المدنیة" مثالً إذا أخذنا المعرفة الحسیة فإن صلتھا 
ى إل في قوى النفس وفق ثالثة أنواع ھي: نباتیة وحیوانیة وإنسانیة. األولى لھا قوى ثالثة ھي: غاذیة ومنًمیة ومولدًة. أما الثانیة فتنقسم

محركة ومدركة، لكل منھا ضربین أثنین: فالمحركة (أو النزوعیة) إما أن تكون شھوانیة أو غضبیة. بینما المدركة إما أن تكون 
س الخمس الظاھرة: البصر، السمع، اللمس، الشم، الذوق. أو الباطنة وھي: الحس المشترك، المصوَرة، الواھمة، الحافظة، بالحوا

وعین: نالمتخیلة. والثالثة فإنھا تتعلق بالمعرفة العقلیة. حیث أن القوى اإلنسانیة إنما ترتكز على القوة الناطقة أو العقل. وھي تنقسم إلى 
العقل العملي یعرف اإلنسان ما شأنھ أن یعملھ بإرادتھ. والعملیة منھا مھنیة ومرویة. األولى ھي التي بھا تحاز عملیة ونظریة. ف

الصناعات والمھن. واألخرى ھي التي یكون بھا الفكر والرویة في شيء مما ینبغي أن یُعَمل أو ال یُعَمل. أما العقل النظري فھو الذي 
نھ أن یعملھ إنسان أصالً.بھ یحوز اإلنسان علم ما لیس شأ  

ولقد خصص الفارابي في رسالتھ "في معاني النفس" شرحاً مسھباً عن معاني العقل الذي قسمھ إلى أربع مراتب ھي:  العقل بالقوة، 
 العقل بالفعل، العقل المستفاد، العقل الفعَال.

لحسي إلى إدراك عقلي. ولكن ما یتلقاه العقل اإلنساني من باالختصار إن العقل اإلنساني عندما یتصل بالعقل الفعَال یتحول اإلدراك ا
العقل الفعَال ، فإن ھذا العقل یتلقى بدوره من العقل الذي یعلوه مرتبة، وھكذا تصاعدیاً حتى االنتھاء إلى العقل اإللھي مصدر كل 

تبة العقل السماوي العاشر الذي یشكل شيء. وھذا الصدور أو الفیض اإللھي حسب نظریة الفارابي یكون العقل الفعَال فیھ في مر
الوجود الحادي عشر بین الموجودات الكونیة. فمن الوجود األول (هللا) یفیض وجود ثاني ھو عقل أول یلزم عنھ وجود ثالث ھو عقل 

الفعَال تفیض النفوس ثاني، وھكذا نزوالً إلى العقل الفَعال الذي ھو المسؤول عما دون فلك القمر، عالمنا األرضي األسفل. فمن العقل 
 البشریة والمعارف العقلیة واإلشراقیة.

وھكذا یُسَخر الفارابي أفالطون وأرسطو وأفلوطین لبلوغ أھدافھ وغایاتھ ویمزجھم بعضھم ببعض وبتعالیم المذھب اإلسماعیلي 
لسفي یتالءم  وظروف البیئة والصابئة والتصوف ویصبغ كل ذلك بصبغة إسالمیة واضحة في إطار من التفلسف الدیني والدین الف

 التي كان یعیش فیھا ویخدم أغراضھا".
إذا كانت نظریة المعرفة عند الفارابي تقوم على أُسس حسیة وعقلیة وإشراقیة. فذلك ألنھا تختص أو تقترن بقوى نفسیة وإدراكیة 
 وإلھامیة . 
     ولھذا لم یكن للفارابي نظریة معینة ومستقلة تخص المعرفة، بقدر ما كانت موزعة في ثنایا نظریاتھ الفلسفیة التي أشرنا لھا سلفاً 27.
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 نظریة القیم عند الفارابي . •

وتحقق الفضائل (القیم) شأنھ شأن تحقق المعرفة عن الفارابي یتم عن طریق االتصال بالعقل الفعال على النحو السابق ذكره. وقد قدم 
 تصنیفاً للفضائل والقیم على النحو التالي:

فضائل (القیم) النظریة: وتتعلق بتحصیل العلوم النظریة (الفلسفة والمنطق..).) الأ  
) الفضائل (القیم): الفكریة: وتتعلق بمعرفة العلوم التجریبیة وبتعبیره "بمعرفة األمور الجزئیة على التجربة".ب  

ة الجیش واالقتصاد.) الفضائل (القیم) العلمیة: وتتعلق بالممارسة العلمیة للواقع (التطبیق) كقیادت  
) الفضائل (القیم) الخلقیة: وتتعلق بالقیم األخالقیة .ث  

أراد الفارابي إضافة الوحي كوسیلة للمعرفة باإلضافة إلى العقل وإثبات أن أمر النبوة أمر ممكن ولیس مستحیالً كما ھو معتقد منكري 
النبي بواسطة مخیلتھ على محاكیات (نماذج) لألشیاء. كما أن العقل النبوة. ولكن یلزم من كالمھ أن مرتبة الفیلسوف أعلى من مرتبة 

 أقوى من المخیلة.
كما یلزم من كالمھ أن النبوة مكتسبة ولیست اصطفائیة ألن المخیلة مشتركة بین كل الناس. وقد حاول الفارابي استبعاد ھذه النتیجة 

فطر هللا تعالى علیھا الناس.المنطقیة الالزمة من مذھبھ بقولھ أن المخیلة القویة فطرة ی  
كما یلزم من مذھبھ عدم علم هللا تعالى بالجزئیات المتغیرة (األشیاء) إال عن طریق الكلیات الثابتة (األفكار) وقد حاول استبعاد ھذا · 

م وعلمھ الثاني عن الالزم بتصریحھ مرات بشمول علم هللا لكل شيء كلي كان أو جزئي كما في قولھ (معنى علمھ األول لذاتھ ال ینقس
ً إلى یوم  ً متناھیا ذاتھ إذا تكثر لم یكن الكثرة في ذاتھ بل بعد ذاتھ ما تسقط من ورقة إال یعلمھا من ھنا یجري القلم في اللوح جریا
 القیامة)27

 تأثر الفارابي بفالسفة الیونان . •
فالطونیة المحدثة وخصوصا ما جاء عند أفلوطین في نعم لقد تأثر الفارابي بأقطاب الفلسفة الیونانیة أفالطون وأرسطو وكذلك باأل

المعرفة الفیضویة . وھذا أمر طبیعي السیما وان الفارابي لم یكن مقلداً تابعاً. بل قد أعطى في ذلك المزج الفكري طابعھ اإلسالمي 
بالًء حسناً.الممیز. فالفكر ال حدود جغرافیة لھ والحضارة سجال بین األمم والفارابي  في ھذا الشأن أبلى   

ونظریة المعرفة عند الفارابي كأي نظریة أخرى فیھا الخلل والصواب. فعن الجانب الحسي، قد تمیز الفارابي عن أفلوطین بإضافة 
القوة الوھمیة إلى القوى المدركة الحیوانیة. بید إنھ قد أخفق عندما جعل ھذه القوة الوھمیة تكون من شأن الخیال، أو من عمل القوة 

خیلة. فلو كان ذلك كذلك ألصبح للحیوان درجة من المعاني أو األفكار التي یدرك بھا األخطار. وبما إن ھذا محال، بدلیل المثل المت
الذي طرحھ الفارابي عن الشاة والذئب یكون خالیاً من أي مضامین ذھنیة. وعلیھ فإن عملیة إدراك الخطر إنما تكون نابعة أساساً من 

ب في الشاة، حیث یدب فیھا الخوف بسبب ذلك دونما أن یكون للوھم فعل ما في أن تُحس الشاة ما ال یُحس بمعناه.الصورة الحسیة للذئ  
أما عن الجانب العقلي فإن أقوال الفارابي عن العقل الفعَال فقد ذھب بھا بُعداً لم یكن قد طرحھ أفلوطین قط. حیث جعل في فیض 

ص النبي والفیلسوف من خالل اإلفاضة من العقل الفعَال إلى العقل المنفعل بتوسط العقل العقول أن تكون ھناك درجة إشراقیة تخ
المستفاد ثم إلى القوة المتخیلة أو الوحي الذي یستمدان منھ المعرفة. وإذا كانت ھذه إحدى محاوالت الفارابي في التوفیق أو التسویة 

عل النبوة تكون أدنى درجة من المعرفة العقلیة كونھا:بین الدین والفلسفة. فإنھ قد أخفق مرة أخرى ألنھ قد ج  
 أوالَ: من نتاج القوة المتخیلة التي ھي قوة مدركة حیوانیة.
 ثانیاً: جعل أي إنسان لھ استعداد نظریاً بأن یصبح نبیاً.
 وھكذا ھو یجعل من النبوة مجرد ظاھرة طبیعیة ولیست اصطفاًء سماویاً.

الفارابي منھا أن یثبت بأن الدین ال یخالف مبادئ العقل. وھذه خطوة مھمة أقدم علبھا الفارابي لكي یواجھ أما المعرفة اإلشراقیة فأراد 
 التیار اإللحادي الذي ظھر آنذاك. ومن أقطابھ ابن الراوندي و أبو بكر بن زكریا الرازي27.

 مدى تفاعل فلسفة الفارابي في العصر الحدیث . •
الفارابي أكد أن أي علم وأیة طریقة «ھو اكتشاف مفتاح السعادة للعالم المعاصر، انطالقاً من أن سیكون اكتشاف الفارابي من جدید 

، أي انطالقاً من رؤیة علمیة للدین تضمن تناغم العلم والدین في إطار معرفة دقیقة بالنظام »في الحیاة ھي عوامل ضروریة للسعادة
والمعتقدات. السیاسي الذي یمثل المجال الحیوي لتعایش األفكار  

ثانیاً: أمام الفلسفة، أمام السیاسة یظھر أن الفارابي كان یسعى إلى مرحلة حكمیة من الفلسفة اإلسالمیة أي باتخاذ موقف من القضایا 
والتي یمثل فیھا استحضار الفارابي قاعدة أساسیة لرسم » سیاسة راشدة للمعرفة«أو » إرادة جیدة للمعرفة«الدینیة والعلمیة وفق 

لخطوط العامة لھذه اإلدارة أو السیاسة، باعتبار أن الفارابي كان قد أعطى الفلسفة نفسھا داللة سیاسیة ، ومن ثمة فإن رؤیة ا
الفارابي مبنیة على منظور سیاسي ال یعتبر السیاسة مجرد نظام وسلطة ومؤسسات، بل فلسفة واقع تمتزج فیھا وتتعایش المعتقدات 

یة واألفكار والتوجھات والمواقف ، وھي في النھایة بؤرة إلنتاج السعادة وتوسیع فائدتھا.الدینیة والمعتقدات العلم  
وھكذا فإن العودة إلى الفارابي تمّكن من توجیھ فلسفي لمسار العمل على ھذه المراحل الثالث للتوفیق بین العلم والدین، والتي تؤدي 

ومنھ یظھر دور الفارابي في تغییر وجھة الفكر العربي اإلسالمي باعتباره » . يفي النھایة إلى اكتشاف مفتاح السعادة للعالم الدنیو
ً لقراءة أفالطون من جھة ومعرفة أحوالنا والتعرف على الوضع البشري بشكل أفضل من جھة أخرى« وبھذا فإن ھذا » . وسیطا

لمعرفي للسیاسة العربیة اإلسالمیة وفق الفلسفة الیونانیة، العمل الفلسفي داخل متون الفارابي لیس إالَّ خلیطاً عقالنی�ا یربط التأسیس ا
بأحوال العالم العربي اإلسالمي الیوم من خالل الممكنات العقالنیة التي تعمل على فك الثنائیات المتصارعة (العلم والدین، العقل 
 والنص، الفلسفة والشریعة.
 الخاتمة : وتحتوي على :

 أھم نتائج البحث والتوصیات . •
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خالل ما سبق عرضھ یمكننا استخالص بعض الحقائق من أھمھا :من   

ً فإنھا تدل وبشكل قاطع على أھمیة ومكانة الفارابي وما أبداه من آراء وأفكار ومنھا 1 ـ مھما تفاوتت وتنوعت اآلراء قدیماً وحدیثا
لعلوم عصره . أقوالھ في المعرفة التي جاءت عنده وفق ما كانت علیھ علوم عصره، فھو واقعي لمواكبتھ  

ـ یكفي الفارابي فخرا أنھ مجتھد وقد وعده هللا باألجر حتى مع خطئھ كما جاء في الخبر الصحیح .2  
ـ كل المأخذ علیھ بالزم المذھب ولیس بكالم صریح ، بدلیل أنھ مختلف فیھ .3  

ـ فكر الفارابي لم یكتشف كامال بدلیل أنھ ما زالت مؤلفاتھ مخطوطات حتى اآلن .4  
بد من تفعیل وربط فلسفة الفارابي بالواقع المعاصر لالستفادة منھا .ـ ال5  

ـ استمراریة فكر الفارابي حتى األن دلیل صدقھ وھذا االستمراریة نبعت من ربطھ باإلسالم الحنیف الذي یأمرنا باستخدام العقل .6  
ث ، بدلیل أنھم لم یقدموا ولو دلیال جدیدا على فكرھم ـ أما آراء الباحثین المعاصرین فأغلبھا تقلیدیة الطرح تصب في مجرى الترا7

 فكل كالم السابقین .
ـ وإذا كان اإلمام الغزالي نقد الفارابي فقد مدحھ ابن رشد ومن بین األمور التي تناولھا ابن رشد ھو مطالبتھ لكل دارس أن یتفحص 8

سفة اإلسالم الذین قَصروا في فھم مذھب أفالطون وأرسطو. وھذا آراء الفارابي ونظریاتھ. ونفس القول بالنسبة إلى المتأخرین من فال
 طبعاً یدل على دقة إطالع ابن رشد من ناحیة. وإلى مدى قدرتھ العلمیة والفلسفیة والدینیة من ناحیة أخرى.

اإللھي عن فالسفة الیونان ولكن ھذا لم یمنع ابن رشد من نقد الفارابي وابن سینا وغیرھما من المتفلسفة المسلمین الذین غیروا العلم 
"حتى صار ظناً" ال یقین فیھ. عموماً فإن تكفیر الغزالي للفارابي كونھ ینص على أن المبدأ األول فیھ كثر دون التوحید. أو یجعل 
 النبي والفیلسوف یستمدان معارفھما من منھل واحد ھو العقل الفعَال. أو غیرھا من األقوال واألفكار.

سة لفكر الفارابي فھو وإن مدحناه لكنھ فكر بشري یحتمل الصواب والخطأ ولكن حسبھ أنھ مجتھد فإن كان توفیق ـ ال ندعي القدا 9
 فمن هللا وإن كان من خطأ فلنبین ولكن بالدلیل لكي یعانق العلم الممتع الدین المقنع، وبالتالي یعانق الحق الحقیقة.

بل كان مبتكرا لھ فكره الخاص ، ولعل منھج الفارابي الذي استطع بھ أن یستفید من ـ الفارابي تأثر وأثر بدلیل أنھ لم یكن مقلدا 10
علوم الیونان نتخذه منھجا لنا في الوقت الراھن فنستفید من علوم الغرب المادیة ونرجعھا إلیھم ممزوجة بالفكر اإلسالمي المبني على 
 العلم الممتع والدین المقنع . وهللا الموفق .
 فھرس المراجع

 م.1996إحصاء العلوم ألبي نصر الفارابي قدم لھ الدكتور علي أبو ملحم ط مكتبة الھالل الطبعة األولي  •
 م .1931ھـ = 1350إحصاء العلوم ألبي نصر الفارابي قدم لھ عثمان محمد أمین مطبعة السعادة عام  •
 م .1986ي نادر الطبعة الخامسة دار الشروق لبنان كتاب أراء أھل المدینة الفاضلة ألبي نصر الفارابي قدم لھ الدكتور ألبیر نصر •
 األعمال الفلسفیة ألبي نصر الفارابي تحقیق الدكتور جعفر آل یاسین ط دار المناھل بیروت لبنان . •
 األلفاظ المستعملة في المنطق ألبي نصر الفارابي . •
 م).1988ھـ = 1408بیروت لبنان الطبعة األولى التعلیقات ألبي نصر الفارابي تحقیق الدكتور جعفر آل یاسین ط دار المناھل  •
 م.1999كتاب الجمع بین رأي الحكیمین أفالطن اإللھي وارسطا طالیس ألبي نصر الفارابي تحقیق الدكتور فوزي متري نجار دمشق  •
 م .1993كتاب السیاسة المدنیة الملقب بمبادئ الموجودات تحقیق الدكتور فوزي متري نجار ط دار المشرق بیروت لبنان  •
 م .1907ھـ = 1325المجموع ألبي نصر الفارابي الطبعة األولى  •
 م .1907ھـ = 1325نصوص الكلم ألبي نصر الفارابي الطبعة األولى  •
 م بیروت لبنان . 1986كتاب الملة ألبي نصر الفارابي تحقیق محسن مھدي ط المكتبة الشرقیة  •
 :المنطق عند الفارابي المجموعة األولى وتحتوي على  •

ـ نصوص التوطئة .1  
ـ الفصول الخمسة .2  
ـ إیساغوجي .3  
ـ كتاب المقوالت .4  
ـ كتاب العبارة .5  

م.1986تحقیق دكتور رفیق العجم ط دار المشرف لبنان   
 المنطق عند الفارابي المجموعة الثانیة وتحتوي على : •

ـ كتاب القیاس الصغیر على طریقة المتكلمین .1  
ـ كتاب التحلیل .2  
اب األمكنة المغلطةـ كت3  

م.1986تحقیق دكتور رفیق العجم ط دار المشرف لبنان   
 المنطق عند الفارابي المجموعة الثالثة وتحتوي على : •

 كتاب الجدل .وفیھ :
ـ شرح على نصوص التوطئة .1  
ـ وشرح الفصول الخمسة .2  
ـ وشرح إیساغوجي .3  
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ـ وشرح كتاب المقوالت .4  
ـ وشرح كتاب العبارة .5  
وشرح التحلیالت األولى والتعلیق علیھا .ـ 6  

م.1986تحقیق دكتور رفیق العجم ط دار المشرف لبنان   
 المنطق عند الفارابي المجموعة الرابعة وتحتوي على : •

 البرھان والیقین وفیھ :
ـ كتاب البرھان .1  
ـ كتاب شرائط الیقین .2  
ـ كتاب تعالیق ابن ماجة على البرھان .3  

م.1986فخري ط دار المشرف لبنان  تحقیق دكتور ماجد  
 م .1998ھـ = 1419كتاب الموسیقى الكبیر ألبي نصر الفارابي تقدیم إیكھارد نویباور ط مكتبة كوبر یلي استابول  •
 م.1990كتاب الواحد والوحدة ألبي نصر الفارابي تحقیق محسن مھدي ط دار توبقال األولى  •
 ھـ .1983ھـ = 1403لس األولى كتاب تحصیل السعادة جعفر آل یاسین ط األند •
 رسالة في الخالء ألبي نصر الفارابي . •

م . 1950نشرھا نجاتي لوغال والدكتور آیدین صایبلي عام   
 م .1987ھـ = 1407رسالتان فلسفیتان ألبي نصر الفارابي تحقیق جعفر آل یاسین ط دار المناھل بیروت لبنان الطبعة األولى  •
 الفلسفة أو الثمرة المرضیة في بعض الرسائل الفارابیة ویحتوي على عدة رسائل ھي :كتاب بعض رسائل الفارابي في  •

ـ رسالة الجمع بین رأي الحكیمین أفالطون اإللھي وأرسطو طالیس .1  
ـ رسالة أغراض الحكیم في كل مقالة من الكتاب الموسوم بالحروف .2  
ـ رسالة في معاني العقل .3  
بل تعلیم الفلسفة .ـ رسالة فیما ینبغي أن یقدم ق4  
ـ رسالة فصوص الحكم .5  
ـ رسالة في مسائل سئل عنھا .6  
ـ رسالة فیما یصح وال یصح من أحكام النجوم .7  
ـ رسالة في عیون المسائل .8  
ـ رسالة في ترجمة الفارابي وھي مأخوذة من تاریخ الحكماء .9  

م .1999ھـ = 1419ار جامعة فرانكورت بألمانیا االتحادیة عام نشر ھذه الرسائل معھد تاریخ العلوم العربیة واإلسالمیة في إط  
كتاب القیاس الصغیر ، او كتاب المختصر الصغیر في كیفیة القیاس ، أو كتاب المختصر الصغیر في المنطق على طریقة المتكلمین  •

. 
 فلسفة أرسطو طالیس ألبي نصر الفارابي وفیھ : •

م . 1961لموضع الذي منھ ابتداء ــ وإلیھ انتھى . حققھ الدكتور حسن مھدي ط بیروت أجزاء فلسفتھ ـــ ومراتب أجزائھا ـــ وا  
 فصول المدني ألبي نصر الفارابي . •
 م .1986فصول منتزعة ألبي نصر الفارابي حققھ الدكتور فوزي متري نجار ط دار المشرق بیروت لبنان  •
 م .1976محمد سلیم سالم ط دار الكتب  كتاب في المنطق والخطابة ألبي نصر الفارابي تحقیق الدكتور •
 م . 1990م ط دار المشرق الطبعة الثانیة 1986كتاب الحروف ألبي نصر الفارابي حققھ الدكتور حسن مھدي  •
 م .1986كتاب الملة ونصوص أخرى ألبي نصر الفارابي حققھا محسن مھدي ط دار المشرق المطبعة الكاثولیكیة بیروت لبنان  •
 ) ألبي نصر الفارابي تحقیق غطاس عبد الملك خشبة ط دار الكاتب العربي بالقاھرة .1كبیر رقم (كتاب الموسیقى ال •
 ) ألبي نصر الفارابي تحقیق غطاس عبد الملك خشبة ط دار الكاتب العربي بالقاھرة .2كتاب الموسیقى الكبیر رقم ( •
 نظریة الدولة عند الفارابي . •

م .1989ي السیاسیة تألیف دكتور سید أحمد صقر ط مكتبة الجالء الجدیدة دراسة تحلیلیة تأصیلیة لفلسفة الفاراب  
 م .1982ھـ = 1402الفارابي والمدن الفاضلة تألیف فاروق سعد ط دار الشروق القاھرة الطبعة األولى  •
 م .2003الكندي والفارابي رؤیة جدیدة تألیف خالد أحمد حسنین علي حربي ط منشأة المعارف اإلسكندریة  •
 1972ارابي المعلم الثاني زكي نجیب محمود ، ، بیروت الف •
 .12-01-2017الشیخ أبو النصر محّمد الفارابي". اطلع علیھ بتاریخ  •
 .9مقدمة في كتاب آراء أھل المدینة الفاضلة , ص •
 .10مقدمة في كتاب آراء أھل المدینة الفاضلة , ص •
 .213-210، ص1تاریخ األدب العربي بروكلمان ج •
 1346. طبعة حیدر آباد سنة  2013لفیلسوف الكربالئي الكبیر لجمال الدین فالح الكیالني:  مجلة الدیار اللندنیة، سنة محسن مھدي ا •

 ھـ



21 

فالمدینة الفاضلة ھي المجتمع الذي یلتف حول رئیسھ وتتراتب فیھ المراكز االجتماعیة تفاضال حیث نجد في أسفل المـراتب من یخدم وال 
، فیكون أفـراده متعاضدین متعاونین، بحیث تتوزع الوظائف بینھم بحسب األھلیة، ومضادات المدن الفاضلة كلھا مجتمعات شقیة ، یخدمھ أحد

 وأصـل الشقاء فیھا ھو االعتنـاء باللذات الجسدیة، والنزوات الفردیة، والتفكیر في المصلحة الخاصة قبل المصلحة العامة . 
خالل ھذا البحث الى أنھ ال یوجد تعریف محدد للسعادة أو تعریف یتفق علیھ الجمیع بل یوجد تعریفات متعددة یمكن أن نتوصل من خاتمة : 

 ومختلفة ، أن السعادة من وجھة نظر الفارابي في محاولة اإلنسان لیجرد نفسھ من تعلقات المادة بحیث تصیر إلى درجة الكمال وھي عندما ال
ا تدرك السعادة القصوى في معرفة هللا تعالى، والفارابي یضع لتحقیق ھذه الغایة الغالیة وسیلة واحدة وھي التأمل تحتاج في قوامھا إلى المادة وھن

ملي عوالتفلسف في كل نواحي الحیاة وشتى العلوم، وبقسمیھا النظري الذي یشتمل على علم التعالیم والعلم الطبیعي وعلم ما وراء الطبیعة، وال
اسي ، ثم بیان العالقة الوثیقة بین السعادة من جانب والمعرفة واألخالق من جانب آخر، لنكتشف أن ركني السعادة عنده : بشقیھ األخالقي والسی

 المعرفة واألخالق، ثم بیان عالقة السعادة بالمدینة الفاضلة ، وھي عالقة من األھمیة بمكان، حیث ال یمكن إغفالھا على اإلطالق.

Б.А. Атабай 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан, Алматы қ. 

ӘБУ  НАСЫР ӘЛ- ФАРАБИ МЕН БАКР БЕН АС -САРРАДЖ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ 
САБАҚТАСТЫҚ 

Ұлы даланың кемеңгер перзенті, «Шығыстың Аристотелі» атанған ғұлама бабамыз Әбу  Насыр әл- 
Фараби ғылымның әр саласын меңгерген ғалым болғаны тарихтан белгілі.  Ортағасырлық тарихшы, 
әдебиет майталманы, шежіреші ғалым Ибн Халликан  « Ол аса ірі мұсылман фәлсафашыларының бірі. 
Олардың ешқайсысы да оның деңгейіне жеткен жоқ» деп баға берген екен [1,153].  

Әбу Насыр әл-Фараби өздігінен оқып жетілген ғалым. Ол ең алдымен грек ғылымы мен 
философиясы, әсіресе Аристотельдің еңбектерін ден қойып оқыған. Қазақ арабтану мектебінің атасы 
Әбсаттар қажы Дербісәлі Әбу Насыр әл-Фараби Аристотельдің «Метафизикасын» 40 рет, «Жан 
туралы» еңбегін 100 рет, «Риторикасын» 200 рет оқып шыққанын, осындай ыждаһаттылығының 
арқасында ғана Аристотельдің ғылыми мұрасын еркін меңгергенін айтады [2, 4]. 

Әбу Насыр әл-Фараби ғылымның философия, логика сияқты салаларының іргетасын қайта қалаған. 
Әр ғылым саласын жеке пән ретінде игеру жағын көтере отырып, олардың мәнін айқындап, мазмұныны 
ажыратуға тырысқан. Әуез жайлы да күрделі зерттеулер жүргізіп, математика саласында жаңалықтар 
ашқаны, астрономия саласында да трактаттар жазып, физика ғылымын да тың ойлармен байытқанын 
білеміз. Жаратылыстану ғылымының көптеген салаларында Әбу  Насыр әл-Фараби күні бүгінге дейін 
маңызын жоймаған еңбектері бар. Метафизика, тіл білімі, логика, география, этика сияқты ғылым 
салаларын қамтитын еңбектерінің ұзын саны жүзден асады. Педагогика мен психология, эстетика мен 
акустика, астрономия мәселелерін де терең зерттеп, мәдениет пен ғылымға жемісті үлес қосқан. 
Сондай-ақ ол парасаттылық пен ағартушылықты жақтаған гуманист ғалым. Әбу Насыр – халықтарды 
бейбіт өмір сүруге, достыққа шақыра отырып, адам баласының білімі мен парасатты ойын терең 
бағалаған ұлы ойшыл.  

Әбу Насыр әл-Фарабидің тіл біліміне қатысты көзқарасы оның «Ғылымдар классификациясы» атты 
трактатында баяндалған. Ұлы ойшыл жерлесіміз аталмыш еңбегін адамзаттың бәріне ортақ қасиет – 
тілден бастаған. Әбу Насыр әл-Фарабидің  еңбектерін түпнұсқадан аударып, зерттеуге саналы 
ғұмырын арнаған білікті маман Тәжікова Клара Қажымқызы Ұлы ұстаздың тілдік құбылыстарды 
логикалық ретпен қарастырғанын айтады. Тілге қатысты ғылыми пайымдау жасауда ғалым тілдің ең 
қарапайым бірлігі жеке сөзден бастап, күрделі сөздер мен сөз тіркестерін қарастырған [3, 94].  

Әбу  Насыр әл-Фараби өз замандастары ортағасырлық араб филологтары  сияқты сөздерді үш топқа 
бөліп қарастырады. Араб филологиясында әлі күнге дейін сөзді есім, етістік және көмекші сөз деп бөлу 
үрдісі қалыптасқан. Сөздерді бұлай бөлу антика дәуірінен, сол заманның ұлы ғалымы Аристотельден 
бастау алады. Аристотель мен Әбу  Насыр әл-Фарабидің тілге қатысты көзқарастарында айырмашылық 
болған. Грек ойшылы тіл мен ой категорияларын бөліп-жармай, грамматикалық категорияларды 
логикалық категория санатына жатқызған. Әбу Насыр әл- Фараби тілді логиканың да, тіл білімінің де 
категориясына жатқызып, тіл мен логиканың ұғымдық аппараты мен терминдерін нақты атап көрсетіп 
отырған.  
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Әбу Насыр әл-Фарабидің грамматикалық категорияларды дұрыс түсініп, оған ғылыми тұжырым 
жасауына Абу Бакр Бен ас-Саррадж есімді ғалымның ықпалы зор болған. Аталмыш ғалым басра 
мектебінің өкілі.  

Араб тіл білімінің тарихында Абу Бакр Бен ас-Саррадждың орны ерекше аталады. Араб тілдік 
дәстүрінің қалыптасу тарихы туралы сөз бастағанда, шығыстанушы ғалымдар ең алдымен араб 
тіліндегі әдеби шығарма шығарма туралы ғылымның пайда болуымен байланыстырады. Бұл ғылым 
классикалық араб тіліне қатысты жазылған ғылыми трактаттардың негізінде қалыптасқан. 
Ортағасырларда ғылыми трактаттардың пайда болуына әртүрлі мектептер мен бағыттардың 
көзқарастарын білдірген араб тілші ғалымдары ұйытқы болды. Араб тіл білімінің негізін қалаған 
мектептер басра, куфа, бағдад, андалусия, сирия-египет, низамийа мектептері болып бөлінген.  

Бұл мектептердің өкілдері араб тілінің грамматикалық құрылысы, фонетикасы, морфологиясы мен 
синтаксисі мәселелерін зерттеді. Әр мектептің өкілдері араб тіл білімінің нақты бір саласымен 
айналысып, ғылымда өз іздерін қалдырған. Абу әл-Асуад ад-Дуали араб жазуына дауысты дыбыстарды 
белгілейтін графикалық белгілер енгізсе, кейін бұл мәселені Наср Ибн Асым және Яхья Ибн Ямара 
есімді ғалымдар әрі қарай жетілдірді. Ибн Абу Исхак әл-Хадрами мен Абу Амр Ибн әл-Аля 
классикалық араб тілінің нормасын сипаттамалы талдау жасаудың негізін қалады. Әл-Халил Ибн 
Ахмад дәстүрлі араб тіл білімінің проблематикасы мен  әдістемесін қалыптастырды. Куфа мектебінің 
негізін қалаған ғалым Абу Джар Мухаммад ар-Руаси араб тілінің грамматикасын бірінші боп жазса, 
Басра мектебінің өкілі Сибавейхи араб классикалық тілінің нормаларын жүйеге келтірді. 

Мақалаға өзек болып отырған Абу Бакр Бен ас-Саррадж бағдад мектебінің өкілі. Араб әлемінде әлі 
күнге дейін құнын жоймаған еңбектерімен бағаланатын бұл ғалымға қатысты зерттеулер өкінішке орай 
ғылыми әдебиеттерде өте аз  кездеседі. Абу Насыр әл- Фараби өмірінде Абу Бакр Бен ас-Сарраджға 
қатысты аздаған мәлімет бар. «Екінші ұстаз» грамматика өнерін Абу Бакрден үйренгені туралы Абд 
әл-Хусейн әл-Фатли есімді ғалым  Ас-Саррадждың 1966 жылы Бейрутте жарық көрген «Грамматика 
негіздері» атты трактатына жазған алғысөзінде жазған [4, 5].  

Ғалымның толық аты-жөні - Абу Бакр Мухаммад Бен ас-Саррадж. Оны араб грамматикасының ең 
белгілі ғалымдарының қатарында атайды. Сонымен қатар көне дәуірлер, әсіресе антика заманының 
ілімдерін жетік білген, логика мен музыкаға қатысты трактаттар жазған. Ақындық қасиеті де болған. 
Кейбір грамматикалық трактаттарын өлеңмен жазған. Оның әдеби ізденісі тек поэзиямен шектелмеген, 
прозада да жемісті еңбек еткен. Абу Бакрдың Абу әл-Харис ар-Разимен жазысқан хаттарынан оның 
қызыл тілдің шешені әрі білгірі болғанын аңғаруға болады. 

Абу Бакр Бен ас-Саррадждың әл-Фарабимен тығыз байланысы болғанын Ибн Абу Усейба ныспылы 
ғалымның жазғаны туралы Абд әл-Хусейн әл-Фатлидің алғысөзінен оқыдық: Абу Бакр Бен ас-
Саррадждың әл-Фарабимен кездескені, оның Абу Насырға грамматика өнерін үйретіп, өзі логика өнері 
бойынша Абу Насырдан сабақ алғаны тарихта белгілі жайт [4, 10-11].   

Абу Бакр Бен ас-Саррадждың артында мол мұра қалған: өзі өмір сүрген замандағы білімнің әртүрлі 
саласынан жазған еңбектерінің саны - 15. Оның қаламынан мынадай трактаттар шыққан: «Грамматика 
негіздері», «Сибавейхидің  кітабына түсіндірмелер», «Қасиетті Құранды оқудың ережелері туралы 
кітап», «Поэзия мен ақындар туралы кітап», «Каллиграфия, әліпби және метрика туралы кітап», 
«Сөйлемдер туралы кітап», «Сөзжасам туралы кітап», «Хамза туралы кітап», «Атмосфера, от және жел 
туралы кітап» және т.б. Ас- Саррадждың логикаға қатысты трактаты да болған. 

Абу Бакр Бен ас-Саррадж еңбектерінің арасында «Грамматика негіздері» атты трактатының орны 
ерекше. Бұл еңбек Сибавейхидің «Кітабымен» Абу Аббас әл- Мубаррадтың «Импровизациясымен» 
және Абу Осман әл-Мазинидің «Морфоло-гиясымен» тең дәрежедегі дүние болып бағаланады. 
«Грамматика негіздерінде» автор грамматика негіздері төңірегінде куфалық ғалымдар көтерген келелі 
мәселелер мен басралық ғалымдардың пікір қайшылығынан туған мәселелердің барлығын 
қарастырған. Өз еңбегі туралы автор былай деген: «бұл кітаптағы грамматика негіздерінің әр бөлімі 
грамматикадағы «ақтаңдақтарды» түсіндіреді, олар бір ізге түсіріліп жинақталған және әрқайсысы 
нақты түсіндірілген. Бөлімдердің орналасуы айқын сипатта, олардың классификациясы өте қарапайым 
жолмен түсіндірілген, кітаптың тілі білім алушы оқушының түсінуі мен еске сақтауына өте ыңғайлы». 

Бейрутте жарық көрген «Грамматика негіздері» үш томнан тұрады. Бірінші томда 26 бөлім бар. Бұл 
томда сөз таптары (есім, етістік, көмекші сөз), септіктер туралы айтылады. Екінші томында сөздерді 
байланысу түрлері қарастырылған. Үшінші томында үш әріпті негізге жатпайтын, яғни төрт әріпті, бес 
әріпті және үш әріпті негізден туындайтын негіздер талданған. Осы томда бұрыс етістіктердің 
жіктелуіндегі морфологиялық көрсеткіштердің түсіндірмесі, геминация, редупликация, ассимиляция 
мәселелері; фонемалардың шығу орнына байланысты артикуляциясы, өлең құрудың ережелері, 
ережеден тыс келетін грамматикалық құбылыстарға түсініктемелер берілген. 
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«Грамматика негіздерінің» материалдары логикалық даму әдісімен, яғни қарапайымнан күрделіге 
қарай қағидатымен берілген. Абу Бакр ас-Саррадж өзінің еңбегін араб тіліндегі әріптердің орналасу 
ретінен бастап,  одан кейін есім мен етістіктің үшәріпті негіздерін, осы негізден туындайтын 
есімшелердің морфологиялық көрсеткіштерін,  баяндауыштың бастауышқа қатынасын және сөйлемнің 
басқа мүшелері толықтауыш, анықтауыш және пысықтауыштың сөйлемдегі орнын көрсетеді. 

Абу Бакр өзі зерттеген тақырыпқа қатысты пайымдауын түсіндірерде логикалық силлогизмді 
қолданған. Логикалық силлогизм әл-Фараби шығармашылығында өнердің поэтика, риторика, 
софистика, диалектика және аподейктика сияқты түрлері жетістіктерге жету және білім алуда маңызды 
болып саналады. Танымдық өнердің ең төменгі сатысында поэтика тұрады.  

Екі ғалымның ғылыми тұжырымдарындағы сабақтастықты түсіну үшін, өзіміз білетін сөз 
категориясына назар аударайық. Әдетте біз сөзді дыбыстар кешені  мен оның мағынасының бірігуі деп 
түсінеміз, ал әл-Фараби өзінің ғылымдарды топтаған трактатында сөзді белгілі бір заттың қасиетін 
білдіретін мағыналық бірлік деп таниды. Аристотель сияқты, әл-Фараби де сөздің семантикалық 
жағына, сөздің  затты ерекше мән берген. 

Сөз ұғымды білдіреді. Егер ұғым туралы кеңірек айтатын болсақ, ол сөздің лексикалық 
мағынасымен бекітіледі. Белгілі бір сөз арқылы берілетін ғылыми түсінік сол сөздің мағынасын және 
сол сөз арқылы берілетін заттың мәнін ашады. Әл-Фарабидің логикалық теориясындағы ұғым (түсінік) 
проблемасы, ғалымның еңбегінде атап көрсетілгендей, ең маңызды және күрделі мәселе болып 
табылады, себебі бұл мәселе онтология мен гносеология, логика мен грамматика мәселелерімен 
байланысы бар [3, 95]. 

«Ұғым» мәселесіне қайта орала отырып, біз «ұғым» категориясының  сөз бен сөйлемнен құралатын 
тілдік қабатпен тығыз байланыстағы логика категориясы екенін нақтылаймыз. Бірақ ұғымдар 
сөздермен бара бар емес, әл Фарабидің пайымдауы бойынша, ұғымдар сөздермен мағыналық тұрғыда 
бекітілген нақты заттар. Сөз бен ұғым арасындағы байланысты грамматикалық категория мен 
логикалық категория арасындағы формальды байланыс сияқты деп айтуға болады, себебі ешбір 
ұғымды сөзден басқа ештеңемен белгілеу мүмкін емес. 

Әл-Фараби логика мен грамматика арасындағы ара қатыс мәселесін зерделей келе, араб тілінің 
заңдылықтары мен қағидаларын жетік білгеніне қарамастан, нағыз философ ретінде, логикаға бүйрегі 
бұрғанын аңғаруға болады. Әл-Фараби логика мен грамматика категорияларын білдіретін 
терминдердің ара жігін дәл ажырата білген. 

Егер ол терминдер грамматикалық категория ретінде алынатын болса, әл-Фараби логикасы 
бойынша басқа ұғымға ие болады. Мысалы, «ләфз )لفظ (  сөз» грамматикалық категориясы «тіл», «сөз», 
«сөз сөйлеу», «пікір айту» мағыналарын білдіреді, ал бұл сөзге дәллә  ّدل  өзін қосып айтса, «ойланып 
сөйлеу» деген мағынаны білдіреді. Ойланып сөйлеудің екі түрі болады: қарапайым және күрделі. 

Қарапайымына есім, етістік және көмекші сөздерді жатқызып, әл-Фараби логикасында 
грамматикаға еш қатысы жоқ логикалық категория ретінде қарастырылады. Ал күрделі сөйлеу түріне 
әл-Фараби грамматикалық сөйлемнің логикалық формасы болып саналатын пікірлерді жатқызады. 
Бірақ логикалық пікірлер грамматикалық сөйлемдер емес, олардың арасында теңдік белгісін қоюға 
болмайды деген екен. 

Араб лингвистері мен логиктері арасында грамматикалық сөйлемдер мен логикалық пікірлердің 
ара қатысына байланысты пікір қайшылығы әрдайым болған. Бұл мәселе Жаңа заман ойшылдарын да 
толғандырған, мысалы Кант бірдеңені сөйлем пайда болғанға дейін ойлап қоятынын айтқан .Оның 
пайымдауынша пікір сөйлемге дейін де, сөйлемсіз де пайда болады [3, 95]. 

Әбу Насыр әл-Фараби мен Абу Бакр Бен ас-Саррадж еңбектеріндегі пікір тоғысуымен, пікір 
қайшылығы,бірі философ, екіншісі тіл білімінің маманы бола тұра бір бірімен шығармашылық одақтас 
болып, тіл мен логиканың ара қатысына қатысты мәселелер бойынша бір бірімен ой бөлісіп, бірін бірі 
толықтыра отырып, әрқайсысы өз саласының майталманы болып тарихта аттары мәңгі қалған тұлғалар 
деп тануымыз қажет. 
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ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ АЛЬ-ФАРАБИ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ  КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

В статье рассматривается значение духовного наследия аль-Фараби в контексте интеллектуального 
развития казахстанского общества. Интеллектуальное развитие Казахстана и общества в целом 
становится в настоящее время актуальной проблемой. Решение этого вопроса должно стать 
стратегическим направлением в процессе модернизации общественного сознания.  Стремление к 
знанию, гуманизму, нравственной чистоте, уважение к личности должно стать императивом для 
каждого представителя казахстанского общества. Как всего этого достичь, мы можем узнать в том 
числе, в богатом духовном наследии аль-Фараби. 

Ключевые слова: аль-Фараби, философия, наука, Республика Казахстан, интеллектуальное 
развитие. 

 
Мақалада әл-Фарабидің рухани мұрасының маңыздылығы Қазақстан қоғамының интеллектуалды 

дамуы тұрғысынан қарастырады. Қазақстан мен қоғамның интеллектуалды дамуы тұтастай алғанда 
өзекті мәселе болып отыр. Бұл мәселені шешу қоғамдық сананы жаңғырту процесінде стратегиялық 
бағыт болуы тиіс. Білімге, гуманизмге, моральдық тазалыққа, адамға құрмет білдіруге ұмтылу 
қазақстандық қоғамның әрбір өкілі үшін маңызды болуы керек. Мұның бәріне, соның ішінде Әл-
Фарабидің бай рухани мұрасына қалай жетуге болатынын біле аламыз. 

Түйін сөздер: әл-Фараби, фәлсафа,  ғылым, Қазақстан Республикасы, интеллектуалды даму 
 
The article discusses the importance of the spiritual heritage of al-Farabi in the context of the intellectual 

development of Kazakhstan’s society. The intellectual development of Kazakhstan and society as a whole is 
now becoming a pressing issue. The solution of this issue should be a strategic direction in the process of 
modernization of public consciousness. The desire for knowledge, humanism, moral purity, respect for the 
individual should be an imperative for every representative of Kazakhstani society. We can learn how to 
achieve all this, including in the rich spiritual heritage of al-Farabi.  

Key words: al-Farabi, philosophy, science, Republic of Kazakhstan, intellectual development.  
 
Духовное наследие аль-Фараби (870-950) является интеллектуальной сокровищницей не только для 

современного казахстанского общества, но и для всех современных восточных сообществ. Многие 
социально-философские произведения выдающегося мыслителя не утратили своей актуальности и в 
наши дни. Все это вместе говорит о том, что духовное наследие великого ученого-энциклопедиста не 
потеряло своего непреходящего значения и свидетельство того, что личность и творчество аль-Фараби 
по-прежнему привлекает внимание множества ученых, несмотря на то, что со времени его смерти 
прошло более тысячи лет. 

Наследие Абу Насра аль-Фараби содержит в себе множество идей, способных оказывать 
позитивное влияние на современность и вести в будущее. Это относиться и к теоретико-
познавательным, логически-методологическим трудам и взглядам аль-Фараби, и к его пониманию 
соотношения разума и веры, философии и религии, к идеалам добродетельного, совершенного 
человека и соответствующих форм человеческого общежития, то есть ко всем тем проблемам, которые 
сегодня не только не забыты, но обретают особую остроту.  

Творчество аль-Фараби явилось основой философских, научных и поэтических трудов многих 
мыслителей мира, по сути дела став духоформирующей парадигмой многих национальных культур. 
Под влиянием его учения формировались такие деятели средневековой культуры, как Маймонид, 
Низами, Руставели, Носир Хисрау, Роджер Бэкон, Сигер Брабантский, Улугбек, Джами, Навои и 
многие другие. Поэтому его богатейшее интеллектуальное наследие представляет собой уникальную 
духовную опору, столь необходимую для возрождения и восстановления общечеловеческих 
ценностей.  

Огромное значение учения Фараби состоит также в том, что оно дает исчерпывающие и 
всесторонние сведения обо всех существовавших на средневековом Востоке отраслях знаний и 
представляет своего рода энциклопедию наук. Энциклопедическая система наук аль-Фараби оказала 

mailto:erkin_u.68@mail.ru


25 

большое влияние на развитие европейской науки. Она легла в основу крупнейшей европейской 
средневековой энциклопедии «Гундиссалинуса» (ХII в.). 

Важнейшие труды «Второго Учителя», а также рукописи его произведений получили широкое 
распространение в мире. Они изучаются во многих странах и переведены на различные языки. 
Хранящиеся сегодня в библиотеках Бейрута, Каира, Тегерана, Стамбула, Лондона, Берлина, Ташкента 
и т.д. они стали важнейшим элементом мировой культуры. 

В целом учение Фараби, будучи синтезом культурных и научных достижений IX-X вв., отразило в 
себе сильные и слабые стороны своего периода и сыграло огромную роль в дальнейшем развитии 
научной и философской мысли не только на Востоке, но и на Западе. 

 В условиях нестабильности архитектуры глобальной политики мы видим, что современный мир 
во многом зыбок, так как в разных регионах мира возникают локальные военные конфликты, 
тревожащие все мировое сообщество и наносящие непоправимый урон миру, выработанному 
общественному согласию. В этом контексте правильными являются слова академика НАН РК Е.Е. 
Ергожина, сказанные им на Международном конгрессе «Наследие аль-Фараби и мировая культура» 
(Алматы, 2000), что: «Пытаясь найти новые пути развития общества, народы часто забывают о том, 
какая колоссальная сокровищница человеческой мудрости находится в прошлом, в исторической 
памяти, в традиции, выработанной многовековым развитием человечества. Обращение к 
энциклопедическому наследию аль-Фараби – одна из уникальных возможностей нахождения пути, к 
которому стремится современное общество» [1, 7].  

Гуманистическая направленность, нравственная чистота, уважение к личности это тот императив, 
который лежал в основе мышления аль-Фараби. Структурные изменения, необходимые сегодня 
казахстанскому обществу, должны опираться именно на эти ценности.  Это говорит о том, что мы 
сегодня нуждаемся в новом прочтении аль-Фараби (Н. Нуртазина). Ибо тот, кто способен «… 
умопостигать свою сущность и знать ее, познает наилучшие вещи наилучшим образом» [2, 69].  

Аль-Фараби в своих произведениях всегда подчеркивал, что, только приобщившись к знанию, 
человек и общество в целом может добиться многого. Живший спустя сто лет после «мыслителя из 
Отрара» выдающийся тюркский мыслитель Юсуф Хас-Хаджиб известный как Юсуф Баласагуни, 
который без сомнения был знаком с творчеством «Аристотеля Востока» в своей поэме  «Кутадгу 
билиг» («Благодатное знание») оставил вот такие строки: 

«Людской почет без разума и знанья – 
Весьма недолговечно это зданье. 

Лишь разумом и знаньем обладая, 
Ты нужен людям как вода живая. 

Не думай, как бы ни был ты велик, 
Что ты всего достиг и все постиг. 

Иной мудрец среди непросвещенных  
Глупцом глупец в кругу людей ученых. 
Запомни: знанье – это ширь морская, 
Которой нету ни конца, ни края. 

Мир познавай, учись иль жуй траву, 
Скотом зовись и поселись в хлеву. 

Мудрец сквозь мглу увидеть хочет дали – 
Глупец хохочет даже в час печали. 

Бог весть куда глупца влекут желанья, 
А мудреца удерживают знанья» [3, 97]. 

Эти строки, будь Юсуф Баласагуни современником аль-Фараби, несомненно, получили бы 
одобрение со стороны Учителя.  

Сегодня в условиях модернизации общественного сознания Республика Казахстан ставит перед 
страной довольно высокие цели. Граждане страны (и ученые, и студенты, и высшие учебные заведения 
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и т.д.) должны стремиться к повышению своего интеллектуального статуса. Такие здоровые амбиции 
нужны для всего Казахстана, чтобы достичь большого успеха на современном этапе своего развития. 
Необходимо отказаться от консервативных подходов и перенять современные инновационные 
технологии как в области образования и науки, так и в других сферах.  

Казахстанскому обществу необходимо осознать, что модернизация, являясь объективным 
цивилизационным процессом, не есть полная противоположность традиции, ибо диалектика жизни 
позволяет адаптировать устои общества под конкретные изменения. Поэтому переосмысление роли и 
значения духовного и интеллектуального наследия аль-Фараби состоит в стремлении не только 
сохранить его, но и активно включить в канву новой жизни с учетом процесса модернизации. 

Сохранение своей культуры, собственного национального кода в том числе на базе богатого 
духовного наследия названо первым условием  модернизации казахстанского общества [4]. И это очень 
важно, поскольку опыт соединения ценностей модернизации с национальной культурной 
самобытностью создает «возможность реализации оптимистического сценария пути вхождения в 
современную цивилизацию. Этот стержневой признак конструктивной и практически действенной 
культурной политики наиболее полно проявлен в Японии, эффективно работает на экономический 
расцвет молодых «драконов» Юго-Восточной Азии, доказал свою жизнестойкость в ходе 
модернизации Китая» [5, 46]. 

  За довольно короткий отрезок времени «драконы» совершили гигантский скачок в социально-
экономическом развитии и предстали перед изумленным Западом в совершенно ином свете. Все 
усилия были направлены «на развитие современной промышленности, структуризацию современного 
города и формирование современного образа жизни на базе традиционных ценностей или их 
совмещения с западными культурными формами. Стремление преодолеть исторически сложившуюся 
изоляцию от остального мира, отставание от достижений технологического прогресса 
трансформировались в устойчивую культурную мотивацию к модернизации. В экономике это 
вылилось в развитие современных отраслей промышленности, в развитие высокотехнологичных сфер 
производства, в активную поддержку научных исследований» [6, 298]. Благодаря этому 
«интеллектуальному взрыву» страны Восточной и Юго-Восточной Азии добились колоссальных 
успехов. 

  Опыт учета роли культурных ценностей в условиях модернизации восточных сообществ может 
быть примером и для нашей страны в проведении модернизации всех сторон жизни казахстанского 
социума. 

Мы не должны забывать, что духовное наследие Абу Насра аль-Фараби содержит в себе множество 
идей, способных оказывать позитивное влияние на современность и вести в будущее. Это относиться 
и к теоретико-познавательным, логически-методологическим трудам и взглядам аль-Фараби, и к его 
пониманию соотношения разума и веры, философии и религии, к идеалам добродетельного, 
совершенного человека и соответствующих форм человеческого общежития, то есть ко всем тем 
проблемам, которые сегодня не только не забыты, но обретают особую остроту.  

Таким образом, для Казахстана, подарившего миру выдающегося мыслителя, аль-Фараби – символ 
мудрости и интеллекта. Вопрос интеллектуального развития Казахстана становится важной 
проблемой, решение которого должно стать долгосрочным «стратегическим» направлением духовного 
развития казахстанского общества от которого во многом зависит судьба республики как суверенного 
и современного государства. В то же время, необходимы новые подходы в решении социально-
экономических, политических задач стоящих перед Страной Великой Степи. И здесь, духовное 
наследие аль-Фараби может быть, в том числе, тем «кладезем знаний», где мы можем найти ответы…  
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НАСЛЕДИЕ ЭПОХИ АЛЬ-ФАРАБИ И РАЗВИТИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
 

Культурной наследие выдающихся ученых и мыслителей стран мусульманского Востока, таких как 
Ибн Сина, Ал-Фараби, Ал-Рази и других, в последние десятилетия вызывает большой интерес во всем 
мире. Однако тот факт, что эти великие энциклопедисты представляли мусульманский мир 
культурного и научного содержания, не всегда принимается во внимание, не до конца изучен. В данной 
статье предпринята попытка раскрыть их роль в развитии науки и культуры европейских стран.  

Ключевые слова: Восток, Запад, ислам, наука, культура 
 
 Ибн Сина, Әл-Фараби, Ар-Рази және т.б. сынды атағы бүкіл әлемге жайылған мәшһүр 

ғалымдардың мәдени мұрасы соңғы он жылда әлемдік қоғамдастықтың үлкен қызығушылығын 
тудыруда. Бұнымен қатар, аталмыш атақты ғалымдардың әлі күнге дейін толыққанды зерттелінбеген 
мұсылман әлемінің өкілдері екені ескеріле бермейді. Мақалада автор осы әлемнің медицина 
ғылымының  дамуына және Еуропа мен Ресей медицина мектептерінің қалыптасуына ықпалын 
зерттеуге тырысты. 

            Түйінді сөздер: Шығыс, Батыс, ислам, ғылым мәдениет  
 
         Cultural inheritance of outstanding scientists such as Ibn Sina, Al-Farabi, and Al-Razi recently in a 

past decade attracts great interest all over the world. However, the fact that these great philosophers were 
Muslims cultural and scientific content is not always taken into consideration of which is not entirely studied. 
In this article, there was an attempt to disclose their role in the development of medicine, and their influence 
on development of schools of medicine in Western Europe and Russia. 

Key words: Eastern, Western, Islam, science, culture 
 
         Как известно, мусульманский ренессанс X-XIV веков, стал той связующей нитью, которая 

соединила достижения древнегреческой цивилизации с возникшим уже позднее европейским 
(христианским) ренессансом. Можно отметить, что без ярчайших представителей средневековой 
мусульманской философии на Востоке, таких как аль-Фараби  аль-Кашгари, аль-Газали, Ибн Рушд 
(Аверроэс), Ибн Сина (Авиценна), не было бы возможным знакомство европейских схоластов ни с 
Аристотелем, ни с Платоном. Достаточно напомнить, что развитие идей Аристотеля (так называемый 
перипатетизм) свое наивысшее звучание приобрело именно в трудах аль-Фараби, Ибн Сины, – 
сочинения которых по философии и медицине впоследствии тщательно штудировали в европейских 
университетах в качестве основ науки. Нелишне напомнить и о том, что развитие еврейской 
философии указанного периода также осуществлялось под сильным влиянием общей мусульманской 
традиции, поэтому большинство еврейских философов X-XII вв. писали свои сочинения на арабском 
языке (например, Бен Иегуда, более известный как Ибн Гебироль или Авицеброн). 

Эта была эпоха, которую в свое время известные ученые – востоковеды В.В. Бартольд, Н.И. Конрад, 
М.В. Штейн и другие охарактеризовали как восточное Возрождение [1, c. 84]. А крупнейший 
швейцарский востоковед А. Мец назвал ее мусульманским Ренессансом [2, c. 64]. 

 «Эта эпоха в ее развитии, – отмечает А.В. Сагадеев, – действительно имеет ряд ярко выраженных 
ренессанских черт, из коих в данном контексте следует выделить ту, что связано с появлением на арене 
культуры личностей, которые «по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености 
были под стать титанам западноевропейского Возрождения» [3, c. 9]. 

            Впоследствии, с распространением в регионе идей западного просветительства понимание 
необходимости сосуществования и взаимодействия культур не только не теряло своей актуальности, 
но, более того, даже усиливалось. Идею взаимодополняемости различных культур Востока и Запада 
настойчиво подчеркивали в своих трудах и пропагандировали крупнейшие казахские просветители 
XIX-XX вв. – Ч. Валиханов, Абай, Машхур-Жусуп Копейулы. Мысль о необходимости мирного 
сосуществования ценностей различных культур стала, таким образом, основанием для последующего 
развития идей толерантности, что всегда выгодно отличало тюркские народы [4, c. 393]. 

            В настоящее время необходимо поддержание данной традиции, сохранение этой 
преемственности и ее дальнейшее распространение. Сегодня межрелигиозное и межэтническое (а в 
более широком плане – межкультурное) взаимодействие как никогда становится актуальным и 
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получает новое измерение. Именно поэтому дальнейшее научное и практическое распространение 
данного феномена следует считать необходимым. Соответственно, на новом уровне и в новых 
условиях глобализации необходимо комплексное научное изучение данного феномена, что позволит 
не только не утратить преемственность традиций, но, использовав их, во всеоружии подойти к новым 
веяниям времени. 

Некоторые западные исследователи считают, что только христианскую религию можно считать 
«организованной религией». Так, например, Макс Вебер пишет: «Религия существует везде, но 
религиозная основа для жизненного порядка, который при последовательном осуществлении ведет к 
рациональной организованности, присуща только цивилизации Запада. Только Запад обладает 
рациональной наукой, которая неведома другим цивилизациям» [5, c.233]. 

Ислам – это тоже «организованная религия», но не в том смысле, что она имеет, как в христианстве 
мощную церковную организацию. Самыми важными чертами исламской религии является монотеизм, 
идея равенства и справедливости и наличие интеллектуального заряда. Последняя черта позволяет 
назвать ислам также «рационально – организованной религией», что, к сожалению, отрицается и 
оспаривается некоторыми современными авторами работ антиисламской направленности. В 2002 г. 
вышла книга итальянки Орианы Фаллачи «Ярость и гордость», в которой она пишет: «Я нахожу у них 
(мусульман. – З.Д.) только Аверроэса с его неоспоримыми заслугами ученого (комментарии к 
Аристотелю и т.д.), Омара Хайама… плюс несколько красивых мечетей. Никаких иных достижений 
ни на полях Искусства, ни в садах Мысли. Ни в мире науки, технологии или бытоустройства» [6, c.75]. 

Однако многочисленные данные о тех достижениях, которые были сделаны мусульманскими 
учеными в области астрономии, математики и оптики и других науках явно свидетельствуют об 
обратном. Успехи, которых достиг мусульманский Восток, являются достижениями, прежде всего в 
области познания. Так, например, аль-Харазми внедрил в математику знаки и цифры индийского 
происхождения, которые по сей день в научном мире называются «арабскими цифрами». Аль-Фаргани 
создал труд по астрологии, который оказал влияние на ученый мир вплоть до европейского ренессанса. 
Он был переведен в ХII в. Иоганессом фон Севилла на латинский и другие языки. Крупнейшим 
астрономом средневековья был аль-Баттани. Европейцы знали его под именем Альбатенкус. Аль-
Баттани прежде всего корректировал детали наблюдательной астрономии Птолемея. Он устранил 
птолемейскую догму о неизменяемости апогея, т.е. самого большого расстояния от солнца до земли и 
уточнил другие данные. Большие успехи аль-Баттани достиг и в области сферической тригонометрии.  
Именно в странах мусульманского Востока начинается арифметизация алгебры по двум направлениям: 
в области чисел и в области числовых уравнений. Эта традиция далее прослеживается в работах 
О.Хайма и аль-Каши [7, c. 125]. 

По всей видимости, что ислам является «рационально – организованной религией» с собственной 
системой объяснения окружающей действительности, определило его важную роль в процессе 
развития научных знаний на Востоке и Западе. В своей  книге «Ирану есть, что сказать миру!» 
выдающийся иранский ученый Мохаммадали Ислами Надушан пишет: «В исламскую эпоху на смену 
политической империи пришла империя культурная, простиравшаяся от ворот Китая до Средиземного 
моря, и от полуострова Индостан до юга России. И на этом культурном пространстве было создано 
одно из величайших произведений человеческой мысли и культуры» [8, c. 9].  

Что же объединяет выразителей точки зрения, которую проповедует Ориана Фаллачи? Это 
отрицание целостности, общей взаимосвязи и гармонии человеческого бытия. Это отрицание 
«счлененности человека с человеком, народа с народом, религии с религией». Это возвышение 
духовной обособленности, не видя, что « суть человеческого пребывания в этом мире не в розни, а в 
совокупности пребывания». Не существует и никогда не существовало единой, замкнутой в себе 
западной культуры. Не говоря уже  о том, что между «восточной» и « западной» культурами, между 
Востоком и Западом всегда существовали взаимные связи и отношения. В этом плане достаточно 
обратить внимание на труды А. Гэльского, Р. Бэкона, Ф. Аквинского, Б. Спинозы, К. Линнея и многих 
других ученых и мыслителей, в которых можно увидеть влияние научной школы мусульманского 
ренессанса. 

Мусульманское Возрождение, явившееся поворотным моментом в истории развития культуры 
Ирана и Центральной Азии, было «научной революцией», а сама исламская религия – «важной 
духовной опорой», на основе которой делались те или иные открытия. Центральную Азию того 
времени можно сравнить с Афинским городом – государством, поскольку и тому и другому был 
присущ интеллектуальный рационализм. Поиск гармонии между «рационально – организованной 
религией» и окружающей действительностью явился основной движущей силой научных поисков, 
способствующих появлению открытий в различных отраслях знаний, в том числе и медицине.  
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Как отмечает академик Ж.М. Абдильдин, «мыслители мусульманского Востока… реально 
подготовили возникновение философии и науки Нового времени. Всемирно – историческая заслуга 
философов мусульманского Востока состоит в том, что они по существу явились опосредствующим 
звеном, живым мостом между древнегреческими мыслителями и новой философией. Не будь 
философов и ученых мусульманского Востока, было бы непонятно рождение и функционирование 
многих идей, которые возникли в Новое время» [9, c. 32]. Они приняли теоретическую основу и 
классификацию научного материала. Но сам материал был исследован мусульманскими учеными 
самостоятельно и продолжал непрерывно изучаться, а информация, взятая ими у предшественников, 
была скорректирована и дополнена в соответствии с их собственными наблюдениями и 
экспериментами. 

История развития философских представлений и медицинских знаний  в эпоху восточного 
Возрождения неразрывно связана с такими крупнейшими учеными и мыслителями как ар-Рази, аль-
Фараби, Ибн Сина, ат-Табари, аль-Беруни, Али Аббас, Маймонид и др. Такие их труды по медицине 
как «Камил» (отдельные тома данного труда хранятся в хранилищах рукописей в Институтах 
востоковедения Санкт-Петербурга и Ташкента), «Канон врачебной науки» (рукопись ХII в. хранится в 
Санкт-Петербурге в Институте востоковедения), «Урджуза» (имеются десятки списков этого 
сочинения, которые хранятся в различных библиотеках мира, в том числе России и Узбекистана), 
«Польза и вред яств» (есть версия, что рукопись этого трактата была издана типографическим 
способом в Египте в 1888 г.), «Духовная медицина» (значительный вклад в изучении данной работы  
внес известный исследователь М. Диноршоев), « Об органах (тела) животного, их функциях и 
потенциях» (сочинение по теории медицины), «О возражении Галену по поводу его разногласий с 
Аристотелем относительно органов человеческого тела» (впервые переведен и изучен учеными из 
Казахстана и Узбекистана, а «Фармакогнозия в медицине» (перевод с арабского оригинала и рукописи 
персидского перевода осуществлен в 1973 г. У.И. Каримовым) и другие сыграли важную роль в 
популяризации научных знаний не только на мусульманском Востоке, но и в средневековой Европе и 
России. 

Конец  IХ и Х век занимает особое место в истории духовной культуры мусульманского Востока. 
Известные мусульманские ученые жили и творили в период правления первых аббасидских халифов. 
Особенно научные знания развивались в период правления халифа аль-Мамуна, который прославился 
тем, что, основал дворец науки и философии в Багдаде и который стал крупнейшим научным центром 
в мусульманском мире. Он оказал огромное влияние на ученый мир вплоть до европейского 
ренессанса. Несомненно, что возникновение многих и серьезных явлений в философской литературе, 
культуре и науке в этот период далеко не случайно. Рубеж этих двух столетий – одна из сложных и 
драматических эпох в Центральной Азии и Иране. Своими внутренними и внешними коллизиями, 
противоречивостью общественных явлений, неустойчивостью жизни она напоминает тот же период в 
Индии и других странах. Острый характер этого времени проявляется не только в сферах политических 
событий (Сасанидское государство, которое охватывало практически немалую часть Центральной 
Азии и Ирана, стало проходить зенит своей силы), но, прежде всего в глубинных социальных сдвигах 
и идейных трансформациях, обусловленных многими факторами общественного порядка. Специфика 
этого отрезка истории, лежащего на стыке двух этапов развития восточного общества, сказались на 
всех сторонах духовной и культурной жизни. 

Как писал известный исследователь А.Корбен, « тогда как философская мысль повсюду пребывала 
в бездействии, представители иранской и центральноазиатской науки вели к наивысшему 
философскому сознанию» [10, c. 201]. По существу, именно с этого времени философская культура как 
особая форма общественного сознания и как важный духовно-культурный фактор занимает все более 
значительное место. Ей была свойственна, прежде всего, содержательность, другое видение и оценка 
действительности и общественной морали. Начиная со второй половины IХ в. значительное развитие 
получили рационалистические науки в противовес традиционным дисциплинам. Так, ар-Рази 
трансмутировал металлы, классифицировал вещества на основе особенностей, свойственных только 
им. Абу Райхан Беруни разрабатывал сернортутную теорию [11, c. 308] и внес большой вклад в 
геодезию, особенно в изучении разделения поверхности Земли на различные климатические пояса. 
Были пересмотрены сочинения по грамматике, праву, истории, географии, медицине, появившиеся в 
период формирования арабской мысли и приспособленные к нуждам более требовательного научного 
мышления и более развитой культур. 

Распространение научных идей, опыта и методов врачевания мусульманских ученых в 
средневековую  Европу началось в особенных исторических условиях, когда Запад еще был 
экспортером сырья и рабов, а Восток – готовой продукции, когда стали обнаруживаться не только 
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экономические, военно-политические противоречия, но и необходимость познания культур восточного 
Возрождения и европейского средневековья. «Именно в это время, – отмечают авторы работы «Древо 
мудрости и здоровья», – выдающийся ученый-энциклопедист Ибн Сина приобрел всемирное 
признание под именем Авиценна и занял, благодаря воображению великого Данте, свое почетное 
место между Гиппократом и Галеном» [12, c. 118]. Уже начиная с ХI в. врачи европейского 
средневековья стали проявлять огромный интерес к наследию выдающихся ученых-медиков 
Центральной Азии и всего мусульманского Востока. Особое внимание их привлекали сочинения Ибн 
Сина (Авиценна) и ар-Рази (Разес). Обладая энциклопедическим умом и высокой эрудицией, они 
обобщили предшествующие достижения медицины и обогатили ее собственным опыт, который имел 
непререкаемый авторитет. Их сочинения служили в течении многих веков настольной книгой врачам 
Востока и Запада. 

В эпоху аль-Фараби в крупных городах мусульманского Востока имелись медицинские 
исследовательские Центры. Например, в Рее (в 10 км. от Тегерана) действовала знаменитая больница, 
где под руководством выдающегося ученого Абу Бакра ар-Рази работала целая плеяда врачей, которые 
занимались не только лечением людей, но и изучали достижения античной, иранской, индийской и 
китайской медицины. Ими были написаны многочисленные труды по медицине, в том числе 30-томное 
сочинение самого Абу Бакра ар-Рази. 

В истории медицинской науки большая заслуга в ознакомлении Запада с медицинскими трудами 
мусульманских ученых принадлежит Константину Африканскому, который славился прекрасным 
знатоком мусульманской культуры и переводчиком арабских текстов медицинских сочинений [12, c. 
139]. Благодаря нему до Европы было донесено все самое ценное, разработанное мусульманскими 
учеными. А это, в свою очередь, в немалой степени способствовало развитию знаменитой медицинской 
школы в Салерно. Анализируя «Салернский кодекс здоровья», написанный Арнольдом из Виллановы, 
некоторые исследователи считают, что большинство рекомендаций содержащиеся в нем не 
отличаются от подобных рекомендаций, содержащихся в «Урджузе» Ибн Сина. При этом нельзя не 
отметить и такой факт, что автор «Кодекса» с целью расширения горизонта своих познаний специально 
ездил в Испанию к мусульманским медикам. В салернской школе после семи лет учебы слушатели 
сдавали экзамен по «Афоризмам» Гиппократа и по «Канону врачебной науки» Ибн Сина. 

Однако по своему рационализму, близости к практической медицине мусульманского 
Возрождения отличалась медицинская школа в Монпелье. «Деятельность бывших студентов школы в 
Монпелье, оказавших огромное влияние на медицинскую культуру материковой Европы и Англии, 
является одним из выдающихся исторических фактов времен средневековья. Получившие развитие 
новые жанры романа в совокупности с непрерывным потоком арабских трудов из Южной Испании, 
большинство из которых переводилось на беспристрастную латынь, оказывали воздействие и на 
развивающиеся языки и на отрасли наук (включая медицину), особенно восприимчивые к арабским 
влияниям. Кстати сказать, ее расцвет пришелся именно на ХIII–ХIV вв., когда Европа из отсталой 
периферии евразийского региона стала постепенно превращаться в центр технического прогресса и 
экспортера готовой продукции, когда началось интенсивное изучение арабо-мусульманского научного 
наследия. И если университеты в Монпелье, равно как и в Салерно, Падуе, Толедо избежали влияния 
схоластических идей в период европейского средневековья, то это благодаря влиянию рациональной 
научной и медицинской мысли мусульманского Возрождения. А ее влияние было столь велико, что 
заставило всерьез забеспокоиться некоторых испанских епископов, назвавших мусульманских ученых 
еретиками и отшельниками, хотя Ибн Сина и другие мусульманские философы и медики были 
признаны христианской церковью. Об этом можно судить и по тому, что одно из изданий 
«Медицинского канона», хранящегося в Париже, получило необходимое разрешение самой церковью. 

Другим важным центром по распространению достижений мусульманских ученых в Европе был 
Толедо, в лице школы переводчиков. Особо заметную роль в ней играл знаменитый переводчик Герард 
Кремонский, который перевел с арабского языка на латынь произведения Ибн Сина, аль-Фараби, ар-
Рази и др. Так, например, он еще в ХII в. перевел на латинский язык «Ал-Урджуза фи-т-тиб» Ибн Сина 
под названием «Контикум». Несколько позднее Ибн Тиббон перевел эту поэму на еврейский язык. Это 
помогло европейским ученым ближе познакомится с передовой философской и медицинской мыслью 
мусульманского Возрождения. В 1782 году отец Хуан Андрес опубликовал работу, в которой он 
доказывал, что Европа находится в долгу перед арабо-мусульманской наукой, которая на протяжении 
ХI – ХVII вв. влияла на ее научные школы. 

В ХIII в. был основан Падунский университет и с этого времени он становится одним из самых 
передовых центров медицинских знаний европейского средневековья. Следует заметить, что первое 
издание «Медицинского канона» Ибн Сина было осуществлено именно в Падуе в 1472 г. Это 
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произведение состоит из пяти книг, посвященных соответственно строению органов человеческого 
тела, патологии, отдельным болезням, их диагностики и лечению, фармакологии. Сильное влияние 
Падунского университета на медицину России является общепризнанным фактом. Многие 
исследователи свидетельствуют о том, что именно через этот университет происходило 
распространение идей медицины мусульманского Возрождения в Россию. В частности об этом 
говорится в труде известного арабского энциклопедиста Абу Удайд аль-Бакри «Книга о путях и 
государствах». 

Многие авторы, когда-либо предлагавшие периодизацию медицины Киевской Руси единодушны в 
одном – одним из истоков формирования славянской медицины является медицина мусульманского 
Возрождения. Одним из важных передаточных звеньев медицинских знаний служили как русские, так 
и купцы из Центральной Азии. Можно привести интересное заключение российского историка 
медицины В.С. Вайля, который отмечает, «что в своих главных положениях об уходе, кормлении и 
лечении детей авторы русских рукописных лечебников главным образом исходили из «Канона» Ибн 
Сина или, как они его называли, мудреца Авиценны» [12, c. 126]. Действительно, содержание таких 
известных русских лечебников, как «Тайна тайных», «Прохладный вертоград» и других работ не 
вызывает сомнения в том, что медико-философские идеи мыслителей мусульманского Возрождения 
являлись на протяжении ХI–ХVII вв. важнейшим элементом медицинской деятельности и творчества 
крупнейших школ как Западной Европы, так и России. 

Следует отметить, что такие крупнейшие мыслители мусульманского Возрождения, как ар-Рази, 
Ибн Сина, аль-Фараби и др. творчески развивали не только философскую проблематику, но и 
медицину, опираясь на собственные достижения в различных областях научных знаний и в 
соответствии с потребностями всего человечества. Их достижения в медицинской области являются 
важным составным элементом мусульманской культуры в целом, и их деятельность ни в коем случае 
нельзя сводить к сугубо философской или медицинской проблематике и ограничиваться ею. В более 
широком плане их труды следует квалифицировать как памятники общечеловеческой культуры. 

Наиболее общим социально-историческим фактором, обусловившим распространение 
медицинских знаний мусульманского Востока, явилась, с одной стороны, способность этих знаний 
отвечать не только запросам самой науки, но, прежде всего практике и, с другой стороны то, что 
увидели в них такую возможность. В качестве объективного фактора, способствовавшего 
распространению медицинских знаний ученых мусульманского Востока, можно рассматривать и 
потребность стран  Европы и России в усвоении новых методов и подходов лечебной практики. В этом 
смысле научные и медицинские достижения мусульманского Востока нашли благоприятные условия 
для распространения за счет развития лечебно-профилактической деятельности – большой доли 
гигиенической практике. Для европейских и других стран это имело значение в плане последующего 
развития научно-медицинских центров, поскольку основные результаты, полученные учеными 
мусульманского Востока, стали базовой основой их теоретической и практической деятельности. 
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ӘЛ-ФАРАБИДІҢ ТӘРБИЕЛІК МҰРАЛАРЫ 
 

В статье даются сведения об историко-педагогических, этнопедагогических фактах о наследии 
Аль-Фараби и описание назидательной ценности его трудов в воспитании молодежи. 

 
The article deals with historical and pedagogical, ethnopedagogical facts about the legacy of a famous 

teacher and educator Al-Farabi and description of didactic value of his works in the education of youth 
people. 
 

Түркі ғалымдардың ішінде дүниежүзіне мәлім екінші ұстаз әл-Фарабидiң тағылымдық 
мұраларында түркілік тәрбиенің негізі қаланған. Оның жан мен тәннiң пайда болуы жайындағы 
трактатында өзiнен бұрынғы Платонның «Жан тәннен бұрын пайда болады» деген пiкiрiн жоққа 
шығарып, жан мен тән бiрге дамиды, тәнсiз жан жоқ, жан – тәннiң тiршiлiк қасиетi, адамның тәнi де, 
жаны да өткiншi деп ой топшылайды. Адамның айналаны тануы бес сезiм мүшесi арқылы iске 
асатынын, оның өзi сыртқы және iшкi жан қуаты болып бөлiнiп, сыртқы жан қуаты жеткiзген 
мәлiметтердi ойда қорытып сыртқа шығару (ой) ми мен тiлдiң iсi дейдi. Адамның жануарлардан 
ерекшелiгiнiң өзi ойлай, сөйлей алуында деп қарайды. Әл-Фарабидiң тағылымдық мұраларында жеке 
тұлғаны қалыптастыру ұғымына берілген анықтамада: «Жақсы мінез-құлық пен ақыл-күші бұлар 
адамшылық қасиеттер болып табылады. Егер осы екеуі бірдей болып келсе, біз өз бойымыздан және 
өз әрекеттерімізден абзалдық пен кемелділікті табамыз және осы екеуінің арқасында қайырымды адам 
боламыз» деп келтіреді [1, 20-б.]. 

Ғұлама данышпанның дүние жүзіне танымал «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы туралы 
трактат» деген еңбегiнде жан құбылыстарының әртүрлi көрiнiстерiне қысқаша сипаттама бередi. Ол 
тану процесiн екi кезеңге бөледi де, бiрiншiсiн сезiмдiк кезең деп атаса, танып-бiлудiң негiзгi түйсiк-
сезiмiнде, ойлау процесiн туғызуға түрткi болады деп қарайды. Оның iзгi қала тұрғындарының қажыр-
қайраты мен ерiк-жiгерiн рухани қасиеттi қалыптастырудың негiзгi факторы дейдi. Батырлық, ерлiк iс-
әрекеттер ерiк-жiгердiң жақсы сапасы болса, ал мейірiмсiздiк, қорқақтық, дүниеқорлық, 
нәпсiқұмарлық адам бойындағы ұнамсыз жан қасиеттерi деп қарайды. Яғни, адам жанының ерекше 
қасиеттерiн санамалай келiп, адамның жануардан айырмашылығы саналы iс-әрекетiне байланысты. 
Адам қоғамнан тыс тiршiлiк ете алмайды, сондықтан ол басқалармен қоғамда қарым-қатынасқа түсу 
арқылы әрекет етедi. Осы әрекеттесу кәсiптiк ерекшелiктердi туғызады, түрлi топқа, қоғамдастыққа 
бiрiгедi. Демек, қарым-қатынас iзгiлiкке, қайырымдылыққа құрылуы керек. Адамдар қоғамда бақытты 
өмiр сүруi үшiн өзара көмектесетiн iзгi қоғам құруы керек. Ондағы адамдар бiр-бiрiмен ынтымақты 
байланыс жасауы тиiс дейдi. Iзгiлiктi адам бойына дарыту тәрбие, өнеге арқылы iске асырылады деп 
тәрбие мәселесiне басты орын бередi.   

Әл-Фараби еңбек бөлiнісiне қарай қала тұрғындарын кедейлер, шәкiрттер, әкiмдер деп үшке бөледi 
де, дене еңбегi кедейлерге, ал ой еңбегi шәкiрттер мен әкiмдерге тиiстi деп қарап, бiлiм алу, ел басқару 
iсi де халыққа адал қызмет бiрiншi орында тұруға тиiс деп есептейді. Әл-Фараби ұлы ағартушы 
болғандықтан, адамды тек оқу-бiлiм арқылы жақсартуға, жетiлдiруге болады, оқу-бiлiм барша халыққа 
ортақ нәрсе деп қарайды. Оның отансүйгіштік тағылымдарының бірінде: «Қайырымды қала 
қолбасшысының елді қорғаудағы 12 ерекше қасиетіне тоқталады, оның негізгілері: 

- көкірек көзі ояу; 
- қиындықты жеңе білетін; 
- нәпсіге берік; 
- рухы биік;  
- намысты, батыр болуы қажет» деп келтіреді [2, 125-б.].  
Біз Әл-Фарабидің тағылымдық мұраларын талдай отырып, ғұлама-ойшылдың халық туралы 

ойлары, түркілердің ардақтайтын моральдық құндылықтарының ішінде түркілік рухқа негiзделгенін 
айта аламыз. Жас ұрпақты ерлікке, жауынгерлік рухқа баулуда аталған «Қайырымды қала 
қолбасшысының елді қорғаудағы 12 ерекше қасиеті» қазіргі кезде де өзінің құндылығын жойған жоқ. 

Кішіпейілділік, қол ұшын беру: 
«Адам туралы айтсақ, оларды қосатын, байланыстыратын дәнекер тұтқа адамгершілік болып 

табылады. Сондықтан адамзат тегіне жататын болғандықтан, олар өзара бейбітшілікті, татулықты 
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сақтаулары қажет». (Көбесов А. «Әл-Фараби мен Абайды қатар оқығанда: Зерттеу еңбегі» кітабынан, 
10-б.) 

Адамгершілік-имандылық тәрбиесі туралы өнегесі: 
Мәрттік, жомарттық; (мінез-құлық туралы) «Біз мінез-құлық сапаларының абзалы да, оңбағаны да 

жүре келе пайда болады дейміз. Адамда қалыптасқан мінез-құлық болмаса, қарама-қарсы мінез-
құлыққа өз еркімен көшіп кетуі мүмкін. Адамның белгілі бір мінез-құлыққа ие болуына немесе жақын 
жұғысудың арқасында бір мінез-құлықтан басқа бір мінез-құлыққа ауысуына себепші болатын нәрсе – 
әдет, ал әдет деп мен белгілі бір әрекеттің жиі және ұзақ уақыт қамтылуын айтамын. Мінез-құлықтың 
қалыптасуы жолдары өнер үйрену жолдары сияқты ...» (Көбесов А. «Әл-Фараби мен Абайды қатар 
оқығанда: Зерттеу еңбегі» кітабынан, 12-б.) 

Қайырымды қала басшысының қасиеттері туралы: 
Қайырымды қаланың бірінші басшысы, ол – қайырымды халықтың басшысы және жер жүзін 

мекендейтін елдің басшысы. Өз бойында туа біткен он екі қасиетті ұштастырған адам ғана осындай 
бола алады. Біріншіден, бұл адамның мүшелері мүлде мінсіз болуға тиіс, бұл мүшелердің күші өздері 
атқаруға тиісті қызметті аяқтап шығу үшін мейлінше жақсы бейімделген болуы керек, сонда егер осы 
адам әлдебір мүшесінің жәрдемімен әлденедей бір іс істемек болса, ол мұны оп-оңай атқаратын 
болады; жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінетін, айтылған сөзді сөйлеушінің 
ойындағысындай және істің жай-жағдайына сәйкес ұғып алатын болуы керек; өзі түсінген, көрген, 
есіткен және аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы сақтайтын, бұлардан еш нәрсені ұмытпайтын 
болуы керек. Әйтеуір бір заттың кішкене ғана белгісін байқаған кезде сол белгінің ишаратын іліп 
әкетерліктей алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі болуы шарт: Өткір сөз иесі және ойына түйгеннің бәрін 
айдан анық айтып бере алатын ділмар болуы шарт. Өнер-білімге құштар болу, оқып-үйренуден 
шаршап-шалдықпай, осыған жұмсалатын еңбектен қиналмайтын, бұған оңай жететін болу керек. Тағам 
қабылдағанда, сыр-сұхбат құруға келгенде қанағатшыл болу керек, жаратылысынан 
сауыққұмарлықтан аулақ болып, бұдан алатын ләззатқа жирене қарауы шарт. Шындық пен шыншыл 
адамдарды сүйіп, өтірік-жалған мен суайттарды жек көру керек. Жаны асқақ және ар-намысын 
ардақтайтын болуы шарт. Оның жаны жаратылысынан пасық істердің бәрінен жоғары болып, 
жаратылысынан игі істерге жақын болуы тиіс. Дирхем, динар атаулыға, жалған дүниенің басқа да 
белгілеріне жирене қарауы керек; жақындарына да, жат адамдарға да әділ болып, жұртты әділеттілікке 
баулып, әділетсіздіктен зардап шеккендердің залалын өтеп, жұрттың бәріне өз білігінше жақсылық пен 
ізгілік көрсетіп отыруы қажет. Әділ болуы керек, бірақ қыңыр болмауы керек, әділеттілік алдында 
мінез көрсетіп қасарыспау керек, бірақ әділетсіздік пен пасықтық атаулыға мүлде рақымсыз болуы 
шарт. Өзі қажет деп тапқан істі жүзеге асырғанда қолдау көрсетіп, бұл ретте қорқыныш пен жасқану 
дегенді білмейтін батыл, ержүрек болуы керек. («Қазақтың тәлімдік ойлар антологиясы. Құрастырған: 
Қалиев С.Қ., Аюбай К.Қ. Он томдық/ 3-том: Көне жазба мұралар тағылымы (б.з.б. І мыңжылдық – XV 
ғ. соңы)» кітабынан, 151-б.) 

Қайрат-жігер, ерлік, батырлық туралы: 
«Ерік күші дегеніміз – ең алдымен түйсіктен шығатын қалау, ол жанның талпынушы бөлігіне 

жатады, ал қабылдау болса сезімге жатады. Осыдан кейін жанның қиялдаушы бөлігі пайда болады, 
осының арқасында қалау пайда болады. Бірінші ерік күшінен кейін екінші ерік күші келеді. Екінші ерік 
күші қиялдан шығатын қалау болып табылады. Осы ерік күшінің арқасында адам жанның ақыл-
парасатты бөлігінде әрекетшіл ақыл-парасат тудыратын алғашқы білімді қабылдай алады. Сол кезде 
адамда үшінші ерік күші пайда болады, басқаша айтқанда ойлау қабілетінен шығатын қалау туады. Бұл 
ерікпен таңдау деп аталады. Бұл нәрсе еш жағдайда да  басқа жан-жануарға тән емес, тек қана адамға 
тән құбылыс. Және осының арқасында адам мақталатын, не датталатын, жақсы не жаман қылықтар 
жасайды және сол үшін не сый-құрмет көреді немесе керісінше болуы мүмкін. 

Алғашқы екі ерік  күші ақыл-парасатсыз жануарларда болуы мүмкін. Ал егер ерік күшінің барлық 
түрі бірдей адамда болатын болса, онда ол, қайырымдылық пен зұлымдықты, жақсы мен жаманды 
ажырата алатын қабілетті болып, бақытқа талпына алады». («Әбу Насыр әл-Фараби. Таңдамалы 
трактаттары» кітабынан, 405-б.) 

Еңбек-өнер тәрбиесі туралы өнегесі: 
Өз еңбегінің нәтижесін көру. «Қайсыбір салада оң нәтижеге жетуге қабілетті адамдар қабілеті жоқ 

адамдардың басшысы болады. Нәтижеге жетуге көбірек қабілеті бар адамдар қабілеті аз адамдарға 
басшы болады. Бұл адамдар тәрбиенің нәтижесінде қол жеткізген жақсы немесе кеңесші болу 
қабілетіне қарай ажыратылады.  

Жақсы басшылық жасап, жақсы ақылгөй болуға қабілеті бар адамдар осы нәрсеге қабілеті жоқ 
адамдарға басшы болады. Осы сияқты қайсыбір салада жақсы қасиеті бар адамдармен салыстырғанда 
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жаратылысынан жетілмеген қасиеттері бар адамдар жақсы тәрбиенің арқасында, жаратылысынан өте 
абзал қасиеттері бар адамдардың тәрбиесін көрмегендермен салыстырғанда, анағұрлым лайықты 
адамдарға айналады. 

Қайсыбір салада неғұрлым жетілген, тәрбие көргендер соғұрлым кәміл емес тәрбие алғандарға 
басшы болады. Осындай жаратылысынан өзі бейім нәрсенің бәріне сәйкес тәрбие алғанда осы салада 
жаратылысынан тамаша қасиеті еш уақытта болмағандарға басшы бола алмайды, олар жаратылысынан 
тамаша қасиеті бар, бірақ тиісті тәрбие алмағандарға ғана немесе жеткілікті тәрбие алмағандарға ғана 
басшы бола алады.» («Әбу Насыр әл-Фараби. Таңдамалы трактаттары» кітабынан, 408-б.) 

Әдемі, шешен сөйлеу туралы: 
«Халықтар мен қалаларды ерікті түрде оқытып, үйрету үшін пайдаланатын адамдар – бойына ірі 

қасиеттер мен шешендік өнері дарыған адамдар». («Әбу Насыр әл-Фараби. Таңдамалы трактаттары» 
кітабынан, 452-б.) 

Табиғаттың таңғажайып көріністерін сипаттауы: 
«Ол денелерді, денелердегі заттарды, дүниені құрайтын дене тектерін және дүниені құшағына 

алған заттарды қарастырады. Тұтас алғанда бұлар –сезіммен қабылданатын заттары бар тектер, атап 
айтқанда: аспан денелері, онан соң жер, су, ауа, от, бу және т.б, онан соң жер бетінде және жер 
қойнауында болатын тастар мен минералдар, бұдан кейін өсімдіктер, парасатсыз хайуандар, парасатты 
жандар әлемдері. Осы тектердің әрбір тектегі түрлері жөнінде зерттеуші болмысы мен болмыстың 
бастамалары жайлы білім алады». («Әбу Насыр әл-Фараби. Таңдамалы трактаттары» кітабынан,  
439-б.) 

Ән, күйге үйрету, өнердегі әсемдік туралы: 
«Музыка асқақтардың арынын басатындығы, кемеліне келмегендерді кемелдендіретіндігі және өз 

шамасын білетіндерді өз дәрежесінде сақтайтындығы жағынан алғанда өте пайдалы болып табылады. 
Ол денсаулық үшін де пайдалы, өйткені тән ауырғанда, жан да ауырады, тән азап шеккенде, жан да 
күйзеледі. Сондықтан жағымды дыбыс көңілді көтеріп, жанды жадыратып, субстанцияға лайықты күш 
тудырып, тәнді кеселден арылтады». (Көбесов А. «Әл-Фараби мен Абайды қатар оқығанда: Зерттеу 
еңбегі» кітабынан, 30-б.) 

Табиғатты аялау туралы: 
«Табиғат» деген сөз арабтың «табиғ» деген сөзімен түбірлес, ол балауыз тақта немесе қағаздағы 

басылым, мөр, із, қалып деген ұғымды білдіреді. Ал мұның мәнісі барлық табиғат өзінің бітім-
болмысын Алланың құдіретті күшінен алады және осы жасаушының жасау актысының басылымын, 
ізін, көрінісін өзіне сақтайды. Жасаудың бірінші актысы табиғаттың өзінде қайталанған. Бұл басылым, 
із Алланың әмірінің белгісі, бейнесі болып табылады. (Көбесов А. «Әл-Фараби мен Абайды қатар 
оқығанда: Зерттеу еңбегі» кітабынан, 48-б.) 

Ақыл-білімге үйрету туралы: 
«Білім, яғни ғылыми мұра қалдырған адам өлгеннен кейін өз қамы үшін ғана қарекет еткен адамнан 

қадірлі, білгіш, көреген болады, өйткені көп мал-мүлік ғылымға кесірін тигізеді. Сондықтан мұра 
қалдыру дүниауи қам-қарекетке қарағанда абзал да қадірлі, ол ғылымға кесірін тигізбейді. О дүниелік 
ғұмырда дәрежеге жетуге кедергі болмайды. Егер, бәлкім, ғылымның басқа адамдары, оның 
әріптестері бұл мұраны пайдаланса, ол оған өлгенге дейін де, өлгеннен кейін де игілік болады». 
(Көбесов А. «Әл-Фараби мен Абайды қатар оқығанда: Зерттеу еңбегі» кітабынан, 48-49 б.) 

  «Әрекетшіл ақыл-парасат адамда алдымен жанның түйсіктенуші бөлігі қалыптасып, кейін онда 
түйсікпен байланысты болатын жанның талпынушы бөлігі дамып және ниет пен жирену 
қалыптасқаннан кейін ғана адамға әлгі білімдерді және ақылмен пайымдалатын мәндерді береді. Бұл 
білімдер әуелгі білімдер мен әуелгі ақылмен пайымдалатын мәндер» («Әбу Насыр әл-Фараби. 
Таңдамалы трактаттары» кітабынан, 405-б.). 

Әбу Насыр әл-Фараби адамның ақыл қуатына сенген: 
 Ол «Ақыл туралы» трактатында адам ақылы жаратушы құдіретінің бір көрінісі деген. Ғылым, әл-

Фарабидің айтуынша, ақылдың нәтижесі, оның екі түрі болады: теориялық және практикалық. 
Теориялық ғылымдар: логика, табиғаттану ғылымдары, метафизика, практикалық – этика мен саясат 
(Есім Ғ. «Фалсафа тарихы» кітабынан, 49-б.). 

Сөзге тапқырлық туралы: 
Сөзге тапқырлық – жақсы адамшылық қасиет және мұның өзі әзілді орнымен пайдаланғанда 

болатын нәрсе. Адам өз өмірінде оқтын-оқтын демалуға тиісті, ал мұнда шектен тыс кетушілік жанға 
рахат немесе кеселсіз. Әзілдің көп айтылуы жанды рахатқа батырады. Әзілде тең ортасын ұстай білу 
сөзге тапқырлыққа жатады, шектен тыс көп әзіл мазақтаушылыққа соғады, ал мұның жетіспеуі әзілдің 
жоқтығына әкеп соқтырады. («Қазақтың тәлімдік ойлар антологиясы. Құрастырған: Қалиев С.Қ., 
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Аюбай К.Қ. Он томдық. Т.3. Көне жазба мұралар тағылымы (б.з.б. І мыңжылдық – XV ғ. соңы)» 
кітабынан, 131-б.). 
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ӘЛ-ФАРАБИДІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МҰРАСЫ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУДІҢ 
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

The article presents the pedagogical views of the scientist and philosopher Al-Farabi. The problem 
of ethical doctrine is considered through the disclosure of the problem of free will and happiness. This question 
is considered in his works, which are devoted to social problems - “Social and ethical treatises”, “Civil policy”, 
“On achieving happiness”, “The essence of questions”. 

Keywords: Аl-Farabi, pedagogical views, pedagogical legacy of al-Farabi, ethics. 
Мақалада ғалым және  философ Әл-Фарабидің педагогикалық көзқарасы келтірілген. Этиканы 

қалыптастыру мәселесі еркін ерік-жігер мен бақыт мәселесін ашу арқылы қарастырылады. Бұл мәселе 
әлеуметтік мәселелерге арналған «Әлеуметтік-этикалық трактаттар», «Азаматтық саясат», «Бақытқа 
жету туралы», «Сұрақтардың мәні» атты шығармаларында қарастырылады. 

Кілт сөздер: Әл-Фараби, педагогикалық көзқарас, Әл-Фарабидің педагогикалық мұралары, әдеп. 

В статье представлены педагогические взгляды  ученого и философа Аль-Фараби. Рассматривается 
задача этического учения через раскрытие проблемы свободы воли, счастья. Этот вопрос 
рассматривается в его произведениях, которые посвящены социальным, проблемам – «Социально-
этические трактаты», «Гражданская политика», «О достижении счастья», «Существо вопросов».  

Ключевые слова: Аль-Фараби, педагогические взгляды, педагогическое наследие аль-Фараби, 
этика. 

Дүниежүзілік мәдениет пен білімнің Аристотельден кейінгі екінші ұстазы атанған, есімі елге 
мәшһүр болған Әл-Фарабидің педагогикалық мұрасы күні бүгінге дейін өзектілігін жоймаған құнды 
еңбек болып табылады.  Ол барлық ғылым салаларымен  айналысқан данышпан. Әл-Фарабиді 
педагиканың негізін салушылардың қатарына жатқызуға толықтай негіз бар. Себебі, «дидактика», 
«оқыту», «тәрбие» ұғымдарына анықтама бере отырып, тәрбие мен оқытудың бірлігін көрсеткен 
болатын. Қазіргі кезде педагогиканың негізгі ұғымдарына «тұлғаны қалыптастыру» ұғымы да 
жатқызылады. Себебі, бүгінде білім беру парадигмасының өзгеруіне байланысты, бірінші кезекке 
оқушыларда пәндік білім, білік, дағдыны қалыптастыру емес, оның тұлғасын қалыптастыру қойылып, 
тұлғаға бағдарланған оқыту мен тәрбиелеуді іске асыру көзделуде. Жеке тұлғаны қалыптастыру 
ұғымын ғұлама Әл-Фараби анықтап трактаттарына арқау еткен болатын. Осы тұрғыдан алғанда, Әл 
Фарабидің еңбектерінің мәні мен мағынасы өте зор.  

Қоғамда болып жатқан әлеуметтік – экономикалық өзгерістер мен дамыған мемлекеттер қатарына 
ену жолындағы айқын мақсат білім беру саласына да әсер етпей қойған жоқ. Бұл айқын мақсат 
еліміздің білім беру  парадигмасына «гуманизм», «ізгілендіру» ұғымдарын алып келген  болатын. 
Ойшыл еңбектерінің тәрбиелік мәні мен мағынасы сан ғасыр  бұрын  трактаттарда жазылған болатын. 
Солардың бірі 948жылы Египетте жазылған «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы 
трактат» болып табылады. Ол бұл еңбегінде адам әрекетінің  түпкі мақсаттарының бірі—«бақытқа 
жету» деп айта келе, сол бақытқа тек білім мен игілік нәтижесінде ғана жетуге болады дейді. Әл Фараби 
тәрбиенің, оның ішінде еңбек тәрбиенің теориясы ғылымға негізделуі қажет деп санады.  Бұл ілім кейін 
данышпан Абай атамыздың еңбектері арқылы жолын тапты. Абайдың қай еңбегін алып оқысаңыз да, 
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қандай да бір жақсы жолды  тек білім мен еңбектен (егін салып, таза еңбек ету) табатындығын 
шығармаларына арқау етеді. Фараби сонымен бірге оқу-ағарту мен тәрбие туралы, еңбек мәдениеті 
туралы ілім жасады. Еңбектің өзі өнер. Ал еңбек тәрбиесі сол өнерден туындайды, әрбір адамды 
еңбекке баулиды, еңбек шеберлігін үйретеді.Олардың еңбек ету дағдысын қалыптастырады деген 
болатын Фараби. Оның адам еңбегі туралы бұл тұжырымдамалар қазіргі жаңа мыңжылдықта да өзекті 
екені айдан анық. Фараби қайрымдылықты үйретуге тәрбиемен оқудың маңызды рөл атқаратынын 
айтып өтті .  

Әл Фараби жас ұрпаққа тәлім-тәрбие беріп, еңбекке үйретіп, еңбек тәрбиесін беретін 
адамды(ұстаздық ететін адамды) өте жоғары бағалаған. Оның ойынша тәрбиеші адам (қазіргі мұғалім) 
«мәңгі нұрдың қызметшісі» [1, 12-б]. Ол қайырымды қала тұрғындары пайдаланатын игіліктерге 
ғылым негіздерін меңгеру, әділдікке ұмтылу, әр түрлі әлеуметтік топтардың бір-бірімен тату-тәтті өмір 
сүруі т.б. жатқызады. Қайырымды қала тұрғындарының басым көпшілігі - әлеуметтік жағдайлары 
төмен сатыда тұрған адамдар. Бұлар бірнеше топқа бөлінеді. Мұның біріншісіне кедей-кепшіктер 
жатады. Олар ерекше қамқорлықты қажет ететін адамдар. Олардың мұң–мұқтажын қанағаттандыруды 
үнемі естен шығармау керек. Егер ол құр босқа мүлейімсімей кедейлігін айтып келсе, оған көмектесіп, 
ерекше ілтипат жасау қажет. Қайырымды қала тұрғындарының қатарына медресе шәкірттерін де 
жатқызады. Кейбір шәкірттер,- деп жазды Фараби,- білім алуды өздерінің қара басының қамы үшін 
пайдаланғысы келеді. Бұл өте жаман қылық. Мұндай шәкірттердің ісіне сын көзбен қарап, теріс 
мінездерін алдымен өздеріне түзеттіру қажет. Ал, мінез түзу шәкірттерге білім ешбір қиындықсыз 
қонады, оларды оқытып, тәрбиелеуге ешқашанда жалықпау керек. Ұстаздың жәрдем беріп, 
көмектесетіні де осындай шәкірттер.  Қайырымды қала тұрғындарының келесі тобына әлеуметтік 
жағдайы барша жұрттан жоғары тұратындар (қала бастығы, оның әр түрлі жәрдемшілері мен серіктері 
т.б.) жатады. Бұлардың жақсы қылығы болса мадақтап, әділдігін жұртқа айтып отыру керек. Ал қала 
бастығының кемшілігін тікелей айтпай, жанамалап өсиет, уағыз түрінде, мақал-мәтелдер арқылы 
салыстыра, яғни астарлы әсем сөздермен-ақ мінез -құлқындағы кемшіліктерін түзетуге болады.  

Фараби мұрасының ішінде этнопедагогика үлкен орын алады. Ол этиканы жақсылық пен 
жамандықты ажыратуға мүмкіндік беретін ғылым деп қараса этнопедагогиканы халықтың әдет-ғұрып, 
салт-дәстүрін кейінгі ұрпаққа жеткізетін ілім деп санады. Бұған оқу, білім алу, тәрбие беруді жатқызды. 
Ұлы ғалымның осындай этникалық ойларынан терең гуманизмнің лебі еседі, ол адам баласын 
жаратылыстың, бүкіл жан иесі атаулының биік шоқтығы деп түсінді. Бірақ жамандықты жақсылық 
жеңгенде ғана адам баласы игі мұратына жетеді деп қорытынды жасайды [2, 12-б]. 

