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Қымбат Қаратышқанова, Мадибек Ташимов – Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы Халықаралық қазақ түрік университеті (Түркістан)

ИСЛАМДАҒЫ ДІН ЖӘНЕ ФӘЛСАФА 
БАЙЛАНЫСТАРЫН ШОЛУ

Аннотация. «Дін философиясы» тіркесінің таралуына Г.Х. Гегельдің «Дін 
философиясына арналған концепциялар» (1832 ж.) атты еңбегі арқау болғаны 
белгілі. Осы негізде дінді философиялық тұрғыдан түсіндіру әрекетін Гегель 
дәуірімен, не кейінгі дәуірмен байланыстырған дұрыс емес. Себебі, дін және 
фәлсафа байланысының тарихы тереңге барады. Дегенмен дінге қатысты әрбір 
көзқарастың философиялық тұрғыдан зерттелуі шарт емес. 

Түйін сөздер: дін, философия, ислам фәлсафасы, Ибн Халдун.

Дін және фәлсафа астарындағы мәселелерді бір араға жұмылдырып, 
оларды анықтау және сипаттау мүмкін емес сияқты. Әрбір философ дін 
туралы өзінің философиялық көзқарасы шеңберінде ойлайды. Идеалистік 
философия дәстүрімен қалыптасқан философтар дінді, әсіресе, теизмді 
философиялық тұрғыда негіздеуге тырысады. Бұл тұрғыда философия 
жоғары деңгейдегі теология ретінде қалыптасады. Дінге сырттай көзқарас 
басында антикалық философияда туғанымен, ХҮІІІ ғасырда ең алдымен 
Д.Юм және И.Кант еңбектерінің арқасында дербес философиялық тақырып 
ретінде ерекшеленген дін философиясында енді жүйелі дами бастады. 
Діннің философиялық теологиядан айырмашылығы – ол дін пәні ретінде 
өзінің бұлжымастай орнықты тақырыптық саласы және жүзеге асырудың 
тарихи формалары бар дін философиясымен айналысудың қасаң қағидасы 
– догмадан – дәлелденбеген, соқыр сенімге сүйенген қағидадан – азат нәрсе 
[1, 10]. Әдетте, белгілі бір идея «фалсафалық» болуы үшін ол бірқатар 
ерекшеліктерге ие болуы керек екендігі табиғи нәрсе. Отандық және 
шетелдік әдебиетке шолу негізінде осы ерекшеліктерді қарастырайық [2, 3]:

а) философиялық көзқарас әдісі: 
Тарих философиясы мен ғылым философиясында философ қандай 

әдіске ие болса, дін философиясында да сол әдістерді иеленеді. Дін 
философиясын қалыптастыру діннің негізгі тұжырымдары турасын-
да рационалистік объективтік жалпы және жеке тәсілдермен ойлау және 
сөйлеу дегенді білдіреді.

Рационалистік терминді қолданудағы мақсат философия тарихында дінді 
негізінен иррационалистік сана деп есептейтін философтармен келіспеуші-
лікті көрсету. Дін мен философия арасында органикалық байланыстың барын 
терістейтін ойшылдар дінге рационалистік негіз беруден қашады. Бұл кейде 

ИСЛАМТАНУ ЖӘНЕ ЖАҢАЗАМАНҒЫ ИСЛАМИ ТАҚЫРЫПТАР  ●   
ИСЛАМОВЕДЕНИЕ И ИСЛАМСКИЕ ТЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ
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дінді әлсіз ретінде көрсетудің, кейде оны сынаудың жолы болып келеді. «Дінге 
рационалистік тұрғыдан қарау» ақыл күшінің мүмкіндіктерін дін негіздерін 
тұжырымдауға қолдану деп түсініліп келді. Мысалы, Тәңір болмысы, рухтың 
өлмейтіндігі, уахидің мүмкіндіктері сияқты негізгі діни тұжырымдар ақыл 
дәлелдерімен негізделуді керек етті. Алғашқыда әл-Фараби, Ибн Сина, Ибн 
Рушд сынды танымал ислам философтары, одан кейін түрлі діндер мен мәде-
ниеттерге қатысты бір топ ойшыл дін мен философияны ақиқаттың екі түрлі 
жағы ретінде көрді; осылайша «рационалистік тәсіл» философиялық тәсілдің 
алдыңғы қатарлы ерекшеліктерінің бірі ретінде қабылданды. 

