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Ғалым Жүсіпбек1, Бақытжан Сатершинов2

1Сүлеймен Демирель университеті
2ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты

ИСЛАМ ЖӘНЕ ПЛЮРАЛИЗМ: ӘЛ-МАТУРИДИ 
ИДЕЯЛАРЫ НЕ ҰСЫНАДЫ?

Аннотация. Плюралистік, адам-өзекті және дамыған қоғам құру мәселесі 
посткеңестік елдер үшін де, қазіргі мұсылман елдері мен қоғамдар үшін де бүгінгі 
күні өзінің аса маңыздылығымен көзге түсіп отыр. Сондықтан замана талабы-
на сай ішкі эволюцияға бейімді болуы үшін, дәлірек айтқанда, қоғам, тұтастай 
алғанда, адамзат дамуының интеллектуалдық, құқықтық және моральдық-
этикалық деңгейіне сәйкес эволюцияға бейім болуы үшін діни доктриналардың 
қажетті әлеуетке ие болуы мейлінше маңызды болып табылады. Мақала ав-
торлары әл-Матуриди доктринасының эпистемологиясын талдау арқылы бұл 
ілімнің осындай әлеуетке ие екендігін дәлелдеуге тырысады. Жалпы айтқанда, 
авторлар өз зерттеулері барысында «теңдестірілген теологиялық рационализмге», 
әралуандылықтың метафизикасына, сенімнің субъективтілігіне негізделген және 
«әділдік пен қоғам-өзекті» ұстынына сүйенетін әл-Матуриди доктринасы қазіргі 
мұсылмандардың Ислам туралы түсінігін жаңғыртудың және плюралистік әрі 
адам-өзекті қоғам орнатудың тәп-тәуір ішкі-діни тетігі болуға, сондай-ақ зама-
науи зайырлы әлем жағдайындағы әділетті қоғамның ислами идеялық негіздерін 
орнықтыруға қабілетті деген қорытындыға келеді. Мақалада, сондай-ақ, өзінің 
негізінде матуридилік рухты сақтаған Абай Құнанбаевтың кейбір прогрессивті 
идеялары қарастырылады.  

Түйін сөздер: Матуриди, плюрализм, эпистемология, Абай, теологиялық ра-
ционализм, гегемондық Ислам.  

Дағдарыстық жағдайлардан қалай шығуға болады, плюралистік 
(әралуанды) және өзегін адам құрайтын қоғамды (бұл дамыған қоғамды 
білдіреді) қалай құруға болады? Бұл сұрақтар кейінгі кеңестік қоғамдар мен 
елдер үшін мейлінше өзектілікке ие болып отыр, ал бұрынғы қуатын, дамуы 
мен плюрализмін жоғалтқан мұсылмандар үшін соңғы бірнеше ғасырлар 
бойы бұл барынша көкейтесті күйінде қалып отыр. 

Біздің пікірімізше, плюралистік және адамға бүйрегі бұратын қоғам 
біріншіден, идеялық және дүниетанымдық плюрализмге (әркімді болмы-
сына сай қабылдауға), екіншіден, заңның үстемдігі мен барлығының заң 
алдындағы теңдігіне және үшіншіден, әлеуметтік әділдік пен адам капи-
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талын дамыту басымдылығына тамыр байлайды. Мұның барлығы кез-
келген дүниетанымдық доктриналардың – мейлі ол зайырлы немесе діни 
доктрина болсын – басқа көзқарастар мен түсіндірмелерді қабылдау және 
«өзгелермен» қатар өмір сүру қабілетін білдіріп қана қоймайды, сонымен 
қатар, замана талабына сай іштей дамуы (эволюциясы) үшін де өз бойынан 
әлеует (потенциал) таба білуін де байқатады. Мысалы, ол жалпы адамзат 
пен жекелеген қоғам дамуының интеллектуалдық (зияткерлік), құқықтық 
және моральдық-этикалық деңгейіне сай тиесілі түсіндірмелерді бере алуы 
керек. 

