
АРАБ-МҰСЫЛМАН 
ДІНИ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ 
КӨЗҚАРАСЫ



Араб-мұсылман философиясының (VIII-XV ғғ.) 
дамуы үш сатыға бөлінеді: 

1) мұсылмандық дін ілімі – мутакаллим мен 
мутазилиттер мектебінің қалыптасуы, суфистік бағыттың 
пайда болуы. 

2) перипатетиктер әл-Кинди, Ибн Сина, әл-Фараби, Ибн 
Рушдтың (Аверроэс) шығармашылығы; 

3) түркі философиясы: орта ғасырдағы шығыстық ілім 
өкілдері: Жүсіп Баласағұни, Ахмет Йассауи және т.б. ғалым-
энциклопедистердің шығармашылығы. 

3) түркі философиясы: орта ғасырдағы шығыстық ілім 
өкілдері: Жүсіп Баласағұни, Ахмет Йассауи және т.б. ғалым-
энциклопедистердің шығармашылығы. 



632 жылы Мұхаммед пайғамбаар қайтыс болғаннан кейін ислам 
дінінің ой еркіндігінің нәтижесінде мұсылмандар Құран мен 
хадиске түрлі түсінік беріп, ағымдарға бөлінуге көшті. Бұған 
қосы сырттар түрлі тіл, дін, ұлт пен мәдениеттің адамдары 
исламды қабылдап, сан-алуан саяси идеологиялық әрекеттердің 
өршуіне ұйытқы болды. Үшінші халифа Осман 656 жылы қайтыс 
болғаннан кейін Жәмәл оқиғасы, 657 жылы Сыффин соғысы 
секілді өзара қақтығыстар орын алды. Осы соғыстарда адам 
өлтіру, әсіресе мұсылманды мұсылманның өлтіру сияқты 
әрекеттер үлкен күнә мәселесіне алып келді. Үлкен күнә, 
адамның қалау еркіндігі бар ма, иман мен күпірдің өлшемі 
қандай деген сұрақтар ортаға шықты. Осы мәселелердің 
негізінде  муржия, харижиттер, қадария, мутазалиттер, 
жабариттер секілді ағымдар пайда болды.



Хижри жыл санауы І ғасырының соңы мен ІІ 
ғасырының басында осы мәселелерге орай 
Мутазалиттер пайда болды. Мутазила 
ағымының негізін құрған Уасыл бин ата болды.

Уасыл бин Атаның негізін қалаған мутазалиттер бес негізге 
сүйенеді:
1) Таухид: Мутазала бойынша Алланың сипаттары оның 

затымен бірдей. Затымен тілейді, затымен біледі. Таухид 
көзқарас бойынша Құранды жаратылған деп есептейді.

2)  Әділдік немесе әділет. Алла құлдарына зұлымдық 
жасамайды. Зұлымдық етпегендіктен де құлдар өздері 
қалаған істерңн өз еріктерімен қалайды және өз 
құдіреттерімен жаратады. Құл өз әрекетінің жаратушысы.



1) Әл Уағд уал-Уағид. Мутазалиттер бойынша мумин бұл 
дүниеден мойынсұнумен және істеген үлкен күнәсіне тәубе 
етіп өмірден өтсе жұмаққа кіреді. Тәубе етпей, қайтыс 
болса тозақта мәңгі қалады. 

2) Мутазила амалды иманның бір бөлігі деп санайды. Үлкен 
күнә істеген мумин иманнан айырылады. Кәпірге де 
жатпайды. Иман мен күпір арасындағы бір жерде болады 
дейді. 

3) Жақсылықты әмір ету және жамандықтардын тыю. 
Мутазила бойынша күші жеткенінше жақсылықты үгіттеп, 
адамды хақ пен туралыққа шақыру, жамандықтардан тыю 
муминнің парызы болып табылады. 



Әр түрлі көзқарас ағымдары көбейген осындай кезеңде 
хижри ІІІ ғасырдың соңы мен ІV ғасырдың басында 
Хасан әл-Ашари ортаға шықты. Үш бауырға байланысты 
мәселеде ұстазы Жуббаиді жеңіп, әхли суннет 
мазхабының негізін қалайды. 