Философиялық дінтану ілімі теологиядан кейін ең көбі «діндер тари-
хынан» нәр алады. Ал дін философиясы салаларындағы зерттеулерде теоло-
гия материалдарының мол келтірілуі одан да түсінікті жәйт. Мәселен, Батыс 
елдері мен Ресейде дін философиясы және тарихы жөнінде еңбектер жазған 
философтар мен ойшылдардың басым көпшілігі теологтар (богословтар) 
екені күмән туғызбайды. Ойшылдың ғылыми мәселелерді талдағанда өзінің 
діни сенімін басшылыққа алуы табиғи құбылыс. Мәселен, С.Н. Булгаков, 
Б.П. Вышеславцев, И.А. Ильин, Н. Бердяев сынды орыс ойшылдары мен И. Кант, 
Гегель, Спиноза т.с.с. батыстық ойшылдар өзінің философиялық тезистерін 
толықтай дерлік христиандық нанымға негіздеген. Ислам философиясында 
өзіндік орын алған Нұриддин әл-Жәми (1414–1492), Жалаладдин әл-Руми 
(1207–1273), әл-Ғазали (1058–1111), Хафиз әл-Ширази (1230–1291), Омар 
әл-Хайям (1048–1122), Әбу Йәзид әл-Бистами (812–874), Ибн Араби (1165–
1240), Фәридаддин Аттар (1119–1230) діни оқу орындарында білім алған, 
көптеген діни-философиялық еңбектердің авторлары болып табылады [3, 41].

Философиялық көзқарас мүмкіндігінше «жалпылама» болуы керек. Бір 
ойшыл Тәңір болмысы тақырыбын зерттейтін болса, сол тақырыпқа қатысты 
тарихи, ғылыми және логикалық барлық дерлік мәліметтерді назарға алу-
ды, тіпті, Тәңірдің жоқтығына қатысты көзқарастар мен пікірлерді қамтуды 
мақсат етіп қояды. Бір тақырыпты ашудың қанша жағы болса, соның 
барлығын ескереді. Дін саласы мен мәдениеттің салалары (білім, өнер, ахлақ, 
т.с.с.) арасында байланысты орнату үшін жалпылау тәсілін үнемі пайдала-
ну керек. Философиялық көзқарас тәсілінің айтылған ерекшеліктерін басқа 
әдіспен де түсіндіруге болады. Философиялық тәсіл, негізінен, тілге аудару, 
анықтылық беру, біріктіру, бүтіндестіру және бағаланудан тұрады. Философ 
қалаған тақырыбын мейлінше жоғары дәрежеде анық және талғамды фило-
софиялауы керек. Дін турасында ойлау және сөйлеу ретсіздік, тұрақсыздық, 
жабық (түсініксіз) пікірлер мен тартыстарға жол берді. Дін саласы әркім 
ат ойнататын алаңға айналды. Тарихта дін тақырыбында дұрыс, тұрақты 
және ашық айтылудың қиындағаны мәлім. Сондықтан, жоғарыда аталған 
ерекшеліктерімен қоса философиялық тәсілге қажеттілігіміз бар.

