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ӘОЖ 233.5

Алау Әділбаев, Нурлан Анарбаев
 

ӘБУ-Л ҚАСЫМ АЛ-ФАРАБИДЫҢ 
(ФАРИАБИ) «ХАЛИСАТУ 

АЛ-ХАҚАЙҚ» ТРАКТАТЫНДАҒЫ 
АҚЫЛ ТҮСІНІГІ

Аннотация. Бұл мақала философтар мен орта ғасырлық дін ғалымдарының 
ақыл жайлы түсініктерін бір арнаға салып, жан-жақты түсіндіре білген Әбу-л 
Қасым Махмұд ибн Ахмед Имад ад-дин әл-Фарабидың (әл-Фариаби) «халисату 
ал-хақайқ» (таза шындық) трактаты төңірегінде болмақ. 

Бүгінгі жаһандану үрдісінде актуалды болып есептелетін метафизикалық 
мәселелерді соның ішінде ақылдың жаратылысы, болмысы және ақылды қолдану 
тәсілі кеңінен қамтылған. Осылайша мақала авторы ақыл болмысын жан-жақты 
талдап, ақылды бұрыс жолда қолданудың зияны мен дұрыс жолда қолданудың 
пайдасын түсіндіруге тырысқан.

Түйін сөздер: «Халисату ал-хақайқ», Әбу-л Қасым, рух, ақыл, жүрек.

Адам баласын өзге жаратылыстардан даралаған қасиет, ақыл иесі бо-
луында. Осы қасиеті арқылы Жаратқан ие адамды ардақтап, жер бетінде 
басшы етті. Тұрмыстық және жахандық деңгейдегі мәселелерді ақылдың 
көмегімен шешуге тырысқан адам баласы, өз табиғатындағы «ақылдың бол-
мысы» жайлы да ықылым заманнан бері ойланып-толғана бастаған. Философ 
ғалым Аристотель ақылды физикалық тұрғыда түсіндірсе, Александр Афро-
дисиас (198–209 ж.) метафизикалық тұрғыда баяндау арқылы, Фараби, ибн 
Сина, Кинди секілді мұсылман ойшылдарының талқыға салуларына түрткі 
болды. Сол секілді: ибн Туфайл, ибн Бажа, ибн Рушд, ибн Маймун секілді 
мұсылман ойшылдары ақылдың болмысына қатысты өз тұжырымдарын 
ұсынды. Өз кезегінде бұл тақырып еуропалық христиандарды да қызықтыра 
бастады [1]. Бертін келе Париж, Оксфордтың философтары мен дін адам-
дары осы мәселеге үн қатысып, өз пікірін білдірді. Ал, біз нысанаға алып 
отырған негізгі тақырып орта ғасырлық ислам ойшылы Әбу-л Қасым Мах-
муд ибн Ахмад әл-Фарабидың (әл-Фариаби) (1130–1210 ж.) «Таза шындық» 
трактатындағы ақыл туралы болмақ. 

Әбу-л Қасым (1130–1210 ж.) «таза шындық» атты [2] трактатын 70-
тен астам орта ғасырлық білікті ғалымдардың еңбектерін пайдаланғанын 
байқаймыз. Еңбек: ақыл, имандылық, шариғат, сопылық жайлы 50-шақты 
тақырыптарды қамтиды. Ақылсыз дін де, шариғат та, сопылық та 
болмайтындығын меңзеген Әбу-л Қасым өз еңбегінің алғашқы тақырыбын 
«ақыл мен ақылдылар» мәселесіне арнаған. Лұқман Хакімнің: «Алланың 

ИСЛАМТАНУ: ТРЕНДТЕР МЕН БОЛАШАҒЫ • 
ИСЛАМОВЕДЕНИЕ: ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ



1(63) 2015 | Адам әлемі     39

құзырында пенденің денгейі ақылымен өлшенеді» деген сөзін және «ақылы 
жоқтың діні жоқ» деген хадисті мысал ете отырып, аталмыш трактатта ақыл 
танымына кеңінен тоқталады [2, 3 б.]. 

