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                                                     ЯСАУИ РУХАНИ-ТАРИХИ 
                                               МҰРАСЫНДАҒЫ СИМВОЛДЫҚ 
                                                                 БЕЙНЕЛЕР  

 
Аннотация. Мақалада Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің 

қақпа есіктеріндегі (ХІV ғ.) ою-өрнектер мен жазуларға семиотикалық талдау жаса-
лып, олардың символикалық мағынасы ашылады. Ясауи тарихи-рухани мұрасына 
тән жалпы өзекті мазмұн – «адамды рухани кемелдікке бағыттау» екендігі нақтылы 
мысалдар негізінде көрсетіледі. Мәдени ескерткіштердің эстетикалық талғамды 
байытатын көркем мазмұнының астарында этикалық ғибрат беретін дидактикалық-
насихаттық терең мағына жатқандығына назар аударылады. Символдық мән-
мағына сыйғызатын қалыптар ретінде халық санасындағы ғасырлар бойы өмір 
сүретін  архетиптердің таңдалып алынатыны және олардың исламдық мазмұнмен 
байытылып, өскелең жасампаздықпен жаңғыртылатыны баяндалады.  

Түйін сөздер: символдық бейнелер, қазақ дәстүрлі қоғамы, кемел адам, 
семиотикалық таңбалар, рухани жадтағы архетиптер, этномәдени ақпарат, 
эстетикалық талғам, көркемдік таным, ұлттық дүниетаным, герменевтикалық 
әдіснама, тауилдік түйсіну әдісі.

Символ – рәміз (symbolon) ұғымы алғаш ежелгі грек тілінде пайда болып, 
одан латын тіліне еніп, ХVІ ғасырдың басында неміс тілінің сөздік қорында 
қолданылды. Гректің «symballein» сөзі қазақша  қосылу, бірігу, жинақтау 
мағынасын береді. Ал, символ терминінің қазақша баламасы «рәміз» ұғымы 
бүгінде «танымдық белгі, таңба, аллегория» сияқты түрлі мағыналарды 
қамти тұра, олардан мәнісінің ауқымды болуымен ерекшеленеді. Бұл 
ұғым – мағыналық образды, түйсіктік танымды білдіруге қолданылатын 
терең мазмұндық сипатқа ие маңызды термин. Рәміз адам санасының даму 
тарихында қалыптасқан көне категорияның бірі. Символданған бейне, 
көбінесе нақты мағынадан ажырап, орнына астарлы, айшықты, бейнелі, 
меңзеулік мәнді иеленеді. 

Сопылық ілім ежелгі түркілік дәстүрден тіптен одан арғы сақ ғұн дәуі-
рінен бастау алып, этносанада жаңғырып отырған халықтың рухани жадын-
дағы архетиптерді қалыптастырып, оларды исламдық мазмұнмен байыта 
түскенінің мысалын Ясауи мәдениетіне байланысты жәдігерлерден анық 

Ислам тақырыбы: сұхбат және дәстүр
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көреміз. Рухани тәжірибелер үрдісінде өмір сүру үшін этностар дүниета-
нымдық принциптерін мәдени архетиптік, рәміздік формада құрады. Олар-
дың рухани жадысы  табиғат, кеңістік пен уақыт, моральдық адамгершілік 
құндылықтар, ел мен жер, намыс пен ар-ождан, тілі мен дін, қасиет-кие сияқ-
ты ұғымдарды  айқара қамтитын рәміздік құбылыстармен айшықталады. 
Рәміз халықтардың рухани және материалдық мәдениетінің ақиқат болмы-
сын айқындайды. Рәміз бен семиотикалық таңбалар арқылы адам кез келген 
құбылысты қабылдап, оған баға беріп, өз көзқарасы мен ойын білдіре алады.

Немістің көрнекті философы К. Ясперс өзінің рәміздің маңыздылығы 
туралы ойын былай айтады: «Адамзаттың ықылым заманнан бері рәміз-
дер әлемінде өмір сүретінін түсінеміз. Осы рәміздер оның өмірінің 
мәнін анықтайтын шындыққа айналады. Осы рәміздердегі өмір адамның 
негіздемелік өмірмәндік құрылымына жататынын түсінеміз. Сондықтан 
да бұл рәміздердің ерекшеліктерін түсінгіміз келеді, олардың осынау 
саналуандығын жинақтап, шолып, жүйелегіміз келеді. Рәміздердің 
мазмұнын ашу адамның өзімен-өзі, өз мәнділігімен, өз субстанциясымен 
тұтастықта бола алатын кеңістігін ашу деген сөз. Рәміздерсіз ол тұлдырсыз 
қалғандай жалаңаш, күйкі жанға айналады, бос қалған дүниеде жалаң ақыл-
ойымен шарасыздықтың  күйін кешеді» [1, 270 б.]. Рәміздер адамзаттың 
рухани жасампаздығы мен шығармашылығының барлық сатысын қамтиды. 
Рәміздің көмегімен адамдар арасындағы ақпараттық қарым-қатынас алмасу 
жүзеге асады. Рәміздер адамзаттың сан ғасырлық мәдени-тарихи мұраларын 
және рухани құндылықтарын бейнелеп, дәстүр сабақтастығын сақтайды. 