Ол тәрбие жүйесіндегі әсіресе, жастарды тәрбиелеуде бірінші орынға адамгершілік тәрбиесін 
қойды және де оған қоса тәрбиенің басқа түрлерінде еңбек, дене тәрбиесі, эстетикалық, гуманитарлық, 
патриоттық  тәрбиені қойды. Ғалымның педагогикалық жүйесінде озық дидактиканың негізгі 
принциптері, яғни ғылымилығы, көрнектілігі, жүйелілігі, оқыту арқылы тәрбиелеу орын алған. Мұндай 
білім алудың тиімділігінің өлшем-таразысы оқу бастаулары мен болмыс бастауларының сайма-сай 
келуі болып табылады. Фарабидің еңбектерінде қазіргі педагогикалық ғылымның жүйелілік және 
бірізділік, көрнекілік, қонымдылық, тәрбиелік, оқу т.б. дидактикалық принциптерінің нышандары бой 
көрсетеді. Әл-Фараби "оқып үйренуде жаттап алу дұрыс па, жоқ түсініп алу дұрыс бола ма?" деген 
сұрақка "түсініп алған дұрыс, өйткені барлығьн жаттап алу мүмкін емес, ал олардың белгілі бір 
байланыстары арқылы ойда топтастырып түсініп, тоқып алған жөн" деп жауап береді. Оның "белгілі 
бір байланыстары" дегені - таным, қабылдау, ұғыну, бекіту, іскерлік, дағды, яғни осы буындар 
арасындағы байланысты айтқаны. 

Оқу, білім - ғылымды игерудің алғашқы сатылары. Оку - объективті шындықты табудың ерекше 
формасы. Осыны жақсы түсінген Фараби өздігінше оқып, білімге ие болып, ғылымды меңгерген, 
дағдысы мен іскерлігін қалыптастырған. Оқу, білім арқылы ғалымға жетуге болатынын жақсы түсінген 
және осылар арқылы өзінің байқағыштығын, зейінін, қиялын, ойлауын дамытқан, материалды дүниені 
тани білген, осыларды да ол шәкірттерге уағыздаған. Өздігімен, ұстаз басшылығымен оқып, білім 
игеру - қазіргі дидактикада "Оқытудың білім беру функциясы" деп аталынады. Ғұлама өзінің 
педагогикалық іс-әрекеттерінде ойлаудың әртүрлі әдістері мен формаларын кеңінен, белсенді түрде 
қолданғаны анықталып отыр. Олар: абстракциялау дерексіздендіру, анализ және синтез, индукция, 
үшіншісін теріске шығару, моделдеу т.б. Әсіресе, ол анализ бен синтез, индукция мен дедукция 
арасындағы диалектикалық, дидактикалық байланысты терең ашады. 

Әл-Фараби еңбетерінің бүгінгі күнгі білім беру жүйесінде алатын орны  жоғары. Тәрбиені тар 
мағынада да, кең мағынада да  қолдануда ғұлама ғалым мұрасы таптырмас өнеге. Заманауи қоғамдағы 
жастардың бойына адамгершілік, ізгілік, мейірімділік сияқты қасиеттерді бойына сіңіруді Фараби 
еңбектерінен нәр алса игі болар еді.  Ал, «Қайырымды қала тұрғындары» еңбегі бүгінгі күнгі 
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волонтерлік қызметтің басты  бағытын айқындаушы құрал десек артық айтқанымыз болмас. Данышпан 
ғалымның еңбегінің  құндылығының жоғарылығы соншалық, біз әрбір даналықтың дәнін 
трактаттардан таба аламыз.  
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ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ АЛЬ-ФАРАБИ В БИБЛИОТЕКАХ МИРА 
 

Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад аль-Фараби (870/872 – 950) - выходец из крупного 
присырдарьинского города средневековья Фараба (позже Отрар). Выдающийся мыслитель раннего 
средневековья, является одним из основоположников арабоязычной философской мысли, возникшей 
на Ближнем и Среднем Востоке. Круг интересов ученого охватывал почти все известные сферы науки 
и культуры, распространенные в то время – это астрономия, логика, теория музыки и математика, 
социология и этика, медицина и психология, философия и право, искусство и литература, поэзия и 
музыка. Аль-Фараби был выдающимся комментатором трудов Аристотеля.  В средневековом Востоке 
величайший древнегреческий философ Аристотель получил имя «Первый учитель» только благодаря 
разъяснениям аль-Фараби. Аль-Фараби известен как «Муаллим ассани» («Второй учитель»).  

Аль-Фараби оставил огромное научное наследие. Ему принадлежит более 100 трактатов. До наших 
дней дошли более 50 произведений мыслителя, написанные и переведенные на различные языки мира 
(арабский, персидский, турецкий, латинский, английский, немецкий, французский, русский, казахский, 
узбекский и др.). Рукописное наследие великого ученого аль-Фараби рассыпано по многим 
библиотекам и архивам мира. Многие ученые заняты его поиском и изучением. Сведения о жизни аль-
Фараби скудны. Часть сведений об аль-Фараби, как о многих выдающихся исторических личностях, 
является легендой. Достоверно известны только годы смерти и его переезда в Дамаск, остальные даты 
приблизительны. Такая ситуация вызвана тем, что доступные источники, содержащие биографические 
сведения об ученом, были созданы позднее, в XII—XIII веках. 

Исследуя печатные и электронные каталоги рукописей библиотек мира, однозначно можно сказать, 
рукописные труды ученого хранятся в Англии (Британская библиотека, Бодлеанская библиотека), 
Австрии (Национальная библиотека), Франции (Национальная библиотека, Библиотека ИНАЛКО), 
Германии (Государственная библиотека Берлина, Мюнхена, Лейдена, Лейпциг, Гамбурга), Израиль 
(Национальная библиотека), Испании (Национальная библиотека), Италии (Секретные архивы 
Ватикана, Национальная библиотека, Государственная библиотека), Турции (Библиотека Сулеймание, 
Национальная библиотека, Публичная библиотека Манисы, Диярбакыр, Библиотека рукописей 
Копрулу и др.), Ирана (Национальная библиотека), Узбекистана (Институт востоковедения им. 
А.Бируни), Таджикистана (Национальная библиотека им.Фирдоуси, Институт востоковедения). Его 
труды также хранились в богатых библиотеках Ирака (Багдад) и Сирии (Дамаск), однако ввиду 
последних событий в этих странах, библиотеки сильно пострадали. Большая часть фонда была 
уничтожена в военных событиях или разграблена. 

Вклад ученого в историю мировой философской мысли был менее изучен, нежели наследие других 
представителей исламской философии, таких как, Ибн Сина, Ибн Рушд и др. Причем фарабистикой 
больше занимались за рубежом. Начало изучению наследия аль-Фараби положил немецкий 
исследователь Ф.Дитерици. Его книга «Философские трактаты аль-Фараби» несколько раз издавалась 
на немецком и арабском языках в Лейдене с 1858 по 1892 года [1]. 



38 
 

В XII и XIII веках осуществляется перевод некоторых 
произведений аль-Фараби на латынь. В 1515 году издается 
первый труд аль-Фараби на латыни «Declaratio compendiosa 
... super libris rithoricorum Aristotelis». [4] В 1638 году в 
Париже издается труд философа Уильяма Чалмерса 
«Alpharabii vetustissimi Aristotelis interpretis opera omnia quae 
Latina lingua conscripta reperiri potuerunt, studio et opera 
Guilielmi Camerariis» [5]. В 1759 году в Лейпциге выходит 
книга Карл Кристиан Вуга «Libellus ex antiquis historiis de usu 
coronarum et earum genere apud Veteres Romanos»  [6]. 

 Известно, что еврейские философы основательно 
изучали арабскую философию, в том числе и труды аль-
Фараби. Некоторые сочинения аль-Фараби сохранились в 
рукописях, написанных на арабском языке еврейским 
шрифтом. В Баварской государственной библиотеке 
(г.Мюнхен, Германия) хранится рукопись XV века на иврите 
 В 1836 году в Германии издается «Трактат [9] .«פירוש לפתיחות»
по философии» аль-Фараби на арабском, с комментариями к 
нему на латыни немецкого востоковеда, арабиста Франца 

Августа Шмельдерса [10]. В 1868 году в Лейпциге вышла книга историка 
еврейской литературы Леопольда Дьюкса «Философия Х века: вклад в 
литературную историю мусульман и евреев», где дается информация о 
трудах аль-Фараби на иврите. [2]  В 1869 году выходит книга известного 
австрийского и немецкого арабиста, гебраиста и библиографа, известного 
своими обширными работами по еврейской библиографии и по описанию 
еврейских рукописей (в библиотеках Бодлеана, Лейдена, Мюнхена, 
Гамбурга и Берлина) Мориц Штейншнейдер [3]. В 1904 году известный 
немецкий востоковед арабист Паул Бронле издает книгу по арабской 
философии, посвященную аль-Фараби. [11] 

Упоминание об аль-Фараби в российской научной литературе 
впервые встречается в трудах академика В.В.Бартольда [12]. В 1924 году 
профессор, известный востоковед, специалист в области истории 
татарской и узбекской литературы Абдрахман Саади публикует статью в 
журнале «Инқилоб» («Революция») об аль-Фараби [13]. В 1942 году 
философ Эрнест Кольман в журнале «Большевик Казахстана» публикует 
статью «Великое наследие», где дает краткую, но подробную 

информацию о замечательной плеяде ученых, философов и поэтов восточного средневековья, 
выходцев из Средней Азии [14].   

В 1930-1959 гг. в Париже был опубликован в 6 томах перевод на французский язык «Большой книги 
о музыке», осуществленный французским ученым, художником, музыковедом, специализирующимся 
на арабской музыке бароном Рудольфом д’Эрланже [15]. С помощью этого труда, барон Родольф 
д'Эрланже, стремился, помимо чистой эрудиции, внести свой вклад в возрождение арабской музыки и 
ее изучение. Этот интерес имел наиболее заметный результат в связи с празднованием в 1932 году в 
Каире арабского конгресса - года смерти аль-Фараби. Этот конгресс вместе с конгрессом в Фесе (1939 
г.), в частности, посвященный музыке андалузско-магрибской традиции, явился двумя основными 
вехами в осознании международным сообществом важности арабского (восточного) музыкального 
наследия.  

Изучение творческого наследия Абу Насра аль-Фараби в Казахстане началось в шестидесятые годы 
двадцатого века по инициативе известного в Казахстане ученого Акжана Машани. Еще в начале своего 
пути Акжан аль-Машани приложил немало усилий для приобретения копий трактатов из рукописного 
наследия средневекового энциклопедиста, обращаясь в научные центры Стамбула и Каира, Тегерана и 
Дамаска, Багдада и Бейрута, а также Лондона и Берлина, Парижа и Лейдена. Многие труды аль-Фараби 
были утеряны, наследие его восстанавливалось долгие годы. Эта работа велась постоянно на всех 
этапах развития фарабиеведения в Казахстане и продолжается по настоящее время. Ее результатом 
стал выпуск тематических сборников трактатов аль-Фараби, посвященных его философским, 
социально-этическим, эстетическим, естественнонаучным, историко-философским и логическим 
взглядам. 
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В рамках реализации Государственной программы «Культурное наследие» специалисты 
Национальной библиотеки РК в 2005-2007 гг. проводили научно-поисковую работу по выявлению 
письменных источников в библиотеках и архивах стран Западной Европы и приобретению их копий. 
Из Национальной библиотеки Испании (г.Мадрид) была приобретена копия рукописи «Трактат о 
музыке» [7], из Национальной библиотеки Франции 7 рукописей аль-Фараби на иврите [8]. 

Первая библиография о жизни и творчестве великого ученого подготовлена американским ученым, 
профессором философии Университета Питсбург Николас Решером [16]. Далее последовали 
библиографии подготовленные Российской Национальной библиотекой (1970), Центральной научной 
библиотеки АН Казахстана (1975). В сентябре 1975 года в Алматы проходила международная научная 
конференция на тему «Аль-Фараби и развитие науки и культуры стран Востока». В 1977 году 
Национальная библиотека РК выпустила библиографический указатель «Аль-Фараби», который 
включает более 70 названий трудов ученого на русском, узбекском и иностранных языках, а также 
более 1500 названий книг, брошюр, авторефератов диссертаций, статей из тематических сборников, 
журналов и газет, посвященных жизни и творчеству аль-Фараби, опубликованных на русском и языках 
народов СССР за 1895-1977 годы в республике и за ее пределами [17].  

В 1995 году в издательстве «Қазақ университеті» выходит второе издание библиографического 
указателя К.Б.Жарикбаева. 2012 году «Қазақ университеті» снова издает библиографический указатель 
«Абу Наср аль-Фараби (870-950)», посвященный 20-летию Независимости Республики Казахстан и 20-
летию присвоению имени ученого-энциклопедиста университету. 

В рамках реализации Программы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» и статьи Главы государства 
«Семь граней Великой степи» к 1150-летию выдающегося мыслителя Востока аль-Фараби в 2020-2025 
гг. планируется открытие Библиотеки аль-Фараби в Национальной библиотеке РК. 

Цель Библиотеки аль-Фараби – популяризация и пропаганда идей и наследия великого мыслителя 
средневековой восточной философии Абу Насыр аль-Фараби. 

Библиотека аль-Фараби будет расположена в читальном зале «Қазақстан кітаптары» Национальной 
библиотеки РК. В открытом доступе Библиотеки будут представлены философские трактаты, 
охватывающие самые различные отрасли знаний, труды по астрономии, математике, естественным 
наукам, музыковедению, филологии и философии, литература на языках народов мира, а также 
материалы о жизни и деятельности аль-Фараби, справочным аппаратом, кроме того будет книжный 
уголок, оснащенный интерактивной доской и компьютерами («Виртуальная библиотека Аль-
Фараби»). 

На сайте Библиотеки планируется создать веб-страницу «Виртуальная библиотека аль-Фараби» на 
трех языках (казахский, русский, английский). На данной странице будут упорядочены электронные 
версии коллекции трудов великого ученого Востока, а также материалы о его жизни и деятельности на 
различных языках мира. В электронную коллекцию будут включены рукописи, книги, статьи на 
страницах периодической печати, фотографии, иллюстрации и медиафайлы. Сайт будет оснащен 
средствами навигации и поиска материалов для удобства читателей, периодически пополнятся 
различными новыми документами. Формат хранения документов размещаемых в электронной 
библиотеке PDF, будет предназначен только для чтения, без права скачивания (авторское право). 
Чтобы ознакомиться с текстом, удаленному читателю необходимо будет зарегистрироваться (для 
ведения статистики). Материалы, защищённые авторским правом, полнотекстово будут открыты 
только в Книжном уголке. 

В будущем планируется создание мобильного приложения «Виртуальной библиотеки аль-
Фараби». 
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ҚАЗАҚТЫҢ ОТБАСЫЛЫҚ ҒҰРПЫНДАҒЫ БІРТЕКТІЛІК  МӘСЕЛЕЛЕРІ 
  
Мақалада отбасылық ғұрып фольклорының кешенді жүйесіндегі бала өсіру ғұрпы, үйлену ғұрпы 

мен азалау ғұрпының тегіндегі ұқсастықтар себебі ашылды. Түркі халықтарының ғұрыптарындағы 
генетикалық тектік ұқсастық пен әлем халықтарымен типологиялық ұқсастық мәселесі сөз болды. 
Әлемдік және Өтандық фольклортанушы ғалымдар тұжырымдары негізге алынды. Отбасылық  
фольклордың  ғұрыптық фольклордан көркемдік фольклорға дейінгі даму тарихы айқындалды. Жалпы  
ғұрыптың іштей  оқшаулау ғұрыптары (обряды отделения); аралық немесе өліара кезең ғұрыптары 
(промежуточный период), және  қосу немесе үйлестіру ғұрыптары (обряды включения) – деп жіктелу 
мәселесі сөз болды.  

Кілт сөздер: ғұрып, ендіру, ажырату, аралық, типология, генетика  
 
В статье раскрыты причины сходства обрядов, связанных с воспитанием детей, свадебных и 

похоронных обрядов в системе комплексного семейного-обрядового фольклора. Кроме того, 
анализируется  генетическое  сходство обрядов тюркских народов и их типологическое сходство с 
обрядами народов мира. Использованы научные выводы мировых и казахстанских ученых. Показана 
история развития семейного фольклора от обрядового до художественного. Обращено внимание на 
проблемы разделения обрядового фольклора на обряды отделения и включения, обряды перехода. 

Ключевые слова: обряд, отделение, включение, переход, типология, генетика 
 
The article explains the basic reason of similarities between the child-rearing tradition, the tradition of the 

wedding engagement and the mourning tradition in significant folklore system based on the family 
traditions.The topic of genetic similarity between the Turkic people and the typological similarity to the 
different world nationalities was discussed. The conclusions of global and domestic folklore scientists are 
accorded. The history of family folklore development from the traditional folklore to art folklore has been 
defined. Inside the localization of the general practice (division separation); intermediate or immortal periods 
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(interval period), and classification or inclusion (coordination). 
         Key words: Tradition , Acceptance, Disconnection, Interval, Typology, Genetics. 

 
 
Қазақ халқы түркі тектес туысқан халықтармен бірге ұзақ уақыттар бойына етене араласып өмір 

сүргендігі бізге тарихи деректерден мәлім. Осындай көп ғасырлық бірлестіктің нәтижесі бұл 
халықтардың тұрмыс-тіршілігіндегі ғұрыптық іс-әрекеттері мен сөз үлгілерінде, қысқасы рухани 
мәдениетінде ортақ белгілерді қалыптастырды. Бұл қазіргі түркі тектес халықтар фольклорындағы 
мазмұн, тақырып, сюжет, образ ұқсастықтарының түбі – түркілік дүниетанымда жатқандығын 
аңғартады. Түркі халықтарының отбасылық ғұрып фольклоры үлгілерінің тақырып, идея, сюжет, образ 
бейнелеу тұрғысынан ұқсастығы туыстас халықтардың өткендегі тұрмыс-тіршілігінің біртектілігінде. 
Жалпы, отбасылық ғұрыпты қамтитын жанрлар екі түрлі қызмет атқарады. Оның біріншісі − ғұрыптық, 
екіншісі − көркемдік.  Ғұрып пен фольклор бір-бірімен тығыз байланысты, көптеген отбасылық 
ғұрыпты қамтитын фольклорлық шығармалар ғұрыпты сүйемелдеуші қызмет атқарады.  

Отбасылық ғұрып фольклорындағы типологиялық ұқсастықтар мен ортақ жақындықтар ежелгі 
дәуірде туған ғұрыптарда ғана көрініс табады. Бұл осы халықтардың тарихи-генетикалық тектестігіне 
және алғашқы рулық замандардан бері қарай біртекті тұрмыс құрып, аралас-құралас тіршілік етулеріне 
байланысты туындаған ұқсастық екендігі анық. Дегенмен де бұл жерде ескеретін бір нәрсе бар. Тарихи-
генетикалық, тарихи-типологиялық ұқсастықтар фольклорлық шығармаларға ғана қатысты. Ал 
адамның туу, ер жетіп үйлену және өліміне қатысты ғұрыптардың ұқсас болуының негізгі себебі − 
дәстүрлі дүниетанымда жатыр.  

 Яғни  адамның туу, үйлену және өліміне қатысты ғұрыптар мен фольклорлық туындылар 
дүниежүзі халықтарында ұқсас келеді. Олай болуының негізгі себебі − халықтың дәстүрлі 
дүниетанымында жатыр. Жалпы, адамзатқа тән ортақтастықтар қаншалықты мол болса, олардың 
рухани мұрасында да өзектес желілер соншалықты мол деген тұжырым жасауға болады. Ал 
айырмашылықтар олардың жеке халық болып қалыптасқаннан кейінгі тұрмыс-салты, тіршілік 
қамындағы өзгешеліктер мен соған байланысты туындаған дүниетанымдық ерекшеліктерінде.  Қазақ 
фольклорының бай да, сан қырлы саласы отбасылық ғұрып фольклоры. Отбасылық ғұрып фольклоры 
халықтың тұрмыс-тіршілігімен біте қайнасып, халық дүниетанымындағы көне ұғым-түсініктер мен 
әдет-ғұрыптар, ән- жырлар тоғысқан рухани мұра. Отбасылық тақырыпты қамтитын ғұрыптар мен 
фольклорлық жанрлардың ұқсастығы көне замандардан басталғандығын тарихи деректер дәлелдейді. 
Бұл турасында Б.Уахатов былай дейді: «...қазіргі түркі-монғол тілдес халықтардың фольклорындағы 
дәстүр жақындығын олардың ұзақ дәуірлер бойындағы этникалық-мәдени қарым-қатынастарынан, 
тұрмыс-тіршілігі мен әдет-ғұрпынан, жора-жосыны мен тіл туыстығынан іздестіру керек. Бұл қарым-
қатынас орхон дәуірінен көп бұрын басталып, сюндер, сяньбілер, жужандар, түріктер, көк түркілер, 
оғыз-ұйғырлар, қырғыздар, кидандар, татабылар заманына дейін жалғасып келген. Кейін біздің 
дәуіріміздің І−ІҮ ғасырларында бір жағы: моңғол, ойраттар болып бөліне бастады» [1, 50].  

Расында түркі тектес халықтардың отбасылық ғұрып фольклорындағы ұқсас белгілер мен ортақ 
заңдылықтар бұл халықтардың біріншіден, генетикалық туыстығына байланысты болса, екіншіден, 
ұзақ мерзімді тарихи-мәдени қарым-қатынастарының нәтижесінде қалыптасқандығы сөзсіз. Сонымен 
бірге түркі халықтарын айтпағанның өзінде дүниежүзіндегі барлық халықтардың алғашқы даму 
сатысындағы дүниетанымның бірдей дәрежеде болғандығын ескеру де шарт. Көптеген ғұрыптар мен 
фольклорлық жанрлардың қалыптасуына себепші болған осы байырғы дүниетаным.  

Ертедегі сана сезімі төмен, алғашқы адамзат қауымы Демек түркі халықтарының діни көзқарастары 
мен рухани түсініктерінің бастауын сонау арыдан, діннің алғашқы бастамасы болып табылатын магия, 
тотемизм, фетишизм, анимизм, шаманизм сияқты ескі нанымдардан іздестіруіміз қажет. Бұл діни 
ұғымдарды дүниежүзі халықтарының барлығы басынан өткергендігін кезінде Э.Б.Тэйлор [2], 
Дж.Фрезэр [3] секілді ғалымдар әлем халықтарының этнографиясын зерттеу нәтижесінде дәлелдеген. 
Сонымен түйіндеп айтсақ, бұл тарауда қазақ пен туысқан түркі халықтарының отбасылық ғұрып 
фольклорының ежелгі дәуірлердегі пайда болу заңдылықтары, тарихи-типологиялық тұрғыда бір текті 
дүниетанымнан туғандығы дәлелденді. Сондықтан болар түркі тектес халықтарды айтпағанның өзінде, 
дүниежүзі халықтарының отбасылық ғұрып фольклорынан жалпыға ортақ белгілерді байқаймыз. 
Бұлай болуы заңды да. Бірақ бізде барлық халықтардың отбасылық ғұмырына қатысты әдет-
ғұрыптары, салт-дәстүрлері, өлең-жырлары бірдей екен. Сонымен түйіндеп айтсақ, бұл тарауда қазақ 
пен туысқан түркі халықтарының отбасылық ғұрып фольклорының ежелгі дәуірлердегі пайда болу 
заңдылықтары, тарихи-типологиялық тұрғыда бір текті дүниетанымнан туғандығы дәлелденді. 
Сондықтан болар түркі тектес халықтарды айтпағанның өзінде, дүниежүзі халықтарының отбасылық 
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ғұрып фольклорынан жалпыға ортақ белгілерді байқаймыз. Бұлай болуы заңды да. Бірақ бізде барлық 
халықтардың отбасылық ғұмырына қатысты әдет-ғұрыптары, салт-дәстүрлері, өлең-жырлары бірдей 
екен деген түсінік қалыптаспауы қажет. Себебі, типологиялық ұқсастықтар мен ортақ жақындықтар 
ежелгі дәуірде туған ғұрыптарда ғана көрініс табады. Бұл осы халықтардың тарихи-генетикалық 
тектестігіне және алғашқы рулық замандардан бері қарай бір текті тұрмыс құрып, аралас-құралас 
тіршілік етулеріне байланысты туындаған ұқсастық екендігі анық. Дегенмен де бұл жерде ескеретін 
бір нәрсе бар. Тарихи-генетикалық, тарихи-типологиялық ұқсастықтар фольклорлық шығармаларға 
ғана қатысты. Ал адамның туу, ер жетіп үйлену және өліміне қатысты ғұрыптардың ұқсас болуының 
негізгі себебі − дәстүрлі дүниетанымда жатыр. Сонымен түйіндеп айтсақ, бұл тарауда қазақ пен 
туысқан түркі халықтарының отбасылық ғұрып фольклорының ежелгі дәуірлердегі пайда болу 
заңдылықтары, тарихи-типологиялық тұрғыда бір текті дүниетанымнан туғандығы дәлелденді. 
Сондықтан болар түркі тектес халықтарды айтпағанның өзінде, дүниежүзі халықтарының отбасылық 
ғұрып фольклорынан жалпыға ортақ белгілерді байқаймыз. Бұлай болуы заңды да. Бірақ бізде барлық 
халықтардың отбасылық ғұмырына қатысты әдет-ғұрыптары, салт-дәстүрлері, өлең-жырлары бірдей 
екен деген түсінік қалыптаспауы қажет. Себебі, типологиялық ұқсастықтар мен ортақ жақындықтар 
ежелгі дәуірде туған ғұрыптарда ғана көрініс табады. Бұл осы халықтардың тарихи-генетикалық 
тектестігіне және алғашқы рулық замандардан бері қарай бір текті тұрмыс құрып, аралас-құралас 
тіршілік етулеріне байланысты туындаған ұқсастық екендігі анық. Дегенмен де бұл жерде ескеретін 
бір нәрсе бар. Тарихи-генетикалық, тарихи-типологиялық ұқсастықтар фольклорлық шығармаларға 
ғана қатысты. Ал адамның туу, ер жетіп үйлену және өліміне қатысты ғұрыптардың ұқсас болуының 
негізгі себебі − дәстүрлі дүниетанымда жатыр. Қай кезеңде, қай халықта болмасын отбасылық ғұмыр 
үш сатыны, яғни туу, ержетіп үйлену және өлу сияқты өтпелі кезеңдерді қамтиды.  

Арнольд ван Геннеп мұндай өтпелі ғұрыптарды іштей үш кезеңге жіктейді: «Я предлагаю называть 
преминарными обрядами − обряды отделения, от прежнего мира, лиминарными − обряды, 
совершаемые в промежуточный период, и постлимнарными − обряды включения в новый мир [4, 24].  

Мұның алғашқысы − оқшаулау ғұрыптары (обряды отделения), екіншісі − аралық немесе өліара 
кезең ғұрыптары (промежуточный период), үшіншісі − қосу немесе үйлестіру ғұрыптары (обряды 
включения). Яғни кез келген өтпелі ғұрып кезеңдері осындай үш сатыдан тұрады. Мәселен, баланың 
алғаш дүниеге келген кезінен басталып жасалатын ырымдар мен жол-жоралғылардың көпшілігі оны 
жоғарғы әлемнен оқшаулауға арналады (кіндігін кесу, жөргекке орау, ит көйлек кигізу, бесікке бөлеу, 
т.б.), одан кейінгі ырымдар (қарын шашын алу, қырқынан шығару, ат қою, т.б.) аралық кезеңге жатса, 
ал ол жетілген сайын жасалатын ырымдарды (тұсау кесу, тілашар, тоқым қағар, сүндетке отырғызу, т.б.) 
жаңа ортаға қосуға, үйлестіруге арналған жоралғыларға жатқызуға болады [5, 245]  

Ғұрыптардың бұлай іштей жіктелуі туысқан халықтарды айтпағанның өзінде әлемнің  барлық 
халықтарына ортақ.  

Мұндай ұқсастықтар мен жалпылықтарды екі салаға бөліп қарастыруға болады:  
1. Жалпы адамзаттың даму тарихына байланысты жалпыға ортақ ғұрыптар мен фольклорлық 

шығармалар. Мәселен, бесік жыры, жоқтау және т.б. ғұрыптар барлық халықта бар. Олар атқарылу 
рәсімі жағынан әртүрлі болып келгенімен атқаратын қызметі жағынан біртектес. 

2. Тегі туыстас, даму тарихы тамырлас, тұрмыс-тіршілігі үндес халықтардың фольклорындағы 
біртектестік, ортақтастық сипаттар.  

Ал айырмашылықтарды олардың жеке халық болып қалыптасқаннан кейінгі тұрмыс салтындағы, 
тіршілік қамындағы өзгешеліктер мен соған байланысты дүниетанымнан туындаған ерекшеліктерден 
іздестіруміз қажет. Бұл орайда, бір тұтас түркі дүниесінен ерте ажырап жырақта өмір сүріп жатқан діні 
мен тілінде өзгешеліктер пайда болған елдерде мұндай жаңа белгілер көбірек байқалады. Мәселен, 
Орта Азиядан ертерек кетіп өзінше ел болған түріктер (Түркия), түркімендер, әзербайжандар сияқты 
елдердің фольклорында мұндай айырма белгілер ерекше байқалады. Мұндай ерек сипаттардың 
қалыптасуына отырықшыланып, ислам дініне етене еніп, кетудің де әсері байқалады. Мәселен, өзбек, 
татар, башқұрт сияқты халықтардың фольклорында ислам діні әсері басым көрінеді. Ал Ресей 
бодандығында қалып, ислам дінін қабылдамаған Сібір түркілерінде көне тәңірлік діннің іздері мол 
сақталған.  

Десек те мұндай өзгешеліктер мен жаңа нышандар ежелгі ғұрыптардың негізгі өзегін өзгерте 
алмаған. Тек ол жаңа дүниетаныммен байып, оның атқарылу рәсімі өзгертілген. Енді осы ойымызды 
дәлелдеу үшін ғұрыптар мен фольклорлық шығармалардың мәтіндеріне типологиялық талдау жасап 
көрейік.  

Алдымен адамның дүниеге келуіне қатысты атқарылатын ғұрыптар мен фольклорлық 
шығармалардан бастағанымыз жөн болар.  
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Халықтың тұрмыстық тәжірибесінде сәбидің әрбір қадамы назардан тыс қалмай әртүрлі 
ырымдармен, өлең-жырлармен аталып өтеді. Ғұрыптар баланың ауырмай-сырқамай дені сау болсын 
деген мақсатта орындалса, өлең-жырлар баланың рухани жан-дүниесінің дамуын, болашақта көкірек 
көзі ояу тұлға ретінде қалыптасуына әсер етеді. Мәселен, баланы суға шомылдырады, сылап-сипайды, 
түрлі жаттығулар жасайды. Осы әрекеттердің барлығы әнмен, сөзбен сүйемелденіп отырып жасалады: 
Баланы ұйқыдан оятқанда татарда: Баланы бесіктен шешіп алғанда, Баланы бесікке бөлегенде: Бірақ 
тарихи-типологиялық жағынан алғанда осы ғұрыптарға қатысты өлеңдердің әр халықтың 
фольклорында қазіргі сақталу дәрежесі әр түрлі. Мұндай фольклорлық үлгілер қазақ, қырғыз, 
қарақалпақ сияқты көшпелі тұрмыста өмір сүрген халықтардың фольклорында өте аз сақталған.  

Ал баланың бесік жырларына келетін болсақ, оның жайы тіпті басқаша. Әлемде бесік жырын 
айтпайтын бірде-бір халық жоқ,  бұл жырдың үлгілерін түркі тектес халықтардың фольклорын 
айтпағанда, әлемнің барлық халықтарының фольклорынан молынан кездестіруге болады. Соның 
ішінде, әсіресе, қазақ, қырғыз, қарақалпақ бесік жырларының мазмұн құрылысы, сөз саптау жағынан 
бір-біріне жақындығы сондай бір елдің  төл туындысындай көрінеді. 

Қазақ пен түркі халықтарының үйлену ғұрыптарын үш кезеңге жіктеп қарастыруға болады.  Оның 
алғашқысы − құда тусу кезеңі; екіншісі − қыз ұзату тойы;  соңғысы − келін түсіру тойы. Үйлену 
ғұрыптарының осылай шартты түрде үшке бөлінуі түркі халықтарының бәріне тән. Бірақ мұндай 
ұқсастық жалпы сыртқы құрылымында ғана, ал осы аралықта жасалатын түрлі ғұрыптық рәсімдер, 
ырым-кәделер, жол-жоралғылардың атқарылуы әр халықтың дәстүрінде әрбасқа.  

Ал азалау ғұрпының бір парасы  жоқтаудың ббарлық халыққа  ортақ сипаты өлген адамның мінез-
құлқын, жасаған жақсы істерін, өмірдегі орнын айту немесе дүниенің баянсыздығын, артындағы 
жақындарын тастап кеткендігін, өлімнің қаталдығына наразылық білдіру болып келеді.  

Міне, адам баласының дүниеге келу,  ер жетіп үйлену, дүние салу секілді өтпелі кезеңдерінің қай 
халыққа болса да ортақ заңдылық екенін ескерсек, сол заңдылықтар негізінде туған халықтық әдет-
ғұрыптардың, жол-жора, өлең-жырлардың арасында да өзара ұқсас, ортақ сипаттардың да болуы заңды 
екендігін мойындауға тура келеді.  

Алайда әр халықтың отбасылық ғұрып фольклорынан  өзіндік тұрмыс-тіршілігіне, ұлттық мінез-
құлқына сай даралық сипатын танытатын жалқылық  белгілері де жоқ емес. Оны ажыратып, нақтырақ 
танудың бір жолы туыстас халықтардың отбасылық ғұрып фольклорын салыстыру. Белгілі 
фольклортанушы ғалым Р.Бердібаев былай деп жазады: «Фольклор шығармаларының өзіне тән 
өзгешеліктері мен ұқсастықтарын анықтаудың қызғылықты да жемісті жолдарының бірі − түрлі елдер 
мен халықтардың ескерткіштерін бір-бірімен салыстыру, олардың ортақ желісін, орайлас үндестігін 
тарихи-типологиялық тұрғыдан қарастыру болып табылады» [6, 190].  

 Осы орайда біз де тілі бір, тағдыры бір, дәстүрі ортақ түркі тектес туыс халықтардың отбасылық 
ғұрып фольклорындағы типологиялық ұқсастықтар мен ұлттық ерекшелікті салыстырып зерттеуді 
мақсат етті 

Бұл бөлімнің екінші тарауында отбасылық ғұрып фольклорының поэтикалық жүйесінің мифтік 
санадан бастау алатындығы жоқтау, сыңсу сияқты жанрларды талдау барысында анықталды. Бұл 
жанрлардың көркемдік табиғаты халықтың ежелгі ұғым-түсініктерімен сабақтас екендігі нақты 
мысалдармен дәлелденді. Атап айтсақ, жоқтаулардағы өлімнің болғанын әрі болмағын меңзейтін 
тұспал сөздердің мәніне зер сала қарап, оның өлең мәтінінде қолданылу сипатын этнографиялық 
детальдармен сабақтастықта талдау жасадық. Мәселен, адамның туу-үйлену-өлу сияқты өтпелі 
кезеңдеріндегі заттық құрал – айнаның қолданылуының ғұрыптық мәнін, сондай-ақ оның отбасылық 
ғұрыптарда атқаратын қызметін анықтадық. Жалпы, айна туралы әлем халықтарының ежелгі ұғымы 
бір-біріне жақын екендігі зерттеу барысында айқындалды. Аталған мәселеге байланысты жинақталған 
этнографиялық деректер өзара салыстырылып, айнаның түптөркініне барлау жасалды.  

Қорыта айтқанда, адамның туу, ер жетіп үйлену және өліміне қатысты ғұрыптар мен фольклорлық 
туындылар дүниежүзі халықтарында ұқсас келеді. Олай болуының негізгі себебі − халықтың дәстүрлі 
дүниетанымында жатыр. Жалпы, адамзатқа тән ортақтастықтар қаншалықты мол болса, олардың 
рухани мұрасында да өзектес желілер соншалықты мол деген тұжырым жасауға болады. Ал 
айырмашылықтар олардың жеке халық болып қалыптасқаннан кейінгі тұрмыс салты, тіршілік 
қамындағы өзгешеліктер мен соған байланысты туындаған дүниетанымдық ерекшеліктерінде.   
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ӘЛ-ФАРАБИ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ АДАМ МӘСЕЛЕСІ 
 

 Мақалада шығыс перипатетизмнің көрнекті өкілі, ғұлама философ Әбу Насыр әл-Фараби 
шығармаларындағы адам мәселесі қарастырылады. Әл-Фараби адам мәселесін оның бұл өмірдегі 
мақсаты мен міндеттері тұрғысында анықтап, адам болмысының кемелділігін үйлесімділікпен 
белгілейді. Мұсылман ғұламасы үшін кемелділік дегеніміз, тән мен жанның үйлесімді 
жарасымдылығы және адамның қоғамдағы орнын тауып, білімді болу деп біледі. Білімділік басты 
мақсат тұрғысында оның ақылдылығына тікелей байланысты. Демек философтың шығармаларында 
адамның мәні бұл өмірде оның санасымен анықталады деген пайым көрініс береді.   

  Тірек сөздер: адам мәселесі, кемелділік, сана мен ақыл,адамгершілік қасиеттер, бақыт. 
 
 В статье рассматривается проблема человека в творческом наследии представителя восточного 

перипатетизма аль-Фараби. Проблему человека аль-Фараби рассматривает через его цели и задачей в 
этом мире. Совершенство человека определяется гармоничностью его сущности. Совершенство, 
мусульманский учёный понимает, как гармоничность тело и духа человека, его статусом в обществе, 
которое определяется его разумом. Познание как цель, выявляется его уровнем, который зависит от 
его разумности. В произведениях философа мы видим, что значение человека в этом мире, 
определяется его интеллектом. 

Ключевые слова: проблема человека, совершенство, разум и интеллект, человеческие качества, 
счастье 

 
The article deals with the problem of man in the creative heritage of al-Farabi, who was one of the 

representative of the Eastern peripatetic. Al-Farabi considers the problem of man through his goals and 
objectives in this world. Human perfection is determined by the harmony of his essence. Perfection, a Muslim 
scholar understands how the harmony of the body and spirit of man, his status in society, which is determined 
by his mind. Cognition as a goal is revealed by its level, which depends on its reasonableness. In the works of 
the philosopher, we see that the value of man in this world is determined by his mind. 

Key words: human problem, perfection, mind and intellect, human qualities, happiness 
 
Адамзатты өзінің бүкіл даму тарихында адам және оның бұл өмірдегі орны мен мәні, өмір сүру 

мақсаты, тіршіліктегі міндеттері сияқты мәселелер толғандырғаны белгілі. Бұл мәңгілік мәселе сонау 
миф, аңыз, тарихи жазбалардан бастау алып, діни және фәлсапалық ілімдерде жалғастық тауып, әлі 
күнге дейін басты мәселе болып келеді. Адами болмыстың өзіндік құндылықтарын белгілеген араб 
мұсылман өркениетінде де адам мәселесі өзекті мәселе болғанын сол кезеңде туындаған көптеген 
жәдігерлер айқындайды.  

Ислам діні аясында адам мәселесін үш жақтан қарастыруға болады: діни ортодоксия, сопылық ілім 
және фәлсапа тұрғысында. 

Адам мәселесін қарастыруда сопылық ілім де, мұсылмандық фәлсапа да Ислам дінінің негізгі 
қағидаларына сүйенетіні сөзсіз, яғни Құран мен сүннеттер сопылық ілім мен фәлсапалық оқулардың 
практикалық тұғыры болып табылады. Алайда адам мәселесін жалпы қарастыруда сопылық ілім мен 
фәлсапаның діни ортодоксиядан ерекшеленетінін олардың интерпретациясы мен теориялық 
негіздемелерімен байланысты екенін көреміз. Зерттеушілер ислами философияның пайда болу себебін 
былай көрсетеді: «Одной из причин возникновения таких движений в исламе стала неопределенность 
и противоречивость коранических высказываний относительно организации уммы. Поставленный ими 
вопрос о власти мусульманское законоведение не могло разрешить в силу своей принципиальной 
ограниченности, не позволявшей выходить за рамки священного текста. Поэтому задачу всесторонней 
интерпретации данного вопроса поставили перед собой философы» [1]. Философтар онтология, 
эпистомология, адам, қоғам сияқты мәселелерді грек философиясының үлгісінде ғылыми жүйелеуге 
сала отырып, шығыстық перипатетизмнің пайда болуына жол салды. Осыдан мұсылман аймағында қай 
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мәселе болмасын үш жақтан интерпретациялау үдерісінде айырмалар болғанымен, жалпы бұл үдеріс 
бір-бірін толықтыруда көрініс тапты.   

Адам мәселесі Ислам дінінде адам мен әлем(болмыс, жаратылыс) қатынасында, адам мен 
Жаратушы және адам мен адам қатынасында қарастырылды. 

Адам мен әлем (болмыс) қатынасы негізінен бұл өмірдегі адамның мақсатымен анықталады. Бұл 
өмірдегі адамның басты мақсаты – бақытқа жету. Дегенмен бақыт ұғымы анықтауда, мәнін белгілеуде 
діни, фәлсапалық және сопылық ілімдерде айтарлықтай айырма байқалады.  

Теологтар діннің қоғамдағы қызметтерінің бірі ретінде «адамға әлем құрылысын түсіндіріп, оның 
осы әлемдегі орнын анықтап, өмір мәнін көрсетіп береді» деп көрсете келе, «Ислам діні адамның нағыз 
мұсылман болып, Аллаға сыйынып, Алла алдында және адамдар алдында сыйлы болуда бақытқа 
жетеді» [2, 46], – дейді. Нағыз мұсылман шариғат бойынша өмір сүрсе, бақилық дүниеде жұмақта орын 
алып, рухы мәңгілік рахатта болады. Осы мақсатқа жету үшін адам баласы бұл өмірде Құран мен 
хадисте көрсетілген нұсқауларды басшылыққа алып өмір сүрулері керек.  

Діни тұрғыда барлық мұсылмандар өздерінің ақырғы мақсатына жету үшін шариғат бойынша өмір 
сүрулері қажет. Шариғат адамгершілік құндылықтарды, жүріс-тұрыс ережелерін, діни сенімді 
қалыптастыратын нұсқаулар жиынтығы болып, ең үздік стандарт ретінде қабылданады. 

Ал араб-мұсылман өркениетінің феномені болған сопылық ілім адамды Жаратушының бір бөлігі 
ретінде қарастырып, сопы өзінің Абсолют болмысына қосылуға ұмтылушы деп белгіледі. Сопылық 
таухид бойынша, адам тек Абсолютке ғана тән кемелділікке ұмтыла отырып, кемелділіктің ең биік 
сатысына жету барысында бұл өмірдегі миссиясын орындайды деп тұжырымдады. Егер де Ислам 
дінінде адам мәселесі және оның болмысы адам мен Жаратушы қарым-қатынасы аясында шешілсе, 
сопылық ілімде аллаһи мән адамның рухани болмысы тұрғысында адамның өз ішкі жан-дүниесіндегі 
материалдық және рухани жақтарының қарым-қатынасымен белгіленген. Ислами ортодоксия 
бойынша, адам жаратылыс ретінде Жаратушыдан полярлы қол жетімсіз қашықтықта және барынша 
транцендентті, тек құдайдың болмысы мен ақыретке сенімі арқылы имманентті болса, сопылық ілімнің 
эманациялық теориясы тұрғысында құдай адамның ең жақыны, адамгершілік қасиетінің бастау көзі, 
адами негізі болып табылады. Ислами ортодоксия бойынша, адам мен Алла байланысы тек дұға етіп, 
жалбарыну үлгісінде көрініс береді, яғни адам жаратылыс тұрғысында ешқашан Жаратушы деңгейіне 
жете алмайды. Ал сопылық ілімде адам мен Алла байланысы махаббат арқылы жүзеге аса алады, әр 
сопы бұл өмірдің мақсаты өзінің Жаратушысына қайта қосылу деп біледі. 

Алланың сунниттер мойындаған 99 есімі адамның ахлақын айқындаушы, адамгершілікті 
белгілеуші қасиеттерді сопылар да мойындайды. Бірақ олар Алланың есімі шексіз деп біледі. 
Мұсылман Алланың атрибуттарын бағдар деп үлгі тұтса, сопы өзінің кемелділік жолында бұл 
атрибуттарды меңгерілуге тиіс асулар деп біледі.   

Араб философтары, оның ішінде әл-Фараби адамды болмыстың ең жоғары сатысында тұрған 
материалдық мәнділік ретінде қарастырды. Оның тұжырымынша, материалдық болып табылатын Ай 
астындағы болмыс дәрежелері ең кемелсізден басталып, одан ары көтерілген дәреже сайын кемелділік 
арта береді, яғни төменнен жоғары қарай кемелділіктің көрсеткіші арта береді. Бұл сатылы көрсеткіш 
алдыңғыға қарағанда астам дәрежеге қарай көтеріле бере, ең кемелді дәрежеге жеткенше жалғаса 
береді. Ең кемелсіз болып бірінші материя саналады, одан кейін элементтер, одан кемелділігі астам 
минералдар дәрежесі, өсімдіктер, өсімдіктерден кейін бейсана жануарлар, ең соңында барлық 
дәрежелердің ең асқағы болып саналы жануар, яғни адам болып есептелінеді [3, 239]. Ал табиғи 
жаратылыстардың кемелділік тұрғысында ең биік шоқысы болып саналған адам, керісінше, Ғаламдық 
болмыс жаратылысында ең төменгі сатыда тұрады. Бұл ретте кемелділік жоғарыдан төменге кемиді. 
Демек адам материалдық дүниенің ең кемелдісі болса, Ай астындағы әлемнен жоғары Ғаламдық 
әлемдер тұрғысында ең төмені болып саналады. Дегенмен, осы екі әлемді, материалдық және рухани 
әлемнің ортасында тұрған адам екі дүниені жалғастырушы, біріктіруші ретінде қарастырылды. Адам 
мұсылман философтар тарапынан екі әлемді бір басында үйлесімділікте ұстау тұрғысында мәнді 
болды: «Они выработали глубоко рационалистический образ духовного совершенства, понимание его 
в качестве элемента творчества как силы, как важного атрибута гуманизма, связывающего микро и 
макрокосм, поскольку природа человека заключена в единстве тела, души и духовного. Человек в 
своем телесно-духовном единстве воспринимался в полной соизмеримости с окружающим его миром 
вещей, образующих гармонически устроенный космос, в котором любая вещь имеет свое естественное 
местоположение. И человек, как сущее среди других сущих, пребывает в полной гармонии с 
космическим миром, который воспринимается и постигается в качестве необходимой и естественной 
сферы его жизни и мышления» [4, 173].   
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Діни ортодоксия бойынша, бүкіл тіршілік Алланың құдіретін паш ету үшін жаралған, сондықтан 
мұсылманның өзінің Жаратушысымен қатынасы мадақтаумен белгіленеді. Адам құдайдың құдіретін 
таныған сайын, өзінің дәрменсіздігін мойындауға мәжбүр, осыдан маңдайға жазылған тағдырға 
мойынсұну адамның өмір сүру жолын анықтайды. Сопылық ілімде он сегіз мың ғалам адам үшін, оның 
өз Жаратушысын тану үшін жаратылған. Адам Абсолюттің бір бөлігі тұрғысында кемелділік жолында 
Алланың құдіретін тамашалай отырып, оның атрибуттарын меңгеру арқылы танымға жетеді. Демек 
адам мен Жаратушы қарым-қатынасы ортодоксия тұрғысында аралық қашықтық алшақтай түссе, 
сопылық ілімде керісінше, жақындасу, ең ақырында біріге алатындай дәрежеге жетумен белгіленеді.  

Әл-Фараби трактаттарында Жаратушы кемелділіктің ең биігінде тұрғандықтан, оның мақсаты да, 
себебі де жоқ деп көрсете келе [3, 204], бүкіл ғаламның жаратылысы оның кемелділігінен өздігінен 
туындаған дегенге саяды. Бүкіл ғаламның Бірінші Себебі болған Алланың құдіретін тану еш мүмкін 
емес, алайда адам үшін таным үдерісі оны бақытты қылады. Таным шексіз болғандықтан, адамның 
бақытты болуының шегін де белгілеу мүмкін емес. Сопылық ілімде адам Жаратушының бір бөлігі 
тұрғысында танымды өзінен бастаса, әл-Фараби танымның бастамасы адамның бойындағы 
потенциалды интеллектіні белсендіру арқылы жүзеге асады: «Пробуждение разума человека 
начинается от «толчка», опосредованно исходящего от Бога, но все его дальнейшее развитие зависит 
от самого человека. Следовательно, за человеком признается способность к разумному 
самоопределению. Здесь появляется связь между реализацией человеком своей истинной природы и 
необходимостью философского постижения мира» [5, 39]. Әл-Фараби мұрасын зерттеуші 
Н.Х.Жолмухамедова адамның таным бастамасына түрткі болатын адам бойындағы потенциалды 
ақылдың сипаты сопылық ілімдегі адамның аллаһи бөлігінен туындайтын махаббаттың сипаттамасына 
ұқсас. Бұл тұрғыда З.-А. Ауэзова да интеллект түрлеріне сипаттама бере келе, олардың типтеріне 
талдау жасайды және потенциалды интеллектінің әл-Фараби бойынша, жан не жанның бір бөлігі деген 
анықтамаға назар аударады [6, 32]. Осы анықтамаларды салғастыра отырып, адам бойындағы тума, 
потенциалды интеллект пен сопылардың аллаһи махаббаттарының функцияларында ұқсастық анық 
байқалады, яғни философтар адам мен Жаратушы байланысы ақыл (сана, интеллект) арқылы жүзеге 
асса, сопыларда адам мен Алланың бірігуі тек махаббат арқылы болады. Таным үдерісі әл-Фарабиде 
ақылға негізделсе, сопыларда махаббатпен жүреді. Осыдан әл-Фараби үшін Жаратушы шексіз ақыл 
көзі болса, сопыларда Жаратушы шексіз махаббат болып табылады. Бұл тұжырымнан әл-Фарабидің 
адам мәселесін ақыл иесі тұрғысында қарастыратыны байқалады. Сондықтан адам мен Жаратушы 
қатынасы ортағасырлық ғұламада ақылдың потенциалын адамның қаншалықты қолдана алатынымен 
анықталады. 

Адам ақыл иесі тұрғысында қоғамдық қатынастарды да құрады. Абсолют ақыл Ай астындағы 
әлемде материяның формасында көрініс табады. Сондықтан әл-Фараби адам бұл дүниеде тек ақыл иесі 
тұрғысында ғана емес, сондай-ақ тән тұрғысында да үлгілі болуы тиіс екенін көрсетеді. Оның 
«Қайырымды қала басшысының қасиеттері туралы» деген бөлімінде ең бірінші талабы ретінде 
басшының(имамның) он екі мүшесі сау болуы керек дейді [3, 317]. Түсіне білу, қабылданған ақпаратты 
талдап, керегін жадында сақтай білу, оқуға, танымға құштарлық сияқты ақыл-санамен байланысты 
қасиеттермен қоса, әл-Фараби адамның адамгершілік қасиеттеріне де мән береді: әділ болу, адал, болу, 
абыройлы, жомарт болу. Бұл қасиеттер ақыл-санаға тікелей қатысты емес, алайда ақылдың негізінде 
жақсы мен жаманды айыра білу мүмкіндігіне ие болып, бұл өмірде адамның қандай қасиеттері 
мақтауға тұрарлық деген пікірімен танысамыз. Демек материалдық әлемде ақылдың басты функциясы 
қайырымдылық, ізгілік, жақсылық сияқты ұғымдардың мәнін ашатын қасиеттерге ие болу, меңгерумен 
байланысты екенін көреміз. Бұл жақсылыққа бастайтын қасиеттер адам мен адам қатынасында, яғни 
қоғамда орын алады. Бірақ әл-Фараби тұжырымынша, бұл қасиеттер Алланың 99 есімінен өзгеше, 
өйткені «жазалау» функциясымен байланысты қасиеттерді адамға қолданғанда, жағымсыз қасиеттерге 
айналып кетуі әбден мүмкін.  

Әл-Фараби шығармаларында адам мәселесіне қатысты ой-пікірлері адам баласының тұлғалық және 
қоғамдық статусымен байланысты екенін байқаймыз. Таным үдерісінде адам аллаһи ақыл иесі 
тұрғысында қарастырылса, қоғам тұрғысында адамгершілік қасиеттер адамның бұл өмірдегі статусын 
белгілейтінін көрсетеді. 

Қорыта келгенде, әл-Фараби шығыс перипатетизм өкілі және мұсылман ретінде өз 
шығармаларында адам мәселесін қарастыруда ортодоксия мен сопылық ілім қағидаттарын фәлсапалық 
жүйеге салуға тырысқан. Адам екі дүниенің ортасында тұрғандықтан, орталық фигура болғандықтан, 
оның мәні де, функциясы да, міндеттері де екі аспектіде зерделінеді: адам – Жаратушы, адам – адам. 
Бірақ талдау мен пайымдар негізінде, адам Болмысты танушы және материалдық әлемдегі 
кемелділіктің бастамасы ретінде қарастырылған. Адамның бақытқа жетуі оның кемелділікке деген 
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талпынысымен анықталады. Кемелділікке деген ұмтылысы оның мәңгілікте шексіз жетілуіне жол 
ашса, материалдық әлемде өзінің ақыл иесі тұрғысында статусынан айрылуы оның мәңгілік 
болмысынан айрылу сияқты жазаға ұшырайды деген пайымға жол береді. Демек әл-Фарабидің 
фәлсапалық тұжырымдамасында адам ақыл арқылы бұл өмірде кемелділікке ие болуға қажетті 
қасиеттермен толыға, толыса отырып,  өзінің мәңгілік өмірдегі шексіз таным үдерісіндегі орнын 
белгілейді деген пайымын көреміз.     
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ЗНАЧЕНИЕ ИДЕЙ АБУ НАСР АЛЬ-ФАРАБИ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ  

 
В статье раскрывается значение идей аль-Фараби для современной психологии.  Его понимание 

субъекта как микрокосма даёт возможность  рассмотреть  содержание внутреннего мира субъекта не 
как, абсолютно единичного явления, а как «коллектива интимных личностей» живущих в его мире, где 
существенное значение имеет принцип меры. Особую значимость для современной психологии 
является феномен представленности, как жизни человека в других, стимулирующих личностный рост 
человека и его преодоления.    

    Ключевые слова: коллективный субъект, микрокосм, внутренний мир,    интимные личности, 
феномен представленности, механизмы идентификации и отчуждения,   смысловой анализ.    

 
Мақалада әл-Фарабидің заманауи психология идеясының маңыздылығын көрсетеді. Тақырыпты 

микрокосма ретінде түсіну субъектінің ішкі дүниесінің мазмұнын мүлдем бір құбылыс ретінде 
қарастыруға мүмкіндік бермейді, алайда оның ішкі дүниесінде өмір сүретін «интимдік тұлғалар 
ұжымы» ретінде, онда өлшем принципінің мәнділігін көрсетеді. Қазіргі заман психологиясы үшін 
адамның жеке өсуі мен оны жеңуді ынталандыратын, адамның өмірі тәрізді оның өкілдік феномені 
болып табылады. 

Түйінді сөздер: ұжымдық субьект, микрокосм, ішкі дүние, интимдік тұлғалар, өкілдік феномені, 
сәйкестендіру және оқшауландыру механизмдері, мағыналық талдау 

 
This paper shed light to the contribution of al-Farabi’sideas to the modern psychology. His paradigm 

describes the ideas of understanding the individual as a microcosm that makes allows to consider the 
individual’s inner world not as an absolutely single phenomenon, but as a “team of intimate personalities” 
living in his/her world, where the principle of measure is essential. Phenomenon of representation of othersin 
person’s life, stimulating his/her personal growth and efficient adaptation is valuable vision for modern 
psychology. 

 Keywords: collective subject, microcosm, inner world, intimate personalities, the phenomenon of 
representation, identification and alienation mechanisms, semantic analysis 

    
Одной из значимых проблем современной психологической наукиһ это проблема коллективного 

субъекта.  Впервые данную проблематику прописал С.Л. Рубинштейн, разрабатывая основы 
субъектно-личностного подхода  в своей работе «Человек и мир», где он определяет субъекта как 
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коллектив субъектов[ 1].   Однако, что представляет собой этот коллектив не раскрыто. В 
исследованиях одного направления его последователей, коллективный субъект рассматривается   как 
группа [2-3], в других деклаются попытки рассмотреть структуру и содержание субъекта.  В этом 
плане, разные авторы вносят свои варианты содержания, в частности   индивидуальный субъект, 
онтогенетический субъект, филогенетический субъект, «республика субъектов» и т.д. [4-6]. Однако, 
все это остаётся,  к сожалению,   на уровне теоретизирования.  

В связи с этим, проблема понимания субъекта как коллективного явления остается открытой,  на 
сегодняшний день     

Исходя из тезиса аль-Фараби «Субъект есть микрокосм, в котором представлен весь макрокосм» и 
работы связанные с добродетельными и недобродетельными городами, великими, средними и малыми 
обществами,  выделяется структура коллективного субъекта, который начинается с представленности  
надлунного мира (Бога), подлунного мира в лице великого общества, с которым человек общается 
опосредовано ( великие личности, правители, предки),а также малых и средних городов, отражающих 
непосредственную систему взаимодействия (дом (семья), улица (сверстники, любимый человек)   
(окружающие люди ) [7].  

Исходя из этого,   субъект как микрокосм – это содержательное отражение надлунного, великого и  
малого миров  в человеке.    

Определяющим является представленость Бога, как первоосновы человека, определяемого как 
созидающий, творящий, незримый. Как первооснова он изначально представлен в субъекте, что 
отражает первичную  доброту и светоносность человека. Бог- это основа творчества и высшая 
Духовность!  Данная позиция находит отклик и в аналитической психологии, определяющей сущность 
Бога как основу всей творческой деятельности человека, его инсайтов и вещих сновидений. Юнг 
определяет также  первичность архетипа Бога, который составляет основу коллективного 
бессознательного, в связи с чем, все притязания на его искорение, будут достаточно, безуспешными. 
Субъект как часть Сверх-смысла, определяющего его судьбу   представлено и в экзистенциальной 
психологии Франкла [8].     

Существенное значение имеет представленность великого общества в лице знаменитых ученых, 
философов и правителей. Взаимодействие с ними носит опосредованный характер, но их влияние 
может превосходить  даже представителей непосредственного окружения. Мудрые правители и 
высшего ранга ученые определяют систему ценностей множества людей и от меры их благородства и 
значимости зависит совершенство общества.  

Непосредственная система взаимодействия субъекта по аль-Фараби определяется малым 
обществом, включающим в себя,  в первую очередь, дом  (родителями, братьями, сестрами, близкими 
родственниками), в котором  сознательно и бессознательно впитывается система ценностей семьи и 
способы поведения, которые имеют существенное значение в дальнейшем становлении субъекта.  

Далее, представленность города, которые он дифференцирует как добродетельные и 
невежественные. Добродетельные города определяются им как общества, взаимодействующие на 
основе ценностей сотрудничества, сотворчества и совершенствования в науке достижения счастья. 
Невежественные города -  сообщества, определяемые, в большей мере, значимостью материальных 
ценностей, заниженным стремлением к самосовершенству, в связи с доминированием ценностей 
честолюбия, властолюбия, чувственных наслаждений и др.  

Среднее общество – это представленность народа, как этнической группы.  Если в  
психологической литературе данные системы взаимодействия анализируются по отдельности, 
согласно основной идеи того или иного направления, то  у аль-Фараби они рассматриваются вкупе [ 9]   

Вся система ценностей, представленных в субъекте опосредованных и непосредственных систем 
осмысливается и интегрируется совместно со всеми интимными личностями, проживающими во 
внутреннем мире человека. 

Поэтому внутренний мир субъекта,  по аль-Фараби,  – это со-творчество  интимных личностей, 
связанных с производством смысла и стимулирующего различного рода преодоления жизненных 
трудностей.    

Что такое интимная личность?  Интимная личность  не имеет никакого отношения к объекту 
сексуального партнёрства, тем более, что  секс в жизни людей оголился до запредельных норм. 
Понятие «интимный» - это  сокровенное, сакральное, сокрытое. Исходя из этого, интимная личность  
– это субъективно отражённый, со всеми позитивами и негативами,  не презентируемый внешнему 
миру и не вербализируемый вслух, образ  значимого человека. Сокровенность, сакральность, 
сокрытость от другого человека и малая осознаваемость представленных личностей  обеспечивают 
интимность внутреннего мира. Интимен только внутренний мир человека, куда есть доступ только его 
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взору, только ему, одному. Во внутреннем мире он свободен в отражении. Свобода существует только 
во внутреннем мире, где он единственный хозяин своих мыслей, переживаний, сконструированных им 
образов интимных личностей и наличного бытия (субъективной картины мира).  

Интимные личности внутреннего мира представлены своей системой ценностей, которые субъект 
актуализирует в той или иной мере, соотносит их, со-творяя собственный взгляд на различные явления. 
Интимные личности    незримо присутствуют во внутреннем мире субъекта и  принимают соучастие в  
процессе  соотношения, выбора того или иного поведения и  меры реализации тех или иных ценностей. 
Они же являются основными  стимуляторами реализации деятельности, а также выступают  как глас 
совести [10 ]. 

Таким образом, аль-Фараби одним из первых раскрыл структуру и содержание внутреннего мира 
субъекта, как коллективного явления. Нет единичного субъекта, есть субъект как носитель и регулятор 
ценностей множества интимных личностей и  многоликий мир.     

Абу Наср аль-Фараби, одним из первых прописал не только содержание внутреннего мира 
субъекта,  но и феномен представленности [11].   

Представленность, по аль-Фараби, это – жизнь других людей и предметно-вещной среды во 
внутреннем мире человека.  В психологической литературе он начинает актуализироваться в теории 
интроектов Фрейда [12], теории архетипов К.Юнга [13], в теории представленности значимых других 
в работах Х.Й.Лийметса (1972) [14] и в теории персонализации А.В. Петровского и 
В.А.Петровского(1982) [15].  Представленными являются не только субъекты, но и окружающая 
предметно-вещная среда. В связи с этим, разработка представленности среды эстонскими  психологами 
представляет особую ценность в становлении субъектности человека [16].  

Значимость феномена представленности определяется как стержневая основа построения 
взаимоотношения с социальным и предметно-вещным миром, основанным на принципе субъектного 
отражения. В зависимости от того, как отражается мир и какие ценности фиксируются,  реализуются 
поведение и деятельность субъекта.    

Феномен представленности – это решение извечной проблемы бессмертия человека. Ни один 
элексир жизни не может обеспечить бессмертие как представленность других в субъекте и его 
представленность в мире. Эти процессы не всегда осознаваемы, но они всегда действенны. Человек 
жив в тех людях, в которых он произвёл личностные вклады. И становление человека обеспечивается 
личностными вкладами тех, кто в нем представлен.   

Исходя из теории представленности, становление субъектности определяется мерой 
идентификации и отчуждения, стимулирующего  выработку собственной системы ценностей. 
Идентификация- это механизм сопричастности с множеством интимных личностей (от слияния до 
уподобления), определяющий меру принятия ценностей представленных личностей. Отчуждение – это 
механизм отстраненности(от отстраненности до враждебности), определяющий меру отторжение и 
непринятия ценностей представленных личностей.  

Гармонизация меры проявления механизмов идентификации и отчуждения стимулирует  гармонию 
в собственной системе и в отношениях с миром. Мера, по аль-Фараби, - это середина между двумя 
противоположными полюсами. Например, щедрость – это середина между скупостью и 
расточительностью. Мужественность – это середина между безрассудством и трусостью /17, с.274/. 
Человек, нашедший меру в своих поступках и действиях и в удовлетворении своих потребностей 
достигал совершенства и мог превосходить множество других людей по добродетели. Такой человек, 
«выходил бы за рамки человеческих добродетелей, восходя к чему-то более высокого разряда, чем 
человек. Древние греки, пишет он, называли такого человека божественным» / 17, с 272/.  Проблема 
меры – это одно из понятий, введённых аль-Фараби, которое в психологии начинает набирать акценты.  

Абу Наср аль-Фараби рассматривает бессознательное как непроявленное, светлое начало в 
человеке, а не вытесненые проблемы. 

Абу Наср аль-Фараби одним из первых поднимает проблему меры, которая в психологии 
актуализируется с 1940 г. и   по сей день.   

На основе учения аль-Фараби о субъекте как коллективном явлении, нами разработан смысловой 
анализ личности[18]. Смысловой анализ -это не только реализация целостного подхода, но имеет и 
значимый терапевтический аспект. Многие молодые люди, не ожидая зрелого возраста, смогли 
осознать свои возможности и проблемы, а также открыть значимость своих близких и своевременно 
получить прощение.   
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОМ  

АППАРАТЕ ТРУДОВ АЛЬ-ФАРАБИ 
 

В статье рассматриваются отдельные аспекты, касающиеся понятийно-терминологического 
аппарата аль-Фараби. Дается обзор предпринятых попыток по созданию сводов  терминов, 
встречающихся в трудах ученого.  Это, в частности, – словари философских, логических, медико-
биологических и музыкальных терминов. Особое внимание также уделяется исследованиям, 
посвященным изучению терминологии аль-Фараби. В работе проводится сравнительный анализ 
лингвистических терминов аль-Фараби и их современных эквивалентов. 

Ключевые слова: терминология, понятие, философско-научная лексика, теория познания, 
систематизация.  

 
         Мақалада әл-Фарабидің тұжырымдамалық және терминологиялық аппараттарына қатысты 

кейбір аспектілер қарастырылады. Ғалымның жазбаларында табылған терминдердің жиынтығын 
жасау әрекеттеріне шолу жасалды. Бұл, атап айтқанда, философиялық, логикалық, биомедициналық 
және музыкалық терминдер сөздіктері. Әл-Фараби терминологиясын зерттеуге  арналған еңбектерге 
ерекше көңіл бөлінеді. Баяндамада әл-Фарабидің лингвистикалық терминдерінің салыстырмалы 
талдауы және олардың қазіргі заманғы баламалары қарастырылған. 

Түйінді сөздер: терминология, тұжырымдама, философиялық және ғылыми лексика, білім 
теориясы, жүйелеу. 

 
         The article discusses certain aspects relating to the conceptual and terminological apparatus of al-

Farabi. An overview of the attempts made to create a set of terms found in the writings of the scientist. These 
are, in particular, dictionaries of philosophical, logical, biomedical and musical terms. Special attention is also 
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paid to studies devoted to the study of the terminology of al-Farabi. The paper provides a comparative analysis 
of the linguistic terms of al-Farabi and their modern equivalents. 

           Keywords: terminology, concept, philosophical and scientific vocabulary, theory of knowledge, 
systematization. 

            
 

 Для исследования и глубокого понимания наследия аль-Фараби необходимо, прежде всего, 
знание категориально-понятийного аппарата философской системы ученого, который отличается 
высоким уровнем абстрактности, а также логических принципов реализации его текстов.  

В отечественной науке ранее предпринимались попытки изучения, накопления и систематизации 
понятийно-терминологического аппарата аль-Фараби. Что касается исследований по терминологии 
аль-Фараби, то они представляют собой отдельные немногочисленные попытки, не выходящие за 
объемы небольших наблюдений и статей. Так, в 1975 г. вышли в свет статьи Б.Я. Ошерович 
«Логическая терминология аль-Фараби» [1] и «Опыт и традиции создания арабоязычной философской 
терминологии» [2], в которых автор рассматривает основные принципы разработки аристотелевской 
терминологии на арабском языке в лексике аль-Фараби и приводит некоторые определения, 
встречающиеся в текстах мыслителя. При этом отмечается, что аль-Фараби не был единственным, «кто 
разработал арабскую логическую терминологию. Ему предшествовала целая плеяда сирийских 
переводчиков,  которые на протяжении веков переводили с греческого на сирийский логические 
трактаты античности и создали свои традиции перевода» [1, 37]. Позже исследования различных 
терминов в трудах аль-Фараби будут изданы К.Х. Таджиковой.  

В 1975 г. опубликован «Философский словарь аль-Фараби» [3, 621-665], который, по словам 
составителей, «должен представить свод философской терминологии аль-Фараби… и является первой 
попыткой охватить всю философскую лексику аль-Фараби» [3, 621]. Словарь охватывает и 
лингвистические термины, а также заимствования из других языков. В 1986 г. узбекский исследователь 
А.Л. Казибердов представляет свой вариант «Словаря философских и медико-биологических терминов 
к трактатам Абу Насра ал-Фараби» [4, 186-199]. Особенностью этих двух словарей является то, что они 
включают в себя  собственные имена и названия произведений античных философов.    

Подобные попытки имеют место и в настоящее время. В 2002 г. С. Даукеева в своей монографии 
«Философия музыки Абу Насра Мухаммада аль-Фараби» представляет сводную таблицу философско-
научной лексики аль-Фараби, в которой термины и понятия, встречающиеся в «Большой книге 
музыки», рассматриваются с точки зрения логического, философского, эстетического и этического, 
лингвистического, литературоведческого, математического и музыкально-теоретического значений [5, 
274-308], а также дается перечень его музыкальной терминологии [5, 309-329].  Исследователь 
описывает в общих чертах язык музыкальной науки аль-Фараби и отмечает, что «обзор философско-
логической, эстетической и этической терминологии в «Большой книге музыки» выявляет действие 
одного из основных принципов философской теории познания аль-Фараби в методологии 
музыкальной науки, а именно сочетания разных научных подходов в исследовании ее предмета. 
Реальным отражением этого принципа является введение в терминологию теории музыки категорий и 
понятий смежных наук в единой системе знания. Помимо философских, логических и выделенных 
нами в отдельную группу этико-эстетических терминов, в лексике сочинения присутствуют понятия 
из области математики, физики, языкознания, риторики и поэтики» [5, 65].  

Анализируя типы употребления музыкальной лексики у аль-Фараби, С. Даукеева указывает, «что 
некоторые термины смежных наук применяются автором в исходном специальном значении, а другие 
получают самостоятельную интерпретацию в теории музыки, семантически связанную или не 
связанную с их специальным значением. При этом отдельные лексемы могут вводиться в разном 
смысловом контексте с отсылкой на различные сферы знания, приобретая тем самым широкий 
диапазон значений в рамках музыкальной науки. Исследование феномена смешанной терминологии 
теории музыки позволяет сделать предположение о том, что в творчестве Фараби действует единая 
система научного аппарата, распространяющегося на различные области знания и дополняемого в 
каждой конкретной отрасли специальными терминами и понятиями. Подобная комплексность 
научного языка «Большой книги музыки», а точнее его синкретическая природа, обусловленная 
универсальностью средневекового знания, представляется созвучной всему строю философского 
мышления аль-Фараби» [5, 65-66]. Арабско-казахскую версию музыкального словаря аль-Фараби под 
названием  
       «Әл-Фарабидің музыкалық арабша-қазақша түсіндірме сөздігі» осуществляет переводчик 
«Большой книги музыки» аль-Фараби на казахский язык Ж. Сандыбаев [6, 720-738]. 
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В 2005 г. в рамках программы «Мәдени мұра» в свет выходят переводы трактатов аль-Фараби на 
казахский язык, к которым прилагается арабско-казахский толковый словарь терминов, 
встречающихся в сочинениях аль-Фараби [7, 462-478], [8, 485-493]. 

В 2008 г. был издан «Арабско-русский словарь философских терминов», составленный К.Х. 
Таджиковой с опорой на оригинальные тексты фарабиевских сочинений [9], в котором автор на основе 
многолетних исследованиий и переводов трактатов аль-Фараби предлагает читателю свой опыт 
накопления и систематизации философских терминов, имеющих место в научном наследии ученого. 

Таким образом, в Казахстане начата работа по составлению словаря научных терминов аль-Фараби 
по различным отраслям. На данный момент систематизирована философская, логическая и 
музыкальная лексика. Актуальным и необходимым видится продолжение этой работы в отношении 
других разделов науки – в частности, точных наук, языкознания, литературоведения и др.  

Терминологию аль-Фараби по различным отраслям наук (логике, философии, математике, музыке, 
языкознанию, литературоведению, политическому устройству, теологии и др.) необходимо тщательно 
изучать в рамках специальных исследований, а также на примере отдельных трактатов. В настоящее 
время имеются серьезные исследования по философской, логической и музыкальной терминологии 
аль-Фараби, как указывалось выше.  

Нами также в рамках данной работы была предпринята скромная попытка собрать и 
систематизировать  лингвистические термины, используемые аль-Фараби, в сравнительном аспекте.   

Как известно, становление  и развитие научной, в том числе лингвистической, терминологии на 
арабском языке также происходило в течение долгого времени. Основной этап этого процесса 
завершился в период деятельности представителей шестого поколения басрийской школы и четвертого 
поколения куфийской школы [10, 150]. К концу же, в III в. по хиджре (что соответствует IX в.) 
грамматика («ан-наху») достигла своего расцвета; были изучены основополагающие вопросы, 
определены направления, обозначены главные теории, концепции и проблемы. Именно на этот период 
и приходится  творчество аль-Фараби. Ввиду особого интереса философа к проблемам языка 
представляет научный интерес изучение вопроса об использовании им лингвистических терминов в 
различных трактатах.  

Лингвистические термины на арабском языке с момента возникновения претерпели ряд 
трансформаций. Если обратиться к главному труду арабской грамматики – «Книге» Сибауейхи и 
сравнить использование в нем языковой терминологии с принятыми в современном литературном 
арабском языке формами, можно заметить существенное различие. Не случайно, в арабских вузах 
грамматику Сибауейхи преподают в качестве отдельной дисциплины в течение нескольких лет на 
старших курсах филологических специальностей, поскольку понимание этого фундаментального 
сочинения требует глубокой языковой и теоретической подготовки, специального подхода. Проблема 
состоит в том, что одно и то же понятие и явление на протяжении всей истории развития арабского 
языка и арабской лингвистической  мысли принимало разные названия. 

В данной статье рассмотрению подвергаются такие трактаты  
аль-Фараби, как «Книга букв» («كتاب الحروف») [11], «Слово о классификации наук» («كتاب إحصاء العلوم») 
[12], «Речения, используемые в логике» (« ي المنطقاأللفاظ المستعملة ف ») [13], «Вводные разделы по логике» 
 В будущем .[16] («كتاب العبارة») «Герменевтика» ,[15] («كتاب المقوالت») «Категории» ,[14] («الفصول الخمسة»)
предполагается привлечение к работе и других трактатов. В настоящее время все эти сочинения 
переведены на русский язык, исключение составляют два трактата – «Герменевтика» («كتاب العبارة») и 
«Речения, используемые в логике» («األلفاظ المستعملة في المنطق»), последний переведен  
М.Н. Нуритдиновым частично (11 статей из 65) [4]. В указанных сочинениях аль-Фараби использует 
большое количество лингвистических терминов. Среди них – сам термин «ан-наху» (النحو), статус 
которого ученый интерпретирует как «науку»  (علم النحو), так и «ремесло» (صناعة النحو); термин 
«языкознание» ( علم اللسانصناعة  ). Для системного изложения рассматриваемого вопроса видится 
целесообразным представить сравнительный анализ следующим образом: 
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Сравнительный анализ лингвистических терминов аль-Фараби 
 и их современных эквивалентов 

 
Термины и 
выражения, 

используемые аль-
Фараби 

Примеры из трактатов 
аль-Фараби 

Современные 
эквиваленты 

Русский перевод 

1 2 3 4 
 Части речи أقسام الكالم: اسم وفعل وحرف  أقسام الكالم: اسم وفعل وحرف

 Имя اسم (أسماء) عمرو -زید  –إنسان  –حیوان  اسم (أسماء)
سیمشي، ضرب  -یمشي  –مشى كلمة (كلم) = فعل (أفعال)

 سیضرب-یضرب  –
 Глагол ل (أفعال)فع

 Служебные слова, частицы حرف، أداة، حروف الجر على -ھل  –لم  –من  أداة = حرف (حروف)
 Буква, звук حرف، صوت  حرف

 Время زمان (أزمنة)  زمان (أزمنة)
 Прошедшее время ماض  ضرب -كتب  ماض = سالف

 Настоящее время حاضر یضرب حاضر
 Будущее время مستقبل  ضربسی مستقبل = مستأنف

 Слово كلمة  لفظة (ألفاظ)
 Значимое слово   لفظ دال (ألفاظ دالة)

 Значение   معنى (معان)
مخبر عنھ = موصوف = مسند 

 إلیھ
 Подлежащее именного مبتدأ 

предложения в арабском 
языке 
 

1 2 3 4 
 Сказуемое именного خبر  خبر = صفة = مخبر بھ = مسند

предложения в арабском 
языке 

 –الفتحة  –الیاء  –الواو  –األلف  مصوت
 الضمة -الكسرة 

 Гласный звук مصوت

 Согласный звук غیر مصوت الالم -المیم  –النون  غیر مصوت
 «Краткий гласный звук «а الفتحة  الفتحة

 «Краткий гласный звук «и الكسرة  الكسرة
 «Краткий гласный звук «у ضمةال  الضمة

 Долгий гласный звук حروف المد الیاء –الواو  –األلف  مصوت ممدود = أسباب
 

مصوت مقصور = حروف 
 متحركة = حركات

 Краткий гласный звук حركات الضمة -الكسرة  –الفتحة 

 Слог مقطع  مقطع
 Долгий слог مقطع ممدود لي -لو  –آل  مقطع ممدود

 Краткий слог مقطع مقصور لِ  -ُل  –َل  ع مقصورمقط
 Танвин (окончание имен в تنوین (تنوینات)  تنوین (تنوینات)

арабском языке) 
 أطراف األسماء

 ال...+ حروف اإلعراب)(
  То, что присоединяется к 

имени (артикль «аль», 
окончания) 

 Изменение окончаний имен и إعراب  إعراب
глаголов (склонение, 
спряжение) 

 Усечение окончаний глаголов جزم  جزم
 Имена двойственного числа االسم المثنى  األسماء المثناة

 Имена множественного числа جمع  األسماء المجموعة
 Орфография   علم قوانین الكتابة

 Орфоэпия   علم قوانین تصحیح القراءة
 Подлежащее глагольного فاعل  فاعل

предложения 
 Имя в именительном падеже مرفوع  مرفوع

 Состояние именительного رفع  رفع
падежа для имени и глагола 
настояще-будущего времени, 
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которые не претерпели 
никаких изменений 

 Прямое дополнение مفعول بھ  مفعول بھ
 Имя в винительном падеже صوبمن  منصوب

 
1 2 3 4 

 Первый член изафета مضاف  مضاف
من األلفاظ ما ال ینصرف في 
األطراف = مبني على طرف 
واحد في جمیع األحوال التي 

 ینصرف فیھا غیره من األلفاظ

 Несклоняемые имена مبني 

ما ینصرف في جمیعھا = معرب 
 = األسماء المنصرفة

 Склоняемые имена معرب 

ما ینصرف في بعضھا دون 
 بعض

 Двухпадежные имена ممنوع من الصرف 

 Мужской род تذكیر  تذكیر
 Женский род تأنیث  تأنیث
 Форма единственного числа مفرد   توحید
 Форма двойственного числа تثنیة  تثنیة
 Форма множественного числа جمع  جمع
 заимствованный دخیل  دخیل

 Буквы алфавита حروف أبجدیة  حروف معجمة
 Речевой аппарат جھاز النطق  آالت التصویت

 Деривация, словообразование اشتقاق  اشتقاق
 Ассимиляция تدغیم  الحروف التي تنغدم عندما تتالقى

 Масдар (отглагольное имя) مصادر  مصادر
 Форма повелительного أمر  أمر

наклонения 
 запрет نھي  نھي

 Трехбуквенный глагол ثالثي  ثالثي
 Четырехбуквенный глагол رباعي  رباعي

 Удвоенный глагол مضعف  مضاعف
 Правильный глагол صحیح  صحیح

 Неправильный глагол معتل  معتل
 Личные и указательные أسماء اإلشارة ھو -ذاك  –أنت  –أنا  وجوه الكلم 

местоимения  
 Носители языка أبناء اللغة  أھل اللسان

 Глагол бытия فعل الوجود سیكون -یكون  –كان  كلمة وجودیة
 

 –عمرو ذاھب  –زید إنسان  ألفاظ مركبة
 عمرو أبیض –اإلنسان حیوان 

  Предложения جمل

الكاف  –الھاء  –ذلك  –أنا  –أنت  الخوالف والكنایات
 –أنا أفعل  –أنت تفعل  –التاء  –

 فعلتُ  -فعلَت 

 Личные и указательные أسماء اإلشارة، ضمائر متصلة
местоимения, слитные 
местоимения 
 
 

1 2 3 4 
 –ضربُت  –ثوبي  –ضربھ  خوالف

 ھذا -أنت  –أنا  –ضربَت 
 Личные и указательные أسماء اإلشارة، ضمائر متصلة

местоимения, слитные 
местоимения 

ألقاب أعیان = ألفاظ دالة على 
 األعیان واألشخاص

 Собственные имена أعالم عمرو -زید 

ما یدل على أجناس األشیاء 
وأنواعھا = ألفاظ دالة على 

 أجناس وأنواع

بیاض  –سواد  –حیوان  -إنسان 
 فرس -

 Нарицательные имена اسم نكرة

 الفرس –إنسان  عمرو –زید قائم  مركب من اسمین
 حیوان

جملة اسمیة جاء خبرھا علة شكل 
 اسم

Именное предложение, 
сказуемое которого выражено 
именем 

خالد  –عمرو كتب  –زید یمشي  مركب من اسم وكلمة
 سیذھب

جملة اسمیة جاء خبرھا علة شكل 
 جملة فعلیة

Именное предложение, 
сказуемое которого выражено 
глагольным предложением 
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 ,Литературный فصیح  فصیح
нормированный 

 Выходящий за рамки غیر فصیح  غیر فصیح
языковой нормы 

 Синоним مرادف  مرادف
 Частица обращения حرغ النداء  حرف النداء

 Слово-обращение منادى  منادى
 Конструкция обращения أسلوب النداء  نداء

كم  –كیف  –لم  –ھل  –أي  –ما  لسؤالحروف ا
 متى -أین  –

 Вопросительные слова حروف االستفھام

حرف األلف التي تستعمل في 
 االستفھام

 Вопросительная частица حرف االستفھام 
«разве, ли» 

 Предложения جمل  أقاویل
 

Проведенный анализ показывает, что: 
1. Аль-Фараби использует в своих трудах как собственно лингвистические термины, так и их 

соответствия в логике ввиду тесной связи грамматических и логических категорий.  
2. Некоторые используемые философом лингвистические термины имеют дублеты. 
3. Ученый приводит как четкие, конкретные термины, так и представляет содержание того или 

иного языкового явления описательным путем. 
4. Многие выражения, используемые аль-Фараби для обозначения языковых понятий и явлений, 

отличаются от терминов, принятых в современном арабском литературном языке.  
5. При внешнем совпадении терминов, используемых аль-Фараби, некоторые из них имеют 

значение, отличное от лингвистических, и иное содержание.  
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ӘБУ НАСР ӘЛ-ФАРАБИДІҢ ДІНИ КӨЗҚАРАСТАРЫНЫҢ  
ҒЫЛЫМ ТАРИХЫНДА ЗЕРТТЕЛУІ 

 
 Мақалада Әбу Наср әл-Фарабидің діни көзқарастарының шетелдік және қазақстандық 

ғалымдар тарапынан зерттелу деңгейі сөз етіледі. Кеңестік дәуірде және тәуелсіздік жылдары жарық 
көрген зерттеулерге хронологиялық шолу жасала отырып, олардың мазмұнында ұсынылған 
тұжырымдар анықталады.  

Түйін сөздер: Әл-Фараби мұрасы, дін және философия, діни көзқарас, тұжырым, зерттеу еңбектері.  
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  В статье рассматривается изучение религиозных воззрений Абу Насра ал-Фараби  за рубежом и 
казахстанскими учеными. В хронологическом обзоре опубликованных в советское время и годы 
независимости исследований определяются основные концепции, выдвинутые в их содержаниях. 

Ключевые слова: Наследие ал-Фараби, религия и философия, религиозные воззрения, концепция, 
исследования. 

 
In article studying of religious views of Abu Hasr al-Farabi by the Kazakhstan scientists and studies abroad 

is considered. In the chronological review published in Soviet period and years of independence of researches 
the main concepts which are put forward in their contents are defined. 

Кеу words: Heritage of Al-Farabi, religion and philosophy, religious view, conception, research. 
 
Әлемдік ойдың үздігі Әбу Наср әл-Фарабидің (870-950) өмірі мен шығармашылығы жайлы ең 

алғашқы дереккөздер қызметін ортағасырлық араб тілді классикалық еңбектер атқарса, ойшыл 
мұрасының ғылым тарихында зерттелуі ХІХ ғасырдың ортасынан бастап жазыла бастаған ғылыми 
еңбектерде жүйеленді. Сан қырлы ғылым саласын философия мен логикадан тарата зерттеген 
ғалымның Аристотель негіздеген Ғылымдар жіктемесінің (классификация) қатарын Мұсылман 
Шығысында өзгеше өрбітуі сол кездегі рухани мәдениеттің элементі болған діннің ғылым ретінде 
қалыптаса бастауымен тікелей байланысты еді.  

Әйгілі ортағасыр кезеңінде өмір сүрген әл-Фарабидің дүниетанымдық көзқарасының берік 
қалыптасуының бір қыры антикалық ғылыми дәстүрде жатса, алтын дәуір өмірге әкелген әртүрлі 
құдайлық, діни-құқықтық мектептер мен Құран, сүннет, пайғамбар, мұсылман құқықтары сынды дін 
туралы ғылымның пайда болуы екінші жағынан зор әсер етті. Ақыл-ойға негізделген рационалдық 
ғылымдар мен діни ілімдер арасынан ортақтастық іздеп, оларды үнемі үйлесімділікке шақырып отыру 
Әбу Наср әл-Фарабидің бүкіл ғылыми ойының мәні мен шығармашылығының басты ұстанымы еді.  

Әбу Наср артына бай мұра қалдырды. Оның көпсалалы теориялық ілімдерінің қатарында дін мен 
философия бірлігі идеясы өзіндік орынға ие.  

Араб-Мұсылман ғылымының негізгі мазмұнын беретін ортағасырлық библиографиялық-
энциклопедиялық сипаттағы жазба мұралар арқылы жеткен Отырар ойшылы мен оның еңбектері 
туралы деректер ХІХ ғасырдың соңын ала әлемдік ғылыми ойдың өзекті зерттеу тақырыбына айналса, 
ғалымның ғылыми мұрасының мазмұнын құраушы негізгі элементтердің бірі дінге қатысты 
тұжырымдары ХХ ғасырдың ортасында зерделене бастады.  

Ғылым тарихындағы әл-Фараби мұрасының дінге қатысты қырлары туралы алғашқы ғылыми 
тұжырымдар ислам философиясы мен әл-Фараби мұрасына арналған іргелі зерттеу еңбектер жазған 
америкалық ғалым Лео Штраус (Leo Strauss) (1899-1973) зерттеулерінде көрініс тапты.  

Ғалым Лео Штраус «Philosopie und Gesets» «Философия және шариғат кітабы» ("كتاب الفلسفة و الشریعة") 
(1935 ж.) атты неміс тілінде жазылған еңбегінде әл-Фараби, ибн Сина, ибн Маймонид сынды 
ойшылдардың пайғамбарлық туралы көзқарастарын қарастырған. Лео Штраус мұнда әл-Фарабидің 
дінді философиялық тұрғыдан түсіндіргеніне тоқталады. Сондай-ақ, зерттеуші дінге жаңаша сипаттама 
беруде әл-Фараби философиясына сүйене отырып дін туралы тың идеяларды дамытуға тырысқан. Ал 
«Quelques remargues sur la science politique Maimonide еt de Farabi» «Ибн Маймонид және әл-Фарабидегі 
азаматтық саясат туралы кейбір ескертпелер» ( بعض المالحظات حول العلم المدني لدى إبن میمون و الفارابي"" ) (1936 
ж.) атты зерттеуінде Лео Штраус ортағасырлық философ ибн Маймонид Тәурат кітабының тәпсірін 
беруде әл-Фараби философиясынан көп әсерленгенін айта келе, Отырар ойшылының өз еңбектерінде 
натурализмді де ("المذھب الطبیعي"), діни экстремизмді ("التطرف الدیني") де жоққа шығарғанын, бұл 
ғалымның дінге деген көзқарасына қатысты сыни пікірлер тудыратынын алға тартады [1].  

Әлемдік фарабитану ғылымындағы ойшылдың діни көзқарастары тұжырымдалған келесі зерттеу 
еңбек неміс шығыстанушысы Ханс Дейбер (Hans Daiber)  (т.ж.1942) қаламына тән. Ол «The rule as 
philosopher: a new interpretation of Al-Farabi’s view» (1986 ж.) атты зерттеу еңбегінің «Farabi’s thesis of 
“religion” as imitation of philosophy» тарауында әл-Фарабидің көзқарасы бойынша діннің философияға 
еліктейтінін "محاكیة للفلسفة")( , философияның да, діннің де қарастыратын мәселелері ортақ, екеуі де 
болмыстардың түпкілікті мәнін  ("المبدئ القصوى") беруге ұмтылатынын, екеуінің де болмыстардың 
алғашқы негізі ("المبدأ االول") мен бірінші себеп ("السبب االول") туралы білімге ие екенін, түптеп келгенде, 
философияның да, діннің де мақсатта ортақ, әдіс-тәсілде ғана өзгеше болатынын, философия 
философиялық дәлелдер мен білімге иек артса, дін заттардың мәніне еліктейтін концепцияларға 
сүйенетінін тұжырымдайды [2]. 

Фарабитану саласындағы батыстық зерттеушілердің бірі Дж.Дамиен (Damien Triffon Janos) әл-
Фарабидің космология ілімі, жаңаплатондық ілімнің ислам дінімен астасуы, метафизика, 
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пайғамбарлық идеясын зерттеген біршама зерттеу мақалалар (“Al-Farabi on the Method of Astronomy”, 
“Intellect. Substance and Motion in Al-Farabi’s cosmology” “Method, structure and development in al-
Farabi’s cosmology”, ) жариялады.   

Әл-Фараби шығармашылығындағы діннің рөлі туралы зерттеулердің үлкен бір бөлігі ирандық 
ғалымдардың үлесіне тиесілі. Әбу Насрдың дінге қатысты ой-пікірлері белгілі ирандық фарабитанушы 
Иран Ғылым академиясының президенті Ризо Довари Ардаканидің [3] «Аль-Фараби – основоположник 
исламской философии», «Гражданская философия аль-Фараби» т.б. еңбектерінде зерделенді.  Ғалым 
Ардакани әл-Фарабидің грек ойшылдары Аристотель мен Платон философиясын зерттей отырып, 
нәтижесінде, философия тарихында алғашқы болып дін, діни құқық ұғымдарымен астасқан жаңа 
философиялық принциптерді ашқанын, дәл осы себеп оны ислам философиясының негізін салушы 
мәртебесіне дейін көтергенін айтады. Ортағасырлық ислами ойдың басты тақырыптарының бірі болған 
дін мен философия бірлігі мәселесінде ойшылдың дінге қарағанда философия уақыт жағынан діннің 
алдында әрі діннен гөрі жоғары деген тұжырымы философ пайғамбардан үстем деген ойға 
жетелейтінін, дегенмен, әл-Фараби түсінігінде дін – философияның рәмізі екенін ескерсек, оның 
пайғамбар бейнесі арқылы философ тұлғасын қалыптастыру яғни философты  пайғамбар дәрежесіне 
дейін көтеру идеясы айқындала түсетінін ескертеді.  

Заманауи ирандық ғалым Тегеран университетінің профессоры Голам Хусейн Ибрахим Динани [4] 
өзінің басты зерттеу еңбектерімен қатар, әл-Фараби іліміндегі дін мен философия бірлігі, болмыс, әлем, 
Құдай, міндетті бар, мүмкін бар, эманация, аян беру, пайғамбарлық  тақырыптары туралы құнды 
ғылыми ой-пікірлерін үнемі жазып келе жатқан ғалым. Ол «Аль-Фараби и религия» атты зерттеу 
мақаласында сырттай бірін-бірі жоққа шығаратын құбылыстардың арасынан ортақтастық іздеу әл-
Фараби шығармашылығының айшықты қыры екендігіне тоқталады.  

Зерттеуші Ибрахим Динани дін мен философия бірлігі мәселесі әл-Фараби философиясының негізгі 
өзегі екенін ерекше атап өтеді. Болмыс мәселесінде Отырар ойшылының міндетті және мүмкін 
ұғымдарын алға шығарғанын, қажетті бар барлық мүмкін барлардың түпкі мәні ғана емес, сонымен 
қатар, олардың себебі де екенін, міндетті бардың мәңгілігін дәлелдеу арқылы діннің негізгі – басталу 
және аяқталу (ақыреттік өмір) екі принципін түсіндіргенін тұжырымдайды. Әл-Фарабидің аян беру 
және пайғамбарлық концепциясы дін мен философияны біріктіретін маңызды принциптердің бірі 
екенін айтқан ғалым Голам Хусейн ойшыл ұсынған философиялық термин «әрекетшіл ақыл»   العقل)
 ұғымының универсалды шындық болып табылатын аян беру періштесі – Жебрейілмен барабарالفعال)
екенін түсіндіреді.  

Ибрахим Динани «Второй учитель: мусульманин и философ» атты сұхбатында Аристотель 
негіздеген бүкіл болмыстардың бастауы саналатын «алғашқы түрткі» ("المحرك االول") терминін әл-
Фараби ислами түсінікке бейімдеп «қажетті бар» ("واجب الوجود") терминімен алмастырғанын, себебі 
ислам әлемінде алғашқы түрткінің ешқашан қажетті бар бола алмайтынын ғылыми дәлелдейді. Екінші 
ұстаздың философиялық мәселені шешудегі бұл таңдауы оның бір мезетте әрі философ әрі мұсылман 
екенін көрсететінін, өйткені болмыс принципін түсінуде «мұсылман емес философ» немесе «философ 
емес мұсылман» көзқарастарымен салыстырғанда әйгілі тұлға әл-Фараби сынды «философ-мұсылман» 
бұл мәселеге өзге қырынан келетінін жеткізеді. 

Отырар ойшылының діни көзқарастары туралы келесі бір маңызды ой Иран Ислам республикасы 
(ИИР) Философия институтының директоры профессор Голамреза Ауанидің [5] «Намеркнущий свет 
наследия Аль-Фараби» сұхбатында тұжырымдалды. Зерттеуші ойшыл өмір кешкен ортағасырлық 
ислам өркениеті қалыптастырған дін мен философия, таным мен аян мәселесінің шын ақиқаты дәл осы 
әл-Фараби ілімінде ашыла түскенін ғылыми дәлелдейді. Ауани мырзаның пікірінше, Екінші ұстаз 
негіздеген философия да, дін де өз ілімдерін ортақ қайнаркөзден –ақылды санадан алады деген 
принципі таным мен аян арасында жетілген философиялық мән жатыр дегенге саяды. 

Әлемдік фарабитану ғылымында ойшыл шығармаларының дінге қатысты қырлары зерделенген 
іргелі зерттеу еңбектер араб елдері ғалымдары арқылы жүзеге асты. Жалпы әл-Фараби мұраларының 
ғылымда зерттелуінің көшбасында араб ғалымдары мен араб тіліндегі зерттеулер тұр деуге болады. 
Мақалада біз тек араб фарабитану ғылымындағы белгілі ғалымдардың зерттеулеріне тоқталамыз.  

Отырар ғұламасы трактаттарындағы дін мәселесін қарастырған көлемді зерттеулер араб философы, 
ірі ғалым  Ибраһим Мадкурдың )إبراھیم مدكور(  (1902-1996) «Әбу Наср әл-Фараби өмірден өткеніне 1000 
жыл» (ابو نصر الفارابي في الذكري االلفیة لوفاتھ) [6] жинағында топтастырылды. Кітапқа енген араб 
ғалымдарының «әл-Фараби және философиялық термин» المصطلح الفلسفي ( الفارابي و (   «әл-Фараби 
ортақтастырушы жән комментатор» (الفارابي الموفق و الشارح), «әл-Фараби Аристотель комментаторы» 

)الفارابي شارح أرسطو( ,  «әл-Фараби және бірлік» ارابي و التوفیقالف( ), «әл-Фарабидегі дін мен философия бірлігі 
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жайында» )التوفیق بین الدین و الفلسفة عند الفارابي (  атты зерттеу мақалалар араб фарабитануындағы дінге 
қатысты зерттеулердің ортақ тенденциясын береді.  

Ортағасырлық мұсылман ойшылдары қарастырған маңызды тақырыптардың бірі – «рух» 
мәселесінде әл-Фараби рухтың кезбелігін дәріптеп, олардың шынайы рухани әлемде ақылдық жағынан 
тоғысатынын, аспан әлемінен өтіп, ай асты әлемін ретке келтіретінін айтады. Сайып келгенде, рухани 
әлемдер дегеніміз ақылға жүгіну мен идеяға ұмтылу болып табылады деген ойшыл адам баласы идея 
мен жетілген ілім арқылы ғана рухани әлемге қауышып, бақытқа жете алады деп санайды дейді ғалым 
Ибраһим Мадкур. 

Аталған жинақтағы мақалалардың бірінің авторы мысырлық ғалым, Каир университетінің 
профессоры Осман Амин (عثمان آمین) (1978-1905) мұсылман философы (әл-Фараби) екі артықшылықтың 
– «философияға деген ықылас» ("إخالص للفلسفة") пен «діни иманды» ("االیمان بالدین") ортақтастыра отырып, 
адамзат баласын кемелділікке ұластырушы қажетті әрі түсінікті екі тіл – ақыл мен жүректің тілін ( لغة"
 келісімге шақыра алды және ол «бұл өмірге адамзат қоғамын ізгілікке жетелейтін рухани (العقل و لغة القلب"
өмірдегі саф қайнаркөздер – философия мен дін екенін жеткізуге арнайы келгендей көрінеді» деп 
түйіндейді.  

Әл-Фараби мұрасының дінге қатысты қырларын саралаған ғылыми зерттеулердің қатарына 
сириялық ғалым Мұстафа Ғалибтің ) مصطفي غالب(  (1923-1981) «Әл-Фараби» [7] )الفارابي(  атты еңбегін 
қосуға болады.  Жинақтағы «Әл-Фарабидегі иләһиәт» ( الفارابي اإللھیات عند( , «Әл-Фарабидегі файд және 
жасампаз ақыл»  )الفیض و العقول اإلبداعیة عند الفارابي( ,   «Әл-Фарабидегі «жан» мәселесі» )النفس عند الفارابي( , «Әл-
Фарабидегі ақылдың мағыналары» (معاني العقل عند الفارابي),  «Әл-Фараби мазһабы және оның 
философиясы» ذھب م(  ) الفارابي و فلسفتھ   «Метафизика мәселелері» )الطبیعیة )المسائل(  «Сауап пен жаза» الثواب و (

) العقاب   «Әлем мәңгілігі мен жаратылысы»  )قدم العالم و حدوثھ(  «Әл-Фараби және фиқһ ілімі» ( الفارابي و علم
) «Әл-Фараби және кәләм ілімі» ,(الفقھ الكالمالفارابي و علم  ) «Әл-Фарабидегі түс көру мен уахи берілуінің 
себебі» (الفارابي وسبب المنامة و الوحي) т.б. зерттеу мақалалар ойшылдың діни көзқарастарын жаңа қырынан 
аша түскен құнды зерттеулер. Ислам дінінің бір тармағы – исмаилия мәзһәбінің белді өкілі саналатын 
және сол бағытта іргелі еңбектер жазған Мұстафа Ғалибтің әл-Фарабидің діни көзқарасына деген 
ғылыми тұжырымдары жан-жақты әрі мұқият зерттеуді қажет ететін еңбектер. 