Суфистердің тарихын б.д.д. ІІ мыңжылдықтан бастау алады 
десек болады. Суфистердің белгілі бір құлшылық ететін 
шіркеулері немесе діни орындары болмаған. Суфистер 
исламның «Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның 
елшісі» деген басты ұстанымдарын «Алладан басқа 
жаратушы жоқ» деп згертіп, Құдай бар және ол барлық жерде ӛ
бізді бақылаушы екендігін алға тартады. Алғашқы сопылықтың 
мазмұнын ашып, баяндаған Мухиддин Ибн әл-Араби (1165-
1240 жж.) деген атпен танымал Ұлы шейх Абу Бакр Мұхаммад 
Ибн Али болатын. Бұл арабтардың «мистикалық ойшылы» 
Меккеден білім алған басқарушы мен оның патшалығы туралы 
кітап «Футухат» трактатының авторы. Шығыстанушы 
ғалымдар оның бұл еңбегін «ислам ғылымының 
энциклопедиясы» деп бағалаған. Онда алғашқы сопылардың 
өмірі мен айтқан өсиеттері, эзотериялық ғылымның сопылық 
қағидалары, кемел адамның қалыптасуы туралы баяндалған.

Суфистердің тарихын б.д.д. ІІ мыңжылдықтан бастау алады 
десек болады. Суфистердің белгілі бір құлшылық ететін 
шіркеулері немесе діни орындары болмаған. Суфистер 
исламның «Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның 
елшісі» деген басты ұстанымдарын «Алладан басқа 
жаратушы жоқ» деп згертіп, Құдай бар және ол барлық жерде ӛ
бізді бақылаушы екендігін алға тартады. Алғашқы сопылықтың 
мазмұнын ашып, баяндаған Мухиддин Ибн әл-Араби (1165-
1240 жж.) деген атпен танымал Ұлы шейх Абу Бакр Мұхаммад 
Ибн Али болатын. Бұл арабтардың «мистикалық ойшылы» 
Меккеден білім алған басқарушы мен оның патшалығы туралы 
кітап «Футухат» трактатының авторы. Шығыстанушы 
ғалымдар оның бұл еңбегін «ислам ғылымының 
энциклопедиясы» деп бағалаған. Онда алғашқы сопылардың 
өмірі мен айтқан өсиеттері, эзотериялық ғылымның сопылық 
қағидалары, кемел адамның қалыптасуы туралы баяндалған.



Араби «кемел адамды» этикалық тұрғыдан қарамай, онтологиялық 
гностикалық тұрғыдан сипаттайды. «Адамда – әлемнің барлық жаратылысы 
бар» дейді ол Әмбебап адам, немесе «логос адам» Араби бойынша 
«жаратылыстың бірлігі» – монада, ғарыштық аспектіде әлемнің к шірмесі. ӛ
Ғарыш адам секілді дамуды қажет етеді. Адам микрокосмос сияқты, ал ғарыш 
үлкен адам. Кемел адам концепциясын дамыта отырып, Ұлы шейх оны 
гностицизм тұрғысынан қарайды. Осы аспект бойынша адам «Мұхаммедтің 
идеясы», «с з» Құдайдың ісі, яғни бүкіл әлем «үлкен Құран». Араби ӛ
Құранның және әлемнің образы ұғымын Мұхаммед пайғамбармен 
байланыстырады. Басқаша айтқанда, ол, Мұхаммед деген Құран, яғни 
«Құдайдың елшісіне қарау Құран кітапты оқумен тең» дейді. 

Ол Құранға кемел адам концепциясын құру үшін ғана жүгінбейді, 
сонымен қатар барлық дін мен діншілдердің сенімін бір жерден шығаруға 
тырысады. 