Сопылықтағы руханилықтың ұғымдық, танымдық әлеміне ену және 
сопылық  философияның мәніне жетуде герменевтика, яғни эмпатиялық 
түсіндіру формасы қолданылды. Герменевтиканың әдіснамалық негізі 
сопылықтағы тауилдік түйсіну әдісіне орайластығымен ерекшеленеді. 
Талдау (анализ), салыстыру (компаративистік) әдістері арқылы сопылық 
ілімінің қолданылу формасы ретіндегі символдар әлемін – тауилдік 
танымдық әдіспен пайымдау арқылы этикалық ұстындарды саралауға 
мүмкіндік туады. Қазақ философиясының қайнары ретіндегі түркі-ислам 
философиясы тарихындағы  онтологиялық, гносеологиялық және психо-
логиялық тұтастықтағы танымдық негіздердің сабақтастығын  тарихи-
салыстырмалық тұрғыда зерттеуде де рәміздерді талдаудың маңызы зор.

Ақиқатты – түпмақсат еткен сопы ар-ождан тазалығымен, рухани-
интеллектуалдық кемелденуімен Ақиқатқа ұласып, осы хәлге сәйкес өмір 
сүруге ұмтылады. Мағрифат, яғни, құдайлық таным сопылық философияда 
арылу, жолға шығу, жақындау, кемелдену және Хаққа қауышу сияқты 
рухани тәжірибелері арқылы берілген трансцендентальды, Жоғарыдан 
(көктен) рухқа енген сәуле-нұр, сый ретінде берілген ілкі ілім ретінде 
түсіндіріледі. Сол себепті сопылық әдебиетте, мәдени мұраларда рухани 
нұрлану, нұрлы ақыл – «ладуни ілімді» рухани сый ретінде иелену идеясы 
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негізгі тақырып. Сопылықтағы құндылықтар жүйесі – нұрлы ақылды 
иеленген толық, әмбебап адам (инсан) идеялына құрылатындықтан, сол 
ілімге жетудегі таным органы, сол ілімге лайықты мекен болатын жүректің 
тазалығын басты орынға қояды. Сананы жалаң діни догмалар шырмауында, 
қасаң қағидалар құрсауында қалдырмау үшін жүрек танымын, жүрек 
таразысын іске қосуды, ол үшін сол жүректі оятып, тірілтіп, тазартып, о 
бастағы тағайындылығы мен қызметін қалпына келтіруге шақырады.  

Рәміздік тұрғыда жүректі – ар-ожданға баласақ, осы жүрек  демек, ар-
ождан – басты моральдық құндылық ретінде сопылықтағы негізгі  тақырып 
болып табылады. Осы жүрек және жүректе сақталатын құндылықтардың 
нышанын белгілейтін арнайы рәміздер жүйесі бар. Жүректің құндылықтар-
ға мекен болуы үшін, таным құралы қызметін атқаруы үшін қажетті шарт 
– жүректің тазалығын қамтамасыз ету, оны тірілту. Сонда ғана таза және 
тірі жүректі нұрландыратын өлшеусіз сый – нұрлы ілімді иелену мүмкіндігі 
берілетіні жайлы айшықты баяндайтын рәміздік тіл бар. Мақалада қазақ 
топырағындағы  сопылық дәстүрдің осы рәміздік тілінің әдеби және мәдени 
мұралардағы айқын айшықтарын көріп, оның астарына үңіліп, өзіндік 
ерекшеліктері мен мән-мазмұнын танып, ғибратына назар саламыз.

Этномәдени ақпаратты берудің құралы ретінде сөз өнері, музыка, бей-
нелеу өнерінің туындылары қолданылып, олардың әрқайсына тән өзіндік 
көркемдік әдіс тәсілдері пайдаланылады. Осы көркемдік әдістердің ішінде 
терең сыр-сипатқа ие рәміздік ұғымдар да бар. Күнделікті тұрмыста қол-
данылатын бұйымдардың өзі қолданыстағы мағынасы рухани астарлы 
мәнмен байытылуы арқылы рәміздік мазмұн иеленді. Олар діни-ғұрыптық, 
салт-жоралғылық мақсатта пайдаланылу арқылы тұрмыстық қолданыстағы 
мағынасы рухани және ритуалдық мәнмен толыға түседі, осылайша этно-
графиялық бұйымдар айырықша символикалық айшықты таным жүйесін  
туғызады. Сопылықтағы руханилықтың қазақ топырағында дәстүр сабақ-
тастығын үзбестен өткенді, өз заманын, болашақты сан ғасырлық жалғас-
тықпен ұштастырып, өркендегенін, қоғамның рухани, әдеби, мәдени  бүкіл 
өмірін толықтай  қамтығанын  Қожа Ахмет Ясауи мәдени мұрасынан айқын 
көреміз.

Қожа Ахмет Ясауи  –  жалпы түркілік мәдени және дүниетанымдық 
кеңістіктегі ішкі тұтастықты қалыптап, исламдық құндылықтарға негіздел-
ген философиялық-этикалық ар-ождан ілімін жүйелеген рухани тұлға.

Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Ясауидің кесенесі және ондағы 
жәдігерлер адамзат қолынан шыққан ортағасырлық сәулет және бейнелеу 
өнерінің ғажайып туындысы. Онда ертеден келе жатқан жергілікті құры-
лыс дәстүрі мен қолөнер шеберлігі сол заманның ең озық жетістіктерімен 
ұштастырыла пайдаланылған, сонымен қатар, ол мәңгілік рухани құнды-
лықтарды исламдық мән-мазмұнмен байыта паш етіп тұрған нысанға 
айналған. 
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Ең ғажабы шеберлердің ортақ іске жұмылуына Ясауидің сопылық 
ілімінің елеулі ықпалы айқын. Себебі, олардың жасаған туындылары 
жергілікті құндылықтарға рәміздік белгілерге, архетиптерге негізделген. 
Рухани ілімнің құдіреті сонда ол сан ғасырлық рухани құндылықтарды 
жаңғыртып мәнге толтырып, адамдарды да ортақ мақсатқа жұмылдырды. 
Әралуан мәдениеттің өкілдері бола тұра шеберлер өз кәсіби шеберліктерін 
рухани іліммен байыта қолдану арқылы жалпыадамзатқа ортақ рухани мәні 
бар туындылар жасай білуі руханияттың әмбебаптығының нақты мысалы. 
«Мәдениет – құндылықтар мен мән-мағыналар әлемі, себебі символизация 
үрдісі – адамзат мәдениетінің табиғи байланысы оның дамуы мен ұғымын 
ашатын көкжиегі» [2, 138 б.] деген А.Я. Гуревич.

Адамның күнделікті тұрмыс-тіршілігінде жиі қолданылатын есік – ха-
лықтың дүниетанымында да, дәстүрлі ислам діні арқылы санамызда берік 
орныққан рухани әлемімізде де киелі, қасиетті саналады. Есіктің халық 
санасындағы киелілік мәні мен рәміздік мағынасы босағаға, табалдырыққа, 
тағы басқа есік бөліктеріне байланысты ырымдар мен тыйымдардан айқын 
көрінеді. Халық әдебиетінде есікке байланысты бейнелі ойлар, астарлы 
сөздер, мақал-мәтелдер жиі кездеседі. Бұдан дана халқымыздың әрбір 
тұтынған мүлкі мен заттарын мағыналандырып, киелілік, қасиеттілік сипат 
дарытқаны, олардың әрқайсысына терең мән бере тұрып, әрбір қолданған 
сәтінде ғибрат алуға ұмтылғаны көрінеді. Сондықтан да кесенедегі 
есіктерге зор мән беріліп, айрықша шеберлікпен, асқан талғампаздықпен, 
ғажап көркемдікпен әшекейленуі заңды. Осы құнды жәдігерлер біздің 
дәстүрлі мәдениетіміздің терең мазмұнынан, діліміздің сырлы әлемінен 
хабар беріп, әрқайсымыздың жүрегімізден терең тамыр алатын ел-
жұртымызға, туған халқымызға, төл мәдениетімізге сүйіспеншілігімізді 
қозғайтыны, өткеніміз бен бүгініміз арасында жанды байланыс түзетіні 
хақ. Әзірет Сұлтан кесенесіндегі ХІV ғасырдан сақталған, Жамағатхана 
бөлмесінің есігі – «Қақпа» және Қабырхана есігі – «Қапсырманы» толық 
аты-жөні белгісіз Сафар есімді шебер жасаған. Кесененің қалған есіктері 
1978 жылы түгелімен жаңадан қойылған. Шеберлер есіктің берік және әсем 
жасалуымен қатар, рәміздік мән-мағынасын арттыру үшін оған символдық 
мәнге ие ою-өрнектер, терең мағыналы хадистер мен нақыл сөздердің 
бедерленуіне көңіл бөлген. 

Жамағатхана бөлмесінің Қақпа-есігі (өлшемі – 3,7х2,1 м) екі жаққа 
ашылатын – ғимараттың оңтүстік порталының тереңінен орын алған 
негізгі есік. Ол екі бетінен ағаш, сүйек, алтын, күміс әшекей-өрнектермен 
әрленген. Әртүсті ағаш қиындыларымен және піл сүйектерімен жапсырып 
әшекейленген өрнектерінің біразы тозып, жойылған. Есіктің сыртқы 
бетіндегі өрнегі бедерлі белдеумен үш бөлікке бөлінген. Сегіз ұшты 
жұлдызшалардың өзара ұласуынан құралған бұл бедерлі өрнектермен 
тек белдеулер ғана емес жалпы есік жақтаулары да жиектей көмкерілген. 
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Жоғарғы бөліктегі төрт бұрышты екі картуштың бетінде екі қатар араб 
жазуының алғашқы жартысы оң жақтауда, екінші жартысы сол жақтауда 
бедерленген. Бірінші қатардағы жазудың әріптерінің ұзындығы 0,10 м, 
жуандығы 3 мм, гүлденген куфа (куфи тазйини) қолтаңбасымен бедерленген. 
Екінші қатардағы жазу сулус қолтаңбасымен жазылған. Әріптердің ұштары 
барынша ұзартылып картуштың ішін тұтас алып тұр. Қақпа-есіктің 
жікжапқыш жарты бағанының орта белдеуінде сулус қолтаңбасымен 
таңбаланған сөздер бар. Бұл өрнектер ағашқа ойып өрнек салу арқылы 
таңбаланған. Есіктегі өрнектер үш деңгейлі тереңдікте бір-бірімен астаса 
ұласып, ғажайып симметриялық үйлесімде, қайталанбас әсем ою-өрнектер 
композициясын түзеді. Бұл келісім мен үйлесімнің сырлы әлемі Ислам 
дінінің жасампаз рухын, ғаламның сұлулығын паш етерлік рәміздермен 
айшықталған [3, 103 б.].

