
3 (57) 2013 | Адам әлемі      1

3 (57)·2013

ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ-
ГУМАНИТАРЛЫҚ ЖУРНАЛ

ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-
ГУМАНИТАРНЫЙ ЖУРНАЛ

1999 ж. шыға бастады

Тiркелген куәлiк № 13395-Ж 
Қазақстан Республикасының 

мәдениет және ақпарат 
министрлiгi 

Ақпарат және мұрағат комитеті
22.02.2013 ж. берген 

Редакция алқасы

Н.Л. Сейтахметова (бас редактор)
А. Сағиқызы (бас редактордың 
орынбасары)
К.Н. Бурханов
С.Ю. Колчигин
А.К. Назарбетова
Б.Г. Нұржанов
З.К. Шәукенова
М.С. Шайкемелев
Ш.М. Жандосова (жауапты хатшы)

Редакционная коллегия

Н.Л. Сейтахметова (главный 
редактор)
А. Сагиқызы (зам. главного 
редактора)
К.Н. Бурханов
С.Ю. Колчигин
А.К. Назарбетова
Б.Г. Нуржанов
З.К. Шаукенова
М.С. Шайкемелев
Ш.М. Жандосова (ответ. секретарь)

Регистрационное свидетельство 
№ 13395-Ж выдано Комитетом 

информации и архивов
Министерства культуры и 
информации Республики 
Казахстан 22.02.2013 г.

Издается с 1999 года

 Адам 
әлемі

Халықаралық редакциялық кеңес 
Международный редакционный совет 

Нысанбаев А.Н. (кеңес төрағасы, Қазақстан)
Фиерман У. (АҚШ)
Халилов С. (Әзiрбайжан)
Мехди Санаи (Иран)
Жумагулов М. (Қырғызстан)
Зотов А.Ф. (Ресей)
Лекторский В.А. (Ресей)
Малинин Г.В. (Ресей)
Нечипоренко О.В. (Ресей)
Тощенко Ж.Т. (Ресей)
Кенан Гюрсой (Түркия)
Шермухамедова Н.А. (Өзбекстан) 



2     Адам әлемі | 3 (57) 2013

Тренды и перспективы гуманитарного развития общества: «Стратегия «Казахстан-2050»

МАЗМҰНЫ                      ●                      СОДЕРЖАНИЕ

Жолдауды қолдау   ●   За строкой Послания

Буканова Ж., 
Кудайбергенов Р.

Молодежь городов Казахстана: проблемы социально-
экономической адаптации.............................................................. 3

Сейтахметова Н. Ханафитский мазхаб как путь к диалогу: 
реконструктивная герменевтика....................................................... 13

дін. саясат. Мәдениет  ●  религия. Политика. культура

Шойкин Г. Соотношение принципов светскости и свободы совести 
в Казахстане..................................................................................... 20

Izquierdo César Ética, Democracia y Religión........................................................... 25
Изкиердо Сезар Этика, демократия и религия.................................................................... 31
Косиченко А. Религиозные и либеральные ценности в современном мире..... 38
Бурова Е. Мировоззренческие идентификации казахстанцев 

и индикаторы модели религиозности............................................ 49
Жандосова Ш. Орталық Азия мемлекеттеріндегі діни жағдай............................ 62

Дінтанулық зерттеулері  ●  Религиоведческие исследования

Şenay Bülent The History of Religions, the Phenomenology of Religion 
and «Phenomenological Theology» in Turkish Universities............ 66

Адилбаев А. Әдет-ғұрыптың шариғат нормаларын 
белгілеудегі мән-маңызы...................................................................... 74

Сиқымбаева Д. Зайырлылық мемлекеттің діни саясатын 
қалыптастырудың негізі ретінде................................................... 87

ИслаМ тақырыбы: сұхбат және дәстүр   ●   ИслаМская теМа: диалог и традиция

Сатершинов Б., 
Сейтахметова Н.,
Шаукенова З.