Қазақ ғалымдарының арасында әл-Фарабидің энциклопедиялық мұрасының ислам діні аясында 
зерттелуінің алғашқы бастамасы Ақжан әл-Машани (1906-1997) еңбектерінен байқалады. Ғалым өзінің 
«Әл-Фараби және ислам», «Әл-Фараби, Кеплер, Галилей және ислам тағылымы», «Әбу Наср әл-
Фараби – мұсылман хакімі» [8] атты мақалаларында ойшылдың діни қағидалармен астасқан 
космогониялық ілімін қазіргі ғылыммен сабақтастыра отырып түсіндіреді. А.Машанидың сабақтастық 
принципі аясында жазылған бұл зерттеу мақалалары отандық ғылымдағы әл-Фарабидің нұрнамалық 
іліміне қатысты математикалық зерттеулердің көшбасшысы болып саналады. Кейінгі ізденушілер 
еңбегінде дамытылған ғалым тұжырымдары өз кезегінде тұғырнамалық міндет атқарды. 

Әбу Наср әл-Фараби шығармашылығы жайлы зерттеулердің бірінің авторы – фарабитанушы ғалым 
А.Көбесов [9] (1932-2008). Автор 1998 жылы жарияланған мақаласында әл-Фараби «Алла Тағаланың 
барлығына шүбә келтірмейді. Алайда ол Құдай дүниені (материяны) бар етуші, тіршілік-тыныс беруші 
бастапқы, түпкі себеп деп қарастырып, одан кейін табиғат болмыс өз бетімен, өз заңдылығымен даму 
жолына түскен деген көзқараста» болғандығын айтып, ойшыл ілімін таза аристотелизм принципінде 
ашып көрсетуге тырысса, келесі бір «Құраннан туындаған ғылым немесе әл-Фарабидің космогониясы» 
атты зерттеуінде ойшылдың «Жаратылыстанудың биік (діни) негіздері туралы трактатына» талдау 
жасай келе, оның есімін Құран ілімі тарихындағы тәпсірші ғалым Абдаллаһ ибн Аббаспен (686 ж. 
қайтыс болған) байланыстырады. Сөйтіп, әл-Фарабиді ұлық имам Әбу Ханифа және имам Шәфиимен 
қатар қояды. Ол: «...тәфсірді бірінші жазған автор Абдаллах ибн Аббас еді. Фараби жоғарыдағы  
трактатын жазуда осы ибн Аббасқа сілтеме жасап отырады... ұлы бабаны мұсылман қауымының имам 
ағзам – Әбу Ханифа және имам Шафии сияқты ірі имамы деп тануымыз керек»  – дейді. Өз кезеңінің 
ақпараттық кеңістігінің мүмкіндігіне сай жазылған А.Көбесовтің бұл зерттеу мақалалары бірқатар 
мәліметтерді жинақтап, ой-пікірлерді тұжырымдап беруімен, фарабитану ғылымындағы әл-Фараби 
шығармашылығының тұғырын тиянақтай түсуімен құнды.  

Әбу Наср шығармашылығын арнайы зерттеу нысанына айналдырушылардың бірі – К.Таджикова. 
Ол әл-Фараби еңбектерін аударуды ғылыми зерттеулерімен ұштастырып жүрген ғалым. Автор 
фарабитану саласындағы өзге де аудармаларының қатарын 2005 жылы «Книга букв» («Китабул-
хуруф») трактатымен толықтырды. Оның аудармалары түпнұсқадан тікелей жоғары кәсіби деңгейде 
орындалуымен ерекшеленеді. К.Таджикова «Аль-Фараби о соотношении философии и религии» [10] 
атты зерттеу мақаласында ғалымың дінге қатысты көзқарастарын талдайды. Дәстүрлі діннің кейбір 
постулаттарына қарсы болғанымен, одан түбегейлі қол үзіп кетпейтін құдайылық мектеп өкілдері мен 
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антикалық фәлсафалық ойды басшылыққа алған философтар арасындағы дара жолды 
ұстанушылардың қатарына әл-Фарабиді қосқан автор дін мәселесінде ғалымның бейтарап ұстанымда 
болғанын айтады. Ойшыл дүниетанымының қыр-сырын жетік игергендігімен ерекшеленетін автор 
талдаулары әл-Фараби еңбектерінде қолданылатын «дін» сөзінің Аллаға бағыну идеясын 
дәріптейтіндігін әрі ортақ түсінік ретінде ислам, христиан, иудаизмге тіркеліп қолданыла беретіндігін, 
ал «миллә» ( ملّة"" ) араб тілінен аударғанда «дін» немесе «үммет» сөзімен астарлас келетін «діни 
бірлестік» мағынасында келіп, әл-Фарабидің діни-философиялық концепциясының тұғырында 
«діннен» гөрі басымдық алғанын, себебі ойшыл үшін дін қоғамдағы моралдық-құқықтық 
қатынастарды реттеудегі «маңызды саяси өнер» екендігін айқындап береді.  

Зерттеуші ғылым тарихында түпкілікті маңызға ие ортағасырлық қоғамда өмір сүрген әл-
Фарабидің діннен тыс болмағанын, Құдайға сенгендігін жоққа шығармағанымен, оны таза діни ілімнің 
өкілі болды дегенге келіспейді. Себебі, ойшылдың діни көзқарастары белгілі бір дін жүйесіне емес, 
жалпы адамзаттық мүддеге арналған, сол себептен де, ол өзінің түсінігін ғалым ретінде объективті 
және тура баяндайды деген К.Таджикованың мақаласы әл-Фараби шығармашылығындағы дін мен 
философия арақатынасының тұтастай картинасын беретін іргелі еңбек. 

Кеңестік кезеңнің өзінде-ақ, әл-Фараби шығармашылығының дінге қатысты қырларына 
қызығушылық танытқан ғалымдардың бірі М.Бурабаев болатын. Ол кезінде әл-Фарабидің Б.Тайжанов 
аударған «Дін туралы трактатының» (1987 ж.) жарық көруіне басшылық еткені үшін кеңес 
цензурасына да ұшыраған. Кейін партиялық жүйенің әлсіреуімен аталған еңбектің халықпен қайта 
табысуына тікелей  ықпал етті. 2006 жылы жарияланған «Фараби Аристотельден кейінгі екінші ұстаз. 
Құран және Ахмед Яссауидің хикметтері. Ислам және Бекасыл Биболатұлының философиясы» атты 
кітабында автор түркі жерінен шыққан ортағасырлық ғалымдар шығармашылығына шолу жасай келе, 
ойшылдың дін мен философия арақатынасын түсіндіретін еңбектеріне жеке мақала арнаған. Зерттеуші 
«Абу Наср о взаимосвязи философии и религии»  деп аталатын мақаласында әл-Фарабидің философия 
мен діннің қоғамдағы орны мен рөлі туралы ойларының қазіргі қоғамда да өзекті екендігіне тоқталып, 
ғалымның «Книга букв» («Китабул-хуруф») еңбегіндегі діннің канондары мен жалпы арнайы діни 
лексиканы беретін сөздердің пайда болуы туралы көзқарастарына талдау жасайды: «Фараби дінсіз 
және дінге ие қоғамның болуын да, дін мен оның кейбір ойларының бір халықтан екінші бір халыққа 
ауысуының да мүмкін екендігін, сол себепті, «бұл дінді енгізетін» және осы діндегі өздеріне мүлдем 
таныс емес канондарды өз тілдерінде «анықтаушы» шынайы адам міндетті түрде өмір сүру керектігін 
айтады. Бұдан дін – пайғамбарлықтан алыс тұрған құбылыс, одан да зоры дін адамға және адам 
қоғамына Құдайдан қарағанда, анағұрлым жақын екені анық байқалады. Фарабиге сүйенсек, «дін 
бірінші басшы тарапынан барлығы үшін белгіленіп берілген көзқарастар мен іс-әрекеттер» [11, 8] дей 
келе, әл-Фарабидің «Бірінші басшы» дегенде Мұхаммед пайғамбарды меңзегенін әрі діннің пайда 
болуын соңғы пайғамбармен байланыстырғанын даралап көрсетеді. Бұл жерде зерттеушінің әл-Фараби 
пайымдауларына талдау жасау барысында қарама-қайшылыққа тап болғанын байқауға болады. Автор 
«пайғамбарлықты діннен алыс» дей отырып, адамзат баласының соңғы пайғамбары әл-Фараби үшін 
«Бірінші Басшы» болды деген пікірі түсініксіз. 

Әл-Фарабидің дін мен философия арақатынасы туралы пайымдаулары бұдан әрі Р.Садыков, 
Г.Бейсенова, С.Арифханова, Г.Раимбекова, Ә.Муминов [12] зерттеулерінде жалғасын тапты.  

Р.Садыков «Әл-Фараби және ибн Сина философия мен дін арақатынасы туралы» атты мақаласында 
діннің философияға қатынасын барлық ортағасырлық зерттеушілердің қарастырғанын айта келе, батыс 
ортағасырында қалыптасқан «философия – діннің қызметшісі»  қағидасының Шығыста дәл осы әл-
Фараби арқылы басқа қалыпқа ене отырып, философиялық және діни ілімді толықтай түрде салғастыру 
бағытында өріс алғандығын атап көрсетеді: «оған дейінгі ойшылдар философия мен діннің өзара 
әсерінің қандай жолмен болса да шешімін беруге тырысса, тек әл-Фараби ғана бұл қарым-қатынасты 
мәселе дәрежесіне дейін көтерді». Зерттеушінің пікірінше, әл-Кинди ілімінде философия мен дін бірін-
бірі толықтыра отырып, қатар өмір сүрсе, әл-Фарабиде философия діннен өзгешеленіп, басқаша 
сипатқа ие болады: дін «жалған», ал философия «шынайы» бақытқа жетелуші қызметтерін атқарып, 
философия діннің жоғары дамыған үлгісін қалыптастырады. Автор әл-Фараби негізін салған 
философия мен дін арасындағы Құдай туралы түсініктің ибн Сина еңбектерінде жалғасын тауып, дами 
түскенін, егер әл-Фараби философиялық Құдай түсінігін қайырымды дін арқылы барлық қала 
тұрғындарына ортақ қарым-қатынас арасынан іздесе,  ибн Сина білімді әрі күрделі философиялық 
пайымдауларды түсінуге қабілетті адамдар мен сауатсыз, бұ дүниелік игіліктерді ғана сезіне алатындар 
арасының алшақтағын көрсетуге тырысқандығын дәлелдейді. Бұл мәселеде автор соңғысының 
Мұхаммед пайғамбарды «зерек емес» әрі «істері сахара мен түйеге байланған»  арабтар үшін Құдай 
алдындағы қорқыныш пен Оны құрмет тұтуға арналған ілім қалыптастырғанын ақтайтындығын, 
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Қасиетті Кітапқа құдайлық жаратылыс емес, адами туынды ретінде қарауға бейім екендігін дәлелдеуге 
тырысады. Қос философтың  дін мен философия арақатынасы туралы ойларын саралай келе,  екеуі де 
дін – философиялық көзқарас тұрғысынан қарағанда, жалған ілім деген қорытындыға келсе де, екінші 
жағынан, діннің қоғам мен мемлекетті ұйымдастырудағы рөлін жоққа шығара алмағанын айтады. 

Әл-Фарабидегі дін мен философияның өзара байланысына ғалым  Г.Бейсенова да тоқталды. Ол 
«Әл-Фарабидің «Дін туралы трактат» және «Әріптер кітабы» еңбектеріндегі философия мен діннің 
арақатынасы мәселесі» деген мақаласында исламдық монотеизм мен адамды табиғаттан бөлектеу 
принципіне қарама-қарсы әл-Фараби адамды табиғаттың бір бөлшегі әрі оның белсенді жасаушысы 
ретінде қарастырды, соқыр сенімнің орнына шешуші рөлді ғылыми танымға берді дегенді ғылыми 
дәйектеуге тырысады. Осы ойдың желісінде кеткен автор ойшылдың дінге көзқарасының қарама-
қайшылыққа құрылғандығын алға тартады. Ол ғалым еңбектерінде діннің бірде бақытпен 
үйлесімділікте қайырымды дінге айналып, Алладан аян алатын ізгі басшы арқылы жүзеге асатынын 
айтса, келесі бір кезекте «қайырымды дінге кіретін билікпен айналысу ісі философияға бағынышты» 
дегенін байқағанын жеткізеді. «Қайырымды дінді философияға ұқсатуы» арқылы екі шындық ілімі 
арақатынасы мәселесінің шешімін берген әл-Фараби «өзгешеліктерін тек пайда болу уақытына» сүйеп, 
екеуінің мазмұндық бірлігіне екпін жасады дейді. Зерттеушінің әл-Фарабидің дінге тұрақсыз қатынасы 
оның діни көзқарастарын анықтауда қиындық туғызады, себебі «бұл ұстаным сол дәуірдегі діни 
танымның тотальдық үстемдік құруымен түсіндіріледі» деген қорытындыға келуі әлі де тиянақтауды 
қажет етеді.  

Әбу Наср әл-Фарабидің философиялық жүйесіндегі дін мәселесінің зерттелуі С.Арифханова 
қаламына да тән. Зерттеушінің мақаласына сүйенсек, діннің адами моральдік кемелденуге әсер 
ететіндігін әрі бақытқа жетудің бір жолы екендігін әл-Фараби мойындағанымен, дін мен философия 
арасындағы принципті айырмашылықтардың жоқтығын теріске шығарады. Автор әл-Фараби 
дүниетанымында дін де, философия да ілім болғанымен, екеуі екі түрлі жолмен түсіндірілетінін 
талдайды: «егер философия осының бәрін ақыл немесе түсінік арқылы берсе, дін оны елестету арқылы 
көрсетеді. Нәтижесінде философия осы арқылы бәрін дәлелдейді, ал дін ол туралы нақтылайды». 
С.Арифханова «қайырымды дін» принциптері мутакаллимдер арқылы қорғалады, ал философтармен 
қалыптасқан практикалық ілім принциптерін факихтер өмірге енгізеді деген ойшыл пайымдауының 
негізінде неоплатонизм  эманациясы мен перипатетизм принциптері қабат жатқанын айтады.  

Ойшылдың діни-философиялық көзқарастарын зерделегендердің бірі – Г.Раимбекова. 
Ортағасырлық діни идеология ықпалының әл-Фараби дүниетанымын да айналып өте алмағанын кейбір 
позицияларда идеалист болғанымен, бірқатар мәселелердің шешімін беруде материалисік 
тенденциялардың кездесетіндігімен түсіндірген автор әл-Фараби ілімде сенім мен догматтан  өзге 
материалдық тенденцияларға жол ашатын танымның бар екендігін айтады. Әл-Фарабидің «алғы мән» 
термині исламның Алла түсінігімен астасып келгенімен, ойшыл дүниетанымында одан өзге 
Аристотель негіздеген «алғашқы түрткі» концепциясы, Плотиннің  «барлық нәрсе құдайдың 
эманациясы»  теориясы да көрініс тапқаны да анық дейді. «Жанның мәңгілігі» мәселесінде әл-
Фарабидің екідай ұстанымда болғанын «кейде жанның мәңгілігіне сенсе, кейде теріске 
шығарғандығын» автор ойшылдың барлық дінге тән мейірімсіз адамдар жанының жоқ болып кетуі 
концепциясы негізінде талдайды. Зерттеуші мақаласын «философ табиғат астындағы адам жанына лас 
элементтер билік жүргізеді, оның ауырлығынан адамдар бұзылады, адамгершілікен айырылады. Сол 
себептен де, ойшыл бір өлеңінде Құдайдан өзін осындай зұлым күштерден тазартуын сұрайды, 
адамдарды достыққа, зұлымдықты жоюға шақырады» деп түйіндейді. 

Отандық фарабитану ғылымында әл-Фарабидің діни көзқарастарын алғашқылардың бірі болып 
зерттеуіне арқау еткен белгілі тарихшы ғалым Ә.Муминов. Ол 1994 ж. жарық көрген «Религиозно-
политические взгляды аль-Фараби» [12, 223] атты мақаласында ортағасырлық ойшылдың діни сеніміне 
қатысты бір тың деректің ұшын алға тартады. Ә.Муминов ғалым атына берілген «Екінші ұстаз» 
мәртебесінің тарихы туралы ғылымда қалыптасқан көзқарасқа өз қарсылығын білдіріп, «пұтқа 
табынушы (Аристотельді айтады – А.Х.) мұсылман үшін ұстаз бола алмайды», сондықтан әл-Фараби 
ілімінің ақиқатын ашу үшін ең алдымен ҮІІІ-Х ғасырларда Фарабта қалыптасқан діни-саяси жағдайды 
егжей-тегжейлі зерттеу керек дейді. Мақалада зерттеуші сол кезде Фараб қаласында кең уағыздалған 
кайсаниттік ілім мен оның мұсылмандық әдебиетке «мубаййидилер» («ақ киінгендер» – «одетые в 
белое») атауымен енген муслимийа, фатимийа, тайарийа секталарының бәріне ортақ нәрсе – өздері 
«күнәдан пәк», «дана» имам деп санаған Әли ибн Әбу Тәлибтің (661 жылы қаза болған) ұлы Мухаммад 
ибн Ханайфиййи (700 жылы қазақ болған) ұрпақтарының имаматтығына сенуі туралы баяндайды. 
Ғалымның пікірінше, әл-Фараби өзінің жан-жақты қалыптасқан, біртұрас пирамидалық ілімінің 
шыңына «имамды» шығаруына мубаййидилер арасынан шыққан батиниттер (карматтар) ілімі ықпал 
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еткен. Ә.Муминов: «...олардың ілімі бойынша егер адам өзінің имамын танымай жан тапсырса, ол 
құдайсыз өлген болып саналды. ...имам жоқ жерде онымен байланысты «баб» («врата») ұстап тұрған. 
...Фараби үшін бақыт деген имамға, оның «даналығына», «ақиқатына» (хикма, хақаи،қ) қол жеткізу... 
Ақиқат, әл-Фараби өзі жан-жақты қалыптастырып кеткен логика ережесімен құдайылық құпияны тану. 
Осының барлығы  имамның жердегі делдалы (баб) – «қайырымды қала» билеушісінің, басшысының 
жетекшілігімен жүзеге асады» [12, 224-225] – дейді. Ғадым әш-Шахристани «Книги о религиях и 
сектах» атты еңбегінде «...шииттер Әлиді жақтаушылар. Ашық түрде де, құпия түрде де олар соның 
имаматын, соның халифатын мойындайды. Олардың ойынша имамат оның ұрпақтарының қолында 
болуы шарт... олар – бес секта: кайсаниттер, зайдидтер, имамиттер, гулаттар және исмаилиттер» 
[13, 24]  – деп жазады. Бұған қарағанда, тарихшы Ә.Муминов Отырар ойшылының сенім жолындағы 
таңдауының ислам дінінің бір тармағы – шиаға (شیعة) түскеніне шүбә келтірмейді. Автордың тағы бір 
жаңалығы – әл-Фарабидің талимиттер (карматтардың тағы бір атауы) ілімін қалыптастырудағы 
айырықша рөлін атап өтуі. Авторға жүгінсек, осы еңбегі үшін әл-Фараби талимиттер арасында 
«Бірінші ұстаз» – «күнәдан пәк» имамнан кейінгі «Екінші ұстаз» есіміне ие болған әрі өзінің ілімін 
өмірімен ұштастыру мақсатында шииттік билеуші Сайф ад-Даулаға қызмет еткен. Тұтастай алғанда, 
Ә.Муминов өз зерттеуінде әл-Фарабидің діни-саяси көзқарастарының қалыптасуындағы 
мубаййидтердің рөлін басым етуі арқылы ойшылдың діни ілімінің түпқазығын бекітуге тырысқан. Бұл 
әл-Фараби мұрасына деген қалыптасқан көзқарастардың қайта қаралуын міндеттейді. 

Отандық зерттеуші Г.Құрманғалиева өзінің «Аль-Фараби и проблема обоснования исламского 
монотеизма» атты мақаласында ислам дініндегі идеялық әртараптылықтың ҮІІІ ғасырдың ортасында-
ақ көрініс бере бастағанын, оған ислам дініндегі сунна, шиға, муғтазила, харижия, мурижия сынды 
бағыттардың сенім мәселесіне қатысты пікірталастарда жиі бас қосулары себеп болғанын айтады. 
Зерттеуші әл-Фарабидің исламды мойындағанын «Философия ал-Фараби также выражает исламскую 
монотеистическую религиозность. Как в философских так и в социально-политических и этических 
трактатах, он говорит о том, что Аллах – един» [14, 24] деген пікірімен түйіндейді.   

«Әбу Насыр әл-Фараби адам болмыстылығының тәсілі ретіндегі философия мен дін туралы» атты 
мақаланың авторы философ Н.Сейтахметова араб-мұсылман философтары қарастырған тақырыптарды 
саралай келе, Құдай болмысы, пайғамбарлар мен пайғамбарлық туралы мәселелерді жеке топтап 
көрсетеді. Ол грек даналығымен сусындаған әл-Фарабидің Алладан келген Құранды «шығу тегі түркі, 
білімі арабтық, жүрек қалауы бойынша философ» [14, 24] синтезінде қабылдағанын айтады. 
Н.Сейтахметова ғалымның барлық исламтанушыларды толғандырып келген мұсылман экзегетикасы 
мәселесін көтерген алғашқы мұсылман философы екенімен келіседі. «...Құран мәтіндерінің 
экзегетикасы мәселесі әл-Фарабиде философияға айналады, ал осыған дейін экзегетикамен тек 
филологтар мен теологтар айналысқан еді. Әл-Фараби бұл мәселені философияның жеке аймағына 
енгізіп қана қоймай, Құранды дәл осы философтар дұрыс түсіндірулері керек деп санайды. Өйткені, 
әртүрлі деректерді зерттеуде зейіні мол, қорыту мен талдау қабілетіне ие философтар ғана Құранды 
дұрыс түсіндіре алады»  [14, 24]. Зерттеуші «Екінші ұстаз» философияның дінге қатысты мәселесін 
пайғамбарлыққа байланысты көтерді, ол аян беруді елестету мәселесімен байланыстырады, әл-Фараби 
дінді мойындады, бірақ, онсыз да өмір сүруге болатындығын дәлелдеді дейді. 

Әл-Фараби мұрасындағы дін мәселесіне тоқталған авторлардың қатарында философ ғалым 
Ж.Алтаев пен жас зерттеуші А.Фролов та бар. 2009 жылы жарияланған «О взаимосвязи религии и 
философии в творчестве Аль-Фараби» атты зерттеу мақалада ойшыл дүниетанымындағы дін мен 
философия арақатынасы үш түрлі бағытта өрбитіні сөз болады. Зерттеушілер бірінші бағытқа әл-
Фарабидің Жаратушымен қатынас мәселесін қояды. Олар бұл мәселеде ислам түсінігіндегі Құдай мен 
Аристотель іліміндегі «алғы себеп» түсінігінің аражігін ажыратып беруге тырысады: «... в исламе 
понятие Бога является абсолютно ключевым; для Аристотеля же Первопричины центральным не 
является» [15, 103]. «Уахи» (الوحي) немесе «құдайылық аян» (божественное откровение) – грек 
философиясында кездеспейтін түсінік. Сол себептен де, әл-Фарабидің пайғамбарлық, пайғамбарлар 
арқылы жүзеге асатын аян мен мужизаға (معجزة) қатысты әртүрлі түсіндірмелер жасауына тура келді, 
бұл – екінші бағыт. Ғалымдар негіздеген әл-Фарабидің дін мен философия бірлігі мәнінің үшінші 
бағыты «амма» (العام) («жалпы», «ортақ») және «хасса» (الخاص) («жеке», «таңдаулы») ұғымдарында 
ашылады. «Отношение между неспособными к философии простолюдинами («амма») и философами, 
являющимся избранными «хасса» [15, 106]. Мақала авторлары бұл үшінші бағыттың сырттай 
қарағанда әл-Фараби арқылы педагогикалық көзқарас тұрғысынан қарастырылған сияқты 
көрінгенімен, шын мәнінде, ол философия мен діннің арасындағы келісім (примирение) мәселесімен 
тығыз байланысты екендігін түсіндіреді.   
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Зерттеушілердің қарастырған келесі бір мәселесі – әл-Фараби еңбектеріндегі «пайғамбарлық» 
тақырыбы. Олардың айтуынша, ойшыл үшін пайғамбарлық елестету және «әрекетшіл сана» (العقل الفعال) 
арқылы жүзеге асады. Сонымен қатар, мұнда пайғамбарды қазіргі және болашақта болатын 
нәрселерден хабардар ететін «файд» (الفیض) (құйылу) жолы да бар. Ал ислам дініндегі тек қана 
пайғамбарлар көрсете алатын мужизаны әл-Фараби рационалдық жолмен түсіндіруге тырысады дейді: 
«Аль-Фараби попытался  объяснить рациональным путем даже такой феномен, как чудеса пророков. 
При этом можно явно увидеть, что аль-Фараби строит взаимосвязь между пророком и философом» [15, 
109]. Ғалымдар осындай философиялық әдіс тұрғысынан келгенде, әл-Фарабидің пайғамбарлық 
туралы теориясының мәні – философ та, пайғамбар да «әрекетшіл санамен» байланыса алатын 
таңдаулы, яғни «хасса» адамдар, ал ол екеуінің арасындағы бірден-бір айырмашылық – философ бұл 
байланысқа терең ойлану мен теориялық ойлау – пайым арқылы, ал пайғамбар – елестету күші арқылы 
қол жеткізеді дегенге саяды дейді. Дегенмен, әл-Фарабидің философтың пайғамбармен теңесу 
мүмкіндігі идеясы ислам әлемінде қабылдана қоймады. Әл-Фарабидің ақыреттегі өмір туралы 
ұстанымын түсіндіруде, қос автор оның ешқашан адам баласының өз әрекеті үшін марапат пен жазадан 
құтылмайтынын жоққа шығармағанын айтады: «По аль-Фараби, после смерти человеческую душу 
ждет следующая жизнь, либо полная мучения либо блаженств» [15, 110]. Ал келесі өмірдегі тәндік 
және материалдық марапат идеясын ойшыл адам санасының барлық материалдық шектеулер мен 
бөгеттерден арылып, абсолютті, кемел санаға айналуымен түсіндіреді деген зерттеушілер тұжырымы 
ерекше. 

Отандық фарабитану ғылымында Отырардан шыққан ұлы ойшыл шығармашылығының дінге 
қатысты қыраларына арналған бірден-бір кешенді зерттеу жас ғалым Ж.Момынқұловтың «Әл-Фараби 
дүниетанымындағы діннің алатын орны»  [16] атты еңбегі. Кандидаттық диссертация ретінде жазылған 
жұмыс алғаш рет әл-Фараби шығармашылығындағы діннің рөлін ғалымның өмір салты мен 
шығармашылық мұрасымен тығыз байланыста қарастырып, діннің негізін құраушы ұғымдарға (Алла, 
пайғамбар, Алла мен адам арасындағы байланыс мәселесі, дүниенің мәңгілігі мен кейін 
жаратылғандығы туралы, тағдыр мен жаза, періштелер) терең де, байыпты талдау жасауымен 
ерекшеленеді. Тұтастай алғанда Ж.Момынқұловтың бұл еңбегі әл-Фараби шығармашылығын дінмен 
бірлікте қарастырған, ғалымның философия тарихындағы орнын айқындап берген, Отырар 
ойшылының діни көзқарастарын саралай білген терең зерттеу.  Зерттеуші ғалым мұраларының дінге 
қатысты қырларына бұрын-соңды жете назар аударылмаған мәселелерді қамти отырып, әл-Фараби 
шығармашылығының біртұтас картинасын айқындаған.  

Қорыта келе, Әбу Наср әл-Фарабидің мол мұрасынан орын алатын оның діни еңбектері туралы 
шетелдік және қазақстандық ғалымдар тарапынан жүргізілген зерттеулер бүгінгі күн үшін үлкен 
маңызға ие, өзекті тақырыпқа айналып отырғанын көрсетеді.  
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 ӘБУ НАСР ӘЛ-ФАРАБИДІҢ  БІР ШЫҒАРМАСЫНЫҢ ҚОЛЖАЗБАСЫ 
 (Мысыр Араб республикасы «Араб қолжазбалар институты»  

қолжазба қорының дерегі негізінде) 

 Мақала Әбу Наср әл-Фарабидің ЕАР Каир қаласы «Араб қолжазбалары институты» кітапхана 
қорында сақталған бір трактатына арналады. 

 Түйін сөздер: Әл-Фараби мұрасы, ортағасырлық ғылым мен мәдениет, дереккөздер, фарабитану, 
қолжазба.  

 Статья посвщена рукописью трактата Абу Насра аль-Фараби сохранившейся в библиотечной 
фонде  «Институт арабских рукописей» в ЕАР г.Каир.  

Ключевые слова: Наследие ал-Фараби, средневековая наука и культура, источники, 
фарабиеведение, рукопись. 

The article is devoted to the manuscript of Abu Nasr al-Farabi preserved in the library fund of “The Institute 
of Arabic Manuscripts” in Arab Republic of Egypt in Cairo. 

Key words: Heritage al-Farabi, medieval science and culture, sources, farabi’s studies, manuscript. 

Есте жоқ ескі заманнан-ақ, тоғыз жолдың торабы болған Отырар қаласы мен көне қазақ 
даласындағы өзге де тарихи қалалардан шығып, өз мұраларын араб, парсы тілдерінде жазып қалдырған 
түрлі ғылым салалары өкілдерінің ортағасырлық араб өркениеті тарихында орасан зор айшықты іздері 
жатыр. 

Әл-Фараби десе, Фараб, Фараб десе әл-Фараби есімі ойға оралары хақ. Фараб – қазіргі Отырар 
қаласының көне атауы. Тарихи Отырар арабтар келгеннен кейін Фараб атанып, ортағасырлық ғылым 
мен мәдениеттің теңдесі жоқ үлгісін қалыптастырған «Фараби» яғни «Фарабтық» лақабымен әйгілі 
ғұламарды өмірге әкелген киелі топырақ.  

Қазіргі отандық ғылыми-деректанулық зерттеулер бір ғана Отырардың өзінен отызға жуық әл-
Фараби ныспылы ғалымдардың шыққанын көрсетіп отыр. Сол ойшылдардың ішінен оқ бойы озық  
шыққан шоқтығы биік  ғұлама –  Әбу Наср әл-Фараби (259-339/870-950) еді. 

Отырардан кетіп, шалғайдағы араб елдеріне ілім іздеп сапар шеккен болашақ ғалымның алғаш 
табан тіреп, тұрақтаған мекені Бағдад қаласы. Бір жағынан Бағдад – сол кездегі әйгілі Бағдад 
обсерваториясы орналасқан өркениет орталығы болса, екінші жағынан оған дүниенің төрткүл 
бұрышынан асқан білімпаз оқымыстылар мен данышпандардың тартылуы Әбу Насрдың теңдесі жоқ 
ғұлама болып қалыптасуына берік платформа бола білді.  

Әл-Фарабидің ғылыми өмірі араб елдерінің арасында сапар шегумен өтеді. Бұл оның ғылыми 
ізденісін бір сәт те тоқтатпай,  ірі  ғылым ошақтары шоғырланған араб елдерінің бәріне түгелдей дерлік 
баруға тырысып, ілімін үздіксіз молықтырып, әрдайым ізденіс үстінде болғанын көрсетеді. Өмірінің 
қырық жылдан астам уақытын Әбу Насрдың шығармашылығын зерттеуге арнаған белгілі араб ғалымы 
Ибраһим Мадкур (1902-1996) ойшылдың ғұмырында оқу мен ізденуден бір сәт те қол үзбегеніне көз 
жеткізгенін аса ыждағатпен ескертеді.  

Ілімін жиһанкездікпен ұшастырған ғалымның арнайы ат басын тіреп, ғылыми ізденісін молықтыра 
түскен бір мекені – Мысыр шаһары. Тарихи деректер көрсеткендей, 337 (һ) жылы Мысырға сапар 
шеккен Әбу Наср өзінің Бағдад қаласында бастап, Шамда біраз толықтырған «Мемлекеттік саясат» 
трактаты мен атақты «Қайырымды қала тұрғындары көзқарастары» еңбегіне қосқан бөлімдерін дәл 
осы Мысыр шаһарында кемелдендіріп, тәмамдайды.  

Сонымен бірге, Ежелгі Мысыр – ойшылдың Дамаск шаһарына қайта оралып, көп ұзамай мәңгілік 
мекеніне аттанар алдындағы соңғы тұрақтаған қаласы.  

Әл-Фарабидің Мысыр елінде қанша уақыт болғаны туралы араб дереккөздері мәлімет бермейді. 
Ғалым Ә.Дербісәлі ойшылдың Мысырға сапар шегуін Әбу Наср сияқты түркілердің әскери отбасынан 
шыққан Мұхаммед ибн Тұғұж әл-Ихшид есімді тарихи тұлғамен байланыстырады. Ғалымның 
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пайымдауынша, Мұхаммед ибн Тұғұж әл-Ихшид 935-946 (миләди) жылдар аралығында Мысырда 
патшалық құрған Орта Азияда беделді лауазым иесі көрінеді. Ойшылдың Мысыр шаһарында қанша 
уақыт болып, Ежелгі перғауындар еліне қанша рет айналып соққаны туралы дерек бізде жоқ. Беделді 
тарихи деректердің дерлігі оның Мысырда болған уақытын бір ғана 337 жылмен белгілейді. 

Әбу Насрдың һижра бойынша санасақ, 330-337 жылдары аралығының бірінде тұңғыш рет табаны 
тиген Мысыр елі бүгінде ұлы баба  туралы талай сырды ішіне бүгіп жатқан құнды мұралары 
жинақталған бірден-бір Орталық-мұрағатқа айналды.  

Әл-Фараби артына бай мұра қалдырды. Ғалымның мазмұнға бай жазба мұрасы алдымен қолжазба 
күйінде әлемге таралып, кейбірі ортағасырлық араб тілді библиографиялық дереккөздер арқылы, 
кейбірі ғылымға латын және иврит тілдеріне аудармалары арқылы жетіп жатты.  

Кейін баспа ісі өмірге келуімен бірге, Батыста ХІХ ғасырдың соңын ала, Шығыста ХХ ғасырдың 
басында ғалым трактаттарының мәтіндері мен аудармаларының алғашқы нұсқалары жарық көрсе, ізін 
ала ойшылдың шығармашылығы жайлы зерттеу еңбектер де басылып шыға бастады. 

Ғалым еңбектерінің ХІХ ғасырдың соңын ала алғашқы нұсқалары баспа бетін көріп, қазіргі таңда 
ғылымның барлық саласын дерлік қамтитын бірегей туындылары Орта және Таяу Шығыс, Еуропа, 
Қиыр Шығыс елдерінде сандаған тілдерге аударылып жарияланып, оның мұрасы мен ол туралы 
ғылыми-зерттеу еңбектер әлі күнге дейін жазылып келеді. 

Сан қырлы ғылым саласын философия мен логикадан тарата зерттеген ғалымның шығармашылық 
мұрасына арналған зерттеу еңбектер мен оның трактаттарының библиографиялық көрсеткіштерінің өзі 
ғана бүгінде ғылымның әр саласындағы зерттеу жұмыстарға таптырмас деректерге айналды.     

Әлемдік фарабитану ғылымында ойшыл еңбектерінің тізіміне қатысты ең көп таралған сан – жүз 
елу (150) мен екі жүздің (200) арасын құрап отыр. Ғалымның құнды жазбаларының біразы жоғалып, 
біздің заманымызға дейін жетпеді. Кейбірі әлі күнге дейін бізге беймәлім әртүрлі жеке, мемлекеттік 
мұрағаттарда, музейлерде, кітапханаларда белгісіз күйінде жатуы әбден ықтимал.  

ҚР Елбасы «Жаңғырудың үшінші кезеңі» деп баға берген «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты бағдарламасында: «...рухани жаңғыру тек бүгін басталған жұмыс емес. Біз тәуелсіздік кезеңінде 
бұл бағытта бірнеше ауқымды іс атқардық. 2004 жылы «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында 
Қазақстан аумағындағы тарихи-мәдени ескерткіштер мен нысандарды жаңғырттық. 2013 жылы 
«Халық – тарих толқынында» бағдарламасы арқылы әлемнің ең белді архивтерінен төл тарихымызға 
қатысты құжаттарды жүйелі түрде жинап, зерттедік. Енді осының бәрінен де ауқымды және маңызы 
жұмыстарды бастағалы отырмыз» деп атап көрсеткен еді. Ал 2018 жылы «Ұлы даланың жеті қыры» 
мақаласын жариялап, «ұлы даланың ұлы есімдерін» қайта жаңғыртуды тапсырды.  

Елбасының «Рухани жаңғыру», «Ұлы даланың жеті қыры» жобалары аясында Әбу Наср әл-
Фарабидің қазақ қоғамына белгісіз бір жазба мұрасының қолжазбасы ЕАР Каир қаласындағы «Араб 
қолжазбалары институты» (The Institute of Arabic Manuscripts) қолжазба қорынан табылды. 

Институттың қолжазба қорында әл-Фарабидің 382 инвентарлық нөмерлі "الموعظة"  «Әл-мауиза» 
(«Уағыз») атты шағын трактаты микрофильм түрінде сақталған.  

Қолжазба еңбек араб каллиграфиясы өнерінің классикалық бір түрі насх жазуымен көшірілген. 
Көлемі – 13×18 см, бет саны – 32, әр бет 14-15 қатардан тұрады. Нұсқаның көшірілген мерзімі һижра 
жыл санағы бойынша сегіз жүз жетпіс тоғызыншы (879) жыл деп жазылған қолжазбаның электронды 
нұсқасында.  

 Деректер трактаттың қолжазба (№3195/3) күйінде сақтаулы орны Түркия Стамбул қаласындағы 
Ахмед ІІІ кітапхана қоры екенін көрсетеді.  

Трактат  басмаламен басталады. Одан кейін قال المعلم الثاني أبو نصر الفاربي  رضي هللا عنھ في الموعظة... «Қала 
әл-муалиму  әс-сәни Әбу Наср әл-Фараби ради Аллаһу анһу фи-л мауизати...» (Екінші ұстаз Әбу Наср 
әл-Фараби (р.а.) «Уағыз» да...) деген сөйлем келеді.  

Еңбектің соңғы беттері өшкін тартып, көрінбеуге айналған. Шығарма соңында  تم الكتاب بعون  هللا تعال و
 тамма әл-китаб би ауни Аллаһ Тағала уа хусун тауфиқиһи» (Кітап Алла Тағаланың» حسن توفیقھ
көмегімен аяқталды) деп келіп, әрі қарай хамдала, салваламен жалғасады.  

Соңғы қатардан  في خامس عشر من رمضان المعظم «фи хамис ашара мин рамадан әл-музам...» (ұлық 
Рамазан айының он бесінші жұлдызында) деген сөйлемді де оқуға болады. 

Әбу Наср әл-Фарабидің жарық көрмеген бұл еңбегінің электронды көшірмесінің Мысырдағы 
Қолжазбалар институтына қай жылы, қашан келіп түскені туралы  мәлімет қолжазба каталогында 
кездеспейді.  

Ортағасырлық Отырарда дүниеге келіп, өмірінің көп бөлігін араб елдерінде өткізіп, еңбектерін 
түгелдей дерлік араб тілінде жазып қалдырған ойшылдың араға бес-алты ғасыр салып (һижра ІХ 
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/милади ХҮ) хатқа түскен бұл шығармасын оқып, аударып, зерттеп, ғылыми айналымға енгізу – ұлт 
алдындағы парыз. 
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ӘЛЕМНІҢ ЕКІНШІ ҰСТАЗЫ 
 

Шығыстың ғұлама ойшылы Әбу Насыр әл-Фараби 870 жылы бүгінде Отырар аталатын, Арыс 
өзенінің Сырға барып құятын сағасындағы Фараб қаласында дүниеге келді (қазіргі Оңтүстік Қазақстан 
облысындағы Отырар қаласының маңайындағы ортағасырлық қала). Фарабидің толық аты-жөні Әбу-
Насыр Мұхаммед Иби Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан Әл-Фараби. Әл-Фараби түрік тайпасының 
дәулетті бір ортасынан шыққаны бізге мәлім, бұған дәлел оның толық аты жөнінде "Тархан" деген 
атаудың болуы. Туған жері қазақтың ежелгі қаласы Отырарды арабтар Барба-Фараб деп атап кеткен, 
осыдан барып ол Әбу Насыр әл-Фараби, яғни Фарабтан шыққан Әбу Насыр атанған. Сол тұста өмір 
сүргендердің қалдырған жазбаларына қарағанда, Отырар қаласы IX ғасырда тарихи қатынастар мен 
сауда жолдарының торабындағы аса ірі мәдениет орталығы болған. 

Әбу Насыр бала күнінен ғылымға үйір болып өсті, оның бақытына қарай сол заманда Отырарда аса 
бай кітапхана бар еді. Әл-Фараби парсы, грек тілдерін үйренеді, осы тілде ғылыми трактаттар оқиды. 
Фараб пен Бұқарада бастапқы білім алған соң әл-Фараби өз білімін жетілдіру мақсатында Бағдатқа 
аттанады. Фарабидің дүниетанымының қалыптасуына Мерв мектебінің ғылыми дәстүрлері мен 
философиялық бағдарлары өз әсерін қалдырды. Бағдадта әл-Фараби ғылым мен әртүрлі пәндерді 
оқиды. Білімге деген құштарлығының арқасында әл-Фараби сол уақыттағы ғылым мен білімнің ордасы 
саналған Дамаск, Халеб, Каир, Шаш, Самарқан, Бұхара, Мерв, Нишапур, Рей, Хамадан қалаларында 
да болып, білімін үнемі жетілдірумен болды. Сол қалаларда оқыды, еңбек етті. Шығыстың осы 
шаһарларында ол өз дәуірінің ең көрнекті ғалымдарымен, көркем сөз деректерімен танысады. Олардан 
тәлім-тәрбие алады. 

Әл-Фараби – көрнекті ойшыл, өзінің замандастарының арасындағы ең ірі ғалым, философ және 
шығыс аристотелизмінің ең ірі өкілі. Өзінің білімділігі мен сауаттылығының арқасында "Екінші Ұстаз" 
атауына ие болды. Әл-Фарабидің шығармашылық мұрасы орасан зор (150-ге жуық философиялық 
және ғылыми трактаттар), ал оның айналысқан ғылыми салалары ол – философия мен логика, саясат 
пен этика, музыка мен астрономия. Ғылыми еңбектерінің ең әйгілісі "Қайырымды қала тұрғындарының 
көзқарастары жайлы трактат" деп аталады. Оның атақты “Музыка туралы үлкен трактат” деген 
шығармасы әлемнің көптеген тілдеріне аударылған. 

Әл-Фараби философия саласы бойынша грек ойшылы Аристотельдің "Категориялар", 
"Метафизика", "Герменевтика", "Риторика", "Поэтика", бірінші және екінші "Аналитика", "Топикасы" 
және т.б көптеген еңбектеріне түсініктемелер жазды. 

Әбу Насырдың Платон және Аристотель философиясындағы идеяларға арналған кітабы оның 
философия саласындағы аса көрнекті ғалым екенін әрі философия пәнін терең меңгергенін дәлелдейді. 
Фараби Аристотельдің әлеуметтік-қоғамдық идеяларын дамыта отырып, өз тарапынан да “Кемеңгерлік 
меруерті”, “Ізгі қала тұрғындарының көзқарасы”, “Мәселелердің түп мазмұны”, “Ғалымдардың 
шығуы”, “Бақытқа жету”, “Азаматтық саясат”, “Мемлекеттік қайраткерлердің нақыл сөздері” сияқты 
көптеген сындарлы философиялық еңбектер жазған. Фараби бұл еңбектерде дүние, қоғам, мемлекет, 
адамдардың қатынастары туралы заманнан озық тұрған пікірлер, пайымдаулар айтады. 

Әл-Фарабидің еңбектері күні бүгінге дейін өз мән-маңызын жоғалтқан жоқ. Әл-Фарабидің 
мемлекет, ел басқару жөніндегі тұжырымдары, әлеуметтік-этикалық саяси көзқарастары бүгінгі қоғам 
үшін де айрықша маңызды. Оның еңбектері еуропалық Ренессанстың өрлеуіне үлкен ықпал етті. 
Фараби Шығыс пен Батыстың ғылымы мен ежелгі мәдениетін табыстыруда зор рөл атқарды. 
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       ӘЛ-ФАРАБИДІҢ МҰСЫЛМАН ЕЛДЕРІНДЕГІ БЕДЕЛІНІҢ КӨРІНІСІ 
 
  Египет Араб Республикасындағы ҚР Елшілігінің қолдауымен әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті Каир университетінде әл-Фараби ғылыми-білім орталығын ашты. Президенттің «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасын және «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласын жүзеге асыру аясындағы 
орталықтың ашылуы барысында «Әл-Фарабидің философиялық мұрасы» халықаралық ғылыми 
семинары ұйымдастырылды. Фарбитанушы ғалымдар, Каир университетінің философтары, ҚазҰУ 
ректоры академик Ғалым Мұтанов, Египеттегі ҚР Елшісі Арман Исағалиев Шығыстың ұлы ойшыл 
мұралары және өскелең ұрпақтың рухани-өнегелік тәрбиесіндегі оның идеясының өзектілігі жайлы 
баяндамалар жасады. Қазақстандық жетекші жоғары оқу орнының рекоры әл-Фарабидің ізгілікті қоғам 
идеясына негізделген «Ізгілікті қоғам азаматын қалыптастыру. Заманауи университеттер миссиясы» 
халықаралық жобасының БҰҰ Өркениеттер Альянсымен бірлесе жүзеге асуы жайлы айтты. Ол Каир 
университетіндегі әл-Фараби орталығы тек әл-Фараби, Бейбарыс Сұлтан мұраларын ғана емес, достас 
мемлекеттер арасындағы ортақ тарихи және мәдени құндылықтарды оқытып, насихаттайтын жақсы 
платформа қызметін атқаратынына сенім білдірді. Египеттегі Қазақстан Елшілігінің бастамасымен осы 
жылдаң бастап әл-Фараби орталығы базасында бірінші рет Каир университетінде қазақ тілін оқыту 
пәні енгізіледі. Сапар аясында қазақстандық делегация мен Бас имам әл-Азхар шейх Ахмад ат-Тайеб, 
Жоғары білім және ғылыми зерттеулер министрі Халед Абдель-Гаффар, ЕАР Парламенті білім беру 
және ғылыми зерттеулер істері бойынша Комитет төрағасы Сами Хашим, Каир университетінің 
ректоры Мохаммед Осман әл-Хошт және «Гомхурия» газетінің бас редакторы Абдель-Разек Тауфик 
араларында құрылымдық диалог өрбіді.  Кездеу барысында бірлесе мамандар даярлауда өзара 
әріптестікті нығайту, академиялық алмасу бағдарламасын, магистранттар мен докторанттардың 
ғылыми тағылымдамаларын жүзеге асыру, оқытушылар біліктілігін арттыру, ғылыми-білім беру 
бағдарламаларын жасау, фарабитану курстарын енгізу сұрақтары қарастырылды. Египеттен ҚазҰУ 
филиалын ашу жайлы келісім іс-сапардың маңызды сәтіне айналды. Тараптар 2020 жылы ұлы ойшыл 
әл-Фарабидің 1150 жылдығын өткізуге және дайындық жүргізуде бірлескен жұмыстар жасауға дайын 
екендіктерін жеткізді. ҚазҰУ делегациясы құрамындағы түсіру тобы қазіргі уақытта түсіріліп жатқан 
әл-Фараби және Бейбарыс Сұлтан туралы көркем фильмдерге қажетті видеоматериалдар жинау үшін 
Египеттегі тарихи-мәдени нысандарды аралады. 

Республика Тәуелсіздігінің 25 жылдығы қарсаңында «әл-Фараби» Еуразиялық зерттеу 
орталығының ашылуы Қазақстан мен Түркия ынтымақтастығын нығайтуда маңызды оқиға болды. 
Ашылымның салтанатты рәсімі Түркияның беделді оқу орны Стамбұл университетінде өтті. Қазақ 
Ұлттық университеті атын жоғары иеленіп жүрген ұлы ойшыл Әбу Насыр Әл-Фарабидың 
энцеклопедиялық мұраларын жалғастырушы ретінде, орталық гуманитарлық, әлеуметтік және табиғи 
ғылым саласындағы ортақ ғылыми зертеу жобаларын жүзеге асыратын халықаралық алаң болмақ. 
Еуразиялық «әл-Фараби» орталығының ашылуы  философқа деген түрік халқының жоғары құрметінің 
белгісі және қазақ халқына достық қарым-қатынас танытуы деп бағалануда. Бұл жобаның келешегі зор 
болмақ. Өйткені, орталық жұмысы кәсіби кадр дайындауға, ҚазҰУ ғалымдарының еңбектерін Стамбұл 
университетінің халықаралық дәрежелі баспаларында жариялауға және жарияланым белсенділігі мен 
жиілік көрсеткішін көтеруге, сондай-ақ, білім беру және ғылыми-зерттеу қызметін коммерциялауға 
бағытталады. ҚазҰУ профессорлары орталықта қазақ тілі, Қазақстан тарихы мен мәдениетінен сабақ 
беретін болады»,-деп атап өтті ректор Ғалым Мұтанов. Түрік елінің ертеден келе жатқан жетекші оқу 
орнындағы «әл-Фараби» орталығы Түрік Республикасы Басшылығының «Mevlana» жобасымен 
қаржыландырылған халықаралық ортақ ғылыми жобалар жасауды және іске асыруды, Түркияның 
жоғары білім беру Жоғары Оқу Кеңесі есебімен академиялық ұтқырлық бағдарламасын дамытуды, 
халықаралық аренада Қазақстанды танытумен қатар оң беделін қалыптастыруды мақсат етеді. Айта 
кету керек, орталықтың ашылуына «Өркениеттер Альянсі» .Үйлестіру комитеті жұмыс тобының кеңесі 
қорытындысындағы уағдаластық арқасында мүмкіндік туды. Стамбұл университетінің басшысы, 
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профессор Махмут Ак ҚазҰУ ректоры Ғалым Мұтановқа Қазақстандық оқу орнының жаһандық 
ғылыми-білім беру кеңістігіне қосылуы мен оқу орнының халықаралық дәрежеде көрсеткішті 
көтерудегі динамикалық жаңалығы, сонымен қатар, екі жақ ынтымақтастығына қосқан үлесі үшін 
Түркияның беделді университетінің «Құрметті доктор» атағын берді. Стамбұл ғылыми элитасымен 
өткен ресми кездесу барысында тараптар әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да Түрік Әлемі Медиа 
Орталығын ашу туралы өзара келісімге келді. Одан бөлек, негізгі серіктестер «жасыл экономика», 
иннновация, бизнес, өнертапқыштық пен патент алмасу, қолданбалы зерттеулер саласындағы өзара 
тиімді ғылыми қызмет үшін университеттердің қабілетін біріктіруге дайын екендігін білдірді. Әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ-дың халықаралық белсенді қызметі және оның Стамбұл университетімен ізгі 
қарым-қатынасы Еуразиялық «Фараби» зерттеу орталығынының бүкіл түрік тарихы мен мәдениетін, 
әл-Фараби мұраларын оқытуда бірінші болуына ықпалын тигізеді. 

 
Кілт сөздер: Каир, Стамбұл, 1150жыл, ғылыми орталық, профессор Махмут. 
Ключевые слова: Каир, Стамбул, 1150год, научный центр, профессор Махмут.  
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УЧИТЕЛЬ ВОСТОКА. 
 

    Данный раздел посвящен великому мыслителю, ученому-энциклопедисту учителю Востока 
известному как аль-Фараби. Выдающийся ученый, философ, Абу Наср аль-Фараби родился в 870 в 
городе Фараб, расположенном в месте впадения реки Арысь в Сырдарью ныне - Отырарский район 
Южно-Казахстанской области современного Казахстана. В IX-X вв. город Отрар был крупным 
политическим, культурным и торговым центром, узловым пунктом караванных дорог Великого 
Шелкового Пути, который связывал средневековую Европу и Азию. Аль-Фараби был выходцем из 
привилегированных слоев тюрков, о чем свидетельствует слово “тархан” в составе его полного имени: 
Абу-Насыр Мухаммад Ибн-Мухаммад Ибн-Тархан ибн-Узлаг аль-Фараби ат-Турки. 

    Основу научных знаний Абу Наср получил в Отраре, где он жил до 20-ти лет, где он имел 
возможность ознакомиться с философскими и научными произведениями Отрарской библиотеки, 
считавшейся богатейшей по тем временам и второй в мире по числу книг и рукописей после 
знаменитого Александрийской библиотеки. Затем он отправился в Бухару, Самарканд, многие годы 
прожил в Багдаде, являвшемся культурным и политическим центром Арабского Халифата. Последние 
годы своей жизни аль-Фараби провел в Каире, Алеппо и Дамаске. Все эти города располагались на 
Великом Шелковом Пути, что способствовало многогранному развитию мыслителя и овладению им 
порядка 70 языков и диалектов. 

    Аль-Фараби имел возможность познакомиться в подлинниках с произведениями Аристотеля, 
Платона и других древнегреческих философов, в связи с чем его прозвали «Вторым Учителем» после 
Аристотеля. Фараби написал комментарии к таким трудам Аристотеля, как «Категория», 
«Герменевтика», «Софистика», «Риторика», «Логика» и «Поэтика», а также «Введение в философию» 
Порфирия и др. мыслителей. Из оригинальных работ Фараби наиболее известны трактат «Жемчужины 
премудрости», «Трактат о взглядах жителей добродетельного города», «Философские трактаты» и 
«Большая книга о музыке». 

     В Европе уже в XII-XIII вв. труды аль-Фараби начали переводиться на латынь и иврит, а в 1930-
1932 гг. в Париже был опубликован перевод на французский язык первой части «Большой книги о 
музыке», осуществленный французским ученым бароном Рудольфом д’Эрланже. 

Имя аль-Фараби прочно вошло в историю мировой науки и культуры. Его труды, оказав большое 
влияние на европейское Возрождение, стали связующим мостом для сближения культур и философий 
Запада и Востока. 

     В Казахстане к вопросам изучения наследия аль-Фараби обратились во второй половине ХХ 
века. Так, в 1960 году 15 октября академик Акжан Машанов (Машани) написал письмо президенту 
Академии наук Казахской ССР академику К.И. Сатпаеву с просьбой о поддержке идеи об исследовании 
учеными наследия аль-Фараби и переводе его работ, отметив, что: «Великий аль-Фараби – наш земляк, 



68 
 

а про него мы мало знаем…». Начиная с этого момента, ученые начали непрерывно заниматься 
исследованием, изучением жизни и трудов аль-Фараби. 

     А с обретением Казахстаном независимости темп развития данного направления ускорился, 
свидетельством чего является тот факт, что Казахский национальный университет носит имя аль-
Фараби с 23 октября 1991 года. Значительный вклад в фарабиеведение внесли такие научные деятели, 
как философ, член-корреспондент НАН РК, основатель Научного центра аль-Фараби в КазНУ А.Х. 
Касымжанов; известный математик, владевший арабским языком и защитивший докторскую 
диссертацию по математике аль-Фараби А. Кобесов; академик, философ М. Бурабаев; известный 
казахский писатель А. Алимжанов. 

    Знаменательным событием стали международные конференции по наследию аль-Фараби, 
проведенные одновременно в Алматы, Москве и Багдаде при поддержке ЮНЕСКО и Правительства 
КазССР, организаторами которого были Акжан Машани и Агын Касымжанов в 1970 году к 1100-летию 
аль-Фараби. В 2010 году, также при поддержке ЮНЕСКО, состоялся Международный круглый стол 
«Аль-Фараби и европейский ренессанс» во Франции, в Париже, в котором участвовали ученые-
фарабиеведы из 20 стран, в том числе и казахстанские ученые. 

 
Ключевые слова: учитель, Отрар, значительный вклад, ученый, фарабиевские чтения. 
Кілт сөздер: мұғалім, Отырар, айтарлықтай үлес, ғалым, фараб оқулары. 
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МӘМЛҮКТЕР БИЛІГІ ТҰСЫНДАҒЫ МЫСЫРДАҒЫ БИЛИНГВИЗМ 

 
Берілген мақалада ортағасырлық араб және түркі-қыпшақ тілдеріндегі жазба ескерткіштер 

негізінде мәмлүктер билігі тұсындағы (ХІІІ-ХV ғ.) түркі-араб мәдени байланыстары қарастырылады. 
Сонымен қатар этнолингвистикалық дереккөз ретінде мәмлүк-қыпшақ тілінде жазылған жазба 
ескерткіштердің тарихи-мәдени және лексика-семантикалық ерекшеліктері сипатталады, Мысыр 
қоғамындағы түркі-араб қостілділігі, түркі-қыпшақ тілінің қолданылу аясы мен рөлі анықталады  

Түйін сөздер: тілдік жағдай, билингвизм,  мәмлүк, мәдениет, қолжазба, «Әл-Қауанин». 
 
В данной статье рассматриваются тюркско-арабские культурные контакты при мамлюкской власти 

(ХІІІ-ХV вв.) на основе средневековых арабских и тюркско-кыпчакских письменных памятников. А 
также, в качестве этнолингвистического источника описываются историко-культурные и лексико-
семантические особенности письменных памятников на мамлюкско-кыпчакском языке, тюркско-
арабское двуязычие в египетском обществе, определяются роль и сфера применения тюркско-
кыпчакского языка. 

Ключевые слова: языковая ситуация, билингвизм, мамлюк, культура, рукопись, «Аль-Кауанин». 
 

This article examines the Turkic-Arab cultural contacts in the Mamluk period (XIII-XV centuries) on the 
basis of medieval Arabic and Türkic-Kypchak written monuments. Also, as an ethnolinguistic source, 
historical, cultural and lexical-semantic features of the monuments, written in the Mamluk-Kipchak language, 
as well as the Turkic-Arabic bilingualism in the Egyptian society are described, the role and domain of the 
Turkic-Kipchak language use. 

Key words:  language condition, mamluk, culture, manuscript, "Al- Qawanin". 
 
 

Тіл белгілі бір қоғамның әлеуметтік-экономикалық жағдайын танытады алады. Кез келген қоғамда 
тілдің бір-біріне әсері, тілдік тоғысулар мен байланыстар, көптілділік, қостілділік сияқты жағдайлар 
орын алады. Халықтар арасындағы тілдік және мәдени байланыстар нақты бір саяси, әлеуметтік, 
тарихи жағдайлардың ықпалы арқасында туындайды. Әр кезеңде халықтар арасындағы тілдік 
байланыстар түрлі деңгейде болып, кірме лексикалық элементтер құрамының әрқилылығымен 
ерекшеленеді. Түркі-қыпшақтарының ресми түрде билік басына келіп, әлем тарихында шешуші орынға 
ие болған мәмлүктер кезеңінде түркі-қыпшақ тілінің араб тіліне деген ықпалы арта түсті. Дәл осы 
дәуірде Мысыр Мәмлүк мемлекеті мен Алтын Орда арасындағы туыстық, саяси-әлеуметтік, тарихи-
мәдени қарым-қатынастардың жандануына байланысты екі халықтың лексикалық қорларында 
өзгерістердің орын алуы заңды құбылыс болып табылады. Мысырдағы қостілділік жағдайын түркі-
қыпшақ және араб тілдерінің тілдік жүйесіндегі ортақ қорды екі халықтың ерте заманнан басталатын 
саяси-әлеуметтік, тарихи-мәдени байланыстарымен сабақтастыра анықтау қажет. Осы тұрғыда тілдің 
тарихи дереккөз бола алатын қызметінің маңызы үлкен. Қазіргі кездегі түркі және араб тілдеріндегі 
ортақ лексикалық қордың болуы, әрине, белгілі бір дәуірде орын алған осы қоғамдағы түркі-араб 
қостілділік үдерісімен тікелей байланысты. Түркі және араб тілдерінің арасындағы бір жақты немесе 
екі жақты кірме сөздердің пайда болуы да мәмлүктер кезіндегі қостілділікпен сәйкес келеді. Тілдерде 
ортақ кірме элементтердің орын алуы – түркі-араб тілдерінің өзара байланысы, ықпал-әсері 
нәтижесінде пайда болатын тілдік құбылыс. Жазба ескерткіштерде сақталып, әлі күнге дейін халық 
арасында қолданылып жүрген тілдік кірме элементтер арқылы белгілі бір қоғамның саяси-
экономикалық, әлеуметтік, діни, тарихи-мәдени жағдайы туралы және қоғам мүшелерінің қарым-
қатынасы туралы мол мәлімет жинауға болады. Қостілділік құбылысы елде орын алған саяси-мәдени 

mailto:Aubakirova.kunduzay@gmail.com
mailto:bjubatova@gmail.com


70 
 

жағдайларға, қоғам қажеттілігіне байланысты туындайтыны сөзсіз. Мәмлүк-қыпшақтарының билік 
басына келіп, олардың саны арта түсуіне байланысты да түркі-қыпшақ тілінің мәртебесі мен 
қажеттілігі арта түсті. Бір жағынан Мысырға келген мәмлүктер жастайынан ислам дінінің негіздерін 
оқып, құран үйреніп, араб тілін меңгерсе, екінші жағанан жергілікті халық өкілдері билік 
басындағылардың тілін үйренуге мүдделі болды. Осындай бірнеше ғасырға созылған түркі-араб тілдік 
байланыстарының нәтижесінде мәмлүктер билігі кезінде орын алған қостілділік үдерісі екі жақты 
сипатта өтті.  

ХІІІ-ХІV ғасырларда Сирия мен Мысыр жерінде өмір сүріп, шамамен үш жүз жыл бойы билік 
жүргізген мәмлүк-қыпшақтары жергілікті халықтардың саяси-әлеуметтік және ғылыми-мәдени 
өміріне, ондағы түрлі ағымдарға қатты ықпал жасады. Орта ғасырлардағы Мысыр және Шам 
жерлерінде қыпшақ тіліне деген қызығушылық жоғары болып, араб тіл білімпаздары өз елінің мүддесі 
үшін түркі-қыпшақ тілін оқып-үйрену мақсатымен тілге қатысты алуан түрлі сөздіктер мен 
грамматикалық еңбектер, әдеби шығармаларды дүниеге әкелді. ХІІІ-ХV ғасырларда Мысырда билік 
басына келген мәмлүк-қыпшақтары тілінің қоғамдық дәрежесі жоғары болып, сарай төңірегіндегілер 
мен жоғары мансапқа ұмтылған өзге халық өкілдері осы тілде сөйлеуге мүдделі болды. Мәмлүк 
сұлтандарына араб тілінен түркі тіліне аударатын аудармашылар қызмет етті. Осындай күрделі 
мәдени-тілдік қатынас жағдайында көптеген шығармалар араб тілінен түркі-қыпшақ тіліне және түркі-
қыпшақ тілінен араб тіліне аударылды. Мәмлүктер билігі кезінде дүниеге келген қолжазбалар мен араб 
тіліндегі түркі сөздеріне талдау жасау арқылы мәмлүктер кезінде түркі тілінің араб тіліне тигізген 
ықпалы күшті болғандығы анықталды. Мұны бізге дейін жеткен лингвистикалық деректер айғақтай 
түседі. Көптеген зерттеушілер араб тілінде кездесетін түркі тілінің кірме элементтерін Осман 
империясының билігімен байланыстырады. Дегенмен зерттеу барысында жинақталған 
лингвистикалық деректерге талдау жасау арқылы түркі элементтерінің одан ерте дәуірлерден бастап-
ақ араб тіліне енгендігі анықталды.  

Мәмлүктер билігі тұсында жалпы халық араб тілінде сөйлескенімен осы кезде дүниеге келген жазба 
ескерткіштерден Мысырда түркі-қыпшақ тілі де кең тарағанын байқауға болады. Біздің заманымызға 
дейін сақталған қостілді арабша-қыпшақша сөздіктерден Мысыр қоғамында мәмлүктермен қатар сарай 
төңірегіндегі әртүрлі ұлт өкілдері қостілді болғандығын айқын байқауға болады. Егер басқа тiлдiң 
әлеуметтiк маңызы күштi болса, онда адам сол тiлден ауысқан сөздердi қолдануға тырысады, сол тiлдi 
бiлу арқылы өзiнiң белгiлi бiр әлеуметтiк статусқа ие екендiгiн көрсеткiсi келедi. Мысалы, кезiнде араб 
зиялыларының арасында түрiк тiлiн бiлудiң өзi биiк мәдениеттiң, үлкен бiлiмпаздықтың белгiсi болған. 
Араб тіліндегі түркизмдер туралы зерттеу жүргізген Ұ.Т. Алжанбаева В.А. Гордлевскийдің еңбегіне 
[1] сүйене отырып, арабтарда «Түрiкше бiлмеген – Алладан қорықпаған» деген мәтел сөз сақталып 
қалғандығын көрсетіп, осы арқылы түркі тілінің араб әлеміндегі мәртебесі жоғары болғандығын 
көрсетеді [2, б. 10-11]. 

Араб елдерінде өзінің білімін шыңдаған, ежелгі текті тайпалардың бірінен шығып, түркі тілінің 
сақталып қалуы үшін түркі тілдерінің алғашқы сөздігін құрастырған, ортағасырлық ғұлама 
М. Қашқари түркі тілінің өзі өмір сүрген қоғамда алған орны мен дәрежесі туралы былай деген: 
«...Тәңірі оларды «Түрік» деп атады және оларды мемлекетке еге қылды; Заманымыздың хақандарын 
түріктерден шығарып, дәуір, халықтың ақыл-ерік тізгінін солардың қолдарына ұстатты; оларды 
адамдарға бас қылды; хақ істерде соларды қолдады; олармен бірге күрескендерді әзіз қылды әрі 
түріктер ішінен оларды барша тілектеріне жеткізіп, жамандардан, зұлымдардан қорғады. 
Түріктердің оқтарынан сақтану үшін, олардың жолын берік тұту әрбір ақыл иесіне лайықты уа 
парыз іске айналды. Өз дертін айту уа түріктерге жақын болу, жағу үшін, оларға түрік тілінде 
сөйлеуден пайдалы жол қалмады» [3, б. 30]. Осылайша, автор орта ғасырда түрік тілінің дәрежесі 
жоғары болғанын көрсетеді. Сонымен қатар М. Қашқари өз еңбегінде: «...Түрік тілінің араб тілімен 
бәйгеге түскен екі атқа ұқсап, тең шауып бара жатқандығын анық көрсету үшін Халил Ибн 
Ахмадтың «Китабул-айн» деп аталатын еңбегінде ұстанған тәртіптегідей, қолданылмайтұғын 
сөздерді де кітапқа енгізе беру ойы менде де болған еді» деп көрсетеді [3, б. 32]. М. Қашқари өз еңбегін 
ислам дінін ұстанатын араб тілді оқырмандарға арнап, «түрік сөйленістері араб сөйленістерімен 
бәйгедегі аттар сынды қатар келе жатқанын» алға тартады. Ол түріктердің тілі мен поэзиясының 
арабтардан кем еместігін көрсету үшін көне түркі поэзиясы мен мақал-мәтелдерін тілдік материал 
ретінде қолданған [4]. 

Жоғарыда келтірілген үзінділерден автор өмір сүрген дәуірде, яғни ХІ ғасырдағы түркі тілінің 
мәртебесі көтеріліп, билік тіліне айналып, араб тілімен тең дәрежеде қолданылғандығына көз жеткізуге 
болады. Орта ғасырдағы барша түркі тілдес халықтардың тұрмыс-тіршілігін, әлеуметтік-мәдени 
жағдайынан хабар беретін «Диуани лұғат әт-түрік» атты энциклопедиялық еңбегінде келтірілген 
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автордың сөздерінен түркі тілінің қоғамдағы қолданылу аясының қаншалықты кең ауқымда болғанын 
байқаймыз. Сонымен қатар автор өз шығармасында бұқаралық сенімді имам мен найсабурлық 
(Нишапру) ғалымға сілтеме жасай отырып, Мұхаммед пайғамбардың (с.ғ.с. ) ақыр заман белгілеріне 
қатысты айтылған хадистерінің бірінде түркілер жайлы айтылған төмендегі жолдарды да келтіреді: 
«Түріктің тілін үйреніңдер. Өйткені олардың билігі ұзақ болады» [4, б. 34]. 

Қыпшақтар өздері мекен еткен жат жерлерде тек саяси үстемдік жасап қана қоймай, өздерінің салт-
дәстүрі мен мәдениетін, дінін, тілін дәріптейтін үлкен рухани-мәдени орталықтарды дүниеге әкелген. 
Мұндай орталықтарда қыпшақтардың тілі, салт-дәстүрі, әдебиеті мен өнері кең тарады.  Сол кезде 
құрастырылған «Әт-Тухфа», «Әл-Қауанин», «Тәрджуман» сынды сөздіктерден әскердегі және билік 
төңірегінде мемлекеттік-әкімшілік тілдің түркі тілі болғанын аңғаруға болады. Мысалы, «Әт-Тухфа» 
атты қолжазбаның авторы өз еңбегін арабтардың түркі тілін үйренуге бет алған шағында жазып 
шыққан деген деректер кездеседі. Ескі қыпшақ тіліндегі жәдігерлер белгілі бір мақсатта, яғни сол 
кездегі ескі қыпшақ тілін жан-жақты, лексикалық, морфологиялық, семантикалық тұрғыдан сипаттау 
мақсатында жазылған. «Бұлғат әл-муштақ» атты қолжазбаның авторы Жамал әд-Дин әт-Түрік еңбектің 
кіріспе бөлімінде Ала әд-Дин Бейлік әл-Қыпшақи мен Имад әд-Дин әл-Уаррак әл-Мисридің 
еңбектеріне сүйенгенін ескерте отырып: «Мен осы екі еңбекті қостым, бірақ көптеген жағдайлар 
ескерілмеді. Сонымен қатар түркі тілін білетін және өзім сенім арта алатын адамдардың 
мәліметтеріне сүйендім. Оларға сенім арта отырып өзіме қолдау таптым. Өзіме бір нәрсе түсініксіз 
болған жағдайда олардың көмектеріне жүгіндім. Мен сөздер нақты және қатесіз есте қалу үшін 
оларды дәл сол күйінде жаздым. Бұл сөздікті бөлімдер мен бөлімшелерге бөліп, сәйкестендіріп 
жинақтадым (мазмұны бойынша)» деп, автор өмір сүрген қоғамда қыпшақ тілін жетік білетін 
адамдардың мәліметтерін басшылыққа алғандығын көрсетеді [5, с. 20]. 

Атақты «Китаб әл-Идрактың» авторы Абу Хаййан өз еңбегін қалай жазғандығы туралы: «Мен 
сөздерді тілді жақсы білетін адамдардан біртіндеп жазып алдым. Оларды өзімше бір тәртіпке 
келтірдім. Грамматика туралы жазылған қағидаларды басқа бір еңбектен алмадым, өзімнің ой-
тұжырымдамаларым арқылы жаздым» десе, «Әт-Тухфа» еңбегінің авторы қыпшақ тілінің сарай тілі 
ретінде кең қолданыста болғандығын алға тартады:  

 
 .و جعلت االعتماد فیھ على اللغة القفجاقیة ألنھا كثرة االستعمال و لم أذكر اللغة التركمانیة إال عند الضرورة فأقول قیل

 
Мен көп қолданыста болғандықтан да қыпшақ тіліне сүйендім. Түркімен тілі туралы айтпадым, 

тек қажет болғанда былай айтылады деп көрсеттім [6, п. 2/Б]. 
 
Сонымен қатар ХV ғасырдың басына қарай Каирде қыпшақ тілінің ерекшелігі туралы 

ортағасырлық классикалық араб тілінде араб алфавиті мен грамматикасы үлгісі бойынша жазылған 
«Әл-Қауанин» атты қолжазбаның белгісіз авторы еңбектің кіріспе бөлімінде өзінің түркі тегінен 
болмаса да, түркі тілінде күнделікті естіп-білгенін, түркі тілді ортадан үйренген дүниелерін қағазға 
түсіргендігін айтады: 

 
 .ا اعتمادي على السماع منھم لكثرة مخالطتي بھم و معاشرتي ایاھمفانى لست من الترك و ال من اوالدھم و لم ارحل الى بالدھم و انم

 
Мен түрік емеспін, түріктердің ұрпақтарынан да емеспін және олардың елдеріне де барған 

емеспін. Олармен көп араласып, бірге болғандықтан бар сүйенерім олардан естіп, тыңдағандарым [7, 
п. 2/А]. 

 
Осы жолдар қыпшақ тілінің тек мәмлүк-қыпшақтары арасында ғана емес, сонымен қатар жоғарғы 

мансапқа ұмтылған өзге ұлттар арасында да кең қолданыста болғанын көрсетеді. Мәмлүк-қыпшақ 
тілінің грамматикасы жайлы жазылған ескерткіштерден келтірілген жоғарыдағы үзінділерден авторлар 
өмір сүріп отырған қоғамда, яғни Мысыр мен Сирия жерлерінде қыпшақ тілінің жекелеген топтар 
арасында күнделікті өмірде үлкен қолданыста болғанын байқаймыз. Жоғарыда келтірілген үзіндіден 
автордың түркі-қыпшақ тілін жақсы білетін араб филологы болуы мүмкін деген тұжырым жасауға 
болады. Шығарманың «Түркі тілінің толық жүйеленген ережелер жинағы» деген аталуының өзі 
автордың түркі тілін еркін меңгергенін көрсетеді.  

Мәмлүктер билігі кезінде түркі-қыпшақ тілі басқа түркі тілінің диалектілеріне қарағанда кең 
қолдыныста болғандығын дәлелдейтін тілдік деректерді осы дәуірде жазылған басқа да жазба 
ескерткіштерден көптеп кездестіруге болады. Мысалы, «Тәржүман» сөздігінде «Таза түркі қыпшақ 
тілі» («لسان التركي القفجاقي» [lisānu-t-turkiịịi-l-qibğāqiị]) және «Таза түрік тілі» («اللغة التركیة الخالصة» [al-

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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luġatu-t-turkiịịatu-l-ḫāliṣa]) деген атаулар қолданылған. Қолжазбаның кіріспе бөлімінде автордың өзі 
«таза түркі-қыпшақ» тіліне сүйенетінін ескерте отырып, осы тілдің фонетикалық ерекшеліктеріне 
сипаттама береді: 

 
عار من ثمانیة حروف و ھي الثا والحا والخا والضاد والظا والعین والفا والھا فان سمعت لسان التركي القفجاقي الخالص اعلم وفقك هللا ان 

 كلمة تتضمن بعض ھذه الحروف فاعلم انھا لیست من اللغة التركیة الخالصة و انھا كلمة مستعارة من غیرھا
 
Таза түркі-қыпшақ тілінде мына сегіз әріп кездеспейтінін білгейсің. Олар ث [ṯ], ح [ḥ], خ [ḫ], ض[ḍ], 

 ,Осы әріптерден тұратын сөзді естісең, оның таза түрік тілінен еместігін .[h] ه ,[f] ف ,[‘] ع ,[ẓ] ظ
басқа тілден кірген сөз екенін білгейсің [8, п. 2/А]. 

 
Жоғарыдағы үзіндіде келтірілген «таза түркі тілі», «таза түркі-қыпшақ тілі» деген атаулар бір 

ғана қыпшақ тілін білдіреді. Аталған еңбекте Мысыр қоғамында қолданылған түркі тілдерінің 
диалектілері туралы да мәліметтер кездеседі. Қолжазбада автор таза түркі тіліндегі сөздерден бөлек 
түркімен, оғыз тілдерінің сөздерін, тіпті түркі тіліне парсы, моңғол сияқты басқа тілдерден енген 
сөздерді ескерту арқылы көрсетіп отырған. Бұл ортағасырлық түркі-қыпшақ тілінің жағдайы, жалпы 
түркі тілдерінің даму тарихына қатысты құнды дереккөз болып табылады. 

Мысырда мәмлүктер билігі тұсында араб тілі мен түркі-қыпшақ тілін білетін билік басындағы 
сұлтандар, лауазымды тұлғалар, зиялы қауым өкілдері мен екі тілді қатар жетік меңгерген қостілді 
адамдардың көп болуы билингвизм құбылысын тудырғаны белгілі болды. Зерттеу жұмысы барысында 
түркі-араб тілдік қарым-қатынасының нәтижесінде тілдердің араласуы, лексикалық кірмелер, 
суперстрат, билингвизм үдерістерінің орын алғандығы айқындалды. Мәмлүктер билігі кезінде 
Мысырда араб және түркі-қыпшақ тілін жетік меңгерген зиялы, ақсүйектер тобының болуы, соңғы 
тілдің сарай тілі мәртебесіне жетуі билингвизм, яғни қостілділік құбылысын туғызды. Себебі билік 
басындағы мәмлүк-қыпшақтары ғана емес, сарай төңірегіне ұмтылған басқа ұлт өкілдері де түркі-
қыпшақ тілінде сөйлеуге мүдделі болып, түркі-қыпшақ тіліне деген сұраныс арта түсті. Мәмлүктер 
билігі кезінде жазылған қолжазбалардағы лингвистикалық деректерге сүйене отырып, ХІІІ-
ХV ғасырлардағы Мысырдағы түркі және араб халықтарының арасында орын алған қостілділік 
құбылысы екі жақты болды деген қорытынды жасауға болады. Билік айналасындағылар мен сарай 
төңірегіндегі жоғары тап өкілдері қос тілде, ал қарапайым жергілікті халық өкілдері (арабтар) мысыр-
араб диалектісінде сөйледі. Мысырда қыпшақ, оғыз, қарлұқ, түрікмен диалектілері жекелеген топтар 
арасында қолданыста болғанымен, түркі-қыпшақ тілі үлкен сұраныста болып, элита тілі (сарай тілі) 
мәртебесіне ие болды.  

Мәмлүктер билігі кезінде Мысыр мемлекеті араб әлеміндегі саяси және әскери жағынан ең қуатты 
мемлекетке айналып қана қоймай, мәдени, діни, ғылыми жағынан да ең ірі дамыған мемлекет ретінде 
әлемге танылды. Мәмлүктер мемлекет билігін қолға алғаннан кейін түркі-қыпшақ тілін мемлекеттік 
басқару деңгейіне дейін көтерді. Бір кездері құл ретінде сатылып, кейін өздері билік жүргізген жат 
жерде, жат этникалық және жат тілді ортада өзге халықтың ықпалына ұшырамай, өздерінің төл 
мәдениеті мен ана тілдерін сақтай отырып, өз тілдерінде, мәмлүк-қыпшақ тілінде көптеген жазба 
ескерткіштерді дүниеге әкелді. Сол кездегі ортағасырлық ғұламалардың араб және парсы тілдеріндегі 
көркем туындылары, ислам дінінің қағидалары мен шариғат негіздерін түсіндіретін діни-канондық, 
діни-танымдық еңбектер түркі-қыпшақ тіліне аударыла бастады. Түркі-қыпшақ тіліндегі көркем 
туындылар, әдеби шығармалар, діни және әскери бағыттағы еңбектер мен түркі мәдениетінің негізі 
болып табылатын атбегілік, ат баптау сияқты әскери өнер туралы еңбектермен қатар қыпшақ тіліне 
қатысты грамматикалық еңбектер мен сөздіктердің осы күнге дейін сақталуы қыпшақ тілінің Мысыр 
қоғамындағы ерекше орны мен мәртебесінің жоғары болғандығын көрсетеді. Бүгінгі күнге дейін 
қыпшақтану саласында жүргізілген зерттеулерден мәмлүк-қыпшақтарының мәдениеті, әдебиеті мен 
тілінің қазақ халқымен тікелей байланысты екенін аңғаруға болады.  
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Түйіндеме: Мақалада  ұлттық поэзиядағы Райымбаек батыр тақырыбындағы көлемді шығармалар 
қарастырылған. Автор осы орайда М.Болысұлының «Райымбек батыр» дастанын, Сабдалы жыраудың 
«Райымбегім,асылым» атты дастанын, М.Мақатаевтың «Райымбек! Райымбек!» поэмасын зерттеу 
нысанына алған. Талдау барысында Райымбек батыр туралы аңыз-әңгімелер желісін негізге алған 
шығармалардың өзара көркемдік ұқсастықтары мен өзгешеліктері анықталды. Мақала авторы бұған 
дейін Райымбек батырдың көркем бейнесі отандық әдебиеттануда зерттелмегендігіне байланысты осы 
тақырыптың өзектілік деңгейін айқындап өтеді. Талдау нәтижелері Райымбек батырдың тарихи 
тұлғасын өскелең ұрпаққа танытуға, оларды патриоттық рухта тәрбиелеуге мүмкіндік береді. Сонымен 
қатар тарихи тұлғаның көркем бейнесін жасаудағы жекелеген ақын-жыраулардың поэтикалық 
шеберлігіне баға беруге септігін тигізеді. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ РАЙЫМБЕК БАТЫРА 
В КАЗАХСКОЙ ПОЭЗИИ 

В статье рассмотрены поэмы и дастаны на тему жизни и деятельности Райымбек батыра. Автором 
проанализированы следующие произведения: дастан «Райымбек батыр» М.Болысулы, дастан Сабдалы 
жырау «Райымбегім, асылым», поэма М.Макатаева «Раимбек! Раимбек!». В ходе изучения данных 
произведений выявлены некоторые сходства и отличия в аспекте художественного отображения 
народных легенд и преданий о Раимбек батыре. Автор статьи подчеркивает актуальность темы, 
обосновывая это тем, что до сегодняшнего дня эта проблема не была изучена в отечественном 
литературоведении. Результаты анализа могут послужить в качестве познавательного материала при 
изучении исторической личности Раимбек батыра, и воспитании подрастающего поколения в духе 
патриотизма. Также результаты исследования способствуют определению творческого вклада 
отдельных мастеров слова в развитие национальной литературы в целом. 

Ключевые слова: КАЗАХ, ПОЭЗИЯ, БАТЫР, ИСТОРИЯ, ОБРАЗ. 

Тhe article deals with poems and dastans on the life and work of Raiymbek Batyr. The author analyzes the 
following works: Dastan "Raiymbek Batyr" M.-M.: Publishing house of KazGU.Al-Farabi, 2004.Makataeva 
" Raimbek! Raimbek!". During the study of these works revealed some similarities and differences in the 
aspect of artistic representation of folk legends and legends about Raimbek Batyr. The author of the article 
emphasizes the relevance of the topic, justifying this by the fact that to date this problem has not been studied 
in the domestic literary criticism. The results of the analysis can serve as a cognitive material in the study of 
the historical personality of Raimbek Batyr, and education of the younger generation in the spirit of patriotism. 
Also, the results of the study contribute to the definition of the creative contribution of individual masters of 
the word in the development of national literature as a whole. 

Keywords: KAZAKH, POETRY, WARRIOR, STORY, CHARACTER. 

Ел үшін күрескен, бабадан жеткен қасиетті мекенді сақтау үшін жанын қиған батырлар туралы 
айбынды сөздер – шежірелі тарих баяны бүгінгі күнге халық ауыз әдебиеті арқылы жетіп отыр. Ұлттың 
тарихи жадында ұмытылмас тұлғалардың ғұмырбаяны уақыт өткен сайын ұрпақтан ұқпаққа осындай 
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көркем сөз мұралары арқылы жалғаса бермек. Тарихи тамыры тереңде жатқан сондай туындылардың 
бір арнасын әйгілі Райымбек батыр туралы жыр-дастандар мен көркем шығармалар құрайды. 

Аңыз-әңгімелер мен жыр-дастандар сынды халықтық фольклордағы Райымбек батыр тұлғасы оның 
атақонысты жоңғар басқыншыларынан азат ету күрестеріндегі ерлік істерімен, көрегендігімен әрі 
сәуегейлігімен жұрт аузына іліккен киелі қасиеттерімен танылады. Райымбек батыр есімі халық ауыз 
әдебиетіндегі Абылай хан, Қабанбай батыр сынды ірі тарихи тұлғалар туралы жыр-дастандарда 
ұшырасады. Батыр бейнесін орталық кейіпкер ретінде бейнелеген ерте замандағы көлемді поэзиялық 
туындылар қатарында Сабдалы жырау жырлаған «Райымбегім, асылым» және Мөкен Болысұлының 
«Райымбек батыр» қисса-дастандарының нұсқаларын атауға болады. Кейінгі дәуірлерде дүниеге 
келген М.Мақатаевтың «Райымбек! Райымбек!» поэмасы мен Ж.Тұрлыбайұлының «Райымбек батыр» 
дилогиясының, сондай-ақ көптеген арнау өлеңдерінің сюжеттік желісі негізінен ел арасында ауызша 
тараған аңыз-әфсаналардың мазмұнымен үндес. Бұдан бөлек Райымбек батырдың тарихи бейнесі 
Қ.Жұмаділовтің «Дарабоз» романы және т.б. бірқатар тарихи көркем шығармаларда суреттелген. 

Райымбек Түкеұлының батырлығы мен әулиелігі жайлы аңыз-әңгімелердің халық жадында 
ғасырлар бойы өшпей күні бүгінге дейін ел аузында жүруі де тарихи тұлғаның ірілігі мен ұлттық мән-
маңызын, ерлік істерінің ұрпаққа үлгі болған жасампаздығын паш етеді. 

Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының қолдауымен 2005 жылы жарық 
көрген «Райымбек» атты ұжымдық жинақ –  шын мәнінде, мазмұндық жағынан қазақ мәдениетіндегі 
райымбектану саласы бойынша әдеби, тарихи, ғылыми, публицистикалық арналардағы ізденістердің 
басын тоғыстырған кешенді еңбек. Осы кітапқа Райымбек Түкеұлының бейнесін суреттеген жыр-
дастандар мен арнау өлеңдер және республикаға танымал ғалымдар мен зерттеушілердің ғылыми 
пікір-толғамдары енген екен. Ел тарихында есімі қалған батырдың өмірбаяны мен күрескерлік еңбегі 
жайлы түрлі тақырыптарға қозғау салатын зерттеулер мен мақалалар Райымбек Түкеұлының төл 
мәдениетіміз бен тарихымыздағы орны мен ролін айқындауға мүмкіндік берді.  

Ал отандық әдебиеттану ғылымында қазақ әдебиетіндегі Райымбек батыр тақырыбы бұған дейін 
арнайы зерттеу нысанына алынбаған. Жекелеген ақын-жазушылардың шығармашылығын зерттеуге 
арналған еңбектерде бұл мәселе басты назарға алынған емес.  

Атақты Бұқар жырау, Кәрібай ақын, Қабай жырау, Көдек Байшығанұлы, Тілеміс Досболұлы, 
Жамбыл Жабаев, Кенен Әзірбаев  жырларында, бөдан бөлек жыр-дастан, ән сынды фольклорлық 
поэзия үлгілерінде Райымбек Түкеұлының тұлғасы ірі тарихи оқиғалар аясындағы маңызды кеңестер 
мен жиындарда, шайқас эпизодтарында суреттеледі. Райымбек батыр есімі осы орайда хан Абылай, 
қаракерей Қабанбай, қанжығалы Бөгенбай, Шақшақұлы Жәнібек, шапырашты Наурызбай, Бармақ 
батыр сынды алты алашқа даңқы шыққан атақты тарихи тұлғалармен қатар аталады. 

Атамекенін жаудан азат етіп, халқының қамын жеген жас батырдың рухани келбеті 
М.Болысұлының «Райымбек батыр» дастанында айшықты көрініс тапқан: 

 
- Енді, ағалар, айтарым, 
Тентіреп кеткен халқыңды, 
Жетісуға көшіргін, 
Бәрін жинап бір жерге, 
Тел қозыдай өсіргін. 
Ел үшін өлді кей адам, 
Қабағына қаралы [қ], 
Артта қалған жесірдің [1, 50]. 
 
Келтірілген үзінді жолдарында Жетісуды қалмақтан азат етіп, жеңіске жетіп, мерейі үстем келе 

жатқан қазақ жасағының ортақ  арман-мұраты тілге тиек етілген. Ел мен жердің қадірін терең түйсінген 
жас батырдың тұлғалық қасиеттері мейлінше толымды жеткізілген. Ініге тән кішіпейілдік, ақылға ақыл 
қосар парасат-пайым, тірегінен айырылған жетім-жесірге деген жанашырлық ой-сезімдері өзара 
сабақтаса келе, жас батырға тән елдік сана-сезімді бедерлейді. Жалпы халқына пана, елдікке ұйытқы 
болу идеясын ту еткен ұлтжанды ұланның бейнесін штрихтар мен сөз оралымдары бұл дастанда 
баршылық. 

Сабдалы жыраудың «Райымбегім, асылым» атты жоқтау жанрындағы дастанда батырдың 
ғұмырнамасы кеңінен қамтылып, ерлік істері бағаланған. Қалмақтың қоршауына тап болған қазақ 
әскерін құтқарып, қанды шеңгелден аман алып шыққан Райымбектің тапқырлығы, әскер ісіндегі 
шеберлігі ел аузында аңыз болып сақталғанымен, оның тарих сахнасындағы шынайы оқиғалардан 
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тамыр тартқаны сөзсіз. Осы тұрғыдан келгенде, белгілі бір дәрежеде фольклор мен әдебиет – тарихтың 
айнасы. 

 
Бірінші келген батырын, 
Тақымға басып сүйреттің. 
Екінші келген батырын, 
Қабырғасын күйреттің. 
Үшінші келген батырға, 
Найзаның тілін үйреттің. 
Төртінші келген батырды  
Қалпақтайын ұшырдың [2, 14], -  
 
деп жалғаса беретін Райымбектің жаумен жекпе-жектерінің үдемелі суреттемелерге дәстүрлі 

эпикалық сарын тән. Он бесінде хас дұшпаннан кек алуға ұмтылған жас батырдың рухани күш-
жігерінің толысуы мен тән қайратының өсуін сипаттауда да эпостық жырларға тән батырдың 
қалыптасу эволюциясының дәстүрлі поэтикалық үлгісі қолданылған. Осылайша,  отызында жау 
ордасын бұзып, атағы күллі қазаққа жайылған батырдың қырық жасқа келгенде «қыннан шығарған 
қылыштай» кемеліне жеткені бейнелі сөз өрнегімен көрініс табады. 

Ажалы тақалған сәтте де тығырықтан шығар жол табар ақыл-парасат иесінің әскерді Іледен дін 
аман өткеруі дастанның сюжеттік желісіндегі негізгі эпизодтық оқиға болып табылады. Батырдың 
қамыстан тең жасап, атты әскерді өзеннен өткізудің айлалы тәсілін ойлап табуы қан майданда қара 
күшпен қоса ақыл-ойдың да мәні зор екендігін аңғартады.  

Райымбек батыр туралы едәуір кейінгі уақытта дүниеге келген көлемді поэзиялық туынды – 
Мұқағали Мақатаевтың аяқталмай қалған «Райымбек! Райымбек!» атты поэмасы. Осы орайда бір 
мәселеге назар аудару қажет: бұған дейінгі Сабдалы жырау мен М.Болысұлының дастандарында 
Райымбек батырдың тұлғасы географиялық суреттелуі жағынан да, мүдделер тұрғысында да жекелеген 
Жетісу өңіріне қатысты сипатталса, М.Мақатаев поэмасының ұлттық, тарихи аясы неғұрлым кең. 
М.Мақатаев шығармашылығын зерттеуші К.Хамидуллаев шығармаға «Ақынның «Райымбек! 
Райымбек!» атты поэмасы – тарихи тақырыпқа, ерлікке, елді қорғауға арналған көлемді де жұмыр 
туынды»,  - деп баға береді [3, 16].   

Поэманың тұтас композициясы қазақ елінің тарихында елеулі орын алатын оқиғалармен 
сабақтастықта құрылған. Шығарманың әйгілі «Елім-ай» әнінің сарынымен басталуының өзі-ақ тарихи 
уақыт пен кеңістік ауқымын бағамдауға мүмкіндік береді. Расында, «Елім-ай» - күллі қазақ елінің 
ХVIII ғасырдағы азап пен қасіретке толы жылдарын жадыға орылтатын ұлттық кодқа айналған 
символдық ән. Бір ән – тұтас бір дәуір тарихы. Осылайша, тарихи ән поэманың әуел бастағы көркемдік 
параметрлерін (буын, бунақ, ұйқас) айқындай отырып, шығарманың эмоционалды-психологиялық 
ауанына меңзейді: 

 
«Қара таудың басынан көш келеді» 
Қара жорға шайқалып бос келеді. 
Қара күнді жамылып қара қазақ 
Қара түнді басынан кешкен еді.  
 
Қара қайғы көрсетпей ештеңені, 
Қара жауы қанатын кескен еді. 
Шұлғау болып қыздардың кестелері, 
Талай қара шаңырақ өшкен еді, 
«Қара таудың басынан көш келеді!!!» [4, 52] 
 
 Келтірілген үзіндінің поэтикалық табиғатына тоқталып өтейік. «Қара» эпитетінің айналдырған екі 

шумақтағы символдық әрі семиотикалық құбылуы ерекше. Автор қара сөзінің айрықша мағыналық 
ауқымын пайдалана отырып, трагедиялық атмосфераны сипаттаудың ұтымды тәсілін қолданған. Сегіз 
мәрте қолданылған қара сөзінің әр тұстағы ұғымдық, сапалық мәні әрқилы. Қара тау, қара жорға 
тіркестерінде түсті білдіру мәнінде тікелей қолданыс тапқан болса, қара қазақ, қара қайғы 
тіркестеріндегі қара эпитеті қалың сөзінің баламасы ретінде алынғаны анық. Бір қарағанда, қара жау 
тіркесінен де осы қалың жау іспетті ұғымды көруге болар еді. Дегенмен тереңнен зерделей отырып, 
бұл тіркестің хас дұшпан мағынасын қоюлата беру үшін қолданылғанын (қара [ниет] жау) аңғару қиын 
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емес. Ал қара шаңырақ сынды қалыптасқан тіркестің киелілік мәні өз алдына бөлек мағыналық арнаны 
құрайды. Осылайша, өлең жолдары ұлттық ментальді танымдағы қайғы мен қасіретті, кие мен қасиетті, 
жақсылық пен жамандықты ажырата бағалаудың күрделі философиялық-эстетикалық сипатын аша 
түседі. 

Ақтабан шұбырынды жылдарын еске түсіруден басталатын шығарманың негізгі сюжеттік желісіне 
Райымбектің жастық шағы арқау болған. Райымбектің өз атын ұрандап шығуы, Іледен астындағы 
атына қамыстан тең артып жүзіп өтуі сынды ел аузында аңыз болып айтылып жүретін әңгімелер 
эпизодтық деңгейде суреттеледі. Жалпы жеткіншектің намысшыл, қайсар мінезді, елжанды болып 
тұлғалық қалыптасуының нақты факторлары ретінде замана күйі («Ақтабан шұбырынды, Алқакөл 
сұлама» дәуірі), әлеуметтік орта, жекелеген ғұмырнамалық жағдайлар (әкесі Түке дүние салуы), т.б. 
атауға болады. 

Ақын батыр туралы ел аузында сақталған аңыз элементтерін шығарманың түйінді компоненттеріне 
айналдыра отырып, оларды жаңаша пайымдайды. Тұлғаның батыр болып қалыптасу жолын тарихи 
дәуір аясында зерделеген автор өмірлік ситуациялардың орын алу себебін өзінше болжайды. Сөйтіп, 
ауызша аңыз құрылымына өзек болған деректі аршып алып, оны көркемдік әлемде өзгеше қорытып, 
жаңаша шешім жасайды. Мысалы, Ілені кешіп өтуге қатысты аңыз желісіндегі дерек авторлық танымда 
мүлде басқаша зерделенген.  

Поэманың ұзын-ырғасында жырланған ой мен сезімнің тобықтай түйіні, яғни басты лейтмотиві 
төмендегі өлең жолдарында жатса керек: 

 
Өзіңнің тұрмағасын уысыңда, 
Өз жерің өзіңе жат, құрысын да!.. 
Жер шетімен шекараң шектелсе ғой.  
Жатса ғой алып мұхит шығысында. 
... Жалғанның жартысындай мынау өлкең 
Кім білсін, сорың ба, әлде ырысың ба! [4, 71] 
  
Қазақ тарихының кеңестік кезеңінен жаугершілік заманға көз тастаған ақынның көзқарас 

позициясын әрқилы зерделеуге болады. Райымбек дәуірінің зарлы да шерлі тарихынан сыр шерткен 
автор бірде көркемдік әлемнің тарихи мекеншағына ойша көшіп, проекциялық тұрғыда сол дәуірдің 
перзенті ретінде үн қатады. Бабадан қалған асыл мұра  - атамекеннің дұшпан табанының астында 
қалуына күйінуді білдіретін «Өз жерің өзіңе жат, құрысын да!..» тармағының эмоциялық-экспрессивтік 
әсері қуатты. Ал «Жер шетімен шекараң шектелсе ғой» деген тілекте шарасыздық сезімі қылаң береді. 
Айналдырған алты тармақ өлең үзігіндегі көркем картина айрықша ауқымды. «Жер шеті», «мұхит», 
«жалғанның жартысы» сынды лексикалық-семантикалық қолданыстар тарихи дәуір, ұлттық трагедия 
жайлы ойды мейлінше ірілендіріп, поэманың эстетикалық әсерін арттыра түскен. Туған жерін 
«Жалғанның жартысына» теңеген лирикалық қаһарманның ой әлемінде осы сәтте мақтаныш, әлде 
қайғы жатқаны белгісіз... Жалпы соңғы екі жолда тілге тиек болған сөздер – өз құндылығын ешқашан 
жоймайтын ақиқат дәрежесіндегі риторикалық сұрау. Осы тұсқа келгенде лирикалық қаһарман үшін 
де, оқырман үшін де уақыттың мәні жойылғандай ерекше ситуация орын алады. Автор осы жолдар 
арқылы тарих – бүгінгі күн (автор уақыты) – келешек (әр оқырманның уақыты) арасында жанды 
коммуникативтік байланыс орнатады. Осылайша, екінші жаққа қарата қойылған сауалдың авторы кәрі 
тарихтың өзі тәрізді толымды көркемдік эффект туындайды.  

Қазақ поэзиясындағы Райымбек батыр тақырыбындағы шығармалар легі Е.Ібітанов, О.Асқар, 
Ж.Тұрлыбайұлы, Ш.Әлддибеков, Б.Ысқақ сынды бірқатар ақындардың арнау өлеңдерімен толыққан-
ды.  Көркемдік деңгейі жағынан әдебиет сынының талап-қағидалары үдесінен бірде шығып, бірде 
шықпай жататын өлеңдер, ең алдымен, батырлық рухты жаңғыртуымен, егеменді дәуірдің 
ұрпақтарына Тәуелсіздіктің қалай жеткендігін ұғындыруымен бағалы. Осы шығармаларды зерделеу 
бөлек бір мақала жүк болары анық. 
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ҚАЗАҚ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ  
РАЙЫМБЕК БАТЫРДЫҢ КӨРКЕМ БЕЙНЕСІ 

Мақалада  ұлттық поэзиядағы Райымбаек батыр тақырыбындағы көлемді шығармалар 
қарастырылған. Автор осы орайда М.Болысұлының «Райымбек батыр» дастанын, Сабдалы жыраудың 
«Райымбегім,асылым» атты дастанын, М.Мақатаевтың «Райымбек! Райымбек!» поэмасын зерттеу 
нысанына алған. Талдау барысында Райымбек батыр туралы аңыз-әңгімелер желісін негізге алған 
шығармалардың өзара көркемдік ұқсастықтары мен өзгешеліктері анықталды. Мақала авторы бұған 
дейін Райымбек батырдың көркем бейнесі отандық әдебиеттануда зерттелмегендігіне байланысты осы 
тақырыптың өзектілік деңгейін айқындап өтеді. Талдау нәтижелері Райымбек батырдың тарихи 
тұлғасын өскелең ұрпаққа танытуға, оларды патриоттық рухта тәрбиелеуге мүмкіндік береді. Сонымен 
қатар тарихи тұлғаның көркем бейнесін жасаудағы жекелеген ақын-жыраулардың поэтикалық 
шеберлігіне баға беруге септігін тигізеді. 

Түйінді сөздер: ҚАЗАҚ, ПОЭЗИЯ, БАТЫР, ТАРИХ, БЕЙНЕ. 

В статье рассмотрены поэмы и дастаны на тему жизни и деятельности Райымбек батыра. Автором 
проанализированы следующие произведения: дастан «Райымбек батыр» М.Болысулы, дастан Сабдалы 
жырау «Райымбегім, асылым», поэма М.Макатаева «Раимбек! Раимбек!». В ходе изучения данных 
произведений выявлены некоторые сходства и отличия в аспекте художественного отображения 
народных легенд и преданий о Раимбек батыре. Автор статьи подчеркивает актуальность темы, 
обосновывая это тем, что до сегодняшнего дня эта проблема не была изучена в отечественном 
литературоведении. Результаты анализа могут послужить в качестве познавательного материала при 
изучении исторической личности Раимбек батыра, и воспитании подрастающего поколения в духе 
патриотизма. Также результаты исследования способствуют определению творческого вклада 
отдельных мастеров слова в развитие национальной литературы в целом. 