Рәміздердің архетиптілігі көбінесе өзінің ішкі мағынасын, қасиеті мен 
ұлттық сипатын, яғни ұлттық мәдениеттің белгісін жоймастан, мәдениет 
ақпараттарын жинақтап, нақтылап, ертеңгі күнге жеткізуімен, ұрпақтан-
ұрпаққа беріліп отыруымен айқындалады. Ол тұтас ұлттың дүниетанымы-
нан хабар беретін қазына, ғаламның тілдік бейнесі, күрделі әрі әмбебап 
категория. Сонымен рәміздің табиғи тамыры тереңге кеткен, ықылым 
заманғы мифология мен сан ғасырлық тарихқа  ұласар ықшамдалған мәде-
ни мәтін бола алады.

Белгілі бір затты ишаралайтындай символдық мағынаның өрнекке ұласуы 
немесе мән-мағынасы терең жазулар мен сөз тіркестерінің ою-өрнекке 
ұқсатылып немесе ою-өрнектермен астасып жатуы хәл ілімінің астарлы 
сырлы әлеміне бастайды. Жаратушы иенің шексіз ғылымына меңзеуімен 
қатар, Ақиқатты танып білу үшін Жаратылыс әсемдігіне ой жіберіп, ой-
пікір толғауға шақырады.

Мифті рәміз ретінде қарастырған отандық зерттеуші-ғалым С.Қондыбай-
дың пікірінше «біз мынау жалған дүниені тек рәміздер арқылы ғана 
кескіндей аламыз, өйткені шексіз ғаламның кескінін де, мөлшерін де, оның 
қандай материалдан және қандай жолмен пайда болғанын да, Жаратушы 
иенің оны қалай жасағанын да шын мәнінде көре, біле, тани алмаймыз. 
Сондықтан осылардың барлығын да пенделерге түсіндірудің ең қарапайым 
да универсал жолы рәміз арқылы кескіндеу болмақ. Мифология дегеніміз 
де –  рәміздер»  деп  түйіндейді [4, 34 б.] 

Есікте таңбаланған араб тіліндегі мәтіннің қазақ тіліндегі мағынасы: 
«Аллаға мадақ! Йә, Алла Тағала! Аллаға шүкір! Йә, Алла Тағала!»,  «Әулие 
жақсылардың қақпасы – бақыттың кені, әулие жақсыларды сүю – бақыттың 
кілті» [ 3, 105 б.].

Есіктің көрнекі жерінен орын алған жазулардың Аллаға шүкір етуден 
және Оны мадақтаудан басталуы – ислам дініндегі құлшылық-ғибадаттың 
асыл негізін көрсетеді. Сопылық ілім бойынша әулиелердің, яғни Құдайдың 
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достығына жеткен адамдардың адам баласына екі дүниенің бақытына 
бастайтын жетекші болатынына нұсқайды. «Әулиенің (саиидтың) 
қақпасына» келген, яғни олардың насихат сөздері мен өсиеттеріне ден 
қойып, мән-мағынасына жеткен Адам ұрпақтары үшін оларды бақытқа 
кенелтетін қазына бар. Ал, ол қазынаның қақпасын ашатын кілт – әулиенің 
махаббаты, яғни рухани ұстаздың назарын иелену екендігі айтылған. Тағы 
бір парсы тіліндегі таңбаның қазақ тіліндегі мағынасы:

«Астанаңдағы (қасиетті табалдырығыңдағы) қызметші дәулетті бол-
ғай!» [3, 106 б.]. Әулиенің басындағы қызмет – рухани жолды қалаған 
шәкірттердің әрқашан да зор құрметпен атқарған істері болған. Себебі, 
әулиенің шарапатынан үміт етіп келген халыққа қызмет жасау – Қожа Ахмет 
Ясауидің «топырақ болу» яғни, адамға риясыз қызмет жасау қағидасына 
сай келеді. «Қырықтың бірін – Қыдыр» деп білген халық нанымына сай 
зияратшылардың дұғасының шарапаты Әулиенің жолында қызмет жасаған 
әрбір адамға да тиіп, бақ-дәулет әкелетініне сенген.