Тілімізге арабшадан енген «ақыл» сөзі кез-келген халықта түрлі форма-
да кездеседі. Мәселен, грек тілінде ақылға қатысты: білім, түсінік, мағына, 
ой дегенді білдіретін «oû» «наус», ал латын тілінде «түсінік», «ой» дегенді 
білдіретін «іntellectus» және «есеп», «жүйе», «ой» деген мағынадағы 
«Ratio» сөздері бар. Ал жаңа латын тілінде ақылға «Logos» [3, 553 б.] (яғни, 
ой, сана) сөзі қолданылады. Жоғарыда келтірілген грек тіліндегі «наус» сөзі 
осы «Logos» сөзімен мәндес болып келеді. Ал, араб тіліндегі ақыл «لقعلا» 
сөзі «а-қа-ла» етістігінен өрбіген: байлау, бөгет болу, сана, ой секілді, түрлі 
мағынаны білдіреді [5, 577 б.].

Орта Азиялық: әзірбайжан, түрік, башқұрт, тәжік, татар, өзбек, қазақ, 
қырғыз секілді түркі елдерінің барлығы «ақыл» сөзін өз тілдерінде өзгеріссіз 
қолдануда. Қазақ тілінде «ақыл» сөзінің мағынасы – «адамның ойлау 
қабілеті, сана-сезім» [5] дегенді білдіреді. Сондықтан бұл сөздер негізінен 
түбі бір ақылдың түрліше қасиетінен хабар береді.

Ақыл сөзінің тілдік мағынасын кеңінен аша білген Әбу-л Қасым 
«Таза шындық» трактатында Сухрауардидің: «Надандық ол – қараңғылық. 
Ақылды нұр жаулағанда, надандықтың қараңғылығын жоқ етіп, ақиқатты 
көре бастайды. Ақыл надандыққа бөгет болғаны үшін «бөгет болу» 
мағынасында қолданылған [6, 457 б.]» – деп, ақылдың «бөгет болу» 
мағынасын түсіндіреді. Сондай-ақ, ақыл сөзінің «байлау» мағынасын 
Лұқман Хакімнің: «Адам баласы ақылсыз, ақыл оған байланған. Егер жіп 
босатылар болса, адам баласы қайта ақылсыз болады» – деген мысалы 
арқылы түсіндіреді. Осылайша, ақыл сөзінің:байлау, бөгет болу секілді 
тілдік мағынасын ғалымдардың сөздерімен аша білген [4, 577 б.]. Алай-
да Әбу-л Қасым ақылдың тілдік мағынасын түсіндірумен қатар оған 
бірнеше анықтама берген. Олар: кәлам ғалымдары: «Ақыл нәзік жауһар, 
заттардың ақиқатын бірден біледі, арадағы дәнекерді қажет етпейді»; тәпсір 
ғалымдары: «Білім аз болса да ақыл толысады, ал ақыл аз болса білім то-
лыспайды», Лұқман Хаким: «Ақыл әр-нәрсенің нәтижесін көрсетеді»; Әһлі 
сүннет ғалымдары: «Ақыл жарқыраған жауһар, оны Алла тағала адам миы-
на жаратты, оның нұрын жүрекке қойды, жүрек ғайып нәрселерді арадағы 
дәнекермен, материалдық заттарды көрумен біледі» және т б түсіндірмелер 
келтірген [7, 1/33].

Мағынасы мен мәні мол бұл сөзден түсінетініміз көп. Сондықтан біз 
бұл мақаламызда Әбу-л Қасымның келтірген мысалдарын саралай оты-
рып, ақылдың мимен, жүрекпен, руһпен байланысын анықтауға, ақылды 
қолдану шегін түсіндіруге тырысамыз. 

Ақылдың мимен байланысы:
Адамның ойлау процесі оның ақылы арқылы жүзеге асатыны белгілі. 

Бірақ біз ақылмен бірге мидың да ойлануға ықпал болатынын жоққа 

Әділбаев А., Анарбаев Н. Әбу-л Қасым ал-Фарабидың (Фариаби) «Халисату...
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шығара алмаймыз. Мидың жаратылысы мен оның қызметі өте күрделі. 
Мидың функциясы – жүйке жасушаларындағы биохимиялық реакциялар 
болып табылады. Ол жайында бар білетініміз – олардың электрохимиялық 
қасиетінің болуы. Мәселен, адам шешім қабылдағанда ол электр ағымымен 
бұлшық еттерге жеткізіледі, яғни мида dopa, dopamin ACTH сигналдары 
секілді, т. б. реакцияға түсіп, бөліну немесе бірігулер жүзеге асады. Молеку-
лалар ағымы, сондай-ақ электрондар саны реттеледі. Нәтижесінде ағзаларға 
электр ағымы өтіп, қимыл пайда болады. Олай болса ми ағзалармен тығыз 
байланыста. Алайда осы ми, өздігінен бұл ағзаларды қозғалтатын күш пе 
жоқ әлде өзге күштің құралы ма? – деген сұрақ туындайды. Бұл жайында 
ми жүйесін зерттеген ғалымдардың тұжырымдарына сүйеніп көрелік. 