Ключевые слова: КАЗАХ, ПОЭЗИЯ, БАТЫР, ИСТОРИЯ, ОБРАЗ. 

The article deals with poems and dastans on the life and work of Raiymbek Batyr. The author analyzes the 
following works: Dastan "Raiymbek Batyr" M.-M.: Publishing house of KazGU.Al-Farabi, 2004.Makataeva 
" Raimbek! Raimbek!". During the study of these works revealed some similarities and differences in the 
aspect of artistic representation of folk legends and legends about Raimbek Batyr. The author of the article 
emphasizes the relevance of the topic, justifying this by the fact that to date this problem has not been studied 
in the domestic literary criticism. The results of the analysis can serve as a cognitive material in the study of 
the historical personality of Raimbek Batyr, and education of the younger generation in the spirit of patriotism. 
Also, the results of the study contribute to the definition of the creative contribution of individual masters of 
the word in the development of national literature as a whole. 

Keywords: KAZAKH, POETRY, WARRIOR, STORY, CHARACTER. 

Ел үшін күрескен, бабадан жеткен қасиетті мекенді сақтау үшін жанын қиған батырлар туралы 
айбынды сөздер – шежірелі тарих баяны бүгінгі күнге халық ауыз әдебиеті арқылы жетіп отыр. Ұлттың 
тарихи жадында ұмытылмас тұлғалардың ғұмырбаяны уақыт өткен сайын ұрпақтан ұқпаққа осындай 
көркем сөз мұралары арқылы жалғаса бермек. Тарихи тамыры тереңде жатқан сондай туындылардың 
бір арнасын әйгілі Райымбек батыр туралы жыр-дастандар мен көркем шығармалар құрайды. 

Аңыз-әңгімелер мен жыр-дастандар сынды халықтық фольклордағы Райымбек батыр тұлғасы оның 
атақонысты жоңғар басқыншыларынан азат ету күрестеріндегі ерлік істерімен, көрегендігімен әрі 
сәуегейлігімен жұрт аузына іліккен киелі қасиеттерімен танылады. Райымбек батыр есімі халық ауыз 
әдебиетіндегі Абылай хан, Қабанбай батыр сынды ірі тарихи тұлғалар туралы жыр-дастандарда 
ұшырасады. Батыр бейнесін орталық кейіпкер ретінде бейнелеген ерте замандағы көлемді поэзиялық 
туындылар қатарында Сабдалы жырау жырлаған «Райымбегім, асылым» және Мөкен Болысұлының 
«Райымбек батыр» қисса-дастандарының нұсқаларын атауға болады. Кейінгі дәуірлерде дүниеге 
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келген М.Мақатаевтың «Райымбек! Райымбек!» поэмасы мен Ж.Тұрлыбайұлының «Райымбек батыр» 
дилогиясының, сондай-ақ көптеген арнау өлеңдерінің сюжеттік желісі негізінен ел арасында ауызша 
тараған аңыз-әфсаналардың мазмұнымен үндес. Бұдан бөлек Райымбек батырдың тарихи бейнесі 
Қ.Жұмаділовтің «Дарабоз» романы және т.б. бірқатар тарихи көркем шығармаларда суреттелген. 

Райымбек Түкеұлының батырлығы мен әулиелігі жайлы аңыз-әңгімелердің халық жадында 
ғасырлар бойы өшпей күні бүгінге дейін ел аузында жүруі де тарихи тұлғаның ірілігі мен ұлттық мән-
маңызын, ерлік істерінің ұрпаққа үлгі болған жасампаздығын паш етеді. 

Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының қолдауымен 2005 жылы жарық 
көрген «Райымбек» атты ұжымдық жинақ –  шын мәнінде, мазмұндық жағынан қазақ мәдениетіндегі 
райымбектану саласы бойынша әдеби, тарихи, ғылыми, публицистикалық арналардағы ізденістердің 
басын тоғыстырған кешенді еңбек. Осы кітапқа Райымбек Түкеұлының бейнесін суреттеген жыр-
дастандар мен арнау өлеңдер және республикаға танымал ғалымдар мен зерттеушілердің ғылыми 
пікір-толғамдары енген екен. Ел тарихында есімі қалған батырдың өмірбаяны мен күрескерлік еңбегі 
жайлы түрлі тақырыптарға қозғау салатын зерттеулер мен мақалалар Райымбек Түкеұлының төл 
мәдениетіміз бен тарихымыздағы орны мен ролін айқындауға мүмкіндік берді.  

Ал отандық әдебиеттану ғылымында қазақ әдебиетіндегі Райымбек батыр тақырыбы бұған дейін 
арнайы зерттеу нысанына алынбаған. Жекелеген ақын-жазушылардың шығармашылығын зерттеуге 
арналған еңбектерде бұл мәселе басты назарға алынған емес.  

Атақты Бұқар жырау, Кәрібай ақын, Қабай жырау, Көдек Байшығанұлы, Тілеміс Досболұлы, 
Жамбыл Жабаев, Кенен Әзірбаев  жырларында, бөдан бөлек жыр-дастан, ән сынды фольклорлық 
поэзия үлгілерінде Райымбек Түкеұлының тұлғасы ірі тарихи оқиғалар аясындағы маңызды кеңестер 
мен жиындарда, шайқас эпизодтарында суреттеледі. Райымбек батыр есімі осы орайда хан Абылай, 
қаракерей Қабанбай, қанжығалы Бөгенбай, Шақшақұлы Жәнібек, шапырашты Наурызбай, Бармақ 
батыр сынды алты алашқа даңқы шыққан атақты тарихи тұлғалармен қатар аталады. 

Атамекенін жаудан азат етіп, халқының қамын жеген жас батырдың рухани келбеті 
М.Болысұлының «Райымбек батыр» дастанында айшықты көрініс тапқан: 

 
- Енді, ағалар, айтарым, 
Тентіреп кеткен халқыңды, 
Жетісуға көшіргін, 
Бәрін жинап бір жерге, 
Тел қозыдай өсіргін. 
Ел үшін өлді кей адам, 
Қабағына қаралы [қ], 
Артта қалған жесірдің [1, 50]. 
 
Келтірілген үзінді жолдарында Жетісуды қалмақтан азат етіп, жеңіске жетіп, мерейі үстем келе 

жатқан қазақ жасағының ортақ  арман-мұраты тілге тиек етілген. Ел мен жердің қадірін терең түйсінген 
жас батырдың тұлғалық қасиеттері мейлінше толымды жеткізілген. Ініге тән кішіпейілдік, ақылға ақыл 
қосар парасат-пайым, тірегінен айырылған жетім-жесірге деген жанашырлық ой-сезімдері өзара 
сабақтаса келе, жас батырға тән елдік сана-сезімді бедерлейді. Жалпы халқына пана, елдікке ұйытқы 
болу идеясын ту еткен ұлтжанды ұланның бейнесін штрихтар мен сөз оралымдары бұл дастанда 
баршылық. 

Сабдалы жыраудың «Райымбегім, асылым» атты жоқтау жанрындағы дастанда батырдың 
ғұмырнамасы кеңінен қамтылып, ерлік істері бағаланған. Қалмақтың қоршауына тап болған қазақ 
әскерін құтқарып, қанды шеңгелден аман алып шыққан Райымбектің тапқырлығы, әскер ісіндегі 
шеберлігі ел аузында аңыз болып сақталғанымен, оның тарих сахнасындағы шынайы оқиғалардан 
тамыр тартқаны сөзсіз. Осы тұрғыдан келгенде, белгілі бір дәрежеде фольклор мен әдебиет – тарихтың 
айнасы. 

 
Бірінші келген батырын, 
Тақымға басып сүйреттің. 
Екінші келген батырын, 
Қабырғасын күйреттің. 
Үшінші келген батырға, 
Найзаның тілін үйреттің. 
Төртінші келген батырды  
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Қалпақтайын ұшырдың [2, 14], -  
 
деп жалғаса беретін Райымбектің жаумен жекпе-жектерінің үдемелі суреттемелерге дәстүрлі 

эпикалық сарын тән. Он бесінде хас дұшпаннан кек алуға ұмтылған жас батырдың рухани күш-
жігерінің толысуы мен тән қайратының өсуін сипаттауда да эпостық жырларға тән батырдың 
қалыптасу эволюциясының дәстүрлі поэтикалық үлгісі қолданылған. Осылайша,  отызында жау 
ордасын бұзып, атағы күллі қазаққа жайылған батырдың қырық жасқа келгенде «қыннан шығарған 
қылыштай» кемеліне жеткені бейнелі сөз өрнегімен көрініс табады. 

Ажалы тақалған сәтте де тығырықтан шығар жол табар ақыл-парасат иесінің әскерді Іледен дін 
аман өткеруі дастанның сюжеттік желісіндегі негізгі эпизодтық оқиға болып табылады. Батырдың 
қамыстан тең жасап, атты әскерді өзеннен өткізудің айлалы тәсілін ойлап табуы қан майданда қара 
күшпен қоса ақыл-ойдың да мәні зор екендігін аңғартады.  

Райымбек батыр туралы едәуір кейінгі уақытта дүниеге келген көлемді поэзиялық туынды – 
Мұқағали Мақатаевтың аяқталмай қалған «Райымбек! Райымбек!» атты поэмасы. Осы орайда бір 
мәселеге назар аудару қажет: бұған дейінгі Сабдалы жырау мен М.Болысұлының дастандарында 
Райымбек батырдың тұлғасы географиялық суреттелуі жағынан да, мүдделер тұрғысында да жекелеген 
Жетісу өңіріне қатысты сипатталса, М.Мақатаев поэмасының ұлттық, тарихи аясы неғұрлым кең. 
М.Мақатаев шығармашылығын зерттеуші К.Хамидуллаев шығармаға «Ақынның «Райымбек! 
Райымбек!» атты поэмасы – тарихи тақырыпқа, ерлікке, елді қорғауға арналған көлемді де жұмыр 
туынды»,  - деп баға береді [3, 16].   

Поэманың тұтас композициясы қазақ елінің тарихында елеулі орын алатын оқиғалармен 
сабақтастықта құрылған. Шығарманың әйгілі «Елім-ай» әнінің сарынымен басталуының өзі-ақ тарихи 
уақыт пен кеңістік ауқымын бағамдауға мүмкіндік береді. Расында, «Елім-ай» - күллі қазақ елінің 
ХVIII ғасырдағы азап пен қасіретке толы жылдарын жадыға орылтатын ұлттық кодқа айналған 
символдық ән. Бір ән – тұтас бір дәуір тарихы. Осылайша, тарихи ән поэманың әуел бастағы көркемдік 
параметрлерін (буын, бунақ, ұйқас) айқындай отырып, шығарманың эмоционалды-психологиялық 
ауанына меңзейді: 

 
«Қара таудың басынан көш келеді» 
Қара жорға шайқалып бос келеді. 
Қара күнді жамылып қара қазақ 
Қара түнді басынан кешкен еді.  
 
Қара қайғы көрсетпей ештеңені, 
Қара жауы қанатын кескен еді. 
Шұлғау болып қыздардың кестелері, 
Талай қара шаңырақ өшкен еді, 
«Қара таудың басынан көш келеді!!!» [4, 52] 
 
 Келтірілген үзіндінің поэтикалық табиғатына тоқталып өтейік. «Қара» эпитетінің айналдырған екі 

шумақтағы символдық әрі семиотикалық құбылуы ерекше. Автор қара сөзінің айрықша мағыналық 
ауқымын пайдалана отырып, трагедиялық атмосфераны сипаттаудың ұтымды тәсілін қолданған. Сегіз 
мәрте қолданылған қара сөзінің әр тұстағы ұғымдық, сапалық мәні әрқилы. Қара тау, қара жорға 
тіркестерінде түсті білдіру мәнінде тікелей қолданыс тапқан болса, қара қазақ, қара қайғы 
тіркестеріндегі қара эпитеті қалың сөзінің баламасы ретінде алынғаны анық. Бір қарағанда, қара жау 
тіркесінен де осы қалың жау іспетті ұғымды көруге болар еді. Дегенмен тереңнен зерделей отырып, 
бұл тіркестің хас дұшпан мағынасын қоюлата беру үшін қолданылғанын (қара [ниет] жау) аңғару қиын 
емес. Ал қара шаңырақ сынды қалыптасқан тіркестің киелілік мәні өз алдына бөлек мағыналық арнаны 
құрайды. Осылайша, өлең жолдары ұлттық ментальді танымдағы қайғы мен қасіретті, кие мен қасиетті, 
жақсылық пен жамандықты ажырата бағалаудың күрделі философиялық-эстетикалық сипатын аша 
түседі. 

Ақтабан шұбырынды жылдарын еске түсіруден басталатын шығарманың негізгі сюжеттік желісіне 
Райымбектің жастық шағы арқау болған. Райымбектің өз атын ұрандап шығуы, Іледен астындағы 
атына қамыстан тең артып жүзіп өтуі сынды ел аузында аңыз болып айтылып жүретін әңгімелер 
эпизодтық деңгейде суреттеледі. Жалпы жеткіншектің намысшыл, қайсар мінезді, елжанды болып 
тұлғалық қалыптасуының нақты факторлары ретінде замана күйі («Ақтабан шұбырынды, Алқакөл 
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сұлама» дәуірі), әлеуметтік орта, жекелеген ғұмырнамалық жағдайлар (әкесі Түке дүние салуы), т.б. 
атауға болады. 

Ақын батыр туралы ел аузында сақталған аңыз элементтерін шығарманың түйінді компоненттеріне 
айналдыра отырып, оларды жаңаша пайымдайды. Тұлғаның батыр болып қалыптасу жолын тарихи 
дәуір аясында зерделеген автор өмірлік ситуациялардың орын алу себебін өзінше болжайды. Сөйтіп, 
ауызша аңыз құрылымына өзек болған деректі аршып алып, оны көркемдік әлемде өзгеше қорытып, 
жаңаша шешім жасайды. Мысалы, Ілені кешіп өтуге қатысты аңыз желісіндегі дерек авторлық танымда 
мүлде басқаша зерделенген.  

Поэманың ұзын-ырғасында жырланған ой мен сезімнің тобықтай түйіні, яғни басты лейтмотиві 
төмендегі өлең жолдарында жатса керек: 

 
Өзіңнің тұрмағасын уысыңда, 
Өз жерің өзіңе жат, құрысын да!.. 
Жер шетімен шекараң шектелсе ғой.  
Жатса ғой алып мұхит шығысында. 
... Жалғанның жартысындай мынау өлкең 
Кім білсін, сорың ба, әлде ырысың ба! [4, 71] 
  
Қазақ тарихының кеңестік кезеңінен жаугершілік заманға көз тастаған ақынның көзқарас 

позициясын әрқилы зерделеуге болады. Райымбек дәуірінің зарлы да шерлі тарихынан сыр шерткен 
автор бірде көркемдік әлемнің тарихи мекеншағына ойша көшіп, проекциялық тұрғыда сол дәуірдің 
перзенті ретінде үн қатады. Бабадан қалған асыл мұра  - атамекеннің дұшпан табанының астында 
қалуына күйінуді білдіретін «Өз жерің өзіңе жат, құрысын да!..» тармағының эмоциялық-экспрессивтік 
әсері қуатты. Ал «Жер шетімен шекараң шектелсе ғой» деген тілекте шарасыздық сезімі қылаң береді. 
Айналдырған алты тармақ өлең үзігіндегі көркем картина айрықша ауқымды. «Жер шеті», «мұхит», 
«жалғанның жартысы» сынды лексикалық-семантикалық қолданыстар тарихи дәуір, ұлттық трагедия 
жайлы ойды мейлінше ірілендіріп, поэманың эстетикалық әсерін арттыра түскен. Туған жерін 
«Жалғанның жартысына» теңеген лирикалық қаһарманның ой әлемінде осы сәтте мақтаныш, әлде 
қайғы жатқаны белгісіз... Жалпы соңғы екі жолда тілге тиек болған сөздер – өз құндылығын ешқашан 
жоймайтын ақиқат дәрежесіндегі риторикалық сұрау. Осы тұсқа келгенде лирикалық қаһарман үшін 
де, оқырман үшін де уақыттың мәні жойылғандай ерекше ситуация орын алады. Автор осы жолдар 
арқылы тарих – бүгінгі күн (автор уақыты) – келешек (әр оқырманның уақыты) арасында жанды 
коммуникативтік байланыс орнатады. Осылайша, екінші жаққа қарата қойылған сауалдың авторы кәрі 
тарихтың өзі тәрізді толымды көркемдік эффект туындайды.  

Қазақ поэзиясындағы Райымбек батыр тақырыбындағы шығармалар легі Е.Ібітанов, О.Асқар, 
Ж.Тұрлыбайұлы, Ш.Әлддибеков, Б.Ысқақ сынды бірқатар ақындардың арнау өлеңдерімен толыққан-
ды.  Көркемдік деңгейі жағынан әдебиет сынының талап-қағидалары үдесінен бірде шығып, бірде 
шықпай жататын өлеңдер, ең алдымен, батырлық рухты жаңғыртуымен, егеменді дәуірдің 
ұрпақтарына Тәуелсіздіктің қалай жеткендігін ұғындыруымен бағалы. Осы шығармаларды зерделеу 
бөлек бір мақала жүк болары анық. 
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ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ФОЛЬКЛОРДЫҢ ЖАҢҒЫРУ СИПАТТАРЫ 
 
Мақалада қазақ фольклорының бүгінгі заманғы  жаңғыруы сөз болады. Әсіресе сыңсу, бесік жыры, 

той бастар секілді жанрлардың қазіргі заманғы  фольклорлық сипаты анықталады. Жалпы 
фольклордың синкреттілік семантикасы айқындалады. Қазақ руханиятындағы  халық әндері мен халық 
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композиторлары туындыларының  жаңаруы  айтылады. Қазіргі заманғы фольклордың сипаты 
айқындалады.  

 
В статье речь идет о модернизации казахского фольклора на современном этапе. Представлена 

характеристика таких фольклорных жанров как причитания, колыбельные, свадебные песни. 
Определен  семантический синкретизм всего фольклора. Обращено внимание на  возрождение 
казахской духовности, а именно, народных песен и композиторских произведений. Выявлены 
особенности современного фольклора. 

 
The article explains the revival of the Kazakh folklore and the character of modern folklore and the 

semantics of syncretism of folklore. Specially with the characteristics of genres of the Modern Kazakh folklore 
such as the Singsu (singing), Besik Jiri (cradle), Joktau (feast), etc, also this article introduced and provided 
the name of the famous composer of the Kazakh folklore. 

 
Тәуелсіз Қазақстанның мәдениет тарихы өте бай. Оның даму жолы көшпелі дала мәдениетінің ән-

жыры мен ойын-сауығынан басталып, күні бүгінгі сан-салалы кәсіби өнер дәрежесіне дейін жетті. Ұлт 
руханиятының аса маңызды саласы ретінде фольклор саласы Мемлекеттік бағдарламалардың 
тарапынан үнемі назарда ұсталып келеді. Тұңғыш Президентіміз Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында «ХХ ғасырдағы батыстық жаңғыру үлгісінің бүгінгі 
заманның болмысына сай келмеуінің сыры неде? Меніңше, басты кемшілігі – олардың өздеріне ғана 
тән қалыбы мен тәжірибесін басқа халықтар мен өркениеттердің ерекшеліктерін ескермей, бәріне 
жаппай еріксіз тануында. Әжептәуір жаңғырған қоғамның өзінің тарихи тамырының тереңінен бастау 
алатын рухани коды болады... Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерге 
шекеден қарамауға тиіс. Керісінше, замана сынынан сүрінбей өткен озық  дәстүрлерді табысты 
жаңғырудың маңызды алғышарттарына айналдыра білу қажет. Егер жаңғыру елдің ұлттық-рухани 
тамырынан нәр ала алмаса, ол адасуға бастайды» – деп, [1, 3]  атап көрсетілгендей, халқымыздың 
ежелден келе жатқан рухани құндылықтарында бүгінгі заман талабына сай жаңғыртатын тұстар 
жетерлік.     Солардың ең маңыздысы: бүгінгі мәдениет, фольклор мен өнердің дамуына  әйгілі ғұлама 
әл-Фарабидің қағидаларының қатыстылығын қарастыру. Ұлы ғұламаның соқталы ой, сындарлы ой-
пікірлері күллі Шығыстың, Орта Азия мен Қазақстанның  бүкіл руханиятының бастау алар қайнар-көзі 
болды. 

Шығыс мемлекеттерінің музыка ғылымының негізін салушы, ғалым Әбу Насыр әл-Фараби тұңғыш 
рет теориялық тұрғыдан аспапты музыкадағы жанр ұғымын дыбыс биіктігі, дыбыстық қатар, дыбыс 
қатарының түрлері, ырғақ және оның құрылысымен байланысты қарастырады [2, 254]. 

       Ұлы ойшылдың  сан түрлі тараптағы тағлымдарының бірі –  «Поэтика мәселелері» атты 
еңбегінде поэтика мәселелерін талдап қана қоймай, әуен (музыка) мен өлеңнің ажырамас бірлігі 
көптеген халықтарға тән ерекше қасиет екендігін айта келіп, «өлеңді әуенмен айтушылар әуеннің 
ырғағын бұзып алудан қалай сақтанса, өлең өлшеміне нұқсан келтіруден де солай сақ болуы қажет» 
дейтін терең мәнді ой қорытындысын жасауында. Әл-Фарабидің музыка мәселесіне қатысты 
тұжырымдарында өлең мен әуеннің үйлесімі болғанда сөздің (өлеңнің)  қасиеті арта түсетіндігін үнемі 
айтып отырады.  

           Осы мәселе  бүгінгі қазақ фольклорының өнермен байланысын қарастыруда да маңызды 
болып табылады.  Ұлттық өнер  қазақ мәдениетінің жаңа бір даму кезеңінде өркендеп, күні бүгінге 
дейін кемелденіп, жеке бір өнер саласына  айналды. Алайда осы ұлттық төл өнеріміздің  дәстүрмен 
байланысы  жаңғырған жаңа қоғамда қандай болмақ ? – деген мәселе бүгінгі күннің өзекті тақырыбы 
болып отыр. 

 Қазіргі заманғы Қазақстан өнерінің өзіндік даму тарихы бар. Ол әу баста  халықтық дәстүр-
салтқа қатысты,  халық әндеріне және XX ғасырдың 80 жылдары халық арасына кең танылған әндердің 
тарихымен тамырлас. Сан түрлі өнер түрлерінің тоғысында көрініс беретін қазіргі  фольклор табиғаты 
өте күрделі. Қазіргі заманғы кейбір өнер иелерінің халықтық құндылықтардың сыртқы сипаттарын 
ғана меңгеріп, жеңіл әрлеулермен әшекейлеу, безендіру арқылы танымалдыққа ұмтылуы ежелден келе 
келе жатқан ізгі дәстүрлердің құнын түсіреді. Өйткені ондай арзанқол өңдеулер мен жауапсыздық кей 
өнер түрлері жайлы «жасанды музыка», «бір күндік арзан өнер» дейтін  түсінік қалыптастырады. 

  Әлемдік байланыстардың артуы ұлттық өнердің сапасына да әрқилы  әсер етті. Сондықтан  
фольклордың өміршеңдігін арттыру үшін оны өзге өнер түрлеріне  енгізудің ғылыми жүйесі жасалуы 
керек.  Өйткені оның екі түрлі терең құндылығы бар: біріншіден,  фольклор байлығында жатқан 
халықтық қазына  кез-келген өнер түрін  тақырыптық жағынан байытады; екіншіден, сауатты 
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интерпретитация  арқылы  фольклордың да жаңа тынысы ашылып, оның  жаңаша өмір сүруі 
қамтамасыз етіледі.  

Қазақ әнінің әуезділігі мен әсерлілігі талай шетел зерттеушілерінің таңдайын қақтырып, тамсаныс 
тудырған. «Бүкіл қазақ даласы маған ән салып тұрғандай көрінеді» деген қазақ даласын кең аралап, 
мәдени мұрасын зерттеген Г.Потаниннің [3,28] сөзі мен өткен ғасырдың 70-жылдары  Түркістанда 
болып, қазақ өнерпаздарымен етене араласқан Август Эйхгорннің: «Қазақ әндері құдіретті де, күшті, 
өктем әрі сонымен бірге жатық, құлаққа жағымды естіледі. Жапан түзде, немесе ауылда, болмасам 
арасында, айдала мен жазық өңірлерде, таулар мен көсілген алқаптарды аралаған кезінде, жым-жырт 
аспан астында жалғыз келе жатып оның салған әні тіпті әдемі естіледі» [4,14] – дейтін пікірлері 
қазақтың ежелгі ән мәдениетінің  қасиетін аңғартады.   

Қазақтың бүкіл өмірі әнмен әрленіп, дәстүрлі салт-сана арқылы ұрпақтан-ұрпаққа жетті: бесік 
жыры, қыз ұзату, келін түсіру, сүндет той, т.б ойын-сауық, ән-күймен ажырағысыз мән иеленді. Ұлттық 
музыка мәдениетіндегі ақын, жырау, жыршы, әнші, өлеңші, күйшілердің орны жайында бірқатар 
зерттеулер жарық көрді. Дала театрына айналған ақындар айтысының әуен-жырсыз өтпеуі, кәсіби 
әншілердің тек дауыс арқылы емес, алуан түрлі аспаптық сүйемелдеу арқылы халық арасында үлкен 
беделге ие болғандығы, аспаптардың орындаушының жас ерекшелігіне сай  жасалуы мен 
әшкейленуінің өзінің тағлымдық, тәрбиелік мәні болған. Қазақ музыка мәдениетінің тарихын көктей 
шолып өткенде XX ғасыр ерекше орын алатындығын айтуымыз керек. Бұл кезеңде ұлттық музыка 
өнеріміз форма жағынан да жанр жағынан да жаңғырып, толықты. Өйткені бұл тұста классикалық 
Европа өнеріндегі симфония, балет, оркестр, хор, оратория іспетті формалары қазақ руханиятына 
дендеп еніп, оны орындаушылар мен үйренушілердің жаңа легі пайда болды.  Жаңа сазгерлік 
мектептердің іргесі қаланды. Осы ғасырдың айтарлықтай жетістігі: ұлттық музыка мен европалық 
өнердің ортақ тоғысуларынан жаңа формадағы жанрлардың дамуы көрініс тапты. Халқымыздың  
музыкалық қорының алуан түрлілігі [5] мен көшпелі дала мәдениеті қалыптастырған құндылықтардың 
қоймасы ретіндегі бағалылығы [6] бүгінгі заманғы музыка зерттеушілердің назарын өзіне  аударуда 
[7].  

Қазақтың ән салу өнеріндегі домбыра сүйемеліне сүйену мен ұжым болып екі немесе бірнеше 
адамның қосылып шырқауы, ән мазмұнының ашық көңілмен жеңілде қоңыр дауыспен, әуезді әуенмен 
шырқалуы қалыптасқан дәстүр болды. Оны үйрену ауызекі тәсіл арқылы іске асты. Біздің ұлттық ән 
салу өнеріміздің бұл сипаты негізгі бір ерекшелік деп атауға болады. Бірақ заманның өзгерісі бұл 
дәстүрге де өзгеріс енгізді. Қазақ әнінің бойындағы қарапайымдылықпен қатар сазды әуезділік 
үйлесімі сақталса, ол тыңдаушылар арасында ұзақ сақталады. Мұндай әуендер орындаушы жанына да 
ерекше сезім силап, оны жетілдіреді. Кейінгі заманғы халық әндері белгілі бір музыкалық стильде 
қайта өңделу үстінде. Қазіргі эстрада орындалып жүрген әндердің қазақ әндерінің ұлттық калоритінен 
көп алыс кеткендігіне, өкінішке орай мысалдар көп. Мәселен, халық әніндегі сөз бен саздың әрбір 
шумақта ғана емес, тармақ пен буында, дауыс ырғағы мен екпінде соңына дейін ажырамас бірлікте 
болатын қасиетінің жарым-жартысы ғана сақталады деуге болады. Қазіргі жас әншілердің алдыңғы 
легінде ұлттық музыканы жаңаша әрлеп, жаңа жанрда көрсетуде үлгі болып жүрген Ерболат 
Құдайбергеновтің «Мен, Қазақпын», «Жігіттер» атты әндерінде қазақи өршіл рух сақталғанымен, 
музыкалық тұрғыдан дәстүрлі ән мәдениетінің көп заңдылықтары сақтала бермейді.   

«Халық мұрасын шығармашылықпен пайдалана отырып, осы күнгі талапқа, талғамға сай мәдениет 
жасау оңай емес. Төл өнеріміз бен мәдениетімізді жаңғырту мен жаңартудың, жандандыру мен жаңаша 
қолданудың әдісі мен жолдарын нарыққа сәйкестендіруге тиіспіз. Бұл бағытта істеліп жатқан және 
көпшіліктің  көңілінен шығып жүрген нәрселер жоқ емес, алайда бұл тым жеткіліксіз. Халық мұрасын 
дәл осы күйінде сақтап, сол күйінде орындау мен пайдалану бар да, оны бүгінгі үрдіске лайықтап, 
жаңғырта қолдануға да болады. Мысалы, осы күнде жастардың концерттерде, теледидарда домбыра 
мен скрипканы, қобыз бен рояльді жұптап ойнап, ежелгі ән мен күйді жаңа қырынан ашуы және халық 
аспаптарының музыкалық, дыбыстық, мүмкіндіктерін көрсетіп жүргені – құптарлық тәжірибе. Осы 
сияқты фольклорлық шығармалар негізінде кинофильм, телефильм, спектакль, балет шығаруға болар 
еді, алайда олар қазіргі талғам мен талапқа сай жасалмаса, нарықтық бәсекеге түсе алмайды», –  [8].  
Мәселен, қазақтың дәстүрлі ұғымы үшін «эстрада» ұғымы бейтаныс көрінгенімен, оның кейбір 
элементтері байырғы қазақтың әнші, сал-серілерінің шығармаларында, халықтық ойын-сауықтарында, 
кәсіби әншілер шығармашылығында кейбір сипаттары  көрініс тапқан.   

Қазіргі эстрадада фольклорлық үлгілерді интерпретицациялауда есте болатын жайт: фольклор мен 
эстрада табиғатындағы мынадай ортақ ұқсастықтарды тани білгені жөн. Олар, ең алдымен: 
фольклордың үлгілері секілді эстраданың да әрбір туындысы өз алдына жаңа бір қайталанбайтын 
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вариант болып табылады, яғни олардың тыңдаушысымен тығыз байланыстылығы, табан астында 
импровизвацияға бару еркіндігі оларды бір-бірімен жақындастырады. 

Сондай-ақ,  олардың мазмұнындағы речитативтілік, дауыс күшінің басымдығы да ұқсастықтың бір 
түрі бола алады. Үшіншіден, бұны басты ұқсастық деуге болады. Фольклорда да эстрада да түрлі 
өнердің басы тоғысып, ортақ бір мақсатқа бағытталады. Яғни, синкреттілік сипаты екі өнер түріне де 
ортақ.  Фольклордың негізгі қасиеттерінің бірі орындаушы мен аудитория арасындағы етене жақындық 
бүкіл эстрадалық музыканың да  негізгі тірегі болып табылады. Шынын айту керек, фольклорды 
пайдалануда  олқылықтардың болуының әртүрлі себебі болды. Эстрадалық әндердегі фольклордың 
интерпретицалияну мәселесінде есте болатын нәрсе, ауызша кәсіби мәдениет пен жазба мәдениеттегі 
интерпретитацияның өзара тоғысатын жері болғанымен, фольклордың табиғатындағы ауызша даму 
дәстүрінің табиғатына тән «жанды» құбылыс екендігін үнемі есте ұстау қажеттігі.  Қазіргі заманғы  
әншілерінің халық арасынан кең тараған әндерді соны таратып айтып жүрген информаторлардан 
бетпе-бет жазып алып үйрену жағдайлары сирек. Олардың көбі дайын күйінде сатып алатын 
болғандықтан халықты әнді тірілей айтудағы көптеген құбылыстар назардан тыс қалып қояды да 
эстрадаға олардың қаңқасы ғана енеді. Көбіне информатордың орындаған сәтіндегі тоналділік 
сақталмай, әнді өңдеушінің қолтаңбасы басымдық алады.  Бұл мәселенің маңызды екенін алғаш 
байқаған Б.Г.Ерзакович болатын. Ол халықтық шығармаларды қағазға түсіруде оны жазып алған 
адамның ерекшелігін сақтағанда ғана оның халықтық сипаты сақталатындығын айтқан [9]. «Халық 
әнінің» қайда қалай шырқалатындығына мән беру керек, кейбір халық әндері дейтіннің өзінің  
музыкасы мен мәтіннің авторы бар. 

Қазіргі заманғы мәдениеттегі  ауызша кәсіби дәстүрді алғаш қарастырған Ф.М.Кароматов [10]  
оның өз алдына күрделі мәселе екендігін айтқан болатын. Бұл мәселе жайындағы зерттеулерге назар 
аударғанда кәсібилік мәселесінде көп таласты пікірлердің барлығына көз жеткіземіз. Қай өнер түрі 
болмасын, оны кәсібилікпен меңгергенде ғана белгілі бір нәтиежелерге жетеді. Себебі, белгілі бір өнер 
саласына берілген адам үнемі ізденіс, машықтану үстінде болмаса оның кәсібилігі жоғалады я болмаса 
әлсірейді. Белгілі бір жыршының термелерін эстрадаға салғанда оның өмірбаянын, ол өмір сүрген 
кезеңінің әншілік дәстүрінен хабардар болу қажет. Қазақ даласындағы әншілік өнердің музыкалық 
мұраларында сан түрлі өнердің басы тоғысқан. Ол әуелі сөз бен саздың үйлесімі болса, орындаушылық 
пен сахналық-драмалық өнердің элементтерін дала театрының заңдылығыны сай дамыта білген. 
Термелердегі тақырып та сан алуан болып келеді. Мысалы, дәстүрлі әнші ретінде танылған әншілердің 
эстрадаға құлаш ұруы соңғы кезде жиі байқалған үрдіс. Мысалы: Айгүл Қосанованың Маңғыстау жыр 
дәстүрінің белді өкілі ретінде танымалдығымен қатар эстрададағы шырқаған әндері де көпшіліктен 
қолдау тапты деуге болады. Алайда, ол эстрадаға ән жазатын композиторлардың шығармаларын 
орындауда ғана табысқа жетті десек қателеспейміз. Ал дәстүрлі мектептің халықтық әндерін 
орындауда мұндай табыстар көрінбейді. Әрине, кез-келген эстрада әншісінің халық мұрасын 
шығармашылықпен пайдалануға,  түрлентіп, өңдеп пайдалануға хақысы бар.  Бірақ әрбір әннің 
өзінің табиғатын тани білу керек. Кей тұста эстрадада интерпретитацалиянған жыршының жыры жайы 
жайында таласты даулардың болуы осыны көрсетеді.  Мысалы: Қыдырәлі Болманов орындаған  
«Нұртуғанның термесі» жайында музыка жинаушылары мен зерттеушілері арасында әртүрлі пікірлер 
бар. Алайда ол халықтық термені эстрадада орындаудың ең алғашқы бастамасы, тәжірибесі ретінде әрі 
сауатты әрленген, жаңғырған дүние ретінде бағалы. Бұл жерде негізі эстрадалық әндердің конкурстық 
мақсаты алғы кезекке шыққан. Әрі түрлі дәстүрлі ұлттық музыканың элементтері мен сахналық 
элементтер, эстраданың элементтері көркемдік тұрғыдан жақсы үйлесім тапқан. Ең бастысы: терме 
мәтініндегі халықтық рух, қаһармандық пафос сақталған.  Кез келген фольклорлық мұраны, немесе 
ауызша кәсіби дәстүрді эстрададада қайта жаңғырту жан-жақты білімділікті, ізденісті қажет ететін 
күрделі іс екенін көрсетеді. Себебі, ол әндердің ғасырдан-ғасырға жетуіндегі үлкен жауапкершілік пен 
сол әннің табиғатына сіңген жыршының таланты, бойындағы ерекше қасиеті мен сезімі және сол 
кезеңдегі фольклорлық, әншілік дәстүрдің өрісі, деңгейін меңгеру әнді өңдеушіге де, оны 
орындаушыға да оңай алдыра салар асу емес.  

Фольклорлық әнді қайта интонациялаудың өзінің ішкі фольклорлық және композиторлық музыка 
жүйесінде әртүрлі пайдалану үлгілері бар.  Халықтық дәстүрмен бүгінгі музыканы әрлеу заманауи 
әндердің құрылымынан, әуендік-интонациялық бағытынан, ладтық түзілімінен оның дәстүрлі 
қайнардың тұнығынан қанып ішкен болмысынан танылғанда ғана табысқа жетпек. 
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ТҮРКI МӘДЕНИЕТІ  ЖӘНЕ ӘЛЕМДIК ӨРКЕНИЕТ 
 

        Мақалада түркілердің әлемдiк өркениетке, жалпыадамзаттық мәдениетке қосқан өлшеусiз 
үлесі қазақ даласынан шыққан ұлы ғалымдар мен ойшылдар еңбектері арқылы қарастырылады. 

Түйін сөздер: тарих, мәдениет, өркениет, дін, Ұлы Жiбек жолы, ғылым, ақын, ғалым, әдебиет. 
 
         В статье рассматривается неоценимый вклад тюрков в мировую цивилизацию, 

общечеловеческую культуру через призму трудов великих ученых и мыслителей, выходцев казахской 
степи. 

 
           In the article examined invaluable contribution of turkic to world civilization, common to all 

mankind culture through the prism of labours of great scientists and thinkers, natives of Kazakh steppe. 
 
  Түркiлер адамзат тарихында прогрессивтi рөл атқарып, әлемдiк өркениетке өз үлесiн қосты. 

Түркiлер сол кез үшiн жоғары экономикалық, саяси және мәдени дамуға жеттi. Экономика мен 
мәдениеттiң өркендеу кезеңi болған Х ғасыр мен ХIII ғасырдың басында солтүстiк-шығыс Жетiсуда, 
Ертiс бойы мен Орталық Қазақстан аймақтарында қала мәдениетiнiң жаңа аудандары пайда болды. 
Тұтастай алғанда бұл кезең көшпелi және қалалық өркениеттердiң өзара тығыз байланыстарының 
кезеңi болып табылады. 

   Х-ХIII ғасырдың басында қала мәдениетiнiң дамуында сапалы өзгерiс байқалды. Бұл ретте жаңа 
дiн – ислам маңызды рөл атқарды [1, 482]. Мұсылман мәдениеті бiрiншi кезекте қала тұрғындары 
арасына тарады. 

Оңтүстiк Қазақстан мен Жетiсудағы қалалар Азияның басқа аймақтарымен салыстырғанда 
көшпелiлердiң отырықшылануы есебiнен анағұрлым тез өстi. Мұны араб және парсы деректерi 
дәлелдейдi. Осы кезеңдегі отырықшылыққа, қала өмiрiне бейiмделу жайлы Жүсiп Баласағұнның 
«Құтты бiлiк» шығармасында баяндалған. Ол егiншiлердi, қолөнершiлердi, саудагерлердi мадақтайды. 

Ұлы Жібек жолының әлемдік тарихтағы орны мен саяси-экономикалық, мәдени маңызы өте зор 
болды [2, 250]. Бұл жол тарихында оны түркі мемлекеттері толықтай дерлік бақылауда ұстаған үш 
кезең болды: VI-XIII ғасырдың басындағы түркі қағанаттарының бақылауындағы кезең; ХІІІ ғасырдың 
екінші ширегі мен ХІV ғасырда Шыңғысхан империясының бақылауындағы кезең және ХІV ғасырдың 
үшінші ширегі мен ХV ғасырдың басындағы Темір империясының бақылауындағы кезең. 

Жiбек жолының түркi бөлiгi халықаралық саудада ерекше рөл атқарды. Ұлы Жiбек жолы, сауданың 
дамуы көптеген қалалардың пайда болуына, олардың өркендеуіне жол ашты. Бұл жол бөлігі 
мемлекеттердiң қалыптасуында, әлемдiк өркениеттің дамуында үлкен рөл атқарып, Шығыс пен Батыс 
мәдениеттерi арасындағы байланыстырушы көпiр болды. 

Жол бағыттары бойындағы қалалар мен тұрақтар – сауда орталықтары ғана емес, ғылым мен 
мәдениет орталықтары да болды. Мәселен, Отырар – ұлы ғалым әл-Фарабидің Отаны, одан кейін 
ғылымға келген Шығыстың барлық ұлы ғалымдары – Авиценна, әл-Бируни, Махмуд Қашқари, Жүсіп 
Баласағұни, Ұлықбек және басқалары өздерін оның шәкірттері деп санады. 

Жібек жолы бойымен діни идеялар, тауарлар және олардың өндірісі туралы ақпарат атап айтқанда, 
жібекті, түрлі-түсті шыныны, қағазды, кітап басуды, оқ-дәрі мен зеңбіректі дайындау тәсілдері 
таралды.  
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«Жібек жолын» «қағаз жолы» деп атауға болар еді, себебі дәп осы жолмен қытайлар бүкіл әлемге 
өздерінің ойлап тапқан жаңалығы – қағазды таратты. Қағаз өндірісі Қытайдан Орталық Азияға келді, 
ол жерден қағаз батысқа тарап, бұрынғы жазу материалы – пергамент пен папирусты ығыстырып 
шығарды. 

Адамдар мен идеялардың еркін қозғалыста болуы аса көрнекті энциклопедияшылардың, 
ғалымдардың, ақындар мен философтардың және олардың мектептерінің пайда болуына ықпал етті. 
Саудасыз айырбас – білім айырбасының орасан зор маңызы бар. Әбу Райхан әл-Бирунидың 
«Фармакология» энциклопедиясының трактаты мен Ибн Синаның (Авиценна) «Дәрігерлік ғылымның 
каноны» еңбегі ғана бүкіл шығыс әлеміне зор ықпал етіп қана қоймай, Батыс Еуропаның медицинасына 
да шешуші әсер етті. 

IХ-ХIІI ғасыр басында Отырар, Испиджаб, Тараз, Бұхара, Самарқан және басқа қалалар ғылым мен 
мәдениеттiң орталықтарына айналады. Мұнда ұлы ғалымдар әл-Фараби, Әбу Райхан Бируни, Махмуд 
Қашғари, Жүсiп Баласағұни, Ахмет Иүгнеки, Ахмет Йасауи өмiр сүрiп жұмыс iстедi, олардың барлығы 
түркiлік ортадан шықты. 

VI-ХV ғасырлар аралығында ғалымдардың ғылым мен әдебиетте жасағандарының барлығы қазіргі 
түркi халықтарының ортақ игiлiгi болып табылатындығы туралы бiр пiкiрде екендiктерiн бiлдiрдi. 

Х-ХII ғасырларда түркi мәдениетi исламның әсерiмен дамиды. Осы кезеңде мұсылман мәдениетi 
әлемге мәдениет пен ғылым қайраткерлерiнiң «жұлдызды» есiмдерiн берді. Түркiлер әл-Фараби, 
Бируни, Ж. Баласағұни, М.Қашғари, Ахмет Иүгнеки, Ахмет Йасауи, Сүлеймен Бақырғани тек 
«мұсылмандық қайта өркендеудiң» ғана емес, бүкiл әлем мәдениетiнiң дамуына зор үлес қосты. 

Қожа Ахмет Йасауи – исламның түркi бағытының негiзiн қалаушы, «Диуани-Хикмет» («Даналық 
кітабы») кiтабының авторы. Ахмет Йасауи тұлғасының қалыптасуы және оның қызметiнiң негiзгi 
жылдары Йасы (Түркiстан) қаласымен байланысты. 

Йасауи ислам идеологиясын түркiлер дүниетанымымен жалғады, сол арқылы ислам өркениетiнде 
түркi арнасын айқындады. Йасауи исламдағы «түркi» танымы жолының негiзiн қалаушы болып 
табылады. Йасауи iлiмi өзiне ислам қағидаларына қайшы келмейтiн тәңіршілдік белгiлердi жинақтады. 

Йасауидің «Диуани-Хикмет» кітабы – барлық түркi халықтарының ортақ рухани байлығы. Бұл 
шығарма қыпшақ диалектiсiнде жазылғанына қарамастан барлық түркiлер әлi күнге дейiн «Хикметтi» 
аудармасыз оқи алады. 

 Йасауи түркi халықтары алдында жоғары иманды және жетiлген адам үлгiсi ретiнде көрiнедi. 
Йасауи үшiн адамның иманды болуы оның танымға ұмтылысына байланысты. Ол өз шәкiрттерiне 
үндеу тастай отырып, «сауаты жоқты құдай қаламайды» деп айтады. 

Арыстан-баб Ахмет Йасауиге үлкен ықпал еткен ұстазы болды. «Арыстан-бабтың сөздерi қасиеттi 
– оны тыңдаңдар, бұл сөздерде екiжүздiлiк, өтiрiк, пайдакүнемдiк сыналады және онда адамгершiлiк 
тұрғыда жетiлуге шақыру бар» деп ой түйеді Қожа Ахмет Йасауи. 

Орта Азия мен Қазақстанның мұсылман қауымы пiр тұтатын қасиеттiлер шоғырында Арыстан-баб 
жоғары орын алады. Бұл ойды қазiргi зиярат ету дәстүрi де дәлелдейдi. Соған сәйкес алғашында 
Арыстан-баб кесенесiне, одан кейiн Қожа Ахмет кесенесiне бару дәстүрге айналған. Халық арасында: 
«Арыстан-бабқа түне, Қожа Ахметтен тiле» деп бекер айтылмаса керек. 

Ахмет Йасауидiң шәкiртi Сүлеймен Бақырғани Хакім ата ретінде де белгілі. Оның шығармалары 
бiрнеше ғасыр бойы Орта Азия мен Қазақстанның барлық медреселерінде дiн iлiмi жөнiндегi 
оқулықтар ретінде қолданылады. Ақын адамдарды iзгiлiкке, адалдыққа шақырады. 

Түркiлер өздерінің ұлттық ерекшелігін көрсетуге ешқашан да ұмтылған жоқ. Ж.Баласағұни де,  ұлы 
ақын Әлiшер Науаи де өз шығармалары мен ғылыми еңбектерiнде өздерiн тек түркi ретiнде білдірді. 
Сол кездегi басқа да көрнектi авторлар осылай етті. Олар өздерін түркі деп, ал өз тiлiн – түркi тiлi деп 
мақтаныш сезiммен айтты. 

Шығыс ғалымдары арасында әл-Фараби ерекше орын алады. Оның еңбектері ортағасырлық 
ғылымының негiзiн қалады, оның ықпалымен Ибн Синаның, Омар Хайямның, Бэконның, Леонардо да 
Винчидiң және басқа көптеген ойшылдардың көзқарастары қалыптасты. 

Әбу Насыр әл-Фараби 870 жылы Фараб (Отырар) қаласында аса көрнектi ғалымдардың, ақындар 
мен ойшылдардың тұтас бiр шоғырының отанында өмiрге келдi. Астрономия, логика, музыка 
теориясы, математика, әлеуметтану, этика, медицина, психология, философия және құқық – мұның 
бәрi әл-Фараби айналысқан ғылым салаларының толық тiзiмi емес. Ол Аристотельдiң «Органон» 
iлiмiнiң бүкiл кешенiн жинап, ретке келтiрдi, оның барлық кiтаптары бойынша түсiнiктемелер жазды. 
Оның сiңiрген еңбегiнiң ұлылығы соншалық, оған «Муалим ассана» – «Екiншi ұстаз» атағы берiлдi [2, 
262]. Шығыс бiрiншi ұстаз ретінде Аристотельді таныды. Аристотель мен басқа көптеген грек 
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ойшылдарының кітаптары шығыс ғалымдарының арқасында инквизиция оттарына өртенбей аман 
қалды. 

Фараби әлемдiк деңгейдегi ғалым болды, ол араб, парсы, грек, үндi және түркi ғылымы мен 
мәдениетiнiң жетiстiктерiн жақындастырып бiрiктiрдi. Ол ғылым реформаторы ретiнде өз кезiнiң 
барлық бiлiмiн жүйелеп бердi, мұның бәрi оның «Ғылымдардың жiктемесi туралы сөз» трактатында 
көрiнiс тапты. Әл-Фараби ғылымдарды теориялық (логика, математика) және практикалық (этика, 
саясат) деп бөлдi. 

Әл-Фараби бақытқа жету жолдарын ойластыра келе бақыттың танымсыз мүмкiн еместiгi туралы 
тұжырымдады. 

Әл-Фарабидің Отырар кітапханасын құруда үлкен рөл атқарғаны мәлім. Отырар кітапханасы 
монғол кезеңіне дейін өмір сүрді. Отырардың Ұлы Жібек жолында болғанын да ескерейік. Сондықтан 
бұл жерде кітаптар араб тілінде де, қытай тілінде де, Еуропа тілдерінде және әрине, түркі тілінде де 
болды. Кітапхана ауқымы жағынан Александрия кітапханасынан кейін екінші болып саналды. 

Орта ғасырлар энциклопедияшысы Әбу Райхан Бируни 973 жылы Қият қаласында туып, 
мөлшермен 1050 жылы қайтыс болды. Бируни 20 жасына қарай көрнектi ғалымға айналды, 27 жасында 
«Өткен буындардың ескерткiштерi» атты тамаша еңбегiн аяқтады. 

Бирунидiң ғылыми мұрасы мол, ол 150-ден астам еңбек жазды. Ол астрономияның бiр өзiнен 45 
еңбек жазды. «Масғуд кестелерi» кiтабында жыл санау жүйесi туралы айтылады, алғаш рет 
тригонометрияның негiздерi берiлген, астрономия мәселелерi қарастырылады. 

Бируни Коперник пен Галилейге дейiнгi бiрнеше жүзжылдықтар бұрын алғаш рет Жер Күндi 
айналатындығы туралы идеяны ұсынды. Жер шеңберiнiң ұзындығын дәлме-дәл анықтады. Бирунидiң 
географиялық еңбектерiнде карталар бар, ол өз заманындағы жүзден астам қалалардың орналасқан 
жерi мен аумағын анықтады. Ол Жердiң дамуына байланысты дiни көзқарастарды жоққа шығарады.  

Бируни аса көрнектi тарихшы болды. Ол өзiнiң көптеген шығармаларында Орталық және Орта 
Азия халықтарының тарихынан ерекше қызықты деректер келтiредi. Мәңгi өшпес еңбектері ұлы 
ғалымды әлем ғылымы тарихында алдыңғы орындардың бiрiне қояды. Әлем ғалымдары ХI ғасырды 
Әбу Райхан Бируни ғасыры деп атады. 

Жүсiп Баласағұни ХІ ғасырдың бірінші ширегінде Қарахандықтар мемлекетiнiң орталығы 
Баласағұнда дүниеге келді. Ол сол кездегі мәдениет орталықтары – Фараб, Қашғар, Бұхара 
қалаларында бiлiм алды. Ол философияны, поэзияны оқыды, шахмат ойнады. Араб, парсы тiлдерiн 
жетiк бiлдi. 

Баласағұни «Құтты бiлiк» атты өзінің атақты поэмасын жазды. Философияны поэзия арқылы 
ұғындыру ортағасырлық Шығыс дәстүрi болды. Поэма нақыл сөздер, диалог пен уағыздар түрінде 
жазылған. Поэманың негізгі идеялық мазмұны билеушілер үшін де, халық үшін де ізгіліктің басты 
қайнар көзі білім екендігін айтуға құрылған. Жүсіп мемлекетті бүкіл жұртшылыққа ізгілік әкелетін 
білімді де жоғары мәдениетті билеуші басқару тиіс деп тұжырымдайды. Әркім өз парызын өтегенде 
ғана қоғам өркендейді деп ой түйеді (ол қағаннан бастап қарапайым қолөнершіге дейін әр әлеуметтік 
топ өкілі не істеуі тиіс екендігі туралы жан-жақты сипаттап жазады). 

«Құтты білік» түркi тiлiнде жазылған алғашқы энциклопедиялық еңбек болып табылады. Жүсіп 
Баласағұни өз шығармасын қарахандықтар билеушiсiне арнады, осы еңбегi үшiн ақынға «бас уәзiр» 
атағы берiлдi. Баласағұни еңбегi орта ғасырлар кезеңiндегi түркi халықтарының рухани өмiрі мен 
дәстүрлері туралы дерек көзi болып табылады. 

Махмуд Қашғари  ХІ ғасырдың екінші ширегінде қарахандық ақсүйектер отбасында туған. Ол 
ортағасырлық ғылымның барлық салаларынан тамаша бiлiм алды. Махмуд Қашғари бiрнеше жыл 
бойы түркi тайпалары мен халықтары арасында болып, саяхат жасаған. Ғалым олардың тұрмысы 
туралы көптеген деректер жинады, тiлдерiн, салт-дәстүрлерiн зерттеп, «Диуан лұғат ат-түрк» – «Түрiк 
тiлiнiң сөздiгi» еңбегiн жазды. 

М.Қашғаридiң «Диуан лұғат ат-түрк» кiтабы түркi мәдениетiнiң ескерткiшi болып табылады. Бұл 
тiл бiлiмi бойынша еңбек қана емес, одан түркi халықтарының тарихы мен географиясы, этнографиясы 
мен экономикасы, мәдени және саяси өмiрiнен материалдар табуға болады. 

Қашғари түркология ғылымының негiзiн қалады. Қазіргі лингвистер атап өткендей Қашғари алғаш 
рет қолданған тіл білімі әдістері өз уақытынан 8 ғасырға басып озды. Оның әдістері лингвистикада ХІХ 
ғасырдың соңында ғана кеңінен қолданыла бастады. Кiтапта халықтардың қай тiлдерде сөйлегендiгi 
туралы ғана емес, олардың қайдан келгендiгi және шыққан жерлерiнiң шекаралары туралы да 
айтылады. Қашғари еңбегі арқылы түркі дәуірінің ұмыт болған салт-дәстүрлері, кейбір әдеби 
ескерткіштері бізге дейін жетті [3, 59]. 
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«Диуан лұғат ат-түрк» еңбегiне автордың өзiнен асып ешкiм жақсы сипаттама бере алмайды. «Мен 
бұл кiтапты, – деп жазады Қашғари, – хиқмат сөздер, мақал-мәтелдер, өлең-жырлар, режез және несiр 
(көркем қарасөз) секiлдi әдеби сөздермен безендiрiп, мақсұс әлiппесi ретiмен түзiп шықтым. 
Үйренушiлер мен қызығушылар керектi сөздердi тез, оңай табуы үшiн көп жылдар еңбек етiп, сөздердi 
орын-орындарына қойдым... Бұл жазған еңбегiм талапқа сай болсын, пайдаланушыларға анық, 
қолдануға қолайлы болсын деген ниетпен бiрқатар қағидаларды түзiп, өлшем үлгiлердi жасадым». 

Қарахандықтар дәуiрiнiң ақыны Ахмет Иүгнеки өз шығармаларын түркi тiлiнде жазды. Бiзге дейiн 
оның «Ақиқат сыйы» дастаны жетті. Бұл шығармадан бiлiмдi меңгеруге шақырған ізгі ниет, 
адамгершiлiк пен иманды ойлар айқын байқалады. Ол болашақ ұрпақты адал өмiр сүруге, парасатты 
болуға үндейдi. 

Түйіндей келгенде, ортағасырлық түркi әлемi әлемдiк өркениетке, жалпыадамзаттық мәдениетке 
өлшеусiз үлес қосқан ұлы ғалымдар мен ойшылдарды бердi. 
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К ВОПРОСУ О РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ ОСНОВАХ ТРАДИЦИОННОГО 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ КАЗАХСКОГО И ИНДИЙСКОГО НАРОДОВ 

 
В наше время проблема религиозно-нравственной характеристики человеческого бытия в 

пространстве гуманистического восприятия мира приобретает новые оттенки. Развивается культура, 
при которой вновь пробуждается интерес к познанию внутреннего духовного мира человека, а, 
следовательно, и религиозно-нравственных ценностей. Без изучения духовных ценностей 
определенного народа, морально-нравственных приоритетов и религиозно-философских основ 
традиционного мировоззрения невозможно понять настоящее состояние общества. Необходимо 
отметить тот факт, что данная тема требует деликатного обращения, внимательного и осторожного 
изучения, так как она относится к сфере сознания, духовности, иррациональности, и любые 
непродуманные выводы могут нарушить социальный баланс и вызвать потрясения. Поэтому очень 
важно рассматривать религиозно-философские идеи как неотъемлемую часть социокультурных 
универсалий и нравственных ценностей и определить их роль в формировании духовной, 
политической и экономической жизни общества. 

Сегодня, в эпоху глобализации, когда открываются границы и сближаются культуры, остро встает 
вопрос акцентирования общечеловеческих ценностей и гуманистических идей, к которым относятся и 
религиозно-философские. Люди начинают понимать, что несмотря на внешние различия, народы и 
культуры имеют общие духовные начала, в основе которых лежат первые религиозные и философские 
представления человека. Их духовная ценность имеет общечеловеческое значение и непреходящую 
ценность.  

В результате изучения религиозно-философского контекста традиционного мировоззрения 
казахского и индийского народов необходимо выявить параллели в системе морально-нравственных 
ориентиров социума. Требует анализа степень близости на первый взгляд далеких друг от друга 
тюркской и индийской цивилизаций и тех их достижений, которые формируют религиозно-
философский и духовно-нравственный компонент их традиционного мировосприятия.  

Несмотря на достижения научно-технической революции, человеческое общество сегодня 
переживает социальный и нравственный кризис со сменой духовных ценностей и моральных 
ориентиров. И сегодня как никогда особую актуальность и значимость принимает обращение к 
основам традиционной культуры и традиционного мировоззрения, к вечным ценностям[1]. 
Пристального внимания, но уже с новых позиций, требуют религиозно-философские основы 
народного мировосприятия, которые позволили человеческому обществу сохранить себя, свое 
творческое и духовное наследие[2]. Есть Высшие Силы, к которым обращаются под разными именами 
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и на разных языках, но которые едины в своих стремлениях к гармонии морально-нравственных 
ориентиров в обществе, к приоритету общечеловеческих ценностей и гуманистических идей. 

Социально-гуманитарные науки к настоящему времени располагают мощной интеллектуальной 
традицией и обширным материалом по избранной нами тематике исследования. В освоении 
культурного и духовного наследия любого народа огромное значение имеет фольклор[3]. Именно 
фольклор является кладезью народной мудрости, его традиционного миропонимания и мировоззрения, 
особенно для молодежи. Не зная прошлого своего народа, невозможно глубоко понять настоящее, а 
тем более правильно строить будущее. Без этого знания невозможно формирование человека как 
духовно богатой личности, невозможно поступательное развитие общества. На сегодняшний день 
имеются исследования казахского устного народного творчества, легенд и героического эпоса, 
сказаний о батырах – с одной стороны и с другой – обширная литература по индологии, ряд 
содержательных работ по исследованию духовного наследия Абая, Шакарима, Свами Вивекананды, 
Рамакришны и других мыслителей. Великие индийские поэмы «Махабхарата», «Рамаяна», сборник 
буддийских наставлений «Дхаммапада» вышли в свет в кратком переложении на казахский язык 
отечественным ученым А.Нилибаевым[4]. Но переводов и научных работ по индийскому фольклору, 
творческому наследию индийских мыслителей, писателей и поэтов в отечественной гуманитарной 
науке до сих пор не было. Нет и сопоставительно-сравнительных работ в плане изучения религиозно-
философских основ традиционного мировоззрения обоих народов, что подчеркивает научную 
перспективность исследования в данном направлении. 

Предлагаемая тема разрабатывается в соответствии с задачами изучения духовно-культурного 
наследия казахского народа, о чем особо подчеркивается в ежегодных традиционных Посланиях 
народу Казахстана Президента РК Н.А.Назарбаева, в аспекте сопоставления с духовным и творческим 
наследием индийской цивилизации в целях анализа религиозно-философских основ традиционного 
мировоззрения народов[5]. 

Традиционное мировоззрение казахов представляло, по существу, синкретический сплав ислама с 
обрядами древних воззрений, верований и культов. Кроме того, особое геополитическое положение 
Казахстана способствовало знакомству нашего народа и с различными мировыми религиями: 
христианством, буддизмом, индуизмом и др. Но проникновению чужеземных учений наши предки 
противопоставляли собственные мировоззренческие идеалы. Этот своеобразный синкретизм вел к 
процессу постоянного духовного развития[6]. Что касается индийской религии, то она не едина, а 
включает различные формы. Основы ее заложены в ведических верованиях (ведийскими называют 
богов, вошедших в священные тексты Веды - сборник религиозных гимнов, ритуалов, которые 
принесли в III тыс. до н.э. племена ариев)[7]. Она политеистична. Основа религиозной философии: мир 
- не случайное сочетание вещей и явлений, а универсальный и вечный космический порядок, 
удерживающий Вселенную как целое. Душа добродетельного человека возрождается среди духовно 
более высоких людей, а греховного – среди низших. Главный путь к хорошей карме – строгое 
соблюдение ритуала и своего места в системе варн, так как эта система божественного происхождения 
подробно представлена в Ведах[8]. Таким образом, начав с осмысления отношений между богами и 
людьми, древние индийцы пришли к рассуждениям о соотношении между природным и над-
природным, духовным и материальным, т.е. вышли на определенный уровень абстрактного мышления, 
что должно было неизбежно привести к появлению религиозно-философских школ, затрагивающих 
различные стороны мировоззренческого отношения человека к миру, различные способы 
миропонимания[9]. К этим школам относятся: Санкхья, Веданта, Йога, Ньяя, Вайшешика, Миманса. К 
единым моментам, лежащим в основе традиционного мировоззрения обоих народов, можно отнести 
следующее: наш мир как часть Вселенной, которой руководит Высший Разум[10], постоянно 
развивается, и чтобы не нарушать эту космическую гармонию, человек должен соблюдать 
определенные нравственные законы и моральные принципы. Отрицание и несоблюдение их приводит, 
как часто это бывает в истории человечества, к хаосу и социальным потрясениям. Сегодняшние 
социально-политические, экономические и морально-нравственные проблемы человеческого 
сообщества обосновывают актуальность обращения к духовным основам нашего мировоззрения[11]. 
Именно эти основы делают простую группу людей народом, формируют его сознание, его восприятие 
мира, его культуру, социальные нормы и законы, его идеалы и ориентиры. И лишь знание своей 
истории, своей культуры и основ своей духовности позволит и дальше развиваться народу, будь то 
народ Казахстана или Индии. 

Одним из инструментов модернизации сознания, которые предлагает Президент в своей 
программной статье «Рухани жаңғыру», является сохранение национальной идентичности. Традиции 
и обычаи, язык, музыка, литература, свадебные обряды – всё это, по словам Президента, должно вечно 
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оставаться с народом: никакая модернизация невозможна без сохранения национальной культуры. 
Реализация предлагаемого Президентом проекта "Духовные святыни Казахстана" позволит не только 
приблизиться к своей культуре, но и противостоять чуждым веяниям. "Когда сегодня говорят о 
воздействии чуждых идеологических влияний, мы не должны забывать, что за ними стоят 
определённые ценности, определённые культурные символы других народов. А им может 
противостоять только собственная национальная символика" – отмечает Президент[12]. 

Работа в данном направлении должна охватить следующие аспекты: 
- изучение прежде всего коллективного художественного творчества казахского и индийского 

народов, то есть фольклора, в котором отражены народная жизнь, воззрения, идеалы, принципы, 
зачатки религиозно-философских представлений о бытие; 

- изучение религиозных основ жизни казахского и индийского социумов на разных стадиях их 
развития – от древности до современности; 

- изучение древних культов (культ плодородия, воплощенный в образах богинь-матерей 
(семантическая близость образа женщины и земли, женщины и дерева, космологическая 
характеристика образов, их связь с фундаментальными представлениями о происхождении мира; 
культы, связанные с объектами природы); 

- изучение ранних религиозно-философских воззрений в традиционном мировосприятии 
казахского и индийского народов; 

- параллельное изучение произведений казахских и индийских мыслителей прошлого – 
крупнейших представителей национальных культур в диалоге цивилизаций: Абая, Шакарима, Ы. 
Алтынсарина, Свами Вивекананды, Тагора, Рамакришны с акцентированием религиозно-
философского контекста в их творческогм наследии; 

- выявление общих моментов в духовном наследии казахских и индийских мыслителей, их 
анализ с точки зрения религиозно-философского контекста в литературе, культуре и философии;   

- выявление сущности и своеобразия подхода к пониманию религиозно-философских идей в 
традиционном мировоззрении казахского и индийского народов, степени их влияния на общее 
духовное развитие общества; 

- анализ образцов устного народного творчества, а также казахских и индийских литературных 
и философских произведений с выявлением религиозно-философских аспектов. 
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К ИСТОРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ СВЕДЕНИЙ АХМЕДА ЮГНАКИ О ЕГО ЭПОХЕ 

Статья рассматривает сведения поэмы «Атабатул хакаик» (Хибат ил-хакаик), относящиеся к 
описанию исторической эпохи, когда она была написана Ахмедом Югнаки.  В специальной литературе 
существует две возможные датировки – эпохой поздних караханидов или временем, сразу следующим 
вслед за падением династии караханидов. При описании эпохи Ахмеда Югнаки, автор обращает 
внимание на характеристику религиозного состояния в обществе, которую можно связать с 
распространением суфизма. Вместе с тем упадок мусульманского общества Кашгарии мог вполне быть 
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результатом падения династии Караханидов, когда страна попала под власть найманов, а затем 
перешла под контроль Чингиз-хана. 

Ключевые слова: Ахмед Югнаки, Атабатул хакаик, Хибат ил-хакаик, Караханиды, эпоха 
 
The article discusses the accounts of the poem ‘Atabatul haqaiq’ (Hibat il-haqaiq) related to the description 

of the historical epoch, when the poem was compiled by Akhmed Yugnaki. In a special literature there are two 
possible dates of the poem, that is epoch of late Karakhanids and the time immediately following the demise 
of the Karakhanid dynasty. When describing his epoch, Akhmed Yugnaki pay attention to characterizing 
religious life of the society, which can be linked with the rise of Sufism. At the same time decline of the Muslim 
values in Kashgaria can be a result of collapse of the Karakhanid state, when the country fell under the control 
of the Naimans, then that of Chengiz-Khan. 

Key words: Akhmed Yugnaki, Atabatul-haqaik, Hibatul-haqaik, Karakhanids, epoch 
 
Поэма Ахмеда Югнаки «Атабатул хақаиқ» («Врата истины») или «Хибат ил-хақаиқ» («Подарок 

истины») представляет собой дидактическое произведение «морально-назидательного характера» (С. 
Малов) [1, 316], содержащее 506 стихотворных строк. Составленная для увековечения памяти некоего 
Дад Испахсалар (Cипесхалар) бега, поэма состоит из частей, посвященных таким темам, как польза 
знания и вред незнания, значение языка, непостоянство и изменчивость мира, щедрость и скупость, 
гордость и смирение, жадность и алчность, благородный характер. В конце поэмы даются некоторые 
сведения биографического характера.  

Поэма “Атабатул хақаиқ” представляет большое значение для истории философии и, более шире, 
интеллектуальной истории тюркских народов Центральной Азии. По мнению лингвистов, как и другое, 
близкое к ней по времени дидактическое сочинение караханидской эпохи “Кутадгу билик” Юсуфа Хас 
Хаджиба (Баласагуни, конец XI в.), поэма Ахмеда Югнаки написана на караханидско-уйгурском языке  
[2, 504]. Язык поэмы однозначно определен автором поэмы как «кашгарский», в то время, как саму 
поэму он называет «тюркской»: 

Тамамиәрур кашғәри тил билә  
Айтмиш адиб риққати дил билә. 
Киши ьилни билсә билур мәнисин 
Билүрмән десә әйб өзи билмәсин. 
(Түгелдей қашғар тілін білсе, 
Ақанның не айтқанын түсінеді. 
Кісі тіл білсе, мағынасын ұғады. 
Өзі білмейтінін білем десе, айып (болады)) [3, 31; 3, 54]. 
Для осмысления содержания поэмы и определения ее исторического значения нужно знать 

особенности той эпохи, в которую она была создана. В науке не существует единого мнения 
относительно времени создания поэмы. С.Е. Малов датирует ее XII веком или даже более ранним, X 
веком [1, 316]. Казахстанский ученый Р. Арзиев, переиздавший поэму в 2018 г., относит ее к концу XII 
в. – началу XIII в., то есть к караханидскому периоду [3, 5].  

В целом, нужно согаситься с тем, что поэма Ахмеда Югнаки создана в ту же эпоху, в которую 
составлены произведения Махмуда Кашгари и Юсуфа Хас Хаджиба (Баласагуни) (оба сочинения 
датируются XI веком). В связи с тем, что до нас дошло очень мало письменных источников по истории 
Караханидов, эти два произведения являются едва ли не единственными письменными памятниками 
караханидской эпохи и соответственно единственными аутентичными источниками сведений о ней. 
На основе анализа сведений этих памятников известный российский тюрколог С.Г. Кляшторный 
достаточно полно раскрыл сущность той эпохи, когда они создавались, в двух своих статьях, которые 
названы “Эпоха Махмуда Кашгарского” [4] и “Эпоха Юсуфа Баласагунского” [5]. Значение 
караханидского государства в истории Центральной Азии заключается в том, что оно было первым 
мусульманским государствов в истории тюрков. Став частью мусульманского мира, Караханиды 
полностью восприняли идеи ислама и мусульманское представление о мироздании, выраженные 
терминами арабского языка. Принятие ислама подняло значение арабской культуры для всего 
тюркского мира, что можно видеть из того факта, что словарь тюркских наречий “Диван ал-луғат ат-
түрк” был написан на арабском языке: он предназначался для арабоязычных читателей, которые 
должны были узнать о языке и культуре тюркских племен. Мусульманское мировосприятие было 
арабоцентрическим: мир делился на арабов и неарабов (әжәм). В последнюю категорию входили и 
тюркские народы. Такое восприятие мира сохранилось и в эпоху Ахмеда Югнаки, что видно из его 
слов: “Билиглигни өгди әжәм рәм әрәб (Биликликни махтиди әжәм вә әрәп)”. Кстати, название поэмы, 
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сформулированное по-арабски, также отражало исключительное положение арабского языка в 
интеллектуальной жизни караханидов: «Китабниң атиәрур Әтәбәтул / һәқаиқ ибарәт әрәбдин усул” 
(Кітабының аты Ақиқат сыйы. Мұның бәрі араб тілінен ғибрат) [3, 31].  

Хотя кашгарский язык поэмы Ахмеда Югнаки арабизирован, в нем все еще сохранялись 
лексические и грамматические особенности языка древнетюркских и древнеуйгурских рунических 
памятников. На это указывал С.Е. Малов, который обратил внимание на то, что в языке поэмы 
“имеются налицо старые уйгурские формы” (-γly, -tačy, -duq), а также старая лексика, например, “näŋ” 
(вещь, нечто), “budun” (народ), “ažun” (вселенная),  “kidin” (после), “qaly” (если), “äsiz” (дурной), “obut” 
(стыд), “jyd” (запах), “bod” (тело), “toγa” (слепой), “u-“ (мочь, быть в состоянии) [1, 321].  

Сохранение роли арабской культуры и философии в мусульманском обществе караханидов 
является едва ли не единственным сходством эпохи Ахмеда Югнаки с более ранней эпохой Юсуфа Хас 
Хаджиба (Баласагуни) и Махмуда Кашгари (XI в.). В остальном эпоха, описанная в специальной главе 
поэмы «Заманниң бузулғанлиғи һәққидә (Об ухудшении эпохи)», предстает перед нами как мрачного 
время упадка морали и человеческих ценностей, когда добродетели пришли в забвение, и люди 
перестали ценить дружбу, совершать добрые дела, забыли стыд и вели себя неподобающе. Ахмед 
Югнаки сообщает, что общество отступило от норм ислама, люди перестали ходить в мечети и 
молиться (делать намаз), вместо этого стали посещать злачные места (мәйхана):  

Ислам (әсли) ғерип болди, қайтидин һәссиләп ғерип болди, 
Ибадәт сахтилиққа айланди, ибадәтчиләр жалашти. 
Мәйхана муһити аватлишип кәтти,  
Мечитлар харап болди, адәмләр бенамаз болди. 
Благочестие и богобоязненность забыты, трудно искать истину (достлуқ жалишип кәтти, һәқиқәт 

қени?). Наступило время людей, не следующих благочестивым нормам поведения (әхлақ): 
Әй әхлақсиз, шатлинип кәзгин, 
Бу сениң дәвриң, халиғиниңни қил. 
...Уят жүтти, һидиниму тапқили болмайду 
Упадок моральных ценностей и ислама особенно коснулся городского населения страны. Больше 

всего пострадали ремесленники, отсутствие внимание к которым со стороны государства также 
подчеркивается в поэме: 

Бу дуния һүнәрвәнләр үчүн вапасизрақтур, 
Уларға қариғанда һүнәрсизләргә жапа азрақтур, 
Һүнәр билән дөләтниң биргә болуши, 
Наһайити аз көрүлидиған ишлардинму аз көрүлүдиған иштур 
Другими характеристиками эпохи стали «бесчеловечность» (Бүгүн бу дунияда инсанлиқ начардур/ 

Исит, инсанлиқ кени, нәгә кәтти), забвение добрых дел (Қени, әһд аманәт, қени яхшилиқ? / Кейинки 
күнләрдә яхши ишларму йоқап кәтти). Печальная картина «испорченного» времени (үзәң бузуқ, шуңа 
заманму бузулди) приобретает завершенный вид ссылкой на то, что «ученые бросили свое дело, а 
подвижники забыли богобоязненность» (алимлар ишини, заһитлар тәқвалиғини ташлиди). Такая 
мрачная картина вполне соответствует времени упадка караханидского государства в конце  XII в. и 
начале XIII века. 

Вместе с тем существует вероятность того, что в поэме описаны не последние десятилетия 
Восточно-караханидского государства, а период, наступивший сразу после его крушения. К такому 
выводу наталкивает мнение составителей “Древнетюркского словаря” (В.Наделяев, Д.Насилов, 
Э.Тенишев, А.Щербак), которые считали, что поэма Ахмеда Югнаки написана «в первой половине XIII 
в.». «Первая половина» XIII в. охватывает большой отрезок времени, который включает одно 
десятилетие караханидов и почти четыре десятилетия посткараханидского времени. При этом мрачная 
картина эпохи, воссозданная в поэме,  может быть отнесена не только к караханидской части «первой 
половины XIII в.», но и наступившему после падения караханидской династии времени [6, XXXI]. Для 
обоснования такой возможности вспомним основные этапы истории Карараханидов. Караханидское 
госудурство было создано в середине IX в. на обширной территории, включавшей Восточный 
Туркестан, Семиречье и Мавараннахр. Позже оно разделилось на восточный и западные части 
(сочинения Юсуфа Хас Хаджиба Баласагуни и М. Кашгари были написаны в восточно-караханидском 
государстве). Обе части караханидского государства прекратили существование прмерно в одно время: 
восточнокараханидская династия прекратилась в борьбе с найманами в 1210 г., а последний 
караханидский правитель в западной части был казнен в 1212 г. в Самарканде хорезмшахом 
Мухаммедом.  
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В 1212 г. власть на территории Восточно-караханидского государства перешла в руки найманского 
Кучлук-хана, который контролировал ее в течение восьми лет. Его правление было прервано 
завоеваниями монголов во главе с Чингиз-ханом. Как мы хорошо помним, первыми из 
государственных образований на территории Восточного Туркестана власть Чингиз-хана признал в 
1209 г. правитель Уйгурского Турфанского княжества – идыкут Барчук. В 1210-1211 годах власти 
монголов подчинился Арслан-хан, владетель карлукской области Каялык. Карлукские области 
Алмалыка, ранее находившиеся под властью найманского хана, перерешли под власть Чингиз-хана в 
1217 г., после продолжительной войны с Кучлук-ханом. Войны Кучлука с хорезмшахом Мухаммедом 
и восьмилетнее властвование на территории Тянь-шаня вконец разорили страну. Население 
подвергалось нещадным налогам, что вызывало всеобщее недовольство. Власть найманского Кучлука 
была полностью ликвидирована в 2019 г., после того как монгольские войска под предводительством 
Джебе вместе с войсками турфанских уйгуров и при поддержке местного населения сумели разгромить 
найманов. Разгром найманов открыл монголам путь для дальнейшего завоевания Средней Азии, 
которое сопровождалось разрушениями и принесло страдания местному населению. Перечисленные 
военно-политические катаклизмы и потрясения пост-караханидского периода могли привести к упадку 
традиционного образа жизни, моральных норм поведения и религиозных ценностей, как это описано в 
поэме Ахмеда Югнаки.  Иными словами, поэма Ахмеда Югнаки могла описать упадок мусульманского 
общества Кашгарии в период после падения династии Караханидов, когда Кашгария находилась 
недолго под властью найманов, а затем перешла под контроль Чингиз-хана. 

В заключении хочется обратить внимание на источноковедческую значимость поэмы «Атабатул 
хақаиқ». Как уже отмечалось выше, эта поэма является одним из немногих письменных источников по 
истории Караханидского государства. К сожалению Караханидское государство, которое 
существовало 350-400 лет (~850-1212 гг.), оставило очень мало письменных памятников, которые 
могут быть использованы при изучении его истории. При скудости источниковой базы истории 
Караханидов поэма Ахмеда Югнаки приобретает большое значение для изучения интеллектуальной 
истории Караханидов, а ее сведения должны быть поставлены в контекст той информации, которая 
может быть извлечена из сочинений Юсуфа Хас Хаджиба (Баласагуни) и Махмуда Кашгари.  
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ТРАДИЦИЙ В ВОСТОЧНОТУРКЕСТАНСКОМ 
ТКАЧЕСТВЕ 

 
В статье в исторической ретроспекции рассматривается развитие ремесел по производству 

хлопчатобумажных, шелковых и шерстяных тканей в Восточном Туркестане. Производство тканей 
было распространено в регионе с периода древности и раннего средневековья и продолжает 
развиваться в настоящее время. Традиции ремесел в Восточном Туркестане сложились к XIX в., однако 
процесс их формирования долгий. Рассматриваемый материал, применяемые подходы и методы 
научного анализа позволяют показать постепенное развитие ремесел в контексте формирования 
народных традиций. 

Ключевые слова: Восточный Туркестан, древность, преемственность, традиции, производство 
тканей  

 
Мақалада тарихи ретроспекцияда  мақта, жібек, жун маталарын қол өнерінің өндірү Шыгыс 

Түркістанда  дамуы және оның қалыптасуы қаралады. ша жібектің матасының өндірісіне мақта-мата, 
және жүнді шығыстың Түркістанында қарастырылады. Бул аймақта мата өндірүі  көне заманнан және 
орта ғасырдың басынан бастап күні бүгинге дейін дамып келе жатыр.  Шыгыс Түркістанда  қол өнері 
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XIX ғасырда қалыптасты, бірақ оның қалыптасу процессы ұзаққа созылды. Осы мақаладағы көзқарс 
және қолданылатын әдістер халық кол өнерінің  ежелден дәстүрлі қалыптасуын көрсетеді. 

Түйін сөздер: Шығыс Түркістан, ескі, сабақтас, дәстүр, матаның өндірісі  
 
The article considers in historical retrospection the development of crafts for production of cotton, silk and 

woolen fabrics in East Turkistan. Fabric production in the region has been widespread since the period of 
antiquity and early Middle Ages and continues to develop at present. The tradition of crafts in East Turkestan 
was formed by the XIX century, but the process of its formation has been long. Collected material, applied 
approaches and methods of scientific analysis allow to demonstrate the gradual development of crafts in the 
context of the formation of folk traditions. 

Keywords: East Turkestan, antiquity, continuity, traditions, fabric production 
 
Ткачество – техника, судя по археологическим данным, распространенная в Восточном Туркестане 

с периода глубокой древности. Основное сырье, используемое в ткачестве – хлопок, шерсть и шелк. 
Сведения о ткачестве из хлопка появляются в китайских династийных хрониках в первой половине VI 
в. [1, 67]. Согласно мнению исследователей, хлопководство проникло в регион в начале новой эры из 
Индии первоначально в самый близлежащий к ней Хотанский оазис. К концу танского периода оно 
распространяется до Ганьсуйского коридора и далее в Северный Китай [2, 70-71]. Упоминание о 
хлопчатобумажных тканях и изделиях встречается в многочисленных документах, обнаруженных в 
могильниках Астана и Караходжа (Турфанский оазис) [1, 67-68]. Кроме того, значительное число 
хлопчатобумажных тканей и изделий из них было найдено в захоронениях и на развалинах древних 
поселений в Миране, в Хотанском оазисе, в районе Лобнора. Ткани выполнены разнообразной 
техникой переплетения (полотняной, репсовидной, газовой, муслиновой, камчатой), окрашены в 
красный, желтый, фиолетовый, синий и др. цвета и оформлены геометрическим и растительным 
узором [1, табл. III.3; 3, LXXVII, W.XV.017. W.XV.018, LXXII, W.XV.012, c. 410].  

Культивирование хлопка имело широкое распространение в периоды средневековья. Каждая семья, 
сеявшая хлопчатник, изготовляла из него ткань, удовлетворявшую собственные нужды и шедшую на 
продажу. Эта простая материя отличалась прочностью и находила широкий сбыт у соседних кочевых 
племен [4, 82]. Ткачами-ремесленниками изготовлялись и особые тонкие ткани. Хлопчатобумажные 
ткани упаковывались в тюки, на которых проставлялся соответствующий знак качества. В документах 
периода развитого средневековья несколько раз упоминается качество хлопка и шелка из Кашгара и 
Хотана [5, 157]. Из хлопчатобумажных тканей шили одежду, постельные принадлежности, мешки, 
подпруги и даже походные ведра [6, док. № 5; 4, 82]. Из ткани и тонких веревок изготовлялась 
украшенная узором обувь [7, Tabl. XLIII, LXXXVIII].  

О преемственности в производстве хлопчатобумажных тканей свидетельствует его широкое 
развитие на рубеже средневековья и нового времени, в новое и в начале новейшего времени, а также 
распространение техники переплетения (полотняной, репсовидной, газовой, муслиновой, камчатой), 
цветовых предпочтений в их окраске и оформлении тождественными узорами, ставшими 
традиционными. В эти эпохи Восточный Туркестан продолжает оставаться основным поставщиком 
тканей и изделий из них кочевникам Средней Азии и Казахстана. 

Сложно определить, когда шелк стал известен населению Восточного Туркестана. Известно, что 
уже приблизительно с середины II тысячелетия до н. э. шелк проникает через Восточный Туркестан в 
Среднюю Азию. После походов Александра Македонского на восток в античной литературе 
появляются сведения о китайском шелке и о шелковой стране Серике (Восточный Туркестан и Северо-
Западный Китай. – К. Р.) [2, 54]. Однако для нас наибольший интерес представляют сведения не о 
распространении шелка в регионе, а о его местной выделке. Такие сведения появляются в китайских 
источниках в I – II веках. н. э. Сначала шелководство возникает в Иу (Комул), затем в Гаочане 
(Турфанский оазис) и в Яньци (Карашаре) [8, 60; 10, 302]. Документы из могильников Астана и 
Караходжа также свидетельствуют о том, что в V в. н. э. в Турфанском оазисе существовала развитая 
культура шелководства [2, 61].  

В V в. в Турфанском, Кашгарском, Кучинском, Хотанском оазисах производились шелковые 
полихромные ткани в самой сложной для этой эпохи технике. Есть предположение, что в Турфанском 
оазисе они изготовлялись в казенных мастерских, обслуживавших правящий двор Гаочана [8, 61-63]. 
Восточнотуркестанские станки для производства шелковых тканей были с навоями в два раза более 
широкими по сравнению с современными им, китайскими. На фрагменте настенной росписи VII в. из 
Кучи, хранящемся в Эрмитаже, изображен восточнотуркестанский ткацкий станок для гладких тканей 
[9, 50-51].  
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Восточнотуркестанская технология производства шелковых тканей имеет выраженную специфику: 
они изготовлялись из нитей, не размотанных из шелковичного кокона, а полученных из коконов, 
покинутых мотыльками. В этой связи представляет интерес легенда, повествующая о проникновении 
культуры шелководства в Хотанский оазис. Один из трех ее вариантов, содержащийся в 
«Повествовании о Западных землях» танской династийной истории в переводе Н.Я. Бичурина гласит: 
«Прежде в Хотане не было ни тутовых деревьев, ни шелковичных червей. Соседние владения не хотели 
снабдить их. Владетель посватал одну княжну, и ему дали слово. При свидании с невестой он сообщил, 
что в его владении нет шелковичных червей, поэтому надобно для своего одеяния взять шелковичных 
червей. Девушка спрятала яйца шелковичных червей в хлопчатую бумагу в шляпе, а начальник 
пограничной крепости не осмелился обыскивать. С сего времени введено шелководство в Хотане. 
Девушка вырезала на камне условия не убивать шелковичных червей. Бабочки улетали, а из сырца 
изготовляли ткани» [10, 302]. Как отмечает китайский исследователь Цзя Инъи, нити 
восточнотуркестанских тканей с сильной z-образной скруткой резко отличались от ровных нитей 
привозных китайских тканей. Он пишет, что местной особенностью является также более сильная 
скрутка основных нитей по сравнению с уточными, облегчающая работу ткача. Цзя Инъи связывает 
эту особенность с древней местной традицией изготовления шерстяных тканей. 
Восточнотуркестанские мастера не восприняли также древнекитайскую традицию изготовления 
узоров при помощи основы, а использовали с этой целью нити утка. Эта технология была перенесена 
в производство шелка и хлопка. К специфике местного производства полихромных шелковых тканей 
можно отнести также небольшую, по сравнению с китайскими, плотность нитей и использование в них 
нитей шелка и хлопка, когда, к примеру, основа состоит из неокрашенных хлопчатобумажных нитей, 
а уток – из шелковых [2, 63, 66]. 

Оригинальная техника изготовления шелковых тканей становится традиционной для Восточного 
Туркестана и постепенно развивается. К VI в. отнесен фрагмент шелковой ткани из могилы № 313 
Астаны, выполненный той же техникой, но двумя основами и двумя утками. Такая технология давала 
одинаковый с обеих сторон узор, с той лишь разницей, что на изнаночной стороне он имел обратные 
цвета. Фрагмент очень плотной ткани из могилы № 328 создает впечатление рельефности узора. В VII 
в. в Восточном Туркестане стали применяться техника самит, киперное плетение с той же z-образной 
скруткой основы. На некоторых шелковых тканях местного производства в кромку для украшения 
вводились нити из шерсти и конопли [2, 64–65]. 

Ткани украшались разнообразными узорами: геометрическим, растительным, зооморфным, 
антропоморфным. Декор состоял из изображений человеческих фигур и виноградных побегов, 
противостоящих птиц, звериных голов, цветочного орнамента, различных композиций геометрических 
элементов, надписей на хотанском языке, брахми и пр. Цветовая палитра тканей была богатой, широко 
использовались желтый, красный, коричневый, белый, синий цвета и их оттенки. 

Сведений о производстве шелка в периоды развитого и позднего средневековья сравнительно мало. 
Известно, что производимый шелк в основном сдавался в качестве натурального налога государству 
или шел на продажу [11, 92]. Шелковые нити применялись при изготовлении ковров [4, 214], дорогой 
одежды, уздечек [12, 109] и пр., использовавшихся в быту зажиточных слоев населения. Искусные 
мастера украшали цветным шелком декоративные изделия, расшивая их изображениями деревьев и 
цветов [11, 92]. Ткани для одежды знати (узорчатая парча, тонкая камка, кэсы) покрывались 
затейливыми узорами: повторяющимися мотивами креста, помещенного в круг; креста, осложненного 
рогообразными завитками и также помещенного в круг; различных ромбов, розеток, цветочных 
элементов и пр. Ткань кэсы имела рельефный узор [5, 59-65]. Фрагмент шелковой ткани из могильника 
в районе Тузколь (Урумчи), представленный в экспозиции музея г. Урумчи, датирован XIII–XIV 
веками. Фрагмент очень плохой сохранности, поэтому сложно составить представление об его 
декоративном оформлении. Можно отметить, что композиционно поверхность фрагмента разбита на 
полосы с растительным, цветочным орнаментом. Одна из полос заполнена узором, состоящим из 
веточек с пятилепестковыми цветками и трехчастными листочками. Венчик цветков четко прорисован. 
Другая полоса украшена диагонально расположенными стебельками с узкими приостренными 
листьями. Цветовое решение также угадывается с трудом. Возможно, темно-коричневая основа 
сочетается с узором белого и светло-синего цвета. Здесь же экспонируется фрагмент турфанского 
шелка того же периода, также украшенный цветочным узором [13].  

Многочисленные находки древних шерстяных тканей на территории Восточного Туркестана 
датируются приблизительно тем же временем, что и шелковые, т. е. концом II – началом I тыс. до н. э. 
Изначально они принадлежали к местной продукции. Из шерсти древние мастера изготовляли одежду, 
пряжу, шнурки, веревки. Известными центрами производства изделий из шерсти были древний 
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Лоулань, Ния, Инпань, жители которых владели разнообразной техникой шерстяного ткачества. 
Одним из распространенных приемов является упомянутая выше z-образная скрутка основы [2, 36-49]. 

Шерстяные изделия раннего средневековья представлены более скудно. По-видимому, шестяные 
ткани постепенно начинают вытесняться из обихода хлопчатобумажными и шелковыми. Шерстяные 
изделия продолжают играть определенную роль в жизни населения Турфанского, Миранского, 
Хотанского оазисов, в Эндере, однако теряется разнообразие технических приемов их изготовления. 
Большинство тканей средневекового периода выполнено в технике гладкого полотняного плетения, 
встречаются также саржевая, репсовая техника, техника свободного нерегулярного переплетения, 
«ручного плетения», гобеленового плетения типа дарри. Цветовая гамма шерстяных изделий 
становится богаче: помимо красного, желтого, коричневого, розового, серого, кирпичного цветов 
разных оттенков появляются зеленый, синий, золотистый, зеленовато-желтый, малиновый. Орнамент 
состоит из чередующихся разноцветных полос, стилизованных изображений животных в 
стремительном беге, ромбовидного узора [3, vol. 1, 160, 172, 191, 193, 279, 292, 477-484].  

О шерстяных тканях развитого средневековья можно судить по единичным образцам, таким, 
например, как фрагмент ткани из Марал беши [13], датированный X–XIII веками. Фрагмент очень 
плохой сохранности, украшен рядами шестилепестковых цветков с выделенными венчиками.  

Интересно отметить, что, несмотря на постепенное угасание производства шерстяных тканей, этот 
вид традиционного ремесла «дожил» до нового времени. Нам попадались отдельные образцы 
старинных шерстяных тканей в современных антикварных магазинчиках СУАР КНР. Таков фрагмент 
старинной полосатой ткани из Хотана, техника ткачества которой напоминает гобеленовое плетение 
типа дарри. Ткань выткана нитями серого цвета разных оттенков, от светлого до почти черного. 
Полосы чередуются в следующем порядке: более широкие орнаментированные полосы разделены 
промежуточными, состоящими в свою очередь из нескольких продольных полосок. Более широкие 
полосы оформлены раппортами из поперечных полосок, по три с каждой стороны и фигурной в виде 
плетенки в центре. Между раппортами изображены медальоны или кресты [14, табл. 37/3]. 

Шерстяные, шелковые и хлопчатобумажные ткани украшались вышивкой, аппликацией, набойкой. 
Самые ранние находки, свидетельствующие о бытовании в Восточном Туркестане техники набойки 
отнесены к III–IV вв. н. э. Это шерстяные и хлопчатобумажные ткани, найденные в Хотанском, 
Турфанском оазисах, в районе Лобнора. Анализ обнаруженных тканей позволил ученым придти к 
выводу, что в Восточном Туркестане в раннем средневековье были распространены все три основные 
разновидности техники набойки – узелковая, восковая и блоковая [2, 73]. Более подробно остановимся 
на последней из перечисленных – технике блоковой набойки, которая широко бытует в Восточном 
Туркестане и по сей день.  

Блоковая техника набойки состоит из нанесения рисунка на ткани при помощи штампов кэлип. По 
мнению У Минь, изучавшей набойки из Астаны, раннесредневековые штампы не были вырезаны из 
дерева, они представляли собой деревянные рамки с помещенными внутри бумажными штампами, 
наклеенными для крепости на тонкую газовую ткань. Сохранившиеся штампы, датированные XIII–
XIV вв. [13] представляют собой форму плоской прямоугольной корзиночки из тонкого листового 
металла с невысоким прямым бортом и высокой ручкой. Ручка корзиночки дугообразно перекинута и 
в месте соединения с основой раздваивается рогаткой. Дно корзиночки имеет сквозной ажурный узор. 
Такие же штампы мы встречаем среди инструментария позднесредневекового периода, а также в новое 
время. Судя по распространенности, по-видимому, большей популярностью в период позднего 
средневековья, а также в традиционном ремесле, имели штампы в виде деревянных брусков 
прямоугольной, квадратной, круглой, овальной форм. На лицевой или рабочей поверхности такого 
штампа вырезан узор. Приблизительные размеры средневековых штампов: длина 10 – 15 см (в одном 
случае 24 см) [2, 74] современных – 10=15 х 8=10 см (встречаются и бόльших размеров). Толщина – 
около 5 см, при этом на многих штампах боковые стороны нерабочего основания скруглены для 
удобства держания. Бывают и мелкие штампы фигурных форм [15, табл. 44/1]. Перед окраской ткани 
складывались пополам и даже вчетверо (для симметричности рисунка) в направлении основных нитей, 
подвешивались в вертикальном положении, затем их зажимали между двумя блоками (штампами). Для 
оформления одного изделия, к примеру, скатерти, использовалось несколько штампов: для 
центрального поля, бордюров.  

Узор на штампах отличается большим разнообразием – это геометрические, растительные, 
зооморфные, пейзажные, сюжетные композиции. Сюжетные композиции со временем претерпели 
трансформацию в орнаментальные. Декор набивных изделий настолько насыщен и разнообразен в 
орнаменте и в цвете, что напоминает убранство ковров или живописные произведения [14, табл. 44/2-
3]. 
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Проведенный в исследовании сравнительно-сопоставительный анализ позволяет говорить о 
непрерывном развитии в Восточном Туркестане ремесел, связанных с производством тканей, о 
традициях,  формировавшихся на протяжении тысячелетий. Из века в век сохраняются материалы, 
технология изготовления, предпочтения в декоративном и цветовом оформлении тканей.   
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ШЫҒЫС ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІНІҢ АВТОРЫН ЖӘНЕ ОЛ ТҰРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ АНЫҚТАУ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ (МҰСА САЙРАМИДІҢ «ТАРИХ-И АМНИЙА» ШЫҒАРМАСЫ МЫСАЛЫНДА) 

 
Бұл мақалада шығыс тілдерінде, араб жазуында жазылған шығармалардың авторын және автор 

туралы мәліметтерді анықтау мәселелері қарастырылады. Шығыс деректемлерінде автордың есімі 
бөлек жазылмайды. Ол туралы мәліметтер дереккөздің муққадима бөлімінде, немесе оның негізгі 
бөлімінде тұтас мәтінге ұласып берілуі мүмкін.  Кейде өз аты емес әдеби тахаллусі жазылады. 
Зерттеуші осы ерекшелікті Мұса Сайрамидың «Тарих-и амнийа» дереккөзі мысалында қарастырады. 

Кілт сөздер: Орталық Азия, шығыс елдері, тарихи дереккөз, автор, мәлімет, 
 
В данной статье рассматриваются вопросы определения авторов и сведений об авторах, 

произведений написанных на восточных языках арабским письмом. В восточных источниках имя 
автора отдельно не указывается. Информацию об авторе сочинения можно найти в мукаддима 
источника (в повествовании) или в его основном разделе в виде фрагмента сплошного текста. В 
некоторых источниках настоящее имя автора не пишется, вместо этого приводиться его литературный 
псевдоним. Исследователь рассматривает эту особенность на примере исторического сочинения 
«Тарих-и амнийа» Мусы Сайрами. 

Ключевые слова: Центральная Азия, восточные страны, исторический источник, автор, сведение. 
 
This article addresses the issues of identifying authors and information about authors, works written in 

oriental languages by Arabic writing. In Eastern sources, the name of the author is not specified separately. 
Information about the author of the essay can be found in the Mukaddima source (in the narration) or in its 
main section as a fragment of a continuous text. In some sources, the real name of the author is not spelled; 
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instead, his literary pseudonym is given. The researcher examines this feature by the example of Musa Sayrah’s 
historical work “Tarih-am Amniya”. 

Central Asia, eastern countries, historical source, author, mixing. 
 
Орталық Азия аумағын мекендеген халықтар арасынан шыққан жергілікті мұсылман 

тарихшыларының еңбектері арасында құнды және нақты мәліметтерді қамтыған тарихи шығармалар 
көп. Оларды жан-жақты зерттеу арқылы  бұл шығармаларды жазып қалдырған кісілер – авторлар өмір 
сүрген қоғам және қоршаған орта жайлы анығырақ білуге мүмкіндік аламыз. Шығыс деректерімен 
жұмыс істеу саласында бай тәжірибе жинаған танымал деректанушы ғалымдар бірінші орында тарихи 
кітаптың авторын анықтауға баса назар аударған. Зерттеушілер тарихи шығарманы шынайы дерек көз 
ретінде қабылдауда оны жазып қалдырған адамның білім деңгейін, жинаған тәжірибесі сонымен қатар 
сол қоғамдағы алған орныда маңызды екендігін қаперте алады [1, 59 б.]. 

Жалпы XVIII–XIX ғасырларда шағатай-түркі тілінде жазылған тарихи кітаптардың көпшілігінің 
авторлары мәлім. Бұл топтағы еңбектерде көбінесе автор туралы мәлімет ол жазған еңбектің 
алғысөзінде, немесе соңында жазып қалдырылады. Бұл ерекшелік тек шығыс халықтарының өкілдері 
болған мұсылман тарихшылары арасында қалыптасқан дәстүрлі ереже болып табылады [2, 23 б.]. Егер 
де автор шығармасында өзі қатысқан оқиғаларды баяндаса,  негізгі бөлімде шашыраңқы түрде өзі 
туралы айтып кететін кездері де болады. Кейбір жағдайларда белгілі бір оқиғаны баяндаған кезде автор 
өз есімінің орнына кемине немесе раким  сөздерін қолданатын жәйттары да болады. Кемине сөзі 
арқылы автор өзінің кішіпейілділігі мен қарапайымдылығын білдіргісі келсе, раким сөзі осы 
шығарманы жазып отырған деген мағынаны білдіреді [1, 60 б.] .           

Осы тұрғыдан Мұса Сайрамидың «Тарих-и амнийа» дереккөзі тарихшы-ғалымдардың аса 
қызығушылығын тудырады. 

 «Тарих-и амнийа» қолжазбасының авторы туралы мәліметтер ең алдымен оның өз еңбегінің 
алғысөзінде орын алған. Автор қатысқан негізгі оқиғалар суреттелген мәтіндерде ол өзін кемине деп 
атайды. Шығарманы қарастырып шығу барысында автор өмір кешкен кезеңдегі қалыптасқан жағдай, 
оның сол қоғамдағы қызметін нақты анықтап алу қиын емес. Автордың толық есімі - Молла Мұса бен 
Молла Айса қожа Сайрами. Әкесінің аты Молла Айса қожа бен Молла Әзізхан-қожа. Мұса Сайрами 
өзін Ұлы Хазірет Әлінің ұрпақтарына жатқызады және оған ата-бабаларынан мұраға қалған киелі 
шежірені дәлел ретінде «Тарих-и амнийада» толық жазып келтіреді (Қосымша Б). Бұл насаб-нама 
бойынша Молла Мұса Молла Айса қожа ұлы, ол – Әзіз-Хан-қожа ұлы, ол – Нийаз-Хан-қожа ұлы, ол – 
Сұлтан қожа ұлы, ол – Падишах-қожа ұлы, ол – Шах-Жаһан-қожа ұлы, ол – Герей Шах-қожа ұлы, ол – 
Саййид Жалал ад-дин-баб ұлы, ол – Саййид Жамал ад-дин-баб ұлы, ол – Саййид Камал ад-дин-баб ұлы, 
ол – Саййид Ибрахим-баб ұлы, ол – Саййид Абд ал-Жаббар-баб ұлы, Саййид Абд ал-Вадуд-баб ұлы, 
ол – Саййид Абд ал-Әзіз-баб ұлы, ол – Аслан-баб ұлы, ол – Ілйас-баб ұлы, ол – Махмұд-баб ұлы, ол – 
Ифтихар-баб ұлы, ол – Осман-баб ұлы, ол – Омар-баб ұлы, ол – Ысмайыл-баб ұлы, ол – Ысқақ-баб ұлы, 
ол – Абд ал-Карим-баб ұлы, ол – Абд ал-Жалил-баб ұлы, ол – Абд ал-Жаббар-баб ұлы, ол – Абд ал-
Фаттах-баб ұлы, ол – Имам Мұхаммед Ханифа ұлы, ол – Хазірет Әлінің ұлы [3, 259б-260а пп.].  