Қақпа-есіктің орта бөлігінде есікті қағуға арналған екі қола алқа мен 
оларды орнататын топса-тұғырлары бар тік төртбұрышты тақташалар 
орналасқан. Тақташалардың әрқайсысы ағаш есікке әшекейлі, үлкен төрт 
шегемен бекітілген. Алқаның топса-тұғырлары барыстың басы бейнесінде 
сомдалып, одан төменірек алқаның өзінде барыстың екі кішкене аланының 
бейнелері сомдалған. Бұл барыс бейнелерінің сол жақ алқадағыларының 
көздері ашық және үлкенінің жалы бар болса, оң жақ алқадағыларының 
көздері жабық және жалдары жоқ. Қола тақташада алқаның ұрылып 
дыбыс шығаруына арналған сегіз жапырақшалы гүл бейнесіндегі кішкене 
төстігі бар. Екі алқаны қаққанда дыбыс жиілігі әралуан, екі түрлі дыбыс 
шығатыны көңіл аудартады. Қола тақташаның жоғарғы жағы оймышты 
құйылған қошқармүйіз оюлардың жалғаса біріккен композициясынан 
тұрады. Тақташаның бетінде де өсімдік тектес, қошқар мүйіз және құс 
қанаты, құс тұмсығы, т. б. бейнелейтін оюлардың ерекше сәнді, үйлесімді 
өрнегі бедерленген. Алқалардың жалпы пішіні жүрекке ұқсайды, жиектері 
иректелген он төрт жапырақшадан құралған өрнектермен жиектелген 
және ортасындағы өсімдік тектес, қошқармүйіз оюлардың әсем де 
күрделі өрілімінен түзілген үйлесімді композиция орын алған. Тайқазан 
құлақтарының, ту Лаухасының сырт пішіндерінің жүрекке ұқсас етіп 
жасалуы, осы және басқа да кесене мүліктеріндегі оюларда жүрекке иша-
ралайтын өрнектер композицияларының көптеп кездесуі Ясауидің хәл ілі-
мі хикмет дәстүріндегі жүрек танымына нұсқайды. 

Алқалардың ұш жағында балық және құс бейнелері таңбаланған. 
Көктегі, жердегі, судағы жануарлар әлемін бейнелейтін – құс, барыс, балық 
сияқты хайуанаттар суреттері осы есік сыртындағы алқалардан басқа 
жерде кездеспейді. Бұл алқаларды жиектей және тақташалардың жоғарғы 
бөлігінде ойылып жазылған, алтынмен апталып, күміспен күптелген парсы, 
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Қазандық бөлмесінің қақпа-есігі

Қақпа-есік-
тің сол жақ 

бөлігінің 
алқасы

Қазандық бөлмесінің қақпа-есігіндегі жазулар

Қақпа-есік-
тің оң жақ 
бөлігінің 
алқасы
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Қабырхана есігінің фрагменттері

Қабырхана есігі

Есіктегі екі 
дөңгелек қола 

тақташалардағы 
жазу
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араб тіліндегі насх жазуы бар. Қазақ тіліндегі мағынасы: «Пайғамбар айтты, 
ол кісіге сәлем болсын: «дүние өткінші, сен дүниеде (Аллаға) бағынып 
өт» [3, 115 б.]. Қола тақташалардың оң жағындағысында басталып, сол 
жағында аяқталған Мұхаммед (с.ғ.с.) пайғамбардың хадисінде дүниенің 
баянсыздығы айтылып қана қоймай, Аллаға мойынсұнуға бұйрық берілген. 
Шындығында адамның жалған дүниедегі өмірінің мәнге толып, мағынасы 
артуы үшін оның ақиқат жолды қалап, Аллаға мойынсұнуы, Оны жадынан 
шығармай әмірлерін бұлжытпай орындауы шарт дегенді білдіреді.

 Парсы тіліндегі тағы бір жазудың қазақ тіліндегі мағынасы: «Біздің мақсат 
артқа өрнек қалдырсақ, Жаралыстың баяны жоқ аңдасақ, Ақ жүректі адам 
ұлы кез болса, Еске алып, дұға қылсын, біз бейбақ. (Сағди, Гүлстан) Жеті 
жүз тоқсан тоғызыншы (1396-97) жылы, Құдайдан ғана үмітті, міскін ‘Изз 
ад-дин ибн Тадж ад-дин ал-Исаги жасады. Бұл кең есік әр қашан достарға 
– құтты һәм ашық, жауға – тар әрі жабық болсын» [3, 117 б.]. Жаратылыс 
сырына үңіліп, пікір толғауға жетелейтін, терең символдық мәнге толы 
өрнекті алқаларда жазылған сыр шумақтардың мағынасы да аса терең. 
Шебер өзінің қолынан шыққан өнер туындысын ғибратты өрнектермен 
әшекейлегенде, өзінің де бұл дүниеде мәңгі емес екенін, жаратылыстың да 
баянсыздығын ескере отырып, болашақ ұрпаққа өнеге, өрнек қалдырып, 
оның бағыштаған дұғасына мұқтаж екенін де айтады. Яғни, алқаларда 
адам бақилыққа сапар шеккесін де оның еңбегінің, ізгі ісінің жемісі – 
қоғам игілігіне пайдаланатын заттарының сауабы және жақсылыққа бастар 
өнегесінің сауабы, сондай-ақ дұға бағыштаған ұрпағының сауабы ретіде 
тоқталмай жетіп тұратыны жайлы Пайғамбар (с.ғ.с.) хадисінің мәнісі 
таңбаланған. Халқымыздың бұл дүниедегі пенделердің тілек-дұғасының 
Алла дәргәһында қабыл болуы үшін Әулиелердің дәнекер боларына 
деген сенімінің Пайғамбар (с.ғ.с.) хадисіне негізделгенін, осы сөздердің 
Әулиелердің сұлтанының кесенесі есіктерінде таңбалануынан да байқаймыз. 
Адамның бұл ілімнен жан-дүниесінің бәһәра тауып, мейірі қануы үшін 
Әулиелердің сұлтанының сырлы сұхбатына, осы күнге дейін жиылмаған 
Хақтықтың дастарханына ізгі ниетпен, таза көңілмен келіп, үлес алуы керек 
дегенге ишаралайтын нақыл сөзі таңбаланған. Ал, бұл ілімді дұрыс түсінбей 
немесе бұрыс мақсатта пайдалану ниетіндегі адамның жанына ешбір пайда 
таппасы, тіптен өзі теріс пиғылының зардабын шегуі хақ. Сондықтан да 
бұл есік досқа ашық, дұшпанға жабық. «Менің хикметтерімді дертсізге 
айтпа,  Баға жетпес гауһарымды наданға сатпа», «Ясауи хикметін даналар 
естісін, Естіген жандар мұратына жетсін, Жауһар кенінен бір түйір алсын, 
Естімегеннің бәрі қасіретте қалсын», «Менің хикметтерім – кемел пір, Кім 
Құдайды таныса, жанымен бір», [5, 435 б.] – деген Ясауи мінажаттарында 
бұл ілімнің салмағы мен жауапкершілігі, қадір-қасиеті ашылып айтылады. 