ә) Діннің мәні:
Философияны анықтауда алдымызға шығатын қиыншылықтарға 

қарағанда, діннің не екенін егжей-тегжейлі айқындаудың қиыншылығы 
одан да көп. Дін де көп, ол діндерге кіретін адамдардың құқықтары да 

Қ. Қаратышқанова, М. Ташимов. Исламдағы дін және фәлсафа байланыстарын шолу
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көп. «Дін» сөзі буддист пен йахудидің санасында бірдей ой туғызбайды. 
Тіпті маңызды ортақ ерекшеліктері бар мұсылман мен христиан да дін 
туралы түрлі көзқарастарда болады. Кейбір дін анықтамаларында діни 
білім тұжырымдары когнитивті (басым) келсе, кейбірінде этика мен сезім 
тақырыбы когнитивті келеді. Негізгі дінді зерттегенде әр білім саласы 
өзіне қажет дін анықтамасын басшылыққа алып бастайды. Психолог дінді 
көбіне өмірлік тәжірибе, социолог қоғамдық институт, кәламшы ақыл мен 
нақылды қорғайтын жүйе ретінде қабылдайды. Бұл анықтамаларға дінге 
қарсы көзқарастарды ішіне алып жатқан анықтамаларды (Маркс, Фрейд, 
Конт) қатыстырсақ, онда жағдай мүлде қиындайды. Сондықтан, кейбір 
ойшылдар жалпы дін философиясын емес, түрлі діни сенімдерді тақырып 
етіп алған түрлі философияларды айта аламыз деп жүр. 

Айта кетерлігі, Йахуди, Христиандық және Ислам сияқты «Кітабы бар 
діндерді» қозғағанда, бір-бірімен байланысты үш мәселені көруге болады: 
сенімге қатысты ерекшеліктер, ғибадатқа қатысты ерекшеліктер, ахлақпен 
байланысты ерекшеліктер. Зерттеу діннің осы үш мәселесін де қамтып, 
маңызды деп есептеу керек. Бұл діндер тұрғысынан қарайтын болсақ, 
дін дегеніміз, тұлғалық және жамағаттық жақтары бар, ой және тәжірибе 
тұрғысынан жүйелендірілген, иман келтіргендерге өмір сүру тәсілін 
ұсынатын, оларды белгілі бір дүниетаным төңірегіне жұмылдыратын 
құрылым. Ол құнды қондырма, құнды құрылым және өмір сүру тәсілі. 
Діни бағалау тереңдікті кеңінен қамтуды және қасиеттілікті (руханилықты) 
қалайтын бағалау. Құдыретті де қасиетті Жаратушыға бойсыну. Оның 
қалауына тәуелді болу деген сөз. «Діни түйсіктің» ойшылдық, сезімдік және 
қалау жақтары болады. Дін бірқатар нәрселерді сезу, оларға сену және осы-
дан келіп қалау әрекеттерін жасау мәселесі. Осы қалау әрекеттері арқылы 
ой және сезім Жаратушыға қызмет ету түсініктерінен құралады. 

Ибн Халдунның дін мен фәлсафа арасындағы байланыстарына қатысты 
көзқарастары мен тұжырымдарын түсіну үшін Ислам ой-пікірінің өзіне 
дейін бұл тақырыпты қай деңгейге талдап жеткізгенін білу керек, өйткені 
Ибн Халдун өз шешімін бұл тақырыпты өзіне дейін болған зерттемелердің 
жалғасы, синтезі және табиғи қорытындысы сияқты көреді. Бұл жерде ал-
дымен мәселені айқын түрде қойып алуымыз керек. Негізге алынатын басты 
екі ұғым – дін және фәлсафа. Бұл жердегі «дін» дегеніміз, тарих бойынша 
көрінген түрлі діни көріністер ретіндегі жалпы дін емес, пайғамбарлық пен 
уахиге негізделген самауи (илахи) дін, яғни Ислам, Ислам орнатқан белгілі 
бір ілім. Ал фәлсафа деген оның не екендігіне қатысты тоқталғанымыз жөн. 
Фәлсафаның маңызды мәселерінің бірі «ол не?» деген сұраққа парадоксаль-
ды түрде нұсқау. 