Исламофобия как вызов толерантности........................................... 94

Курмангалиева Г. Неоплатонизм в становлении философского дискурса 
ислама и христианства.................................................................... 103

Мейірманов А. Ясауи рухани-тарихи мұрасындағы символдық бейнелер.......... 114
Ошақбаева Ж. «Бабырнама» – Орта Азия халықтарының біртұтас 

рухани құндылығы.......................................................................... 127
Жанабаева Д. Абай көзқарасындағы білім мен сенім арақатынастары............. 136

дін философиясы: классиканы зерделей түссек  ● 
философия религии: Прочитывая и Перечитывая классику

Дюркгейм Э. Методологические основы социологии религии......................... 142

аннотациялар, Рецензиялар, Шолулар  ●  аннотации, Рецензии, Обзоры

Шаукенова З. Философское посвящение XXIII Всемирному философскому 
конгрессу «Античные странички» Г.Г. Соловьевой.................... 161

біздің авторлар ● наши авторы



136     Адам әлемі | 3 (57) 2013

ӘОЖ 008:1/14 

Динара Жанабаева – Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым Министрлігі 
Ғылым Комитеті Философия, 
саясаттану және дінтану институты (Алматы)

                                                       АБАЙ КӨЗҚАРАСЫНДАҒЫ 
                                          БІЛІМ МЕН СЕНІМ АРАҚАТЫНАСТАРЫ

Аннотация. Философиялық дискурстағы өзекті мәселелердің бірі білім мен 
сенім арақатынасы. Қазақ халқы тарихында да сенім мен білім өз үйлесімін 
тапқан. Осы тарапта, мақалада қазақтың ұлы ойшылы Абай Құнанбаевтың Қара 
сөздеріндегі білім мен сенім арақатынасы туралы ойлары қарастырылған. Ол өз 
көзқарастарында білім мен сенімді сұхбат ретінде үйлестіруге тырысып, сенімді 
– адамның ішкі сезімі, ислами сенімі, иманы деп, ал білімді – ақиқатты тану деп, 
құндылық ретінде сипаттайды.

Түйін сөздер: білім, сенім, дін, ғылым, иман, таным, талап, рухани құндылықтар.

Қазіргі таңда гуманитарлық ғылымдар үшін адамның интеллектуалды-
рухани мәдениетінің негізін құрайтын саладағы тақырыптар өзекті болып 
отыр. Әсіресе, жаһандану дәуірі және рухани саладағы құлдырау кезеңінде 
бұл мәселенің басты назарда болуы маңызды. Философиялық дискурстағы 
осындай тақырыптардың бірі дін мен ғылым, адамзат руханилығының 
сипаты болып табылатын  білім мен сенім арақатынасы мәселесі. Сенім және 
білім мәселесі, олардың сәйкестілігі адам өмірінің мәні, оның рухани жолды 
анықтауының негізі болып табылады. Ежелгі заманнан бастап, қашанда бұл 
мәселе ойшылдардың ойын толғаған. Тарих кезеңдерінде түрлі ойшылдар 
осы феномендердың біреуін алға салып, біреуін артқа итеріп қойдыратын 
немесе оларды гармонияға келтіріп, бір бірінің үйлесімділігін іздеген. 

Қазақ халқы тарихында сенім мен білім ерекше сәйкесетін мол рухани 
тәжірибе жинақталған. Қазіргі кезеңде осы сәйкестіктердің ерекшеліктерін 
ашу қажет, өйткені халық рухының қалыптасуы, рухани тәжірибе туралы 
кез келген объективті білім әлеуметтік және рухани құндылықтары үнемі 
құбылып отыратын ХХІ ғасыр өзгерістеріне қоғамның төтеп беруіне ықпал 
етуші күшке айналмақ.

Осы тұрғыда діни сенімді ішкі және рухани сенім «иман» ретінде 
қарастыратын қазақтың бір туар данышпаны Абай Құнанбаевтың көзқа-
растарынан көреміз. Жалпы Абайдың бар ғұмыры халықты қалың ұйқыдан 
оятумен, сауатсыздықпен күресумен өткені белгілі. Қазақ халқы адамзаттың 
бір бөлігі ғана, сондықтан олар әлемдік өркениеттерге сай жолдармен 

Ислам тақырыбы: сұхбат және дәстүр
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дамып, қоғамнан оқшауланбау қажет екендігін алға тартты. Ол үшін 
ең бірінші қажеттілік – білім. Абай қазақ халқына білім және ғылымды 
ерекше құндылық ретінде ұсынды. Дегенмен, адам санасы міндетті түрде 
қайырымды бастамаға, яғни сенімге негізделу керек.