Ми жүйесін зерттеген аты әлемге танымал канадалық нейрохирург 
Уайлдер Грейс Пенфилд (1891–1976 ж.) өзінің зерттеу нәтижесінде «ми 
жүйесін басқаратын күш ол – ақыл» деген болатын [8, 61 б.]. Пенфилдтің 
бұлай айтуына мынадай жағдай себеп болған көрінеді. Пенфилд тал-
ма ауруын (эпилепцияны) емдеу барысында 100 адамға зерттеу жасайды. 
Науқастардың ми қақпақшасын ашып, мидағы әрбір жүйке жасушаларының 
міндетін анықтау кезінде, науқас (наркозынан оянған) ояу әрі есін біліп жа-
татын болған. Осы кезде мидың белгілі нүктелерін басу арқылы науқастың 
ағзаларының еркінен тыс қозғалатынын анықтайды. Осылайша адамның 
барлық ағзалары ми арқылы қозғалып, мидың бұйрығымен жұмыс 
істейтініне көз жеткізеді. Мидың құрылысын, жаратылысын көрген ғалым, 
мидың өздігінен жұмыс істей алмайтынын, ми тек ағзаларды басқаратын, 
ағзаларға бұйрық беруші құрал екендігін анықтайды [8]. Әр құралдың 
міндетті түрде басқарушысы болуы тиіс емес пе? Пенфилд бұл жағын да 
ұмыт қалдырмай, зерттеу нәтижесінде мидан бөлек рухани жаратылыстың, 
яғни ақылдың бар екендігіне сеніп соңында Пенфилд: «Ақыл деген ол – 
мидың барлық жүйесін басқаратын күш, тіпті адамның ақылын адамның 
өзі (личность) десек те болады...» [9], –деп айтқан. Олай болса миды ақыл 
басқарады. Ал ақыл ол адамның мендігін. Осылайша Пенифилд матери-
ядан тыс «мен» деген жаратылыстың бар екендігін тұжырымдайды. Бұл 
мендікті түсіну үшін тағы бір нейрофизилог ғалымның түсіндірмесіне 
зер салайық. Әлемге танымал ағылшын нейрофизиолог Сер Джон Екклз 
(1903–1997 ж.) адам миын бір көлік, ақыл соның жүргізушісі ретінде са-
лыстыра отырып былай деді: «Біз ойлану арқылы ми жүйесіне әсер ете 
аламыз. Сондықтан біздің санамыз яғни «мендік» тұлғамыз, ол жүргізуші, 
ал ми ол көлік» деген. Олай болса, бұл екі ғалымның тұжырымдамасынан 
түсінетініміз мидың өздігінен жұмыс істей алмайтындығын, ол өзін 
басқарушы күшке яғни ақылға, нақтырақ айтсақ адамның мендік болмы-
сына мұқтаж екендігін байқаймыз. Бұл ғалымдардың айтқандары орта 
ғасылық ғалым Әбу-л қасымның еңбегіндегі Әһлі сүннет ғалымдарының: 
«Алла тағала ақылды адам миына жаратты...» – деген сөзіне сай келеді [7, 
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1/33]. Бұл мәтінде ақылдың жаратылысын, мидың жаратылысынан бөлек 
айтып отыр. Алла тағала ақылды адам миына жаратты деп ақыл мен мидың 
бөлек ұғым бірақ бір-біріне мұқтаж екендігін айтқан. Алайда екеуінің өмір 
уақыты екі түрлі. Бірі адам өлімімен жоқ болса яғни ми адам өлімімен жоқ 
болса ақыл жоқ болмайды. Егер ақыл да денемен жоқ болар болса адамның 
миындағы мәліметтер де жоқ болмақ. Мидың шіруімен мәліметтер де 
жоқ болады, алайда ақылдың бар екендігін мойындағандықтан ақылда да 
мәлімет сақтайтын қабілет бар деп айтуымыз керек болады. Бұл жайында 
Пенфилд: «Егер ми қызметін атқармаса, онда ақыл өздігінен түсініп, өзінің 
есте сақтау қабілетін қолдана алады. Алайда бұл ақылдың есте сақтау 
қабілетіне басқа атау беру керек.» деген [9, 61 б.]. Алайда Пенфилд бұл жер-
де ақылдың есте сақтау қабілетін өзге атаумен атау керек деп қана қойды, 
оған атау бермеді. Бұл атауды яғни ақыл мен мидың арасындағы жадыны 
нәзік дене деп түсіндіргендер де болды. Ал Әбу-л Қасым еңбегінде былай 
делінген: пәлсапа ғалымдары: «Ақыл, адам бойындағы нұрлы жаратылыс, 
есту және еңбек ету арқылы артады»; дін теологтары: «Ақыл түрлі денгей-
де, тәжірибе арқылы артса, ғапылдық арқылы кемиді». Ақыл артады, кемиді 
олай болса мәліметтер ақылда болады. Бұл жерде миды айтып отырған жоқ, 
арту мен кемуді ақылға тиесілі етіп отыр. Ал ми ол мәліметтерді тасымал-
дауышы құрал. Мидағы мәліметтер адам өлімімен жоқ болса да ақылда бұл 
мәліметтер мимен мәнгілік қалатының байқаймыз.