Бүгінде фәлсафаның не екендігіне қатысты жасалған пікірталастар 
толастар емес. Пікір әрекеттері дегенде, өздерін «мутакаллим» деп атаған 
Низам, Жахиз, Амри, Бакиллани т. б. ойшылардың негізін қалаған «Кәлам» 
әрекеті; Әбу Йазид Бистами, Халлаж Мансур, Ғазади, Ибн Араби, Ибн Сабин 
сияқты «мутасаууфтар» деп аталатын ойшылдар негізін салған «Сопылық» 
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әрекеті; Кинди, Фараби, Ибн Сина, Ибн Туфейл, Ибн Рушд сияқты «Фала-
сифа» деп аталған бір топ ойшылдардың дәнекерлігімен Фәлсафа әрекеті 
және бұлардан басқа ұқсастықтар бар «Усулу ал-Фықх», «Грамматика», 
«Тарих» әрекеттерін ойға аламыз.

Исламда «фәлсафа» дегенде оған үшінші топта айтылып кеткен Фа-
раби, Ибн Сина сияқты «файласуф» деп аталып кеткен ойшылардың 
әрекетін түсінеміз. Алайда қазіргі таңда, жалпы алғанда, бұл жіктеменің 
жеткіліксіздігіне нұсқаған жоғарыда аталған түрлі әрекеттердің ішінде деп 
есептелетін көптеген ойшылардың еңбектері, жүйелері мен көзқарастары 
арқылы кеңейтілу қажеттігі қабылданған. Қазіргі күні фәлсафа дегенде, жал-
пы алғанда, оның әдісі мен ықпал ету көрінісін көзге тұтып былай дей ала-
мыз: «Фәлсафа-ойдың бар болғанды білуге бағытталған әрекеті [5, 6]. Қазір 
фәлсафа туралы осы анықтамаларды қабылдағанымызда және олардың Ис-
лам мәдениетінде туындаған түрлі идеялық әрекеттерге сәйкестегенімізде, 
ең болмағанда Кәлам мен Тасаввуф әрекеті ішінде туындаған бір топ 
адамның ісін де «фәлсафа» әрекеті деп айтуымызға тура келеді. Бұлардан 
бұрынғы кәлам әрекетін ойға алайық: бұл әрекеттің бастапқы кезінде Ислам 
ілімінің ішіндегі кейбір сенім элементтерін тақырып етіп алып, солардың 
төңірегінде ақылға салып ой жүгіртетін, оларды түсіндіру, қорғаштау 
әрекетінен туындаған-ды. Болмыс «себепсіз» жоқтықтан шықпағанын алға 
тартқан аристотельдік түсініктегі бұл әрекеттің таза фәлсафи әрекет бола 
алмайтынын айта аламыз. Мұндай айқындау моделі ауқымында белгілі бір 
философта болғанындай, белгілі бір теориясын, космологиясын, антропо-
логиясын, психологиясын дамыта алады. Осы ерекшеліктерімен Наззам, 
Фахр ад-дин ар-Рази, Журжанилік ой-пікірлерді «фәлсафа» ретінде (ойға) 
қабылдамауы үшін себеп табылмайды. 

Кәлам әрекеті турасындағы сөз тақырыбы болған жағдай, тасаввуф үшін де 
сөз тақырыбы; Исламда бір әрекеттің бір-біріне қарама-қарсы екі ерекшеліктің 
алдындағы шыққан дұрыс «Бастапқы кездері ол түрлі ойларды, теориялық 
зерттеулерді, «қал» емес «хал» болғанын қалаған мистикалық тәжірибеден 
бастау алатын нәрсе болғанын қалайды. Сол сияқты тасаввур, әсіресе 
соңғы негізін салушылар, мысалы Ибн Арабиде кемел космологиялық және 
метафизикалық дүние ретінде ойға келеді [4, 220]. Ибн Халдун мистикалық 
діни өмір салты деп қана қоюмен шектелмей, «фәлсафалауға» көшеді. Осы 
ерекшелігімен Тасаввуф әрекетін фәлсафа әрекеті ретінде қабылдаттырмай-
тын да себеп жоқ. Тіпті, Исламда таза философтар есептелетін Фараби, Ибн 
Сина, Ибн Баждардың өздері жүйелерін ақылға салу ісін толықтыратын 
тәңірде бірігу (ал-иттисал) пікірі мен тәсілі ретінде аяқтайды. 