Араби «кемел адамды» этикалық тұрғыдан қарамай, онтологиялық 
гностикалық тұрғыдан сипаттайды. «Адамда – әлемнің барлық жаратылысы 
бар» дейді ол Әмбебап адам, немесе «логос адам» Араби бойынша 
«жаратылыстың бірлігі» – монада, ғарыштық аспектіде әлемнің к шірмесі. ӛ
Ғарыш адам секілді дамуды қажет етеді. Адам микрокосмос сияқты, ал ғарыш 
үлкен адам. Кемел адам концепциясын дамыта отырып, Ұлы шейх оны 
гностицизм тұрғысынан қарайды. Осы аспект бойынша адам «Мұхаммедтің 
идеясы», «с з» Құдайдың ісі, яғни бүкіл әлем «үлкен Құран». Араби ӛ
Құранның және әлемнің образы ұғымын Мұхаммед пайғамбармен 
байланыстырады. Басқаша айтқанда, ол, Мұхаммед деген Құран, яғни 
«Құдайдың елшісіне қарау Құран кітапты оқумен тең» дейді. 

Ол Құранға кемел адам концепциясын құру үшін ғана жүгінбейді, 
сонымен қатар барлық дін мен діншілдердің сенімін бір жерден шығаруға 
тырысады. 

Оның ізбасарлары – ваджудисттер – әрбір көпшілік қауымның 
артында бірлік жатыр, ал кез келген зат өзін «біртұтастылықты 
қалыптастырушы бірліктен» құралған дейді.



Сопылықтың мистикасы ортодоксальды 
мұсылмандардың руханилығы мистикалық 

діншіл әл-Ғазали (1059-1111 жж.). тарапынан 
өркендеген болатын. Өзінің «Философтарды 
теріске шығару» кітабында ол Аристотель, 

әл-Фараби мен Ибн Синаның ілімдерін сынға 
алады.

Имам Ғазали ислам әлеміндегі фәлсафаның 20 мәселеде дінге 
қайшы келетіндігін «Философтарды терістеу» еңбегінде басып 
көрсетеді. 20 мәселенің үшеуінде ислам философтары үлкен 
қателікке ұрынғандығын айтады. Қалған 17 мәселе үш 
мәселеге қарағанда айтарлықтай қауіпті емес. 



Ғалымның пікірінше философтарды күпірлікке апаратын 
төмендегідей үш мәселе бар:
- Әлем Алла сияқты әзәли, яғни әуелден бері бар, философтардың 

айтуынша, әлем заттық тұрғыдан кейіннен жаратылған, заман 
тұрғысын әуелден бар. Мұның мағынасы Алла замен және уақыт 
тұрғысынан емес, заттық, материалдық тұрғыдан әлемнен бұрын 
пайда болған дегенге ұқсайды дейді.

- Алла жузи (кішкентай, бөлшектер) нәрселерді білмейді. Өйткені, 
оқиғалар мен жағдайлар сәт сайын өзгеріс үстінде. Оқиғалар 
өзгерген кезде оған байланысты мәліметтің де, білушінің де 
өзгеруі тиіс. Егер, Алла жузиятты біледі дейтін болсақ, Алланың 
болмысы да өзгеруі тиіс. Алайда Алланың болмысында өзгеріс 
болмайды. Себебі, оның болмысы өзге нәрселерден пәк дейді.

- Ақыретте өлгеннен кейін қайта тірілу кезінде адамдардың 
махшар алаңына жиналуы рухани тұрғыдан болады. 
Философтар ақыретте өмірдің болатынын қабыл етеді, бірақ 
ондағы өмір тәнмен емес, тек рухани тұрғыдан болады дейді.



Араб халифатының құрылуымен мәдени және 
ғылыми байланыстар, ғылыми зерттеулер 

тереңірек әрі нақты бағытта жүргізілді. ҮІІІ-ХІІ 
ғасырдағы шығыс мәдениеті мен 

философиясында перипатетттік мектептің 
құрылуында «Бірінші ұстаз Аристотельдің» 

ықпалы зор болған. Перипатетттік оқымыстылар 
халифатта «фалсафа» деген атқа ие болды (араб 

тілінен грек тіліне аударғанда «философия»). 

Бұл оқу түрі ерте еуропалық схоластикамен бірге дамыды, бірақ 
зіндік негіздемесімен ерекшеленеді. Ортағасырлық араб-ӛ

мұсылман философиясының негізі – ол ешқашан «теологияға 
бағынышты болуға тырыспаған. Перипатеттерге: әл-Кинди, әл-
Фараби, ибн Сина, ибн Рушд сияқты ғалымдарды жатқызамыз. 
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