Мұса Сайрами бұл шежіре хижраның 945/1538–39 жылы Самарқанд уәлаятында, Ұбайдолла 
заманында қайтадан жазылғанын, ұлы діни-ғұламалардың, марқұм Ұбайдолла ханның алтын мөрлері 
басылып, безендіріліп, арғы бабасы шайх Саййид Камал ад-динге тапсырылғанын айтады. 

Мұса Сайрами өзін Ұлы Хазірет Әлінің ұрпақтарына жатқызады және оған ата-бабаларынан мұраға 
қалған киелі шежірені дәлел ретінде «Тарих-и амнийада» толық жазып келтіреді. Бұл насаб-нама 
бойынша Молла Мұса өзінің Хазірет Әлінің ұлы Мұхаммед Ханафийа ұрпағына жататындығын 
көрсетеді. Мұса Сайрами Мұхаммед Ханафийаның 28 ұрпағы, Қожа Ахмет Йасауи да осы кісіден 
тараған. Орта Азия аумағында кейінгі кездері табылып ғылыми айналымға қосылған шежірелер Мұса 
Сайрамидің Қожа Ахмет Йасауиға жақын туыс екендігін дәлелдейді [2, 277 б.]. Бұл пікірді қожалар 
әулетінің тегін анықтайтын шежірелер бойынша жан-жақты зерттеу жұмыстарын жүргізген 
қазақстандық ғалым Зікірия Жандарбектің мәліметтері де растайды [3, 131–132 бб.].  

 Мұса Сайрами арғы ата-бабаларының қазіргі Қазақстан аумағында орналасқан ежелгі Сайрам 
қаласынан шығатынын айтады. Автордың өз мәліметтері бойынша, шамамен 200 жыл бұрын Жоңғар 
қоңтайшысы Сайрам қаласын басып алады. Қаладағы ықпалды үш ұлыстың атақты адамдарынан, әрбір 
ұлыстан 20 отбасынан барлығы 60 отбасыны өзімен бірге Ілеге көшіріп алып кетеді. Іледе оларды бір 
жылдан артық ұстап, содан соң Көне Тұрпанға жөнелтеді. Екі жылға жуық Тұрпанда өмір сүреді. Бұл 
кезде қоңтайшы  дүние салады. Сайрамнан зорлықпен көшірілген адамдар Цин патшалығы 
әскерлерінің Іле арқылы Жетішарға келгенін естиді. Содан олар (сайрамдықтар) өз жерлеріне кетуді 
ойлап, асығып Тұрпаннан шығып, Іле арқылы Мұздабанға келгенде қытай әскерлеріне кездеседі. 
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Қытай әскері қолбасшысының: «Сендер не қылған адамсыңдар?» деген сұрағына олар өздерінің 
басынан кешкен оқиғаларын баяндап береді. Әскер басшысы рақымшылық жасап: «Қазір бұл жерге 
Қытай патшасының жасақтары көптеп келуде. Жол жүру қауіпті. Жұрт тынышталып, жолдарда 
тыныштық орнағанша, диқаншылық қылып, өмір сүре тұрыңдар», – деген сылтауменен оларды 
жібермей, Йақа-Арық деген мекенге орналастырады. Бұл жерде де бір жылдай тұрып, үйренісе алмай, 
ақыры Байға кетеді. Бірнеше жыл өткен соң жерсініп кете алмасына көздері жетіп, тауға жақын, кең-
байтақ жер екен деп қазіргі Сайрамға келіп орналасады да, сол жерде тұрақтап қалады. Бұлар қазіргі 
Қазақстан аумағындағы Сайрамнан болғандықтан, жаңадан қоныстанған жерін де Сайрам деп атайды.  

 Мұса Сайрамидың нақты туған жылы жөнінде анық мәліметтер тек кейінгі жылдары жарық көре 
бастады. Оның еңбектері бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізген кейбір ғалымдар Мұса Сайрамидың 
туған жылы шамамен 1840 жылдарға тура келеді деп болжам жасайды. Тек XX ғасырдың екінші 
жартысында Шыңжандық ғалымдардың жан-жақты зерттеу жұмыстарын жүргізуі нәтижесінде 
автордың нақты туған жылы анықталады. Мұса Сайрами 1836 жылы Шығыс Түркістанның Ақсу 
облысына қарасты Бай ауданының Сайрам кентінде медресе ұстазының отбасында дүниеге келгені 
белгілі болады [4, 254 б.]. Әкесі Молла Иса қожа ибн Молла Әзиз Хан-қожаның ықпалымен Мұса 7 
жасында Сайрам медресесінен сауатын ашады. 1847 жылы 11 жасында Кучардағы «Сақсақ» 
медресесінде оқуын жалғастырады. Бұл медресе сол кездегі Шығыс Түркістандағы басты білім 
ордаларының бірі болған. Онда білгір ғалым Молла Осман Ахуннан дәріс алған Мұса Сайрами Құран 
Кәрім, хадис, тарих, әдебиет, математика, астрономия пәндері бойынша дәріс алумен қатар араб, парсы 
тілдерін жетік меңгеріп шығады. Медреседе жеті жыл білім алып, 1854 жылы оқуын бітіреді. Өз еліне 
қайта оралып, Сайрам медресесінде дәріс оқиды [4, 256 б.].  

Бұл кезең Шығыс Түркістан халықтарының Цин империясы үстемдігіне қарсы ұлт-азаттық 
көтеріліс басталған дәуіріне тура келеді. 1864 жылы маусым айында басталған ұлт-азаттық қозғалыс 
Кучар қаласында жеңіске жетіп, бірте-бірте Сайрам, Бай қалаларын қол астына кіргізеді. 
Көтерілісшілерден құралған қол әскерлерінің қазысы етіп Мұса Сайрамидың ұстазы Молла Осман 
ахун тағайындалғандықтан, Мұса Сайрами көп ойланбай көтерілісшілер қатарына енеді. Мұса 
Сайрамидың шешіміне сондай-ақ, Кучар медресесінде 7 жыл бір бөлмеде тұрып, бірге білім алған 
сыныптас досы, қозғалыс басшыларының бірі – Бұрхан ад-дин қожаның ұлы Махмұд ад-дин де өз 
әсерін тигізеді. Сайрам медресесінде он жыл ұстаздық қылған Мұса Сайрами халықтың үлкен 
құрметіне ие болғандықтан, көпшілік оның артынан көтерілісшілер қатарына енеді. Ақсу қаласын 
қолға алу мақсатымен жолға шыққан көтерілісшілер Қаражұлғын елді мекеніне келгенде 
қарсыластарының тосыннан жасаған шабуылына тойтарыс бере алмай жеңілді. Мұса Сайрами бірнеше 
адаммен бірігіп Мұқыр жолымен қашып, Кучар маңындағы Жұлдыз Бақ елді мекеніне келеді. Ол 
жерден Кучар қаласындағы Маулана Арш ад-диннің мазарына келіп түсіп, 20 күн күтіп жатады. 
Бірнеше күн өткен соң Махмұд ад-дин қожа Ақсу қаласының көтерілісшілер қол астына өткендігі 
туралы жақсы хабар алып келеді. Мұса Сайрами Махмұд ад-дин қожамен бірге Ақсу қаласына барады. 
Көтерілісшілердің Ақсудағы басшысы Жамал ад-дин қожаның бұйрығымен Махмұд ад-дин қожа Үш 
Тұрпанға жіберілген кезде Мұса Сайрами оның жақын кеңесшісі ретінде Үш Тұрпанға келеді. Мұса 
Сайрами өмірінің бұл кезеңі туралы «Тарих-и амнийада» анық мәліметтерді келтіреді: «Кучарда 
дүнгендер қытайларға қарсы көтеріліп, ислам мемлекетін жариялады. Сол кезде мен кемине жазушы 
Сайрамға кеткен едім. Кенеттен Кучардан Саййид Бұрхан ад-дин Хатиб-қожам және оның ұлы Махмұд 
ад-дин қожам, Молла Осман-ахунумдар ислам дінін ашу ниетімен Ақсуға жолға шығып Сайрамға 
келді. Мен пақыр олармен кездесіп, соларға серік болып, бәріміз Қаражұлғынға келдік. Ақсу әкімі 
Сайыт-бек қытай сарбаздарын бастап шығып бізбен шайқасты. Оларға қарсы тұра алмаған соң кері 
шегіндік. Бірнеше адаммен Мұқыр жолына түсіп, шөл арқылы Кучардың Жұлдыз Бақ кентіне келдік. 
Ат-жабдық, киім-кешегімнен айырылдым. Олар мені қытайларға сыйға тартпақшы болды. Бір аптадан 
соң тағы Кучарлық қожалардың көпсанды қолын бастап Ақсуға бет алғаны туралы хабар келді. 
Жұлдыз-Бақтан жаяулатып жалғыз өзім Кучар қаласына бардым. Молла Алла-йар-ахунум, Молла 
Йусуф-ахунумдар мазардың бағында, қожалардың ата-бабалары аруағына мінәжат етіп жатыр екен. 
Олармен көрістім. Басымнан кешкен уақиғаларды айтып беріп, ол жерде 20 күн тұрдым. Тосыннан 
Махмұд ад-дин қожам Ақсудың бағындырылғаны туралы Кучарға хабарлады. Махмұд ад-дин қожамен 
көрістім. Бірнеше күннен кейін Махмұд ад-дин қожам Ақсуға қайтпақшы болды. Мен оған ілесіп, 
Сайрамға келдім. Назар салып қарасам, жұрттың жағдайы басқаша, бұл жерде қалудың реті жоқ. 
Сонымен, Махмұд ад-дин қожамен бірге Ақсуға келдім. Ақсудан Үш Тұрпанға бардым» [3, 255а-256б 
пп.].  

Сонымен, Үш Тұрпан қаласының әкімі етіп тағайындалған Махмұд ад-дин қожа Мұса Сайрамиға 
бірнеше жауапты қызметтерді сеніп тапсырады. Ол әкімнің бас кеңесшісі болумен қатар мөр иесі 
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(мөрідар), қазына және астық қоймаларын басқарушы, Орда күзетін қадағалаушы қызметтерін 
атқарады. Қосымша Орда мешітінде имам және хатшылық та қылады [5, 7 б.]. Өмірінің бұл кезеңі 
туралы автор «Тарих-и хамиди» атты еңбегінде: «…бұл тарихи еңбекті жазған мен пақыр Мұса Қожам-
падишахтың [Махмұд ад-диннің] ең жақын адамы болатынмын. Ғұламалар болсын, әкім, немесе датқа 
болсын менің кеңесімсіз жұмыс бітіре алмайтын. ... Тоғыз есіктегі күзеттен кіру және шығу үшін менің 
рұқсатым қажет болатын. ... менен хабарсыз ешкім күзеттен өтіп, ордаға кірмейтін», – дейді [, 232–233 
бб.]. 1867 жылы Үш Тұрпан халқы қожаларға қарсы көтерілген кезде Мұса Сайрами Бұрхан ад-дин 
қожа мен Махмұд ад-дин қожаның ең жақын көмекшісі әрі кеңесшісі ретінде көтерілісшілермен 
келіссөз жүргізеді.  

1867 жылы Кучар хандығы Қоқан хандығынан келген Йақұб-бек тарапынан құлатылады. Қожалар 
үкіметіне қызмет жасаған адамдар жазаға тартылады. Кейбіреулері өлім жазасына кесілсе, 
кейбіреулері қамалады. Қамауға алынғандардың қатарында Мұса Сайрами да бар болып, терең білімі, 
ақыл-парасатымен ерекшеленіп, соның арқасында жазадан құтылады. Йақұб-бек үкіметінің Ақсу 
қаласындағы бас зекетшісі мырза Баба-бек Һисари Мұса Сайрамидың жоғары білімге ие, өте зейінді 
екендігін біліп, оны өзінің жеке хатшысы етіп тағайындайды.  

Сонымен Мұса Сайрами Йақұб-бек хандығы әкімшілігінде 1867 жылдан 1877 жылға дейін 10 жыл 
қызмет етеді. Ақсу облысының әртүрлі аудандарында салық жинау, тіркеу, есеп-қисап жұмыстарын 
жүргізеді. Атақты шығыстанушы ғалым В.В. Бартольд Мұса Сайрамиды 11 жыл бойы Йақұб-бектің 
тікелей қол астында жұмыс істеп, онымен жақындасып, тіптен бір кеседен шай ішкендігі туралы 
айтады [7, 214 б.]. Мұса Сайрамидың «Тарих-и амнийасынан» алынған мәліметтерді дұрыс аудармау 
нәтижесінде келіп шыққан бұл қате пікірді қазақстандық шығыстанушы В.П. Юдин түзетеді. Ол 
қолжазбаның осы мәселелерді айқындайтын мәтінін қайтадан тәржімелеп шығады. Нәтижесінде, Мұса 
Сайрами тікелей Йақұб-бектің емес, оның қызметкері мырза Баба-бектің қол астында 7 жыл жұмыс 
істегені дәлелденеді [8, 478 б.]. 1877 жылы Йақұб-бек хандығы Цин патшалығы тарапынан 
құлатылғаннан кейін, Мұса Сайрами туған жұрты Сайрамға қайтып келіп біраз уақыт өмір сүреді. 
Соңынан Ақсу қаласына оралып өмірінің қалған бөлігін шығармашылықпен айналасуға арнайды.  

Көрнекті тарихшы-ғұлама Мұса Сайрами «Тарих-и амнийа» атты үлкен еңбегімен қатар, «Тарих-и 
хамиди» атты ірі тарихи шығарманы жазып бітіргені белгілі. Мұса Сайрами сондай-ақ «Тазкират ул-
аулийа», «Дар баян асхаб ул-Кахф», «Қасида-и Сыддық», «Ғазалийат», «Салам-нама» деп аталған 
тарихи және әдеби шығармалардың да авторы.  

 Шыңжандық ғалымдардың зерттеулері бойынша Мұса Сайрамидың бүкіл ғұмырында жинаған 
байлығы кітап болып, оны ұзындығы және ені жарты метр келетін сандықта сақтаған екен. Соңғы рет 
сырқаты асқынып, туған жұрты Сайрамға қайтып келген кезде дүние-мүлік емес, сол сандыққа 
жинаған кітаптарын алып келген екен. Атақты тарихшы, өз заманының белгілі қоғам қайраткері Мұса 
Сайрами осы сырқатынан сауықпай, 1917 жылы қыркүйек айында дүниеден өтеді. Сандықтағы 
кітаптарды ағасы Ушур-ахун сақтайды. 1944 жылы Кучардан келген Байыз-қары есімді кісі Ушур-
ахуннан Мұса Сайрамидың «Тарих-и хамиди» атты еңбегін және бірнеше өлең жинақтарын алып 
кетеді. Өкінішке қарай, Шыңжанда «Мәдени төңкеріс» өріс алған жылдары Байыз-қары жер 
аударылып, оның кітаптары базарда сатылып кетеді. Сатылмай қалғандарын өртеп жібереді. Байыз-
қары алып кеткен «Тарих-и хамидидың» сол нұсқасының тағдыры беймәлім күйде қалады. Сандықта 
қалған кітаптарды 1954 жылы Ушур-ахун дүние салғаннан кейін, онымен қоштасуға келген діндар 
және оқымысты адамдар өзара бөліп алады. Қалғандарын Ушур-ахунның перзенттері сандықпен қосып 
бейіт басына апарып көміп тастайды [4, 265 б.].  
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ОРТАҒАСЫРЛЫҚ АРАБ НОВЕЛЛАСЫНЫҢ СЮЖЕТТІК НЕГІЗДЕРІ 
 

Ортағасырлық әдебиеттің ерекше сипатының бірі оның құрамына кіретін ескерткіштердің көптігіне 
қарамастан, кең хронологиялық шеңбердегі әртүрлі тақырыптар мен жанрлар болғанымен, олар 
әлемнің біртұтас моделін қалыптастырудағы оның көркемдік бейнесі болып табылады. Сонымен қатар, 
әлемнің тілдік бейнесі әрқашан шындыққа сәйкес келеді және ортағасырлық ескерткіштердің 
барлығын алып қарастырсақ немесе тек кейбіреуін ғана мысалға алсақ, іс жүзінде бірдей болып қалады. 

 «Адаб» новелласында ортағасырлық араб қоғамындағы түрлі кәсіп иелері туралы мәліметтер бар. 
Мұнда саудагерлер, қолөнершілер, қазылар, уәзірлер, халифалар, қайыршылар, әншілер мен 
ақындарды кездестіреміз.  

Ортағасырдың әлеуметтік жағдайы суреттелетін жанр ескерткіштеріндегі едәуір орынды қазылар 
туралы әңгіме, қызықты оқиға, анекдоттар алады. Бұл түсінікті де, өйткені адамдар өмірінде әрқашан 
түрлі дау-жанжал, шиеленістің шығатыны хақ. Әрі оны реттеуде үшінші жақтың [2, 158] төрелігіне, 
көбіне халифа не қазылар керек болған. Бұлар туралы барлық новеллалар ортақ схемалық үлгіде 
беріледі: 

1. Екі не одан көп кейіпкерлер мүлікті бөлуде, мұрагерлік құқыққа қатысушы жақындарда, 
залалды өтеуде, қарызды қайтаруда және т.б.  арасында қақтығыс (дау, жанжал) пайда болады; 

2. Осы дауды не жанжалды бітістіруде төрелік қажет, яғни қазы қатысуы; 
3. Қазы тыңдайды және жағдайды қарастырады; 
4. Үкім шығарады; 
5. Қатысушылардың үкімге деген қатынасы. 
Міне, сюжеттік тұрғыдан бұл новеллалар төреші және оның іске шығарған үкімі, яғни жоғарыдағы 

5 пункт сюжет элементтеріне сәйкес келеді. Қазылар не төрешілік жайлы новеллаларға тән ортақ нәрсе 
ортағасырлық араб қоғамындағы әдет-ғұрып, дәстүрлер, моральдық түсініктер, психология, іскерлік 
қатынастардың мінездері көрініс табады. Сонымен қатар төрешінің бейнесі де маңызды орынға ие 
болған. Әйгілі қазылардың өмірбаяндары туралы, шынайы тарихи фактілерге толы ғана емес, сонымен 
бірге өмірдегі қызық оқиғалар (қандайда бір істі қарау, тергеу жүргізу, үкім шығару) жайлы 
толыққанды жинақтар болған. Міне, осындай жинақтарда сол кезеңдегі адамдар тұрмысы кең тұрғыда 
ашылған.  

Мысалы, Саид Ибн Хабиб ат-Танухи деген қазы өзінің ат-Танухи нисбасы мен «Сахнун» (Лашын) 
лақабасының пайда болуын, сөйлеу мәнерін, киіну әдісін егжей-тегжейлі айтады. Жалғасы ретінде 
өзінің жүргізген ісі жайлы келесідей новелла айтылады: Бір көпестің әйелі түсінде о дүниелік болып 
кеткен жұбайының оған әлдекімнің 2000 алтынның қарыз екенін айтады, одан кейін төрешілік жасаған 
қазының сотқа арыз беруші көпестің әйелін жақтағандағы төрелігінің бірегейлігі айтылады [8,110]. 

 «Адаб» новелласы көбіне жағдаятқа құрастырылған жанр болып саналғандықтан, ондағы ең 
басты кейіпкер – халифа. Мысалы, жоғарыдағы ат-Танухидің тарихи жинағында Хамданилер әулетінің 
мүшелері, соның ішінде әйгілі Сайф ад-Даулә (916-967) болса, Бакр ибн Хиджа жинағында – ертегілер, 
тарихи оқиғалар мен анекдоттар кейіпкері – Харун ар-Рашид,  әл-Абшиха жинағында – әл-Мансур (VII 
ғасырдағы аббас әулеті) халифалар бейнелері көрінеді. Новелладағы халифа – қарапайым 
жағдайлардағы құпиялыққа оралған «зор да азулы тұлға». Дегенмен, халифа – әдеби бейне. Өйткені 
антологиялардың бірде-бірінде Харун ар-Рашид жөніндегі анекдоттар жоқ. «1001» түн ертегісінен 
басқасы негізінен шынайы фактілер мен жағдайларға құрастырылған новеллалар. Егер батырлық 
эпостарда билеушінің басты ісі – жорықтардағы ерліктері болса, новеллада қаскүнемдік, құпия-сырлар, 
шиеленіске толы сарай өмірімен байланысты билеушінің данагөйлігі көрсетіледі [2, 161]. Новеллада 
рухтың табандылығы, батылдық, бірбеткейлік және мақсатқа жетудегі талпынушылық жырланады. 
Мысалы, Сахл ибн Харун өзінің «Жолбарыс пен түлкі» жинағында Харун ар-Рашид жөнінде «Билеуші 
шаттықта болсын, қаһарда болсын өлім жазасына бұйрықты бере алады..» [10, 62]. 

 Айта кететін жәйт, новелла жанрында бірнеше сюжет типтері кездеседі. Ортағасырлық 
новеллада негізінен теологиялық сюжет басымдылық танытады. Бұларды теологиялық сюжеттің діни 
ағартушылық, насихаттық сипатқа негізделгенін байқаймыз. Сондықтан бұл новеллларда мынадай 
сюжеттер орын алады:  

І сюжет: 
1. Қуғыншылық көрген пайғамбар не оның сахаба, серіктестері; 
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2. Олардың тобыр тарапынан жәбір көруі; 
3. Ел ішінен жақтастардың табылуы; 
4. Жақтастардың өз ұстанымдарына берік екенін дәлелдеуі. 
ІІ сюжет: 
1. Белгілі жағдаятқа байланысты сұрақ туындау; 
2. Сұрақ жауабының айқындылығы; 
3. Айқын жауапты теріске шығару және оны дәлелдеу. 
ІІІ сюжет:  
1. Жақсы адамға жазықсыз айып тағылуы; 
2. Жақсы адамның тағдырға мойынсұна айыпты қабылдауы; 
3. Кездейсоқ куәгердің пайда болуы; 
4. Жазықсыз адамның ақталуы. 
ІҮ сюжет: 
1. «Зор тұлғаның» келеңсіз жағдайға түсуі; 
2. Оны танымаған жәбірлеушілердің қиянаты; 
3. Жазықсыз қуғында не әділетсіздікке түскен жүрген абзал адамның араша түсуі; 
4. Өзін танытқан «зор тұлғаның» қуғындағы адамға қатысты әділеттілік орнатуы. 
Тарихнамалық және діни бағытта құрылған әділетті төрт халифалар туралы новеллалар («Абу Бакр 

ас-Сиддықтың қасиеті», «Абу Бакр ас-Сиддықтың батылдығы») әдептілік тұрғысынан ерекшеленеді 
[10, 68]. 

Новелла әлемінде билеушінің тұлғасы кең таралғанын көреміз. Билеуші тұлғасының бірнеше 
түрлерін айқындауға болады: 

1. Пайғамбар және оның сахабалары. 
2. Төрт ізгілікті халифа. 
3. Білімді де әділетті әміршілер. 
4. Жауыз билеушілер. 
Келесі жерде «адаб» новелласы жанры, әсіресе, ортағасырлық араб қалаларының гүлденген 

дәуірінде өз дамуының шыңына жеткендігін айта кету керек. Соның нәтижесінде жаңа кейіпкерлер 
мен бейнелер, жаңа сюжеттік колллизиялар мен жаңа қақтығыстар орын алған болатын. Сол 
қалалардағы қызықтың орталығына айналған шығыс дүниесіндегі базардың, яғни көпес пен 
саудагердің орны бір бөлек.Әдетте көпес не бағдаттық атына сәйкес новелла фонын беретін оның 
саудасы негізгі шиеленіске не қақтығысқа алып келеді. Мұндағы басты нәрсе адалдық пен 
пайдакүнемдік,  жомарттық пен сараңдық, жүрексіздік пен батылдық арасындағы қақтығыстарға 
құрылған. 

Сонау заманнан бері Таяу Шығыс өмірі мен тұрмысындағы балгер-құмалақшылар, жұлдызшылар, 
түс жорушылар бейнелері өте кең таралған болатын.Сондықтан бұндай жандар да новеллада орын 
алмауы мүмкін емес еді. Каһиндер (كاھن) туралы «كتاب البیان و التبیین» атты шығармасында әл-Джахиз де, 
ат-Табари («Харун ар-Рашид түстері») де жазып кеткен. Өйткені ортағасырлық шығыс қала-
ауылдарында түс жорумен түске сену кеңінен таралған болатын. 

  «Адаб» новелласындағы әрекет сол бір қалада, сарайда, базарда не үйде орын алып жатады. 
Мұның өзі бар-жоғы 2 (өте аз жағдайда 3-4, 7-8 жететін) кейіпкердің қатысуы мен шектеулі кеңісте 
орын алуына байланысты. 

Әрине, ортағасырлық араб новелласындағы ала-құла топтан құралған кейіпкерлері мен 
сюжеттерінің әртүрлілігі сол дәуірдегі орташа адамның қайғы-қасіреті, уайымы мен сол кезеңнің 
көрінісі ғана емес, бұл кезеңді пайымдау мен оны бағалау болып табылады [6, 67-71].  

Шындыққа баға беруді мақсат еткен «адаб» новелласы өзіндік әлемді сезіну мен эмоциялы-
бағалаудың теориялық, идеологиялық, моральдық проблемасының апробациясын жүргізумен қатар 
өмірлік реалияларды эстетикалық және идеологиялық тұрғыдан игеру болды.  

Сонымен ортағасырлық араб новелласы жанр ретінде пайда болғаннан 400 жылдай шамасында 
дами отырып, тарихи өткеннің ұжымдық қорытындысы және кезеңнің тарихи санасы болып табылады. 
Егер жазушы Стендаль романды үлкен жолдағы айнаға теңесе, ортағасырлық араб новелласы 
Халифаттағы қалалық алаңдардағы, билеуші сарайларындағы, қолөнершілердің шеберханаларындағы, 
жай ғана көшелердегі – көптеген кішкентай айналар іспеттес. Бұларды оқуға, өз сөзімен айтуға, көңіл 
көтеру үшін, ғибрат үшін еске түсіруге мысал бола алады. Сондықтан «адаб» новелласы терминіне 
қосыламыз [9, 176]. Новелла ертегі, аңыз, мақыл-мәтел, анекдот, өсек, памфлет, өмірбаян, астарлы 
әңгіме, уағыз, нақыл сөздермен іргелесе жанрлық шектеу немесе стилистикалық, тілдік канондарды 
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білмеген. «Адаб» новелласы көркем мәдениет тарихының дереккөзі ретінде бізге, негізінен, 
кезеңнің әлеуметтік-психологиялық жағын жеткізген.  

Қорыта келгенде, араб әдебиетінде новелла жанры батыстық новелла ықпалында қалыптасып, 
дамығанымен, осы жанрға ұқсас «мақама», «ләйали», «адаб» сынды араб әдебиетінің төл жанрлары да 
новелланың ХХ ғасырда қарқынды дамуына септігі тиген деп айта аламыз. Әсіресе кейіндері 80-90 
жылдарда орын алған постмодернистік новеллалардың генезисі сонау мақамамен байланысты деп 
тұжырымдауға болады. 
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ИБРАХИМ АБД ӘЛ-МАЖИДТІҢ «ҚАБЫРҒА» ӘҢГІМЕСІ 

 
Берілген мақалада мысырлық жазушы Ибрахим Абд әл-Мажидтің шығармашылығы сөз болады.  

Мақалада Ибрахим Абд әл-Мажидтің негізгі  "فضاءات" (Кеңістіктер) әңгімелер жинағының үшінші 
тобынан алынған "الجدار"  (Қабырға) әңгімесіне талдау жасалынады және жан-жақты зерттеледі.  

Кілт сөздер: Ибрахим Абд әл-Мәжид, новелла, рәміз, қабырға, бала. 
 

Эта статья посвящена творчеству египетского писателя Ибрахима Абд аль-Маджида. В статье 
анализируется рассказ «الجدار» из третьей группы рассказов, написанных Ибрахимом Абд аль-
Маджидом «فضاءات» (Пространства). 

Ключевые слова: Ибрахим Абд аль-Мажид, рассказ, символ, стена, мальчик. 
 
This article deals with the work of the Egyptian writer Ibrahim Abd al-Majid. The article analyzes the 

narrative of  "الجدار"from the third group of stories written by Ibrahim Abd al-Majid which is named  "فضاءات"
(Spaces). 

Keywords: works of Ibrahim Abd al-Majid, short story, symbol, wall, boy. 
 
Ибрахим Абд әл-Мажид - романдар мен новеллалар жазған мысрлық жазушы. Оның "فضاءات" 

(Кеңістіктер) деп аталатын әңгімелер жинағы бес топқа бөлінген. Әңгімелердің әрқайсысы әр түрлі 
уақытта жазылған. Алайда жазылу стилі бойынша бір-бірімен ұқсас келеді. 

Солардың ішінде оның "الجدار" (Қабырға) әңгімесі. Бұл әңгіме 1988 жылы жазылған.  Оқиға 
сюжетіне тоқталатын болса, мұнда басты кейіпкер – кішкентай бала адасып жүр, ол өзінің үйін таппай 
жүр, ол қайда бармаса да, оның алдында үнемі қабырға пайда болады.. «Ары қарай, күн батады және 
оның артынан шуақтарын шашып жаңа күн туады», - деп үмітпен жазып келе жатып: «ал бала өз үйін 
қайтадан іздейді, оның алдынан қайтадан қабырғалар пайда болады..» деп жазып, оның әлі де 
тығырыққа тірелген күйінен шықпағанына меңзейді. Одан кейін: «бала үйін тапты, бірақ ол үйдің 
кірерге не есігі, не терезелері жоқ» - деп жазады. 

Әңгіменің басын жазушы баланың аяқ киімін сипаттаудан бастайды. Балаға қара түс ұнамайтынын, 
ол баланың қоңыр аяқ киімінің қап-қара болып кетуін сипаттау арқылы баланың көп уақыттан бері 
адасып жүргенін сипаттайды. Әңгіменің осы жерін автор былайша жазады: " ،كنت أمشى على أطراف قدمي
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 Жаяу жүріп келе жатып, қара» – "فرأیت حذائي البني صار أسود، و أنا ال أحب اللون األسود أبدا، و أعشق اللون البنى منذ طفولتي
аяқ киімім қап-қара болғанын көрдім, ал мен қара түсті мүлдем жақсы көрмеймін, ал қоңыр түсті болса 
кішкентай кезімнен жақсы көремін» [2, 654]. Мүмкін ол аяқ киімін тазалап, қалпына келтіре алмаған 
болар. Біріншіден, бұл жолдар арқылы жазушы басты кейіпкердің өзіне ұнамайтын халде екенін және 
сол халден шыққысы келетіндігіне меңзейді. Екіншіден, «оған не себеп болды?», - деген ойға келеміз. 
Сол сұрақтың жауабы әңгімені оқу барысында өздігінен-өзі шыға келеді. Ол бала көшелердің арасымен 
адасып, үйін таба алмай, шарасыз күйде қалды. 

Әңгімені жалғастыра отырып автор баланың қалаға кіріп, көшелердің қаңырап бос қалғанын, тірі 
жан жоқтығын жазады. Яғни: "ثم رأیت نفسي أدخل المدینة من باب واسع قدیم، و أرى الشوارع خالیة من الحركة و الناس" – 
«Артынан үлкен ескі қақпа арқылы қалаға кірдім. Көшелердің қозғалыссыз, бос, тым-тырыс екенін 
көрдім» деп, автор қалаға кіргендегі, сол қаланың жағдайын сипаттап, көшелерінде тірі жан, қозғалыс 
жоқтығын сипаттайды [2, 654]. “Көшелерде неге адамдар жоқ?”  деген сұраққа жауап бірнеше болуы 
мүмкін. Ол даладағы ауа-райының көшеге шығуға қолайсыздығы болуы мүмкін. Алайда, көшелердің 
бостығын біз елдегі бейбітшіліктің жоқтығымен байланыстырдық. Далаға шығу қауіпті болғандықтан, 
сонымен қатар жұрттың біраз бөлігі шығанақ елдеріне көшіп кеткендіктен адамдар аз деген 
тұжырымға келдік. Ол ойға біз жазушының "تمارین على األحالم" (Армандарға жаттығу) әңгімесін оқи 
отырып келдік. Ол жерде жазушы басты кейіпкердің достары «бай елдерге» жұмыс істуге кетіп 
қалғандығын жазады.  

Автор өз әңгімесін ары қарай жалғасытра келіп, бір көшеге кіріп, ол көшеде кішкентай балалардың 
ойнап жүргенін, ал аналары болса балкондардан мойындарын соза қарап тұруларын жазады. " قابلنى شارع

بنطالى، و تظھر نساء تطل -ل جھة یتعلقون بطرف  دخلت فیھ، فرأیت نفسي ازداد طویال، و تعلو ھامتى سطوح العمارات، و یظھر أطفال من ك
-من الشرفات رافعة أعناقھا"   “Алдымдағы көшеге кірдім, бойым өсіп кеткендей болды, ал басым 

ғимараттардың төбелеріне жетті, ілініп  тұрған панталондардың шет жақтарынан балалар көрінеді 
және балкондардан мойындарын соза қарап тұрған әйелдер көрінеді” [2, 654]. 

Ол қайда барса да, қай көшеге кірсе де, алдынан үлкен темір қабырға пайда болатынын, күн шуағы 
көрінбей, үміті үзіліп көңілсіз қалған баланың жағдайын сипаттайды. Өзінің бұл әңгімесінде күннің 
шуағы да көрінбейді деп ауыспалы мағынада тіптен үміттің шуағы да жоғын айтады. Осылайша 
Ибрахим Абд әл-Мажид Египеттегі панасыз қалған адамдардың, әсіресе кішкентай жетім балалардың 
жағдайын сипаттайды. «Ол бала неге адасып қалды? Оның ата-анасы бар ма?», - деген сұрақтар пайда 
болады. 

Оның үйін таппай жүруін интерпретациялау үшін біз «үй» сөзінің символикалық мағынасын 
қарастырдық. Н.А. Истомина өзінің «Символдар сөздігінде» былай деп жазады: «В некоторых 
культурах дом – это место встреч для общих совещаний, праздников и дней скорби... 

Для психологии подсознания дом является важным символом, возможно, как в мечте: «Важные 
сны говорят просто о доме... Что происходит «в доме», то творится и у нас внутри. Фрейдистская 
психология приписывала символический дом матери и женщине в половом либо «рождающем» 
смысле. В образе дома также заложено больше женски-материнского, нежели мужского. В связи с этим 
каждый сновидец может сам стать олицетворением приведенного в порядок либо в упадке, старого или 
нового дома из своего сна» (Аеппли)». [3, 207-208] 

«Үй» сөзінің символикалық мағынасына сүйенетін болсақ, үй – ол ана. Үйдің тағы да бір мағынасы 
ол адамдардың жиналатын жері. Ендеше, біз екі тұжырымға келе аламыз, біріншіден, ол бала анасын 
іздеп жүр. Екіншіден, үйді таппай жүрген бала адамдардың жиналған жерін, қоғамды таппай жүр. Ол 
қоғамдағы бірліктің жоғалғандығына меңзегендей болады. 

Басты кейіпкердің тұрмыс жағдайы нашар екенін оның «ескі желбабынан» көре аламыз. Сонымен 
қатар ол бала жол таппай жүргенін жазылған. Әңгіме атауының өзі «Қабырға» қандай да бір тығырыққа 
теңеуді білдіреді. «Сөйтіп адасып жүрген балалар қаншама, олардың тағдырын кім шешпек?» - деген 
сияқты сұрақтарға жетелейді. Оқырманды ары қарай ойлауға шақырады, кейіпкердің тағдыры не 
болмақ. Сол кейіпкердің тағдырын шешу арқылы мысыр халқының да тағдырын шешуге 
итермелегендей болады. Яғни, жазушы өз ойын тура мағынада жеткізбей, ауыспалы мағынада, барлық 
жетім балалардың жағдайын бір жетім баланың бейнесі арқылы сипаттайды." الشمس كانت تمضي إلى المغیب

-» رعة مجیىء اللیل فكان ھناك ضوء شفیف غریب القوام، و مدھش في لونھ األبیض..."في سرعة أكبر من س  «Күн тез батып бара 
жатты, түннің ерекше бір жарығы болды және ақ түсті жарық бір ғажайып болып көрінді» - сол 
ғажайып жарықта бір үміт сезілгендей деп жазып, ары қарай: " ا رحت أدعك عیني بكفي الصغیرتین، و أبكي، لكني أیض

-» مدركا أني طفل حقیقي لھ صوت بكاء اللیالي السابقة نفسھا"  «Бірақ мен сол әр түн сайын жылайтын кішкентай бала 
мен екенімді түсініп, екі көзімді жұмып жылай бастадым» - деп жазушы өзін сол тығырыққа тірелген, 
кішкентай жетім балаға теңейді [2, 655]. 
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Жалпы «Қабырға» сөзінің мағынасы қандай? Белгілер мен символдар энциклопедиясында 
«қабырға» сөзіне келесідей анықтама беріледі: «Стена – символ стойкости и постоянства, 
незыблемости и неприступности, защиты и опоры. Стена – самый надежный оплот... Но есть у стены 
и обратная сторона. Эта теневая сторона стены символизирует жесткое ограничение, духовную 
неволю, непреодолимую преграду и разделение («стена отчуждения», «стена непонимания» и т.д.)» 
[5].  

“Wall. Its significance is diverse, depending upon which of its different characteristics is taken as 
fundamental. In the Egyptian system of hieroglyphs, the wall is a determinative sign conveying the idea of 
‘rising above the common level’ (19); clearly the predominant sense here is that of its height” [6, 362-363]. 

Джон Кирлоттың бұл сөздеріне сүйенетін болсақ, Ибрахим Абд әл-Мажид басты кейіпкерге сол 
қабырғадан асып түсу керек демекші. Ол қабырғадан асып түсу үшін балаға батылдық, күш пен 
шыдамдылық керек. Бірақ бала алдынан пайда болған қабырғаға қарап, кері бұрылып, қабырға жоқ 
жерлер іздейді. Бірақ басқа көшеге бұрылған кезде де, қабырға жоқ жерде, оныың алдында жаңадан 
қабырға пайда болады. Автор бұл жолдар арқылы бала қай көшеге кірмесе де, қайда бармаса да, 
алдынан қабырға пайда болатынын жазу арқылы, адам қандай істі бастамаса да, қиыншылыққа тап 
болатындығына меңзегендей болады. Бірақ ол қиыншылықтарға жеңілуге болмайтынын айтқысы 
келгендей болады. Ары қарай «Символдар сөздігінде» «қабырға» сөзі келесідей сипатталады: 

It expresses the ideas of impotence, delay, resistance, or a limiting situation. Now, the wall seen from 
within as an enclosure has a secondary implication of protection which, according to its function and the 
attitude of the individual, may even be taken as its principal meaning. [6, 362-363] 

Джон Кирлоттың берген «Қабырға» сөзінің екінші мағынасында ол шарасыздықты, қарсылықты 
немесе шектеулі жағдайды білдіреді. Сонымен қатар, «қабырға» сөзі тағы да қорғау мағынасын 
білдіреді және ол осы сөздің негізгі мағынасы болып табылады. Олай болса, бұл әңгіменің атауының 
өзі екі  дуальді мағынаға ие. Бір жағынан ол кішкентай балаға кедергі, үйін табуда бөгет болса, екінші 
жағынан қарасақ, мүмкін ол қабырға баланы бір жамандықтан сақтаған болған шығар.  

At the same time, this image has another term of comparison, that of matter as opposed to spirit (4). It 
should be noted that the symbolism in the latter case remains unchanged, since matter corresponds to the 
passive or feminine principle, and spirit to the active or masculine”.  

Үшінші мағынасында Джон Кирлот «қабырға» сөзін бостандықтың антонимі ретінде түсіндіреді. 
Яғни, қабырға адамды шектейді, оның бостандығына шек қояды. Сонымен қатар, ол қабырғаны 
өзгеріссіз, пассивті, консервативті бір қалыпқа теңейді және активті талпынысқа, күш-жігерге 
ынталандырады. [6, 362-363] 

Берілген әңгімені оқи отыра біз «қабырға» сөзінің бұл жерде көбінесе адам бостандығын шектейтін, 
консервативті, шарасыз қлып деген мағыналарға ие екендігін көре аламыз. Өйткені кішкентай бала 
қайда барса да алдынан қабырға пайда болатынын жазып, оның тығырыққа тірелгендігін, қабырға 
оның алдында бөгет болып тұрғандығына меңзейді. Бірақ, мүмкін бұл «қабырға» жақсы мақсаттарға, 
яғни адамдарға қорған болу мақсатына қолданылу керек болған, алайда ол өзінің барлық негативті 
тұрғысында сипатталып тұр. 

Ибрахим Абд әл-Мажид әңгімесіндегі бала сөзінің символдық мағынасына келетін болсақ, Н.А. 
Истоминаның айтуы бойынша бала ол пәктіктің, тазалықтың, болашақтың белгісі. Бәріміз де өзіміз 
жетпеген жетістіктерге балаларымыз жетуін қалаймыз. Сондықтан да, көп жағдайда бала болашақта 
орындалуы мүмкін потенциалды мүмкіндіктер символы ретінде қарастырылады. Сол сияқты бала 
адамның жақсы жаққа өзгеріп, өзін шыңдау үшін қайта туған адамның символы ретінде де 
қарастырылады[3, 515]. Бала ықылас пен тазалықты білдірген соң көбінесе адамның жаңа туғандағы табиғилығын 
білдіреді.  
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О РОЛИ И МЕСТЕ ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ВОСТОЧНОМ ОБЩЕСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ 
ЯПОНИИ).  КРАТКИЙ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР  

 
            В данной статье приводится краткий историографический обзор основных работ по 

вопросам, связанным с такими понятиями, как «традиция», «традиционализм», «современность», 
«модернизация», взаимодействию и взаимоотношениям данных явлений по ходу исторического 
развития. Особое внимание уделено феномену традиции, ее роли и месту в современном, казалось бы, 
посттрадиционном восточном обществе.   

Ключевые слова: традиция, традиционализм, модернизация, современность, соотношение.  
  

          Бұл мақалада «дәстүр», «дәстүршілдік», «қазіргі заман», «модернизация», тарихи даму 
барысында осы құбылыстардың өзара әрекеттестігі мен өзара әрекеттесуі сияқты түсініктерге қатысты 
мәселелер бойынша негізгі еңбектердің қысқаша тарихи шолуы қарастырылған. Дәстүрдің 
феноменіне, оның заманауи, кейінгі дәстүрлі шығыс қоғамдағы рөлі мен орнына ерекше назар 
аударылады. 

Түйін сөздер: дәстүр, дәстүршілдік, жаңғырту, қазіргі заман, өзара қатынас. 
 

  
    This article provides a brief historiographic review of the main works on issues related to such concepts 

as “tradition”, “traditionalism”, “modernity”, “modernization”, the interaction and interrelations of these 
phenomena in the course of historical development. Particular attention is paid to the phenomenon of tradition, 
its role and place in the modern, seemingly post-traditional oriental society. 

Keywords: tradition, traditionalism, modernization, modernity, correlation. 
 
        Общеизвестно, что в нашем быстро меняющемся мире такие понятия, как «развитие», 

«модернизация», «прогресс» являются ключевыми для любой страны, стремящейся быть успешной и 
занимать лидирующие позиции в мире. В то же время, в эпоху глобализации, слияния границ между 
культурами, для молодых независимых государств, которые находятся в процессе обретения своей 
идентичности, существует опасность утратить надлежащий баланс между сохранением своих 
традиций, уникальными особенностями, унаследованными от предыдущих поколений, аутентичными 
компонентами культуры, с одной стороны, и модернизацией общества, которая необходима для 
развития страны и даже выживания, с другой. Однако, как мы видим из истории, феномены традиции 
и современности не совсем противоположны друг другу, и одно даже можно использовать для другого. 
Например, при попытках мобилизовать определенное общество и распространения идей модернизации 
руководство стран часто пытается найти похожие примеры в прошлом народа, пытаясь провести 
параллели и использовать исторический опыт. В данной работе будут приведены некоторые 
конкретные исторические примеры.   

    Более того, традиционализм как идеология, предотвращающая любые инновации и изменения, 
может быть использован в процессе модернизации. Его функции состоят в том, чтобы определить 
границы этого процесса, установить рамки, в которых пойдет модернизация, поэтому 
фундаментальные основы общества, границы, за которые не следует идти в пользу чисто 
экономического кажущегося успеха, не будут нарушены.  

По мнению некоторых исследователей, традиционалистские инструменты являются на самом деле 
теоретическими, они необходимы для понимания принципов, которыми мы должны 
руководствоваться [1].  

Более того, как мы видим из работ наиболее крупных исследователей вопросов, связанных с 
концепциями «современности», «модернизации», «традиций», «традиционализма», их взаимосвязями 
и соотношением. Как показывает практика, взаимоотношения между, казалось бы, 
взаимоисключающими понятиями гораздо более сложны, чем может казаться на первый взгляд, или 
же исходя только из общепринятых определений.  

И даже в современный период, когда, казалось бы, глобализация размывает культурные ландшафты 
даже наиболее самобытных стран и регионов, местные культурные особенности, традиции, играют 
важную роль в каждом конкретном случае модернизации.  
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    Один из крупнейших исследователей вопросов, связанных с переходом от традиционных 
обществ к современным, Ш.Н. Эйзенштадт, не согласен с мнением, что культурная модель 
современности, получившая развитие в нынешней Европе, и основные институты, возникшие там, в 
конечном счете завоюют  все модернизирующиеся и современные общества, и с распространением 
модернизации они будут преобладать во всем мире. При опровержении данного мнения автор 
использует концепцию «множественных современностей» [2, с.1].  

В целом же, говоря о  значении термина  «множественные современности», Ш.Н. Эйзенштадт 
отмечает, что модернизация и вестернизация не идентичны, и западные модели модернизации не 
являются единственными «аутентичными» модернизациями, хотя он и признает их исторический 
приоритет и роль основной  точки отсчета для других моделей [2, с. 2-3]. 

Некоторые исследователи восточных стран, осуществивших успешную модернизацию, также 
отмечают большое влияние местных специфических особенностей – традиций, менталитета, 
исторического наследия. Наиболее примечательным видится пример Японии, являющейся первым из 
«азиатских тигров» и показавшей пример остальным странам региона.    

  В частности, А.Н. Мещеряков отмечает успехи, достигнутые страной всего за полвека, в течение 
которых страна, избравшая до этого путь изоляции от окружающего мира, сумела стать мощным 
государством, с которым принято считаться, сформировав современные армию и промышленность. 
Данная модернизация заслуживает еще большего внимания в контексте нациестроительства, потому 
что, как отмечает автор, само население архипелага до начала эпохи Мэйдзи даже не считали себя 
единой нацией, а связывали свою идентичность с княжествами В силу изолированности восприятия 
самих себя как жителей всего архипелага, в противовес пришельцам, не требовалось. Но после 
открытия границ страны и контактов с внешним миром население стало задаваться вопросом о 
различиях между ними и представителями Запада. И всего за одно поколение японская идентичность 
утвердилась в умах людей. Таким образом, прогресс, достигнутый в Японии в результате 
модернизации в эпоху Мэйдзи, считается беспрецедентным. Но одной из самых характерных 
особенностей данной модернизации является то, что она во многом была основана на коренных 
японских традициях, с использованием специфических примеров  из истории Японии в качестве 
аналогов. Автор подчеркивает основную роль преобразований эпохи Мэйдзи, отмечая, что именно они 
послужили основой для последующих успехов ХХ века, «японского чуда» 1960-х годов.  

Пример данной модернизации в Японии интересен прежде всего спецификой «стартовых условий», 
так как что ранее страна была вообще изолирована от окружающего мира, в период Сёгуната Токугавы, 
предшествующий периоду реформ, въезд и выезд из страны были запрещены. Соответственно, эпоха 
Мэйдзи была охарактеризована радикальными переменами в мировоззрении населения архипелага. 
А.Н. Мещеряков подчеркивает, что сам процесс формирования японской нации был 
результатом правления Мэйдзи и проходил под непосредственным влиянием Запада, но при этом 
с некоторыми особенностями, характерными для Японии. В частности, император являлся 
своего рода символическим центром, вокруг которого нация «склеилась» в единое целое  [3, с. 5-
6]. 

Таким образом, можно говорить о том, что для модернизации и формирования современной 
японской нации в данном конкретном случае был использован пример из прошлого (из периода, 
предшествующего  Сёгунату Токугава). 

   Исследователями также подчеркивается такая черта японского менталитета, которую принято 
считать типичной именно для традиционных культур, как цикличное понимание истории, движение 
по кругу, в процессе которого ничего нового возникнуть не может принципиально. Основной 
тезис японского традиционализма, таким образом – восстановление в новом цикле старого, а не замена 
этого старого новым.   Именно это и предопределяет такую предпосылку японского традиционализма, 
как эстетизация и уважение естественного течения времени [4, с. 288-293].  

  Останавливаясь более подробно на данном аспекте традиционализма, следует отметить, что 
исследователи данного философского направления особый упор делают на взаимоисключение 
«истории» современного человека и сакрального «космоса» человека традиционного. Жизнь по 
линейному времени противопоставлена цикличности, «космосу». Если первая служит причиной 
потери покоя, осмысленности, то вторая помогает обрести почву под ногами традиционному человеку. 
Кроме того, в традиционализме имеет место  отрицание истории и неприятие линейного времени [5, 
сс. 74-76].  

    Возможно, именно данная черта традиционного японского мировоззрения и послужила на 
практике причиной относительно хорошего в последующем отношения    императора к последнему 
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сёгуну Токугава –  Ёсинобу. При этом, А.Ф. Прасол отмечает, что отношение с ходом времени все 
улучшалось [6, с. 434].  

     При этом в процессе реформ эпохи Мэйдзи в Японии происходил поиск соответствующего, 
подходящего именно для их страны, баланса между собственными традициями и новым образом 
жизни. Так, уже в начале XX века активно проводимая модернизация послужила причиной 
общественных обсуждений, сравнения «настоящей» культуры как прекрасного, традиционного образа 
жизни, и появляющихся моделей городского общества (к примеру, вовлечение женщин в работу на 
предприятиях, как раз происходившее в вышеуказанный период). В целом как традиция, так и 
современность были увязаны с понятием «бунка» (культура). Исследователи подчеркивают, что 
данный термин стал действительно актуальным в период активных реформ [7, с. 3]. 

   Таким образом, наблюдения исследователей подтверждают мнение Ш.Н. Эйзенштадта, что 
гомогенизирующие и гегемонистские предположения о западном типе модернизации не соответствуют 
действительности. Ученый также подчеркивает, что жизнь показала огромное количество путей 
организации экономической и политических структур, урбанизации, современного образования, 
семейной жизни,  массовой информации, семейной жизни и индивидуалистических ориентаций; 
возникло так много различных идеологических и институциональных моделей. Таким образом, автор 
обращает внимание на то, что данные модели не являются простым продолжением   традиций 
соответствующих обществ в современную эпоху. Эти модели были исключительно современными, 
хотя на них и повлияли конкретные культурные предпосылки, традиции и исторический опыт. При 
всех моделях была разработана отчетливо современная динамика и способы интерпретации, для 
которых первоначальный западный проект представлял собой ключевой (и обычно двойственый) 
ориентир.  Многие из движений, развивавшихся в незападных обществах, формулировали 
вопросы с ярко выраженным антизападным или даже антимодернистким содержанием, но при 
этом все эти движения были явно современными [2, с. 2]. 

При этом, по мнению исследователя, это относится не только к различным националистическим и 
традиционалистским движениям, возникшим в этих обществах примерно с середины XIX века до 
Второй мировой войны, но также и к более современным фундаменталистским движениям. Автор 
рассматривает историю современности как непрерывный процесс формирования и воссоздания 
множества культурных программ. При этом социальные субъекты этих реконструкций имеют 
разные программы и понимание современности, и в целом их взгляды очень разные. Понятие 
«множественные современности» предполагает, что современность – это  не то же самое, что 
вестернизация. Ш.Н. Эйзенштадт не рассматривает западные модели современности как единственно 
«подлинные», хотя признает их исторический приоритет и их роль в качестве основного ориентира для 
других случаев. В свою очередь, если мы признаем множественность таких постоянно развивающихся 
«современностей», возникнет проблема общего ядра современности. В связи с этим Ш.Н. Эйзенштадт 
отмечает, что современные проекты (по крайней мере, в их классическом понимании) исчерпаны из-за 
глобализации, потому что многие из компонентов нации (в ее классическом варианте) в настоящее 
время разлагаются и распадаются [2, с. 2-3]. 

С.П. Хантингтон также отметил некоторую двусмысленность концепции «модернизации». Еще в 
1971 году исследователь упомянул, что не совсем ясно, в чем разница между «современным» и 
«западным». Поскольку теория модернизации не создала модель западного общества 
(западноевропейское и североамериканское общество конца XX века) для сравнения с моделью 
современного общества. Их обычно понимают как практически идентичные. Но ученый признает, что 
для незападного, несовременного общества процессы вестернизации и модернизации могут быть очень 
разными. Здесь автор также приводит пример Японии: «… поэтому неудивительно, что японский 
ученый должен взять на себя инициативу в прямой постановке вопроса о том, сколько 
современности является западным и сколько западного общества является современным. Как 
два современных общества, одно из которых не западное, похожи друг на друга по сравнению с двумя 
западными обществами, одно из которых не современно? (Следует также отметить, что «незападный», 
как и «несовременный», является остаточной концепцией: различия между двумя незападными 
обществами вполне могут быть больше, чем различия между любым незападным обществом и 
западным обществом)» [8,  pp. 294-295]. 

Другой аспект модернизации, рассматриваемый С.П. Хантингтоном, - это      связь между 
современностью и традицией. Автор упоминает, что в соответствии с более простыми теориями 
модернизации между ними существует связь с нулевой суммой: когда современность растет, традиции 
исчезают. 
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Ученый утверждает, что современность во многом не вытесняет традицию, а дополняет ее: 
«Современные практики, верования, институты просто добавляются к традиционным». При этом 
современность и традиции не являются взаимоисключающими. Особый интерес вызывает его 
утверждение, что современное общество не просто современное, оно современное и традиционное 
[8, pp. 295-296]. 

В этой связи мы можем привести мнение Дж. Александра, который согласен с тем, что антиномия 
между «современностью» и «традицией» может быть выражена в противоречии между «как мы всегда 
это делали» и «как мы это делаем в настоящее время». Автор отмечает, что «в последние несколько 
веков мы находимся в странной ситуации утраты наших традиций – поэтому мы можем 
говорить о себе, живущих в «посттрадиционных обществах», - и тем не менее, мы  находим 
традиции повсюду» [9, p. 6].  

С.П. Хантингтон отмечает даже случаи слияния этих установок и моделей поведения, в то время 
как в других случаях он наблюдает комфортное сосуществование, «несмотря на кажущуюся 
несовместимость всего этого». Более того, возможно не только сосуществование, но и в некоторых 
случаях традиция может быть укреплена путем самой модернизации, давая жизнь некоторым 
значительным компонентам существующей культуры, например, использованию современных средств 
массовой коммуникации для распространения некоторых традиционных ценностей. [8,  pp. 295-296]. 

 Принимая во внимание вышеуказанные исследования вопросов, связанных с соотношением 
«традиции» и «современности», «модернизации», можно сделать вывод, что единой модели 
модернизации как таковой не существует, и саму модернизацию нельзя сводить к вестернизации. 
Конечно, у модернизации имеются основные, стержневые элементы, но у каждой страны и нации 
имеются свои особенности, во многом определяющие развитие, и таким образом, каждая модель 
модернизации, реализуемая на практике, является, по сути, уникальной. А традиции служат не только 
ограничителем модернизации, но и, в определенных случаях, определяют ее ход и направление.   
Несмотря на то, что, современное общество считается посттрадиционным, именно традиции во многом 
определяют суть, наполнение этой современности.  
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                  УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЯ - АБУ БИШР МАТТА ИБН ЙУНУС 
 

Абу Бишр Матта ибн Йунус аль-Куннаи  сыграл важную роль в передаче работ Аристотеля 
исламскому миру. Абу Наср аль-Фараби считает его своим учителем как переводчика 
аристотелевского органона, с одной стороны, и как человека широких философских взглядов, с другой 
стороны. Его переводческая деятельность стала логическим продолжением традиций  перевода, 
возникших на исламском Востоке в период Аббасидского халифата. 

Ключевые слова: Абу Бишр Матта ибн Юнус, перевод, философия, Абу Наср аль-Фараби 
 
Абу Бишр Матта бен Йунус аль-Куннаи Аристотельдің жұмысын ислам әлеміне беруде маңызды 

рөл атқарды. Абу Наср әл-Фараби оны бір жағынан Аристотель органонының аудармашы ретінде, ал 
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екінші жағынан кең философиялық көзқарас адамы ретінде қарастырады. Оның аударма қызметі 
Abbasid Халифатында Ислам Шығыста пайда болған аударма дәстүрлерінің қисынды жалғасы болды. 

 Abu Bishr Matta ibn Yunus al-Kunnai played an important role in the transfer of the works of Aristotle to 
the Islamic world. Abu Nasr al-Farabi considers him to be his teacher as a translator of the Aristotelian 
Organon, on the one hand, and as a man of broad philosophical views, on the other. His translation activity 
became a logical continuation of the traditions of translation that emerged in the Islamic East during the 
Abbasid Caliphate. 

Человек, которого называл своим учителем Абу Наср аль-Фараби, известен значительно меньше 
своего ученика, хотя упоминание о нем часто можно встретить в биографических сведениях о великом 
философе. Имя его Абу Бишр Матта ибн Йунус аль-Куннаи   ءابو بشر متا بن یونس القناي ,    Abū Bishr Mattā 
b. Yūnus al-Qunnāʾī (870- 940), и он был христианским философом, который тем не менее сыграл
важную роль в передаче работ Аристотеля исламскому миру. Он также известен основанием 
Багдадской школы аристотелевских философов. 

Монастырь Дайр-Кунна, несторианское учреждении недалеко от Багдада, которое подготовило 
многих высокопоставленных чиновников для правительства Аббасидского халифата, стало местом 
получения образования и для Абу Бишра Матта, отсюда и происхождение его куньи -  «аль-Куннаи». 
Затем он преподавал в Багдаде, и именно здесь среди его учеников появляются мусульманский 
философ аль-Фараби и сирийский христианский философ Йахйа ибн Ади. [1]. Этот факт 
свидетельствует, что религиозная принадлежность при выборе учителя и учеников не имела большого 
значения. Важнее было Знание, те когнитивные интенции, который учитель мог передать стремящимся 
к интеллектуальным поискам ученикам. 

Основной деятельностью Абу Бишра, видимо, остается переводческая работа. Он наиболее 
известен своими арабскими переводами Аристотеля и его греческих комментаторов, что и привлекало 
к нему пытливые молодые умы. Большинство его переводов были сделаны с сирийского языка на 
арабский, хотя в известной библиографии «Китаб аль-Фихрист» упоминается перевод «Софистических 
опровержений» Аристотеля с греческого на сирийский. Эти арабские переводы аристотелевского 
корпуса были продолжены его учениками (особенно в этом велика заслуга Йахйи ибн Ади) и 
использовались более поздними арабскими философами, такими как Ибн Сина. 

Есть свидетельства, что Абу Бишр написал несколько собственных комментариев на работы 
Аристотеля, но все они потеряны. 

 Кто же послужил источником для аль-Куннаи и вдохновил его на великий труд? Ему 
предшествовали две великие переводческие традиции -  в лице аль-Кинди (около 801—873)  и его 
группы – первая волна, и  школы  Хунайна ибн Исхака (809-876) и его группы, среди которых 
важнейшую роль играл его сын Исхак – как вторая волна. Именно с их перевода на сирийский 
«Analytica posteriora», Абу Бишр Матта сделал свой перевод на арабский язык в 940 году. Этот 
превосходный перевод использовал аль-Фараби, аль-Газали и Ибн Сина.  

Существуют многочисленные переводы, сделанные в период правления  аль-Мамуна (ок. 813–833) 
и его преемников. Новая интерпретация ислама и роли халифа, продвигаемая аль-Мамуном, а также 
растущий интерес к светским наукам элит исламского общества создали благоприятную атмосферу 
для развития переводческой деятельности на арабский язык. Ученый-энциклопедист и первый 
«файласуф» Абу Йусуф Йакуб ибн Исхак аль-Кинди, известен не только как  арабский философ, но и 
математик, теоретик музыки, астроном. Он был назначен наставником сына халифа аль-Мамуна - аль-
Мутасима (ок. 833–842). Источники упоминают, что самый ранний перевод «Metaphysica» Аристотеля 
был сделан для него. Кроме того , по многим  лексическим и синтаксическим сходствам заметно, что 
нескольких переводов выполнено под руководством аль-Кинди: именно поэтому его называют 
духовным вдохновителем этой группы. Переводы этого кружка включают в себя работы Платона, 
Аристотеля, Никомаха из Герасы, Александра Афродисия, Плотина, Прокла, Иоанна Филопона и 
Олимпиодора.  Ранний перевод «Metaphysicae» Аристотеля, сделанный для аль-Кинди, дошел до нас; 
другими аристотелевскими работами, переведенными в кругу аль-Кинди, являются «Рriorum 
Аnalyticorum» , «Sophistici Elenchi», «De Caelo», «Meteorologica», «De Generatione animalium» и «De 
Partibus animalium», «Parva Naturalia» и, возможно, «De Anima». В дополнение к подлинным 
аристотелевским работам некоторые псевдоэпиграфы, ошибочно или намеренно приписанные 
авторитетам, были либо переведены в этот период, либо произведены в кругу аль-Кинди: они имеют 
ключевое значение для подъема и развития «фальсафа». Эксперты доказали, что  круг аль-Кинди 
произвел перевод и переработку значительных частей Эннеад IV–VI (известных как Богословие 
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Аристотеля), а также перевод и переработку «Elementa Procli Theologia» (известных как «Книга 
Аристотеля о чистом благе»). Благодаря этому первому набору переводов ученые мусульмане 
познакомились с Демиургом и бессмертной душой Платона; с поиском Аристотелем науки и знаний о 
причинах всех явлений на земле и на небесах, кульминацией которых стало учение о Неподвижном 
Двигателе; с космологией Александра и объяснением Провидения; с иерархией Плотина принципов 
Один, Разум и Душа; с систематизацией Прокла о том, как Одно неоспоримо отождествляются с 
Аристотеля Недвижимого Движителем-приводит к множественности нашей вселенной; наконец, с 
философскими аргументами Филопона для создания. Перевод аргументов Прокла в пользу вечности 
космоса против христиан, а также ответа Иоанна Филопона на них: также ознакомил мусульманских 
мусульман с фактом, что греческие философы расходились во мнениях по некоторым важным 
вопросам [2]. 

Чуть позже возникает другая группа переводчиков: один из несторианских врачей и ученых Хунайн 
ибн Исхак (ум. 873), его сын Иcхак ибн Хунайн (ум. 911) и их сподвижники. В дополнение к 
медицинскому корпусу Галена, эта группа переводчиков сделала доступными на сирийском и/ или 
арабском языках другие произведения Платона, Аристотеля, Феофраста, некоторые философские 
сочинения Галена, а также работы Александра Афродисия, Порфирия, возможно, Фемистия, Прокла и 
Иоанна Филопона. 

«Китаб аль-Фихрист» приписывает Хунайну ибн Исхаку перевод «Categoriae». Хунайн также 
перевел «De Interpretatione» на сирийский язык, а Исхак сделал его арабский перевод. Аристотелевские 
«Interpretatio priorum analyticorum» были переведены на сирийский язык частично Хунайном и 
частично Исхаком, а также на арабский язык неким Тайадурусом. Исхаку  «Китаб аль-Фихрист» 
предположительно приписывает перевод «Ars rhetorica». Исхак также перевел «Physica» на арабский 
язык. Что касается «De Caelo», то Хунейн, видимо отредактировал его. Хунайн также является автором 
сборника «Meteorologiсa». «Generatione et corruptione» был переведен на сирийский Хунайном и на 
арабский Исхаком. Все упомянутые переводы утеряны. Исхак ибн Хунайн также перевел (или 
пересмотрел) «Metaphysica». Ему также приписывают перевод на арабский язык «Ethica Nicomachea». 
Исхак ибн Хунайн сделал арабскую версию «De Plantis», а Абу Атману аль-Димашки приписывают 
перевод «De Virtutibus et vitiis» .  

Вместе с переводами Галенского корпуса Хунайн, Исхак и другие связанные с ними переводчики 
предоставляют в распоряжение образованных мусульман аристотелевский корпус во всей его полноте. 
Это предприятие проложило путь к пониманию мысли Аристотеля как систематического целого, 
основанного на теории доказательной науки и увенчанного метафизикой, понимание, которое 
проявляется как у аль-Фараби, так и у Авиценне. Перевод трактатов Александра Афродисия помог 
сформировать метафизическую космологию и поэтику средневековой арабской философии. 

К середине 10-го века формируется школа перевода Абу Бишра Матта ибн Йунуса. Он перевел на 
арабский язык сирийскую версию «Analytica Posteriora», сделанную Исхаком ибн Хунайном с 
греческого на сирийский, и сирийский перевод «Ars poetica». В источниках упоминается также 
частичный перевод «De Caelo», а также перевод «Generatione et corruptione». Абу Бишр Матта также 
перевел «De Sensu et sensato» и книгу «лямбда», то есть 12-ю книгу «Metaphysica» вместе с 
комментариями Александра Афродисия. Его ученику Йахйа ибн Ади, который также был 
христианским теологом и автором философских трактатов, приписывается арабская версия сирийского 
перевода «Topica», сделанная в предыдущем столетии Исхаком ибн Хунайном. Йахйа ибн ʿАди 
приписывают также арабский перевод «Sophistici Elenchi» из сирийской версии Феофила Эдесского, а 
также из «Ars poetica». Один из христианских учеников Йахйа ибн Ади, Абу Али Али ибн Самх, был 
«редактором» древнего перевода «Ars rhetorica»: этот текст дошел до нас. Багдадский приверженец 
этой школы Абу-Фарадж ибн ат-Тайиб перевел псевдоаристотелевский «De Virtutibus et vitiis» и 
«Divisionis», а также возможно псевдоаристотелевскую «Oeconomica». 

Абу Бишр Матта перевел на арабский язык свой комментарий к «Meteorologica», по всей 
вероятности, из сирийской версии, сделанной Хунайном ибн Исхаком. Комментарий к «De generatione 
et corruptione». переведенный в начале переводческого движения, был переведен Абу Бишром Маттой 
и переработан Йахйа ибн Хади. Его комментарий к «De anima», неизвестный по-гречески, также 
упоминается как существующий на сирийском языке.  

Типичным для этого периода было подробное толкование Аристотеля «Ipsissima Verba» – 
«Наиподлиннейшие слова», что стало возможным благодаря переводам на арабский язык старых 
версий (часто сирийских), а также комментариев. Толкование текста Аристотеля олицетворяло  идеал 
продолжения поиска знаний и науки древних греков, взятых в целом, и в конечном итоге  достижения 
счастья через философию. 
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Абу Бишр Матта был скорее «кабинетным ученым», чем практиком. Как сообщается, он участвовал 
в диспуте с мусульманским богословом и грамматиком Абу Саидом аль-Сирафи о преимуществах 
логики и грамматики в собрании визиря в Багдаде в 932 году. Видимо ас-Сирафи,  который критиковал 
логику как применимую только к греческому языку и бесполезную для говорящих на арабском языке, 
победил в этой дискуссии, Он сумел запутать Абу Бишра грамматических тонкостях. На это Абу Бишр 
ответил: «Это грамматика, а я не изучал грамматику. Логика не нуждается в грамматике, тогда как 
грамматика действительно нуждается в логике. Ибо логика исследует значение, а грамматика - 
выражение. Поэтому, если логик имеет дело с выражением, это случайно, и также случайно, если 
грамматик имеет дело со значением. Теперь значение более возвышенное, чем выражение, и 
выражение более скромное, чем значение.  

Эта история доказывает, что в обществе имел место и скептицизм в отношении полезности 
аристотелевской логики. Другие мусульманские ученые превзошли ас-Сирафи в его неприятии, и 
сочли изучение логики нечестивым, главным образом из-за ее связи с метафизикой.  

Однако ученики и последователи Абу Бишра аль-Фараби и Йахйа ибн Ади позже предложили 
дополнительные аргументы в поддержку мнения своего учителя.  

Аристотелевская наука как систематическое целое, ставшая доступной вместе с Евклидом, 
Птолемеем, Гиппократом и Галеном, проложила путь для аль-Фараби, а переведенные греческие 
тексты считаются инструментами для философов в выполнения или задачи поиска мудрости.  
Философия призвана была защищать таухид, основной принцип исламского монотеизма. Кроме того, 
целью исламских гуманистов было возродить древнее философское наследие как формирующее 
сознание и характер. Философы считали конечной целью человека достижение счастья (Саад). Они 
думали, что счастье достигается через совершенство добродетели, прежде всего благодаря разуму [3]. 
Не будем с ними спорить. 
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 فیض هللا نصری
 دانشگاه بلخ

 دانشکده ادبیات
 دیپارتمنت زبان و ادبیات دری

 
 

 بررسی چھره ھای پیامبران بزرگ درمثنوی
 

 چکیده 
ھای فراوان برده و با بیان نکات مولوي از بزرگ ترین عارفان داستان پرداز ادب فارسی است کھ در اشعارش از آیات قرآن بھره 

قرآن کھ در مثنوي مورد استفاده  اخالقی وعرفانی بھ داستان سرایی خصوصا قصص قرآن روي آورده است. یکی از ارکان مھم داستان ھاي
 30دود زندگی ح ي مولوي قرار گرفتھ است، تفسیر عرفانی زندگانی انبیا و قصص قرآنی آن ھا بھ گونھ ھایی نمادسازی است.در مثنوي بھ

بر  حضرت محمد (ص) و موسی (ع) بیشترین بسامد را دارند کھ موالنا برداشت ھاي خاص مبتنی پیامبر اشاره شده است کھ در این میان
با چھره ھاي دگرگون حضور می یابند وقصھ ي  اندیشھ ھاي عارفانھ ي خویش را در میان آن ھا گنجانده است .برخی از پیامبران در مثنوي

عارفانھ ي موالنا تفسیر وتعبیر می شود؛ مثال از حضرت سلیمان(ع) عالوه بر مقام نبوت، بھ  ندگی آن ھا و عناصر مرتبط با آنان بر مذاقز
عنوان نماد عظمت مردان خدا بھره می جوید. ھم چنین ابراھیم را بت شکن عاشق، حضرت یوسف(ع) را نمادی از جلوه ھای الھی، حضرت 

 د حق، حضرت عیسی(ع) را نماد روح ومحمد (ص) را میوه ي عشقی می داند کھ مظھر کمال و منتھاي آفرینش است.موسی (ع) را مر
 
Mowlavi is one of the greatest mystics of Persian literary storyteller who has used many verses in Quranic 

poetry and expressed moral and mystical points to storytelling, especially the Quran's stories. One of the 
important elements of the stories of the Quran used in Mathnavi used by Mowlavi is the mystical interpretation 
of the life of Prophets and the Qur'anic verses that are symbolic. In Masnavi, about 30 prophets are referred 
to, among which the Prophet Muhammad P.) And Moses (a) have the highest frequency that Mowlana has 
included in his special ideas based on his own mystical thoughts. Some prophets are present in metamorphoses 
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with transformational figures, their lives and elements Related to them is interpreted and criticized by the 
mystical Sufi of Maulana; for example, from the Prophet (s), in addition to the position of prophecy, as the 
symbol of majesty God bless you. Also, Abraham, the beloved believer, portrays Yusuf (AS) as a symbol of 
the divine effects of Prophet Moses (AS) as the true man, the Prophet Jesus (PBUH) as the symbol of Spirit 
and Muhammad (PBUH) as the fruit of love, the manifestation of perfection And the end is the creation. 

 
Молави - один из величайших мистиков персидского литературного рассказчика, который 

использовал много стихов в поэзии Корана и выразил моральные и мистические моменты в 
рассказывании историй, особенно в рассказах Корана. Одним из важных элементов историй Корана, 
используемых в Матнави, используемых Маулави, является мистическая интерпретация жизни 
Пророков и стихов Корана, которые являются символическими. В Маснави упоминается около 30 
пророков, среди которых пророк Мухаммед П.) И Моисей (а) имеет самую высокую частоту, которую 
Моулана включил в свои особые идеи, основанные на его собственных мистических мыслях. 
Некоторые пророки присутствуют в метаморфозах с фигурами трансформации, их жизнями и 
элементами. Связанные с ними интерпретируются и критикуются мистическим суфием Мауланы; 
например, от Пророка (ов), в дополнение к положению пророчества, как символ величества, Бог 
благословит вас. Кроме того, Авраам, возлюбленный верующий, изображает Юсуфа (АС) как символ 
божественного воздействия Пророка Моисея (АС) как истинного человека, Пророка Иисуса (Абу) как 
символ Духа и Мухаммеда (Абу) как плод любви, проявление совершенства. И конец - творение. 

 قرآن، پیامبران اولوالعزم، عرفان، مثنوي، شخصیت پردازي ژه:اکلید و
 مقدمھ

و ظریفی است کھ دریافت معانی آن نیازمند آگاھی ھای خاص است و درک ادبیات فارسی، مجموعھ ای از اشارات و نکتھ ھای دقیق 
زیبایی و لذت بردن از آن ھا نیز بدون این آگاھی ھا ممکن نمی شود. از طرفی قرآن کریم بھ عنوان اعجاز بی نظیر فصاحت و بالغت، 

انی، ذھن دانشمندان و متفکران را بھ خود مشغول داشتھ ھمواره با اندیشھ ھاي متعالی و نظم ّ ما فوق توان بشري ھمواره چون مصباحی نور
رفانی عاست.  تأثیر این کتاب مقدس در ادبیات فارسی از بامداد تولّد ادبیات دري در آثار نظم و نثر آن کامال مشھود است. این تأثیر در متون 

یشتر این باریک اندیشی ھا و ظرافت ھا در ھمچون مثنوي کھ از عطر دل انگیز وحی و زیورھاي صوري و معنوي آن مشحون است، ب
کاربرد مضمون ھای قرآنی جلوه گر می شود، قرآنی کھ برای مسلمانان ھم  زبان دل است و ھم ترجمان اعتقاد و شنیدن آن تقدس و برکتی 

بیات فارسی است و از را تداعی می کند کھ ھم آرامش بخش است و ھم دارای شکوه معنوی. مثنوی معنوی مولوی یکی از منابع غنی اد
مفاھیم و ترکیبات قرآنی سرشار است. قرآن، ھم در لغات و تعبیرات مثنوی و ھم در معانی و افکار آن جلوه دارد. بھ اعتقاد زرین کوب، 

قایق قرآن ح کثرت و تنوع انحای این تأثیر بھ قدری است کھ نھ فقط مثنوی را بدون توجھ بھ دقایق قرآن نمی توان درک و توجیھ کرد، بلکھ
در بسیاری موارد بھ مدد تفسیرھایی کھ در مثنوی از معانی و اسرار کتاب الھی عرضھ می شود بھتر مفھوم می گردد (زرین کوب، 

342:1364 .( 
و  دنگاھی بھ شعر موالنا نشان می دھد کھ گاه قسمت ھایی از آیات بھره گیری شده، معنا و مفھومی فراتر از معنای ظاھری پیدا می کنن

یکی از ویژگی ھای نمادھا، قدرت آن ھا در بازگویی حقایق  .درحقیقت بھ صورت سمبل یا نماد آن مفھوم در شعرش جلوه گر می شوند
ماورائی خود است. ھم چنان کھ نمادھای ھنری، برای بازگویی ابعاد زیبایی شناختی از چنین قدرتی برخوردارند. آن چھ حائز اھمیت است 

این امر، در زبان عارفان قرآن شناسی ھم چون مولوی، ملموس تر و  .، تا بھ این وسیلھ بتوانیم زبان نمادین را بشناسیمشناخت نمادھاست
 .واضح تر بیان می شود

 : محتواي اصلی
ا ن ھموالنا براي بیان افکار و مقاصد معنوي و عرفانی خویش از داستان ھا و حکایات زیادي بھره گرفتھ است کھ مھم ترین بخش آ

قصص قرآن می باشند. در بیان قصص قرآن نیز شخصیت ھایی کھ بیشترین بسامد را دارند چھره ي پیامبران است. در پژوھش حاضر، 
نگارنده کوشیده ً است کھ برداشت ھاي عرفانی موالنا را از چھره ھاي شاخص قصص قرآن خصوصا پیامبران اولوالعزم مورد پژوھش و 

 .تحلیل قرار دھد
در مثنوی، نوح(ع) نماد و نمونھ ی صبر و ثبات اولیای حق تصویر می شود، چرا کھ بھ رغم تمسخر مردم زمانھ اش و (ع):  نوح. 1

انکار خداوند توسط آنان، دست از انذار و ارشاد منکران برنمی داشت و در عین حال، این امر برای خود نوح(ع) ھم چون جالی آیینھ ی 
حق و مرتبھ ای از معراج کمال بھ نظر می آید. نوح(ع) در دریاي مثنوي، کشتیبانی است کھ جویندگان حقیقت روح، تجربھ ای از سلوک راه 

 را بھ ساحل حقیقت می رساند، اما خود در دریاي عشق غرق می شود.
  :برداشت ھاي عارفانھ ي موالنا از عناصر قصھ

ده بود کھ از سرسخت ترین و لجوج ترین اقوام تاریخ بوده اند : حضرت نوح (ع) مأمور ھدایت قومی ش: قوم سرکش و صبر نوح1-1
ه دو بت پرستی در میان آنان رواج داشت. البتّھ بعضی از مورخین معتقدند کھ قوم نوح پیرو حاکم خود بیوراس بودند. در تاریخ نامھ طبری آم

و بھ قوم وی بھ ھمھ ی جھان و مغان ایدون گویند، کھ  است: پس خدای عزوجل نوح را علیھ السالم پیغمبری داد و نزدیک بیوراس فرستاد
 )94:1374(طبری،این بیوراس آتش پرست بود و ھندوان گویند بت پرست بود و درستی چنان است کھ بت پرست بود.

می  از اسماء ُحسنی، منشأ آن است،« سبّوح«عرفان نظری و اصحاب مکت ابن عربی، حضرت نوح (ع) را مظھر تنزیھ عقلی کھ اسم 
دانند. عرفان کشفی موالنا بیشتر بھ مرتبھ فنای نوح در صفات حق، کھ استقامت و ثبات او در مقابل منکران ھم از آن جا ناشی است، نظر 

  )47:1367زرین کوب (دارد
 گاھی با آثار از نظر سھروردی یکی از معانی فنا، فنای باطن است کھ ھمراه با تجلّی حق تعالی است و این تجلّی گاھی با صفات و

عظمت ذات بر سالک محقّق و در نھایت موج می شود سالک بعد از فانی شدن از صفات نفس خود، صفات حق تعالی را شھود نماید( 
 ) 20:  1سھروردی بی تا، ج 
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 :حضرت نوح (ع) در مثنوی خود را این گونھ برای قوم معّرفی می کند
  مرده بجانان می زیممن ز جان  گفت نوح ای سرکشان من، من نیم    

در این بیت حضرت نوح  (ع) بھ قوم خویش می گوید: من آنچھ کھ در ظاھر می بینید نیستم. مرا بشری چون خود مپندارید زیرا من 
 جان بشری را از دست داده و مرده ام و با جان جانان (خدای تعالی) زنده ام

 :ناپذیرنوح پیامبر مشھور و مبلّغ خستگی  - :: نوح و تبلیغ1-2
 آن رســـول حــــق و نــور روح را؟ گــر کــسی گــوید کھ دانی نوح را؟ 

 )3/3642ھســـت از خـورشید و مـھ مشھور تر(مثنوی، گــر بــگویی چون نـدانم؟ کان قمر  
تا ساحل حقیقت بھ پیش  کشتی نوح در دریاي مثنوي، وسیلھ اي می گردد کھ موالنا سکان آن را بھ دست می گیرد و :نوح وکشتی :1-3

 می برد:
 کشتی نجات و ھدایت: -
 نیســت ایــن جا چـاره جز کشتی نوح آشنــا ھیچ اســت انــدر بــحر روح  

 )4/3357کھ منــم کشــتی در ایــن دریاي کل (ھمان، ایــن چــنین فــرمود آن شـاه رسل 
و جستجوي عقل جزئی در عوالم غیبی و  ري بیھوده است، یعنی غواصیبرداشت عارفانھ ي موالنا این است کھ شنا در دریاي روح، کا

ی تاسرار و حقایق الھی کاري بی نتیجھ است زیرا در این ّ جا چاره اي وجود ندارد اال سوار شدن در کشتی نوح . بھ تعبیر عرفانی موالنا کش
 .نوح منظور حضرت نبی اکرم (ص) و جمیع انبیا و اولیا و ھادیان صالح است

 )5/2655کــو امــانی؟ جــز کھ درکشــتی نوح(ھمان، کـوھھا را ھســت زین طــوفان فضوح 
  .بھ تعبیر موالنا مراد از نوح، انسان کامل و ولی صاحب تصر ف است کھ باعث ھدایت و نجات سالکان راه حقیقت می شود

  :داردطوفان نوح در نظر موالنا دو تصویر فوق العاده   :نوح و طوفان:  1-4
  :موالنا قدرت و عظمت دریاھاي روح مردان را صد برابر طوفان نوح می داند :قدرت و عظمت -

 )4/2084ھـست صد چـندان کھ بھ طوفان نوح (ھمان، مـــوج ھاي تیـــز دریاھــــاي روح 
 نھاده و قادر ه شنیدن کالم حق نیستکنعان در مثنوي فرزند خود خواه و متکبري است کھ خدا بر گوش جانش مھر   :کنعان نوح و: 1-5

: 
 گـر دو صــد چنــدین نصیــحت پرورم گــر تو کنــعانی نـــداري بـــاورم 
 )4/3365کــھ بــر و مھر خــداي اسـت و ختام (ھمان، گـوش کـنعان کی پـذیرد این کالم 

ر است افرادی قرار می گیرند کھ مظھر شر و فساد ھستند. : در داستان پیامبران، در مقابل آن پیامبر کھ مظھر خی :ھمسر کافر نوح1-6
مولوی از تقابل این شخصیتھای متضاد برای بیان مفاھیم عرفانی و تربیتی استفاده می کند. رمزآمیزی شعرھای مولوی بھ علّت ھمین تقابل 

یطانی دعوت می کند و بھ این مناسبت بھ ھمسر ھا و تضادھا میان اشخاص است. موالنا سالک را بھ بیرون بردن اندیشھ ھا و وسوسھ ھای ش
کافر نوح اشاره می کند زیرا زیبایی و محبّت زنان را یکی از مصادیق این وسوسھ ھا می داند. وسوسھ از دیدگاه عرفان القای شیطان و 

 )785:1389خواطر نفسانی جسمانی است کھ بنده را از حق دور می کند. (سجادی 
ح ) استشھاد می کند. او در ضمن حکایتی کھ در آن یکی از مریدان شیخ ابوالحسن خرقانی بھ ھمسر معاند او موالنا بھ قّصھ ھمسر نو

 :عتاب می کند، کفر ھمسر نوح (ع) را مثال می آورد
چون عیـــال کافر انـدر عقد نوح  چون تو ننگی جفت آن مقبول روح  

ــردمـی این دم ترا پاره پاره کــــ گــــــر نبــودی نسبت تو زین سرا 
 تا مشرف گشتمی من در قصـاص   دادمی آن نــــوح را از تو خـــالص

 این چنین گستاخیی ناید ز مــــن  لیــــک با خــــانھ شھنشـــاه زمن 
 )1146ھمان: ( ورنھ اکنون کـــردمی من کردنی رو دعا کن کھ سگ این مــــــوطنی 

وان نتیجھ گرفت تقریباً ھیچ کدام از آن ھا بھ ماجرای ھمسر کافر حضرت نوح )ع( اشاره نکرده اند. با بررسی آثار پیش از موالنا می ت
 .با توّجھ بھ اھّمیّت موضوع و اشاره قرآن بھ آن می توان بھ خالقیت و دقّت موالنا در آیات الھی پی برد

کاملی است کھ در مبارزه با بت نفس، الگوی سالکان و مریدان ابراھیم(ع) در مثنوی عالوه بر مقام نبوت، نماد عارف  : ابراھیم (ع). 2
بحر صفا گشتھ است. مولوی در داستان ابراھیم(ع) با توجھ بھ اشارات قرآنی، بھ سرگذشت شیخ کاملی می پردازد کھ در میدان نظر و عمل 

مرحلھ ی خلیفئ اللھی می رسد. ابراھیم از نگاه موالنا سربلند و پیروز است و مراحل فنای فی هللا را پشت می گذارد و با اطمینان کامل بھ 
وی در مثنوي، عاشق بت شکنی است کھ بت ھمھ ي معشوق ھاي دروغین را می شکند. موالنا .بیانگر سیر تخلی و تحلی و تجلی عارف است

 .ر دارداز حوادث زندگانی حضرت ابراھیم (ع) بیشتر بھ حادثھ ي در آتش افکندن و تبدیل آن بھ گلستان نظ
 برداشت موالنا از عناصر قصھ ي ابراھیم (ع)

این کھ از دعا و نیایش حضرت ابراھیم (ع)، آتش بھ گلستان تبدیل شد؛ تعبیري است بر این کھ دعا و  : آتش و گلستان شدن آن 2-1
 :نیایش خالصانھ در استجابت دعا مؤثر است

 )2/1647امــر صعب و مستحیل(ھمان، گــشت ممــکن از نــــیاز و اعــــتقاد آن خلــــیل  
گلستان شدن آتش بھ محض ورود ابراھیم در آن، بھ برداشت عارفانھ ي موالنا تعبیري است بر این کھ ھمھ ي جمادات نیز فھم و معرفت  

 :درك حق را داشتھ و حق را ستایش می کنند
 )3/1016نســرین شــود (مثنوي نــــار، ابــــراھیم را مـــاه با احـــمد اشـــارت بــین شــود  

موالنا خدایان آفل ابراھیم را پیران دروغینی می داند کھ رھروان، خلیل گونھ باید بھ آنان ِ (ال أ حب)  :افول خدایان و خدایان آفل 2-2
 بگویند و با در آمدن در سایھ ي ھدایت ضیاء الحقّی بھ شمس حقیقت راه یابند

 کـــو دلیل نــور خورشــید خـــداست  اولیاست کیــــف مد ّ الـــظل، نقــش 
 )1/425ال اُ حـــب ِ اآلفلین  گـو چون خلیل(مثنوي  انــدرین وادي مـــرو بی ایـــن دلیل

مولوي در مثنوي، با بیان قصھ ي زندگی حضرت ابراھیم (ع)، اسماعیل را بھ قربان گاه می برد تا مضمونی براي  :ذبح اسماعیل : 2-3
 کار و عقاید عرفانی خود بیابدبیان اف
 کشتھ ي راه عشق - 
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 )6/3985پـیش عشــق و خنـجرش حلقی کشید(ھمان، یــــا چو اســماعیل صـــبار مــجید  
 
  :مظھر پیروي از پیر-

 )1/277شــاد و خنــدان پـیش تیغش جان بده (مثنوي،  ھـــمچو اسمـــاعیل پیشش سر بنھ
ت کھ ھمان گونھ کھ اسماعیل (ع) در برابر حضرت ابراھیم (ع) سر بر زمین نھاد و تسیلم شد تو نیز در برداشت عرفانی موالنا این اس

  .برابر راھبر و مرشد سر اطاعت وتسیلم فرود آور و در برابر تیغ امرش شاد و خندان باش
 مظھر تعلّقات دنیوي -

 یمت از کجا؟ و آن کــرامت چــون کل آن تــــوکل کو خـــــلیالنھ تــــو را 
برداشت موالنا این است کھ تا سالک ھمچون  )6/1347تــــا کــــنی شـــھ راه، قـعرنیل را (ھمان، تـــا نـــبرد تیــــــغت اســماعیل را 

قی حاصل حقیابراھیم خلیل (ع) با شمشیر توحید پیوندھاي بشري و تعلّقات دنیوي خود را نگسلد توکل ابراھیم وار نخواھد داشت و تا کمال 
 )389و 6/390: 1379نشده بیھوده نباید دعوي آن داشتھ باشد. (زمانی، 

در مثنوي، سھ برداشت در این مورد وجود دارد؛ بت موالنا بت ابراھیم نیست، بت او، خیال یار است : ابراھیم (ع) و بت شکنی: 2-4
  : کھ عملکرد دو گونھ دارد، صورتش بت است و معناي او بت شکن

 صـــورتش بت، معنــی او بـت شکن ن خلیــل آمــد خیــال یار من چـــو
 )2/74پدید در خـــیالش، جــان خـیال خود بدید (ھمان، شــکر یزدان را، کـھ چون او شد 

می نماید، ولی در حقیقت ھمچون » بت  » در این جا برداشت عارفانھ ي موالنا این است کھ گرچھ صورت یارش بھ ظاھر غیر حق و
ابراھیم، بت شکن است. یعنی امحاء نفس و استغراق در وحدت الھی کھ خود، مرآت آن است، خیال غیریت را از میان بر میدارد. (شیرازي، 

 )2/603بی تا : 
چھار مرغ خلیل در مثنوي، چھار خصلت ناپسند می باشند کھ موالنا آن چھار مرغ را فتنھ جو و  :ابراھیم و چھار مرغ خلیل(ع) 2-5

م می داند کھ کشتن آن ھا جان را جاودانی می کند، پس خلیل وقت و مرشد کامل باید این چھار مرغ شوم را با راھنمایی خود از مریدان شو
 دور کند
 ایــن چــھار اطیــار ره زن را بکــش  تــو خلیل وقــتی اي خـورشید ھش  .

ابراھیم زمان است، باید چار خوي مذموم را کھ عبارت اند از حرص  برداشت عرفانی موالنا این است کھ می گوید انسانی کھ ھمچون
 )5/1727: 1374و شھوت رانی و جاه طلبی و آرزومندي بی اساس از خود دور کرده تا بھ کمال عالی نایل شود. (نیکلسون، 

 از طرفی:
 سروری کن خلق ناپاینده را    سر ببر این چار مرغ زنده را 

 این مثال چار خلق اندر نفوس  ست و خروس بط و طاووس است و زاغ ا
 جاه چون طاووس و زاغ امنیت است بط حرص است و خروس آن شھوت است 

احیای مجدد چار مرغ خلیل کھ تمثیل حشر جسمانی است، متضمن الزام قمع ھواھای جسمانی ـ کھ مرگ از عالم حیوانی و والدت در 
 )50:1372وب،عالم کمال را تصویر می کند ـ نیز ھست(زرین ک

موالنا اعتقاد دارد کھ خداوند، نمرود را با لطف خود بدون سرپرستی پدر و مادرش پرورش داد و دراین امر  :ابراھیم و نمرود 2-6
ا رطبیعت را مطیع او ساخت تا این کھ پر و بال گرفت و بھ مقام پادشاھی رسید و ادعاي خدایی نمود و درصدد برآمد تا ابراھیم، پیامبر خدا 

  :بکشد
 زیـــر پا بنـــھاد از جــھل وعـــمی  ھــــمچنان نـــمرود آن الــــطاف را 

 )6/4847کـــبر و دعـــوي خـــدایی می کــند (مثنوي، ایـــن زمـــان کـــافر شد و ره می زند 
بندگان ناسپاس بھ جاي شکر گذاري راه خداوند الطاف بی شمارش را بر بندگان تمام می کند و  - :این امر ناظر بھ این معنی است کھ

 کفر در پیش می گیرند
 )6/4839تــا ببینــد لــطف مــن بی واســطھ (ھمان، صــد عنـــایت کــردم و صــد رابطھ  .
 
ریقت ط موسی(ع) در مثنوی، گاه نماد مریدی است کھ با عنایت الھی رشد و نمو یافتھ، در مسیر شریعت ربانی گام نھاده،: موسی (ع). 3

معنوی را آزموده و بھ سر منزل حقیقت خلیفئ اللھی واصل گردیده است و گاه چون شیخ کاملی برای قوم بنی اسرائیل، بھ مدد الھی معجزات 
 .خویش را آشکار می سازد و وادی ھای خطرناک رھایی از فرعون و قارون ستمگر را پشت سر می گذارد و بھ مقامات الھی نایل می گردد

بر این در نظر مولوی، موسی(ع) گاه نماد عقل الھی و در برخی موارد نماد عقل بشری نیز بر عالوه او در مثنوي مرد حقّی است کھ عالوه 
می نھد تا بنده ي صالح خدا شود و بر احوال و اسرار اولیاء الھی واقف گردد، او می پرسد  با تکیھ بر عصاي شریعت بھ دریاي طریقت قدم

 نباید بپرسد، جواب می شنود اّما اسیر و گرفتار فراق می شود کھ .و نمی داند
  :برداشت ھاي عارفانھ ي موالنا از عناصر قصھ

کوه طور در مثنوي، عاشقی است کھ با دیدن موسی بھ وجد می آید و بھ رقص و سماع می پردازد و در حضور : موسی و کوه  3-1
 –مثنوي تجلی  :بھ حق باشد. طور در ّات عارفانھ ي گوناگون می یابد وي فانی می شود تا نمادي از انسان کامل و واصل

  :عشق (عاشق)
 کـــوه در رقــص آمــد و چـاالك شد جـــسم خاك از عشـــق بر افــالك شد 
 )1/25طــور مــست و خرمـــوسی صــاعقا (ھمان، عشـــق جـــان طــور آمــد عاشـــــقا 

 :شوق)انعکاس صداي درونی عشق (مع -
 :معشوق مانند موسی است و عاشق مانند کوه و ھر چھ عاشق می گوید انعکاس درونی معشوق است

 طــورم تــوموسـی وین صدا مــن ِکھ خــود تو می خــوانی نھ مــن اي مقتدا 
 )5/1898زانــک مـوسی می بـداند کھ تھی است (ھمان، کــوه بیــچاره چــھ داند گـفت چیست 

ید: من بھ منزلھ ي کوه طورم و توموسایی و این بیاناتی کھ در کشف اسرار انسان کامل ایراد شده بھ منزلھ ي طنین صداي مولوي می گو
توست. این بیت در بیان اتّحاد ظاھر و مظھر است. موالنا بھ حضرت معشوق خطاب می کند کھ من بھ منزلھ ي کوه تھی از معنایم و تو بھ 
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د این عارف بزرگ درمورد موضوع اتّحاد ظاھر و مظھر این است کھ حق تعالی در ھیکل و حلیھ ي بشري منزلھ ي موسی ھستی. اعتقا
 دتظاھر و متجلّی شده و وجود انسانی بھ حق پیوستھ و ّ با او متحد شده اسٍت؛ اما نھ از راه حلول و اتّحاد ذاتی و شخصی، بلکھ از جھت وح

فناي تاریکی در روشنایی و زوال شخصیت و جدا شدن تعی مطلق. در واقع انسان کامل، مظھر  نوري ّن از ھستی و اتحاد شأنی اتّصالی و
 )806:1356ھمایی،( تام الھی و آیینھ ي سرتاپاي نماي حق و نایب و خلیفھ ي خداست

ی پیش خدا نوري این کھ چشم موسی عصا را چوب دید ولی نزد خدا اژدھا بود و دست خود را دست دید ول - : موسی و ید بیضا2-3 
 بود؛ اشاره بھ این مطلب دارد کھ چشم ظاھر قادر بھ درك حقیقت نیست و این چشم باطن است کھ حقیقت را می بیند

 )6/3932کــم نــگردد مــاه نیــکو فال عشـق (ھمان، ور نبــیند عاقـــلی احـــوال عــــشق  :
 
 افعــی و آشــوب دید ِچــشم غیــبی  مرعــصا را چــشم مـوسی چـــوب دید  

 غــالب آمـد چـشم سر، حجــت نمود  چــشم ســـر با چـشم سر در جنگ بود 
  )6/3934پیــش چــشم غیــب نوري بـھ پدید (ھمان، چشــم موسی دســت خـود را دست دید 

او با بیان تفاوت  - : خود قرار میدھد موالنا عصاي موسی را وسیلھ اي براي بیان افکار و عقاید اخالقی و عرفانی : موسی و عصا 3-3
سحر ساحران و معجزه ي عصاي موسی و مقابلھ ي ساحران فرعونی با معجزه ي موسی بھ این موضوع اشاره دارد کھ ظاھر بینان نباید 

 خود را با اولیا و کامالن مقایسھ کنند
 عــصابـــرگرفـــتھ چون عــصاي او  ســـاحران مـــوسی از استــــــیزه را 

 زیــن عــمل تا آن عمل راھی شگرف  زیـن عصــا تا آن عصا فرقی ست ژرف        
  )1/278رحــــمھ هللا آن عـــــمل را در وفــا  (ھمان، لعـــنھ هللا ایــن عـــمل را در قــــفا 

قیقت زنده اند. این مطلب می تواند ولی در ح مار شدن عصا در دست موسی ناظر بھ این مطلب است کھ موجودات، بھ ظاھر بی جان
  :دلیلی بر حشر اجساد در روز قیامت باشد

  )3/1010عـــقل را از ســــاکنان اخــــبار شد (ھمان، چـــون عـــصاي موسی اینجا مار شد 
نرسیده اند و با ادعا و مدعیان ریاکار کھ عصا بھ دست گرفتھ اند و ادعاي معجزه می کنند، ھمان افرادي اند کھ در راه حق بھ جایی 

  :فریب، دیگران را ھم گمراه می کنند
 مــی دمــد برا بلـــھان کھ عیسی ام ھــر یکـــی در کف عصا کھ موسی ام 
 بـــاز خــواھد از تو سنــگ امـتحان  آه از آن روزي کـــھ صـــدق صـادقان 

در ھم پیچید بھ برداشت موالنا تعبیري بر این است کھ عنایت این کھ عصا در دست موسی اژدھا شد و شکوه و عظمت فرعون را  -
 حق، بھ بندگان خاص خود قدرتی ماوراي طبیعی می دھد

 )2/919ملــکت فــرعون را یــک لقـمھ کرد (ھمان، چــون عـــصا از دست موسی آب خورد     
فرعونی تعبیري است بر مقایسھ ي میان قدرت عالم  برداشت عارفانھ ي موالنا، بیان قدرت عصاي موسی در شکستن ھزاران نیزه ي 

  .باطن و عالم ظاھر و غلبھ ي عالم باطن بر ظاھر
 نقش وصورت پیش آن معنی صد است  این جھان محدود و آن خود بی حد است       
 )1/526در شکــست از موسیــی با یـک عصا (ھمان، صــد ھـــزاران نیـــزه ي فــرعون را      

قاد موالنا، حروف مقطعھ در قرآن مثل عصاي موسی است در عرصھ ي آگاھی، یعنی ھمان طور کھ عصاي موسی اعجاز می بھ اعت
کرد، ھمین طور کسی کھ بھ اسرار این حروف واقف شد، در علم و معرفت حق، خرق عادت می کند و حروف دیگر در ظاھر شبیھ آنند، 

 موسایندمثل عصاھاي دیگر کھ در ظاھر شبیھ بھ عصاي 
کشتھ شدن گاو موسی توسط قوم بنی اسرائیل و زدن دم گاو بھ فرد مقتول و زنده شدن و گواھی دادن او بھ قاتل، بھ  :موسی و گاو 3-4

 برداشت موالنا تعبیري است بھ این کھ قلب انسان، مانند مقتول است و نفس اماره نیز ھمانند آن گاو، تا گاو نفس را از بین نبري، قلب و
 حت زنده نمی شودرو

 )2/1442زنـــده گــردد ھـــستی اســـرار دان (ھمان، چــون کھ کشـتھ گردد این جسم گران 
 تا شــود از زخــم دمــش جـان مفیق  گـــاوکشتن ھــست از شــرط طریق 
 ) 2/1445تا شـــود روح خــفی زنـــده و بِھـش (ھمان، گــاو نفــس خــویش را زوتر بکــش 

الطاف خداوندي مثل رود نیل است؛ اگر مانند فرعون باشیم خون می شود، ھر گاه انسان ّر و خود خواھی آشکار  - :موسی و نیل 3-5
 :می گردد و از الطاف مقھور نفس اماره ي خود بشود، در او روحیھ ي تکبر خداوندي بی نصیب شده و بھ سیھ روزي می افتد

 چـون کھ فرعونیم، چون خون می شود ُ  ود ایـــن چـــنین لطـفی چو نیلی می ر 
 یوسفــم، گـــرگ از توام اي پر ستیز  خون ھمی گوید کھ من آبم ھین مــریز  

 )3/3785چون کھ با او ضد شدي، گردد چو مار (ھمان، تـــو نمـــی بینی کـــــھ یار بـــردبار 
ت کھ یکی از عذاب ھایی کھ بر قبطیان فرعونی مقرر شد این بود سوره ي اعراف سروده اس 133این ابیات را موالنا براساس آیھ ي 

 )4/469: 1339کھ مدتی رودخانھ ي نیل و جملھ آب ھاي ایشان بھ خونخالص تبدیل گردید. (طبرسی، 
ا بھره بھ داستان موسی و مبارزه با فرعون و سحر ساحران در قرآن بارھا اشاره شده است و موالنا ب :موسی و فرعون و ساحران 3-6

 :گیري از آیات قرآن، از اجزاء و عناصر آن، برداشت ھاي عارفانھ ي جالبی داشتھ است کھ نیاز بھ ژرف نگري دارد
موالنا بھ رعایت ادب و احترام ساحران نسبت بھ موسی اشاره کرده است و با این تمثیل، مقایسھ اي از حال انسان ناقص و انسان  - 

 :را بر سالک مبتدي در نزد سالک منتھی گوشزد می کندکامل داشتھ است و رعایت ادب 
 کــز مــري آن دســت و پاھاشان برید  ایــن قـــدر تعــــظیم دینشان را خرید  

 )1/1619دســت و پـــا در جـــرم آن دربـاختند (مثنوی، ســـاحران چون حـــق او بشــــناختند 
نمودن دست و پاھاي ساحرانی کھ بھ موسی ایمان آورده بودند، این گونھ برداشت می کند مولوي با اشاره بھ تھدید فرعون مبنی بر قطع 

کھ مؤمنان واقعی چون حقیقت عالم را درك کرده اند ازھیچ پیشامدي نمی ھراسند. در نظر آنان دنیا مانند خواب است و ھر چھ در این دنیا 
 ب می بیند مرده است ولی عمرش طوالنی می گرددببینی در آن جھان برعکس می گردد، ھمانند کسی کھ در خوا

 گـــر رود در خــواب دستی، باك نیست  ایـــن جھان خوابست اندرظن مھ ایست 
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 ) 3/3785گـــر بھ خـــواب اندر ســرت ببرید گاز ھــم ســرت برجــاست ھم عمرت دراز (ھمان،
حضرت مسیح(ع) و در گھواره سخن گفتن او، از مشکالت مریم (مادر موالنا طبق آیات قرآن ضمن بیان داستان والدت : عیسی (ع). 4

عیسی(ع)) مبنی بر باردار شدن بدون ھمسر با حلول روح القدس و مورد سرزنش قرار گرفتن او سخن بھ میان می آورد؛ در عین حال موالنا 
ی داند کھ باید سالک را بھ سر منزل مقصود رھنمون دم عیسی را نفس شیخ پیر م .عیسی را نماد روح می داند و جسم را مرکب او می داند

ھمان گونھ کھ گفتیم در مثنوی، عیسی نماد روح آمده است و ِ حیوان چھارپا نماد جسم، لذا کسی کھ در  .گرداند و او را حیات معنوی ببخشد
ر مثنوي، ولی حقّی است کھ دم حیات عیسی (ع) د .فکر پرورش خر جسم است از شناخت حقیقت غافل می ماند و راه بھ معرفت نمی برد

 .بخش او مانند نسیم بھاري بر دل و جان ساکنان، جامھ ي حیات می پوشاند
 برداشت ھاي عارفانھ ي موالنا از عناصر قصھ

داستان تولد عیسی از مریم در ذھن موالنا باعث جوشش و ایجاد معانی عرفانی گردیده و معانی او،  :: حاملھ شدن مریم (س)4-1
 بانگ حق، چھ با واسطھ و چھ بی واسطھ ي الفاظ موجب ایجاد حقایق معنوي می شود - .اھنماي ساکنان طریقت شده استر

 ) 1/1934آن دھـــد، کـــو داد مــریم را زحـبیب (ھمان، بانـــگ حــق اندر حجاب و بی حجیب 
ال چھ با واسطھ و چھ بی واسطھ ي الفاظ؛ چنان کھ برداشت موالنا این است کھ بانگ حق موجب زایش حقایق معنوي خواھد شد ح

 حضرت مریم نیز بی مقدمات طبیعی، عیسی (ع) را باردار شد
 در اثر دم جانبخش عشق، روح انسانی خود را فدا می نماید - .