Бұл тұжырымалардан түйетініміз білім ортақ нәрсеге жетелейді. Бас-
тысы шындыққа жетелейтін білім болса болғаны. Пенфилд пен Джон 
Екклзтың ғылыми анықтамалары орта ғасырда өмір сүріп, сол кезеңдегі ис-
лам дінін білген ғалымдардың сөздерін нақтылай түспек.

Қорыта келгенде ақыл ми бола алмағаны секілді ми да ақыл бола алмай-
ды. Ақыл – адам ағзасында, әрбірі өз алдына мемлекет тәрізді өте күрделі 
жүйемен қызмет атқаратын 60 триллионға жуық жасушаның барлығына бір 
орталықтан яғни ми арқылы басқаратын күш десек болады.

Акылдың жүрекпен байланысы:
Жүрек концептісі жайлы айтар болсақ жүрек араб тілінде «қалб» деп 

аталады. Бұл сөздің тілдік мағынасы «ауытқу, ауысу» дегенді білдіреді. 
Жүрек екі түрлі болып келеді: адам денесіндегі физикалық жүрек және ру-
хани жүрек. Имам Ғазали: «Жүрек – рухани, көзге көрінбейтін, Алланың 
ерекше жаратқан жауһары...»,–деп жүректің рухани жағын білдірген 
[10/3.3]. Сонымен қатар жүректің түрлі атаулары да бар. Әбу-л Қасым «таза 
шындық» еңбегінде сопылардың: «Мүміннің сыр сақтау жадысы төртеу: 
садр, шағаф, фуад, қалб» деп жүректің төрт атауын айтып көрсеткен [2/270]. 
Араб тілінде «фуад» сөзі тілдік тұрғыда «бір нәрсенің ортасы, мәйегі» де-
ген мағынаны білдірсе «садр» сөзі «көкірек, кеуде» мағынасын білдіреді. 
Ал «шағаф» сөзі «жүректің қабығы, яғни махабат жүректің қабығынан өтіп 
жүректі жаулағандағы ғашықтық» деген мағыналарын білдіреді. Олай болса 
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бұл түрлі анықтамалар жүректің түрлі функцианалды екендігін байқатады. 
Сонымен қатар Әбу-л Қасым жүректің ақылмен байланысына тоқталып 
пәлсапа ғалымдарының: «Жүректің ақылға мұқтаждығы, тәннің жанға 
мұқтаждығындай» деген сөзі арқылы жүректің ақылсыз болмайтындығын 
айтса, ақылдың жаратылысы жайлы Әһлі сүннет ғалымдарының мына 
көзқарасын таңдаған: «...оның (ақылдың) нұрын жүрекке қойды...» [2/270]. 