Абай сенімді қалай түсінді? Ол он үшінші қара сөзінде: «Иман деген – 
Алла табарака уа тағаланың шәриксыз, ғайыпсыз бірлігіне, барлығына уа әр 
түрлі бізге пайғамбарымыз саллаллаһу ғалайһи уәссәләм арқылы жіберген 
жарлығына, білдіргеніне мойын ұсынып, иланбақ» деген болатын [1, 67 б.]. 
Осы тұста рухани діни сенімнің сипатын байқаймыз. Ислам негіздерін терең 
таныған Абай, Жаратушыдан келген шынайы сенімнің жалпы сенімділіктің 
жоғарғы формасынан айырмашылығын ажыратады. Сенімді тани білу 
үшін бірінші кезекте оның саналы екендігіне көз жеткізу және өзінің жеке 
көзқарасының болып, өзгенің дегеніне ере бермеуі қажет. 

Осылай Абай, сенім – адамның ішкі сезімі, исламға деген сенімі, иманы 
деп пайымдайды. Ол исламның барлық негіздерін білетін сенімге шақырады, 
тек бірнеше сүрелер мен аяттарды қайталаумен ғана шектеліп, нәпақа тауып 
жүрген молдаларды қатаң сынға алады. Мұндай молдасымақтар қазақтың 
руханилығының дамуына еш әсер етпейді, адамдардың сенімін, білімін 
жетілдіруге ынталандырмайды. Сондықтан адам өзін-өзі жетілдіру керек, 
діннің маңыздылығын түсініп, өз түсінігін қалыптастыру қажет. Ал бұл 
қажырлықты талап етеді. Ислам заңдылықтары бойынша Құдайға деген 
сенімнің беріктігі өнегеліліктің жоғарғы сатысының, өзін-өзі жетілдірудегі 
шексіз еңбектің көрінісі. 

Абай өзінің жетінші сөзінде «Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен 
туады: біреуі – ішсем, жесем, ұйқтасам деп тұрады. Бұлар – тәннің құмары, 
бұлар болмаса, тән жанға қонақ үй бола алмайды. Һәм өзі өспейді, қуат 
таппайды. Біреуі – білсем екен демеклік. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-
жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тама-
ғына, бетіне басып қарап, сырнай-керней болса, дауысына ұмтылып, онан 
ержетіңкірегенде ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да 
тұра жүгіріп, «ол немене?», «бұл немене?» деп, «ол неге үйтеді?» деп, «бұл 
неге бүйтеді?» деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық 
көрмейді. Мұның бәрі – жан құмары, білсем екен, көрсем екен, үйренсем 
екен» [2, 61 б.] деген. Дәл осы қасиет адамның жануардан айырмашылығы. 
Бұл қасиет табиғаттан дарыған, оны сақтап ары қарай жетілдіру керек. 
Оның осы көзқарастары Аристотельдің «Метафизикасындағы» барлық тірі 
ағзалар білмекке құмар деуімен сәйкес келеді. Ал, Абай үшін білімнің орны 
қандай? Абай ақиқатты тануды білім деп санайды. Ақиқаттың жоғарғы 
сатысы – ол болмыс,  дүниені тану маңыздылығының құпиясы. Адамның 
өміріндегі білімнің рөлі өте жоғары, адамды адаммен теңестіретін білім, 
ақыл мен таным өмірді толық мәнді ететін адам бойындағы жоғарғы қасиет.  
Ақыл арқылы адам дүниенің кез-келген құпиясын түсінуге әзір. 

Д. Жанабаева. Абай көзқарасындағы білім мен сенім арақатынастары
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Абай білуге, тануға талпынбаған адамдарды да сынға алады. Нағыз 
иманды, мұсылман адам бұл – өзін діни ортодоксиямен ғана шектемей, 
өзге де діндерді түсініп, соларды танып, білуге тырысатын пенде. Адам 
ақиқатқа деген сүйіспеншілігі, ынтызарлығы, құштарлығы арқылы білімге 
ие болады. «Ғылым – Алланың бір сипаты, ол – хақиқат, оған ғашықтық өзі 
де хақлық һәм адамдық дүр» [3, 95 б.], сондықтан ғылымға деген махаббат 
адамдық пен адалдықтың белгісі.

Қателесу адамға тән қасиет, ал осы қателікті мойындау – білімнің 
алғышарты. Адамзат тарихының әр кезеңінде адамдардың сенімі болды. 
Бірақ, қоғамға қауіп-қатер төндіретін қателескен адамдар емес, өздерін 
қашанда өзгелерден артық санайтын, өзге көзқарастар мен пікірлерге 
мойынсұнбайтын адамдар. Сондықтан Абай, діни догматизмді, фанатизмді 
мүлдем мойындамайды. Сенім сана сүзгісінен өтуі керек. Барлық ұлы 
ойшылдар секілді Абай да сенімге білім арқылы қадам жасады және оны 
өзгелерден талап етті.  Тек білімі бар адам ғана өз сенімін берік ұстана 
алады. 