Терең мағыналы  хадистерді Қақпа есіктің жоғарғы картушына және 
қола тақташалардың да жоғарғы жағына таңбалануы, қола алқалардың 
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барынша биік орнатылуы – Алла қаләмін қасиет тұтқан халықтың салт-
санасынан хабар береді. Биік орнатылған қола алқалардың есікті ашатын 
тұтқа қызметінен гөрі, есіктің ашылып жабылғанын, яғни келушінің кіріп-
шыққанын білдіретін есік қаққыш қызметін атқарып, әулие есігіне қадам 
басқан шәкірттің мойынсұну ниетінен хабардар қылатын символдық мәні 
басым болса керек. Кірер есіктегі барыстың көзсіз болуы – мойынұсынуды 
білдіріп, ұстаздың жолбасшылығына толықтай бағынған шәкірттің ханака 
табалдырығынан тәуекелмен аттағанының ишарасы десек, көзі ашық, 
жалы бар барыс бейнесі – ілкі ілімді иеленіп, хақиқат жолының күрескері 
болып шыққан, рухани-адамгершілік кемелдікті мақсат еткен адамды 
ишаралайтындай. Шеберлердің жасаған бұйымдарында өз есімдерін 
таңбалап қалдыра отырып, әрдайым өздерінің дұғаға мұқтаж, Құдайға 
ғашық ғаріптік хәлдерін білдіруі олардың да Хаққа ғашықтықтың үлгісі 
болған Әзірет сұлтанның шарапатынан үміт күтетінін көрсетеді. Кесене 
ғимаратының, эпиграфиялық таңбаларының, ондағы жәдігерлердің аса 
көркем өрнектелуімен қатар, терең символдық мән-мағынамен байытылуы 
ол замандағы шеберлердің Машаихтардың ұлығының ілімінен сусындаған 
Ясауи тариқатының өкілдері екендігін айқындайды.

А.Ф. Лосевтің көзқарасы бойынша: «рәмізде бейнеленген шындықтың 
тереңдігі мен жан-жақтылығы соншалықты ол оның неғұрлым маңызды 
негізгі қырларын және оның ішкі сыр-сипатына толықтай тәуелді, кездойсоқ 
сыртқы қырларын  толықтай қамтиды. Мазмұндық жалпылаудың осыншалық 
байытылуымен қатар, өз бойында жекеліктер мен жалқылықтардың да   
пайда болу заңдарын сиғызады» [6, 199 б.]. Мәдениет жүйесіндегі рәміздің 
бұл қызметінен байқайтынымыз оның маңызды қозғаушы бастамасы, қоғам-
ның мақсат-мұраты мен оның болашағының әлеуметтік қажетті үлгісі екен.

Кесенедегі XIV ғасырдан сақталып келе жатқан екі есіктің бірі қабірхана 
есігі – Қапсырма. Бұл (өлшемі – 2,5х1,4 м) есік орта ғасырлық оюлы есіктердің 
тамаша үлгісі болып табылады. Жалпы пішіні Жамағатхана есігіне ұқсас 
екі жақты ашылатын Қабірхана есігі Жамағатхананың төрінде орналасып, 
Қабірханамен аралықты жалғастырады. Есіктің маңдайшасында үлкен 
қаңылтыр тақташа бар және оның жақтауы мен босағасы қаңылтырмен 
қапталған. Осы (тұтас күйіндегі өлшемі – 3,5х1,65 м) П тәріздес қаңылтыр 
қаптамалы босағада геометрияланған медальондар тізбегі ішіне сулс 
қолтаңбасымен зерленіп, алтынмен апталған жазулар бар. Есіктің өзі үш 
бөлікке бөлінген. Жоғарғы жағындағы екі шаршының ішінде оң жағында 
басталып, сол жағында аяқталатын, гүл өрнекті оюлармен астасқан сулс 
қолтаңбасымен ағашты ою арқылы бедерлеп жазылған Пайғамбардың (с.ғ.с.) 
хадисі орын алған. Есіктің ортаңғы бөлігінде, жарты баған жікжапқыштың 
екі белдеуінде куфи қолтаңбасымен парсы тілінде жазылған жазу бар. 
Есіктің жоғарғы тұсында екі алқаның дөңгелек қола тақташалары (диаметрі 
– 15 см.) және гүлге ұқсас сегіз жапырақты кішкене төстігі сақталып, 
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алқаларының өздері жоғалған [3, 139 б.]. Деректер бойынша жоғалған 
алқалар қақпа есіктің алқаларына ұқсас, сондағы жазулар да қайталанып 
жазылған. Бұл алқалардың суретін 1905 ж. А. Гуржиенко көшіріп, салған. Гүл 
жапырақшаларына ұқсатылып құйылған дөңгелек қола тақташа айналдыра 
сулс қолтаңбасымен өрнектелген жазулардан құралған. Есік заманында өте 
әдемі болған, бүгінде босағасында жазылған жазулардың көп бөлігі өшіп 
қалған, кейбір жерлері ғана оқылады, қаңылтырлары барынша қарайған. 