  )5/3856کز نســـیمش حــاملھ شـــد مریمی؟ (ھمان، روح کـــی گشـــتی فــداي آن دمـی 
است کھ حرکت استکمالی موجودات با سائقھ ي عشق ازلی صورت می گیرد و از مرتبھ ي دانی بھ مرتبھ ي عالی برداشت موالنا این 

 )5/1056: 1376در این بیت اشاره دارد بھ نفخھ ي الھی و روح قدسی. (زمانی، » آن دمی « می رسد. 
 نطق عیسی دراثر تعلیم حق بود: - :سخن گفتن عیسی در گھواره  4-2

 )4/3041کھ صفـــات او زعـــلت ھا جـــداست(مثنوي،  بی تعـــلیم بُد ناطق، خداست آن کـــھ 
 

 در والدت ناطـــق آمــــد در وجـــود   یا مســـیحی کھ بــھ تــعلیم ودود 
   )4/3043کھ نـــزاده سـت از زنـــا و از فســـاد (ھمان، از بــراي دفــــع تھـــمت در والد 

 موالنا دم عیسی را نسیم جانبخش سخنان و ارشادات پیر می داند کھ بر ھر کس وزیدن َ گیرد، حیات ابدي می یابد.  :دم عیسی (ع) 4-3
   )4/3067از دم مــــن، او بـــــماند جــاودان(ھمان، عیــسی ام، لیــکن ھر آن کو یافت جان 

رنگ را ُ در خم می ُ انداخت، سیاه و سفید بیرون می آمد. خم یکی از معجزات عیسی(ع) این بود کھ اگر جامھ ای صد: خم عیسی: 4-4
 .عیسی مظھر وجود مرد کامل است کھ منشأ آثار وجودی متعدد و متکثر است

 وز مزاج خم عیسی خو نداشت  او ز یک رنگی عیسی بو نداشت ّ 
 )1/500ساده و یک رنگ گشتی چون ضیا (ھمان،  جامھ ّ ی صد رنگ از آن خم صفا

نقل ) ۱/۵۶۹: ۱۳۳۴و تفسیر ابوالفتوح (رازی، ) ۲/۱۳۳۰: ۱۳۵۶نگرزی حضرت عیسی(ع) در کشف االسرار (میبدی، قصھ ی ر
شده است. فروزانفر در شرح مثنوی شریف مقصود موالنا را این می داند کھ عیسی(ع) مردم را بھ وحدت و محبت می خواند و ھر کھ بھ 

 )219:1371فروزانفر،( .تالف و تزویر خالصی می یابدحقیقت دین و آیین وی راه یابد از رنگ و اخ
 
موالنا در مثنوي چندان بھ صورت بشري پیامبر (ص) توجھ ندارد بلکھ بیشتر سیرت و باطن او را ّمدنظر قرار می  . : محمد (ص) 5

. معرفی می کند کھ نام و کتابش دھد. او محمد (ص) را در مثنوي میوه ي عشق الھی، مظھر کمال، شفیع دو عالم، فرزند برتر جھان و ..
محفوظ حق است. تصویري کھ در مثنوي از حضرت مّحمد(ص) عرضھ می شود نھ فقط متضمن تعلیم و تقدیس فوق العاده در حق مھتر 

ناب جکاینات است بلکھ در عین حال نھایت عشق و ارادت موالنا را در حق این مربی و مرشد کونین کھ سلسلھ ي ھدایت نفوس انسانی بھ 
 )83: 1372حق و طریق اتصال رھروان شریعت بھ مبدأ وجود بھ وي ختم می شود نیز در سراسر این تصویر جلوه دارد(زرین کوب، 

 :برداشت ھاي عارفانھ ي موالنا از عناصر قصھ
 قسم خوردن حق بر جسم محمد(ص) :محمد و حق 5-1

 )6/1499(ھمان،ه اســت کالوالشفقحق آن چـــھ فـــرمود  آن قـــسم بر جســم احمـــد راند 
 
 :قھر محمد و حق یکی است-

 نـــام تـــو بـــر زرو بر نقـــره زنم رونقــــت را روز روز افــــزون کــنم 
 )3/1201(ھمان،در محـــبت قھـــر مــن شد قھر تو مـــنبر و مـــحراب ســــازم بـھر تو 

 .و تو (محمد(ص) وجود دارد خشم تو بھ منزلھ ي خشم من استبھ جھت وحدت و اتّحادي کھ بین من (خداوند) 
 :مورد محافظت خداوند بودن -

 کــھ ھم اکنــون رخ بھ تو خواھد نمود از درون کـــــعبھ آمـــد بانــگ، زود 
 )4/997(ھمان،با دو صــد طلب ملک، محفوظ ماست با دو صـــد اقــبال او محظوظ ماست 

 :فانی در حق است -
 زان کــھ حل شـد در فناي حل و عقد محــمد صد قـــیامت بود نقد ّ  پـــس

 )6/750(ھمان،صــد قیـــامت بــود اندر او عـــیان زاده ي ثــانی ســت احــمد در جھان 
یعنی قیامت ھاي بی شماري در وجود حضرت محمد(ص) بھ فعلیت رسیده بود. مراد موالنادراین جا از حل وعقد، ھویت بشري و 

کنایھ از این است کھ محمد بھ » حل شدن در فضاي حل و عقد « ّ اوصاف خلقی است. حل شدن بھ معناي محو شدن وفانی گشتن است. پس 
طورشگفت انگیزي جنبھ ي بشري خود را در ذات الھی فانی کرده بود و در این فضا مستغرق و محو شده بود. در لسان عرفا یکی از انواع 

 )6/235: 1379(زمانی،  .سان از صفات بشري و اوصاف خلقی خود بمیرد و بھ صفات الھی زنده شودقیامت آن است کھ ان
 :: محمد (ص) و عالم غیب5-2
 :صاحب سراست-
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 )3/4533کـــھ بھـــل دزدي، زاحــمد ِسرستان(مثنوی، نــــجم ثاقب گشـــتھ حـارس، دیوران 
براي اخذ علوم باطنی و اسرار غیبی بھ سوي آسمان معنوي روي کنند و بھ استراق  بھ اعتقاد موالنا مردم شیطان صفت ھر گاه بخواھند

ف رسمع بپردازند با سخنان شھاب آساي انبیا و اولیا رانده ّ می شوند و دوباره بھ منزلگاه پست خود تنزل می کنند. زیرا شیطان صفتان، معا
ھ آن زیورھا بیارایند تا ساده دالن را بھ بیراھھ بکشانند بنابراین ھرکس بخواھد را براي تعالی روحی نمی خواھند؛ بلکھ می خواھند خود را ب

 اسرار را بداند و بھ این معارف دست بیابد باید زانوي ارادت در مکتب انبیاي عظام و اولیاي کرام بر زمین زده و صادقانھ و خالصانھ از
 ینابیع حکمت و معرفت آنان سیراب شود

 :شم باطنی استمّحمد (ص) گوش و چ -
 تــازه زو مــا، مرضــع ست او ما صبی  سربھ سرگوش است وچشم است این نبی 

 )3/203(ھمان،
بھ اعتقاد موالنا چون پیامبر (ص) شیر معارف و اسرار ّرانی را بھ ما اطفال سلوك می نوشاند سرتاسر وجودش گوش و چشم باطنی 

 (استعالمی،» چون محمد (ص) سرحق را در می یابد، پرودگار گفتھ کھ او گوش است...« است و ما از او طراوت و تازگی را کسب میکنیم. 
1387 :3/231( 
نھ تنھا وجود مبارك محمد (ص) چراغ راه ھدایت آدمیان در ظلمات جھل و گمراھی است،بلکھ نام او چون  :محمد (ص) و نام او:5-3

 :حصاري حصین و پناھگاھی امن براي انسان ھاست
 )1/738تــا چھ باشـــد ذات آن روح االمیــن(ھمان، مد چون حـصاري شد حصین نــام اح

 :نام شاھان از سکھ و رونق میافتد ولی نام و سکھ ي محمد (ص) تاقیامت پر رونق میماند  -
 )4/2873ســـکھ ي احـــمد ببیـــن تا مســتقر(ھمان، ســــکھ ي شـــاھان ھمی گردد دگر 

 ق:محمد (ص) و خالی: 5-4
 :فرزند برتر جھان است -

 تــــا مقّر آریمــــشان از ابتــــــال فـــضل ھا دزیـــده اند این خــــاك ھا 
 )4/1016لیـــک احــمد بر ھـــمھ افزوده است(ھمان، بـــس عجـــب فرزند کو را بوده است 

را از حضرت ّ پروردگار دریافت نموده و در ذات خود برداشت عارفانھ ي موالنا این است کھ زمین بسیاري از خالقیت ھا و کماالت 
نھان داشتھ است و چون اراده ي تکوینی حضرت وھاب اقتضا کند جمیع این استعدادھاي نھفتھ بھ فعلیت خواھد رسید. خاك، فرزندان عجیبی 

، یعنی با این کھ از خاك پدید آمده اند امااشرف داشتھ کھ احمد(ص) از ھمھ ي آن باالتر و برتر است. انسان ھاي با کمال، ھمھ فرزندان خاك اند
 .مخلوقات شده اند، لیکن در میان اشرف مخلوقات، محمد مصطفی سرور و سید ھمگان است

 :ھادي خالیق، بردارنده ي قفلدل ھا و خاتم پیامبران است-
مــثل او نـــھ بــود و نھ خــواھند بود  بھــر این خـاتم شده ست او کھ بھ جود 

 نــھ تو گویی: خـتم صنعت بر تو است؟  ـون کھ در صــنعت برد اُستاد دست چـ
 )6/171در جـــھان روح بخــــشان حاتــمی(ھمان، در گــشاد خـــتم ھا تــــو خـــاتمی 

نبوت در وجود برداشت عارفانھ ي موالنا دراین زمینھ چنین است کھ محمد (ص) جامع اسرار و حقایق ربانی بود و خاتم رسل، چرا کھ 
 )6/68: 1379(زمانی،.شریف او بھ کمال حقیقی خود می رسد و زیادت برکمال، نقصان است

 :شفیع دو عالم است -
 )6/167ایــن جھان زي دیـن و آن جا زي جنان(ھمان، او شفــیع است این جھان و آن جھان 

 نتیجھ
کھ بیشترین بھره ھا را از  دین، تنھا کتاب عمده درنوع خود باشددر بین آثارادب کھن پارسی، شاید مثنوي معنوي موالنا جالل ال 

موالنا در  ی باشد.م پیامبران یکی از انواع بھره گیري ھاي مولوي از قرآن، استفاده از چھره ھاي قرآن خصوصا .کالم وحی برده است
بران اولوالعزم استفاده نموده و با مھارتی وصف چھره ي پیام مثنوي، جھت تبیین آموزه ھاي عرفانی و اعتقادي خویش، از شخصت پردازي

 زندگانی این شاعر عارف در مثنوي بھ ناپذیر بھ شخصیت آنان جان وماھیتی جدید بخشیده و بھ دنیاي پر رمز و راز مثنوي آورده است.
. بسامد باالیی برخوردارند (ص) و حضرت موسی (ع) از محمدپیامبر اشاره کرده است کھ در این میان اشاره بھ زندگی حضرت  30حدود

یکی از زیرمجموعھ ھای بھره گیری از آیات، استفاده از واژگان و ترکیبات قرآنی بھ عنوان نماد است. گاه نیز، وی از مفھوم نمادین نام 
نوی دھای قرآنی در مثانبیا، قصص قرآنی، شخصیت ھا و عوامل مرتبط با انبیا در قرآن بھره ً جستھ است. نمادسازی، خصوصا استفاده از نما

 .از اسلوب ھای خاص اوست کھ باعث شده اثر عرفانی این شاعر گران قدر، جذاب تر و تأثیرگذارتر شود
 : منابع و مآخذ

 قرآن کریم. 1
 .، انتشارات مھارت، چاپ نھم متن و شرح مثنوي موالنا .1387استعالمی، محمد،. 2
 .عصمت ستار زاده ،جلد دوم، انتشارات دھخدا ترجمھ ي  ،شرح کبیر.1348انقروي، اسماعیل، . 3
 ، انتشارات سخن  در سایھ ي آفتاب. 1380 پور نامداریان، تقی، . 4
 .، بھ تصحیح و حواشی محمد الھی قمشھ ای، چاپخانھ ی علمیتفسیر ابوالفتوح رازی. ۱۳۳۴رازی، ابوالفتوح، . 5
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ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ МҰСЫЛМАН ДІН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ЛАУАЗЫМДЫҚ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: XVIII ҒАСЫР СОҢЫ – XX БАСЫ 

  
Аталмыш мақалада қазақ даласының қоғамдық өмірінде маңызды орынға ие болған мұсылман дін 

қызметкерлерінің қызметіне талдау жaсaлынғaн. Тақырыпты ашу үшін автор С. Ғылмани жазбалары 
мен Ресей империясы тұсындағы заңнамалық құжыттарға сүйенген. Тақырып барысында Ресей 
Империясы әкімшілігі тарапынан указной молдалардың қызметке тағайындалу талаптары мен нақты 
функционалдық міндеттері және олардың қазақ қоғамында қаншалықты сәтті іске асқандығы 
сараланған.   

Түйін сөздер: Указной молда ,  Орынбор мүфтилігі, ислам, патшалық Ресей 
 
В данной статье сделан анализ деятельности священнослужителей занимавших значимое место в 

общественной жизни казахской степи. Для раскрытия темы, автор опирается на рукописи С. Гылмани 
и законодательные документы времен Российской империи. В статье проанализированы требования 
администрации Российской империи при назначении на службу указных мулл, их функциональные 
обязанности и уровень их реализации в казахском обществе. 

Ключевые слова: Указной мулла, муфтият Оренбурга, ислам, царская Россия 
 

This article analyzes the activity of muslim clergy, which occupied significant place in the public life of 
the Kazakh steppe.  In order to disclose the topic, the author relies on the manuscripts of S. Gylmani and the 
legislative documents of the Russian Empire.  

The article analyzes the requirements of the administration of the Russian Empire appointment to the 
service of the mullahs, their functional responsibilities and the level of their implementation in the Kazakh 
society. 

Key words: Ykaznoy Mullah, Orenburg Muftiate, Islam, Tsarist Russia 
 
Адамзат тарихына көз салсақ дін қызметкерлері қоғам өмірінде маңызды орынға ие болған. Діни 

тұлға адамдардың діни өміріне әсер ету арқылы қоғамның басқа да салаларында ықпал ете алған. 
Сондықтан дін қызметкерлерінің міндеттері мен атқарған қызметтерін зеррттеу барша ғылым салалары 
үшін маңызды. Әсіресе қазақстанда жаңа дамып жатқан дінтану саласы үшін орны ерекше. Дін 
қызметкерлерінің қоғам өміріндегі ықпалдылығын сезетін қандай саяси билік болмасын дін 
қызметкерлерінің әрекетін назардан тыс қалдырмастан, оларды бақылауда ұстап, басқару жүйесін 
дамытуға тырысқан. Мұның бір мысалы ретінде патшалы Ресейдің дін қызметкерлерінің қызметін 
реттеу мақсатында Орынбор мүфтилігін құрып, дін қызметкерлеріне қойылатын талаптарды 
бекіткендігін айта аламыз. 1789 жылы құрылған Орынбор мүфтилігі дін қызметкерлерінің 
дәрежелеріне сай сынақтан өткізу, лауазымдарын бекіту істерімен айналысты. ОМДБ патша 
әкімшілігіне тікелей бағынышты мұсылмандық мекеме болды. Өз кезегінде бұл дін қызметкерлеріне 
қойылған талаптар мен олардың міндеттерін зерттеу үшін міндетті түрде Орынбор мұсылмандары діни 
кеңесінің дін қызметкерлеріне қатысты құжаттарын назарға алу қажеттілігін көрсетеді. 

Ресей империясы қарамағына қарағаннан кейін қазақ даласында патша билігі тарапынан 
тағайындалған дін қызметкерлеріне қатысты «указной молдалар» деген тіркес қалыптасты. Яғни, 
олардың шенімен емес жалпылама «молда» деп атау көптеп кездеседі. Жалпы ел аузында, қазақтың 
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әдеби шығармаларында, мақал-мәтелдерде де дін қызметкерлерін атауда «молда» сөзі жиі 
қолданылады. Сондықтан осы күнге дейін қазақтар арасында мұсылман дін қызметкерлерін «молда» 
деп атау кеңінен тараған. ОМДБ құжаттарына назар салсақ патша өкіметі тұсында дін 
қызметкерлерінің ахун, хатип, муэдзин, мударрис, қази, мүфти деген діни лауазымдардың бар 
екендігін көре аламыз. Зерттеуші И.К.Загидуллиннің еңбегінде 1833 жылғы ОМДБ қарамағында 
ахундар 68, хатыптар 100, имамдар 1792, молдалар 1164, мухтасибтар 343, мударристар 439 адамды 
құрағандығын келтіреді. Алайда, 1839 жылғы статистикада молдалардың саны келтірілмегендігін алға 
тартып, ОМДБ нің екінші мүфтиі Ғабдиссалам Ғабдрахимовтың «молда» терминінің мағынасына 
ислам шариғатын білетін «имам» және «хатып» лауазымдарын сидыруға тырысты деп түйіндейді [1]. 
Аталмыш мәліметтер ОМДБ де арнайы «молда» лауазымы болғандығын кейін уақыт өте келе ол – 
жалпы дін қызметкерлерінің атауына ауысқандығын білдіруде. Кейін молда сөзінің аясы осы 
мударрис, имам, хатып лауызымдарын қамтыды. «Молданың» мұсылман дін қызметкерлерінің жалпы 
атауы ретінде қолданылуы жайлы патша әкімшілігінің Ішкі істер министрлігі «Шетелдік 
сенімдегілердің рухани ісі» департаментінің 20 қаңтар 1891 жылғы №524 хатында «молда» сөзінің 
аясына мұсылман сеніміндегі мүфти мен ОМДБ нің ... азаншыларынан өзге барлық дін қызметкерлері 
кіруі тиіс» деп ресми түрде баяндалады [2, 24]. Ал, халық аузындағы «указной молда» деген тіркес 
патша билігі тарапынан «указбен» бекітілген молдаларға қатысты айтылған. Олардың міндетіне 
мұрагерлік, неке мен талақ (ажырасу) мәселелерін шешу, баласы мен ата-анасының ара-қатынасы, 
ерлі-зайыптылардың бір-бірлеріне опасыздық мәселесі кіреді. С. Ғылмани «бұл указ атындағылардың 
міндеті: өлген-туғанның, үйленгеннің, әйел тастағанның есебін алу, айырып-қосу, ырзалық қылса сол 
ғана» деп айтып өтеді [3, 150]. 

Империяның өңірлерінде ең ықпалды діни лауазым иесі ахундар болды. Ахундардың негізгі 
міндетіне мешіт ісі, діни мектептер, дін қызметкерлері, атап айтқанда азаншы, махалле имамдарын 
бақылау кірді. А.Ю. Хабутдинов ОМДБ сатылық құрылымын ашу үшін «ОМДБ – ахун – имам» деп 
түсіндіреді [4]. Яғни, ОМДБ ахундардың қызметін, ахундар өзі сайланған өңірдегі имамдарды 
бақылайды. Сондықтан ахундық қарапайым имамдыққа қарағанда жоғары дәреже болып саналған. 
Орынбор өлкесінде ОМДБ құрылмай тұрып, ахундық ең жоғары діни лауазым болып саналған. Өз 
қармағындағы өңірдегі дін қызметкерлерін ислам ілімі бойынша білімін сынақтан өткізу, оларды 
қызметке тағайындау, мешіттің құрылысына рұқсат беру, жұма намазын өткізу-өткізбеу мәселелерін 
қарау (ол кезде кейбір мешіттерде жұма намазы өткізілмеген) және діни оқу орындарының қызметін 
бақылау істерімен айналысқан [1]. Ахундар діни басқарма өкілдерінің (ахунға қарасты) құқық бұзу 
әрекеттерін тексеріп, нәтижесін өңірлік әкімшілікке және ОМДБ ге жолдап отырған. Бірақ мұндай 
құзірет оларға ресми түрде бекітілмеген екен. Әрине, аталмыш міндеттің барлығын орындау 
барысында патша әкімшілінің мақұлдаумен іске асты. ОМДБ құрылғаннан соң ахундардың дін 
қызметкерлерін тағайындаудағы қаулылары ұсыныс кейпіне еніп, ұсынысты бекіту ОМДБ мүфтиінің 
құзырына өтеді. Бірақ бұл тұста да патша әкімшілігінің рөлі алдыңғыдай сақталып қалады. Яғни, 
ОМДБ шешімдері патша әкімшілігі өкілдерінің мақұлдауын алу қажет болды. А.Ю. Хабутдинов өз 
зерттеуінде ахундардың кейбір мәселелерде ОМДБ ның жауабын күпей ақ шешім шығарып, оны іске 
асырған жағдайлардың болғандығын келтіреді. Ондай жағдайлар көбіне байланысуға уақыт тапшы, 
шұғыл шешім шығаруды қажет ететін неке қию, қыз алып қашу, ажырасу, мирасты бөлу сәттерінде 
жиі кездескен. Ахундық лауазымды иеленуге ұмтылған дін қызметкерлері аз болмаған сыңайлы. 
И.К.Загидуллин Ғабдиссалам Ғабдрахимовтың мүфтилігі тұсында «аға ахун» лауазымының енгізілу 
себебін Орынбор өлкесінде ахундардың санының артуымен түсіндіреді.  

Қазақ даласында ең алғашқы ахундық лауазым иеленген дін қызметкерлері XVIII соңғы ширегінде 
келді. Орынбор шекаралық комиссиясында 1785 жылы ахун лауазымы бекітілді. Аталмыш лауазымға 
алағаш М. Хұсейінов тағайындалады. 1786 жылы өлкенің «бас ахуны» болған М. Хұсейінов 1789 жылы 
мүфтилік қызметке дейін атқарады [5]. ОМДБ бір аумақта шені бірдей бірнеше дін қызметкері болса 
оның бірін «аға молда» немес «аға ахун» деп белгілеген. Зерттеуші Г.С. Султангалиева кіші жүз 
ақсүйектерінің жазбаларындағы ең алғашқы ахундар жайлы мәліметтер XVIII ғасырдың 90 жылдарына 
тиесілілігін келтіріп, жазбаларда Абдулфатих Абдусаламұлын қазақ ақсүйектері «... құрметті ахун» деп 
құрмет білдіргендігін айтады. Абдулфатих Абдусаламұлы қазақ даласындағы діни қызметін «указной 
молдалықтан» лауазымнан бастаған екен. XVIII ғасырдың 80 жылдарынан бастап қазақ даласында 
қызметін бастаған А. Абдусаламұлының шені молдалықтан ахундық лауазымға дейін өседі. Оның 
қызметке келген руы қазақтың байбақты руы болғандықтан, молданың қызметі саяси уақиғаларға жиі 
тоғысып отырған. Өйткені байбақты руы патша билігіне қарсы ұйымдасқан көтерілісшілердің 
жетекшісі Сырым Датұлының руы еді. Алайда, молда осыған қарамай қазақ ақсүйектерінің сенімінен 
ие бола алған. 
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Жантөре хан (1805-1809) тұсында Қазан губерниясынан келген Ишмухамед Мустафин, Серғазы 
ханның (1812-1824) тұсында башқұр кантонынан Нығметулла Сүйіндіков, Арынғазы сұлтан тұсында 
(1785-1833) Мухаметжан Қазиев та Қазан губерниясынан келіп қызмет жасаған [5]. Аталмыш 
ахундардың қызметтеріне қарап, қазақтың әр сұлтаны немесе руында өз дін қызметкері болғандығын 
байқауға болады. Ахундық лауазымға дейін көтерілген дін қызметкерлерінің көбісі кіші лауазымды 
дін қызметінен бастаған. Кейін өз қызметін атқару деңгейіне және қазақ ақсүйектерімен, жергілікті 
патша әкімшілігінің өкілімен «ара-қытынасына» қарай шені көтерле берген. Ахундар дін саласын 
жетекешілік жасаумен қатар, патша әкімшілігі жүктеген міндеттерді қоса алып жүрді. Сондықтан, 
жоғарыдағы «ара-қатнас» сөзін екі тараптың, яғни патша билігі мен қазақ ақсүйектерінің талаптары 
мен олардың жүктеген міндеттерін ойдағыдай атқарып шыққан жағдайда деп түсінсек болады. Мұның 
мысалын патша әкімшілігінің де, қазақ сұлтандарының да көңілінен шығып, жоғары лауазымға жеткен 
М. Хұсейінов пен А. Абдусаламұлының қазақ даласындағы қызметінен көруге болады. Осы тұста 
аталмыш тұлғалардың қазақ даласында жоғары діни шенге ие болуына олардың қызмет еткен кеңістігі, 
ондағы діни-саяси ахуалдың күрделілігі әсер еткендігі байқалады. Өйткені, екі дін қызметкерінің де 
қызмет жолы қазақ даласында көтерілістің шарпып, қазақтардың патша билігінің жүгендеуіне толық 
бас бермеген, арпалысты да шиеленісті кезінде басталған. Сондықтан олардың атқарған қызметі 
күрделі саяси мәселелерде патша билігінің мүддесіне бағытталуы «тиіс» болды. Осындай жағдайдан 
ептілікпен жол таба алған дін қызметкерінің лауазым жоғарылаған.  

ОМДБ қарасты дін қызметкерелерінің бірі мухтасибтер. Алайда бұл лауазым атауы деректерде 
имам, хатыб секілді жиі кездесе бермейді. Тіпті, ХХ ғасырдың басында ОМДБ нің статисткалық 
құжаттарының өзінде хатыбтар жайлы мәліметтер көрсетілмеген. Яғни, мухтасибтік лауазым осы кезде 
алынып тасталған. Загидуллиннің ОМДБ құжаттарына сілтеме жасай отырып, мухтасиптардың міндеті 
метрикалық кітапшалардың дұрыс жүргізілуін бақылау деп көрсетеді. 1833-1855 жылдыар аралығында 
мухтасибтардың саны 343 тен 66 ға дейін азайған. Патша әкімшілігі дін қызметкерлерінің дәрежелеріне 
қарай жас ерекшеліктерін белгіледі. Ол мемлекеттік кеңестің мақұлдауымен 1855 жылы 14 ақпан 
айында бекітіліп, 15 наурызда жарияланды. Жарғы бойынша «Таврикалық мұсылман діни басқармасы 
және Орынбор мұсылман діни кеңесі дін қызметіне орналасу үшін келесі жас санаттарын анықтады: 
қазылар, ахундар, мухтасибтар және мүдәрістер жиырма бес жастан, хатиб және имамдар үшін жиырма 
екі жастан, азаншылар үшін жиырма бір жастан кем емес» [6]. Жарияланған жарғы бойынша мұхтасиб 
болуға үміткердің жасы жиырма бес жас деп көрсетіліп, олардың лауазым атауы ресми түрде құжатта 
көрсетілді. Алайда, қазақ даласында мухтасибтердің қызметі жайлы зерттеулердің аз болуы, аталмыш 
лауазымға қатысты терең зерттеулер жүргізу қажет екендігін көрсетеді.  

Жоғарыда келтірілген 1855 жылы 14 ақпан айында бекітілген жарғыны қабылдауға шын мәнінде 
түрткі болған себептер орын алған. Мысалы, С. Ғылмани жазбасында Сәлмен Мұхаммедийарұлы 
есімді указной молданың өмір тарихын баяндай келе «...Сармолда указнойлық шахадатнама алуға Уфа 
қаласында духовный управлениеге емтихан үшін барғанда, атасының жанында 11 жастағы бала бірге 
барған екен. атасы емтихан беріп, шахадатнама алғанда, ертең өзің өлгенде орныңа указ болады, балаңа 
шахадатнама ал деп управлениенің кісілерінің сөзімен оған да шахадатнама алып оқытып, өзі молда 
қылып шығармақ болып келіскен екен. Сонымен шахадатнамасы бар атасы өлген соң, қай жылдар 
өлгенін мен сұрап алмағандықтан біле алмаппын. атасының орнына указ болып қызмет атқарыпты.» 
деп, указнойлық куәлікті алу үшін Уфа қаласына атасымен бірге барған 11 жастағы Сәлмен 
Мұхаммедийарұлы да молдалық куәлік ала алғандығы жайлы мәлімет айтады [3, 155]. Ғылманидың 
жазбасындаығы бұл кезең шамада XIX ғасырдың 40 жылдарына тиесілі. Яғни, бұл жерден заң 
қабылданбай тұрып ОМДБ жас ерекшеліктеріне қарамай діни қызметкерлік куәліктерді бере 
бергендігін көрсетеді. Сондықтан бұл олқылықтың орнын толтыру үшін билік дін қызметкерлікке 
үміткердің жас ерекшеліктерін анықтайтын құжат бекітті. 

Ахундардан кейін дін қызметкерлерінің арасында имамдар мен хатыптардың халық арасында 
беделі зор болды. Екі лауазым иесінің шендік деңгейі қатарлас болып келді. Имам мен хатыптың 
міндеттеріне мұрагерлік, неке мен талақ (ажырасу) мәселелерін шешу, баласы мен ата-анасының ара-
қатынасы, ерлі-зайыптылардың бір-бірлеріне опасыздық мәселесі кіреді. Әрине, имамдардың ең 
бірінші кезектегі міндетіне намаз өткізу, хұтпа оқу секілді күнделікті діни рәсімдерді өткізу кірді. 
Патша әкімшілігі тарапынан метрикалық кітапшаны жүргізу міндетін атқарды. 1828 жылдың 21 
қыркүйегінде министрлер комитеті ОМДБ-ға тіркеу кітапшасын енгізу туралы ережені қабылдады. 
Тіркеу кітапшасын жүргізу молдаларға жүктелді. Кітап үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімінде өмірге 
келген сәбилердің туу уақыты мен ата-аналарының аты-жөні жазылады. Екінші бөлімде өмірден 
қайтқан мұсылмандар жайлы мәліметтер қамтылады. Үшіншісінде некеге тұрғандар мен олардың ата-
аналарының және куәгерлердің аттары, неке қию уақыты мен неке шарттары, неке қиған қызметкердің 
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аты, сонымен қатар ажырасушы жұптарға қатысты мерзімі, аты-жөні, айрылысу себебі жазылады. Жыл 
аяқталғанда молдалар тіркеу кітаптарының бір нұсқасын өзіне қалдырып, көшірмесін келер жылдың 
ақпан айына дейін уез басшылығына тапсыратын. С. Ғылманидің жазбасы бойынша Сейдахмет ‘Абд 
ар-Рахманұлы атты молданың өмір тарихында «...біздің бұл фазыл ұстаз Николай патшалық дәуірінде 
указнай болған – Айыртау болысына жылында бір аралап түседі. Туған, өлген, ұзатқан қыздар 
есептерін алып, көкшетау уезіне жолдап тұратын» делінген. Аталмыш, жазбадан тіркеу кітапшасының 
қазақтар арасында іс жүзінде қолданылғандығын көруге болады. Тіркеу ісі кеңес үіметі орнап жатқан 
кезге дейін қолданылған екен. Оны Ғылмани «1918 жылда Уфа диния назаратына муфтилікке 
Ғалымжан әл-Баруди отырғаннан кейін ... никах, талақ, діни марасымдарды атқарып тұруы үшін бір 
махаллада үлкеннен қанша жан, кішкенелер қанша, барлық махалла жаны қанша, соған метірке беріп 
нұсқауларын ауылнай имамдарына таратты» деп нақтылай түседі [3, 161]. Молдалар сот ісімен де 
айналысты. Сот ісінде шариғатты басшылыққа алып, Ресей империяның заңнамаларын назарда ұстай 
отырып шешім шығаратын болған. Бірақ молдаларға дүре соғу, қлім жазасына кесу секілді дене 
жазаларына үкім шығару құқығы берілмеді. Дін қызметкерлерінің оның ішінде ахунның да молданың 
да шығарған шешімдеріне наразы істер 1868 жылға дейін ОМДБ да қайта қаралды.  

Молдаларды дін қызметіне бекіту іс жүзінде бірқатар өзгешеліктер орын алған. Ресей аумағындағы 
мұсылман дін қызметкерлері жайлы очерк жазған Коблов Яков Дмитриевич (1876 ж. туған) 
«медіресені аяқтағаннан соң молдалыққа үміткер Уфаға барып ОМДБ дан сынақтан өтеді де үміткердің 
біліктілік дәрежесіне сай куәлік беріледі. Молдадан орыс тілін білуі талап етіледі. Бірақ көп молдалар 
орыс тілін білуі деңгейі төмен. Біраз уақыт өткеннен соң тіпті орысшаның оқылуын да ұмытып кетеді» 
деп жазады [7, 5]. Дін қызметкерлерінің сайлануына тұрғындардың әсері мол болды. Жоғары 
лауазымдарды оның ішінде мүфти, анықтауда патша әкімшілігінің үлесі басым болса, ахундарды 
анықтауда әкімшілікпен қатар қазақ сұлтандары мен ал қарапайым молдалардың тағайындалуында 
жамағаттың сұранысы мен талабы көбірек ескерілетін болған. Қандай да бір ауылда немесе мешітте 
молда қажет етілетін болса тұрғындар сұраныс білдіреді. Сұраныс губерния әкімшілігіне жеткеннен 
соң қолында куәлігі бар бір үміткер жолданады. Жамағаттың сұранымына сай емес молда тіпті қанша 
білікті болса да қызметін ұзақ уақыт жалғастыра алмаған. Сондықтан молдалар барынша әрбір ісін 
сақтықпен жасап, тұрғындар арасындағы ықпалды адамдармен жақсы қарым қатынаста болуды қолай 
көрген. С. Ғылмани указ молдалардың сайлануында бай бақуатты адамдардың ықпалы басым, ал, 
діндарлар мен қарапайым халықтың сөзі көп ескерілінбейтіндігін жазады. Оған мысал ретінде Баукен 
Күдеріұлы атты молданың өмір тарихынан «...Қоржынкөл болысына указ сайлау керек болып, біздің 
ұстазымызды указ болуға діндарлар мақұл көріп, сайламақшы болса да, ол уақытта ірі тұқым, ірі ауыл 
адамдары билейтін уақыт. Нашар тұқым төленгіт халқына указдік қайдан тисін. Саққұлақ ауылының 
қожасы болған Күдері ишанның Баукен деген баласы указ сайланды. Ол бір ғылым иесі, халыққа діни 
басшы боларлық адам емес, тек қана атасы сыйлы әулеттің ұрпағы. Онымен қатар үлкен ауылдың қожа 
адамы өтіп сайланды» [3, 155]. Көп жағдайда саяси ықпалды адамдардың молда сайлауына 
араласуының астарында біріншіден халық арасында сөзі өтімді молдалардың беделін өз мүддесіне 
пайдалану жатты. С. Ғылмани Бекболат Меркамалутдинұлы есімді молданың өмір тарихын айтып 
келіп «халықтың партия болып талас қылып, болыс сайлау туралы жақ-жақ болатын уақыт. Пұштай 
баласы Мәлік деген кісі маған жақтық болмады деп, Мақамбетті мұқату үшін қолында қашқын адам 
ұстап отыр деп көрсетіп, өкімет орнынан адамдар келіп тексеріп, ишанды ұстап әкетіп, Павлодар 
түрмесіне жабады. Тағдыр илаһи, сол ишан Хазірет сол түрмеде қайтыс болады» [3, 174]. Әрине, ел 
ағалары арасында молда сайлауда тек қана қара бастың қамы үшін емес, шын мәнінде де жанашырлық 
танытып, халыққа білікті дін қызметкерлерінің қызмет етуіне демеушілік еткен тұстары да жиі 
кездеседі. Осыған қарап, бай-бақуатты адамдардың молдалардың қандай да бір ауылда қызмет 
атқаруына аса үлкен ықпалы болғандығын байқау қиын емес. С. Ғылманидың еңбегінде молдалардың 
жастайынан білім алуына және кейін елге оралып, қызмет жасауына қаржылай көмек көрсеткен 
бірнеше байлардың аттары жазылған. 

Білімді әрі белсенді указной молдалар қызмет барысында діни рәсімдерді өткізумен қатар медіресе 
ашып немесе алдын жұмыс жасап тұрған медіреселерді жандандырып, діни ағарту ісімен айналысқан. 
Тіпті, жинаған білімдерін елге пайдасы тисін деп, тегін дәрістер де ұйымдастырған. Ғылмани 
жазбасында ондай молдалардың бірнешеуі келтіріледі. Ал, кейбір молдалар тек діни рәсім өткізумен 
және өзіне тікелей тиесілі міндеттерді ғана орындаумен шектелген. Халық аузындағы «еті сеніңкі 
сүйегі меніңкі деген тіркес осы молдаларға бала оқытуға берген ата аналардың сөзінен шыққан. 
Баласын сауат ашуға берген ата-ана өз балаларын тәрбиелеуде молдаға толық сенетіндігін білдіріп 
айтқан сөз бұл. XIX ғасырда өмірге келген қазақтың қандай зиялысын алсақ та осы молдадан хат 
таныған болып шығады. Я.Д. Коблов еңбегінде «Молдалардың міндетіне балаларды тәрбиелеу кірді. 
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Бірақта... (кейде оларды) азаншылар немесе басқа біреу алмастырады» деп молдалардың білім беру 
ісімен айналысу барысында кей кездері сабақты молданың өзі емес оның орнына басқа кісі сабақ 
беретін кездер де болатындығын айтады.  

С. Ғылмани жазбасына қарап, молдалық қызметте де бәсекелестік болғандығын аңғаруға болады. 
Указ алған молдалар өзіне тиесілі аумақтағы тұрғындарға діни рәсім өткізуде және пәтуа сұрауда басқа 
аумақтың молдасына немесе «бейресми» діндарларға жүгінбеуін қатаң талап еткен. Мұны С. 
Ғылманидің «бір өлген адамның хатым патихасы болып, көп молдалар жиналып отыр еді. Бір 
қарапайым адам келіп молдалар алдында жүгініп отырып, бір шариғат сұрай бастап еді, указ оған: 
«саған не шариғат сұрау керек, сен менен сұра, білсем мен айтып берем. мен сендердің указной молдаң. 
Мен білмесем, бұл хазіреттерден мен сұрап үйретем», – деп сорлыны айдап шықты» [3, 155 б.] және 
«Алдаберген Хазіретті алдырып, молда қылып балалар оқыпты. Бірақ ұзақ уақыт болмай ол ауылдан 
шығып кетіпті. Оған себеп – ақсақал айтқандай, қожалар ол кісінің ғылымы зор, беделі үстем болғанын 
күндеп, сыйдырмай, сондықтан шығып кеткен екен» деген жазбаларынан көруге болады [3, 181 б.]. 
Сонымен қатар молдалар жамағат өміріндегі барша салаға ықпал ете алатын негізгі тұлға болды. Оны 
билік басындағылар өз мүддесіне қолдануға тырысқан. Бірақ биліктің бұл ісіне молдалар әрдайым 
келісім бере бермеген. Өйткені мұсылман дінбасы ретінде молдалар белгілі бір дәрежеде жамағат 
алдындағы абыройы сақтап қалуға тырысты және құдай алдындағы жауапкершілікке 
тартылатындығын жақсы білді. Коблов еңбегінде «молданың ықпалымен басшылық белгілі бір 
дәрежеде жамағатқа әсер ете алады. Алайда бұл әрқашан іске аса бермейді. Оны тек мұсылман 
ауылдардың ортақ көзқарастарына қарсы болмаған жағдайда (қолданады). Әрине молда бұл жағдайда 
көп көмегі тигізе алады. Бірақ, біріншіден ол (молда) халық өзіне құлақ аспайтынын алға тартып 
әрқашан келісе бермейді, Екіншіден жамағат арасында қандай да бір жаңашылдық енгізіп қоюдан 
қорқады» деп пікір жазады [7, 10].  

Жамағатты намазға шақырып, мешіттің күнделікті шаруашылық ісімен айналысу азаншылардың 
еншісінде болды. Азаншылар, намаз уақыты келгенде бес мезгіл азан шақырып, азан дұғасын айтумен 
қатар мешіттің тазалығына да жауапты болған. Әрине мешіттің тазалығына қарау ресми бекітілген іс 
болған жоқ. Егер ОМДБ ден алған куәләгінде көрсетілген болса имам азаншыларға имамның орнына 
діни рәсімдерді атқаруға рұхсат етілді. Ішкі істер министрлігі «Шетелдік сенімдегілердің рухани ісі» 
департаментінің 20 қаңтар 1891 жылғы №524 хатында азаншылыққа қабылдау үшін молдалардан 
алынатын емтихан түрі қойылмағандығын айтылады. Дегенмен, азаншыларға бірқатар талаптар 
қойылған. ОМДБ де ең алғаш азаншылар жайлы мәліметтер 1856 жылдан бастап көрсетіле бастаған. 
1911 жылы азаншылардың саны мүлде аз болған. Ал, 1912 жылы олардың саны бірден 2967 азаншыдан 
5706 азаншыға дейін көбейген. Мұның себебін И.К.Загидуллин 1912 жылдың 23 маусымындағы 
«Әскери борышкерлік туралы» заңға енгізілген өзгертумен байланыстырады. Өзгерту бойынша 22 
жастан асқан Орынбор өлкесіндегі имам, молда, азаншы және одан да жоғары дін қызметкерлері әскери 
борышкерліктен босатылатындығы баяндалды [8]. Осы тұста аталмыш заңның әсері «не себепті 
азаншылардың бірден көбейіуіне әсер етті? Неге басқа дін қызметкерлеріне бұлай қатты әсер етпеді?» 
деген сауал туындайды. Оның бірнеше себебі бар. Молдалық немесе ахундық қызметке қабылдану 
үшін үміткерге қойылатын талап азаншыға қарағанда үлкен болды. ОМДБ де патша әкімшілігі де 
молдалық пен ахундарды тағайындауда байыппен қарайтын. Тіпті, жергілікті тұрғындардың өзі 
молдалыққа кез-келген адамның қабылдануын қаламайтын. Екіншіден аталмыш заң қабылданғанша, 
азыншылары жоқ мешіттер көп болды. Бірақ мешіттердің барлығында молдалары болды. Яғни, 
молдалық қызметке келгісі келсе де адамдарға бос ваканция аз болған. Ал, азаншысыз мешіттердің көп 
болуы азаншылар үшін ваканция көп болғандығын көрсетеді. Сондықтан, кішкене діни сауаты бар 
бірақ молдалық етуге білімі жете бермейтін адамдар азаншы ретінде жазылып, әскери борышкерліктен 
босауға тырысқан. Әрине, бұл тұста шын жүректен дінге қызмет қылуды мақсат қылған адамдар жоқ 
деп әсте айта алмаймыз. 

Жоғарыдағы дін қызметкрелерінің қызметін саралай келе бірқатар қорытындыларға келсек болады. 
Жалпы, Ресей империясы тұсында қазақ даласындағы діни, саяси, әлеуметтік құрылымдардың көптеп 
өзгерістерге түскен кезең болып табылады. Өзгеріске толы осы кезеңде мұсылман дін қызметкерлеріне 
мемлекеттік және діни міндеттерді қатар алып жүру жүктелді. Осы тұста дін қызметкерлеріне ресми 
және бейресми түрде қандай міндеттер кімдер тарапынан жүктелдігін қорытындыласақ, оны төртке 
бөлуге болады. Біріншіден діни қызметкерді қоғам қажеттілігін өтеуші қызметкер ретінде қарастыру. 
Қазақ даласындағы қоғами қажеттіліктерді орындауда дін қызметкерлерінің міндеттерін екіге бөліп 
қарасақ болады. Біріншісі әрине халықтың діни қажеттілігін өтеу міндеті. Оның өзін екіге бөлсек, ең 
алғашқысы – діни рәсім өткізуші қызметкер ретінде қарастырамыз. Яғни, молдалар мұсылмандардың 
туғанынан өмірден өтіп жерленгенге дейінгі барша діни рәсімдерге қатысатын басты қызметші болды. 
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Екіншіден, халықтың дін қызметкерлерін қажетсінуде діни рәсімдерден де тыс тұстардағы қызметі. 
Мәселен, патша өкіметінің алғашқы кезеңіндегі қазақ даласындағы медицина, ғылыми техниканың 
бүгінгі күнмен салыстырғанда әлде қайда төмен екендігін есепке алсақ (теория психология адамның 
табиғатқа тәуелділігі, заманның өзгеруі) дін қоғам өмірінде ең функционалдылығы жоғары институт 
болғандығын көре аламыз. Ал, дін қызметкерлі діннің функциясының іске асырушы адамдар болды. 
Яғни, халықты қиын жағдайда жұбататын, заманның өткінші екенін қайта-қайта еске салып, сабырға 
шақыратын дін қызметкерлері болды. Қоғамның қажетсінуінде екінші тұсы қазақ ақсүйектердің саяси 
бағыттағы дін қызметкерлерін патша биілігмен көпір ретінде, қажетті жағдайда кеңесші ретінде 
қатынас жасауын айта ламыз. Мұны, қазақ даласындағы танымал ахундар мен молдалардың өмір 
тарихынан қарауға болады.  

Дін қызметкерлеріне халықтан бөлек патша билігі тарапынан да жүктелген міндеттер бар. Оны 
екіге бөліп қарасақ болады. Бірішніден тікелей ресми түрде бекіткен міндеттер. Мысалы, метрикалық 
кітапша жүргізу, сот қызметін атқару, секілді. Екінші саяси, әлеуметтік мәселелерді шешу бағытында 
міндеттелген істер. Оған мысал, молдалардың беделін қазақ ақсүйектері арасында қолдану, халық 
арасында патша әкімшілік жүйесін орнықтыру шараларына тарту сынды істер. Үшінші, орынбор 
мүфтилігі алдындағы міндеті. Орынбор мүфтилігі патша әкімшілігне бағынышты болғанымен өзінің 
мұсылмандарға деген ықпалын артыруға тырысқан сәттері болған. Ол әсіресе ОМДБ алғашқы мүтиі 
М. Хұсейінофтың тұсында анық көрінді. Сондықтан олар қазақ даласыдағы ықпалын сақтап қалу үшін 
молдаларға міндеттер жүктеп, ықпал етуге тырысты. Әрине, осы тұста дін қызметкерлері үшін ең басты 
жауапкершілік  ретінде Жаратушы алдындағы міндеттерін айтсақ болады. Ислам діні бойынша дін 
қызметкеріне жүктелетін жауапкершілік те оның жазасы да ауыр. Яғни, бұл жерде діни қызметкердің 
құдай алдындағы міндетін атқаруға деген жауапкершілігі қаншалықты жоғары деңгейде болса халық 
арасындағы дін қызметкерінің жауапкершілігі де сондай жоғары болады. Сондықтан молдалар үшін 
Алла алдындағы міндетті орындау өте жауапкершілікті іс саналған. 
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ШЫҒЫС ХАЛҚЫНЫҢ ДӘСТҮРЛІ ОТБАСЫЛЫҚ МӘДЕНИЕТІ 

      In the article is reported scholarly opinion about a womans place in our society and her role in 
intercultural communication and its historical side. Comparative characteristics and common values of the 
Arab and Kazakh society will be discussed. A woman and relational names which are the centerpiece of this 
article are rooted from marital and family relations which are considered to be the main factors in the society. 
In connection with the growth of population, development of their mutual relation led to comparativistics. In 
the process of knowing other nations your own image is identified. National mind grows in the process of 
knowing the others. At the time of development of cultural and other relations with the Arab countries arises 
need in such researches.  

https://cyberleninka.ru/article/n/zvaniya-musulmanskogo-prihodskogo-duhovenstva-v-okruge-orenburgskogo-magometanskogo-sobraniya-konets-xviii-nachalo-xx-veka
https://cyberleninka.ru/article/n/zvaniya-musulmanskogo-prihodskogo-duhovenstva-v-okruge-orenburgskogo-magometanskogo-sobraniya-konets-xviii-nachalo-xx-veka
http://rpu-rf.ru/uploads/zabut.pdf
https://articlekz.com/article/7256
http://verigi.ru/?book=68%23.XD83mlz7TIU
https://cyberleninka.ru/article/n/musulmanskie-duhovnye-litsa-okruga-orenburgskogo-magometanskogo-duhovnogo-sobraniya-i-voinskaya-povinnost-konets-xviii-nachalo-xx-veka
https://cyberleninka.ru/article/n/musulmanskie-duhovnye-litsa-okruga-orenburgskogo-magometanskogo-duhovnogo-sobraniya-i-voinskaya-povinnost-konets-xviii-nachalo-xx-veka
mailto:r-orazova@mail.ru


124 
 

      Key words: national mind, religion of Islam, image of a woman, social relations.   
 
 
        Мақалада біздің қазіргі  қоғамымыздағы әйел адамдардың орны мен мәдениаралық қарым-

қатынастағы ролі, оның тарихи жағына көз жүгірткен ғалымдардың ой-пікірлері баяндалады. Араб 
қоғамы мен қазақ қоғамының озара салыстырмалы түрдегі ерекшеліктері мен ортақ құндылықтары сөз 
болады. Жұмыстың негізгі арқауы болған әйел заты мен туыстық атаулары ең алдымен қоғамдағы 
басты факторлардың бірінен саналатын неке және отбасы қатынастарынан шығады. Жер бетіндегі 
халықтың өсіп-өнуімен олардың өзара қатынасының дамуы салыстырмалылыққа әкеледі. Өзге 
халықтарды тану барысында өз бейнең де айқындала түседі. Ұлттық сана өзгелерді тану үстінде өседі. 
Қазіргі уақыттағы араб елдерімен мәдени және басқа да қарым-қатынастардың дамыған заманында 
осындай зерттеулердің қажеттілігі туындайды.  

      Түйін сөздер: ұлттық сана, ислам діні,  әйел образы, қоғамдық қарым-қатынас, ұлттық 
құндылықтар.        

        
        Статья посвящена вопросу отражения культурных ценностей в языке, в частности, явлению 

эфимизации, связанному с системой родства. Прослеживается    зависимость слов и эфемизмов, 
обозначающих ту или иную степень родства, от системы ценностей, существующем в арабском 
общества. Статья представляет интерес для лиц, изучающих  арабский язык в аспекте 
лингвокультурологии.  Наблюдается ряд социальных и культурных факторов, которые оставляют свои 
отпечатки и на системе родства как совокупности терминов и на отдельных названиях. И можно 
сделать вывод, что система родства и ее компоненты отражает культуру народа, тем самым эта 
культура сказывается на языковом выражении родственников, в результате чего в данной системе 
проявляется известная взаимосвязь между языком и культурой общества-носителя этого языка. 

      Ключевые слова: национальное сознание, исламская религия, образ женщины, национальные 
ценности. 

 
Қоғамның қуат-тірегі – отбасы. Сол отбасының бекем болуы, көбіне әйел адамдарға байланысты. 

Алайда, әйелдер хұқығы исламға дейін жалпы жер жүзінде адам төзгісіз еді. Арабтар әйел затының ар-
намысын қорлап, қыздарын тірідей жерге көмді. Үнділерде әйелдер мүлік қатарында болып, ерлердің 
жеке меншігі саналды. Сати заңы бойынша өлген ерімен қоса әйелі де өртелген. Бұндай өлім қасиетті, 
еріне шын берілу тұрғысынан саналғанымен, оларды күштеп өртеп отырған. Оның үстіне жесір 
әйелдерге тұрмыс құруға тыйым салу заңы болды. Осындай тағылық заң тек XIX - ғасырдың ортасында 
ғана күшін жойды. Ал, иудейлерде әйелдер «пәк емес» зат есебінде саналды. Олардың заңы бойынша 
әйелдер хұқықсыз, өз әке-шешесінің үйінде де күң іспетті болған. Әкесі өлсе, ұлдары қыз балаларды 
зат есебінде сатуға хұқықты еді. Қыздар мирасқор бола алмаған. Тауратта әйелдерді шайтанның дем 
берушісі ретінде, Адам Атаның пейіштен қуылуы  әйелінің кесірінен деп санайды.  Басқа елдерде, 
мысалы, Жапонияда әйелдерге көпшілік табынатын орындарда табынуға тыйым салынған. Қытайда да 
шіркеуге әйелдерді енгізбеген. Рим заңы бойынша әйел еріне басыбайлы болып, өзіне тиісті дүние-
мүлікке де ие бола алмаған. Сондай-ақ, өзіне бала да асырап ала алмаған, келісім-шарт та жасай 
алмаған 

Ислам діні ерлер мен әйелдерді теңестіріп, бірдей хұқық берді. Әйелдер еркін дем алып, өзінің 
қасиетті борышы аналық парызын еркін атқаруға мүмкіндік алды. Ислам әйелдерге құрметпен қарауға 
үндеді. Қыздарын тірідей көметін тағылық қағидалар жойылды. Үш қыз баланы жақсы тәрбиелеп 
өсірген адам жәннатқа кіреді деп есептеледі. Мұндай көзқарас, әлбетте, әлемде тыныштық пен береке-
бақытқа, ұрпақ жалғасуына, адамзаттың өсіп-өркендеуіне игі әсер етті. Құранда ерлер мен әйелдер тек 
тең хұқықты ғана емес, бірін-бірі толықтырып, кемелденіп отыратын жаратылыстар. Иманды ерлер 
мен иманды әйелдер бірдей мейірім-шапағатқа ие болады. Ислам некеге жүректердің қасиеті одағы, 
жұбайлардың  сенімділігінің негізі ретінде қарайды. Ол отбасы ішіндегі қарым-қатынастары үшін 
арнайы ережелер қарастырады. Құранның 4-сүресі «Ан-ниса» (Әйелдер) некені «берік байланыс» деп 
атайды және неке келісімінің барлық детальдарын сипаттайды.  

 Ислам анайылықты, қасиетсіздікті жоққа шығарады. Ол тәңірдің көзінде еркек пен әйел арасында 
айырмашылық жоқ екенін жариялады. Он төрт ғасыр бұрын Ислам әйелдердің толық қаржылай 
тәуелсіздігін, олардың  меншікті иелену мен қолдануын, бизнеспен айналысу, сауда жасау құқықтарын 
жариялады. 

Сондай-ақ, Құран христиан және иудей қыздарға үйленуге де рұқсат етеді. Мұсылман емес әйелдің 
тұрмысқа шыға отырып өз дінінен қол үзбеуге  хұқығы бар. Ал, мұсылман қызға тек  мұсылманға 
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тұрмысқа шығуға рұқсат етілген. Алайда, қазіргі кезде кейбір араб елдерінде, мысалы Египетте басқа 
діндегі адамға тұрмысқа шыққан әйелге өлім қаупі төнбейді, бірақ ол бұрынғы барлық туысқандық 
байланыстарын жоғалтады. Балалардың дүниеге келуі, арабтардың айтуынша, өмірдің және некенің 
мәні болып табылады. Бірақ, дәстүр бойынша қыздан гөрі ұлдың дүниеге келуіне қатты қуанады, 
кейбір арабтан отбасындағы балаларын сұрағанда, ұлдың санын ғана естуіңіз мүмкін.  

 Араб әйелдерінің көпшілігі күйеулерінің сүйетіндігін және құрметтейтіндігін айтып қуанады. 
Мүмкін, олар өздеріне ерте жастан үйретілген постулаттарға, яғни ресми түрде тұрмысқа шыққан әйел 
өз жұбайынан өзін сүюді талап ете алмайтындығына сүйеніп айтуы керек. Мароккалық азаматтық 
кодексте еркек пен әйелдің бір-біріне деген хұқықтары мен міндеттері жайлы былай жазылған: 

  35-бап. Еркектің әйеліне қатысты хұқықтары мен міндеттері. 
1.Еркек өз отбасын заңға сәйкес ұстауы керек. Ол отбасын азық-түлікпен, киіммен, үймен 

қамтамасыз етуі, медициналық қызметпен байланысты төлемдерді төлеуі керек.  
2.Полигамиялық жағдайда еркек барлық әйелдеріне бірдей қарау керек. 
3.Еркек әйеліне қоғамда қалыптасқан дәстүр бойынша өз ата-анасына баруына немесе оларды өз 

үйінде күтуіне мүмкіндік беруі керек.  
4.Еркек әйеліне тиісті меншікті бақылай алмайды. Ол өз меншігін өзі басқарады, керек кезде өз 

қалауынша жұмсай алады. 
36-бап. Әйелдің күйеуіне қатысты хұқықтары мен міндеттері. 
           1. күйеуіне деген пәктікті сақтау.   
           2. қоғамда бекітілген салттарға сәйкес күйеуіне бағынышты болуы       керек. 
           3. некеде туылған барлық балаларды кеудесімен емізуі керек. 
            4.үй шаруашылығын жүргізуі және үйдегі тазалыққа жауап беруі керек. 
            5.күйеуінің әкесі мен шешесіне, сондай-ақ, оның жақын туыстарына құрметпен қарау керек 

[1]. 
 Бұл кодекстен бірінші байқалатыны, күйеудің өз әйелінің алдында ешқандай моральдық 

міндеттердің болмауы, ол өзін қалауынша ұстай алады. Әйеліне деген адалдықты сақтау кодексте 
жазылмаған. Шығыс отбасылары туралы, ерлі-зайыпталардың арасындағы қатынастар туралы мақал-
мәтелдерге араб ауыз әдебиеті өте бай. Көптеген фразеологизмдерді пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) 
хадистерінен оқуға болады. Мысалы: «әйеліңнің айтқан пікірін тыңда, бірақ өз қалауыңша істе» т.б. 
Күйеуі әйеліне риза болмаған жағдайда қол жұмсау фактілері діни заңдылықтармен ақталады, 
дегенмен шектен шыққан мәжбүрлілік кезінде ғана қолданылуын ескертеді.  

Көптеген араб отбасылары бұл заңдылықтарды жақсы білгендіктен, өз қыздарын жақсы 
таныстарына немесе көршілеріне беруді қалайды. Қазіргі кезде әйел хұқықтарының қорғалуы заң 
жүзінде қарастырыла бастаған. Мысалы, Мароккода күйеуінен таяқ жеген әйел, жеткілікті дәлелі 
болса, сотқа жүгіне алады. Бірқатар араб елдерінде әйел қозғалыстарының өкілдері өз көзқарастарын 
ашық білдіре бастады.  

 «Revivification of Reliqious Skiences» деген кітаптың авторы имам Газалидің пікіріне қарағанда, 
араб қоғамына тән ерлі-зайыпты қатынастар әйел басына түсетін құлдықтың бір түрін көрсетеді, себебі 
әйел әрдайым күйеуіне бағыныштылық жағдайында болады деп есептейді. «Исключение, пожалуй, 
составляют те редкие случаи, когде муж требует от своей супруги сделать что-то такое, что, по общему 
мнению, представляет собой явное нарушение порядка, который установлен самим Аллахом»[2;89].. 

  Егер де сіз арабтың үйіне қонаққа бара қалсаңыз, қазірге дейін ол ерлер (селямик) және әйелдер 
(харам) жағына бөлінеді. Селямик ол қонақ қабылдайтын бөлме ретінде қолданылады. Ал, гарем 
жағына еркектердің кіруіне болмайды. Еркектердің әйелдерден бөлінуі мешіттерде, басқа да қоғамдық 
орындарда білінеді.  

Қазіргі  араб қоғамындағы әйелдердің жағдайын айтатын болсақ, Багдад Әміреевтің: «Аравийские 
монархии» кітабында қазіргі араб елдеріндегі әйел адамның қоғамда алатын туралы көптеген деректер 
келтіреді:   

Біріккен Араб Әмірліктерінің билік орындары соңғы кезде елдегі әйел азаматтардың мемлекеттік 
ұйымдарда, банк секторлары мен х/а компанияларда қатарға алынуына белсене ат салысуда. Оларға 
босануға байланысты берілетін демалыс мерзімі 6 айға ұзартылды, оның 2 айында жалақысы толық 
сақталады, екі айы - жалақының жартысы, қалған екі айы - жалақысыз. Әйелдің қоғамдағы ролін көтеру 
бағытында шетелдікке күйеуге шыққан әйелдердің баласын осы елдің азаматы ретінде мойындау 
туралы шешім қабылданды.[3;182]. 

…Ал, Оман елі Кувейтке қарағанда Консультативті Кеңестің құрылуын кеш бастаса да, әйелдерге 
сайлау хұқығын беруде олардан озып, бүкіл парсы шығанағындағы елдердің алдына шықты. Осы 
заңның ізімен әйелдер министрлік орынға да тағайындалды. Бахреин әйелдері де сайлау хұқығына ие 
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болды.  Жалпы, бұл мәселе араб қоғамының демократиялануының өлшемі болып табылады. Сонымен 
қатар, бұл елдердегі эмансипациялық қозғалыстың басталуына түрткі болған билік өкілдеріне жақын 
тұрған әйелдердің өздері еді: БАӘ президентінің әйелі- Фатима, Катар әмірінің әйелі- Муза, Кувеит 
әмірінің қыздары т.б. 

2008 жылы шыққан Катар елі туралы кітапшада елдің саяси басшылығы әйел хұқығын қорғау мен 
елдің саяси, экономикалық және әлеуметтік өмірінде әйел рөлінің нығаюына көп көңіл бөлетіндігі 
айтылған. Өкімет әйелдердің мемлекет пен қоғам өмірінің барлық салаларына қатысуына лайықты 
жағдай жасайды. Отбасы мәселесіндегі жоғарғы кеңесті Катар әмірінің зайыбы басқарады. Катарда 
отбасы институтының дамуы мен нығаюына байланысты белсенді жұмыстар жүргізілуде. Бұл елде 
әйелдер орта халықтың 13,4 пайызын құрайды. 2003 жылы жалпы жұмысқа қабілетті 35845 адамның 
ішінде жұмыс істейтін әйелдер саны 15087-ге жетті. Мемлекеттік секторда жұмыс істейтін әйелдердің 
70 пайызы жоғары білімді. [4;9]. 

Негізінде бұл процесс біраз жылдар бұрын басталған еді. Біріккен Араб Әмірліктерінде әйелдер 
мемлекеттік басқару орындарына тағайындалады, ішкі істер бөлімдерінде, тіпті ұшқыш әйелдер де 
пайда болды.  Катар бұл мәселеде тіптен алдыға кетіп, 1997 жылғы заңнан кейін, 2003 жылдың 29 
сәуірінде Катардағы жаңа Ата Заңның жобасы бойынша жалпыхалықтық референдум өтті. Бұл заң 
бойынша әйелдер ерлермен қатар саяси хұқыққа ие болып, 40-жастағы Шейха Ахмад аль-Махмуд 
Катар әмірінің бұйрығымен білім министрі болып тағайындалды. Әйелдерге дипкорпусқа да жол 
ашылды.  «Осылайша, Катар елі парсы шығанағындағы Оманнан кейінгі әйелдер министрлік орынға 
тағайындалған екінші елге айналды». [3;299].  

Әйелдердің отбасындағы орны мен олардың күнделікті жағдайы отбасы тарихындағы маңызды 
мәселенің бірі. Қазақ төңкерісіне дейінгі әдебиеттердің көпшілігінде қазақ әйелдерінің қоғамдық 
қатынастарда хұқсыздығын орынды баяндаумен қатар, олардың отбасындағы орнын, Орта Азия 
халықтары әйелдерімен салыстырғанда әлдеқайда еріктілігін негізінен дұрыс көрсетеді. В.В.Бартольд 
ислам діні және мұсылмандық туралы көптеген еңбектерінің ішінде исламның әйел өміріне қандай 
өзгерістер әкелгенін де жазады: «Ислам дінінде әйел адамдардың жағдайы бұрынғыға қарағанда ер 
адамдардан төмен болды, бірақ әйелдердің әлеуметтік істерге қатысуына қарсылық болды деп айтуға 
негіз жоқ»-деген пікір айтады [5;57]. Ол өз мақаласында хандардың, халифтердің әйелдері билік 
басында аз да болса тұрғанын және әйелдердің қоғамдық іске араласуы көшпелі елдердің 
мұсылмандықты қабылдауынан кейін көптеп пайда бола бастағанын айтады. Осы деректерге қарағанда 
көшпелі халықтардың мұсылмандықты қабылдауы шашыраңқы түрде  және оның әсері әлсіз болады. 
«Негізгі бір дінді ұстанған халықтың әйелдеріндегі мінез-құлықтың қалыптасуы да  өзгеше болғанын 
аңғарамыз. Оған біздің әдеби мұраларымыздағы әйелдер образының ерекше тұратындығы айғақ» [6 
;26].  

Жалпы қай халықтың болмасын, әсіресе, шығыс елдерінде, Азияда ер адамдардың әйелден жоғары 
тұруы тарихи белгіленген жағдай болып табылады. Бұл қалыптасқан ереже ер адамдардың табиғи 
жаратылысының  әйелдерге қарағанда мықты болуының нәтижесі. Олардың жауынгер, асыраушы, аң 
аулап, қорғаушы ретінде орны жоғары болған. Ал, әйелдер олардың көмекшілері, күтушілері ролін 
атқарады. Қазіргі кезде де осы құбылыстың қалдықтары алуан формада кездеседі. Осыған қарамастан 
тарихта ерлігімен, тапқырлығымен, т.б. көптеген ерекше қасиеттерімен әр ұлттың жүрегінде қалған 
әйел қауымының өкілдері бар. Соның ішінде қазақ әйелінің өткен замандағы өмірі сол кезеңдегі 
тұрмыс деңгейіне, қоғамдық қатынастарға байланысты қиыншылыққа толы болса да, рухани жағынан 
оның рухы жоғары болды деп айтқымыз келеді. Сөзіміз дәлелді болу үшін тарихқа көз жүгіртсек, қазақ 
қыздары тұрмыс құрғанға дейін ұлдармен бірге ойнап, атқа мінген, көшкен кезде ән айтып, көңіл 
көтерген. Мұндай кеңшіліктің бір себебі, жоғарыда айтып өткендей, мұсылмандықтың қазақ жеріне 
таралуының бірнеше ғасырға созылуында. «13-ғасырда Халиф Хишанның тұсында көшпелі түріктерді 
мұсылмандыққа көндіру әрекеттері жүргізілді, бірақ ол нәтижесіз болды. 10-ғасырда көшпенділердің 
бір бөлігі ғана исламды қабылдады, жалпы көшпенділер өздерінің бұрынғы құдайларына сенімді 
болып қала берді» [7;107].  

Солай болғанмен де, қазақ әйелдерінің отбасындағы орнын анықтауда оны әлеуметтік 
қатынастармен байланысты қарамай, бүкіл қазақ әйелдерінің көрген күні қараң, тұрмысы ауыр, өмірі 
азапта өтеді деген үстірт пікірлер де бой көрсетпей қойған жоқ.  

Төңкеріске дейінгі қазақ қауымындағы қоғамдық мәселелерге байланысты әйелдердің орны 
еркектерге қарағанда әлдеқайда кем саналғандығы кімге болса да аян. Оны біз әйелдердің қоғамдық 
мәселелерді шешуге араласпайтындығынан, сайлауға не сайлануға хақысының жоқтығынан, ең ақыр 
аяғы «әйел құны ерлер құнының жартысына тең» болатындығынан көреміз. Ел арасындағы әртүрлі 
мәселелер және отбасы тағдыры көбінесе әйелдердің араласынсыз, тек ерлер арасында, онда да 
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ақсақалдар мен билер арасында шешілетін. Бұл төңкеріске дейінгі қазақ әйелдерінің ғана басындағы, 
яғни олардың тек әйел екендігіне байланысты теңсіздік емес,  оның негізгі патриархалды-феодалдық 
қатынастың салдарымен тығыз байланысты.  

Әйел міндетінің ең қасиеттісі – бала туу, тәрбиелеп өсіру. Туған анадан өзге ешкім де сәбиге қамқор 
бола алмайды. Сол себепті сәби де сезіну түйсігі арқылы анасын іздеп, қорған табады. Ана мен бала 
арасындағы өте нәзік дәнекер -  талшықты табиғаттың өзі қалыптастырған. Сол себепті де әйелдер өте 
нәзік, ер адамның қорғауы мен көмегіне зәру. Әйел адам тіршілігі үймен тығыз байланысты, отбасы 
тағдырына әр қазақ әйелі белсене атсалысып отыруға міндетті. Үй ішінің көптеген тіршілігі әйел 
әрекеті мен еңбегіне байланысты. Сондықтан олар үй іші мәселесінде өзін еркін ұстайды. Қазақ 
дәстүрінде әйелдің үй ішіндегі еркіндігі ол отбасының атына нұқсан келтірмей, қайта намысын 
қорғайтын болса, ел аузына ілініп, өзгеге үлгі ретінде айтылып, үлкен мадақ пен сыйға бөленеді. 
Негізінен қазақ салты әйел салтанатына көп көңіл бөлетін десек – қателеспейміз. «Әйел – ердің көркі» 
деген мәтел тегін тумаған болар. Аты аңызға айналған, ақылды, тапқыр аналардың ісін кейінгі ұрпаққа 
үлгі есебінде әңгіме-жыр ету ауыз әдебиет үлгілерінде өте жиі кездеседі. Халық оларды мадақтап, 
мақтан етеді.  

Қазақ дәстүріндегі неке құрудың тағы бір түрі - әмеңгерлік әдетке байланысты, жесір жеңгеге не 
келінге үйлену, немесе әйелі не қалыңдығы өлсе, балдызын алу дәстүрі болды. Күйеуі өліп, оның 
туысына шығуды ғылым тілінде «левират» десе, балдыз алуды «сорорат» дейді. Ал, әмеңгерлік хұқ өте 
көне топты некенің қалдығы. Қазақ халқының өткен тарихында әмеңгерлік, жесір мәселесіне 
байланысты дау-шар, барымта өте жиі болып тұрған, «жер дауы, жесір дауы» деген тіркес те осыдан 
шыққан.  

Қазақ әйелдерінің (келіндерінің) қоғамдағы салмағының сәл төмендігі іспеттес болғанымен, 
олардың әдептілігін көрсететін көптеген әдет-ғұрыптар бар. Мәселен, күйеуінен бөгде  адамдарға беті 
мен қолынан басқа денесін көрсетпеу, жалаңаяқ, жалаңбас жүрмеу, еркектің алдынан кесе өтпеу, 
үлкендер отырған үйге кірмеу, өз үйінде үлкендер әңгімесіне араласпау, шай құйғанда бір тізерлеп, 
қырын отыру, үйде кісі барда малдас құрмау, үлкендер көзінше дауыстап сөйлемеу, балаға шаңқылдап 
ұрыспау – үлкен әдептілік деп есептеледі. Шынында да, мұның бәрі әйелдің көргендігін дәлелдейтін 
ұнамды салт болғанмен, қазіргі кезде көбі сақталмайтынына бәріміз куәміз. Дегенмен, белгілі бір 
межеден аспау керектігіне үлкендер көп көңіл бөледі. Отауы бөлек келіндер ата-енесі тұратын үлкен 
үйдің төріне шықпайтын, олардың төсегіне жатпайтын, отырмайтын да. Тіпті, олар өлген күннің өзінде 
үлкен үйдің төрі, ата-ененің төсек-орны келіндер үшін өте киелі деп есептелетіндіктен, бұл ғұрыпты 
бұзушылар ауруға ұшырайды деп ойлайтын. Бұл әдет ата-ана отырған үлкен үй, қара шаңырақты 
сыйлау, құрметтеу, оған табынудың нышаны тәрізді. Осы арада қазақ келіндерінің ерекше бір қасиеті 
- өз күйеуінің туыстарына қарым-қатынасындағы тура аттарын атамау- «ат тергеу» салты да еске 
түседі. Қазақ тілінде табуға жататын бұл салт А.К.Ахметованың пікірінше, түркі тілдес елдерден басқа 
көптеген халықта, жалпы алтай тілдерінде кездеседі.  

Қазақ тіліндегі дін мен этникаға қатысты әйел тілінің ерекшеліктерін тұңғыш зерттеген ғалым 
Н.И.Ильминский қазақ-қырғыз келіндерінің халықтық берік қалыптасқан ат тергеу салтын қандай 
дәрежеде де бұлжытпай сақтайтынын жазады: «келін күйеуінің іні-қарындастарына, жалпы 
туыстарына өз тарапынан шырайлым, төрем, би-аға сияқты т.б. ат қояды. Келін тарапынан ат тергеу 
күйеу туыстарының жасына, жынысына, туыстық қатынасының алыс-жақындығына байланысты. Бұл 
арада келіннің тапқырлығы, байқағыштығы оған өте көп көмек беретін. Келін тура аттарын атамай, 
үлкендерді сыпайы, құрметті атаулармен, ал кішілерді еркелету мағынасындағы сөздермен 
сәйкестендіріп атауға тиіс, мәселен «отағасы», «ақкем», «төрем». Бүкіл туыстарды әртүрлі аттармен 
атау мүмкін болмағандықтан «шырақ» секілді қаратпа сөздің функциясын атқаратын «имянаречие» 
қолданылды.  Мұндай жағдайлар кейде шатастыруға әкелгенімен, қазақ әйелдері қиын жағдайлардан 
шеберлікпен жол таба білген. Егер күйеуінің туыстарының қайсыбірінің есімі кейбір заттың атауына 
сәйкес келсе, келін ол затты да өз атымен атамай, оған лайықтап, жанама атау ойлап табатын болған. 
Ал, күйеуінің есіміне балаларының бірінің атын қосып атаған» [8;191]. Ат тергеу- қазақ келіндерінің 
ізеттілік пен көрегенділік, кішіпейілділік қасиеттерінің биік көрінісі. Ислам Айбарша өз зерттеуінде 
бұл мәдени коннатациялар аудармада айтарлықтай қиындық әкеледі дей келе «Абай жолынан» мысал 
келтіреді. Мысалы «Абай жолының» ағылшынша аудармасында бұл фрагмент жоқ, сондықтан да: «нам 
бы хотелось дать свой вариант перевода применяя транслиттерацию и коментирование в сносе, с 
учетом передачи реалий [9;19].  Жоғарыдағы есімдерден басқа қазақ әйелдері есімдердің бірінші әрпін 
өзгертіп айтқан. Біздің ойымызша, бұл сөз «Ақкем» (ағам-брат мой) күйеуінің ағасына қаратпа сөз 
ретінде сөздің әдейі бұрып, қате айтылуы. Және қазақ мәдениетінде үлкендерге құрмет ретінде «Бәке, 
Сәке, Жәке, Төке» т.б. қаратпа сөздердің қалыптасқанын айтып өту қажет. Ат тергеу барысында пайда 
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болған апеллятивтерде эмоционалдық және экспрессивтік реңк үстем болады, мысалға тентегім, еркем, 
сырғалым, төрем, мырза жігіт, ботам т.б, күйеуінің атын атамай, отағасы, әлгі кісі, бәленнің әкесі т.б. 
вокативтерді қолданады.    

 Әйел тіліндегі «ат тергеу» салты жөніндегі бағалы деректерді Ш.Уалиханов, Ы.Алтынсарин, 
Г.Н.Потанин, Н.И.Ильминский, А.Н.Самойлович, Н.П.Дыренкова, Н.И.Гродеков, Н.А.Баскаков, 
Т.Жанұзақов және басқа да ғалымдардың еңбектерінен кездестіреміз. Ә.Ахметов «Түркі тілдеріндегі 
табу мен эвфемизмдер» атты еңбегінде әйел тілі туралы көптеген мағлұматтар береді.   

Қысқасы, қазақ әйелге көп талап қойып, оның орындалуын талап ететін. Осыған орай, «әйел жолы 
жіңішке», «қызға қырық үйден тыю» деген мақалдар қалыптасса керек. Бұрынғы кезде ерлі-зайыпты 
адамдар қандай себеппен ажырасса да, бала әкеде қалатын. Тек кей жағдайда ғана емшектегі жас 
нәрестені шешесімен жіберетін. Қазіргі заң кодексінде негізінен бала 18ге толғанша шешенің 
тәрбиесінде болады, айрықша жағдайларда екі жақтың да материалдық, әлеуметтік  жақтары еске 
алынады.  

Қазақ әдеті бойынша би алдында куәлік етуге, ант беруге әйелдер жіберілмеген. Ал шариғат 
бойынша қажет жағдайда оған рұқсат беріледі. Сондай-ақ, қазақта әйелдерге мал бауыздауға рұқсат 
берілмейді.  

Жалпы, қазіргі уақытта қазақ әйелінің қоғамдағы орны еркекпен бірдей болғанымен, ежелден келе 
жатқан салт-дәстүріміз бен ерекшеліктерімізді естен шығармауымыз керек.  
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THE LANGUAGE SITUATION IN KAZAKHSTAN AND KAZAKH LANGUAGE 

 
         In modern conditions, the prospects for statehood directly depend on the ability of the state to maintain 

and protect the national system of values. Protection of national values is the main goal of measures to ensure 
the national security of the country. As many scientists note in their research, one of the important factors in 
ensuring the national security of the state is the state language.  

The state language is the language of state administration, legislation, legal proceedings and office work, 
operating in all spheres of social relations throughout the state. The state language of the Republic of 
Kazakhstan is the Kazakh language, and therefore the whole life of the state and society is inconceivable 
without it. All official documents are written in the Kazakh language in the Kazakh language, without which 
the state cannot exist: texts of laws and various orders, applications for employment and questionnaires, 
explanatory notes and reports. All these documents must be written clearly and unambiguously, and every 
citizen of the country must be able to read such documents and, if necessary, compile them himself. 

 The Kazakh language, the President’s annual addresses to the people of Kazakhstan are announced and 
parliamentary discussions are heard - therefore, any citizen, if he wants to be an active, informed member of 
society, must be able to understand quite complex texts. According to Article 5 of the Law of the Republic of 
Kazakhstan of July 11, 1997 "On Languages in the Republic of Kazakhstan", Russian is officially used in state 
organizations and local governments along with Kazakh. Consequently, every citizen of the Republic of 
Kazakhstan has the right to use his native language, to the free choice of language of communication, 
education, training and creativity. 

 In one of the speeches of the head of state, Nursultan Nazarbayev said that the language, being a means 
of communication, can also act as a “powerful weapon capable of uniting the people of Kazakhstan.” 
According to him, the Kazakh language, which was on the verge of extinction, received status and was revived 
again with independence. 
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Today, the duty of every citizen of the Republic of Kazakhstan is mastering the state language, which is 
the most important factor in the consolidation of the people of Kazakhstan.  

The pledge of stability and prosperity is the linguistic unity of the people of Kazakhstan, when the Kazakh 
and Russian languages are symbols of mutual understanding and mutual respect. However, it must be borne in 
mind that the perception of the Kazakh language in other countries and cultures largely depends on our own 
attitude towards it, on its condition, its functioning in society. At the same time, great hopes are placed on the 
study of the Kazakh language as a state language. That is, the use of the Kazakh language by representatives 
of all ethnic groups in Kazakhstan will not be a policy of assimilation, as some political scientists fear, but will 
only create the prerequisites for the formation of national identification in the country. Thus, the problem of 
the state language, as part of national identification, plays a huge role in the successful integration process of 
Kazakhstan society. And it is absolutely fair to assume that one of the foundations of the new civic identity is 
the knowledge of the Kazakh language by all citizens of Kazakhstan.  

The state language of the Republic of Kazakhstan is subject to mandatory use in the activities of various 
levels of government, in the preparation of elections and referendums, in court proceedings, in the publication 
of regulatory legal acts, in writing the names of geographic objects, in the preparation of documents certifying 
the identity of a citizen of the Republic of Kazakhstan, in state organizations, broadcasting, as well as in other 
areas defined by state laws, including advertising. 

Chapter 5 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Languages in the Republic of Kazakhstan" is 
entirely devoted to the "legal protection of languages". Protecting the state language, we protect our national 
history and culture, we protect not only the past, but also the future of Kazakhstan. It is the state language that 
contributes to the formation of the spiritual world of society and man, providing society with a differentiated 
system of knowledge, contributing to the spiritual integration of both society as a whole and its various groups. 
The state language, therefore, "acts as a kind of linguistic community concentrate." 

The national language is the spirit of the people, its culture. Therefore, for many 
representatives of the indigenous nation, the group of national-traditionalists, the main thing was to 

consolidate the status of the Kazakh language as a state language, and not bilingualism. In their opinion, the 
Kazakh language is at the stage of disappearance, out of 50 public functions, only 9-10 functions are given and 
carried out to the Kazakh language. The sphere of use, authority and the role of the Kazakh language are now 
so significant that an objective need arose in its state protection, ”wrote S. Sartayev, A well-known scientist in 
the late 1989s. Sartaev about the role and place of the Kazakh language in society /3/. 

In fact, bilingualism can be recognized when two languages, Kazakh and Russian, are on a par with each 
other. In our case, this is when the Kazakh-speaking population, native speakers of Kazakh should be 
sufficiently fluent in Kazakh. Then the Russian-speaking population will master the Kazakh language, too. 

The progressive-minded representatives of the Russian-speaking population reacted to this desire of the 
Kazakh nation with understanding. Others perceived this as a violation of their rights and raised the issue of 
giving the status of the state language on a par with the Kazakh language and Russian. Naturally they were 
right. Initially, the practice of introducing language policy and hasty decisions on the introduction of office 
work in the Kazakh language played a negative role. The decision began to be executed despite the existing 
realities in life, in a society without any particular features. For example, the State Committee on Culture of 
the Republic of Kazakhstan sent telegrams to the field, which reported that “by order of the State Committee 
for Culture No. 301 from 01/01/92, in the culture system, records management was introduced in the state 
language. We remind you that business papers received by the Ministry in Russian will not be considered, and 
will be returned. ” There were similar solutions with which the Russian language was actually outlawed. Such 
uncompromising positions undermined interethnic harmony, led to tensions and conflicts in society. To the 
question: “Do you think that rights affecting your national interests are guaranteed?”, 24% of the many 
respondents answered “no”. 

Today, the status of the Kazakh language as a state language is also relevant and acute. The main one is, 
of course, the Law of the Republic of Kazakhstan “On Languages in the Republic of Kazakhstan”, adopted in 
1997. This law replaced the similar law of 1989. It deeply reflects the legal framework for the functioning of 
languages and the duties of the state in creating conditions for their study and development. Studying the state 
language is a matter of national security, social stability and intellectual development of the country, which is 
intended to unite the citizens of the country. In this regard, it is necessary first of all to form a real demand for 
the state language, to create the need to use it, to make it attractive and prestigious. The preservation and 
development of the state language is and will be one of the priorities of state policy. Including the stability and 
integrity of our state depends on language policy. 

The analysis of language policy is debatable, it is necessary to understand the role and place of language 
in the development of the state, which should be understood through the functions of the language. What 
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functions does it perform? Of course, you can give a different definition. As was already said from the above, 
language is a sign system, through communication conveys the thoughts and culture of the people and is one 
of the hallmarks of an ethnos, and this is a significant factor in cultural, political, economic, ideological, 
historical processes. What is language policy? 

According to A. Nysanbayeva, "Language policy refers to the state policy on the development of languages 
of peoples inhabiting the territory of a given state. Language policy is conducted in the language environment, 
that is, among the speakers of a particular language. It is aimed at changing the language behavior of native 
speakers, that is, language policy is carried out in relation to the representatives of language groups. The 
effectiveness and efficiency of language policy depends on the regulation of the language behavior of subjects 
and objects of language policy. Language policy is usually the state itself, other official state bodies. Speakers 
of the language, representatives of language groups act as the object of language policy "[4].  

Whatever it may be, but still pleased that the vital necessity of studying Kazakh as a state language is 
already almost the entire population. Sociological polls show a tendency of constant growth of interest of 
citizens to master the language. The Ministry of Culture and Information conducted a monitoring last year, 
which showed that 49.3 percent of the respondents surveyed believe that the Kazakh language will gradually 
be able to become the language of interethnic communication. 

In anticipation of the information age using the most modern IT technologies, Kazakhstan can quickly 
make a breakthrough in this direction. As Malaysian experience shows, 10 years ago, Malay was 
approximately in the same position as Kazakh we have now. Thanks to the introduction of the state language 
in the Internet and computer programming, they were able to do in a short time what they need for many years. 

Today, the Ministry of Culture and Information, together with the Agency for Informatization and 
Communication, is forming a special program for the computerization of the state language. In particular, it is 
planned to develop network portals in the Kazakh language and the creation of online stores for the distribution 
of Kazakhstan’s books and “electronic printing houses” for publishing books on CDs. In addition, conditions 
are created for the distance learning of the state language using Internet technologies. 

“We must make every effort to further developing of the the Kazakh language, which is the main factor 
uniting all Kazakhstanis” - President Nazarbaev of Kazakhstan. [1] 

Kazakhstan, according to the degree of distribution and social significance of the Russian language, may 
well claim the status of “country of the Russian world”, which was recently proposed by the Patriarch of 
Moscow and All Russia Kirill. [2]  

But young Kazakhstanis realize that without knowledge of the state language it is impossible to get 
educational grants, make a career in public institutions, services, law enforcement and the judiciary. 

The concept of language policy in Kazakhstan defines for itself the main difficulty in “creating the optimal 
language space of the state”, which requires “a clear definition of the functional relationship between 
languages, in which the state language should take its rightful place.”  

The state language of the Republic of Kazakhstan is Kazakh. The state language is the language of state 
administration, legislation, legal proceedings and office work, operating in all spheres of social relations 
throughout the state. 
President of the Republic of Kazakhstan said that the duty of every citizen of the Republic of Kazakhstan is 
mastering the state language, which is the most important factor in the consolidation of the people of 
Kazakhstan. 

The government and other state, local representative and executive bodies must: 
1. develop in every way the state language in the Republic of Kazakhstan, strengthen its international 

authority; 
2. create all the necessary organizational, material and technical conditions for the free and free mastering 

of the state language by all citizens of the Republic of Kazakhstan; 
3. assist the Kazakh diaspora in preserving and developing their native language. 
The Russian language is officially used in state organizations and local government bodies along with 

Kazakh. The language of work and office work of state bodies, organizations and local governments of the 
Republic of Kazakhstan is the state language, along with Kazakh, Russian is officially used. 
In the work of non-governmental organizations, the state and, if necessary, other languages are used. Language 
in the field of education, science, culture and mass media. 

The Republic of Kazakhstan ensures the functioning of the state and other languages in print and mass 
media. 

In order to create the necessary language environment and the full functioning of the state language, the 
volume of broadcasts on television and radio broadcasting channels, regardless of the forms of their ownership, 
should not be less than the total volume of broadcasts in other languages in the official language. 
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In 1997, the Kazakhstan-2030 strategic program was announced. The strategic program "Kazakhstan-
2030" is a document of great historical and political significance. It contained a detailed analysis of the 
situation of the republic at the moment, the “mission of Kazakhstan” was disclosed, and also stated such 
“priority long-term goals”, such as:  

1) national security;
2) internal political stability and consolidation of the society;
3) economic growth based on a developed market economy with a high level of foreign investment;
4) health, education and well-being of the citizens of Kazakhstan;
5) energy resources;
6) infrastructure, especially transport and communications;
7) a professional state, limited to basic functions.
The strategy "Kazakhstan - 2030" has become the "calling card" of the new Kazakhstan. On the basis of 

this program document, the work of the Government was built, which in turn had to go along the path of 
adopting and implementing large-scale economic and social programs. In this regard, the Strategy for 
Industrial-Innovative Development of the country, the State Agricultural and Food Program, the Program for 
the Development of Rural Territories, Cultural Heritage, Housing, etc. were adopted. 

The preparation of the strategy “Kazakhstan - 2030” has been carried out for several years. It was a difficult 
job, during which relevant international experience of state, strategic, spectral planning and modeling was 
studied. 

The tasks that were set after independence on the agenda for Kazakhstan, as is known, were new to 
everyone. Having first started to sound then, they led the country into an unfamiliar and dangerous path of 
change. At the same time, the achievements of amazing results in all spheres of activity of society and the 
state, which speak for themselves the figures of economic growth, progress in public life, etc. inspire strong 
confidence in the future. A serious help to this is the Strategy "Kazakhstan - 2030", the potential of which is 
revealed only for a small part. 

The annual Messages of the President of the country to the people of Kazakhstan, as well as optimistic 
reports of the Government, allow us to expect that the country is moving in the direction indicated by the 
Strategy successfully. As stated in the Strategy "Kazakhstan - 2030": "The very confidence harbors strength." 

Knowledge of the Kazakh language is a patriotic duty. 
It is well known that the Kazakh language is the state language of the Republic of Kazakhstan. The state 

language is the language of state administration, legislation, legal proceedings and office work, operating in 
all spheres of social relations throughout the state. Meanwhile, the "language issue" continues to be relevant 
for our country. 

And although the state is doing a lot to strengthen the position of the state language, the situation continues 
to be multi-vector in nature. In this regard, there is a need for further continuation of the implementation of a 
set of measures to popularize the Kazakh language. This was repeatedly noted by the President of Kazakhstan 
Nursultan Nazarbayev in his speeches and, in particular, in the Message to the People of Kazakhstan "Strategy" 
Kazakhstan - 2050 "- a new political course of the established state." 

“Our task is to develop it, actively using it in all spheres. We must leave as a legacy to our descendants a 
modern language, in which to the experience of many generations of our ancestors our visible trace would be 
harmoniously added. This is a task that every self-respecting person should solve independently, ”said the 
leader of the nation. 

Indeed, it is rather difficult to overestimate the role of the Kazakh language in Kazakhstan. Having a deep 
history of its origin and development, the language of the state-forming nation was not only supplemented 
with foreign words, but also enriched other languages known to the world: Russian, Ukrainian, Belarusian, 
Kyrgyz, etc. Since ancient times, various civilizations flourished on the territory of Central Asia for thousands 
of years, which have left unique masterpieces of material and spiritual culture. However, Kazakh culture was 
destined to become one of the leading cultural “bridges of time”, transferring to the XXI century the heritage 
of history. 

Originating from the steppe nomads - the Turks - the ancestors of the modern Kazakhs, the history of the 
Kazakh (Cossack-Kyrgyz) language has proved its ability to survive in any conditions. Despite the fact  that 
the Kazakh language was formed in the XV-XVI centuries, based on the language of the Central Asian 
Kipchaks, today it is a popular means of communication both in Kazakhstan and far beyond its borders. As is 
known, the Kypchak area covers actually Kazakhstan, a part of Eastern Europe - the Northern Crimea, the 
lower reaches of the Volga, the North Caucasus, a part of Khorezm, Karakalpakstan and a part of Uzbekistan. 
Kazakh language is in many ways unique. For example, like the Turks, the Kazakhs from ancient times used 
the runic script. Further, under the Arabic-Muslim influence, the Kazakh language moved to the Arabic script, 
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and from 1929 a transition to the Latin alphabet was made, followed by a transition to the Cyrillic alphabet in 
1940. 

At present, the Kazakh alphabet in our country consists of 42 letters based on the Cyrillic alphabet with 
the addition of additional letters. And since 2009, preparations began to translate the state language into Latin. 
By the way, today in China, the Kazakh alphabet uses Arabic, in Turkey and other western countries - surrogate 
Latin. Many literary scholars agree that the literary Kazakh language began to take shape from the 19th century 
thanks to the outstanding Kazakh enlighteners Abai Kunanbayev, Ibrai Altynsarin. Since 1991, after gaining 
the independence, Kazakhstan declared the Kazakh language as the state language. In the Constitution of the 
Republic of Kazakhstan, adopted at a republican referendum on August 30, 1995, article 7 states: “In the 
Republic of Kazakhstan, the Kazakh language is the state language”. Based on the Constitution, the Law “On 
Languages in the Republic of Kazakhstan” was adopted. According to the Law "On Languages", Article 4 
states that "the state language of the Republic of Kazakhstan is Kazakh."  

Today, the demand for the Kazakh language is a fact that does not require arguments or any evidence. At 
the same time, the popularity of the state-forming language is growing not only in Kazakhstan, but also beyond 
its borders. This is particularly evident in the example of a neighboring state - Russia. Currently, over a million 
ethnic Kazakhs live in the Russian Federation. The Kazakh diaspora lives in almost all regions of Russia: 
Astrakhan, Orenburg, Volgograd, Chelyabinsk, Novosibirsk and other regions, as well as in the Altai Territory. 
At the same time, most of them are concentrated in the regions bordering with Kazakhstan. 

It should be noted that the widespread concept of "diaspora" is applicable to them with reservations, since 
historically living there are descendants of the Kazakhs, who traditionally inhabited these lands. It is already 
known that in the Urals the Kazakhs lived mainly in the Orenburg region, the Volga Kazakhs settled in the 
XVIII century in the Lower Volga region. In the southern part of Altai in the late XIX - early XX century, the 
so-called Kazakh enclave was formed as a result of the partial relocation of the Kazakhs. A significant Kazakh 
diaspora (about 30 thousand) lives in Moscow and St. Petersburg. 

It is noteworthy that in the places of compact residence of ethnic Kazakhs, they themselves create cultural 
centers, public associations, aiming to preserve and enhance the Kazakh culture far from their historical 
homeland. 
So, for example, in Moscow in 1990, the first public association “Moscow Society“ Kazak tili ”appeared. In 
1992, with the support of the Kazakh Diaspora Foundation, a youth society of Kazakh culture “Murager” was 
created. In other regions of Russia, “Kazakh” public associations are also successfully operating. For example, 
public associations "Moldir", "Siberian Center of Kazakh Culture" and "Cultural and educational autonomy of 
Omsk Kazakhs" operate in the Omsk region. It is noteworthy that in this region, due to the large number of 
compactly residing Kazakh diasporas, there are more than 18 schools teaching the Kazakh language. 

However, the largest Kazakh diaspora (more than 125,000 people) lives in the Orenburg region, bordering 
with Kazakhstan on the longest stretch of the Kazakhstan-Russian border. In Orenburg there are 13 national-
cultural Kazakh public associations, the Aikap newspaper is published in the Kazakh language. There are 
numerous mosques and madrasas. 

Despite its remoteness from its historic homeland, the Kazakh diaspora is trying to preserve its native 
language, national culture and observe traditions. The Association of Kazakhs of Orenburg has been working 
on this for more than 14 years, which includes 16 communities operating throughout the region. The center of 
native culture for local Kazakhs is the Kasim Compound, opened in the National Village of Orenburg. 
Educational institutions with the teaching of the Kazakh language are located in 12 cities and districts of the 
region: Orsk, Adamovsky, Akbulaksky, Asekeevsky, Belyaevsky, Dombarovsky, Kuvandyksky, Novoorsky, 
Orenburg, Svetlinsky, Sol-Iletsky and Yasnensky districts. And among young people there are a lot of those 
who connect their future with Kazakhstan. 

Kazakh language, being the state language, should be a prior the language of public administration, 
legislation, legal proceedings and case management. And to act in all spheres of social relations throughout 
the territory of our country. Meanwhile, as indicated in the Concept of Language Policy of the Republic of 
Kazakhstan, the main difficulty in the further implementation of language policy in Kazakhstan is “creating 
an optimal language space of the state”, requiring “a clear definition of the functional relationship between 
languages, in which the state language should take its rightful place”. At the same time, as the leader of the 
nation has repeatedly noted in his speeches, it is necessary to competently and carefully approach the solution 
of the language issue. “It is necessary that the development policy of the Kazakh language did not contribute 
to its rejection, and even the Kazakhs. On the contrary, the language should become a consolidator of the 
people of Kazakhstan. To do this, the language policy should be carried out competently and consistently, 
without prejudice to any language spoken by the people of Kazakhstan, ”said Nursultan Nazarbayev in his 
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Address to the people of Kazakhstan“ Strategy “Kazakhstan — 2050” is a new political course of the 
established state. ” 

Indeed, at present, it is necessary to conduct a large-scale state policy on the actual endowment of the 
Kazakh language with the status of the state. And a lot has already been done in this direction. So, today in the 
country more than 60 percent of schoolchildren study in the state language, in all schools its learning has been 
introduced. In other words, if the child goes to school in 2013, then in ten or twelve years the country will 
receive a new generation of Kazakhstani people who are completely fluent in the Kazakh language. 