Негізінен алғанда жүрек – танымның көзі немесе танымға жетудің 
құралы. Ақыл қалай мәліметтерді сараптап, ақ-қарасын ажыратса, жүрек 
осыларға шешімді жауап береді. Сондықтан сопылық дәстүр бойынша 
адамды қателестірмейтін негізгі күш – жүректен шыққан сенім [11, 96 б.]. 
Шынында да, иман концептісі – ең баста жүректе қалыптасатын әрі онда 
орнығып сезілетін нәрсе. Сондықтан имандағы ең басты нәрсе – жүректің 
мақұлдауы. Тіпті Құран кәрімде жүрек сөзі 132 рет қайталанса оның бәрі де 
ақыл мағынасында берілген деуге болады [25]. Сондай-ақ ислам ғалымдары 
иманға анықтама бергенде: «Иман – жүрекпен растап, тілмен айту», – деп, 
растауды жүрекке теліген. Сондықтан ислам тасаууфында (суфизм):өлі 
жүрек, науқас жүрек, ғапыл жүрек, зікір етуші жүрек және ояу жүрек деп 
жүректің бес түрлі қасиеті атап көрсетіледі. Өлі жүрек деп – Аллаға сенбеген, 
науқас жүрек деп – иман мен имансыздықтың ортасындағы жүректі, ғапыл 
жүрек деп – Аллаға сенсе де кейде сенгендігін ұмытатын жүректі, зікір етуші 
жүрек деп – Алланы әрдайым еске алушы жүректі айтады. Сондықтан да ой-
ланбайтын, зер салмайтын, жаратылыстың мақсатын түсінуге тырыспайтын 
жүректі Әбу әл-Қасым: «Барлық ақылы жоқ жүрек – өлі жүрек. Ол жүректер 
жануарлардың жүректеріндей», – деп, өлі жүрекке теңеген.Олай болса жүрек 
түсінеді, біледі, сезінеді, яғни ақыл қызметін атқарады. Сондықтан Имам Ма-
туриди [12/289], Имам Ғазали және философ әбу Насыр әл-Фараби сынды 
ғалымдар ақылды – «жүрек» деп атаған [13/177]. 

Сондай-ақ, Құран аяттарында білім алу, түсіну, ақыл жүгірту жайлы сөз 
қозғағанда жүрек сөзінің қолданылуы да ерекше назар аударарлық. Мыса-
лы, «Хаж» сүресінің 46-аятында: «...Олардың ақыл жүгіртпейтін жүректері 
бар...» деп, жүректі – «ойланбайтын ақыл» сипатында түсіндірсе,«Қаф» 
сүрсінің 37-аятында: «Расында бұл үгіт-насихат жүрегі барға пайда береді» 
делінеді. Осы аяттағы «жүрек» сөзінің мағынасын көптеген тәпсірші 
ғалымдар «ақыл» деп түсіндірген [14]. Сондықтан Әбу әл-Қасым: «жүрек» 
тақырыбында: «Жүрек ол ақыл» деген болатын [7, 241 б.]. Олай болса – 
ақыл ол жүрек. Яғни мимен жете алмаған сырларға адам баласы жүрек 
арқылы жетеді, жүрек арқылы әлемнің құпия сырларын түсінеді. 

Ақыл –таным құралы
Әбу-л Қасым ақылдың мимен, жүрекпен байланысын айтқаннан кейін, 