Жазулардағы Құран аятынан үзінділер және хадистер мен даналық 
сөздердің мағынасы: «Пайғамбар, ол кісіге сәлем болсын, айтты: «Алланың 
сыйы – қақпасына келіп  сұраған момынға [беріледі, Йә, Рахымды [Алла]! 
Йә, Пәк [Алла]! Йә, Дәлел [Алла]! Йә, Мейірбан [Алла]! Йә, Міндеттеуші 
[Алла]! Йә, есеп сұраушы Патша [Алла]! мағынасы: Пайғамбар, ол 
кісіге сәлем болсын, айтты «...әй мүлік иесі Алла! [Кімге қаласаң] мүлік 
бересің....» Пайғамбар, ол кісіге сәлем болсын, айтты: «уақыты өтпей тұрып 
намаз оқуға асығыңдар, ажал келмей тұрып тәубаға келуге асығыңдар». 
Алланың елшісі рас айтты. Пайғамбар, ол кісіге сәлем болсын, айтты: «ілім 
іздеу – барлық мұсылман еркекке және әйелге парыз». Алланың елшісі рас 
айтты. Ол кісіге игілік болсын. Пайғамбар, ол кісіге сәлем болсын, айтты: 
«дүние өткінші, сен дүниеде (Аллаға) бағынып өт». Пайғамбар, ол кісіге 
сәлем болсын, айтты: «дүниеде сый-құрметке бөлену – мол байлықпен 
болса, ақыретте сый-құрметті иелену – дүниедегі ізгі істердің көптігімен 
болады». Пайғамбар, ол кісіге сәлем болсын, айтты: ...йә, Алла Мұхаммедке 
игілік бер. ...Мұхаммед.... ...әл-Хасанға және Хусайынға, ... мухажирлер мен 
ансарлар.... ...Алла жақтан бір көмек және жақын бір жеңіс бар .... ...Алла. 
Мұхаммед. Хасан»  деген уақыт табынан өше бастаған жазуларды оқуға 
болады [ 3, 141 б.].

Сопылықтағы сабақтастығын сақтап, үзілмей келе жатқан руханилық 
идеясы адамның рухани кемелдікке жетуі, осылайша хақтың айырықша 
сыйы – ладуни ілімді, нұрлы хикметті иелену. «Алланың сыйы» – ладуни 
ғылым, яғни Ясауидің хикмет дәстүріндегі хәл ғылымы, Шәкәрімнің сыр 
сөздеріндегі ар ілімі деп білсек, онда осы ілкі ілімді иеленуге кім лайықты? 
Бұл ілімнің – «Оның қақпасына келіп сұраған момынға» берілетіні 
айтылуы хадистің мағынасына терең үңілуге жетелейді. «Қәл ғылымына 
оқыңдар, хәл ғылымына жетіңдер, жоқтық ішіне батыңдар, барлықтардан 
алыңдар» деген Ясауи хикметтерінің астарына үңіліп, осы ладуни ілім 
жайлы білуге болады. Адамның тек оқып білумен меңгеретін ілімі қәл 
ілімі болса, онымен қатар Алла тарапынан сый ретінде беріліп, жүрек 
тереңіне үңілгенде қол жеткізетін, хәл ілімі бар. «Жүрегіңнің түбіне терең 
бойла, одан тапқан – шын асыл тастай көрме» (Абай) дегендегі осы ілімнің 
жауһары – Хақ тағаланың Өзіне толықтай мойынсұнып сенген құлдарына 
беретін сыйы. «Мен ілімнің қаласы болсам, Әли сол қаланың есігі» деген 
пайғамбар (с.ғ.с.) хадисіне орай Әулиенің кесенесі, оның бүкіл құрылымы, 
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ою-өрнектері, онда сақталған киелі заттардың барлығы, сондай-ақ кесене 
есіктерінің өздері де адам баласын екі дүниенің бақытына, сый-құрметіне, 
шексіз игілігіне еге қылатын тек осы ладуни ілім екеніне нұсқап, соны 
иеленіп, рухани-адамгершілік кемелдікке жетуге шақырып тұр. «Хаққа 
нанып, момын болсаң тағат қылғыл, Тағат қылған Хақ дидарын көрер 
достар», «Хай зікірін айтып ішкен жами шарап, Жол үстінде ғазиз басың 
мысал топырақ, Алла үшін хәлі – харап, бауыры – кәуап, Жан мен ділде хай 
зікірін айтқын достар», «Заһир бұзып, батин түзе ғалым болсаң», «Ғамал 
қылған шын ғашықты дана қылды», «Хақиқаттың дариясына шомған 
кісі, Өзі мұңлық, көңлі сынық, көзде жасы, қорлық, зарлық, машақат қой 
дайым ісі, Дидарына ынтызар боп, табар достар» [5, 299 б.] деген хикмет 
жолдарында Әулиелердің сұлтаны иман келтірген құлдың сипатын Хақ 
дидарына ғашықтық деп көрсетеді. Хаққа ғашық момынның таубасымен 
күнәдан тиылуы, тәуекелімен Ақиқатқа бел бууы тақуалығымен құлшылық-
ғибадатын арттырып, зікір мен пікір амалдарын күшейтуі осы Алланың 
сыйы – ладуни ілімді иеленуге апаратын жол екені белгілі болады. 