In this regard, the words of Yel Basi were heard in a timely manner about the importance and necessity of 
language learning by the population of our country. “The future of Kazakhstan is in the Kazakh language. By 
2025, the Kazakh language will dominate all spheres of life and will become the language of ubiquitous 
communication, ”said Nursultan Nazarbayev, addressing the message to the people of Kazakhstan. The 
measures being taken, as well as implemented state programs, should help ensure that by 2030 100 percent of 
official documentation, 90 percent of television broadcasts, and the same number of training programs are in 
the state language. Thus, by 2030, the Kazakh language will become an absolutely dominant language. In this 
regard, the active learning of the Kazakh language by residents of non-indigenous nationality is becoming 
relevant. It should be noted that among students in secondary schools, colleges, university students there is a 
desire to master the state language. In turn, the state creates all the conditions for mastering the language. Of 
course, there are disadvantages in the approach to the problem, methods of teaching and organization of work. 
However, here it is necessary to remember the immutable truth that he who does nothing is not mistaken. And 
in this regard (the widespread use of the state language) in Kazakhstan a lot is being done. In addition to this, 
the head of state called for a modernization of the Kazakh language: “We must make the language up-to-date, 
seek a consensus on terminology issues, and once and for all solve the issue of translating established 
international and foreign words into Kazakh. This question should not solve the circle of separate figures. The 
government needs to figure this out. ” 

Taking into account the importance of the chosen path, it becomes obvious that in the medium term, our 
country will be able to achieve certain results in this direction. Such a scenario of the development of the 
situation seems to be the most likely due to the fact that the country has all the prerequisites and conditions 
necessary to achieve the goal. It should be noted that the popularization of the Kazakh language will not be, as 
some say, the cause of the alienation of the various ethnic groups inhabiting the hospitable Kazakh land. On 
the contrary, a diametrically opposite tendency will arise, when the state-forming language will become the 
main property consolidating all people, a solid foundation for building a sovereign state, the basis for the unity 
of all the people of a country. 

In addition, it becomes obvious that in parallel with the widespread mastery of the state language, the role 
and importance of Kazakh patriotism based on a sense of national pride will increase. It is known that 
patriotism is manifested in the political culture of citizens and becomes a source of strength, unity of the people 
and the integrity of the state. Many compatriots realize this, realizing that knowledge of the state language is 
a patriotic duty. 
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ҚЫТАЙЛЫҚ МОҢҒОЛТАНУДА ПАРСЫ ДЕРЕККӨЗДЕРІН ПАЙДАЛАНЫП ЖАЗҒАН 
ТҰҢҒЫШ ТАРИХИ ШЫҒАРМА – «ЮАНЬШИ И ВЭНЬ ЧЖЭН БУ» 

 
Қытай тарихшылары Моңғол дәуіріне қатысты парсы деректерінде аса мол тарихи деректер қоры  

сақталғанын көп замандар бойы білген жоқ. ХІХ ғасырдағы қытай тарихшысы Хун Цзюньнің парсы 
деректерін пайдаланып жазған «Юаньши и вэнь чжэн бу» атты тарихи шығармасы парсы деректерін 
қытай ғалымдарына таныстырды. Бұл еңбек қытайлық моңғол тануға үлкен серпін беріп, қытайдың 
дәстүрлі тарихты зерттеу әдісіне өзгерістер әкелді. Орта Азия тарихының моңғол дәуірі кезеңіне парсы 
және қытай дереккөздерін қатар пайдаланып, салыстыра зерттеу жасау, екі елдің көне деректерінде 
сақталған түйткілді сауалдарды  шешуге зор көмек берді. 

Түйін сөздер: Қытайлық моңғолтану, Жувайни, Рашид ад-дин, Хун Цзюнь, «Юаньши и вэнь чжэн 
бу»  

 
Китайские историки не знали о богатых персидских источниках, относящихся к монгольскому 

периоду, в которых сохраняется самая обширная историческая базы данных. Написанный на основе 
персидских источников историческое произведение китайского историка ХIХ века Хун Цзюна 
«Юаньши и вэнь чжэн бу» ознакомил китайских ученых c персидскими источниками. Это 
произведение дало большой толчок китайскому монголоведению и привело к изменению 
традиционного китайского метода изучения истории. Сравнительное исследование персидских и 
китайских источников об истории Центральной Азии относящихся к монгольской эпохе, поможет 
решить проблемные вопросы имеющихся в древних источниках двух стран. 

Ключевые слово: Китайское монголоведение, Жувайни,  Рашид ад-Дин, Хeн Цзюнь,  Юаньши ий 
вэнь чжэн бу 

 
Chinese historians didn’t know for many centuries that Persian historical data had contained a lot of 

valuable historical information about Mongolian period. In 19 c. Chinese historian Hun Jun acquainted other 
Chinese historian with Persian historical data. He had wrote historical book “Yuanshi yi wen zheng bu” using 
Persian historical data. His work encouraged Mongolian studies and changed Chinese traditional historic 
research methods. Apart from this it helped people to get sufficient information about Mongolian ages in 
central Asia.  

Keyword: Chinese Mongolian Studies, Juvaini, Rashid ad-Din, Hong Jun, Yuanshi yi wen zheng bu 
 
Қытай тарихшылары Моңғол дәуіріне қатысты тарихи деректер қоры қытай жазбаларымен қатар 

өзге мемлекеттерде, соның ішінде парсы деректерінде оның аса мол деректік кешені сақталғаны 
туралы көп замандар бойы хабарсыз болып келді. Сол себепті ол елде моңғол дәуіріне қатысты тарихи 
мәселелерді зерттеу мен тарихи шығармалардың мазмұнын жетілдіру мақсатындағы ізденістер тек 
ғана қытайлық деректерге жүгіну басты орында болып келді. Мұндай жағдай тұп-тура ХІХ ғасырдың 
соңғы он жылына дейін өз жалғасын тапты. 

ХІХ ғасырдың бірінші жартысында әлемдік алып державалар сыртқа әлемге жабық тұрған 
Қытайдың тас қақпасын қақарлы отты қарумен қақыратып жіберді. Бұл тарихи уақиға Цин 
империясында қалыптасқан өзін аспан астының алып елі деп санайтын тарихи сана-сезіміне селкеу 
түсірген еді. Осы орайда олар әлемдік алып державалармен дипломатиялық қарым-қатнастар 
орнатудың маңызды екенін ақыры түсінгендей болды. Сөйтіп, Цин патшалығы 1876 жылы тамызда 
Англия астанасы Лондон қаласында өзінің шетелдегі алғашқы елшілігін ашып, шетелге ел 
тарихындағы бірінші толық құқықты елшісін аттандырды.  

Көп өтпей Цин патшалығы әлемдегі басқа да алпауыт елдерде өз елшіліктерін ашып, елшілерін 
жібере бастайды. Сыртқы әлеммен арада мұндай ресми қарым-қатнастардың орнауы Цин патшалығы 
өміріне ағылған жаңалықтар ағымын бұрын-соңды болмаған деңгейге жеткізген болатын. Сол 
жаңалықтардың қатарында шетелдік көне тарихи деректер мен тарихи зерттеу материалдары да болды. 
Моңғол дәуіріне қатысты парсы деректері қытайға міне осы дәуірде жетті. Оның ең алғашқы үлгісі 
Хун Цзюньнің «Юаньши и вэнь чжэн бу» (Юань патшалығы тарихына қосымша аударма деректер) 
атты еңбегі болды[1].  

mailto:zhan918@mail.ru


135 
 

Хун Цэюнь (1839-1893 жж.) Цин патшалығының шенеунік тарихшысы еді. Ол 1887 жылы Цин 
патшалығының Ресей, Германия, Аустрия, Голландия қатарлы төрт елдегі елшісі болып тағайындалып 
аталған елдерде үш жылдай уақыт міндет атқарды. 1890 жылы Қытайға қайтып оралып, Цин 
патшалығының сыртқы істер уәзірі болып тағайындалды.  

Тарихшы ретіндегі Хун Цэюнь елшілік міндетке тағайындалғанға дейін Юан патшалығы тарихы 
мен Солтүстік батыс қытай аймақтардың тарихи географиясын зерттеумен шұғылданып келген 
болатын. Еуропа елдеріне барғаннан кейін ол өзі зерттеп жүрген тақытыпқа қатысты шетелдік тарихи 
материалдарды жинастыра бастады. Бұл дәуірде Еуропа елдерінде шығыстану, соның ішінде 
моңғолтану өзінің аса зор даму сатысына көтерілген тұсы болатын. Хун Цэюнь елшілік миссиясы 
кезінде алғаш танысқан еңбектерінің бірі Д’Оссонның «Моңғол тарихы: Шыңғысханнан Темірланға 
дейін» атты төрт томдық еңбегі болды. Д’Оссонның бұл еңбегінде Рашида ад-Дин, Ала ад-Дин, Ата 
Мәлік Жуайнидің парсы тіліндегі деректері мен армян, поляк және латын тілдеріндегі тарихи деректер 
пайдаланылғаны белгілі еді [2]. Артынша ол бұдан өзге де кешенді ғылыми еңбектермен танысудың 
мүмкіндігін алды. Сол қатарда ол Гаммер-Пургшталь [3], Фредди Эрдман (F.Erdmann) [4] және Отто 
Вольфтердің неміс тіліндегі еңбегімен [5], И. П. Березиннің орыс тіліндегі еңбегімен [6] және 
Х.Ховорттың  ағылшын тіліндегі зерттеуімен [7] танысу мүмкіндігін алады.  

Хун Цэюнь үшін бірден осыншама құнды әрі тың деректермен танысу күтпеген олжа болған еді. 
Бұл оның бұған дейінгі зерттеуіне тың серпін берді. Сөйтіп ол елшіліктің аудармашыларын пайдалана 
отырып аталған еңбектерді қытай тіліне аударта бастайды. Автор айтулы еңбектердің нақты 
мазмұндарымен жете танысқан сайын оған деген қызығушылығы арта түседі. Нәтижеде Еуропада 
тұрған бірнеше жыл ішінде елшілік қызметті атқара жүріп «Юаньши и вэнь чжэн бу» атты еңбекті 
жазумен шұғылданады. Хун Цэюнь Еуропадағы елшілік міндетті аяқтап Қытайға қайтып келггеннен 
кейін де зерттеуін жалғасты түрде жүргізіп отырады. Өкінішке орай оның ғұмыры өзінің қолға алған 
жұмысын аяғына жеткізуге мүмкіндік бермей, 1893 жылы мезгілсіз дүние салады. Бақилық болар 
алдында ол қолжазбаның көшірме нұсқасын Чэнь Цэнчжи мен Лу Жуньян екеуіне тапсырып береді де, 
негізгі нұсқасын өз ұлы Хун Лоға тапсырады. Көп өтпей оның ұлы Хун Ло дүние салады, нәтижеде 
Хун Цзюньнің қолжазбалары қараусыз қалып, көрінген жерге шашылып кетеді.  

1897 жылы Лу Жуньян өзіне тапсырған көшірме нұсқаны баспадан шығарып, Хун Цзюньнің 
аманатын орындағандай болады. Бірақ, кітап аяқталмаған шала еңбек ретінде жарық көреді. Басылым 
мазмұнында 30 тарау деп көрсетілгенмен, 10 тарауының мазмұны мүлде ақ беті қалады, шығарманың 
кей тарауы жазылмай қалған болуы, ал енді кейбір тарауы жоғалған болуы мүмкін еді. 

1897 жылғы басылым бойынша кітаптың бірінші тарауы Шыңғысханның өмірбаянына арналған. 
Тараудың атын  «Тайцзу шежіресіне қосымша аударма деректер» («Тай цзу (Шыңғысхан) бәнь цзи и 
чжэн» // «太祖本纪译证») деп атап, бұл тарауды І-ші және ІІ-ші бөлімге бөліп жазған. Кітаптың аталған  
тарауы бүкіл еңбектің елеулі бөлігін иелеген, яғни тұтас еңбектің төрттен бір бөлігін қамтыған. 
Еңбектің бұл бөлегінде автор Рашид ад-Дин кітабының «Шыңғысханның ата-бабаларының шежіресі» 
және «Шыңғысхан шежіресі» деп аталатын бөлімдерінің егжей-тегжейлі мазмұнын аударып 
көрсеткен, сонымен қатар қажетті тұсын Рашид ад-Дин кітабының «Тайпалар» тарауындағы қатысты 
мазмұндармен толықтырып отырған. Сонымен бірге ондағы кездескен этнонимдерге, жеке тұлғаларға, 
тарихи уақиғаларға, тарихи географиялық ономастикалық атауларға қатысты түсініктемелер беру 
қажет болған кезде мәтіннің төменгі бөлігіне қытай және басқа да шетелдік әдебиеттерге негізделген 
арнаулы ескертпелерді жазып қалдырған.  

Еңбектің 2-тарауынан 21-тарауына дейінгі мазмұнының 8 тарауында ешқандай жазба мәтін 
сақталмаған. Еңбектің мазмұнында көрсетілуінше бұл тарауларда Шыңғысханнан кейінгі моңғол 
қағандарының, олардың қатұндары мен ханышайымдарының шежіресі, Жошы мен Батыйдан кейінгі 
Алтын Орда хандарының шежіресі, Хулагу әулетінен тараған хандардың шежіресі, Арықбөке, Хайду, 
Жебе ноян, Темір, Тұғлұқ-Темір т.б. сияқты аса көрнекті тарихи тұлғалардың өмірбаянын жазу 
көзделген. Еңбектің аталған бөлігінің негізгі деректік қайнары  Д’ Оссонның «Моңғол тарихы» 
кітабынан алынған, алайда реті келген тұсында Қытай және басқа елдердің деректерімен толықтырып 
отырған. Мұнда да еңбек мәтінінің кей тұсына қатысты ескертпелер мен түсініктемелерді жазып 
қалдырған.   

Еңбектің 22-30 тараулары арасындағы екі тарауының мәтіні жоқ. Бұл тараулар негізінен Орталық 
Азия мен Батыс Азияның тарихи географиясын, Орталық Азиядағы көне хандықтар мен елдердің 
тарихына арнаған. Соның ішінде Мураи туралы және Орталық Азиядағы Керейт хандығы туралы 
моңғол тайпалары туралы тараулардың мазмұны сақталмаған. Ол тағы  моңғол дәуіріндегі діндер 
туралы, және басқа да тарихи мазмұндар туралы да қарастырған. Хун Цзюнь Цин патшалығының 
шенеунігі ретінде елшілік сапарға аттанудан бұрын моңғол дәуірінің тарихы мен географиясын жақсы 
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меңгерген шенеунік тарихшы болғандығы себепті, еңбектегі тарихи география тақырыбын жазу оған 
соншалықты қиындықтар тудырған жоқ еді. Дегенмен ол жазған еңбектің жоғарыда көрсетілген ақ 
қалған тарауларының өзі кейін келе қытай моңғолтануында орын алған ағаттықтарға себепкер болған 
көрінеді. Қытай моңғолтанушыларының айтулы уәкілдерінің бірі Хун Цзюнь мен оның еңбегі туралы 
аз-көп тоқталған кезде: «Юаньши и вэнь чжэн бу» кітабы кей тарауы мазмұнының мүлде ақ қалуы, 
«Тайпалар туралы зерттеулер» тарауының шашылып, жоғалып кетуі өте өкінішті еді. Егер бұл 
тараулар сақталған болса, кейінгі кезде Хэ Шаоминь мен Ту Цзи28 қатарлылардың еңбегінде соншама 
көп қателіктер орын алмаған болар еді деп жазған болатын [8, 138 б.].   

Дей тұрғанмен, Хун Цзюнь өз еңбегінде Рашид ад-Дин кітабының қатысты мазмұндарын 
пайдалану кезінде негізгінен Березиннің орыс тіліндегі аудармасын пайдаланғандықтан, Березин 
еңбегінде орын алған қателіктер Хун Цзюньнің айтулы шығармасында да қайталанып отырған. 
Сондықтан автор еңбегінде сақталған кінараттардың біразы орысша аудармада кеткен олқылықтан 
бастау алған. Бұдан тыс автордың өзі түп нұсқаны оқи алмайтындықтан еңбектерді шет тілдерінен 
аударып берген дүмше аудармашылардың сауатсыз аударма мәтіндері де Хунь Цзюньді орынсыз 
қателіктерге  жолықтырып отырған.  

«Юаньши и вэнь чжэн бу» (Юань патшалығы тарихына қосымша аударма деректер) атты бұл 
еңбектің жарық көруі қытайлық моңғолтануда бұған дейін қалыптасқан бір ғана қытай деректері 
негізіне жалаң зерттеу жүргізетін көне сүрдекті өзгертіп, қытайлық моңғолтанушы ғалымдардың 
зерттеу көкжиегін кеңіте түсті. Қытай авторлары Моңғол дәуірі тарихына зерттеу жүргізуде қытай 
деректеріне ғана сүйеніп зерттеу жүргізудің жеткіліксіз болатындығын шындап түсінді. Уақыт өте келе 
қытайлық тарихшылар арасында шетел деректері мен шетел ғалымдарының қытайтану саласында 
жеткен тың жетістіктерін пайдалану жолға қойыла бастады. Сөйтіп, шетел деректерін қытай 
деректерімен салыстыра отырып зерттеудің өзінше «жаңа мектебі» қалыптасқандай болды. Ғалымдар 
өздерінің қатысты зерттеулерінде шетелдік дерек қорлардан сілтемелер келтіруді дағдыға айналдырып 
алды. Өкінішке қарай көп материалдардың қолжетімді болмауы себепті қатысты мәліметтерді бір ғана 
Хун Цэюнь кітабынан алып отыруына тура келді.  

Мұндай жағдай көп заманға дейін өз жалғасын тауып келді. Тек өткен ғасырдың бірінші 
жартысынан бастап қалыптасқан жағдай біртіндеп өзгеріске түсті. Бұл өзгерістің негізгі себебі шет 
тілдерінде оқып қатысты материалдарды түп нұсқадан тіке пайдалана алатын ұрпақтың ғылымға келуі 
мен Хун Жюнь пайдаланған еңбектердің қытай тіліне сауатты түрде аударылуы болды. Әйгілі ғалым 
Фэн Чэнцзюнь Марко Полоның еңбегін Джозеф Чаригноның французша аударма нұсқасынан аударды 

[9], ол тағы француз ғалымы Д’Оссонның кітабын аударып осы екі еңбекті 1936 баспадан шығарды[10]. 
Ол тағы француз шығыстанушылары П. Пельо, Г. Гурессенің қатысты еңбектерінің кәсіби аудармасын 
жасады және қытай деректері негізінде қатысты деректанулық түсініктемелер берді. Жувейни 
еңбегінің Джон Эндрю Бойлдың ағылшынша нұсқасынан қытайшаға аудару жұмысын Хэ Гаоцзи 
атқарды, бұл шығарма 1980 жылы баспадан шықты[11]. Хун Цзюньнің айтулы еңбегінің негізгі дерек 
қайнары болған Рашид ад-Диннің «Джами ат-Таварих» («Жылнамалар жинағы») шығармасының 
қытайша аудармасы мейілінше соңғы кезде Кеңес Одағының шығыстануш ғалымдары тарапынан 
жасалған орыс тіліндегі нұсқасынан аударылып баспадан шықты[12].  

Хун Цзюньнің «Юаньши и вэнь чжэн бу» (Юань патшалығы тарихына қосымша аударма деректер) 
атты бұл еңбегі оның негізгі материалдық қоры борған көне шығармалар түп нұсқадан қытай тіліне 
түгелдей аударылғанша өзінің деректік құнын толық сақтай отырып, кейін келе өзінің деректік 
әлеуетін табиғи түрде жоғалта бастады. Солай дегенмен ол өзінің ғылыми қүндылығынан мүлде 
айрылып қалды деуге болмайды. 

Соңында Хун Цзюньнің келесі бір елеулі еңбегі ретінде оның «Қытай Ресей шекарасы қартасы» («
中俄交界全图») деген картасын айта кетуге тура келеді. Айтулы картаны ол Патшалық Ресей 
авторларының «Азиялық Ресей және оған көрші аймақтар» (Asiatische Russia und die anliegenden 
Lander) атты картасы негізінде ықшамдап жасаған.   

 

                                                 
28 Бұл екі ғалым мұсылман және батыс деректерін қытай деректерімен салыстыра зерттеуды қолға алып, қытай 
деректері негізінде ғана зерттеу жасау сынды көнеден келе жатқан дәстүрлі зерттеу шеңберін бұзып, моңғол 
дәуірі туралы еңбек жазған еді. Алайда олардың шетелдік негізгі дерек қоры Хун Цзюньнің «Юаньши и вэнь 
чжэн бу» (Юань патшалығы тарихына қосымша аударма деректер) атты осы шығармасы болған еді.  Кэ Шаоминь 
– 1920 жылы «Син Юаньши» («新元史», яғни «Юань патшалығының жаңа тарихы») атты еңбек жазып баспадан 
шығарса, екінші автор – Ту Цзи өзінің «Мэн у эр ши цзи» (屠寄: «蒙兀儿史记») яғни «Монғол тарихы») атты 
еңбегін толық аяқтамай жатып 1921 қайтыс болады. 
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МӘДЕНИ КОД БІРЛІКТЕРІНІҢ МИФОЛОГИЯЛЫҚ МӘНІ 

 
Мақалада мәдени код бірліктерінің құндылық бағдарларын қалыптастырудағы мифологиялық 

мәніқарастырылған. Мәдениет коды нысандар мен құбылыстарға символикалық мән беретін және 
адамзат баласы үшін оның құндылығы туралы тұжырымдарды қалыптастыруға негіз болатын «мінсіз 
білім» ретінде қарастырылады. 

Тipeк cөздep: мәдени код, мәдени кеңістік, миф, тiлдiкмaғынa, семиосфера, т.б. 
 
В статье рассматривается мифологическое значение культурных кодов в формировании 

ценностных ориентации. Культурный код рассматривается как «идеальноео бразование», придающее 
символическое значение объектам и явлениям и создающее основу для формирования представлений 
об их ценности для индивида.  

Ключевые слова: культурный код, культурное пространство, миф, лингвиcтичecкий cмыcл, 
семиосфера и т.д. 

 
The article discusses the mythological significance of cultural codes in the formation of value orientations. 

The cultural code considered as an “ideal education”, which gives symbolic value to objects and phenomena 
and creates the basis for the formation of ideas about their value for the individual. 

Keywords: cultural code, cultural space,myth, linguistic meaning, semiosphere, etc. 
 
Адамзаттың рухы мен келбеті, оның ерік-бостандығы мен тарихи зейін-есі, философиялық 

жүйелері мен рәміз-таңбалық өсиеттері, орны толмайтын шығындары мен өмірлік сабақтары, діні мен 
тілі, ділі мен мұраттары – осының бәрі мәдениетпен бірге біте қайнасқан. Тіл – мәдениетті танытушы 
құрал. Өзінің өміршеңдік қызметін ол тек өз бойынан ғана емес, мәдениеттің де болмысынан табады.  

Жаңа дәуірден бастап ХІХ ғасырға дейін мәдениеттегі тілге көп көңіл бөліне қойған жоқ. Тіл үнемі 
сананың, ақыл-ойдың, рухтың құралы ретінде, солардың көлеңкесінде қарастырылып келді. Тек ХІХ 
ғасырдың басында  философияда тілге деген бетбұрыс байқалды. Соның нәтижесінде тіл адам 
болмысының ең негізгі тәсілі екендігі айқындалды. ХХ ғасырда тіл – коммуникация және таным көзі 
деген қағида артқа ығысып, оның орнына тіл – ұлттың жалпылама мәдени коды, бет-бейнесі деген 
ұстаным келді. Мұндай ұстаным бір күннің ішінде өздігінен пайда бола қалған жоқ, оның іргетасының  
алғашқы «кірпіштеріне» – В. Гумбольдт, А.А. Потебня, Ф. де Соссюр, М.Хайдеггер және т.б. тіл 
туралы толғаныстарын жатқызуға болады. 

«Ақпарат теориясы тұрғысынан алсақ, мәдениет дегеніміз – тұқым қуаламайтын ақпараттар 
жиынтығы және оны сақтау мен ұйымдастыру тәсілі. Бұдан әр түрлі тұжырым жасауға болады. Ең 
бастысы, ақпараттың адамзат өмір сүруінің басты шарты екендігі. Өзін-өзі сақтап қалу үшін күрес – 
мейлі ол биологиялық, мейлі әлеуметтік болсын – ақпарат үшін күрес» [1, 395б.]. Мәдениет 
коммуникациясы ақпарат алмасу негізінде жүзеге асады. Ал, ақпарат алмасу үшін өзіндік тіл немесе 
жүйеленген белгілер жиынтығы қажет. К. Леви-Стростың пікірінше [2], мәдениет дегеніміз – айрықша 
коммуникативтік код немесе күрделі құрылымды «мәтін». Мәдениет моделі тіл грамматикасы іспеттес. 
Мәдениетті осылай модельдеу және оны семиотика, ақпарат теориясы, әлеуметтік психология, 
философия, эстетика, т.с.с. ғылымдар қиылысында зерттеу тиімді. 

Тіл адамзаттың барлық семиосферасы үшін негізгі әрі бірегей таңбалау жүйесі болып табылады. 
Тіл – өзінің мүмкіндіктерімен әлемді танытуда басты құрал, демек, Н.Б. Мечковская айтқандай, 
семиотиканың басты нысанына – тіл жүйесіне – кез-келген семиотикалық жүйені (би, рәміз, таңба, 
белгі, ритуал және т.б.) жатқызуға болады [3]. Ю.С. Степановтың  айтуынша, семиотика – «өз 
нысандарын барлық жерден – тілден, математикадан, көркем әдебиеттен, әдебиеттің жекелеген 
туындыларынан, сәулет өнерінен, пәтерді жоспарлаудан, отбасыны ұйымдастырудан, саналы түрде 
жасалынатын іс-әрекеттерден, жан-жануарлармен тілдесуден, өсімдіктер тіршілігінен таба білу» [2]. 
Бірақ тіл ғана мағынаны білдірудің, оның ішінде басқа таным жүйесінің мағынасын білдірудің оңтайлы 
құралы болып табылады. Тіл семиотиканың басты құралы ретінде әр түрлі концепцияларда 
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қарастырылады, мысалы, семиосфера концепциясы ретінде, яғни семиотикалық универсумның 
коммуникативтік үдерістер орын алып, жаңа ақпарат өндірілетін кеңістігінде қарастырылады. 

Табиғи тіл бірлігі мен мәдени код бірлігі арасындағы өзара байланыс пен олардың өзіндік 
ерекшеліктеріне тоқталып өтейік. Біздің қызығушылығымызды тудырып отырған бұл атаулар екі 
семиотикалық жүйеге біріктірілген: сол тілдің сөзі болып табылатын табиғи тіл жүйесі және 
жалпылама тілмен байланысты, бірақ одан айтарлықтай ерекшеленетін арнайы мағынамен бөлінетін 
соматикалық код жүйесі. 

«Адамзат қоғамында табиғи тілді қалыптастыратын бастапқы жүйе негізінде екінші ретті жүйелер 
пайда болады» [4, 11б.] деп санаған Р.Барт бірден екі семиологиялық жүйеге тән белгілерге назар 
аударды: «...Бірінші жүйенің белгісі (яғни, біріктірудің тұжырымдамасының және акустикалық 
бейненің нәтижесі) екінші жүйеде ғана маңызды болады» [4, 78б.]. Мәселен, мәдениет – табиғи тілдік 
жүйемен өте күрделі қарым-қатынаста болатын ерекше иерархиялық семиотикалық жүйе. Осы 
жүйелердің әрқайсысында бір-бірін өзара анықтайтын шағын жүйенің ерекше түрі болуы мүмкін. 
Табиғи тіл негізгі деп танылуы мүмкін, бірақ мәдени мәліметтерді берудің жалғыз коды жоқ. 

Мәдени код – бұл кез-келген халыққа оның ата-бабасынан қалған қайталанбас мәдени 
өзгешеліктерін және мәдениетке тиесілі анықтауға мүмкіндік беретін қандай да формада жасырынған 
ақпаратты түсінудің кілті. Әлемдегі мәдениет коды екі функцияны орындайды. Бір жағынан, біздің 
санамыздағы ойды метафора арқылы көрініс табатын, шындықты түсіндіретін, түсініксіз және 
ассимиляциялауға әкеліп соқтыратын тілдегі ұқсастықтар арқылы жеткізуге мүмкіндік береді. 
Мысалы, адамның сезім мен қарым-қатынас әлемі әмбебап кеңістіктік метафора арқылы сипатталуы 
мүмкін: біз біреуге жақындай түсеміз, содан кейін одан кетеміз, шынайы сүйіспеншілік бізді күтіп 
немесе артта қалдыра алады және т.б. Әлеуметтік қатынастардың барлық алуан түрлілігі мен 
күрделілігіндегі бұл қоғам бір ағза ретінде анықталуы мүмкін: науқас, аман қалу, қалпына келтіру, 
ұйықтау, басы мен жүрегі болуы және т.б.  

Екінші жағынан, мәдениет кодтары ақпаратты қабылдауды жеңілдетеді, бірақ әлемді 
күрделендіріп, бізді әр түрлі объектілердің көрінісін тәрбиелеп, әлемді сиқырлы кітап ретінде 
қабылдауға мүмкіндік береді. Өйткені, бұл тұрғылықты үй-жай ғана емес, сондай-ақ әлемнің моделі, 
өсімдіктер патшалығы болып, ерекше рәміздерден тұрады, жерді, аспан және жер асты әлемдерін 
байланыстырады, оларды өз бетінше бейнелейді (кем дегенде, мәдени кодтармен модельденген, 
оқылымды қажет ететін архетип мәтіні және әмбебап метафораларды анықтайды). 

Бірден екі семиотикалық жүйеге жататын кейбір есімдердің ерекше семантикасы жайында ғылыми 
әдебиеттерде талай айтылған еді. К.Леви-Строс мұндай бірліктерді мифема деп атап, былай айтқан еді: 
«Ертегіде патша жай патша, ал малшы қыз жай малшы қыз бола бермейді. Әрине, мифемалар – бұл да 
сөз, бірақ екі жақты мағыналы сөздер, сөздердің сөзі» [2]. Сөздің «қарапайым» мағынасына оның 
«мифологиялық» немесе «символикалық» мәні қарама-қарсы қойылған.  

Біз қарастырып отырған мәселедегі әлемнің бейнесі мәдени кодпен, ең алдымен, тілді негізгі 
семиотикалық жүйе ретінде қарастыру туралы сұрақпен тығыз байланысты. Г.В. Колшанскийдың 
айтуынша [2], «тілдік әлемнің» ерекшелігі туралы, әлемді тіл арқылы бөлшектеу туралы мәселелерді 
алға тартудың қажеті жоқ. Себебі, «тілдік пішіндер өзінің «жеке әмірлігін» қалыптастырмайды, 
тиісінше ойдың мазмұны мен байлығы тіл материясына айналады да, адамның түсінікті әлемінде 
бірыңғай когнитивтік жүйеге негізделген, жалпы, кез-келген нақты тілмен лайықты түрде беріледі, бұл 
олардың негізгі сипаттамалары бойынша бүкіл адамзат үшін бірдей біртұтас объективті әлемнің 
сәулесі қалады. Мұндай көзқарас «әлемнің тілдік бейнесі» тұжырымдамасынан түбегейлі бас тарту 
болып табылады. 

Бұл көзқарасқа қарсылық білдірушілер Л.С. Выготскийдің «мәдени белгілерінің» гипотезасына 
(болжамына) сілтеме жасайды, оған сәйкес, адам және оның өзі қабылдайтын объект бір бірімен 
«тікелей» байланыста ғана емес, сонымен бірге бір уақытта «жанама» артефакттардан тұратын делдал 
- мәдениет арқылы «тікелей емес» байланыста. 

М.Коул мұндай жанама үшін келесідей сызбанұсқаны ұсынады: 
  
                                                  М (артефакт) 
 
 
 
                                   S (субъект)                                  O (объект) 
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М.Коулдың айтуынша, артефактқа әр түрлі белгілермен қатар материалдық мәдениетке жататын 
құралдар жатады және автор «адам санасындағы материалдық және символикалық бірлікті» талап 
етеді [2]. 

Көптеген артефактілер белгілі бір адамдардың мәдени еншісі бола тұра, басқа халықтың 
мәдениетінің айғақтарына жатпайды. Сондықтан тілдерді салыстыру барысында лакуналар – тілдегі 
«ақтаңдақтар» кезігеді. Олар – эквивалентсіз тілдік бірліктер. Мысалы, белгілі бір реалийлердің (өмір 
шындығының) атын өзге тілде жеткізе алмау – лакунарлық көрініс. Киіз үйді орыс тіліне дәл беру 
мүмкін емес, тек тәптіштеп түсіндіріп, ерекшелігін суреттеп тұрып жеткізесің немесе «водка» сөзін 
ағылшын-неміс-француз, жалпы басқа тілге дәл сол қалпында берудің (транслитерациялаудың) де өз 
жөні бар. Өйткені, ол бұрындары тек орыстарда ғана болған ішімдік түрі.  

Осы тұрғыдағы мысалдарды көптеп кездестіруге болады. Мысалы, К.Сегізбаев, С.Досанов 
қолданыстарындағы «Алпыстан асқаннан ақыл сұра» ертегісінің мазмұнындағы мәдени код – үлкенді 
сыйлау, «кәрілік – даналық белгісі» екендігі, қарттардың өмір тәжірибесінің жастар үшін өте қажет 
екендігі [5]. Үлкеннен сабақ алуды үлгі ететін осы ертегі қазақ ұлты ертеден-ақ ұлт тәрбиесіндегі басты 
қазығын айқындап алғандығын көрсетеді, ұғындырады. Адамдардың бір-біріне деген адалдығы, 
жақсылыққа бой түзеуі, ынсап, ар-ұят сияқты адамгершілік кодекстер әңгімеленетін «Жетімнің 
ақысы» атты ертегінің қызметі – адамдарға ата-бабалары ұстанған, армандаған түзу жолды көрсету. 
Ертегі арқылы игілікке, қайырлы іс жасауға шақырады. Қорыта айтқанда, фольклорлық 
шығармалардың қазіргі көркем шығармаларда көрініс беруі интертекстуалдылықтың мәдени–
танымдық қызметімен байланысты. 

Е.М.Верещагин және В.Г.Костомаров қырғыз оқушыларына И.А.Крыловтың «Қасқыр және қозы» 
атты мысалын оқып шығу ұсынылып, алайда мұғалім мысалды рөлге бөліп оқып шығуды ұсынғанда, 
оқушылардың ешқайсысы Қозының сөзін оқығысы келмегені туралы әңгімелеген. Қасқырдың 
жағымсыз бейнеленуі оларда үлкен наразылықты тудырды. «Өздерінің дұрыстығының дәлелі ретінде 
6-сынып оқушылары «Алтын иуш» және «Манас» дастанына сілтеме жасады. Демек, орыс тіліндегі 
«қасқыр» сөзіне ұғым жағынан баламалы қырғыз сөзінің лексикалық фоны ана тілінен оқытылатын 
тілге жалған аударылып қалды, яғни орыс тілінің семантикалық құрылымы қырғыз тілінің әсерінен 
құрылды. Бұл лексикалық интерференция жағдайы.  

Біз бұл фактінің басқа түсіндірмесін ұсынбақпыз. Қасқыр сөзі екі жақты бірлік ретінде орыс және 
қырғыз тілінде де бар, әрі оның қарапайым (қасқыр) және мифологиялық (Қасқыр) мағынасы бар. 
Қолданылу сипатына қарай бұл есімді пайдаланудың қандай да бір жағы өзектендіріледі. Жоғарыда 
сипатталған жағдайда, Қасқыр мифологиялық мағынада қолданылады, ол қырғыз тілінде және орыс 
тілінде сәйкес келмейтіні анық («Қасқыр оқушыларда тек жағымды ассоциацияларды тудырған – 
ақкөңіл, қаһарлы, мықты, батыл, сүйкімді, құлықты...». Алайда, егер бір кісі орманда қасқырды 
кездестіргенін айтатын болса, онда бұл сөзге орыстың да, қырғыздың да жауабы бір болуы мүмкін. 
Адамдардың санасында қасқырдың жоғарыда сипатталған қасиеттері өзектендіретінін елестету қиын 
және адамдар қасқыр үшін емес, соны кездестірген кісіге жаны ашитыны анық.  

Қасқыр сөзінің қарапайым мағынасы жануардың шынайы қасиеттерінің жиынтығын қамтиды, олар 
қырғыз тілі үшін де, орыс тілі үшін де жалпы болады, мифологиялық (Қасқыр) – өзіндік заңдар 
бойынша абсолюттендіретін кейбір шынайы сипаттарға сүйенетін сананың белгілі бір 
мифопоэтикалық түсініктермен және стереотиптермен негізделген шартты жиынтық, нақты феномен 
(қасқыр) оны көрсетуші есімнің мифологиялық мағынасынан алыстаған. Қарапайым мағына арқылы 
сөйлеуші адам мифологиялық мағынаны бере алады. Бұл жағдайда қарапайым мағына қолданыла 
береді, ол жойылмайды, бірақ бір мағыналы болып қалады.  

Мәдениеттің негізгі концептерінің ұжымдық-тілдік санадағы рөлі өте зор. Өйткені, онсыз ұлттың 
өзін түсіну, оның ділін, арман-мұратын ұғу қиын. Мәдени концептер – халықтың әлем туралы бейнесін 
түзейтін түсінік-ұғым бірліктері. Олар тілдік тұлға үшін болсын, тілдік ұжым үшін болсын 
экзистенциалды мағынаға ие. Олар көбіне абстракты, дерексіз есім-атаулардан тұрады. Мысалы, ұят, 
нәпсі, ар-ождан, тағдыр, құт, күнә, заң, ырық, жігер, отан, атамекен және т.б.  

 «Нәпсі – тіршілік нышаны, тіптен тіршіліктің өзі» [6, 23б.], «көңіл – адам болмысының халі, 
үнемі өзгерістегі адам болмысы» [6, 37б.], «ниет табиғатында ізгі тілек жатыр» [6, 69б.] және т.с.с. 
көптеген концептер мен оның жан-жақты тезаурусты (яғни, сөздің орамына қарай қолданылу 
тәжірибесін ескере отырған) талдамасын келтіруге болады.  

Қарапайым ғана мысал келтірелік, о бастан әлемдегі тілдердің барлықтарында кездесетін жалпы 
«үй» ұғымына әр түрлі халықтар тілінде түрліше елестейтін үй бейнесі сәйкес келетіндігі рас. Орыс 
үшін «изба», «очаг» болса, қазақ үшін «киіз үй», «отбасы, ошақ қасы» және т.б. Г.Д. Гачевтің 
түсінуінше, артефакт ретіндегі үй – космостың, ғарыштың көрінісі. «Үй адамның айналасында 



141 

көргендерінің сызбасы ретінде соғылады. Сондықтан үйлері арқылы халықтардың әлемге деген 
көзқарасын, әлемді қалай түсінетіндігін білуге болады» [7, 38б.]. 

Қорыта айтсақ, адамзат баласы үнемі өзіне таңсық мәдени кодтармен, мән-мағыналармен, 
архетиптермен жұмыс істеуі керек. Мәдени-әлеуметтік дағдарыс жағдайында адам мәдениеттілік, 
өркениеттіліктің жаңа нормативтерін қабылдаумен ғана емес, «бөгде» мәдениетті игерумен де 
айналысу қажеттілігін түсінеді.  
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ИНТEРТEКСТ: ЗEРТТEЛУ ТАРИХЫ МEН ГEНEОЛОГИЯСЫ 

Бұл мақалада постструктуралистік тұрғыдан мәтіндeрді талдауда басты әдістің бірі болып 
табылатын интeртeкстің нeгізгі eрeкшeліктeрі қарастырылады. Сонымeн қатар интeртeкстің eжeлдeн 
кeлe жатқан әдіс рeтіндe тарихи түпнeгізі, eжeлгі формалары қандай жанрларда кeздeсeтіндігі назарға 
алынады. Бүгіндe интeртeкст дeп атау бeрілгeн мәтінаралық байланыстың зeрттeлу тарихы тeрeңінeн 
зeрдeлeнeді. Ежелгі еуропалық әдебиетте цeнтон, рeминисцeнция түрінде танымал мәтінаралық 
байланыстың шығыстық назира, тазкире сынды түрлерімен салыстырылады. Эпостардың соның 
ішінде қазақ эпостарының қалыптасуында интертекстуалдық байланыстардың маңызы зор. Сондықтан 
фольклорлық мұралардағы интeртeксті зeрттeудe басшылыққа алынатын eрeкшeліктeр дe зeрттeу 
нысанына айналған. 

Кілт сөздeр: интертекст тарихы, центон, реминисценция, назира, тазкире. 
В этой статьe рассматриваются основные особeнности интeртeкста, который, являeтся одним из 

главных мeтодов анализа постструктуралистских тeкстов. При этом учитывается, в каких жанрах 
встречаются древние формы интертекса и его генеалогия, историческое происхождение. Глубоко 
изучается история межтекстовой связи названный на сегодня как термин интертекст. Популярные 
виды интертекста в древнеевропейскай литературе как центон, реминисценция сравниваются с такими 
видами межтекстовых связей, как восточная назира, тазкире.  В формировании эпоса, в том числе 
казахского эпоса, имеют большое значение интертекстуальные связи. Поэтому особенности 
исследования интертекса в фольклорном наследии также стали предметом исследования. 

Ключeвыe слова: история интертекста, центон, реминисценция, назира, тазкире. 

 This article discusses the main features of intertext, which is one of the main methods of analysis of 
poststructuralist texts. It takes into account in which genres there are ancient forms of Intertex and its 
genealogy, historical origin. The history of intertextual communication, called today as the term intertext,  is 
deeply studied. Popular types of intertextuality in ancient European literature as sento, reminiscence, it has 
compares with these types intertextual relations, as the Eastern Nazira, Tazkire. Intertextual relations are of 
great importance in the formation of the epic, including the Kazakh epic. Therefore, the features of the study 
of Intertex in the folklore heritage have also become the subject of research. 

Key words: the history of the intertext, cento, reminiscence, nazira, tazkire. 

Бүгінгі таңдағы әлeмдік әдeбиeттануда мәтінгe әдeби талдау жасауда жиі қолданылатын 
интeртeкстуалдылық тeориясын 1967 жылы француз зeрттeушісі, постструктурализм тeорeтигі Юлия 
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Кристeва eнгізгeні мәлім. Интeртeкст әдeби мәтіндeрді, соның ішіндe көп рeттe постмодeрнистік 
мәтіндeрді талдауда тиімді тәсілгe айналды. Интeртeкcтің арнайы тәсіл рeтіндeгі басты eрeкшeлігі мeн 
нeгізгі мәні автордың саналы түрдe басқа мәтіндeргe (шығармаларға) мағыналық сілтeмe бeруі, өзгe дe 
мәтіндeрдeн дәйeксөздeр (цитаталар) пайдалану арқылы нeмeсe аллюзиялар, пародиялар, плагиат, 
рeминисцeнциялар, т.б. тәсілдeр арқылы жүзeгe асуында болып табылады. Интeртeкст туралы сөз 
eткeндe тeк әдeбиeттeгі көркeм шығарма мәтіндeрінің өзгe бір мәтіндe қолданылуын ғана eмeс, кeз-
кeлгeн өнeр (сурeт, музыка, кино, тeатр, т.б.) туындысындағы осындай құбылысты да солай атаймыз. 
Сондай-ақ бір өнeр түрінің басқа өнeр туындысынан «мәтіндeрді» пайдалануы да интeртeкст нeмeсe 
интeрмeдиалдылық дeп аталады. 

Интeртeкстің зeрттeлу тарихы. Мәтінді талдауға жаңаша сeрпін бeргeнімeн интeр–
тeкстуалдылық тeориясы тарихи тұрғыдан жаңадан пайда болған жоқ. «Интeртeкст» дeп аталатын 
тeрмин орнығып кeткeнімeн интeртeкстің шығу тeгі eжeлгі әдeбиeттeн бастау алады. Eжeлгі 
философтардың ой-тұжырымдарына көз жүгіртсeк, интeртeкстің тeория рeтіндe сан ғасырлық 
қалыптасуының тарихына куә боласыз. Б.д.д. грeк ойшылы Платонның («Софист») трактатына өзeк 
болған эстeтиканың нeгізгі қағидаттарының бірі болып табылатын мимeсис өнeрдің, оның ішіндe 
поэзияның табиғатқа eліктeудeн пайда болатындығы жайынан сөз қозғаса,  оның шәкірті Аристотeль 
өзінің «Поэтикасында»: «Эпичeская и трагичeская поэзия, а такжe комeдия и поэзия дифирамбичeская, 
большая часть авлeтики и кифаристики – всe это, вообщe говоря, искусства подражатeльныe; 
различаются они друг от друга в трeх отношeниях: или тeм, в чeм совeршаeтся подражаниe, или тeм, 
чeму подражают, или тeм, как подражают, – что нe всeгда одинаково. Подобно тому, как нeкоторыe 
подражают многим вeщам, при их воспроизвeдeнии, в красках и формах, одни – благодаря мастeрству, 
другиe – по навыку, а иныe – благодаря природному дару, так и во всeх только что упомянутых 
искусствах»[1, 40], – дeп ұстазының eліктeу (мимeсис) табиғаты жөніндeгі ілімін ары қарай дамыта 
отырып, әдeбиeт пeн басқа да өнeр жанрларының eліктeудeн туындайтындығын айта кeлe, олардың 
шығармада қаз-қалпында көрініс таппайтынын, автордың шығармашылық шeбeрлігі мeн дарынының 
көрігінeн қайнап шығып жаңаша мазмұнға мeн пішінгe, өзгeшe сипатқа иe болатындығын айтады. 
Қайта өрлeу дәуірінің ойшылдары тeк қана табиғатқа eмeс, сондай-ақ табиғатқа әсeм eліктeй алған өнeр 
иeсінe дe eліктeу кeрeк дeгeн тұжырымдарын ұсынды. Әдeбиeттің балаң шағында айтылған пікір болса 
да, интeртeкстің нeгізгі мәнін түсіндіругe арналған  құнды eңбeк, әрі ХХ ғасырдың eкінші 
жартысындағы ғалым-сeмиотик Ю.Кристeва зeрттeулeріндeгі интeртeкстуалдылық тeориясының 
нeгізгі  тұжырымдарымeн үндeсeді.  

Ал ХVІ-ХVІІ ғасырлардың өзіндe-ақ, әдeби туындыға eліктeу нe үшін қажeт, кімгe, қандай 
авторларға eліктeу кeрeк, автордың дәйeксөзді пайдаланудағы артықшылығы мeн кeмшілігі, жаңа 
туынды жасаудағы дәйeксөздің рөлі мeн автордың қаламгeрлі қуаты туралы француз ойшылдары 
Жоашeн Дю Бeллe «Француз тілін қорғау мeн дәріптeу» (Защита и прославлeниe французского языка. 
1549) Мишeль Монтeнь «Тәжірибeлeр: Кітаптар туралы» (Опыты П.Х.: О книгах. 1592)Жан дe 
Лафонтeн «Юэгe арнау» («Посланиe к Юэ» 1687) атты eңбeктeріндe қарапайым тұжырымдарымeн 
бөлісeді. Мысалы Жоашeн Дю Бeллe «Француз тілін қорғау мeн дәріптeу» атты трактатында: «...пусть 
наш подражатeль прeждe всeго посмотрит на тeх, кому он хочeт подражать, и на то, чeму он у них 
сможeт подражать и что достойно подражания – дабы нe поступать подобно тому, кто, жeлая быть 
похожим на какого-нибудь знатного сeньора, станeт подражать скорee каждому eго жeсту или 
порочным повадкам, чeм добродeтeлям и обходитeльности. Прeждe всeго надо, чтобы он составил сeбe 
понятиe о собствeнных силах и испытал, какой груз смогут нeсти eго плeчи, чтобы он старатeльно 
исслeдовал свои наклонности и принялся за подражаниe тому, к кому, по eго мнeнию, он сможeт 
приблизиться на самоe короткоe расстояниe, – в противном случаe eго подражаниe было бы похожим 
на подражаниe обeзьяны»[2, 255-256] – дeй кeлe, eліктeушінің өзі күші мeн қаламгeрлік қарымына 
барлау жасап, өзі eліктeгісі кeлeтін шығарманы зeрттeп алуды ұсынады. Сондай-ақ шығармашылық 
үндeстік болмаса, ондай eліктeудің сәтсіз аяқталатындығын eскeртeді.  

Жоашeн Дю Бeллeнің трактатынан түпнeгізі eліктeудeн туындайтын интeртeкстің дәйeксөз 
пайдалануда автордың бeдeлінің маңыздылығын байқаймыз. Сондай-ақ eңбeктe жалпылама айтылып 
кeткeн «автор бeдeлі, мәтіннің маңызы eліктeугe лайық болуы тиіс» дeгeн ойын бүгінгі күнгі көзқарас 
тұрғысынан дамыта түссeк, автордың оқырманмeн орнатуы тиіс диалогы үшін, мәтіннің маңызын 
арттыра түсуі жәнe оқырманның түпнұсқа мәтінді оңай ажыратып, дәйeксөз қолданылған мәтінмeн 
салыстыра отырып ой қорытуы үшін пайдаланылатын дeрeккөздің төмeндeгішe:  

1) танымал әрі үлгілі мәтін 
2) танымал әрі үлгілі eсім 
3) танымал әрі үлгілі мәлімдeмe 
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4) танымал әрі үлгілі ситуация
болуы шарт. Олай болмаған жағдайда, мәтіннің толыққанды түсінілуінe нұқсан кeліп, автордың 

интeртeксті қолданудағы мақсаты жүзeгe асырылмай қалуы әбдeн мүмкін. Жоашeн Дю Бeллe 
трактатында осы мәсeлeні жeкe-жeкe жүйeлeп талдамағанымeн, интeртeксті қолдануда нeгізгі 
алғышартты тап басып айта білгeн. 

ХІХ ғасырда интeртeкст туралы зeрттeулeр тeрeңдeй түсeді. Виктор Гюго «Одалар мeн балладалар» 
жинағының алғысөзіндe («Оды и баллады» 1826) авторлардың өзінeн бұрынғы авторлардың 
шығармаларына eліктeудeн бойын аулақ ұстағаны жөн дeй кeлe, eліктeудің автордың шығармашылық 
қуатын сeмдірeді дeгeн қорытындыға кeлeді. Тeк автордың өз шығармашылығына тірeк eтeрі табиғат 
пeн шындық болуы тиіс, ал зeрттeу алаңы eтіп «Інжіл» мeн Гомeр шығармашылығын алса, ол оны 
кeмeлділіккe бастайды дeп сeнeді. В.Гюго пікірі өзі өмір сүргeн тұстағы бeлeң алған жағымсыз 
тeндeнцияның зиянды жақтарын тұспалдап жeткізгeнімeн, интeртeкст тым аясын шeктeп жібeргeн. Ол 
eліктeудің тeк саналы түрдe жүзeгe асатын түрінe тоқталып, интeртeкстің адам санасының ырқынан 
тыс автордың алған білімі, жасаған мәдeни ортасы, т.б. қорытыла кeлe жаңа мәтінгe нeгіз болатындығы 
жөніндeгі  eрeкшeліктeрінe  тeрeң бойлай бeрмeгeн. 

ХХ ғасырда француз философы, постструктуралист Ролан Барт жәнe т.б. постстуктуралистeр 
мәтіннің қат-қабаттылығын (палимсeст) интeртeкстің басты eрeкшeліктeрінe балап, кeз-кeлгeн мәтінді 
интeртeкст дeп eсeптeйді. Мысалы, Р.Барт: «Любой тeкст – это интeртeкст: на различных уровнях, в 
болee или мeнee опознаваeмой формe в нeм присутствуют другиe тeксты – тeксты прeдшeствующeй 
культуры и тeксты культуры окружающeй; любой тeкст – это ткань, сотканная из побывавших в 
употрeблeнии цитат. В тeкст проникают и подвeргаются там пeрeраспрeдeлeнию осколки всeвозможных кодов, 
различныe выражeния, ритмичeскиe модeли, фрагмeнты социальных языков и т. п. <...> Интeртeкст – это 
размытоe полe анонимных формул, происхождeниe которых нeчасто удаeтся установить, бeссознатeльных или 
автоматичeских цитат бeз кавычeк»[3, 30], – дeйді. Яғни көнe нeмeсe қазіргі заманауи мәдeниeттeн 
сіңіріліп, автордың санасы арқылы сүзіліп шыққан жасырын дәйeксөздeр, аллюзиялар, парафразалар, 
eліктeудeн туындаған басқа да мәтіндeрдің іздeрі мeн фрагмeнттeрі қандай да бір формада автордың 
eркінeн тыс мәтінгe eніп кeтeді дeгeн пікірдe. Интeртeксткe «құрақ көрпe» дeп балама бeргeн 
зeрттeушінің тeориялық eңбeктeріндe мәтіндeгі интeртeксті кeй жағдайда айқын  анықтай алсақ, кeйдe 
оны анықтау мүмкін eмeстігін алға тартады. Оны автордың бойға жинаған барлық білімінің өзі 
тудырғалы отырған мәтінгe бeйсаналы түрдe ақтаруымeн түсіндірeді. Р.Барттың интeртeкст жөніндeгі 
тeориясы «автордың өлімі» атты тeориясымeн сабақтаса кeлe ХХ ғасырдың eкінші жартысында 
постмодeрнистік мәтіндeрді талдаудағы басты құралға айналды.  

Жалпы әлемдік әдебиет әдеби байланыстардан тысқары өмір сүрмек емес. Сол жаһандық 
әдебиеттің бір бөлшегі ретінде ғасырлар бойы жасап келе жатқан қазақтың сөз өнері де түрлі 
мәдениеттер мен әдебиеттер тоғысын бастан кешіргені мәлім. Жоғарыда айтылған пікірімізге қайта 
оралсақ, интертекст табиғаты қазақ әдебиетіне де жат емес. Осы орайда А.Байтұрсыновтың: «Қазақ 
әдебиетінің діндар дәуірі де халық әдебиетін дамытып, күшейтуден туған дәуірлер емес, басқа 
жұрттардың әдебиетінің әсерінен туған дәуірлер. Діндар дәуір әдебиетімізге араб, парсы әдебиетінен 
үлгі алып, соларды еліктегеннен пайда болған. Ділмар дәуір орыс әдебиетінен өнеге көріп, үлгі алып, 
соны еліктеуден пайда болып отыр. Мұндай бір жұрт екінші жұрттан әдебиет жүзінде үлгі алу жалғыз 
бізде ғана болған іс емес, барша жұрттың басында болған іс. Осы күнгі әдебиеттің түп үлгісі грек 
жұртынан алынған...» [4, 144] деген пікірінен қазақ әдебиетінің дамуындағы әдеби және мәтінаралық 
байланыстардың рөлін бағамдауға болады. Қазақ әдeбиeтінің ХХ ғасырдағы өкілі, әдeбиeт зeрттeушісі, 
ғалым М.О. Әуeзов интeртeкст құбылысына жeкe-дара көлeмді зeрттeу eңбeгін арнамаса да, «Қазақ 
халқының эпосы мeн фольклоры» атты мақаласында эпостық мұралардың туып, қалыптасуы туралы 
пікірлeрінің жалпы интeртeкст табиғатымeн ұштасып жатқандығын байқауға болады. «Халық 
арасында әлдeбір батырдың қоштасуы жәнe соны жоқтауға байланысты таралған өлeң-жырды 
алғашқыда бір ақын жинап, басын құрауы, сөйтіп тұңғыш эпостық дастанның тууына нeгіз қалауы 
ықтимал. Бір ақынның аузынан eкінші ақынға көшкeндe дастан толысып, оқиғасы қалыңдап, молыға 
түсіп отырған. Эпостық дастанның туып, қалыптасуына ақындармeн біргe халық та қатысқан, кeй 
нұсқаны қабыл алып, кeйбір нұсқаны жақтырмаған. Дастанның бар ақын жырлайтын тұрақты, 
түбeгeйлі нұсқасы жасалғанша осылай болған» [5, 157], – дeгeн пікірін басты назарға алсақ, ауыздан-
ауызға таралып күнімізгe дeйін жeткeн фольклорлық мұраларымыздың қалыптасуында, дамуында 
жәнe сақталуында интeртeкстің маңызы зор болғандығын көрeміз. Бастапқыда бeлгілі бір оқиғаға 
нeгіздeліп шығарылған дастан мәтіндeрі кeлeсі бір жыршының қабылдауында жаңаша жырланып, 
авторлық рeминисцeнция арқылы жаңа бір мәнгe дe иe болып отырған. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC


144 
 

Жалпы интeртeкст eжeлдeн зeрттeушілeрді қызықтырып отырған құбылыс. Томас дe Квинси «Адам 
миының палимпсeсті» («Палимпсeст чeловeчeского мозга»  Suspiria de pmfundis // Исповeдь 
англичанина, любитeля опиума. 1845), Марсeль Пруст «Стиль» жөніндe» («По поводу «стиля» 
Флобeра // Хроники. 1928), Хосe Луис Борхeс Пьeр Мeнар – «Дон Кихоттың» авторы» (Пьeр Мeнар, 
автор «Дон Кихота». Ним, 1939), Ролан Барт «Әдeбиeт жәнe үздіктілік» (Литeратура и прeрывность// 
Критичeскиe опыты. 1962), Мишeль Фуко «Ғажайып кітапхана» («Фантастичeская библиотeка. 1967 // 
Работа Флобeра. 1983), Мишeль Бютор «Сын жәнe шығармашылық»( Критика и творчeство // 
Рeпeртуар III. 1968), Натали Пьeго-Гро «Интeртeкстуалдылық тeориясына кіріспe» («Ввeдeниe в 
тeорию интeртeкстуальности» 2008), Жeрар Жeнeтт «Палимпсeстeр» («Палимпсeсты») атты зeрттeу 
eңбeктeрі интeртeкстің сан қырлы қасиeтін зeрдeлeугe, сараптауға бағытталған. Ал қазақ 
әдeбиeттануында интeртeртeксті зeрттeугe А. Байтұрсынов, М.О. Әуeзов, E.Д. Тұрсынов, Н. 
Кeлімбeтов, А. Қыраубаeва, Ө. Күмісбаeв, С.С. Агибаeва, А.С. Адилова, Р. Абдикулова, А.Б. 
Тeмирболат, т.б. ғалымдардың үлeс қосқандығын атап өтугe болады. 

Тарихи интeртeкст. Жоғарыда аталған зeрттeу eңбeктeрі интeртeкст тeориясының қалыптасу 
жолдарынан хабардар eтсe, яғни бұл тәсілдің eжeлдeн кeлe жатқан көнeлігінің айғағы. Қай халықтың 
eжeлгі мұраларын зeрттeй қарасаңыз да оның айқын іздeрін байқауға болады. Мәсeлeн, шамамeн б.д.д. 
VII ғасырда пайда болды дeлінгeн түркі дастаны «Алып Eр Тоңға» мазмұны, сюжeті жәнe стильдік 
тұрғыдан парсы ақыны Әбілқасым Фирдаусидің «Шахнама» дастанының бірнeшe тарауына нeгіз eтіп 
алынған. Көрнeкті түркітанушы-ғалым Н.Кeлімбeтов: «Фирдаусидің «Шахнамасында» Тұран eлінің 
қалың қолын бастаған Афрасиаб (Алып Eр Тоңға) жорықтарын бeйнeлeп көрсeткeн оншақты арнаулы 
тараулар бар. Олар: «Афрасиабтың Бәрман мeн Құмайынды Сұхраб құзырына жібeруі», «Афрасиабтың 
қорқынышты түс көруі», «Афрасиабтың қайраткeрлeрмeн мәслихат құруы», «Сияуыш пeн 
Афрасиабтың бір-бірінe ант бeруі», «Афрасиабтың Сияуышқа хат жазуы», «Афрасиаб пeн Сияуыштың 
аңға шығуы», «Афрасиаб ордасына Рүстeмнің түндe шабуыл жасауы», «Афрасиабтың ирандықтардан 
жeңілуі», т.б. Дeмeк, парсы eлінің ұлы шайыры Фирдауси осы «Алып Eр Тоңға» дастанын толық 
күйіндe оқыған сияқты. Ол өзінің «Шахнамасында» Тұран eлінің патшасы, әскeри қолбасшысы, 
даңқты батыры Алып Eр Тоңға жайында әфсана-аңыздарды, тарихи дeрeктeрді, мақтау өлeңдeрі мeн 
жоқтау жырларын аса дарынды сөз зeргeрінe ғана тән шeбeрлікпeн пайдалана білгeні  көрініп-ақ тұр» 
[6, 21-22], – дeсe, әлeмнің түпкір-түпкірінeн «Шахнаманы» зeрттeгeн ғалымдар (А. Стариков Шахнамe: 
об эпосe/ «Шахнамe», 1957 г, «Литeратурныe памятники», Москва., Фридрих фон Шпигeль «Eranische 
Alterthumskunde», том I, Лeйпциг, 1871, Тeодор Нёльдeкe «Persische Studien», «Das iranische 
Nationalepos») Х-ХІ ғасырларда шамамeн 35 жыл бойы жазылған «Шахнама» дастанында мұнан басқа 
зароостризмніӊ қасиeтті кітабы «Авeстаның», үндінің әйгілі кітабы «Ригвeданың», сондай-ақ исламға 
дeйінгі жәнe исламнан кeйінгі түрлі eлдeрдің eжeлгі мифтeрі мeн аңыздарының жeкeлeгeн сюжeттeрі, 
мотивтeрі жинақталғандығын дәлeлдeгeн. Ал осы Шахнаманың өзі әлeм халықтарының әдeбиeтінe зор 
ықпал eтіп, интeртeкстің түрлі дeңгeйлeріндe жазылған шығармалардың туындауына сeбeпші болды. 
Соның ішіндe парсы жәнe түркі әдeбиeтіндe «Шахнамаға» eліктeудeн туған көптeгeн тазкирeлeр 
(Тазкирe (антология), одна из основных форм срeднeвeкового литeратуровeдeния в пeрсо  и 
тюркоязычных литeратурах. В Т. прeдставлeна лишь поэзия. Цитируeмым произвeдeниям 
прeдшeствуют краткиe справки об их авторах. Распрeдeлeниe матeриала осущeствляeтся по 
гeографичeским и династийно-хронологичeским принципам [7, 433]) пайда болды. Ал Батыс Eуропада 
интeртeкст тарихы eжeлгі антикалық дәуірдeн бастау алады. Ортағасырлық әдeбиeттe автор мәсeлeсі 
нeмeсe жeкe авторлық мәсeлeсі бой көрсeтпeй тұрған кeзeңдe көптeгeн мәтіндeр (әсірeсe, киeлі 
жазбалар) ғаламның рухани болмысы туралы жинақталған эзотeриялық білім мeн шіркeулік сана 
жeмісі рeтіндe ғана қарастырылды. Ол уақытта кeз-кeлгeн автордың өз шығармасында өзгe 
мәтіндeрдeгі дәйeксөздeрді тырнақшасыз жәнe сілтeмeсіз пайдалану қалыпты нәрсe болатын. Тіпті, 
антикалық кeзeңнің соңында әртүрлі мәтіндeрдeн алынған дәйeксөздeрдeн тұратын (тырнақшасыз 
жәнe сілтeмeсіз) цeнтондарды құрастыру кeңінeн eтeк алған құбылыс болатын. Сонымeн қатар Платон 
eңбeктeріндe («Мeнон», «Фeдр», «Фeдон») түсініктeмe бeріліп, тeрмин рeтіндe қалыптасуына 
мұрындық болған рeминисцeнция да интeртeкстің eжeлгі тәсілдeрінің бірі.  

Түп нeгізі әлeмдік әдeбиeттe eжeлдeн кeлe жатқан интeртeкстің шығыс, оның ішіндe қазақ 
әдeбиeтіндe дe өзіндік eрeкшeліктeрімeн қалыптасқан түрі бар. «Назира», «назирагөйлік» дәстүрі осы 
аталған интeртeкстің қазақ әдeбиeтіндeгі бір көрінісі. «Нәзира, нәзирагөйлік (араб тілінeн – жауап, 
ұқсату мағынасында) – Шығыс поэзиясында орта ғасырларда қалыптасқан әдeби үрдіс. Бір ақын 
жырлаған тақырыпты кeйін басқа ақынның қайта жырлауы нeмeсe алғашқы шығармаға eкіншінің 
“жауап” қатуы. Бұл орайда бастапқы туындының сюжeті, кeйіпкeрлeрі, өлeң ырғағы, ұйқасы, 
көркeмдeу құралдары пайдаланылады» [8, 391]. Анықтамада кeлтірілгeндeй мұндe тeк сюжeттeр ғана 
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eмeс өлeңнің ырғағы, ұйқасы, тіпті көркeмдeу құралдарына дeйін пайдаланылатын болған. Парсы-
түркі поэзиясында ХІ ғасырдан бастап ақынның қарымы мeн дарынын сынау құралы, әдeбиeт тартысы 
рeтіндe пайдаланылған нәзирагөйлік дәстүрі ХІІІ ғасырдан өрістeй бастаған. Eжeлгі грeк әдeбиeтіндeгі 
Гомeр, Аристофан комeдияларынан, римдік Вeргилий, Овидий, Лукан өлeңдeрінeн құрастырылған 
цeнтондар сeкілді Низами дастандарын үлгігe ала отырып Дeхлeуи, Науаи, Жәми, Физули ақындар 
нәзира дәстүріндe бай мұра қалдырды. Eжeлгі цeнтондар уақыт өтe кeлe діни сипат алып Інжіл 
мәтіндeрін қайта баяндауға нeгіздeлсe, шығыстық поэзия, соның ішіндe қазақ поэзиясы да 
нәзирагөйлік дәстүр арқылы алғашқы мифтeрдeн, “Құран” жeлілeрінeн, “Мың бір түн”, “Тотынама”, 
“Шахнама”, “Ләйлі-Мәжнүн”, “Жүсіп-Зылиха”, т.б. ізімeн жазылған қисса, дастандармeн толықты. 
Шәкәрімнің Низамидің “Ләйлі-Мәжнүн” дастанын, Пушкиннің «Дубровский» (1908) поэмасын нeгіз 
eтe отырып нәзира дәстүрімeн жазылған осы аттас шығармалары, Абайдың түптөркіні ортағасырлық 
шығыс әдeбиeтіндe кeңінeн жырланған Eскeндір (Алeксандр Макeдонский) туралы дастандарын жeлі 
eтіп алғанымeн өзгeшe шeшіммeн аяқтайтын “Eскeндір” поэмасы, парсы әдeбиeтінің жауһары 
«Шаһнаманы» нeгіз eтіп алған Т.Ізтілeуовтің «Рүстeм-Дастан» поэмасы сияқты тағы басқа шығармалар 
нәзирагөйлік дәстүргe жарқын мысал бола алады. 

Фольклорлық туындылардағы интeртeксті анықтауда басшылыққа алынатын eрeкшeліктeр. 
Күнімізгe дeйін жeткeн жоғарыда атап өткeн әдeби тәсілдeргe қоса eжeлдeн кeлe жатқан әдeби 
мұраларға мәтіндік талдауда кeздeсіп отыратын  

1) мәтіндeрдің бірнeшe нұсқаларының болуы;
2) бір мәтіндeгі сюжeттeрдің кeлeсі бір мәтіндeрдe кeздeсіп отыруы;
3) бір мәтіндeгі мотивтeрдің кeлeсі бір мәтіндeрдe кeздeсіп отыруы;
3) бір мәтіннің бірнeшe авторының табылуы;
4) бір образдың бірнeшe мәтіндe кeздeсуі
сияқты құбылыстар интeртeкстің тарихи салдарына жатады. Яғни тиісіншe, әдeби жәдігeрлeрдeгі 

интeртeкст іздeрін анықтауда осы eрeкшeліктeр басшылыққа алынуы тиіс. 
Осылайша кeз-кeлгeн халықтың дәстүрлі әдeбиeтінe көз жібeрсeк интeртeкстің сан түрлі мысалын 

кeздeстіруімізгe болады. Яғни қай халықтың әдeбиeтін алсақ та, ол өзінe дeйінгі әдeбиeттің мәйeгін 
бойына дарытқан көркeм шeжірe. Сондықтан әрбір жаңа мәтін – eскі мәтін. Eскі әдeби жәдігeрліктeрдe 
адамзат баласын толғандырған мәсeлeлeр жаңа мәтіндe расталып, нақтыланып, нeмeсe тіпті кeрі 
көзқарастарды арқалап жаңаша мәнгe иe болады. Орыс әдeбиeттанушысы М.Бахтиншe айтсақ, 
«Прeдмeт рeчи говорящeго, каков бы ни был этот прeдмeт, нe впeрвыe становится прeдмeтом рeчи в 
данном высказывании, и данный говорящий нe впeрвыe говорит о нeм. Прeдмeт, так сказать, ужe 
оговорeн, оспорeн, освeщeн и оцeнeн по-разному, на нeм скрeщиваются, сходятся и расходятся разныe 
точки зрeния, мировоззрeния, направлeния. Говорящий – это нe библeйский Адам, имeющий дeло 
только с дeвствeнными, eщe нe названными прeдмeтами, впeрвыe дающий им имeна» [9, 198]. 

Яғни ескі әдеби жәдігерліктерде адамзат баласын толғандырған мәселелер жаңа мәтінде расталып, 
нақтыланып, немесе тіпті кері көзқарастарды арқалап жаңаша мәнге ие болады.  
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ОБЩНОСТЬ И  МНОГООБРАЗИЕ  КУЛЬТУР 
 

 Статья  посвящена  установлению  культурных взаимосвязей в наиболее сущностном   проявлении 
этноидентичности – декоративно-прикладном искусстве казахов и других народов ХVIII – I-ой пол. 
ХХ в. Метод компаративистики произведений художественных ремесел казахов выявил взаимосвязи с 
некоторыми  иноэтничными артефактами. Параллели прослеживаются (с некоторыми вариациями) в 
категориях, формах, технике исполнения,  декоре и символике  сравниваемых  артефактах. Анализ 
определения причин культурных параллелей показал, что сходство с традициями иноэтничных 
культур  обосновано не только взаимодействиями в результате исторических процессов, торговых 
отношений, но и эффектом архетипической матрицы коллективного бессознательного.  В целом,  
полученные  результаты  показывают, что  сходство  культур с определенными этноспецифическими 
особенностями – явление закономерное в силу  родственности ассоциативного мышления  человека.   
Вместе с  тем,  общность культур сочетается с множественностью этнических художественных 
проявлений, что является залогом жизнеспособности  этого  глубокого по содержанию  и  
жизнерадостного в основе  прикладного  искусства.  

Ключевые слова: прикладное искусство, новое время,  архетипы 
 
Мақала XVIII - ХХ ғасырдың І-жартысындағы қазақ және басқа халықтардың сәндік - қолданбалы 

өнерінде этно-сәйкестіктің ең маңызды көрінісінің мәдени қарым-қатынастарын айқындауға арналған. 
Қазақтардың көркем қолөнер туындыларын салыстырмалы зерттеу әдісі басқа этникалық 
артефактілермен өзара байланыстарды анықтады. Параллельдер салыстырмалы артефактілердің 
категориялары, пішіндері, техникасы, декорациясы және символикасы бойынша (кейбір нұсқалары 
бар) байқалады. Мәдени параллелдердің себептерін анықтауға жасалған талдау шетелдік 
этномәдениеттердің дәстүрлерімен ұқсастық тарихи процестердің, сауда қатынастарының нәтижесінде 
ғана емес, сондай-ақ ұжымдық бейсаналықтың архетиптік матрицасының әсерімен де байланысты 
екендігі негізделген. Жалпы алғанда, алынған нәтижелер белгілі бір этноспозициялық 
ерекшеліктерімен мәдениеттердің ұқсастығы адамның ассоциативті ойлауына байланысты табиғи 
құбылыс болып саналады. Сонымен бірге, мәдениеттердің ортақтығы этникалық көркемдік 
көріністердің көптүрлілігімен үндес келеді, бұл қолданбалы өнердің әсемділігінің терең мағынаға ие 
екендігін және өміршеңдігін көрсетеді. 

Кілт сөздер: қолөнер, жаңа уақыт,  архетиптер 
 

        The article is devoted to the establishment of cultural relationships between the most essential 
manifestations of ethnic identity in decorative and applied art of Kazakhs and other ethnicities of the 18th – 
first half of 20th centuries.Work on the comparative study of the Kazakhcollective art crafts revealed 
interconnections with ones of some other-ethnic artifacts: the parallels are traced (with some variations) in 
categories, forms, technique, decor and symbolism. An analysis of the determination the causes of cultural 
parallels showed that the similarities of Kazakh andforeign ethnic cultures justified not only by interactions as 
a result of historical processes and trade relations, but also by the effect of the archetypal matrix of the 
collective unconsciousness. Overall, the results have demonstrated that the similarity of cultures with certain 
ethnic features is a natural phenomenon due to the relatedness of the associative thinking process of a human 
being. At the same time, the common denominator is combined with the diversity of ethnic artistic 
manifestations, as it is the key to the vitality of applied art. 

Key words: applied art, new time, archetypes  
 
Традиционная культура каждого народа, основываясь на древних, средневековых и собственных 

этнических достижениях, характеризуется  своеобразием художественно-технических, духовных 
проявлений. Обычаи, обряды, ритуалы, способ хозяйствования в опосредованной форме отражают 
специфическое отношение к природе,  окружающему  миру.    Наиболее выдающиеся  успехи людей в 
различных областях знаний, науки, искусства, практической  и духовной деятельности, выходя за 
рамки интереса этноса, переходят в разряд общечеловеческих  свершений. В этом отношении 
культурное наследие всех этносов  – коллективная уникальная лепта  в общемировой фонд творческих 
достижений –  кладезь Истины, Разума, Красоты и Справделивости.  В этой связи наиболее важной 
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целью  творческой  мысли человека является созидательный процесс, направленный на улучшение 
среды бытования и гуманизацию общественного сознания, что необходимо не только для 
благополучия жизни на земле, но и  осознания  своего счастливого места в нем.   

В настоящее время, отмеченное напряженными политическими отношениями, как никогда стали 
актуальными проблемы диалога культур. Общепризнано, что  самобытность  этнокультур наиболее 
выразительно отображена в фольклоре, традициях, обычаях, языке, религии, и в особенности, в 
традиционном декоративно-прикладном искусстве, емко и глубоко отображающего  суть 
национальной  специфики, культурно-цивилизационную идентичность. 

В этом аспекте существенные  исследовательские результаты получены по выявлению технико-
декоративных иноэтничных параллелей в художественных ремеслах  казахов, что представляет 
интерес для темы излагаемой статьи.   В данном виде народного искусства казахов философско-
мировоззренческие, художественно-эстетические представления об окружающем мире отражены в 
конструктивных,  орнаментально-колористических  решениях и символике.  В образном содержании 
многих произведений прикладного искусства казахов присутствуют, как  этнически выраженные 
признаки, так и трансформированные иноэтничные особенности; иногда в них переплетены 
собственно-этнические и заимствованные  художественные идеи. 

Этноспецифика продукции традиционного прикладного искусства казахов, как и другого любого 
народа, была определена рядом обстоятельств: особенностями природы и климатических условий, 
хозяйственно-культурным типом,  характером быта, своеобразием этно-исторических процессов.  

Истоки разнообразных видов (кошмовойлочное, вышивальное, кожевенное, 
деревообрабатывающее искусство, художественная металлопластика) декоративно-прикладного 
искусства казахов восходят к древнейшим периодам. Об этом свидетельствуют материалы 
казахстанских археологических раскопок, датирующихся начиная с мезолитического, 
позднепалеолитического,  энеолетического времени [1], сакского [2;3], гуннского, усуньского [4; 5], 
тюркского [6] периодов.   

Наибольшее распространение  у казахов получило кошмовойлочное искусство продукция которого 
– основной бытостроительный материал. Компаративистика данного вида прикладного творчества 
выявила художественно-технологические взаимосвязи с войлочными произведениями  калмыков, 
тувинцев, монголов, алтайцев, хакасов, башкир, народов Средней Азии, Северного Кавказа, что было 
установлено ещё А. Миллером и М. С. Мукановым [7; 8].  

В художественном строе казахской вышивки наряду с этноспецифическими образами встречаются 
орнаментальные мотивы, отражающие влияние традиций вышивального искусства казанских татар, 
таджиков, узбеков, туркмен, турков, иранцев, а также тюркоязычных народов Северного Кавказа,  что 
выражено в орнаментальном или техническом решении [9; 10; 11]. 

Существенные взаимосвязи в орнаментально-технических и цветовых особенностях 
прослеживаются в казахских тканых коврах различного типа с таковыми изделиями народов 
Поволжья,  Средней Азии, кашкайцев Ирана, а также  арабов,  что подробно рассмотрено  автором в  
монографии [12].   

Выразительные аналогии с традициями обширного круга народов прослеживаются в 
художественной металлопластике казахов [13, 386–391].  Из технических способов наибольшее 
родство в евразийских традициях прослеживается в приеме насечки серебром (сплошной, ленточной, 
проволочной) по железу. Эта техника, известная почти всем тюркоязычным народам Южной Сибири, 
Поволжья, Средней Азии, монгольским народам, по мнению специалистов, восходит к традициям 
населения Южной Сибири средневекового периода, откуда она распространилась в Восточную и 
Среднюю Азию.   

Проведенный анализ художественных особенностей изделий «геометрического стиля», а также 
предметов с образной ролью накладной филиграни и зерни позволяет объединить Западный Казахстан, 
Костанайскую область Северного Казахстана, Восточное Приаралье, Чуйскую и Таласскую долины 
Южного Казахстана, Астраханскую, Саратовскую, Оренбургскую области России (где проживают 
казахские диаспоры), страны Арало-Каспийского региона (Каракалпакстан, Туркменистан, Иран, 
Северный Кавказ, Дагестан), а также Южный Таджикистан, Афганистан, Северную Индию, Пакистан, 
Турцию. Из выделенной обширной историко-этнографической области ближе всего к изделиям 
«геометрического» стиля предметы этнографической группы туркмен (йомутов), населения Южного 
Таджикистана и Афганистана.  

В очерченном круге стран одни народы объединяются по сходству признаков художественной 
металлопластики, другие – благодаря наличию казахской диаспоры, занимающейся производственной 
традицией, третьи – по обоим указанным факторам.  
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На основе инкрустационного стиля, характеризующегося полихромией за счет сочетания камней и 
стекол разного цвета, можно выделить историко-культурную область, куда включаются Центральный, 
Северный и Восточный Казахстан, Киргизия, частично – Узбекистан, Таджикистан, но в большей мере 
– Башкорстан, Татарстан. По сути, данный принцип декорообразования, основанный на сочетании 
вставок из различных камней, распространен по всему Востоку. Появление этих приемов в ювелирном 
искусстве европейской части народов евразийских степей, исследователи объясняют как результат 
влияния именно восточных традиций, т. е. в этом факте устанавливаются признаки культурных кругов 
среднеазиатского происхождения.  

Изделия, выполненные в технике ажурной филиграни, Северного, Центрального, Восточного 
Казахстана стилистически близки предметам казанских татар и башкир. В этом примере доминирует 
инонациональное (татарское) влияние, что говорит о роли одностороннего культурного воздействия.  

Возникновение инновационного стиля с декорообразующей ролью техники черни, бытовавшей у 
казахов, башкиров, казанских татар, кыргызов, узбеков, таджиков, калмыков, бурят, турок, 
безоговорочно всеми специалистами рассматривается как одностороннее влияние культуры Северного 
Кавказа, т. е здесь можно говорить о явлении культурных кругов, исходящих из одного источника.  

На основе родства изделий, декорированных чеканным и гравированным узором, объединяются 
все ареалы Казахстана, в меньшей мере Западный, а также Башкорстан, Татарстан, Киргизия, 
Узбекистан, Таджикистан. Общность прослеживается в категориях, типах и подтипах изделий, технике 
и отдельных орнаментальных мотивах. Сходность обусловлена как единством генетических истоков – 
традиций художественного пласта кимако-кипчаков, культурной взаимосвязью, так и параллельным 
возникновением у этих народов данной техники, в сущности, несложной в исполнительском 
отношении, и ее развитием в каждом случае самобытным путем. В данном стилевом направлении 
метаэтнические и субэтнические признаки уровновешиваются.  

Компаративистика рассмотренных стилевых направлений продемонстрировала идеи 
множественности и взаимодополняемости  традиционных культур, а также довольно ясно выявила 
соотношение общего и частного. В одних ареалах метаэтнические, этнические и субэтнические 
признаки находятся в равновесии, в других – доминируют метаэтнические признаки, в третьих – может 
преобладать признак определенного этноса. В процессе исследования представилась возможность 
выявить приоритет этнического влияния в формировании конкретного художественного направления 
и проследить причины появлений аналогий, имеющих в каждом случае разное историко-генетическое 
обоснование. Основными факторами, способствовавшими появлению художественных параллелей, 
стали следующие обстоятельства: общий художественный субстрат в древности и средневековье; 
общие этнические компоненты – носители культуры; сходность социально-политических, природных 
и хозяйственно-экономических условий; культурная диффузия (взаимообмен), осуществляемая при 
непосредственном контакте; одностороннее влияние конкретной более развитой (оседлой) культуры; 
воздействие культурных кругов (влияние определенной художественной традиции на искусство ряда 
народов, осуществляемое порой опосредованно); общность ассоциативного мышления мастеров 
сравнимых народов, что приводит к конвергентному возникновению аналогий. Важно отметить, что, 
практически у всех народов мира, наряду с этноспецифическими украшениями, бытовали и имеют  
место до сих пор одни и те же категории украшений (серьги, ожерелья, броши, браслеты, перстни, 
всевозможные застежки). Более того многие из этих ювелирных изделий помимо декоративно-
художественной функции до сих пор несут магико-защитную роль, во что многие верят, что было 
отмечено  Эдуардом Тайлором [14,  94, 102, 103, 157]. 

В целом, отмечая общность металлической пластики Казахстана и указанных стран, следует обра-
тить внимание на то, что у каждого этноса производились самостоятельно некоторые категории – 
этнические знаки, а также свои типы, подтипы и варианты изделий с определенными особенностями в 
декоре и форме, поскольку у каждого народа сложилась своеобразная эстетика художественного 
оформления предмета и свое представление о красоте вещи. 

Рассмотренные культурные взаимосвязи можно дополнить установленной общностью в отдельных 
категориях прикладного искусства. К примеру, широкие аналогии функционально-конструктивно-
символического характера  прослеживаются  в таком характерном бытовом предмете казахов как 
сандық –  сундук.  Такого рода предметы, игравшие роль сокровищницы, семейной казны, 
прослеживаются издревле с III тысячелетия и широком пространственном диапозоне: начиная с 
Египта, Южной Сибири, Средней Азии, Ближнего, Среднего Востока и кончая Европой: Грецией,  
Италией, Испанией, Англией [15]. 

Такие же широкие пространственные и временные параллели  функционально-конструктивно-
символического свойства устанавливаются также  в таком предмете гигиены как  тарақ – гребень, 
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восходящих также к  III тысячелетию в Египте. Историко-сравнительный анализ в общемировом 
пространстве традиционных конструктивно-функциональных и символических особеностей гребней  
[16] позволил  установить  общность  (с некоторыми варациями) признаков в обозначенных  объектах 
исследования. Гребни, издревле были популярны как атрибут женского  туалета  в  Европе:   Франции,  
Испании, Италии, а также на дальнем Востоке – в Японии.  С течением времени гребни наполнялись 
новыми декоративными идеями сообразно этническим особенностям и художественной эволюции.  
Итоги этих двух специальных  статей  подтвердили истинность выдвинутых утверждений, о том, что 
общность базисной предметно-символической  структуры традиционных сундуков и гребней народов 
мира определена  архетипическими образами, рожденными вследствие коллективного 
бессознательного.  

Итак, результаты компаративистики по установлению культурных взаимосвязей в наиболее 
сущностном проявлении этноидентичности – декоративно-прикладном искусстве казахов и других 
народов ХVIII – I-ой пол. ХХ в.  выявили параллели,  прослеживаемые (с некоторыми вариациями) в 
категориях, формах, технике исполнения,  декоре и символике  сравниваемых  артефактов. Анализ 
определения причин культурных параллелей показал, что  сходство с традициями иноэтничных 
культур обосновано не только взаимодействиями в результате исторических процессов, торговых 
отношений, но и эффектом архетипической матрицы коллективного бессознательного.  В целом,  
полученные  результаты  показывают, что  сходство  культур с определенными этноспецифическими 
особенностями – явление закономерное в силу  родственности ассоциативного мышления  человека.   
Вместе с  тем,  общность культур сочетается с многообразием этнических художественных 
проявлений, что является залогом жизнеспособности этого глубокого по содержанию   и 
жизнерадостного  по  своей  красочной  основе  прикладного  искусства. 
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БІРІНШІ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК СОҒЫС ЖЫЛДАРЫНДА РЕСЕЙДІҢ ИРАНДАҒЫ САЯСАТЫ 

 
Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарында әлемдік империялар Иранды отарлау арқылы оны өз 

меншігіне айналдыруды көздеп, соның негізінде Персия аумағы үлкен соғыс алаңына айналды. Иран 
жерінде соғыс қимылдарын жүргізген империялар Ұлыбритания, Германия, Осман империясы және 
Ресей империялары арасында үлкен халықыралық бақталастық туындады. Иран жартылай отарға 
айнала бастады. Осыған қарамай, Иран билігі барлық державалармен өзара ымыраға келіп, жақсы 
қарым-қатынастар орнатуға тырысты. Солардың бірі Ресей империясы болып, соғыс кезінде Ресей мен 
Иран арасында өзара ықпалдастық пайда болды. Ұсынылып отырған ғылыми мақалада, Бірінші 
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дүниежүзілік жылдарында Ресей империясы мен Иран арасындағы саяси процестер қарастырылады. 
Соғысушы империя ретінде Ресейдің саяси ұстанымдары мен мемлекеттер арасындағы 
байланыстардың деңгейі көрсетіледі.   

Кілт сөздер. Ресей империясы, Иран, Геосаясат, Соғыс факторлары. 
 
2014 жылы шілде айында басталған Бірінші Дүниежүзілік соғыстың басталуы халықаралық 

қатынастарда үлкен дағдарыс жағдайының орын алғанын көрсетті. Антанта мен Үштік Одақтың 
арқасында бүкіл әлем екі жікке бөлінгендей болды. Антанта мүшелері мен Үштік Одақтың 
құрамындағы мемлекеттер әлемнің әр түрлі бөлшегінде соғыс майдандарын ашып, «өзара күш 
сынасып» жатты. Солардың бірі Иран жері болды. Антанта құрамында болған Ресей империясы 
Еуропа мен Кавказда және Иранда соғыс қимылдарын жүргізді. Басты мақсат, Түркістанмен шекаралас 
болған Иран аумағынан дұшпанды шекарадан ішке енгізбеу және Иранда өз ықпалын күшейті болды. 
Үштік Одақтың белсенді мүшесі болған Германия және оның одақтасы болған Осман империясы 
болса, Иранды Антанта мүшелерінің уысынан шығарып алып оларға Иран жері арқылы соққы беру 
болды.  

Соғыс басталысымен-ақ 1914 жылдың қараша айында Германия жағына Осман империясы келіп 
қосылған еді. Түркия мен Германияның стратегиялық қимылдарының бірі соғыс кезінде Иранды Ресей 
мен Британияға қарсы айдап салумен сипатталды [1].   

Жалпы, соғысқа дейінгі жылдары Герман империясы Таяу және Орта Шығыс елдеріне саяси және 
экономикалық экспансиясын бастаған болатын. Сол жылдардағы Германияның аймақтағы ең үлкен 
жетістігі 1902 жылы Босфор мен Парсы шығанағын жалғайтын Берлин-Бағдад темір жолының 
құрылысына келісім алуы мен ол үшін Осман империясы келісімге келуі болды. Осман сұлтаны ІІ 
Абдулхамит Германияны өзінің одақтасы деп санап, Шығысқа өтудің барлық жолдарын жасап берді. 
Соның негізінде Германия мен Иран арасында сауда-экономикалық қимылдар жүзеге асырылып, ол 
жолға қойылды. 1900 жылдан Германия мен Иран арасында сауда-экономикалық байланыстың кеңеюі 
мен саяси байланысы басталады. Германия кәсіпкерлері Иранда кеңселер, түрлі тауарлар қоймасын 
ашып, өздерінің өнеркәсіптік өнімдерінің жәрмеңкесін ұйымдастырды.  

Герман капиталы ирандық өндіріске, әсіресе кілем нарығына ене бастады, өндірістер құрды. 
Германия Иранды Ресей мен Англиядан алыстатып, ағылшын-ресейлік қарама-қайшылықтарға 
кірісуге үміттенді. Соғыстың басында Түркияны өз жақтасына айналдырып, өзінің Иран және Кавказ 
елдеріне арналған жоспарларын орындау барысында Түркияны өз мүддесіне пайдалануды көздеді. 
Соғысқа қатысқан Түркия, Иран шекарасы мен Кавказдағы бұрын уысынан шығарып алған 
территорияларды қайта алуды мақсат етті. 

  Мұнда Германия мен Осман империясының саясатын көрсетудегі мақсат – осындай процестердің 
негізінде соғыс басталғаннан кейін, Иран басшылығы өзінің екі жақты саясатты ұстанатындығын 
білдірді. Империялардың өзара ықпалында қалып, олардың барлығымен жақсы байланыста болуға 
тырысқан Иран шахы Ахмад өз фирмандарында 1914 жылдың 2-ші қыркүйегінен бері: «Біздің 
мемлекет өзінің екі жақты саясатын сақтайтын болады. Біз бір-бірімен жауласқан екі мемлекетпен де 
достық қарым-қатынаста боламыз», - деген өзінің жолдауын жеткізеді.  

Иран шахының мұндай ұстанымдары Ресей билігін алаңдатты. Ресей үкіметі Иранға екі жақты 
саясаттан бас тартып, тек қана Антанта мүшелері Ресей мен Англияның құрамында соғысқа қатысуға 
ұсыныс білдіреді. Есесіне, Ресей Иранға соғыстан кейін жерінің, территориялық тұстастығы мен оның 
бүтіндігіне кепілдік береді. Карбела қаласы мен Неджеф аймақтарын Иранның қол астына 
өткізетіндігіне уәде береді [2]. Бірақ, Ресейдің одақтасы Англия орыс билігіне мұндай ұсыныстардан 
түбегейлі бас тартып, өзінің Иран мемлекетінің тағдырына алаңдамайтындығын айқын көз жеткізді. 

Иранның соғысқа қатысудан бас тартуына қарамастан соғысушы екі жақ иран халқын еркінен тыс 
дүниежүзілік соғысқа қатысуға мәжбүрлеп, Персия жерін соғыс алаңына айналдырды. Соғыс басталған 
кезде ресейлік және британдық әскерлер Иранда болды. Ресей әскерлері Әзірбайжан, Хорасан, Гилан, 
Мазандаранға орналастырылды. Соғыс басталғаннан кейін Иранның ішкі саяси жағдайы қиындай 
түсті. Иран үкіметі қатаң саяси желіні ұстанбай, тек соғысушы мемлекеттер арасында теңдікті сақтады. 
Түрік агенттерінің ықпалымен Иранда панисламизм пен пантүркизм пропагандасы күшейді. Осман 
империясы мен Германия тарапынан Иранда Жиһад пропагандасын жүргізді. Соның салдарынан 
Карбала, Наджаф, ғұламаларының фетвалары Ресейге қарсы жихад шақырды. 1914 жылы қараша 
айының басында түрік әскерлері Иранға Хой қаласының маңына басып кірді және Судюлаг 
бағытындағы орыс әскерлерімен шайқасты. Бұл кезде орыс әскері осман әскеріне қарсы соғыс 
қимылдарын барынша күшейтті. Осыған байланысты Иран үкіметі ресейлік әскерлерді Ираннан 
шығаруды талап ете бастады. 
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Мұндай қимылдар бұған дейін де болған еді. Мысалы, 1914 жылдың қыркүйек айында Иран үкіметі 
Ресейге «Иран өзінің бейтараптығын жариялау арқылы әлемдік соғысқа қатысудың зиянды 
салдарынан аулақ болғысы келеді» деп жазды, сондықтан Ресейден өз әскерлерін Парсы елінен 
шығаруды сұраған болатын. Ресей мен Түркия арасында соғыс басталса, Иран бейтараптығын сақтауға 
кепілдік берді. Ресейлік әскерлер шығарылса да Иранның түріктерден құтылмайтыны анық еді. 
Түріктер осыны пайдаланып Иранның құрамындағы Әзірбайжанды тартып алуға тырысатыны белгілі 
болған. Тегерандағы ағылшын өкілі В. Таунлидің [3] көзқарасы бойынша да Иран үкіметінің 
талаптарын және Иран әзірбайжандық әскерлерін, әсіресе Хорасан мен басқа да провинциялардан 
шығару қажет болды. 1914 жылдың 19 желтоқсанында аудандарды қорғауды жүзеге асыратын ресейлік 
бөлімшелерге Джульфаға бару туралы бұйрық берілді. Ресей әскерлері Сауджбулаг, Тебриз 
қалаларындағы соғысты тоқтатып, шекарадан шықты. Әскерилермен бірге мыңдаған босқындар, 
негізінен Ресей шекарасын кесіп өтті. Ресей әскерлерінің шығарылуы түрік әскеріне Сауджбулаг, 
Тебриз, Хой және басқа қалаларды басып алуға мүмкіндік берді. Ирандағы неміс-түрік блогының 
жетістігі Англия мен Ресейге өз әрекеттерін қайта қарауға мәжбүр етті. Ирандағы әскери 
операцияларды күшейту туралы шешім қабылданды: солтүстікте Ресей, оңтүстігінде Англия және 
Парсы шығанағы болды. 

Көп ұзамай генерал Чернозубовтың басшылығындағы Ресей әскерлері қайта басып алу туралы 
бұйрық алды. 1915 жылы 28 қаңтарда ресейлік әскерлер Сефиан шайқасында жеңіске жетті, ал 30 
қаңтарда олар Тебризді соғыссыз басып алды. Сондай-ақ Урмия мен Саудбулагқа жасалған шабуылдар 
сәтті бола бастады. Әрі қарай әскери әрекеттер Әзірбайжаннан Күрдістанға көшті. Соғыстың кейінгі 
жылдары Әзірбайжанға Түркия да, Германия да әскери іс-қимылдар жүргізген жоқ. 

Ресейдің әскери табыстары Иранға Ресейдің ұсыныстарына қайта оралуға, Англия және Ресеймен 
келіссөздер жүргізіп, Иран үкіметінің Әзірбайжаннан ресейлік әскерді эвакуациялап, ірі көлемде несие 
беріп, қару-жарақпен қамтамасыз етсе, Антанта одағының жағында соғысқа қатысуға келісім бергенін 
жеткізді. Соғыс аяқталғаннан кейін - Иранға шиит шіркеуі - Неджеф пен Кербеланы беру туралы 
ұсыныстарды қарастыруды сұрады . Бірақ бұзылған бұл келіссөздер Тегерандағы неміс және түрік 
елшілерінің наразылығын туғызды [2, 108 с.]. 

Түріктердің Тебризге жасалған сәтсіз қозғалысынан кейін, Иран үкіметі Әзірбайжан мен Солтүстік 
Иранның басқа бөліктерінен Ресей әскерлерін шығаруды талап етті. Ирандар да Тбилисиге Ресейдің 
Әзербайжандағы ықпалын азайту үшін біраз талаптар қойды. Ирандықтар да Тебризге Ресейдің 
Әзербайжандағы ықпалын азайту үшін тақ мұрагерін босатуын талап етті. Бұдан соң Ресейдің Иранға 
деген ықпалы одан сайын артты. Ресейдің Тегерандағы елшісі Иран халқының болашақ тақ мұрагері 
және онымен бірге жүрген лауазымды шенеуніктерінен Әзербайжан жерінде орыстармен аса жігерлі 
түрле соғыс жүргізуге шақырғаны туралы мәлімет береді де, бұл жағдай мемлекеттер арасындағы 
халықаралық саясатқа кері әсер етеді.    

Ирандағы орыс елшісінің басты саяси ұстанымы Ресей империясының Ирандағы позициясын 
жоғалтпай, бір қалыпта ұстап тұру болды. Елші ол үшін өз үкіметіне берген есептерінде 1915 жылғы 
«Персия ісі» туралы арнайы баяндама жасап, жағдайдың барлығын Петербург әкімшілігіне ескертті. 
Оның сөзінше Ресейдің Тегерандағы елшісі «Парсы жеріндегі Ресейдің қазіргі саясаты дұрыс емес деп 
көрсетті. Ол Ресей армиясының Иранда тұрақты түрде жұмыс істеп, ауыр жазалау немесе қиын соғыс 
қимылдарына орынсыз қатыспауды ұйғарды. Елшінің айтуынша, Ресей Иранмен өте тығыз 
байланысты жоғалтпай, осыған қатысты болған келісімдерді барынша қатайту керек болды. Соғыс 
жылдарында, одақтық коалицияға қарамастан, ағылшын-орыс қарама-қайшылықтары сақталды. 
Ирандағы ресейлік өкілдердің хабарлауынша, «британдық үкімет әрқашан орыстарға іштей қарсы 
болған және ол үшін ирандықтардың көзқарастарын ескеріп, оларды Ресей мен Иран арасында 
қиындықтар туғызу үшін пайдаланған және Шах үкіметіне жағымсыз хабарлар жеткізіп отырған. Бұл 
өз кезегінде Антанта одағының құрамында болған Ресей мен Англияның Иранда өзара бақталастығын 
көрсетіп отыр [4]. 

Дегенмен, Англия мен Ресей арасында Иранда туған аса ауқымды болмаған саяси бақталастық 
ұзаққа созылмады. Одақтастар тез арада «есін жиып» Иранды бірге қорғауға кірісті. Өз кезегінде, 
британдықтар мен орыстардың бұлай қайта жақындауына Германияның Иранға қарай жылжуы себеп 
болды. Ирандағы германдық ұстанымдарды өсуі мен дамуы онда Ресей мен Англияның 
жақындастырудың жаңа тәсілін іздеуге мәжбүр етті. Англия Ирандағы бейтарап жатқан жерлерді 
өзінің ықпалы жүретін аймаққа қосып алуға қол жеткізу үшін әрекет етті. Ресей де өте жылдам 
шешімдер қабылдап, тиісті позицияларды қайта орнатты.  

Ресейдің басты армандарының бірі, Қара теңіз бен Каспий теңізі арасын құрлық арқылы жалғау 
болды. Ресей мен Англия арасында Иранға қатысты болған саяси тақырыптар бойынша екі 
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империяның сыртқы істер министрлері С.Д.Сазанов пен Э. Грей арасында өтті. 1915 жылдың наурыз 
айында келіссөзге қол қойылды. Англия Исфахан мен Йезд қалаларын қоспағанда, бүкіл бейтарап 
аймақты иеленген. Иран үкіметі өзінің егемендігін бұзған бұл келісімге қарсы келе алмады. Соғыс 
Иран халқының басынан өткеріп жатқан кедейлікті одан әрі үдете түсіп, ұлт-азаттық қозғалысты 
дамытудың алғышарттарын жасауға жол берді [4, 193 с.]. 

Шетелдік әскерлердің бірқатар аудандарды басып алуы және еуропалық державалардың Иранға 
әскери шығындардың ауыртпалығын арқаны, Иран халқының наразылығын тудырды. Англия мен 
Ресейдің Ирандағы басым ықпалы қасында неміс насихаты Иран қоғамының барлық салаларында 
жақтастарын тапты. Иранның билеуші топтары Ресей мен Англия өкілдерін ирандық ішкі істерге 
араласқаны үшін наразылық білдірді. Себебі, олар өз әскери күштеріне сүйене отырып, Ирандағы 
тұрақсыздық жағдайын қалыптастыруға үлес қосты. 1914 жылдың тамыз айынан бастап 1917 жылдың 
қарашасына дейін Тегеранда жартылай отарлану процесі орын алды. 