«...жүрек ғайып нәрселерді арадағы дәнекермен, материалдық заттарды 
көру арқылы біледі...» делінген. Ақыл осы материалдық әлемді бес сезім 
мүшесі (дәм, иіс сезу, жанасу сезімі, көру, есту) арқылы танып, біле алады. 
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Ал, ақырет әлемінің бар екендігіне сенсе де, ондағы ғайып нәрселерді (жан-
нат, тозақ, періште т. б.) тек ақылдың күшімен біле алмайды. Имам Ғазали: 
«Ақыл болмаса, дін пайда бермейді, ал дін болмаса, ақыл да көптеген 
нәрселерді білуден құр қалады», – деп, ақылдың дінсіз көптеген ғайби 
нәрселерді пайымдай алмайтынын баяндаған болатын [15]. Олай болса 
ақыл ақыретке байланысты мәселелерді нақты, сенімді хабарлар арқылы 
ғана біледі. Ал, нақты хабар пайғамбардың жеткізуімен болмақ. Сондықтан 
Әбу-л Қасым«арадағы дәнекермен» дегенде, дәнекер деп – пайғамбарларды 
меңзеген және мұны «Таза шындық» еңбегінде Яхия ибн Муаздың мына 
сөзімен түсіндірген: Яхия ибн Муаз: «Аллаһ тағала адамдарға екі дәлел 
келтіруші айғақ берді. Біреуі көрінетін, екіншісі жасырын. Көрінетін дәлел 
– Пайғамбар, ал жасырын дәлел – ақыл» – деген [4/5].Әбу-л Қасымақылдың 
айғақ, дәлел келтіруші құрал екендігін меңзеп: «Ақыл – Алланың айғағы, 
Алланың дәлелі, өйткені ол – дәлел келтіруші құрал, білім алудың құралы, 
айғақтар мен аяттарға зер салу құралы»,– дейді. Яғни,шариғаттың көрсеткен 
айғақтары мен аяттарын ақыл арқылы ұғынып, ойланып, зер салып, түсінуге 
болатындығын айтқан. Шариғат бір нәрсені дұрыс десе, оның дұрыстығын 
ақыл дәлелдеп шығады. Болмаса ақылды шариғаттан жоғары санап, «жақсы 
мен жаманды шариғат емес, тек ақыл шешеді» деу қателікке ұрындырары 
сөзсіз. Имам Қушайрий бұл мәселе жайлы Ибн Катибтың (340/945ж.): 
«Мұғтазила ағымы Алла тағаланы ақылмен пәктеймін деп қателесті. Со-
пылар болса, ақыл мен шариғатты бірге қолданғандықтан, Алла тағаланы 
кемшіліктен пәктеп, тура жолды ұстана білді» [16, 114 б.], – деген сөзін 
келтіреді. 

Адам ақылымен бір нәрсені түсінуге тырысқанда ол нәрсені бірінші 
өзімен, сосын өзіне ең жақын затпен, сосын айналасындағы жаратылыстар-
мен салыстырады. Тіпті ақыл дәрменсіз қалатын Алла тағаланы да түсінуге 
тырысып, адам болмысымен салыстырып, «антропоморфизмге» бой ал-
дырады. Алайда,Уажибу-лужудты мүмкинул ужудқа (бар болуы Аллаға 
тәуелді жаратылысқа) ұқсату ақыл-ойы дамымаған бала мен қарапайым 
халық үшін алғашқы баспалдақ болуы мүмкін. Матуридидің ойынша, 
ақылмен Алланы тануға болады. Алайда, адам тілі ұқсастық немесе анало-
гиясыз Алланың мәні мен сипаттарын түсіндіре алмайды. Яғни, адамның 
тілдік қабілеті мен қолдану аясы шектеулі. Дегенмен, әлемнің Ұлы Жара-
тушысын оған есімдер мен сипаттар таңу арқылы түсіну адам санасының, 
ақылының тиянағы үшін қажет. Алланың білу, есту, көру секілді сипатта-
рын ұғуға тырысқанда да адам антропоморфизмге ұрынуы мүмкін. Алай-
да бұл баспалдақтан өту үшін де адамның танымы, мағрифаты артуы 
қажет. Сондықтан адам ақылымен Алланы біле алмайды, тек таниды. Оны 
«мағрифат» дейміз. Өйткені білім бес сезім мүшесі арқылы жүзеге асады 
және ол осы әлемімізбен ғана шектелген, ал тану (мағрифат) хабардың 
жетуімен болады. «Кімде-кім өзін таныса, Алланы танығаны» [18] – деген 
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сөздің мағынасы да осы тануға қатысты айтылған. Сондықтан адам баласы 
материяны танып білгеніндей, Алланың затын (Өзіндік табиғатын) танып 
білуге тырысса қателесері сөзсіз.