Адам баласын «Махаббатпен жаратқан» Алла Тағала оған бұл дүниеде 
сый-құрметке бөлейтін, ақыретте де шексіз рахыметке жолықтыратын 
әрекет-амалдарды міндеттеп, оның ішінде маңыздысы рухани ілім үйренуді 
парыз еткені хақ. Адам дүниелік сый-құрметті иелену үшін бақ-дәулетке 
ұмтылатын  болса – бұл ізденісі оны түбінде жалған дүниенің құлдығына 
салып, ақыреттегі бақытынан айыруы мүмкін. Ал, мәңгілік дүниедегі сый-
құрметті қалаған Адам дүниелік байлықтың құлдығынан бас тартып, бұл 
дүниедегі өмірін ізгі істерді мейлінше мол атқарып, ақыреттің байлығын 
жинауға арнағаны абзал. Бүкіл парыз етілген ізгі амалдардың, құлшылық-
ғибадаттардың басты мақсаты, асыл мұраты адамды рухани-интелектуалдық 
кемелденуге жеткізу болса, осы жолда ілім үйрену де игілікті істерді 
мейлінше көп атқару әр адамның парызы екенін жоғарыдағы Пайғамбар 
өсиеттерінің мән-маңызынан ұғамыз.

Қазақ философиялық ой кешу үрдісі, ондағы этикалық ұстындар ұлттық 
мәдени және әдеби мұраларда айшықты бейнеленіп, астарлы рәміздермен 
таңбаланған, сондықтан да қазақ философиясы тарихын зерттегенде әдеби 
һәм мәдени мұраларға жүгінуіміз заңды. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев «Тарих толқынында» атты еңбегінде: «Біздің бәріміздің де 
мақтаныш етуімізге тұрарлық мол мұрамыз бар. Өйткені ата-бабаларымыз 
адамзат тарихында өшпес із қалдырып кеткен, Евразия құрлығындағы 
халықтардың тағдырына орасан зор күшті әсер еткен» [7, 94 б.] деп жазады. 
Қазақ философиясы тарихында сопылықтағы этикалық-философиялық 
көзқарастардың маңызы мен мәнін ашудың практикалық пайдасы зор. 
Өйткені оның негізгі идеялары моральдық құндылықтарға табан тіреуімен 
қатар, өз өміршеңдігін жоғалтпастан, елдіктің сынға түсер әрбір шешуші 
сәтінде бой көрсетіп, өзектілігі артып отырады. 
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Резюме

Меирманов А.Д. Символические образы духовно-исторического наследия 
Ясави

В статье приводится семиотический анализ орнаментов и надписей на входных 
дверях мавзолея Кожа Ахмета Яссауи (XIV в.) в городе Туркестан, раскрывается 
их символическое значение. На конкретных примерах показывается, что основным 
смыслом, характерным для историко-духовного наследия Яссауи, является «на-
правление человека на достижение духовного совершенства». Уделяется внимание 
содержанию глубокого дидактико-назидательного смысла, способного показать 
этический пример в художественном замысле, обогащающем эстетическую 
составляющую культурных памятников. Сообщается о выборе формы веками 
существовавших в народном сознании архетипов, способной вмещать в себя 
символическое значение, а также об её обогащении исламским содержанием и 
обновлении, основанном на продуктивном созидании.

Summary

Meirmanov A.D. The Symbolical Images of Spiritual and Historical Heritage of 
Yasavi

The article provides a semiotic analysis of patterns and lettering on the front door of 
the mausoleum of Kozha Ahmet Yassaui (XIV c.) in the city of Turkestan, their symbolic 
value is revealed. On the clear examples shown that the basic meaning that character-
izes historical and spiritual heritage of Yassaui is «human direction to achieving spiritual 
perfection». Attention to the content of the deep-didactic propaganda sense, that able to 
show ethical example in the artistic conception, enriching the aesthetic component of 
cultural monuments is paid. Choose of form of the archetypes which existed in the popu-
lar mind for centuries as a form of encapsulating the symbolic meaning, as well as their 
enriching by Islamic content and updating based on the productive creation is reported.
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