1915 жылы Ирандағы биліктің жалпы қатынасы Ресей мен Англияның пайдасына шешілмеді. 
Герман-түрік агентурасының әскери-саяси қызметі Иранды герман саясатына тарту қауіпін туғызды. 
Сондықтан Ресей мен Англия Иранның шығыс шекарасындағы әскерлерге кедергі жасау туралы 
келісімге келді. 1915 жылы қазан айында Энзелиге Тегеранға жетіп, Казвинді басып алған генерал 
Баратовтың қолбасшылығымен казак экспедициясының корпусы қоныс тепті. Сонымен қатарласа, 
ағылшын әскерлері Бушерге қонды. 

Ресей әскерлері Тегеранға қарай жүріп, Канжды басып алды. Иран үкіметі мен Ресейдің 
арасындағы келісімнен қорқып, герман миссиясы Ахмад Шахты құлатып, ирандық үкіметті өзінің адал 
жандармерия күштерімен қайта құруды жоспарлады. Немістердің жоспарлары туралы біліп, ресейлік 
әскерлер Хамаданға қарсы шабуыл жасады. Ресей Сыртқы істер министрі С.Д. Сазоновқа ресейлік 
үкімет: «экспедициялық корпус шұғыл түрде Хамаданды қабылдап, ресейлік консулды орнына қойып, 
жандармаларды қарусыздандыруға және неміс жалданушыларын таратуға» бұйрық берді [5]. 

Желтоқсан айында ресейлік әскерлер Хамадан мен Құмды басып алды, 1916 жылдың ақпанында 
Керманшахты иеленді Иран әскерлері Ресей армиясына қарсылық көрсетуге тырысты, бірақ ол 
жақындаған кезде Иран әскерлері қашып кетті. Ресей әскерлерінің табысты шабуылы Иран кабинетінің 
жаңа ауысымына әкелді. Иран үкіметі жандармерияны жойып, парсы казак бригадаларының санын 10 
мыңға дейін ұлғайтуға шешім қабылдады. 1916 жылдың сәуірінде Ресейдің Тегерандағы өкілі Ван Этер 
Шахқа 100 мың рубль берді. 

1917 жылдың басында Иранға шетелдік әскерлер толығымен иелік етті: солтүстік және солтүстік-
батыс - орыстар; оңтүстік-шығыс және оңтүстік - ағылшын; батысы - неміс-түріктерге тиесілі болды. 
Иранның экономикалық және қаржылық жағдайы қиын жағдайда тұр еді. Елде азық-түлік тапшылығы 
байқалды, барлық облыстарда аштық пен эпидемия басталды. Халық қираған жерлерден жан-жаққа 
бас сауғалап, шашырап кетті [6]. 

1917 жылғы Ресейдегі ақпан төңкерісі мен самодержавияның құлауы Ирандағы орыс саясатының 
әлсіреуіне халықтардың үміт отын жаққандай болды. Иран үкіметі Ресейдің жаңа үкіметін мойындады 
және «патша режимінің құлдырауымен Ресей мен Парсы арасындағы текетірес жойылады» деген сенім 
білдірді. Бірақ, Уақытша үкімет орыс-иран қарым-қатынасын еш өзгеріссіз қалдырды. 

1917 жылдың қазан айынан кейін Халық Комиссарлары Кеңесінің «Ресей мен Шығыстағы барлық 
мұсылмандардың бәріне» үндеуі: «Парсы бөлімі туралы келісім бұзылып, жойылды. Әскери қақтығыс 
тоқтатылғаннан кейін, әскерлер Парсыдан шығарылады және парсы халқының тағдырын еркін 
анықтауға құқығы болады» деді. 1917 жылғы желтоқсанда кеңес үкіметі орыс әскерлерінің Ираннан 
көшірілуі туралы мәлімдеме жасады. Ол 1918 жылдың қаңтарында басталды және сол жылдың наурыз 
айында аяқталды. Иранда британдық қызметке ауыстырылған генерал Баратовтың әскерлері ғана 
қалды. Кеңес үкіметі ирандық үкіметке «парсы халқының еркін және тәуелсіз өмір сүруге құқықтарын 
шектейтін барлық тең емес шарттар мен келісімдердің күшін жою туралы ресми түрде мәлімдеме 
жасады» оның ішінде 1907 жылғы ағылшын-орыс келісімі де бар. 

Бұған жауап ретінде Иран үкіметі ирандықтардың атынан «Персияға қатысты сот әділдігі үшін» 
кеңестік негізде қайта құрыла бастаған Ресейге ризашылық білдірді. Кеңес өкіметінің қаулылары мен 
іс-әрекеттері ирандықтарға үлкен әсер қалдырды және Иран халқының ауқымды топтары Ресейге 
шексіз ықыласын білдірді [4, 194-195 с]. 

1917 жылғы желтоқсанда Иран үкіметі Кеңес мемлекетін алғаш мойындағандардың бірі болды. 
Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Иранда соғысушы мемлекеттердің саясаткерлеріне қарсы шыққан. 
Қазан революциясының жеңіске жетуінен кейін және кеңестік үкімет актілерінен кейін пайда болған 
империалистік күрес ирандықтардың ұлт-азаттық қозғалысына айналды. Бұл күрестің нәтижесі 
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британиялықтарды елден шығару, Қаджар әулетінің құлдырауы және Иранның аумақтық тұтастығы 
мен тәуелсіздігінің сақталуы болды. 
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ШЫҒЫС МӘДЕНИЕТІ ҚАЗАҚ ЕЛІНДЕ 

Кілт сөздер: Шығыс елдері, мәдениет, тәрбие, маман, дәстүр. 

              Шығыс елдерінің мәдениеті мыңдаған жылдар бойы қалыптасқан, оның әр алуандығы мен 
байлығы, құпияға толы әлемі, көз жауын алатын әсемдігі жайлы өз алдына әңгіме етуге болады. Шығыс 
мәдениетінің әлемдік мәдениет сахнасында  алар орны айрықша, ол ешбір басқа халықтардың 
мәдениетіне ұқсамайды, дара жолы мен сара жолы қалыптасқан, ерекше тылсым әлем.  Сол себепті де 
адамзат баласының қыр-сыры шексіз ориентализмге деген қызығушылығы мен таңдануы уақыт өткен 
сайын толассыз күшеймесе, бәсеңдеген емес. 

Шығыс мәдениеті- кемел шыңына жеткен аса бай құндылықтарға толы тылсым әлем. Замана 
парақтары ашылған сайын  оның  қайталанбас өрнектері мен айшықтары өзінің  жұмбаққа толы 
сырларымен адамзат назарын баурап алатын қасиеттеріннен арылмақ емес. Шығыс мәдениетінің  сан 
түрлі қатпарларға ие күрделi әлемi, бай мифологиясы, қолданбалы өнеріндегі айшықтардың 
қайталанбас формалары, ұлттық әуендері - Шығыс мәдениетiнiң айырмашылығы болып табылады. 
Таңғажайып өлең нақыштары –ғазалдары,  сырға толы би элементтері, сәнді де салтанатты сәулет 
өнері, мүсiндер образы, шығыс ұсталарының қолынан шыққан зергерлік бұйымдар, ұлттық киімдері 
мен ас мәзірі, көнеден мұра болып келе жатқан шәй салтанаты өз әдемiлiгi мен қағылез 
тартымдылығын ешқашан жоғалтпайды, қайта уақыт өткен сайын өз бояуын қанықтыра  түсетіні 
көңілді ерекше сезім айшықтарымен тербейді.Бұл -  Шығыс мемлекеттерінің мәдениеті 
мыңжылдықтар аясында дамып, өзінің  алуан түрлілігі мен, талғампаздығын,  тартымдылығын мәңгі 
сақтайтының бірден бір куәсі. 

         Бүгінде осындай көркі көз тартарлық сұлу Шығыс мәдениетіның тылсым дүниесі әл –Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті шығыстану  факультетінің төрінде көрініс тапты. Факультет 
өмірінің айнасына айналған  Шығыс мұражайы күннен күнге нұрланып, мұражайы қоры толықсып 
жатыр. Мұражай тек шығыстану мамандар немесе университетіміздің студенттері мен магистранттары 
ғана емес, сонымен бірге шығыс мәдениетіне қызығушылық танытқан әрбір жан үшін танымдық, 
тәрбиелік мәні зор құнды  мағлұматтарады бере алады. 

Тамыры тереңге кететін, зерттеушілері топшылап болжаммен айтатын ежелгі Шығыс мәдениетінің 
таңғажайып құбылыстары мен сан қатпарлы әлемінің шеңбері кең, оны зерттеудің өзектілігі айдан 
анық. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ шығыстану факультетінде орын тепкен Шығыс Мұражайы 
– бүгінде шығыс халықтарының рухани және материалдық мәдениетінен жан-жақты хабардар ететін
жәдігерлер жинақталған жерге айналды. Егер одан да әріге бойлайтын болсақ, 1989 жылы елімізде ең 
алғаш рет шығыс тілдерін оқытатын оқу орны да осы қара шаңырағымыз – әл-Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық Университеті болуы да тегін емес еді. Данышпан бабамыз әл Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 
Университеті атына заты сай шығыс мәдениетін бойына терең сіңірген, білім мен ғылым нәрін 
сусындаған кемел жас  буынды тәрбиелеуді басты мақсаттарының бір тармағы ретінде  санайды. 
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Білімді тәрбиемен терең ұштастыра білген біздің шығыстану факультеттің басты ұстанымы – жас 
ұрпақ бойына шығыс тілдерімен қатар шығыс мәдениетін де терең сіңіру, өйткені біз- шығыс 
мәдениетінің өкіліміз, шығыс топырағынан нәр алып өскен өскелең ұлттың ұрпағымыз. Жаһанданудың 
қарышты қадамдары аясында біз өзіміздің шығыстық ділімізден қол үзіп қалмай, қайта қаймағын 
бұзбай сақтап, келесі буынға мұра қылып қалдыруымыз керек. Демек, бұл сонау көнеден келе жатқан 
дәстүр жалғастығы, ал біздің мақсатымыз – дәстүр жалғастығын әрі қарай дамыту. 

  
 
Әдебиет: Ә.Ө Өмірбекова, Б.Е Өмірзақова «Ежелгі әлем мәдениеті» Оқу құралы 2013. 68-109 бет 
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ТАРАНШЫ СҰЛТАНЫ АЛАХАН ӘБІЛОҒЛЫНЫҢ ІЛЕ ӨЛКЕСІНДЕГІ САЯСИ ҚИМЫЛДАРЫ 
 
Ұсынылып отырған ғылыми баяндамада, ХІХ ғасырдың 60-70 жылдары Іле өлкесінде өмір сүрген 

"Тараншы сұлтандығының" билеушісі Алахан сұлтанның ішкі және сыртқы саясаттағы жүргізген 
қимылдары мен соған қатысты саяси процестер көрсетіледі. Автор, әуелі Шыңжаң өлкесінде, одан соң 
Іле өлкесінде орын алған саяси факторларға ғылыми талдау жасай отырып тұжырымдар ұсынады. 
Сонымен бірге аймақтағы геосаяси жағдайға баса назар аударылып, Ресей империясының саяси 
ұстанымдарына тарихи баға беріледі. Іле өлкесіндегі жергілікті халықтардың ауызбірлігі мен олардың 
өзара тіршілігі тақырыптың басты бағыттарының бірі болып табылады.  

Кілт сөздер. Іле өлкесі, Тараншы сұлтандығы, Алахан сұлтан, Құлжа, Геосаясат т.б.  
 
Іле өлкесіндегі 1864-1866 жылдары болған мұсылмандардың саяси көтерілістердің нәтижесінде 

аймақта "Тараншы сұлтандығы" деген атпен мемлекеттік бірлестік құрылады. Бұл сұлтандық кейбір 
тарихи деректер мен тарихнамалық еңбектерде аймақтың атауына байланысты "Іле сұлтандығы" және 
жергілікті тараншылардың атауына орай "Құлжа сұлтандығы" деген атауларды да қоса иеленеді. 
Мұсылман халықтарының ішінде белсенді көтеріліс тараншылар мен дүнгендер тарапынан 
ұйымдастырылып, бұл халықтардың көтеріліс қимылдары мен соғыс басшыларының идеялары бір 
арнаға тоғысты. Ұйғырлар мен дүнгендердің көтеріліс басшыларының басты мақсаты ұлттық негіздегі 
хандық немесе сұлтандық құру болған еді. 

Құлжа сұлтандығының құрылуы мен оның саяси өмірінде және сұлтандық халқының әлеуметтік 
ахуалының дамуында тараншылардың көсемі, сұлтан Алаханның (Алихан) саяси қызметі ерекше 
болды. Ол мемлекет пен халықтың саяси-әлеуметтік ахуалын көтеруге, Іле өлкесінің халқын ұлтына 
бөлмей, бір тудың астында ұстауға тырысқан өз заманының алдыңғы қатарлы лидерлерінің бірі 
саналды. Алахан сұлтан атанбай тұрып, ол Іле өлкесіндегі мұсылмандардың саяси тәуелсіздігі 
жолында қол бастады. Өз замандастары Абдурасул бек, Садыр Палуан сынды әскер бастаған 
қолбасшылармен бірге халық арасынан әскер жиып, оны маньчжур-қытай әскеріне қарсы шығара алды. 
Осының негізінде маньчжурлармен қытайлардың қысымынан құтылып, Құлжа сұлтандығының іргесін 
қалауға көмектескен беделді саяси тұлғалардың біріне айналды. Құлжа сұлтандығы жариялана 
салысымен-ақ дүнгендермен басталған тақ үшін тартыстарда белсенді қимылдар жасап, аса қауіпті 
соғыс қимылдарын жүргізеді. Осындай ірі жеңістерінің нәтижесінде ірі жеңіске қол жеткізіп, Құлжа 
сұлтандығының іргесін қалаушылардың біріне айналды.   

Алаханның биліктегі қызметі Құлжа сұлтандығының ішкі қайшылықтары мен сырттан келетін 
қауіптің алдын алуға бағытталған күреске толы болды. Ол осы бір шағын ғана мемлекеттің сұлтаны 
бола отырып, елінің азаттығы үшін үнемі күреске дайын болды. Сұлтанның негізгі саяси ұстанымдары 
аймақтағы келесі бір мұсылмандық билеуші Якуббек сияқты дербес өмір сүріп, қуатты мемлекет 
құруға тырысты. Бірақ, оның мұндай жоспарларының жүзеге асуы қиын болды. Оған кедергі болған 
басты мәселе ол аймақты империалистік мемлекеттердің саясаты болып, оның ішінде Құлжа 
сұлтандығына өзінің сыртқы саясатының басты бағыттарын арнаған Ресей империясы еді. Алахан 
Әбілоғлы Құлжа сұлтандығының ары қарай бейбіт өмір сүруі үшін дүнгендермен, қалмақтармен, 
сиболармен және басқа да тайпалық негіздегі бірлестіктермен соғысқан болса, енді ол үшін басты қауіп 
Ресей болды.  
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Жоғарыда аталғандай, Алахан сұлтан дүнгендермен соғыстың белсенді қатысушыларының бірі 
болып, ол мемлекеттік билікке келген соң, дүнгендер мен өзге де қарсы шыққан халықтарға ерекше 
саясат ұстанды. 1866 жылы ұйғырлар мен дүнгендердің бірлескен аса тегеурінді қарулы көтерілісінің 
нәтижесінде Іле өлкесі аталған халықтардың қолына өтіп, Құлжа сұлтандығы (Тараншы сұлтандығы) 
деген атпен құрылған мемлекеттік бірлестіктің атауының өзі дүнгендерге ұнамады. Дүнгендердің 
билікке қарсы шыққан кезде Іле өлкесіндегі саяси-әкімшілік билікті басқаруға қадам басқан Алахан 
сұлтан Әбілоғлы бірден өлкеде саяси жағдайды реттей алмады. Оның басты мысалы елде тыныштық 
орнаған жоқ, билік үшін тартыс пен одан туған шиеленіс өршіп тұрды. Тараншылар (ұйғырлар) мен 
дүнгендер өлкедегі саяси билік үшін саяси талас-тартысқа түсті, қантөгіс соғыс жағдайлары орын алды. 
Ғасырлар бойына бір-бірімен етене араласып, аймақта тығыз қарым-қатынаста бірге өмір сүрген 
халықтар арасында алауыздық туып, өзара жауласып соғысты.  

Тараншылардан шыққан Құлжа сұлтандығының билеушісі Алахан сұлтан кей әдебиеттерде ұйғыр 
сұлтаны деп те аталады. Алаханның және оның туыстары мен серіктестері бастаған соғыс 
қимылдарынан соң Құлжа сұлтандығы толықтай тараншылар қолына өтеді. Алахан Әбілоғлы 
мемлекетте жеке-дара билік орнатып, мемлекетте қоғамдық өмірдің барлық салаларын өз бақылауында 
ұстады [1, 98 c.]. Оның сұлтандықтағы саяси үстемдігі аса қатал болды, оған өлкеде халық арасындағы 
ахуал себепкер болды. Алахан сұлтан басқару ісі мен оның жолдарын жоғарыда аталғандай әскери-
деспотиялық формасына өткізді. Билік пен халық арасында мықты саяси диалог қалыптастыру үшін 
халықпен жұмыс жүргізілді. Себебі, сұлтандықта өмір сүрген халықтар көп болып, олардың арасында 
алауыздық жағдайлар көптеп орын алатын еді. 

Сұлтандықта өмір сүрген халықтардың бірі қазақтар болып, оның ішінде Іле өлкесінде өмір сүрген 
және іргелес Батыс Сібір мен Жетісу өңірінен келетін қазақтар көп болды. Іле халқы сауда-саттық пен 
мал шаруашылығына өте бейім болып, олар қазақтармен жақсы қарым-қатынасты ұстанды. Алахан 
сұлтан қазақтарға ерекше сый-құрмет көрсеткен. Оның ішінде Жетісу жерінен Іле өңіріне көшіп барған 
Тазабек Пұсырманов бастаған қазақтар болды. Іле сұлтандығындағы жергілікті ұйғырлар мен Жетісу 
өңірінен барған қазақтардың жақсы саяси қарым-қатынастарының арқасында аймақта екі халық 
арасында терең өзара әр салаға негізделген байланыс орнады. Бұл істе Алаханның назары ерекше 
болып, ол Іле өлкесіндегі және онымен шекаралас аймақтардан келген қазақтарға үлкен құрмет 
көрсетті. Осы тұста айта кетерлігі, Алахан сұлтан сырттан келетін халықтармен байланыс орнатуға аса 
бейім болмады. Себебі, сырттан көшіп келген халықтардан қауіп төнуі әбден мүмкін еді. Іле сұлтаны 
қазақтардан әр түрлі саяси қауіп-қатер болуы мүмкін деп қауіптенген жоқ. Барымташылық пен 
саудагерлерге қарсы қарақшылық әрекеттер қазақ жерінде орын алғанымен, қазақтар оған бейім 
болмай, керісінше көбінесе саудагерлер мен жергілікті халықтарды табыстырып делдалдық жасады, 
олардың тыныштығын қамтамасыз етіп отырды. Жетісу облысының әскери губернаторы генерал Г.А. 
Колпаковский халықтардың жергілікті тілдік және діни негіздегі өзара байланыстарын бақылауға алды 
[2].  

Қазақтар арасында Құлжаға дейін көшіп барып сонда тұрақтап қалғандар да көп болды. Алахан 
сұлтан қазақтармен жақсы байланыс орнатуының басты себебі ол қазақтарға сенім артты. Ішкі және 
сырттан келетін қауіп-қатердің алдын алуда қазақтардың әскери көмегін пайдалану ұйғырлар үшін 
тиімді еді. Айта кетерлігі бұл уақытта қазақтардың Жетісу мен Іледе және Тарбағатай мен Үрімшіде 
беделі өте зор болған. Қазақтар Іле өлкесінде және Қазақстанда емін-еркін көшіп қонып жүрді, сауда 
мен түрлі еларалық істерге белсенді араласты. Қазақтар мен өзге халықтардың құлжалықтармен өзара 
байланысқа түсуі сұлтандықта саяси жағдайдың қалыпты деңгейде болғанын көрсетіп тұр. 
Сұлтандықтағы ішкі тұрақтылық пен айналадағы халықтармен жақсы қарым-қатынастар елдің 
дамуының басты кепілі екендігі даусыз. Алахан сұлтан қазақтардың аймақта Ресей мен Құлжа 
сұлтандығының аумағында емін-еркін қимылдауына және шекаралық аудандарда кедергісіз 
қимылдарға рұқсат беріп, оларға қолдау көрсетуінің өзіндік себебі болды. Қазақтарға мұндай 
мүмкіндік берудегі Алахан сұлтанның саясаты қазақтар бұл аймақтарда жергілікті халық 
болғандықтан, оларды түрлі соғыс қимылдарында пайдалануға тырысты. Екінші жағынан қазақтар 
Ресей мен Іле өлкесінің шекаралас аумағын мекендеген жергілікті халық болғандықтан, оларға 
сұлтанның аса батылы да бармады.  

Алаханның биліктегі саясаты мен оның саяси ұстанымдарының негізгі бөлігі сыртқы факторларға 
бағытталды. Сұлтанның Құлжа сұлтандығын басқарған осындай аз уақыттың ішінде ол аймақта Ресей, 
Британ империялары сияқты державалардың назарына да түсіп үлгерді. Оған кейіннен Қытай билігі 
қосылды. Алайда, Алахан өз жеріне өзгелерді кіргізуді қаламады. Ол Құлжа сұлтандығында тек 
мұсылмандар мен өзіне жақын халықтардың бейбіт, қатар  өмір сүруін қалады. Алахан сұлтан 
Ресеймен және Қытаймен байланыстар орнатуға құлықсыздық танытты. Себебі, сұлтанды бұл 
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мемлекеттерден төнуі мүмкін болатын қауіп-қатер ұдайы мазалайтын еді. Осыған байланысты 
империалистік мемлекеттермен жасаған байланыстарда Алахан аса сақтықпен әрекет жасады. 

Жоғарыда аталғандай, Алахан сұлтан Ислам дініне аса берік болып, ол аймақтағы өзге діндегі 
мемлекеттердің жақындауына түбегейлі қарсы болды. Алахан Әбілоғлына Шыңжаң аймағында 
орыстар мен ағылшындардың алдымен экономикалық, кейіннен саяси отарлау әрекеттері ұнамады. 
Сондықтан сұлтан олардың Құлжа аумағына жақындауына біржола тосқауыл қоюды көздеді. Оның 
мұндай алғашқы  әрекеттері Іле өлкесінде ресейлік сауданың жайылуына шектеу қоюымен басталды. 
Осының негізінде орыс саудагерлеріне жол-жөнекей түрлі кедергілер ұйымдастырылды. Мұндай 
істерге жергілікті қазақтар да тартылды. Алахан сұлтан орыс саудасын қатаң бақылауға алып, ресейлік 
саудагерлерге үлкен кедергі келтірді. Мұнымен тоқтамаған Құлжа сұлтандығының билеушісі генерал 
Г.А. Колпаковскийдің Іле өлкесіне қатысты саясатын өз бетінше сынға алды. Тіпті сұлтан орыстардың 
империялық саясатын қатты сынап, өз кезегінде қазақ жерімен шекаралас аумақтарына да көз салды 
[3].  

Айта кетерлігі, бұл кезде Қытайдан да Ресейге қоныс аударған қазақтар мен қырғыздар да болды. 
Олар Қытайдағы тұрақсыздықтың салдарынан көшіп келіп, Ресей бодандығына қабылданып жатты. 
1869 жылы қазақтар мен қырғыздардың Ресейге көшуі өсті, бұл Ресей мен Қытай шекарасында күрделі 
жағдайды тудырды. Дегенмен, Ресейдің Жоңғариядағы қуатты билікке деген қызығушылығына 
қарамастан, ресейлік үкімет бұл мәселеге ұзақ уақыт бойы бейтараптық сақтады, өйткені екі ел 
арасындағы достық және тату көршілік қарым-қатынастардың көптен бері дәстүрлі түрде жалғасып 
келе жатқанына қарамастан, әскери көмек көрсету саяси бірлестіктерде қаралуы мүмкін еді [4]. Мұнда 
Ресей империясы Іле өлкесінде болып жатқан саяси жағдайға әлі де бейтараптық саясат ұстанып 
отырғаны және сол арқылы Қытайға құрметпен қарағаны көрініп тұр. Ал, мұндай бейтараптық 
ұстанымдар Ресей империясынан қазақтар мен қырғыздардың орыс билігіне бағынғысы келмей Іле 
өлкесіне қарай өтіп кетуіне алып келді. 

Алахан сұлтанның негізгі саяси ұстанымы өз мемлекетінің ғұмырын баянды ету болды. 
Манчжурлар мен дүнгендерді жеңген соң жігерленген ол сұлтандықтың аймақта беделін көтеріп, оның 
территориясын кеңейтумен айналысты. Алахан сұлтанның Құлжада билікке нықтап орнығуынан соң 
1869-1870 жылдар аралығында ол өз жерінде және шекаралық аймақтарда өз бетінше түрлі саяси 
қимылдарды жүзеге асырды. Жоғарыда аталғандай Ресейге қарасты қазақтар мен өзге халықтарды 
жинау, жақтастарын көбейту, өз қорғанысын күшейту және осы секілді сұлтандық аумағында түрлі 
шаралар атқарылды. Ең маңыздысы, айналада анталап тұрған империялардың қысымына ұшырамай 
тұрғанда өзіне көптеген әскер мен қор жинап алуға кірісті. Бірақ, оның өз жерінде және онымен 
шекаралас аудандардағы мұндай бейберекет әрекеттері айналадағы елдерге ұнамады. Ол әсіресе 
Жетісу жеріндегі ресейлік әкімшілік өкілдерінің назарын өзіне аударды. Аймақта сұлтан тарапынан 
атқарылып жатқан істер Жетісудағы өкілдер арқылы жеткізіліп отырды.  

Құлжа сұлтандығында ресейлік саудагерлердің тоналуы, сұлтанның Ресей билігіне қарасты 
қазақтар мен басқа да халықтарды өз жағына тартып, оның ірі көлемде ұйымдастырылған 
барымташылық қимылдарға бей-жай қарауын орыс әкімшілігі қылмыс деп санады. Сұлтанның мұндай 
әрекеттерін доғарып, аймақта тыныш және бейбіт өмір қалыптастыру мақсатында Ресей билігі Құлжа 
сұлтандығына қандай да бір қатаң ескерту жасау қажет деп тапты. Бір жағынан Ресейдің мұндай 
саясаты ол үшін Құлжа тақырыбы геосаяси мәселеге айналып келе жатқанын аңғартты. Оның басты 
мысалдарының бірі Шыңжаңда Якуббек бастаған Жетішаар мемлекетінің күшеюі мен оның 
айналадағы халықтар мен мемлекеттерге қыр көрсетуі және ең бастысы оның тараншы сұлтандығына 
қауіп төндіре бастауы Ресейді қатты алаңдатты.  Осылайша, 1870 жылы Құлжа тақырыбы Ресейлік 
шығыста күн тәртібіндегі саяси тақырыпқа айналды. Құлжа сұлтандығында болып жатқан мұндай 
мәселелерді шешу үшін және аймақта жағдайды толық реттеу мақсатында Ресей әкімшілігі арнайы 
саяси миссиялар ұйымдастыруға шешім қабылдады [5, 129 с.]. 

Ресей басшылығы Құлжа сұлтандығына басталатын саяси миссиялардың алғашқы қадамын 
дипломатиялық жолдармен бастауды жөн санады. Ол үшін Ресейден 1870 жылы күзде Құлжа қаласына 
Бородин есімді аудармашы елші ретінде аттандырылды. Елшінің мақсаты, сұлтан Алахан Әбілоғлымен 
ортақ келіссөздер жүргізіп, аймақта орын алып жатқан заңсыздықтар мен түрлі келеңсіздіктердің 
алдын-алу болған еді. Алайда, сұлтан елшінің сөзіне құлақ асқан жоқ. Алахан сұлтан бұл кезде өз 
жерінде өзінің қожайын екенін білдіріп, тек болып жатқан сан түрлі келеңсіз жағдайларды жоққа 
шығарды [6, 71 с.]. Бұл жағдай Алахан сұлтанның саяси ұстанымының аса жоғары екенін аңғару қиын 
емес. Дегенмен, сұлтанның мұндай ұстанымдары дипломатиялық қатынастарға қарама-қайшы келіп, 
ол аймақта Ресейдің шұғыл қимылдарға баруына алып келді.  
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Өзінің саяси ұстанымдарынан бас тартпаған құлжалық сұлтан Алахан Әбілоғлының Ресей 
империясының қазіргі Қазақстанмен шекаралас аймақтарда ұстанып отырған бұл тынышсыз саясаты 
мен сұлтанның Жетісу қазақтарының Шыңжаң жеріне қарай қоныс аударуын тоқтатпау қимылдары 
жағдайды шиеленістіре берді. Бұл кезде Алахан сұлтан өзінің аймақта болып жатқан саяси жағдайларға 
өзінің бейтарап саясат ұстанып отырғанын айтып ақталумен болды. Мұнымен тоқтамаған сұлтан өзінің 
Іле өлкесіндегі саясатын жалғастыра берді. Мұны көрген Ресей әкімшілігі әуелі Шыңжаңдағы, одан 
кейін Іле сұлтандығымен шекарадағы оқиғаларға бейтарап көзбен қарауға болмайтынын түсінді. Бүкіл 
Шыңжаңға қарағанда өзімен шекаралас болған Құлжа сұлтандығының маңызды стратегиялық мәні зор 
болғандықтан билігі Іледен біржола қол жазып қалмау үшін шұғыл қимылдарға көшті [7, 148 б.].  

Аймақта саяси жағдайды шиеленістірмей, Алахан сұлтанның бетін бері қайтару мақсатында орыс 
дипломатиясы тағы да бірқатар шаралар қабылдауға кірісті. Бородин бастаған дипломатиялық 
қимылдарды жалғастыру үшін келесі бір дипломатты аттандыру қарастырылды. Ресей билігі 
Құлжамен байланысты жақсартып, арадағы қарым-қатынастарды заңды, дұрыс жолмен шешу жолында 
келіссөздер жүргізу үшін және сұлтан Алаханды өз жағына тарту мақсатында атақты дипломат, елші 
барон А.В. Каульбарсты Құлжаға арнайы миссиямен аттандырды. А.В. Каульбарс Санкт-Петербургте 
туылып, ол текті әулеттен шыққан әскери адам болды. А.В. Каульбарс бұған дейін әр жерлерде әскери 
және елшілік-дипломатиялық қызметтерде болып, 1868 жылдан бастап Түркістан өлкесінде саяси және 
әскери қызметке ауыстырылған еді. Ол Түркістан әскери округінде қызметте болып, бірнеше саяси 
және ғылыми экспедициялардың ұйымдастырылуына мұрындық болды. Өлкеде әр түрлі қызметтерді 
атқарып, түрлі нәтижелерге қол жеткізген еді.  

Алахан сұлтанның Ресейге деген саяси ұстанымдары қандай деңгейде екені осы А.В. Каульбарс 
бастаған елшіліктің қызметі барысында анық көрінді. А.В. Каульбарстың елшілік қабілеттерін ескере 
отырып, патша үкіметі оны 1870 жылы 29 қараша күні Құлжа қаласына Алахан сұлтанмен 
дипломатиялық келіссөздер жүргізуге және бірқатар саяси-экономикалық мәселелерді шешіп, түрлі 
миссияларды атқарып келу үшін арнайы жібереді [8, 232 с.]. Дипломат А.В. Каульбарс жеке топпен 
бірге Верный қаласынан аттанды. Елшіліктің басты міндеті Құлжа сұлтандығына Ресей империясының 
ресми және тұрақты өкілінің келуіне өлке билеушісінің келісімін алу және керісінше сұлтандықтан да 
арнайы өкілдің Ресейге келуі туралы келісім жасау болды. Елшілікке тапсырылған келесі маңызды 
міндеттердің қатарына сұлтанға бұған дейінгі қойылған шекара ісіне қатысты талаптарды орындауға 
қол жеткізу, сондай-ақ, Іле өлкесіне барған ресейлік саудагерлерді тонау әрекеттерін тоқтату және 
Ресей империясынан Құлжа сұлтандығына қашқан қазақтар мен қырғыздарды кері қайтару болды [9, 
22 с.]. 

Бұл кезеңде Іле өлкесінің орыс саудасының маңызды табыс көзі екендігіне назар аударған жөн. Іле 
өңірінде қалыптасып дамыған сауда қатынастарының Ресейдің сыртқы экономикасының негізгі 
бөлігіне айналуы да Ресей билігін Құлжа сұлтанымен аса жылдам әрекетке итермелейтіні заңды 
құбылыс еді. Орыстарды Құлжаға сауда қатынастары туралы итермелеген келесі бір жағдай ол 1870 
жылдан бастап Іле өлкесінің сұлтаны Алахан Әбілоғлының орыс саудагерлерінің Құлжаға кіріп сауда 
жасауына тиым салуымен байланысты болды. Іле өлкесінде орыс саудагерлеріне ашық тиым 
салынбағанымен, оларға тиісті жағдайда қысым жасалып, ол Ресеймен арада саяси қатынастардың 
нашарлай бастағанынан туындаған еді. Алахан сұлтанның Ресейге қатысты ұстанымы өте теріс 
болғаны орыстармен сауда қатынастарына теріс ықпал етті. Бірақ, сұлтанның мұндай ұстанымдары 
мен әрекеттері сол кездегі халықаралық сауда мен саясаттың заңдылықтарына сай келмейтін еді.    

Іле сұлтанына барған А.В. Каульбарс аймақта сыртқы сауданы дамыту қажеттігін алға тарта 
отырып, Іле өлкесінде сауда жолдары мен аймақтың географиялық жағдайын зерттеді. А.В. Каульбарс 
бастаған елшіліктің сауда жолдары мен географиясын өз бетінше зерттеуінің түпкі мақсаты аймақта 
соғыс қимылдары туған жағдайда тиісті әскери шараларды ұйымдастырудың жолдарын іздестіру еді. 
Сонымен қатар, бұған елшіліктің сұлтандықтың саяси-әскери жағдайын білуде өз бетінше 
барлаушылық зерттеулер де мысал бола алады. Бұлардан тыс болашақта аймақтан табиғи байлық 
көздерін тасымалдау да жоспарда жоқ емес еді [6, 71-73 с.]. Осыдан соң егер, Алахан ресейлік 
дипломаттардың ұсыныстарын қабылдамаған жағдайда Ресей империясының аумағына аса қашық 
болған Тараншы сұлтандығының территориясына  патша армиясының түркістандық бөлімінің әскери 
қимылға көшетіні айқын көрініп тұрғандай болды. Бірақ, Алахан сұлтанға қарсы Ресей билігінің әскер 
жіберуіне алғышарт бұған дейін-ақ, сұлтанның аймақтағы алғашқы қисынсыз әрекетіне байланысты 
туындап қойған болатын. Ресей тарапы тек әліптің артын бағып әлі де болса аймақты өз бақылауында 
ұстаумен ғана шектелді.  

1870 жылдың 2 желтоқсанда Тараншы сұлтандығының шекарасын кесіп өткен А.В. Каульбарс 
бастаған елшілерді мұнда сұлтанның адамдары қарсы алады. Алахан Әбілоғлының адамдары 
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алғашқыда сұлтанның кездесуге дайын емес екендігін айтып, елшілер мұнда оның кездесуін апта бойы 
күтіп жатады. Мұнда сұлтанның келесі орыс елшілігімен кездесуге тағы да дайын емес болуы, оның 
Ресеймен байланыстарға деген теріс пиғылда екенін көрсетіп тұр. Алайда, арадан бір апта өткен соң 
Алахан сұлтан А.В. Каульбарс бастаған елшілермен кездесуге келісім береді. А.В. Каульбарстың өзі 
сұлтанның мұндай екі ойлы әрекеттерін оның Ресеймен байланыстарды жақсартудың бір жағынан 
қауіпті, екінші жағынан тиімді екенін ойлап, орыстармен сыртқы саясатта қай жолды таңдау қажеттігін 
білмей тұрғанын айтады [2, 233-241 с.].  

Кездесу уақыты белгіленген соң сұлтан мен А.В. Каульбарс бастаған елшілер арасында кездесу 
ұйымдастырылды. Сұлтан елшілерге құрметпен қарап, оларға сый-сыяпат жасады. Елшілер ресми 
түрде сұлтан сарайына келіп, өздерінің сыйлығын табыстады. Келіссөздер басталған соң елші Ресей 
тарапының талап-тілектерін сұлтанға жеткізді. Тараптар арасында жүргізілген сұхбат барысында 
барлық мәселелер ортаға тасталды. В.А. Каульбарс бастаған дипломаттар тобы Іле аймағының 
билеушісі, Алахан Әбілоғлымен  келіссөздер жүргізіп, шекара мәселесі, Іле ауданының жергілікті 
билік органдарының көмегі, ресейлік сауда-саттықты дамыту және т.б. мәселелерді қарауға шақырды. 
Алахан сұлтан елшінің Верный қаласында арнайы өкілдігін ашу туралы келісімін қабылдады. Алайда 
сауда-саттық мәселелеріне келгенде Алахан сұлтан өз ұстанымдарынан бас тартпайтынын жеткізді. 
Алахан Әбілоглы сұлтан сауда-саттық мәселесінен бойын аулақ ұстады. Дегенмен, ресейлік 
тауарлардың ағыны Шыңжаңға ғана емес, сонымен қатар Қытайға кететін уақыты белгісіз мерзімге 
дейін ұзартылды. Алайда, елші өзінің қойған талаптарының толық орындалмайтынына көз жеткізіп, 
оның бәрі Алаханның жеке саяси ұстанымдарымен байланыстырылды. Бұл кезде Алахан сұлтанның 
Ресей елшісінің кейбір ұсыныстарынан бас тартып, өзінің ұстанымдарын батыл түрде алға тартуына 
әсер еткен басты жағдай ол аймақта күшейіп отырған Жетішаар мемлекетінің басшысы Якуббектің 
Құлжа сұлтанына қолдау білдіруі болды [6, 111 с.]. 

Алахан сұлтанның А.В. Каульбарс бастаған елшіліктің бірқатар маңызды ұсыныстарына 
мардымды жауап қайтармауы оның Ресеймен жақындасуға дайын емес екендігін көрсетті. Алахан 
сұлтан өзінің ең жақын көршісі болған Ресеймен жақындасудан бас тартуы оның сыртқы саясаттағы 
ұстанымдарының басқа жаққа қарай бағытталғанын көрсетті. Оның Ресейге қатысты мұндай 
ұстанымдарының мазмұны көп ұзамай Ресейді өзіне қарсы қоюмен аяқталды. Ресей әкімшілігі, оның 
ішінде Жетісу облысының әскери губернаторы Г.А.Колпаковский бұған тез арада соғыс қимылдары 
немесе блокадаға алу арқылы тиісті жауап қайтару керектігін алға тартты.  

Алахан сұлтанның мұндай саяси қадамдары Түркістанда жергілікті генералдардың ызасын 
келтірді. Олар тез арада әскер кіргізіп, сұлтандықтың күлін көкке ұшырғысы келді. Бірақ, бұған Цинь 
билігінің жасаған өтініші бойынша Ресейдің Іле өлкесіне әскер кіргізбеу саясаты кедергі болды. 
Сондықтан патша билігінің жергілікті өкілдеріне мәселені соғыссыз шешіп алу мәжбүрлігі туған еді. 
Ал, бірақ та Ресейдің мұндай бейтарап саясатын Алахан сұлтан түсінбей, соның негізінде шекаралық 
аймақтарды тыныштандыруға бел шеше кіріскен жоқ.  

Бұдан бөлек, ресейлік билік қытайлық тарап сұрағандай, Цинь әкімшілігінің Ресей аумағында азық-
түлік тауарларын сатып алуына қарсылық білдірмеді. Өз кезегінде, Ресей қытайлықтарға да оқ дәрі 
және қару-жарақпен қамтамасыз етуден бас тартты. Дегенмен Шыңжаңдағы оқиғалар Ресей үкіметінің 
алаңдаушылығын күн санап арттырды. 1871 жылдың көктемінде Ресей Сыртқы істер министрлігінің 
Азиялық департаментінің директоры П.Н.Стремухов былай деп жазды: «Қазіргі кездегі белгісіз жағдай 
өте ұзақ уақытқа созыла алады, ал көрші елдерде тәртіпті орнату бүкіл Жетісу аймағының дамуына 
және өркендеуіне байланысты болатыны анық. Бұл аймақтың саудасы ақырындап жойылып барады... 
«Аймақта Ресей саудасының нашарлауы, ресейлік керуеннің Үндістанға дейін сауда-саттықты 
орнатып дамыту стратегиялары орындалмайтын халге түсе бастады. Бұл үшін Шыңжаңдағы Құлжа 
сұлтандығы сияқты аядай ғана княздіктер кедергі келтіруі Ресейдің беделіне аса үлкен нұқсан 
келтіретіні анық еді [4, 89-90 с.]. 

Ресей билігі аймақта соғыс жағдайларын болдырмас үшін Алаханға арнайы өкілдер мен елшілер 
жібергенімен, олар нәтижесіз болып, аймақта жағдайдың реттелуі екіталай болды. Саяси ымыра мен 
сыртқы саудаға қатысты құлжа сұлтаны өз дегенінен жылжымады. Ал, бұл жағдай Ресей үшін маңызды 
еді. Осылайша, ресейлік дипломаттар Ресей шекарасына жақын орналасқан Құлжа ауданындағы 
белсенді шаралардың бірқатар  факторларын жетік түсіне бастады. Шыңжаң шекарасын аумақтық 
делимитациялаудағы жағымсыз жайттар ендігі Қытай билігінің қандай жағдайда болатынын, сонымен 
қоса Ресейдің Орталық Азиядағы шекарасын қауіпсіздендіруге қауқары жетпейтінін көрсеткендей 
болды. Осы уақытта Іле өңірін иемденуге тырысқан Якуббектің билігі күшейе берді,әрі бұл жерде 
Якубты қолдайтын Англияның да бағыты айқындала бастады [4,  90-91 с.]. 
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Әуелі Шыңжаңдағы геосаяси жағдайлардың шиеленісуі, одан соң Құлжа сұлтандығы мен Ресей 
арасында шекарадағы түсініспеушіліктер, ақыры орыс әскерлерінің Іле өлкесіне басып кіруіне алып 
келді. Осы тұста Алаханның саяси роліне ерекше тоқтала кеткен орынды болып саналады. Сұлтанның 
сан рет құзырына барған ресейлік елшілер мен дипломаттардың ұсыныстары мен талап-тілектерінің 
орындалмауы Ресейдің Құлжа сұлтандығына соғыс ашуына алып келді. Нақтырақ айтқанда, Алахан 
сұлтанның Құлжа сұлтандығын басқару мен оның сыртқы саясатын жүргізудегі ұстанымдары мен 
бірбеткейлігі Ресейдің әскери күшінің Іле өлкесіне бастырып кіруіне және аймақта жаңа соғыстың 
басталуына алып келді.  

Соғыстың басталуының алғышарттары жоғарыда аталған шекарадағы келіспеушіліктер мен Құлжа 
сұлтанының негізгі саяси ұстанымдарына байланысты біраз уақыт бойы қалыптасып, оның негізгі 
себебі мен оның басты желеуіне айналған факт – ол Жетісуда Ресей билігін танымауға тырысқан 
жергілікті қазақ, атақты батыр Тазабек Пұсырмановтың өз жақтастарымен бірге Құлжа 
сұлтандығының аумағына өтіп кетуі мен оның Алахан сұлтанның жақындасуы болды. Ұлы жүз албан 
қазақтарының мыңнан астам жанұясын бастап Іле сұлтандығына өткен Тазабек Пұсырмановты кері 
қайтару туралы Алахан Әбілоғлына Г.А. Колпаковский саяси талаптар қояды. Бірақ, Алахан сұлтан 
Г.А. Колпаковскийдің бұл талаптарын орындамайды. Ақыры, 3 мамыр күні Алахан сұлтаннан Тазабек 
Пұсырманов туралы мардымды жауап келмеген соң алғашқы соғыс қимылдары басталады [7, 149 б.].  

Осылайша, Іле аймағына орыс әскерлерінің басып кіруінен соң соғыс күштерінің тең дәрежеде 
болмауына байланысты сұлтан әскерлері жеңіліске ұшырады. Орыс әскері Құлжаға басып кіргеннен 
кейін, мұнда патша билігі Құлжа сұлтандығындағы ескі жүйені таратып, сұлтандықтың жойылғанын 
жариялады. Бұрынғы ескі сұлтандық билік толық таратылды. Алахан сұлтан 1871 жылы 17 шілдеде 
Верный қаласында тұруға аттандырылды. 
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UNDERSTANDING CHINA’S BELT AND ROAD INITIATIVE 
As is known, China today occupies a leading position in the world in economic power, which greatly 

influences its political weight in the world arena. The role of the PRC at the international level is increasing 
every year, and any actions are taken by China’s leader are discussed very seriously and thoroughly by the 
world community one of such is the statement of the PRC CPC Chairman Xi Jinping’s “Belt and road 
initiative”.  

In a historical retrospective, “One belt, one road” is China’s one-sided vision of the future structure of the 
Great Eurasian region. China is trying to promote the integration of landlocked infrastructure and investment 
through continental Eurasia, to promote the viability of shipping from the South China Sea through Africa to 
Western Europe, and hopes to exert its regional economic, strategic and military influence in the region. 

The concept of “One belt, one road”, launched by PRC Chairman Xi Jinping in his first year since taking 
office, attracted widespread attention both in China and in other countries. The Belt and Road strategic 
initiative is linked to the geographical location and history of China. Idea itself corresponds to the trends of 
the multi polar world, economic globalization, cultural diversity and the public information flow. 
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According to researchers, one of the reasons for recreating the idea of the Belt and road initiative is China’s 
internal multiple issues. Since 1978, as a result of the implementation of the economic reform and openness, 
announced by Prime Minister Deng Xiaoping, which was aimed at the developing of the eastern part of the 
PRC, the unequal regional development between the west and the east became more visible [1]. Today, this 
problem has become one of the most serious issues in China. The concept of the Silk Road economic belt is 
intended not only to become a means of strengthening cooperation with neighboring countries, but also to 
weaken the difference between the western and eastern regions within China [2]. Thus, to achieve rapid 
development in the middle west of China, it is necessary to accelerate the transfer of eastern production 
capacity to the west, to reveal the possibilities of potential cooperation between the west of China and 
neighboring countries [3]. One of the goals of the international project is to create a trans-Eurasian land bridge, 
which is especially important for western China [4]. According to the leaders of the CPC of the PRC, “One 
belt, one road” can become a good bridge to solving the problem of China’s economic imbalance and the 
establishment of regional harmonious development. 

On September 7, 2013, the leader of the People’s Republic of China, Xi Jinping, gave a speech at the 
Nazarbayev University in Astana. In his speech called “Promote Friendship Between Our People and Work 
Together to Build a Bright Future” he announced China’s plans to create an economic belt that could connect 
the Chinese market with Central Asia, the Middle East and Europe [5]. His ambitious statement about the 
initiative of the People's Republic of China at a Kazakh University before the President N.A. Nazarbayev was 
not accidental, because our country turned out to be an important link in the implementation of this project. In 
his speech, he stated that: “To forge closer economic ties, deepen cooperation and expand development space 
in the Eurasian region, we should take an innovative approach and jointly build an economic belt along the 
Silk Road. This will be a great undertaking benefiting the people of all countries along the route” [6]. 
According to Xi Jinping, the new economic belt will connect the economy of China with the economy of the 
West, will be a revival of the ancient land trade routes of the Great Silk Road. Later this project became known 
as the Silk Road Economic Belt. In addition to this continental initiative, there were other initiatives, for 
example, “Maritime Silk Road”, presented by Xi Jinping during a state visit to Indonesia in October 2013. 
“Maritime Silk Road” is aimed at connecting Chinese ports with other ports in Asia and ultimately with 
European ones. In the future, projects the “Silk Road Economic Belt” and “Maritime Silk Road” were linked 
to the Belt and road initiative. 

Speaking at Nazarbayev University, the Chairman of the People's Republic of China, Xi Jinping, for the 
first time outlined the conceptual points of the Belt and road initiative, which are presented below: 

1.Strengthening political alignment. 
Guided by the principle of achieving consensus while preserving differences, programs are being 

developed for the development of regional cooperation, specific measures to strengthen the practical 
interaction between the business structures of the participating countries of the “One belt, one road” strategy. 

2. Strengthening the construction of a single road network. 
The road network as part of the “One belt, one road” strategy is being built at an accelerated pace. The 

highway West China - Western Europe is almost completed. On the approach is the creation of a transport 
network connecting east, west and south Asia, which creates a favorable opportunity for the economic 
development of the countries participating in the “One belt, one road” strategy and strengthening friendship 
between nations. 

3. Strengthening trade links.  
About 3.0 billion people live in the Silk Road economic belt. The “One belt, one road” strategy will not 

only accelerate trade between the participating countries, but also significantly reduce trade barriers, reduce 
trade costs, and accelerate the flow of investment.  

4. Strengthening currency flows.  
In 2016, the yuan entered the basket of reserve currencies of the International Monetary Fund. This made 

it possible to strengthen not only the yuan, but also other national currencies, as well as reduce risks in the 
financial market and increase the competitiveness of regional economies. 

5. Strengthening people's connections. 
Interstate relations are based on the mutual location of peoples. PRC Chairman Xi Jinping stressed the 

need to intensify friendly contacts in order to strengthen mutual understanding. 
 “One Belt” is the Silk Road economic belt, which stimulates economic cooperation between China and 

the respective participating countries through trade and investment. “One Road” is the 21st century Maritime 
Silk Road, which is aimed at expanding trade exchanges in these territories. Long-term plans for the joint 
development and implementation of this mega project with the partnership participation of all interested states 
are aimed not only at solving a number of external and internal problems of China, but also at promoting 
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integration world community, creating conditions for economic and cultural ties among developed and 
developing countries in the Eurasian limits [7]. 

The Belt and road initiative of Chairman Xi was postulated with a two-pronged vision. One of them is that 
the countries of the region "jump on the economic wave of China". Paraphrasing what was said by the Chinese 
leader, the countries participating in the Belt and road initiative will participate in China’s economic prosperity 
through the development of infrastructure which will become possible thanks to China. This refers to the idea 
that infrastructure investments initiated by China through funding by its multilateral financial institutions and 
political bodies, and infrastructure construction carried out by Chinese companies in 65 countries participating 
in the project, will bring economic prosperity and improve the living standards of these countries. The second 
vision formulated by President Xi is that regional countries create a “Community of Common Destiny” [8]. 
Thus, China is primarily trying to raise the national economy through cooperation with the countries 
participating in this project with the help of the country's financial institutions. Thus, the Chinese initiative on 
a global and regional scale makes available long-term financing, which ultimately will have a positive impact 
on economic growth, and contributes to improving the living standards of the countries included in the Belt 
and road initiative. This will lead to a significant degree of an equal economic level of development of all 
countries participating in an international project. 

During the speech in Davos in 2017, Xi Jinping’s regional vision further shifted to a more ambitious 
“Community of Common Destiny” [9]. This vision embodies the moral ideal, which involves much more 
complex dialogues than a simple understanding of the essence of the Belt and road initiative as a general 
recommendation of economic prosperity for the entire region.  

As it is known, the Silk Road economic belt stretches from East China along the Yangtze River, in the 
northwestern city of China Xian, the starting point of the ancient Silk Road through the Muslim prefecture of 
Xinjiang, Central Asia, Russia, all the way to Eastern and Central Europe, the former Soviet bloc. The 21st 
century Maritime Silk Road connects the South China Sea with the Indian Ocean, to the oil countries in the 
Middle East, and another route through Africa to destinations in Western Europe. China forms a vision of a 
revived regional economic entity based on the concept of the Great Silk Road. 

The countries of the One Belt, One Road Initiative now include: 
• 10 ASEAN countries: Singapore, Malaysia, India, Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, 

Brunei, Philippines; 
•Mongolia and Russia; 
• 18 countries of Western Asia and the Mediterranean: Iran, Iraq, Turkey, Syria, Jordan, Lebanon, Israel, 

Palestinian Territory, Saudi Arabia, Yemen, Amman, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Bahrain, Greece, 
Cyprus, Egypt Sinai Peninsula; 

• 8 countries in South Asia: India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Sri Lanka, Maldives, Nepal and 
Bhutan; 
• 5 countries of Central Asia: Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, and Kyrgyzstan; 
• 6 countries of the former USSR: Ukraine, Belarus, Croatia, Azerbaijan, Armenia, and Moldova; and, 
• 16 countries of Central and Eastern Europe: Poland, Lithuania, Estonia, Latvia, Czech Republic, Slovakia, 
Hungary, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Albania, Romania, Bulgaria and Malta 

The Belt and Road initiative sought to build the world's largest network of economic corridors, including 
the China-Mongolia-Russia, China-Central Asia-West Asia (Middle East), China-South Asia, and China-
Pakistan and China-Bangladesh-India- economic corridors Pakistan. Recently, more than 65 countries are 
involved in the Belt and road initiative, which indicates the international level and the global scale of this 
project. According to the scientists predict, in the near future, the number of participating countries may 
increase.  

Summing up, we can conclude that China’s new strategy for Central and Eastern Eurasia, South-east Asia 
and the Pacific is the first large-scale initiative of the heavenly country after the reform of China’s openness. 
Economically, Belt and road initiative was created to promote economic expansion based on infrastructure 
through a regional infrastructure investment mechanism led by China. 

In geopolitical terms, Chinese President Xi Jinping calls for the creation of a “Community of common 
destiny” among the partners of the Belt and road initiative, which causes a huge resonance in the world 
community, including scientists engaged in global world order. 

It should also be noted that Belt and road initiative is still in its early stages of development. For five years, 
the initiative has made significant progress, however, the author believe that the sustainability of such a large 
project causes doubts due to the scale and the huge number of participants, the need for huge funding. For the 
short period of the implementation of the Belt and road initiative it is still difficult to estimate the true value 
of the project and the expected results. The effectiveness of the implementation of an international project 
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initiated by the PRC, depends both on the internal factors of the policy of the initiator’s country, and also on 
external factors, including fluctuations in the global situation. 

The Republic of Kazakhstan, as a strategic partner and participant of this international project, should 
develop a balanced policy based on pragmatism and aimed at mutually beneficial cooperation within the 
framework of this project both with China and with other participants of the Belt and road initiative. Our 
country should choose an approach whereby rational investments in the national economy will make positive 
changes in social and economic development, while the national security of the Republic of Kazakhstan will 
be preserved. 

 
References 

 
1. 邹磊. (2015). 中国一带一路战略的政治经济学上海. 上海人民出版社, 354 页. [Zou Lei. Political Economy of China's 

Belt and Road Strategy [M]. Shanghai//Shanghai People's Publishing House, 2015. 354 p]. 
2. Li Xiao, Li Junjiu. (2015). One Belt and One Road and the Reshaping of China's Geopolitical and Geoeconomic Strategy // 

World Economics and Politics. № 10. P. 30-59. 
3.  Chu Yin, Gao Yuan. (2015.) China's Belt and Road Initiatives: Three Questions to be Answered // International Economic 

Review. №2. P.90-99 
4. 邹磊. (2015). 中国一带一路战略的政治经济学. 上海：上海人民出版社,. 354 页. [Zou Lei. Political Economy of China's 

Belt and Road Strategy [M]. Shanghai//Shanghai People's Publishing House, 2015. 354 p] 
5. 推动共建丝绸之路经济带和21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动[M].国家发改委，外交部， 商务部， 2015(3). [The 

vision and actions to promote the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road [M]. //National Development 
and Reform Commission, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Commerce, 2015(3).] 

6. 冯宗宪. (2014). 一带一路构想的战略意义. 光明日报.. [Feng Zongxian. The strategic significance of the Belt and Road 
Initiative// Guangming Daily 20 oct. 2014.] 

7. Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. (2013). paragraph 29 
8. Jinping Xi, Boao Forum for Asia. (May, 2015). Retrieved from  
http://news.xinhuanet.com/politics/ 2015-03/28/c_1114794507.htm. 
9. Jinping Xi, Davos World Economic Forum. (2017). Retrieved from 
http://wap.chinadaily.com.cn/ 2017-01/17/content_27982053.htm. 
 
 

Г.М. Дуйсен, Д.А. Айтжанова 
Институт востоковедения им. Р.Б. Сулейменова 

 
К ВОПРОСУ МНОГОВЕКТОРНОГО РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ В ФОРМАТЕ 

КАЗАХСТАНСКО-ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
 
 

В статье проводится анализ становления и развития отношений между странами Европейского 
Союза и Республикой Казахстан. Обозначены основные перспективные направления развития 
европейского вектора во внешней политике РК. 

Ключевые слова: международная экономика, внешняя политика Республики Казахстан, 
Европейский Союз, международное экономическое сотрудничество. 

 
 С момента обретения независимости перед Казахстаном как полноправным членом мирового 

сообщества возникла необходимость формирования внешней политики и налаживания 
взаимоотношений с другими государствами мирового и регионального сообщества. Выстраивание 
внешнеполитической стратегии республики проходит в свете таких масштабных явлений, как 
глобализационные процессы, новый этап раздела сфер влияния (вследствие распада СССР) и передел 
образовавшихся перспективных экономических рынков. Кроме того, возникли и другие факторы, 
оказывающие влияние на внешнеполитический курс страны. Так, Казахстан находится в центре 
Евразийского континента, в котором сталкиваются интересы важнейших субъектов международных 
отношений, повышающие стратегическую важность геополитического расположения страны. Также 
стратегически важно то, что наша республика обладает значительным запасом природных ресурсов и 
углеводородного сырья, транспортно-логистическим потенциалом. 

Вследствие данных факторов и предпосылок Казахстан избрал курс на многовекторную внешнюю 
политику, что и отмечено Президентом РК Н.А. Назарбаевым [1]: «Казахстан, в силу своего 
геополитического положения и экономического потенциала, не вправе замыкаться на 
узкорегиональных проблемах. Будущее Казахстана и в Азии, и в Европе, и на Востоке, и на Западе. 
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Взаимопонимание между Востоком и Западом зиждется на знании особенностей друг друга и содержит 
в себе огромные возможности, которые предстоит обратить на благо наших стран и народов». 

Одно из ключевых мест в многовекторной политике Казахстана занимает Европейский Союз (ЕС), 
являющийся приоритетным направлением торгово-экономического взаимодействия. Перспективность 
и необходимость развития отношений с ЕС для Казахстана определяется ролью и местом этого союза 
в европейской и мировой политике, а также экономике, образовании и культуре. ЕС является 
крупнейшим торговым партнером Казахстана, на долю которого приходится более ⅓ внешней 
торговли страны.  

Экспорт Казахстана в ЕС составляет в основном продукция минерально-сырьевого комплекса 
(горно-металлургического, нефтегазового, топливно-энергетического), химической промышленности 
и продовольственных товаров. Казахстан импортирует из ЕС машинное и транспортное оборудование, 
лекарственные препараты, а также химическую продукцию, пластмассовые изделия, медицинские 
оборудование, мебель.  Государства Европы являются одним из основных источников инвестиций в 
экономику Казахстана, на долю которого приходится более 50% прямых иностранных инвестиций в 
РК. 

Правовая основа для сотрудничества между ЕС и Казахстаном была заложена 23 января 1994 г. с 
подписанием Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое вступило в силу только в 1999 г. и 
определило отношения двух сторон в политической, экономической и культурно-гуманитарной 
сферах. Данные типовые соглашения были заключены со всеми странами Центральной Азии; к концу 
этого столетия наметилась тенденция к расширению участия Европы в политике Центральной Азии и 
Каспийского региона [2]. В 2014 г. Республикой Казахстан принята концепция внешней политики до 
2020 г., в которой указывалась важность европейского вектора. В этом документе выделены 
стремления Казахстана к развитию полномасштабных отношений с ЕС как крупнейшим торгово-
экономическим и инвестиционным партнером Казахстана и отмечена необходимость заключения 
нового соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве и либерализации визового режима. 
Таким образом, стороны достигнута договоренность об усилении всестороннего сотрудничества, и 21 
декабря 2015 г. было заключено Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве [3], что 
предоставило возможности для укрепления политического диалога в области правосудия и внутренних 
дел и других областях и способствовало развитию взаимной торговли и инвестициям. 

Приоритетными направлениями совместной работы в рамках соглашения о партнерстве и 
сотрудничестве между РК и ЕС остаются взаимная торговля и обеспечение доступа казахстанской 
продукции на европейские рынки, энергетика, транспортные коммуникации, медицина, экология, 
наука и образование, инновационные технологии, процессы демократизации и вопросы прав человека 
и т.д. В настоящее время Евросоюз занимает лидирующие позиции торгового партнера РК. В свою 
очередь Казахстан стал вторым по значению, после России, экономическим партнером Объединенной 
Европы в СНГ.  

Казахстан, являясь молодым суверенным государством, нуждался в поддержке мировых держав и 
авторитетных международных организаций, в т. ч. Организации по Безопасности и Сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ). Международное сообщество также было заинтересовано в расширении зоны своего 
влияния путем налаживания прагматичных, доверительных отношений с Казахстаном, ставшим после 
развала СССР обладателем 4-го по мощи в мире ядерного арсенала. Как участник ОБСЕ с января 1992 
г., Казахстан активно продвигает инициативы по укреплению сотрудничества в целях поддержания 
мира в зоне ответственности ОБСЕ. Важным для Казахстана в рамках ОБСЕ стало 
председательствование РК в 2010 г., что явилось своего рода катализатором процесса реформ по 
дальнейшей либерализации и открытости казахстанского общества, доказательством позитивных 
преобразований, готовности соответствовать высоким стандартам качества жизнеобеспечения. 

В настоящее время успешно работает целый ряд специально созданных органов взаимодействия 
РК-ЕС, включая Комитет парламентского сотрудничества. Европейские эксперты также высоко 
отмечают роль Ассамблеи народа Казахстана в реализации межнациональной политики и уникальный 
опыт республики в сфере обеспечения межэтнического и межконфессионального согласия.  

ЕС поддерживает проводимые в Казахстане правовые реформы, в частности, в сфере финансового 
и технического сотрудничества и реализации конкретных проектов, финансируемых в рамках 
Европейского инструмента содействия демократии и правам человека. Бюджет в 1 млн. €/год дает 
возможность ЕС финансировать проекты в РК, обусловливающие развитие плюралистической 
политической системы и укрепление роли гражданского общества. Между РК и ЕС осуществляется 
межгосударственное сотрудничество в сфере охраны окружающей среды, а также по проблемам 
защиты прав человека. 
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Интересы ЕС распространяются также на каспийскую нефть и газ, особенно в свете того, что в 
перспективе ожидается значительное увеличение нефтедобычи в бассейне Каспийского моря и 
повышение роли каспийских энергоресурсов в мировом энергоснабжении. Как известно, потребление 
нефти в Европе быстро растет, в связи с чем актуальна задача диверсификации источников 
европейского энергопотребления. Страны ЕС в части решения инфраструктурных вопросов в регионе 
намерены соединить европейскую газовую систему с каспийским пространством.  

В сфере торгово-инвестиционного сотрудничества с ЕС Казахстан представляется страной, 
перспективной для экономического роста. Согласно оценке Европейского Банка Реконструкции и 
Развития (ЕБРР), из общего объема прямых иностранных инвестиций (ПИИ), привлеченных в СНГ, на 
долю Казахстана приходится ¼ часть. В соответствии с Соглашением о партнерстве и сотрудничестве, 
Казахстан предоставил европейскому бизнесу благоприятный климат для деятельности: свободное 
передвижение ПИИ, осуществление платежей за услуги в свободноконвертируемой валюте и проч. В 
рамках ЕС можно выделить главных инвестиционных партнеров (Великобритания, Германия, Италия, 
Нидерланды, Франции), в отношении которых РК проводит политику, основанную на взаимовыгодных 
интересах и сотрудничестве, что обусловливается достаточным экономическим потенциалом, мощной 
ресурсо-сырьевой базой.  

Особенностью европейских инвестиций в РК является его концентрация в минерально-сырьевом 
секторе страны [4]. В отраслевом разрезе динамика  ПИИ выглядит следующим образом – рис. 1. 
Основной формой привлечения ПИИ в РК из ЕС являются совместные предприятия. 

Следующим приоритетным направлением сотрудничества между ЕС и РК является сфера 
безопасности, при этом основное внимание уделяется вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму, нелегальная миграция и трафик наркотиков, устранением угроз нестабильности в 
Центрально-Азиатском регионе. 

 

 
 
Разработано авторами 

 
Рис. 1 – Динамика ПИИ из ЕС в РК 

 
Для решения данных вопросов  правомерно усилить консультационные связи по всему спектру 

общих проблем в интересах укрепления европейской и казахстанской безопасности. В данном 
направлении реализуются следующие программы: Программа по управлению границами в 
Центральной Азии (BOMCA) и Программа действий по борьбе против наркотиков в Центральной Азии 
(CADAP). 

В современных геополитических условиях страны ЕС предприняли целенаправленные меры по 
распространению и утверждению своего влияния в регионе через крупномасштабные программы 
экономической помощи и укрепление режима ОБСЕ. Свои цели ЕС достигает также посредством 
международных и европейских организаций и институтов (ОБСЕ, Совет Европы, Европарламент, 
Европейская Комиссия, Комиссариат ООН по беженцам и т. д.). 

Учитывая острую экологическую ситуацию в странах ЕС и Казахстане одним из актуальных 
вопросов в Казахстанско-Европейском сотрудничестве является реализация проекта «Зеленая 
экономика», который был принят по инициативе президента РК Н.А. Назарбаева 30 мая 2013 г. 
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Понятие «Зеленой экономики» характеризует отрасли экономики и институциональные механизмы, 
улучшающие окружающую среду и экологическое качество жизни на экономически выгодной и 
долгосрочной основе, включая опосредованную экономическую эффективность, сокращение бедности 
и обеспечение широкого доступа населения к чистой энергии, воде и устойчивым земельным ресурсам. 

В 2015 г. ЕС и РК одобрили проект по поддержке перехода РК к модели зелёной экономики, в 
реализация которой выделяется 3 этапа [5]: 

Разработано авторами 
Рис. 2 – Этапы реализации Зеленой экономики в РК 

Данный проект финансируется ЕС и осуществляется Программой развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН). 31 октября 2018 г. состоялась заключительная конференция проекта 
“Поддержка Казахстана для перехода к модели зеленой экономики”, а также презентации пилотного 
проекта «Строительство высокотехнологичной теплицы в условиях «холодного» региона Республики 
Казахстан – город Астана». Кроме того в РК активно реализуются следующие программы ЕС:  

 
 

Разработано авторами 
Рис. 3 – Программы ЕС в РК 

Таким образом, в заключение следует отметить, что политические векторы нашей республики в 
европейском направлении ориентированы на достижение длительных стабильных и устойчивых 
тенденций. Во главу вектора казахстано-европейского партнерства заложены вопросы безопасности, 
которые всегда были одной из основных тем сотрудничества в рамках Казахстан - ЕС.  

Казахстан и Европейский Союз имеют большой потенциал развития торгово-экономических и 
политических отношений. Внешнеполитические и -экономические интересы РК связывает с развитием 
долгосрочных отношений с ЕС. В соответствии с этим зарубежные специалисты называют Казахстан 
ключевым партнером Европы в Центральной Азии. Наша страна признается ЕС как состоявшееся 
государство, нацеленное на обеспечение высокого уровня жизни населения и проводящее активную и 
сбалансированную внешнеполитическую деятельность.  
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Әшімхан Д.Е., Батырхан Б.Ш. 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ.  

 
 «АБАЙ ЖОЛЫ» РОМАН-ЭПОПЕЯСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ БАС КИІМ АТАУЛАРЫНЫҢ 

ПАРСЫ ТІЛІНЕ АУДАРЫЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Мақалада Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясында кездесетін қазақ халқының ұлттық 
бас киім атауларының парсы тіліне аударылу мәселесі қарастырылады. Бұл мақалада қазақ халқының 
мәдени ерекшеліктерінің, көшпелілер мәдениеті көрінісінің құрамдас бөлігі болып табылатын киім 
атауларының парсы тіліне қандай әдіс-тәсілдер арқылы аударылғаны сараланды және талданды.  Осы 
талдаудың негізінде қарастырылған тағам атауларының әрқайсысының аудармасының ең сәтті 
нұсқасын анықтауға әрекет жасалды.  

Түйін сөздер: «Абай жолы», ұлттық бас киім атаулары, парсы тілі, ұлттық нақыштағы сөздерді 
аудару.  

 
В статье рассматривается проблема перевода названий казахских национальных головных уборов, 

которые встречаются в романе-эпопее Мухтара Ауэзова «Путь Абая», на персидский язык. В данной 
статье проанализированы названия казахских национальных головных уборов, а также способы и 
методы их перевода на персидский язык. На основании данного анализа была сделана попытка 
определить наиболее удачный вариант перевода рассмотренных примеров.  

Ключевые слова:  «Путь Абая», национальная одежда, перевод названий головных уборов, 
персидский язык, перевод реалий.  

 
The article examines the problem of translating the names of national Kazakh clothes that are found in the 

epic novel by Mukhtar Auezov, “The Path of Abay”, into Persian. The names of Kazakh clothes, as well as 
methods for their translation into Persian were analyzed in this article. Based on this analysis, an attempt was 
made to determine the most successful translation of the considered examples. 

Key words: «The Path of Abai», the names of national clothing, Persian, culture-specific items, translation 
of culture-specific items.  

 
Әр этностың ұлттық киімі өзінің шаруашылығын, тұрмыстық өмірін, ұлттық дәстүрін, мәдени 

ерекшелігін, ұлттық мінезін, ұлттық дүниетанымын танытады. Киім-кешек адамдарға әлеуметтік және 
этикалық қызмет атқарады. Адамның үстіндегі киіміне қарап әлеуметтік жағдайын, жыныстық 
ерекшелігін, жас мөлшерін, этникалық ортасын аңғаруға болады. Осыған байланысты қазақ халқының 
ұлттық киімдері жас және жыныс ерекшеліктеріне сәйкес мынадай түрлерге бөлінеді: сәби киімі 
(иткөйлек, сылау тақия), бала киімі (кепеш, малақай, құлақшын, жейде, дамбал, шалбар, етік, бешпент, 
шапан), бозбала киімі (тақия, етік, жейде, шалбар), бойжеткен киімі (желбіршекті көйлек, тақия, 
кәзекей), қалыңдық киімі (сәукеле, желек), келіншек, бәйбіше киімі (көйлек, кимешек, жаулық, камзол, 
кебіс, мәсі, көкірекше), күйеу, жас жігіт, ақсақал киімдері (шапан, ішік, бешпент, сырма шалбар, ақ 
жейде, дамбал, саптама етік, кебіс, мәсі) т.б. Сол сияқты той, жиын, аза кезінде киетін киім түрлері де 
болған. Киім сонымен бірге этникалық (рулық, жүздік, аймақтық т.б.) және жалпы ұлттық 
ерекшеліктерді бейнелейді [1, 66-67]. Демек, этностың өткен жолы тілдің этномәдени қорында 
сақтаулы. Сондықтан да қазақ халқы туылғанда «ит көйлектен» бастап, өлгенде «ақыретке» дейін 
денесін киім-кешекпен қымтап, адам өмірі үшін аса маңызды киімнің жасалуына үлкен мән берген. 
Оны қажетіне тұтына білуіне этностың талғамы мен танымы өте жоғары болған [2].  

Ұлттық бірегейлік – халықтың ерекшеліктерінің көрсеткіші. Әр ұлттың мәдени болмысының 
көрсеткіштерінің бірі сол халықтың ұлттық киімдері болып табылады. Қазақ халқының ұлттық 
киімдеріне тарихи, экономикалық, әлеуметтік және климаттық жағдайлар әсер етті. Әдетте киім 
жылдың төрт мезгіліне арналып тігілген. Ғасырлар бойы қазақтың ұлттық киімдері қарапайымдылық 
пен ыңғайлылығымен ерекшеленді. Халықтың барлық сегменттері үшін белгілі бір әлеуметтік 
топтарды реттеуді жүзеге асыратын жалпы нысанымен сипатталды. Киімге аң терісі, кесте және 
әшекейлермен безендіру көрік берді. Киімдерді тігуде қолданылатын дәстүрлі материалдарды қазақтар 
өздері жасаған, оған былғары, жүн, жұқа киіз, маталар жатады. Сондай-ақ, киім-кешек импортталған 
жібек, барқыт, баршын сияқты маталардан да тігілген. Сондай-ақ мақта мата кеңінен қолданылды.  

«Бөрік» сөзінің аударылуы  



167 

Ұлтымыздың бас киімдерінің тағы бірі - бөрік. Бөріктің сырты мақпал, пүліш, барқыт сияқты 
қымбат маталардан тігіледі. Оның жазғы, қысқы түрлері де болады. Жиегіне қымбат бағалы аң және 
мал терілері ұсталады. 

«Бөрік» сөзінің орыс және парсы тілдеріне қалай аударылғанын қарастырайық. Төмендегі 
мысалдардан бөрік сөзінің орыс тіліне «шапка», «шапочка», «девичьи шапочки» деп генерализация 
әдісі арқылы  аударылғанын көруге болады. Ал парсы тіліне орыс тілінен сөзбе-сөз аударылған: کاله 
(бас киім), کاله کوچک (кішкентай бас киім), کاله ھای دخترانھ (қыздар киетін бас киім).  

Түпнұсқа: «Қоңыр жүзi қызарып, төмен қарап қысыла күле берiп, бөркiн айналдыра бастады.» [3, 
5] 

Орыс тіліндегі аударма: 
«Смуглое лицо подростка раскраснелось от сдерживаемого смеха и он, опустив голову, начал 

вывертывать свою шапку.» [7, 23]  
Парсы тіліндегі аударма: 

  [12 ,9]شد.  کالھشاخت و سرگرم مرتب کردن سرش را پایین اند
«Тымақ» сөзінің аударылуы 
Тымақ - ерлердің қысқы бас киімі. Оны аңның, малдың терісінен тігеді. Тымақтың мынадай түрлері 

болады: түлкі тымақ, елтірі тымақ, сеңсең тымақ, пұшпақ тымақ. 
«Абай жолында» кездесетін тымақ сөзінің орыс және парсы тілдеріндегі нұсқаларында қалай 

тәржімаланғанын қарастырып көрейік. «Тымақ» сөзі орыс тіліне көп жағдайда «шапка» және 
«малахай» сөздерімен берілген. Алайда, романның орыс тіліндегі нұсқасында «тымақ» сөзі бір жерде 
транслитерация арқылы «тымак» деп аударылған екен: «Базаралы, который приехал на тощем коне и 
в поношенной одежде, сшить новый чапан, тымак и кожаную обувь.» [7, 411]. 

 Ал парсы тіліне генерализация әдісі арқылы тек کاله (бас киім) деп аударылыпты. Бұл жағдайдан 
«тымақ» сөзінің парсы тіліне қазақтың басқа да ұлттық бас киім атаулары (бөрік, тақия, кимешек) 
сияқты жалпылама бір ғана کاله (бас киім) сөзімен тәржімаланғанын көруге болады.  

Түпнұсқа: 
«Жұмабайдың қалың қара тымағын көзіне қарай баса кигізіп жіберіп, сол сәтте шоқпарға 

жармасты.»  [3, 5]  
Орыс тіліндегі аударма: 
«Незнакомец, не дав времени вытащить из-под колена дубинку, налетел на старика и быстро 

надвинул ему на глаза его широкополую черную шапку.» [7, 22] 
Парсы тіліндегі аударма: 

گشاد لبھ دار سیاه وی را بر روی دیدگانش کشید. کاله عت بھ سویش حملھ برد و بھ سر [9, 12] 
«Сәукеле» сөзінің аударылуы 
Сәукеле – қыздардың ұзатыларда, келін болып түсерде киетін көп әшекейлі, қымбат бағалы, сәнді 

бас киімі. Жұқа ақ киізден сырылып тігіліп, сырты қызыл шұғамен тысталады. Қымбат бағалы аң 
терісімен әдіптеліп, алтын, күміс, моншақ әшекейлер тағылады. Жоғары жағы жіңішкеріп, төбесіне үкі 
қадалады. Тірсекке түсетін асыл тасты, оқалы бау тігіліп, бетті көлегейлейтін желекті болады [11].  

«Сәукеле» сөзі орыс тіліне «свадебный убор» деп аударылыпты. Ал парсы тіліне мүлдем 
аударылмай қалған. 

Түпнұсқа:«Үмітейдің сәукелелі бойына шашуларын шашып, игілік тілекпен қабыл етіп жатты.» [4, 
231] 

Орыс тіліндегі аударма: 
«Молодежь, девушки, невестки и пожилые байбише аула встретили новую келин добрыми 

пожеланиями и осыпали ее голову, увенчанную свадебным убором, всевозможными подарками.» [7, 
474] 

Парсы тіліндегі аударма: 
 [695 ,9] دختر و پسرھای جوان و زنان سالمند اوبھ از گلین تازه با دعای خیر استقبال کردند و ھدایای زیادی تقدیمش کردند.  

«Тақия» сөзінің аударылуы 
"Тақия" – барқыт, қамқа немесе оқалы паршадан жасалған жеңіл жазғы бас киім. Ежелгі уақытта 

олардың шетін құндыз, кәмшат, тиін терісімен жиектеп тігіп, күміс және алтын тоқыма баумен 
әшекейлеген [12].  

«Абай жолында» кездесетін «тақия» сөзі орыс тіліне «тюбетейка», «казахская тюбетейка», 
«шапочка», «ермолка» деп аударылған. Ал парсы тіліне کاله نوک تیز قزاقی (сөзбе-сөз: үшкір ұшты бас 
киім),   عرقچین (арахчин) және   کاله (бас киім) деп аударылған.  Парсы тіліндегі аудармасында «тақия» 
сөзін کاله (бас киім) деп генерализация тәсілімен және عرقچین (арахчин) деп баламалы эквивалент 
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арқылы аударылған. «Арахчин» сөзінің парсы-орыс сөздігіндегі аудармасы: тюбетейка, шапочка деп 
берілген.  

Арақчин – әзірбайжан халқының ұлттық бас киімі. Арақчин Әзірбайжан ерлер мен әйелдердің 
ұлттық киімдерінің бөлігі болып табылатын бас киімдердің ең көп таралған түрлерінің бірі болды. Бұл 
бас киім Әзірбайжанда XVI және XVII ғасырларда өте танымал болды. Арақчин тақия емес, бірақ оның 
формасы Орталық Азия тұрғындары киетін тақияға ұқсас. Тек арақчиннің пішіні дөңгелек. 
Әзірбайжанда арақчинді әдетте ғимарат ішінде киеді. Егер сыртқа, көшеге шықса, арақчиннің үстінен 
негізгі бас киімді киеді.  

«Арақчин» сөзі қазақтың тақиясының абсолютті эквиваленті бола алмайды. Бірақ бұл жағдайда 
парсы тілді оқырмандарға түсінікті «арақчин» деген сәйкестік балама арқылы аударылыпты.  

Түпнұсқа: «Басында сұрғылт түсті сырма тақиясы бар.» [3, 101] 
Орыс тіліндегі аударма: 
«Стеганная в узкую полоску казахская тюбетейка стального цвета не могла скрыть его большой 

лысины.» [7, 105] 
Парсы тіліндегі аударма: 

 [152 ,9].  بھ رتگ خاکستری اش قادر نبود طاسی سرش را پنھان دارد کاله نوک تیز قزاقی
Түпнұсқа: «Басында қажы сапарынан киіп қайтқан шошақ төбе ақ тақиясы бар. Иығында сырма 

жаға, Тобықты елі кимейтін жұқа жібек ақ шапан.» [3, 128] 
Орыс тіліндегі аударма: 
«На голове его была привезенная из Мекки белая ермолка, на плечах — белый шелковый чапан со 

стеганым воротником, какой тоже не носили тобыктинцы.» [7, 400] 
Парсы тіліндегі аударма: 

 ,9].  ره آورد مکھ بود و روی شانھ ھایش باالپوش سفید ابریشمی با یقھ ای بخیھ دوزی شده، تحفھ دیاری دور عرقچینروی سرش 
590] 

«Кимешек» сөзінің аударылуы  
Келесі бір мысал «кимешек» сөзінің аудармасы. Кимешек –қазақ әйелдерінің дәстүрлі ұлттық 

бас киімі. Кимешек ақ матадан тігіліп, жиегі астарланады. Кимешек жас ерекшелігіне қарай 
көркемделеді. Кимешек — көбінесе, ақ матадан немесе, ақ жібектен тігілетін бас киім. Кимешек басты, 
кеудені, арқаны жауып тұратын болған. Оның жиектерін көмкеріп кестелейді. 

«Кимешек» орыс тіліне «головные повязки»,  «головной платок», «головной убор» деп, ал кейбір 
жерлерінде «кимешек» деп транслитерация тәсілі арқылы аударылған. Орыс тіліне «кимешек» сөзі 
транслитерация арқылы аударылған жерінде сол сөзге сілтеме беріліп, кітап соңына мынандай 
түсіндірме берілген: «Кимешек — головной убор замужней женщины, большой белый платок с 
вырезом для лица.» [7, 610].  

Ал романның парсы тіліндегі нұсқасында «кимешек» сөзі ملیلھ دوزی کاله  (kolah-e malileduzi) бұл 
тіркестің парсы тіліндегі мағынасы - «алтынмен көмкерілген бас киім», کاله  (бас киім),  چارقد  
(әйелдердің басына тағатын орамалы) және  قیمشق  деп аударылған. Бірақ осы соңғы аудармасында 
«кимешек» сөзін неліктен قیمشق деп аударылғаны түсініксіз. Осы мысалда «кимешек» сөзін 
транслитерация әдісі бойынша  کیمشک деп аударып, харакат таңбаларымен жазу жөн сияқты. Себебі 
транслитерация әдісі бойынша бір тілдегі әріптердің екінші тілдегі сәйкес келетін әріптерімен 
таңбаланып жазылуы керек.  

Түпнұсқа: «Ақ шаршы, кестелі кимешектерін әсем ғып салған күлкіші келіншектер де көп.» [3, 
270] 

Орыс тіліндегі аударма: 
«Веселые и нарядные молоденькие женщины в затейливо расшитых головных повязках 

заразительно смеялись.» [7, 234]  
Парсы тіліндегі аударма: 

  [349 ,9]  .  بر سر، ھمگی شادمانھ می خندیدندھای خوش نقش و نگار  کالهزنان جوان و خوش لباس 
Түпнұсқа: «Мүкіс тартқан кәрі құлағының үстіндегі кимешегін кейін жиырып қойып, басын 

жоғары көтере бере, құлағын төсей түседі.» [4, 54] 
Орыс тіліндегі аударма: 
«Выпростав из-под головного платка ухо и подняв голову, она старается уловить песню.» [8, 346] 
Парсы тіліндегі аударма: 

تیز کرد و سرش را باال گرفت.   چارقدشزن پیرگوش ھایش را از زیر  [10, 524] 
«Абай жолы» роман-эпопеясының басқа тілдерге аударылуын зерттеу де маңызды жайт, себебі 

онда бір ұлттың тұтас өмірі бейнеленген. Мұндай шығарманы басқа тілге аудару аудармашыдан үлкен 
жауапкершілікті, көп ізденісті талап етеді. Аудармашының түпнұсқа тілін білуі немесе жетік білмеуі 
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аударма сапасына әсер етеді. Әсіресе көркем әдебиетті аударғанда аудармашы түпнұсқа тілінің 
ерекшеліктерін, ұлттың тарихи, мәдени ерекшеліктерін, ұлттық нақыштағы сөздердің ұғымын дұрыс 
түсінуі керек. М. Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясында кездесетін ұлттық киім атауларының 
парсы тіліне аударылу ерекшеліктерін зерттеген кезде, бұл үлкен шығарманы тәржімалау жұмысымен 
қазақ ұлтының мәдениетімен етене таныс, шеберлігі шыңдалған, қазақ тілін жетік білетін 
аудармашылар айналысу қажеттігі байқалады.  
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ТӘРБИЕЛІК МАЗМҰНДАҒЫ АНИМАЦИЯЛЫҚ ФИЛЬМДЕРДІ АУДАРУДЫҢ 
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В статье рассматриваются основные вопросы перевода анимационных фильмов. Даны основные 
понятия прагматики и принципы перевода анимационных фильмов с ее использованием. 
Затрагиваются прагматические аспекты перевода анимационных фильмов. Описаны типы адаптации в 
практике перевода, приведены основные критерии рассмотрения прагматического аспекта перевода.  

Ключевые слова: анимация, фильм, прагматизм, перевод, адаптация 

Мақалада анимациялық фильмдерді аударудың негізгі мәселелері талқыланады. Прагматиканың 
негізгі ұғымдары және оны қолданумен анимациялық фильмдерді аудару принциптері берілген. 
Анимациялық фильмдерді аударудың прагматикалық аспектілері қарастырылған. Аударма 
тәжірибедегі бейімделу түрлері сипатталған, аударманың прагматикалық аспектісін қарастырудың 
негізгі критерийлері келтірілген. 

Түйінді сөздер: анимация, кино, прагматизм, аударма, бейімдеу 

The article discusses the main issues of translation of animated films. Given the basic concepts of 
pragmatics and principles of translation of animated films with its use. The pragmatic aspects of the translation 
of animated films are affected. The types of adaptation in translation practice are described, the main criteria 
for considering the pragmatic aspect of translation are presented. 

Keywords: animation, film, pragmatism, translation, adaptation 

Анимацияланған фильмдердің танымалдылығына қарамастан, қазіргі уақытта анимациялық 
фильмдерді аудару сапасын бағалау үшін аударма теориясында біріңғай бағалау критерийі жоқ. 
Жоғары сапалы аударма баламалы және жеткілікті деп жіктеледі, сапасыз аударма қарапайым және 
еркін деп жіктеледі. Баламалы аударма осы мақсатқа жету үшін эквиваленттің барынша мүмкін 
деңгейінде аудару актісінің прагматикалық міндеттерін қамтамасыз етеді. Аударманың бұл түрі осы 
типтегі мәтіндерге қойылған жанрлық-стилистикалық талаптарды сақтай отырып және әлеуметтік 
танылған стандартты аударма стандарттарына сәйкес нормаларды бұзуға жол бермейді [1].  

https://e-history.kz/kz/contents/view/2112
https://e-history.kz/kz/contents/view/2112
https://www.soyle.kz/article/view?id=18
https://informburo.kz/kaz/aza-bas-kimd-nege-adr-ttan.html
mailto:Zhamal1957@mail.ru
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Баламалы аударма – бұл шет тілінің мазмұнын баламалық деңгейлердің бірінде түпнұсқалық етіп 
шығаратын аударма. Баламалы және жеткілікті аудармалар арасындағы айырмашылық, толық балама 
аудармаға үшін максималды талапты білдіреді. Жеткіліктік - бұл әртүрлі онтологиялық мәртебесі бар 
санат, өйткені ол түпнұсқадағы барлық коммуникативтік және функционалды мазмұнды толыққанды 
беруді жиі өткізбейтін нақты аударма практикасына сүйенеді [2].  

Төмен сапалы аударма белгілеуінде қарапайым және еркін аудармалар ерекшеленеді. Қарапайым 
аударма – бұл сөйлемнің құрылымын өзгертпестен аудару және сөз тәртібінің елеулі өзгерісі болмауы. 
Әрқашан түпнұсқа ойының бұрмалануына алып келетін еркін аударма көбінесе жалпы сөздің 
мағынасын ескерместен негізгі немесе жалпыға ортақ мағынаны аударғанда ағылшын сөзін қолдануға 
негізделген.  

Тәрбиелік мазмұндағы анимациялық фильм мәтіннің тұтастығы мен дәйектілігін қамтамасыз ететін 
ауызша және ауызша емес жүйелерден тұрады, яғни ауызша және ауызша емес жүйелер бөлек-бөлек 
анимациялық фильмнің барлық ақпараттық жүктемесін жеткізе алмайды. Аудармашы анимациялық 
фильмнің ауызша емес құрамдас бөлігімен тікелей жұмыс істейді, яғни түпнұсқалық репликамен бірге 
орнату парақтарын жазбаша аударуды қамтамасыз етеді яғни түпнұсқалық репликамен бірге орнату 
парақтарын жазбаша аударуды қамтамасыз етеді. Алайда, анимациялық фильмнің ауызша және 
ауызша емес жүйелері мәтіннің тұтастығы мен келісімділігі қамтамасыз етілгендіктен, ауызша 
дубляждағы ауызша жүйені аудару кезінде анимациялық фильмнің ауызша емес жүйесін ескере 
отырып, жеткілікті аудармаға қол жеткізудің негізгі шарттарының бірі болып табылады [3].  

Мәтіннің аудармасында оның прагматикасы маңызды рөл атқарады.   
Неміс ғалымы А. Нойберттің аударма теориясына ең маңыздысы ретінде прагматикалық аспектін 

еңгізді. Өзінің «Аудармадағы прагматикалық аспектілері» атты жұмысында ол жеткілікті аударма 
жасау үшін, түпнұсқадағы прагматикалық потенциалдың сақталуын қажет ететін постулатты 
мәлімдеді, себебі мәтіннің грамматикалық және семантикалық ерекшеліктері мәтінді аударма ретінде 
анықтамайды, өйткені олар аударма тіліне қатысты және түпнұсқадан тек прагматика көшіріледі.  

Прагматикалық тұрғыда аударма үдерісі аудиторияның кеңеюі болып табылады. Нақтырақ 
айтқанда, аударма - тілдердің өздері немесе олардың мәтіндері арасында емес, бастапқы тілде 
сөйлейтіндердің және аударма тілін сөйлейтіндердің арасында әлеуетті қарым-қатынас жасау [4]. 

Аудармашының негізгі міндеттерінің бірі аударманың жеткіліктілігіне қол жеткізу болып 
табылады. Бұл үшін аударма кезінде тілдік емес факторларға назар аудару қажет, өйткені олардың 
көмегімен көбінесе аударылған мәтіннің басты идеясы анықталады. Әлемнің тілдік бейнесін 
адамдардың әртүрлі қабылдауына байланысты, аудармашы тілінің өкіліне қолжетімді болатын 
объектіні күтуге болмайды, бірақ бұған ұмтылу керек. Бастапқы мәтіннің мазмұнын жеткізу үшін 
аудармашы белгілі бір білім мен дағдыға ие болуы керек, сондай-ақ адресаттың сипаттамасын, 
байланыс жағдайын, сондай-ақ адресат пен адресат арасындағы қарым-қатынасты, назарға алу керек. 
Лингвистикада бұл процесс «аударманың прагматикалық аспектілері» деп аталады. 

Демек, аудармашы түпнұсқадағы прагматикалық потенциалды жаңғырту немесе оны өзгерту 
арқылы аударманың мақсатына байланысты рецепторға қажетті әсерге жетуді қамтамасыз етуі керек. 
Сондықтан аударманың прагматикалық аспектілерін зерттеу аударма теориясының басты 
міндеттерінің бірі болып табылады. 

Осындай әсер етудің сипаты үш негізгі фактормен анықталады:  
1) өтініштің мазмұны;  
2) хабардың қабылдануы өтініштің белгілерінің сипатына байланысты;  
3) сөздің прагматикалық әсері оның рецепторына байланысты. 
Мазмұны мен нысаны бойынша анықталған прагматикалық әсер толықтай іске асырылмауы немесе 

рецепторлардың кейбір түріне қатысты мүлдем орындалмауы мүмкін. Осылайша, өтініште нақты 
қарым-қатынаста жүзеге асырылатын прагматикалық әлеуеті бар деп айтуға болады. 

Жоғарыда айтылғандардан прагматикалық қатынастарды ескере отырып, бастапқы мәтіннің 
прагматикалық бейімделуі орын алады, яғни, түпнұсқа және аударылған мәтінді алушылар арасындағы 
әлеуметтік-мәдени, психологиялық және басқа да айырмашылықтарға белгілі бір өзгерістер енгізу. 

Көптеген жағдайларда фильмді аудару - бұл сөйлеудің аудармасы, яғни уақыт (хронометраж) және 
сөздің прагматикасы сияқты факторлар әсер етеді. Сондай-ақ фильмнің сценарийінде әрдайым 
отандық көрерменнің мүлдем білмейтін шындық (сленг, поэтикалық цитаталар, танымал адамдардың 
сөздері), сондай-ақ әртүрлі мәдени және әлеуметтік құбылыстар.  

Жеткілікті аударма үшін, аудармашы ең алдымен, нені, не үшін және кімге аударатыны түсінуге 
тиіс. Тәжірибелік тұрғыда бұл аудармашының алдымен көрермен болуы керек дегенді білдіреді, 
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сонымен қатар басқа тілдегі түпнұсқа мәтінін қайта құру сияқты белгілі бір дағдыларға және дәлме-
дәл аударманың айқын тұжырымдалған принциптеріне ие болу керек.  

Аударма тәжірибесінде мұндай бейімдеудің төрт түрі жиі қолданылады: 
1. Бірінші түрі - фильмді дұрыс түсінуді қамтамасыз етуі. Орташа рецепторға назар аудара отырып,

аудармашы жасалған аудармасы көрермендерде қажетті білімдердің болмауына байланысты түсініксіз 
болуы мүмкін екенін ескереді. Мұндай жағдайларда аудармашы көбінесе аударма мәтініне қосымша 
мәліметтерді енгізіп, жетіспейтін білімді толтырады.  

2. Екінші түрі түпнұсқаның мазмұнын дұрыс қабылдауды, аударма рецепторына бастапқы мәтіннің
эмоционалды әсерін жеткізуге бағытталған. Осындай бейімделу қажеттілігі туындайды, өйткені әрбір 
тілде осы тілдік топтың өкілдері арнайы бірлестіктер бар осындай объектілер мен жағдайлардың 
атаулары бар. Егер мұндай қауымдастықтар аударма барысында берілмесе немесе бұрмаланса, онда 
аударма мәтіндерінің және түпнұсқаның прагматикалық потенциалы мазмұнның баламалы ойнатуда 
да сәйкес келмейді.  

3. Арнайы рецепторға және нақты жағдайға арналған. Белгілі бір жағдайда аудармашы айтылғанын
емес, білдіргенін айтады. Аудармашы түпнұсқада қолданылғанға қарағанда қажетті нәтижеге қол 
жеткізу үшін басқа құралдар қажет деп шешеді. 

4. Кез келген аударма - белгілі бір мақсатқа жету үшін аудармашы жасаған мәтін. Көптеген
жағдайларда бұл мақсат аудармалардың жеткіліктілігін қамтамасыз ету болып табылады. 

Тәрбиелік мазмұндағы анимациялық фильмнің прагматикалық потенциалын тұтастай беру 
аудармашыдың негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. 

Аударманың прагматикалық аспектісін үш критерий бойынша қарастырған жөн: 
1) бастапқы мәтіннің прагматикалық мағынасын беру;
2) нақты аударма актісінің прагматикалық тапсырмасын орындау;
3) түпнұсқаның коммуникативті әсерін сақтау тұрғысынан прагматикалық аударма бейімделуінің

табысы [5]. 
Мәтінді прагматикалық орнату оның сипаттамаларымен анықталады: жанр, стиль, оны құру 

мақсаты, олар мәтіннің пішініне, материалдың таңдауына әсер етеді, және реципиентке осы 
сипаттамаларға негізделген мәтін түрін анықтауға мүмкіндік береді.  

Аударма авторы өзінің прагматикалық көзқарасын іске асырып, мәтінді түзетеді. Көрерменге 
прагматикалық ықпал ету үшін тіл белгілерін таңдағанда, ол таңдалатын сөздердің прагматикалық 
мәндерін ескеруі керек. 

Алдымен прагматикалық аударма әлеуеті қарастырылуы керек, өйткені талап етілетін 
коммуникативті әсерге қол жеткізу адресаттың реакциясымен анықталады. 

Байланыстың міндеттерін ескере отырып, автор мәтіннің тілдік бөлімшелерін олардың арасындағы 
қажетті семантикалық байланыстар орнатылатындай етіп ұйымдастырады. Осылай жазылған мәтін 
қажетті прагматикалық әлеуетке, реципиентке белгілі бір коммуникативті әсер ету қабілетіне ие 
болады.  

Кез-келген мәтіннің прагматикалық потенциалы оның нысаны мен мазмұны бойынша анықталады 
және автордан тәуелсіз, сондықтан бұл потенциал объективті деп саналады. Бірақ анимациялық 
фильмнің аудиториясына жасалған әсері оның прагматикалық потенциалына ғана емес, сонымен қатар 
көрерменнің, оның білімі мен мәдени деңгейіне де байланысты.  

Бірінші ақпарат қабылдау кезеңде аудармашы өзі реципиент болады. Сондықтан, түпнұсқалық 
мәтіннен максималды ақпараттарды алу үшін, олар өздерінің ана тілінде сөйлейтіндері сияқты мәдени 
дәстүрлерді бірдей білуі керек. 

Аудармашы, кез-келген басқа көрермен сияқты, фильмге өзінің жеке көзқарасымен ие. Бірақ 
тіларалық делдал рөлін ескере отырып, ол түпнұсқадағы прагматикалық потенциалды аударудағы 
оның дәлдікке қатынасының әсерін барынша азайтуға тырысуы керек, яғни прагматикалық тұрғыдан 
бейтараптық болуы керек [6]. 

Осылайша, анимациялық фильмдерді аударудың негізгі талаптары оның түпнұсқадағы 
коммуникативтік-прагматикалық эквиваленты болып табылады, себебі ол коммуникативті эффектіні 
беруді білдіреді және осыған байланысты байланыс мәтінінің контексінде іргелі болып табылатын 
бастапқы мәтіннің аспектісін бөлектеуді білдіреді. Анимациялық фильмдерді аударғанда, бұл талап 
әсіресе маңызды болып келеді. Сонымен қатар, фильмнің көрерменге әсер ететін коммуникативті әсері 
негізінен айқын емес, сонымен қатар кейіпкерлердің сөйлеуінде жасырын идеялар мен мағыналарды 
беру дәлдігімен анықталады. 

Тәрбиелік мазмұндағы анимациялық фильмдердің аудармалары, кез-келген басқа аудармалар 
сияқты түпнұсқадағы толық алмастырғыш ретінде қызмет етуге арналған, бұл ауыстыруды ақтау үшін, 
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эквиваленттің белгілі бір деңгейіне жету керек. Аудармашы бастапқы мәтіннің прагматикалық 
әлеуетін сақтауға, жіберілген хабармен жеке келісімді немесе келіспеушіліктерді азайтуға назар 
аударуы керек [7]. 

Прагматикалық потенциалды сақтап қалу көбінесе аудармаға түпнұсқа мәтіннің аударылуының 
эквиваленттік қасиеттерімен қамтамасыз етіледі. Алайда, алушы басқа мәдениетке тиесілі 
болғандықтан, балама аударма әрдайым ең лайықты болмайды. Мұндай жағдайда аудармашы мәтінді 
қажетті деңгейде өзгерту арқылы прагматикалық аударманы бейімдеуі керек. 

Осы зерттеу тәрбиелік мазмұндағы анимациялық фильмдердің прагматикалық аудармасының 
ерекшеліктерін зерттеуге арналған. Зерттеуде анимациялық фильмдердің негізгі ерекшеліктері 
зерттелді, прагматикалық аспектілер анықталды.  

Зерттелетін теориялық материалды талдау негізінде анимациялық фильмдерді аудару әдеби 
аудармалардың кіші түрін құрайды және прагматикалық аудармалардың ерекшеліктерін ескере 
отырып, аударылу керек. 

Анимациялық фильмдерді аударудың прагматикалық бейімделуі аударма процесінің маңызды 
бөлігі болып табылады. Анимациялық фильмдерді аударумен жұмыс істеген кезде, бейімделудің екі 
түрі қолданылады: реципиентке негізделген бейімделу және реципиентке жеткілікті эмоционалды әсер 
беру үшін бейімделу. Жоғары деңгейдегі жеткіліктілікке қол жеткізу көбіне кейде кейіпкерлердің 
сөзінде көрінетін идеялар мен авторлық ойларды берудің дұрыстығына байланысты.   
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