Имам Ғазали «Мунқизу минад-далала» кітабында ақылдың 
маңыздылығын, оның шектеулі екендігін, ақыл тек ақиқаттың есігіне ғана 
алып баратындығын айта отырып, сөз соңында: «Пайғамбарлар – жүрек 
науқастарының дәрігерлері. Пайғамдарлардың білген ақиқаттарын ақыл 
түсіне алмайтындығын мойындап, пайғамбарлықтың дұрыс екендігіне 
куәлік етулері керек. Соқырларды жол көрсетушілерге, науқастарды 
дәрігерлерге табыстағанымыз секілді, ақыл «қолымыздан ұстап», біздерді 
Пайғамбарларға табыстайды. Ақылдың міндеті мен жететін мұраты да 
осы. Бұдан артық міндеті жоқ» [19, 197 б.], – деген. Сондықтан Әбу-л 
Қасымтрактатында: «Ақыл – құлшылықтың қалай орындалатынын 
білдіретін бір дәнекер, болмаса Алла тағалаға жоғарыдан үкім беру үшін 
берілген жоқ», – деп, ақыл – Алланың затын емес, құлшылықтың мақсат-
міндеттерін түсінуге жетелейтін құралекендігін түсіндірген [20, 94 б.]. 
Байқағанымыздай ақыл – Алланы, әлемді тану құралы. Ақыл, өзге де адам 
бойындағы сезім ағзалары секілді шектеулі.

Ақылдың рухпен байланысы
Әбу-л Қасым ақылдың болмысы жайлы жоғарыдағы мәтінде «Ақыл 

– Алла тағаланың адам миына қойған жарқыраған жауһары (субстан-
ция)...» деген. Олай болса ақыл ол жауһар. Ал жауһар дегеніміз ол – 
бөлінбейтін бөлшек, материяның ең соңғы шегі. Бұл жауһар сөзін Әбу-л 
Қасым рух түсіндірмесінде де қолданған. Рух тақырыбында: «Рух – адам 
денесіне қойылған нәзік жауһар» – деген [7, 166 б.]. Әбу-л Қасымның бұл 
түсіндірмелерінен ақыл мен рухтың өзара байланысын байқауға болады. 
Себебі жауһар ақылға да рухқа да қолданылады.

Ақыл мәселесін түсіндіруге тырысқан ежелгі философ Платон болса: 
«Адам «шаһауани» яғни нәпсі мен тән қалауларының қайнар көзі, «ғадаби» 
– ашу, ыза, кек секілді сипаттардың қайнар көзі, «нәпсі натиқа» – түсіну, 
есту, саналы болу істерінің қайнар көз. Адам осындай үш қасиеттен тұрады. 
Сондай-ақ рух – «нәпсі натиқа», Алланың бар еткен жаратылысы, белгілі 
бір бейнесі жоқ, бөлінбейтін, көрінбейтін жауһар. Рух өліп жоқ болмайды. 
Тәннен бұрын жаратылғандықтан тәннің жоқ болуынан кейін де жалғаса 
береді. Сондай-ақ ақыл, сана, парасат –рухтың бір деңгейі, ал рух – тәннің 
қозғаушы негізгі күші»,– деген болатын [21, 433 б.]. Платонның бұл сөзінен 
рухтың мәнгілік, ал ақыл осы рухтың бір денгейі екендігін түсінуге бола-
ды. Олай болса, рухтың өрлеу сатысы бар. Рух – ойлану, түсіну, пікір ту-
ындату арқылы бір денгейге жетіп, «ақыл» деген атқа ие болады. Алайда 
Әбу-л Қасым: «Ақыл– рухтың тіршілігі, ал рух – тәннің тіршілігі» [4, 6 б.] 
– деп ақылды рухтың біртұтас бөлшегі, бірінсіз бірі болмайтын жаратылыс 
ретінде танытқан. Яғни рух ақылсыз, ақыл да рухсыз болмайды. Олай болса 
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рух ақыл денгейіне жетті деп айту Әбу-л Қасым үшін қате, өйткені рух о 
баста жаратылғанда саналы, ақылды жаратылыс болатын. 