Абай білім түсінігі мен талпыныс катергориясын қатар қарастырады. 
Тануға талпынған адам ғана ғылымды игере алады. «Білім-ғылым 
үйренбекке талап қылушыларға әуелі білмек керек. Талаптың өзінің біраз 
шарттары бар. Оларды білмек керек, білмей іздегенмен табылмас». Осы 
тұста оның қойған шарты: «Әуелі – білім-ғылым табылса, ондай-мұндай 
іске жаратар едім деп, дүниенің бір қызықты нәрсесіне керек болар еді деп 
іздемекке керек. Оның үшін білім – ғылымның өзіне ғана құмар, ынтық 
болып, бір ғана білмектіктің өзін дәулет білсең және әр білмегеніңді білген 
уақытта көңілде бір рахат хұзур хасил болады. Сол рахат білгеніңді берік 
ұстап, білмегеніңді тағы да сондай білсем екен деп үміттенген құмар, 
махаббат пайда болады. Сонда әрбір естігеніңді, көргеніңді көңілің жақсы 
ұғып, анық өз суретімен ішке жайғастырып алады» [4]. Ғылым жолындағы 
адам, өзін тек осы салаға арнап, ұсақ-түйек нәрселелеге көңіл бөле беру 
қажеті жоқ. «Ғылымды туған анаңдай құрметтеу керек» [5].

Талап – білсем, көрсем дегенді қажет етіп отыратын, адамға қосымша 
күш сыйлайтын, ішкі қайнаркөзі секілді. Абайдың көзқарастарынан 
осындай күшті талапты байқаймыз. Адам құндылықтардың жоғарғы 
сатысына талпынып отырмаса, оның бір орында тұрақтап, артта қалатыны 
анық. Қоғамдағы басым тұрған этикалық нормалар адамды қажетіне қарай 
икемдейді. Әрине, адамдар онсызда талап етілген нормаларға сай өмір 
сүруде. Осы тұста, қоғам Абай секілді, адам жанын өткір сөздерімен жау-
лайтын, есеңгіреген күйінен оятып, өзін-өзі бағалап, өмірге жаңаша көз-
қараспен қарататын данышпанды қажет етеді. Ол өзіне «Жаратушыдан 
берілген талапты жоғалтып алғаным жоқ па?» деген сұрақты қою керек? 
Талап – адамға өзеннің ағысына қарсы тұра алатындай күш сыйлайды, 
дүниеге деген жеке көзқарасы бар, үнемі алға жылжуға итермелейтін құрал 
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іспетті. Ал сол талапты қанаттандырып отыратын білім. Дәл осы білім  
адамның бойында «ештеңе білмейтінімді білемін» деп Сократ секілді өзін 
сынға алдырып, талапқа итермелейді. Абайдың түсінігінде талап – білімге, 
руханилыққа, жоғары күшке, идеалға деген талап. Адам жаны тек жоғарыға, 
трансценденттілікке талпынған жағдайда ғана тұрақтап қалмайды. Ал бұл 
қасиеттілікке талпынатын адам жанының имандылығын білдіреді.