Бұл жағдайда, Исламда фәлсафа дегенде дара күйінде «фаласифа» 
әрекетін емес, сонымен бірге Кәламды, Тасаввуфты және ұқсастарын, 
ақылға негізделген себептермен өзін шариғатқа лайықтауды қалаған ой 
әрекетін, Тәңір, Ғарыш, адам туралы түрлі бағыттағы жүйелі көзқарастарды, 
олардың негізін қолдаған адамдарды олардың еңбектері мен іс-әрекеттерін 
көзге тұтамыз. Ибн Халдунға дейін Ислам ой-пікірінде бұл мәселелер 
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төңірегінде ой жүгірткен, көзқарастарын ұсынған ойшылды көре алмай-
мыз. Біз бұл жерде Ибн Халдунға дейін Исламда танылған бұл тақырып 
төңірегінде сипаттамалық кейбір ұғымдарды талдаумен шектелеміз. Бірінші 
қадам ретінде Мутазиле-Ашари қайшылығын айтуға болады. Бұл қайшылық 
соңында Исламда Уахи мен Фәлсафалық ой-пікір арасындағы байланыс 
тақырыбы арасы ұзақтай түсті. Екіншісін, жаңа-платоншы ретінде Кинди, 
Фараби, Ибн Сина сияқты философтар негізін салған фәлсафи модель мен 
модельге қарсы шыққан Ғазали арасындағы қайшылық құрайды. 

Қорыта айтар болсақ, дін мен фәлсафа арақатынасын қай ұстанымда 
қарастыруымыз керек екенін алдымен шешіп алуымыз керек сияқты. Егер 
илахи діндер позияциясын ескерер болсақ, онда дін мен фәлсафа бір-
бірін тек толықтырушы құралдар болады. Діннің ақылға сүйеніп тарқатар 
тұстарында фәлсафалық әдістердің қолданылуы қажет нәрсе. Ал ұлттық-
дәстүрлі және конфессиядан тыс діни ағымдар ұстанымына келсек, дін мен 
фәлсафа бір-біріне оппозициялық жағдайда болады. Олар не теологиялан-
дыру не теософияландыру жағында тұруы керек болады. 
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Резюме

Каратышканова К.Р., Ташимов М. Обзор взаимоотношений религии и 
философии в исламе

Целью данной статьи является рассмотрение соотношений религии и фило-
софии, что требует методического изучения терминов религии и философии. За-
падная школа религиоведов традиционно старается объяснить религию с точки 
зрения философии, хотя история рассмотрения этой проблемы имеет глубокое 
проникновение. Средневековые исламские мыслители различали религию от фи-
лософии. В статье акцент делается на решении проблемы, зависящей от позиции 
рассматриваемой темы.

Resume

Karatyshkanova K.R., Tashimov M. Overview of the Relationship Between 
Religion and Philosophy in Islam

The purpose of this article – considering the ratio of religion and philosophy, it 
requires a methodical study of the terms religion and philosophy. Western School of 
Religions traditionally tries to explain religion in terms of philosophy, although the 
history of addressing this issue with a long history. Medieval Islamic thinkers were 
mostly theologians /theologians/ ie they distinguish religion from philosophy. The article 
focuses on the fact that the solution depends on the position of the topic.
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