Бұған дәлел ретінде Әбу-л Қасым сопылар арасында кең тараған мына 
хадисті келтіреді: «Хасан әл-Басри: «Пайғамбардан (с.а.с.) бір жамағат мына 
хадисті естіді: «Алла тағала ақылды жаратқаннан соң оған «Отыр!»– деді, 
ол отырды, «Сөйле!»– деді, ол сөйледі, сосын оған «Үнсіз бол!»– деді, ол 
үнсіз болды, «Қара!»– деді ол қарады. Сосын оған «Жөнел!»– деді, ол кетті, 
«Түсін!» – деді, ол түсінді. Сосын Алла тағала ұлылығыма, салтанатыма, 
қаһарыма, ұлық мәртебеме, аршыма үстемдік етуіме, жаратылысты жарату 
құдіретіме ант етейін, сенен артық ардақты жаратылыс жаратпадым, сенен 
артық Маған жақын, жағымды ешнәрсе жоқ. Сен арқылы таныламын, сен 
арқылы құлшылық қылады, сен арқылы бой ұсынылады, сен үшін беремін, 
сен үшін сөгемін, сен арқылы сауап та күнә да табады» [22, 578 б.], – дейді. 
Бұл хадистен адам тәнінен бұрын рухтың жаратылып, оның сезінетін, ой-
лайтын, түсінетін, саналы болмыс екендігін байқауымызға болады. Сондай-
ақ «әл-мисақ» әлемінде Алла тарапынан: «Мен сендердің раббыларың 
емеспін бе?» – деген сұраққа «бәлә» – «ия сен біздің Раббымызсың» деп 
жауап беруінің өзі де рухтың саналы денгейін көрсетпек [23, 172 б.]. Имам 
Ғазали (505/1111 ж.) «Ихия улум ад-дин» кітабында Пайғамбарымыздың 
(с.а.с.) «Алланың ең алғаш жаратқан жаратылысы ақыл» екендігін алға 
тарта отырып, ақылдың «арад» (акциденция) болса да денеден бұрын 
қалай жаратылғандығын, «жауһар» (субстанция) болса да мекенсіз тік 
тұрғандығын айта отырып, мұны түсіну тек мукашафа (иман күшімен білу) 
арқылы көз жеткізілетінін баяндаған болатын [24, 89 б.].

Олай болса рух қабілетінің көп функционалдығы сонда, керек кезінде 
сезеді, түсінеді, біледі, ақыл жүгіртеді. Сондықтан «ақыл» деп аталған. 

Қорыта келгенде ақыл – болмысы рухпен бір тұтас, жүрек тереңдігіне 
үңілетін, ми арқылы сәулесін шашқан бір ерекше нәзік жаратылыс. Адам ба-
ласы сезім ағзаларымен біле алмаған нәрселерді ойланумен, түсінуімен біледі. 

Ақылдың жемісі болған білім, жүрекпен толысады. Ақыл жүрек арқылы 
терең білімдерді біліп, мағрифатқа ұласса, ми арқылы білімге қол жеткізеді 
де адам рухының мәртебесі, дәрежесі жоғарылап, «алим» – білуші, «ариф» 
– танушы денгейіне жетеді. 

Ақыл болмаса дін де, дүниенің жаратылыс мақсаты да, тіпті адамның 
жаратылуының сыры да ашылмас еді. Ислам дінінің ақылға берген 
маңыздылығына мән берер болсақ, ислам дінін «ақыл діні» дер едік. Алай-
да, ақыл – дін емес, дінді түсіну құралы.
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Резюме

Адилбаев А.Ш., Анарбаев Н.С. Понятие разума в трактате Абу-л Касыма 
«Халисату-ал-Хакайк»

В статье разбирается трактат Абу-л Касыма Махмуда бин Ахмеда Имад ад-
дина аль-Фараби (аль-Фариаби) «Халисату-ал-Хакайк» (чистая истина), упоря-
дочивший и разъяснивший понимание разума среди философов и средневековых 
религиозных ученых. В сегодняшнем процессе глобализации эта тема, являясь 
весьма актуальной, охватывает вопросы метафизики, зарождения, сущности и ме-
тодов применения разума. Таким образом, автор статьи, проводя разносторонний 
разбор сущности разума, попытался разъяснить пользу применения разума на вер-
ном пути и вред использования разума на пути ложном.

Summary

Adilbayev A.Sh., Anarbayev N.S. The Concept of Consciousness in the Tractate 
of Abu-L-Kasim «Halisatu Al-Hakaik»

This article is about Abu Kasym Mahmoud bin Ahmed Imadad-din al-Farabi(al-
Faryabi) who combines the thoughts of wisdom of the philosophers and the 
scientistsofmedieval century in his work «Halisatu al-Hakaik», (The honest truth). In the 
present time the actual problem of the globalizing processaremetaphysicissues, especially 
the creation of the intellect and it susage are thoroughly examined in this article. Thus 
the author analyzes the nature of the mind and explains benefits and harmsofitsusage.