Абайдың исламдық діни ортада өсуі оның философиясына, Құдайды 
тануына айтарлықтай әсерін тигізді. Жалпы тарихта Құдаймен байланысқа 
түскен адамды пайғамбар дейді, олар адамның рухани дамуына, адами 
қарым-қатынасты орнатуға, жалпы адамзат қоғамын дұрыс бағытқа 
жетелеуге тырысты. Сондықтан діннің өзегін аталған құндылықтар құрауы 
қажет. Осы тұрғыда Абайды ислам реформаторы деп атайды. Абай иман 
туралы өзінің он үшінші қара сөзінде ой толғай отырып, иман жөнінде 
екі түрлі түсінік бар екенін, иманның якини және таклиди деген екі түрі 
болатынын айтып, «иман» деген діни ұғымға ғылыми және моральдық мән, 
мазмұн беруге ұмтылады. Якини иман – шын иман, шын нану, сену. Бұл 
иман ақылдан, дәлелден, ғылымнан туады. Бір нәрсеге сенгенде, «...соның 
хақтығына ақылы бірлән дәлел жүргізерлік болып...» ақыл дәлелімен нану 
керек. Бұл иман білімге, ғылымға, ақыл дәлеліне негізделуге тиісті. Демек, 
Абайдың түсіндіруінше шын иман танымнан шығуы, тууы керек. Неге 
сенсең де, соның сырын, ішкі мәнін біліп сен, тіпті құдайға сенгенде де, 
оған ақыл дәлелі арқылы сенуге шақырады. Абайдың иманға беріп отырған 
бұл түсінігі – көптеген философтарға тән парасатты түсінік. Таклиди иман 
– еліктеуден шыққан иман, наным, сенім. Бұл иман ақылдан, ғылымнан, 
дәлелден тумаған, тек дін иелерінің айтқанына иланудан, соларға елік-
теуден туған. Мұндай иман шынайы иманнан айырықша, шынайы иман 
адамға жоғарғы ақиқат пен өмір мәніне жол аша отырып, оның рухани 
тағдырының орталығына айналады. Абай сөзімен айтқанда тақлиди иман – 
«...кітаптан оқу бірлән яки молдалардан есту бірлән...» болатын иман. Бұл 
иман – өзі ештемені білмей, еш нәрсе туралы ойламай, дін иелерінің сөзіне 
еріп, «ел қалай кешсе, мен де солай көштім» деген надандықтан шыққан 
соқыр сезім, үстірт наным. Абайдың аңғаруынша, дінге сенушілердің иман 
туралы ұғымы осы екінші түсінік, олар шын иманның не екенін білмейді, 
өйткені шын иман ғылымға, танымға байланысты, ал дінге сенушілердің 
«Якини иманы бар деуге ғылымы жоқ...». Иманның осы екі түрін талдай 
келіп, Абай біріншіден, шын иман – таныммен барабар дегенді аңғартады. 
Екіншіден, иманды этикалық, адамгершілік мәселесімен ұштастырып, оны 
ар, ұят деңгейіне көтереді де, ұяты жоқ адамның иманы да болмайтынын 
дәлелдейді. Сонымен қатар, Абай мұсылман ғұламаларымен пікір таласына 
түсіп, дін иелерінің имансыздығын, олардың ұғымында иман туралы 
жоғарыдағы екі түсініктің де жоқ екендігін дәлелдеуге тырысады. Абайдың 
айтуынша, дін бұзарлардың иманы – алдау мен арамдық. Өзінің бас 
пайдасына қарай, «...ақты қара деп, я қараны ақ деп, өтірікті шын деп ант 
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ететұғын...», «қылыш үстінде серт жоқ», «...құдай тағаланың кешпес күнәсі 
жоқ» деген жалған мақалды қуат көрген мұндай пенденің жүзі құрысын» 
деп, дүмше молдаларға лағынет айтады. Анти клерикалдық бағыттағы дін 
иелері – ары мен иманын, нанымы мен сенімін сатушы екіжүзділер екендігін, 
олардың халықты надандықтан шығарғысы келмейтінін, өйткені наданды 
алдау оңайға түсетінін, ал қараңғылықта арамдықтың анық көрінбейтінін 
бірнеше еңбегінде баса айтады. Иман – бұл соқыр сенім емес екендігін 
бірнеше рет атап өткен Абай, ең бастысы Құдайды сүю керек дейді. Осы 
тұста діни сенімдегі сопылық элементтерді байқауға болады. Құдайға де-
ген махаббат таным, ізденіс арқылы ақиқатқа деген махаббатқа жетелейді. 
Құдайды тану арқылы өзімізді танимыз. Егер ғылымды, білімді сүйсек, бұл 
Құдайды сүйгеніміз, себебі ғылым – Жаратушының бір сипаты. Махаббат 
– адам жанын жоғары деңгейге көтеруге ұмтылатын күш және ол пәк болу 
керек, өйткені Құдай жолы – ең таза, адал жол. Махаббат жүректен шығады, 
Алланы да да дәл осы жүрек арқылы тани аламыз. 

Абайдың пайымдауынша егер адамның Ақиқатқа деген махаббаты  
пайда болса, онда оның танымға деген құлшынысы да пайда болады. 
Адамның күші оның ақылы мен білімінде, тек таным арқылы ғана нағыз 
иманға қол жеткіземіз, «Бұл сөзіме нақлия дәлелім – жоғарыдағы жазылған 
Алла тағаланың есімдері. Ғақлия дәлелім – Құдай тағала бұл ғалымды ақыл 
жетпейтін келісіммен жаратқан, онан басқа, бірінен бірі пайда алатұғын 
қылып жаратыпты» деседі [6, 207 б.]. Тірі табиғат, қоршаған ортаның 
пайда болуы таңданысыңды тудырады, әлем сүйіспеншіліктен жаралған. 
Сондықтан адамның да міндеті оған өз қайырымдылығымен жауап 
қайтару, ол үшін оған сенім, иман қажет, тек ораза тұтып, құран бағыштау 
жеткіліксіз. Абай Жаратушыны құдыретті, әділетті деп сипаттайды, егер 
бұл қасиеттер адамның бойында табылып жатса, онда ол адамның үнемі 
білуге талпынатындығы. Иманды адамды – танымы бар адам деп сипаттауға 
болады. Сонымен қатар, ол адамның білімі иманға негізделуі шарт. Пай-
ғамбарымыздың өзі, ең жақсы адам деп – жан-жағындағыларға пайдасы 
тиген адамды айтады: «Бұл хакімдер үйқы, тыныштық, әуес-қызықтың бәрін 
қойып, адам баласына пайдалы іс шығармалығына, яғни электрды тауып, 
аспаннан жайды бұрып алып, дүниенің бір шетінен қазір жауап алып тұрып, 
от пен суға қойласын тауып, мың адам қыла алмастай қызметтер істетіп 
қойып тұрғандығы, уахсусан адам баласының ақыл-пікірін ұстартып, хақ 
пенен бұтылдықты айырмақты үйреткендігі – баршасы нафиғлфқ болған 
соң, біздің оларға міндеткерлігімізге дау жоқ» [7, 106 б.]. Ұлы ғұламаның 
пікірінше, сауатсыз молдалардың кесірінен ғылым мен мәдениет бір 
орында тұрақтап қалады, олардың ешбір саладан білімі жоқ, тек ғылымды 
жоққа шығарып, бірнеше сүрені жаттап, қайталаудан басқа қауқарлары жоқ 
деп есептейді. Сонымен қатар, ол Мұхаммед пайғамбарымыздан (с.ғ.с.) 
болашақ қандай болады деп сұрағанда, оны сол заманның ғалымдарынан 
сұрау керек деп жауап бергендігін, ол өзінің осы жауабымен нағыз иманды 
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адамдар – сауатты, білімді, зайырлылық пен дінді ұштастыра білгендерді 
санайтынын дәлелдегісі келді.

Абайдың еңбектеріндегі білім мен сенім арақатынасы дүниені танудың 
бір жолы ретінде қарастырылады, бірі ғылыми-техникалық өркениеттің 
жетістіктерін игеру болса, екіншісі халық даналығына сүйенген рухани 
мұраны игеру. Білімге деген талап әлемдік мәдениеттің қыр-сырын тануға, 
өзіңнің «Меніңді» мәдени кеңістіктің толыққанды субъектісі ретінде санауға 
жол ашады. Адам дамуының ең жоғарғы сатысы санаға, ақылға жүгінген 
иман, сенім. Мұндай иман адам жанына жарық береді, өмірін мәнді етеді. 
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Резюме

Жанабаева Д.М. Соотношение знания и веры во взглядах Абая
Одной из актуальных тем философского дискурса является проблема соотно-

шения веры и знания. В истории казахского народа накоплен богатый духовный 
опыт, в котором своеобразно соотносятся вера и знание. В статье рассматриваются 
взгляды философа Абая Кунанбаева в его «Словах назидания» о соотношении зна-
ния и веры. Он попытался соединить веру и знание в гармоничное единство как 
диалог. Согласно Абаю, вера – внутреннее чувство «иман», вера ислама, а знание 
– постижение истины.

Summary

Zhanabayeva D.M. Relationship of Faith and Knowledge in the Views of Abai
One of the hot topics of philosophical discourse is the problem of the relation of faith 

and knowledge. In the history of the Kazakh people have accumulated rich spiritual 
experience, which uniquely relate to faith and knowledge. In the article the philosopher’s 
views of the relationship between knowledge and faith in his «Book of words». He tried 
to combine faith and knowledge into a harmonious unity of a dialogue. According to Abay 
faith – an internal sense of iman, faith, Islam, and knowledge – the perception of truth. 
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