Бұл мақалада біз танымал мұсылман мутакаллимі әл-Матуридидің 
теориялық көзқарастарына тән болып келетін ұстындарды қысқаша 
қозғауға тырысамыз. Әл-Матуриди ислам ғалымы әл-Иджидің айтуын-
ша, «дәлелдер келтіру мен дұрыс емес пікірлерден құтылу жолымен дін 
ұстануда орнықтылық беретін» [1] ислам ғылымдарының бірі – кәлам 
саласындағы көрнекті ғалымдардың бірі әрі имам. Матуридилік кәламның 
эпистемологиясы, таным теориясы плюралистік қоғам құруға ықпалын 
тигізе алады деген пікірдеміз. Соңғы ғасырлар бойында тұжырымдамалық 
(концептуалды) көзқарастары ұмытылған немесе түсінбеушілік хәлге жет-
кен әл-Матуридидің идеяларын талдамас бұрын, мақалада алдымен діни 
плюрализм тақырыбы қарастырылады. Содан кейін біз әл-Матуридидің 
ілімін талдап, қазіргі мұсылмандардың санасын жаңғыртудың және 
плюралистік қоғам орнатудың дұрыс ішкі-діни тетігі бола алатын оның 
негізгі ұстындарына тоқталамыз. Сондай-ақ әл-Матуриди идеяларының ая-
сында Абайдың кейбір прогрессивті идеяларын да қысқаша қарастырамыз.

Алдымен плюрализмнің жай ғана алуантүрлілікті қабылдау немесе 
мойындау емес, түбінде конструктивті диалог, ынтымақтастық пен қатар 
өмір сүрудің формуласын табу жататын көп түрлілікпен тікелей араласу, 
«барыс-келіс жасау». Яғни плюралистік орта немесе қоғам қалыптастыру 
үшін «өзгелерді» қабылдау және мойындау жеткілікcіз, олармен қоян 
қолтық араласу керек. Бұның алғышарты көпұлтты және көп конфессиялы 
әлемде алуантүрлілікті құшақ жая қабылдай отырып, әр түрлі қоғам топта-
ры бірін-бірі жақсы тани білуі керек. Егер бүгінгі күні діни әралуандылық 
көптеген қоғамда бар болса, ал плюрализмге әлі қол жете қойған жоқ, оған 
әлі күш-жігер қажет. Тіпті өзара әрекетсіз әралуандылық плюрализмге 
қол жеткізбесе, қоғамдағы шиеленістің өсуіне әкелуі мүмкін [2]. Идеялық 
және дүниетанымдық плюрализм басқа адамдарды өзгешеліктеріне, 
айырмашылықтарына қарамастан оларды құрметтей білуді, оларды танып 
біліп араласуды қоғамдағы қатынастардың үлгісі ретінде қабылдайды.

Діни плюрализм болса, ең қарапайым тілмен айтқанда, бір қоғамда 
түрлі дін өкілдерінің бейбіт түрде қатар өмір сүруді идея ретінде қабылдай 
білу мен практикалық деңгейде оны жүзеге асыруды білдіреді. Жалпы діни 
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плюрализмнің үш деңгейі болады. Бірінші деңгейі әртүрлі діни дәстүрлердің 
(діндердің) қатар өмір сүруіне қатысты, олардың арасындағы алауыздық 
«шынайы» дін қайсы, өз «Құдайларына» қалай табынуы керек, сенімнің 
мызғымас «мәнін» құрайтын доматтар, ғұрыптар мен практикаға байла-
нысты орын алуы мүмкін. Екінші деңгей ішкі-діни плюрализмді білдіреді, 
яғни бір діннің ішінде қайсы бір мәселеге байланысты түрлі жорамалдар 
мен талдаулардың болуын табиғи деп қабылдаумен сипатталады. Діни 
плюрализмнің үшінші деңгейі дінге сенетіндердің және сенбейтіндердің, 
діни жоралғы жасайтын жасамайтындардың, тіпті бұны мойындамайтын 
адамдардың өз арасында бейбіт түрде өмір сүруін білдіреді [3]. 

Өкінішке орай, көптеген заманауи мұсылман қоғамдары плюрализмнің 
және жалпы плюралистік менталитеттің жетіспеушілігінен зардап шегеді 
және, мойындау керек, Исламның гуманистік мәнінен алшақ жатқан кейбір 
түсіндірмелер негізгі рөлді ойнап жатады. Басқаша айтқанда, Исламның 
өзі, барлық басқа да діндер секілді, әлеуметтік және қозғалмалы феномен 
бола отырып, Исламды жалпыадамзаттық мораль мен салауатты қисынға 
қайшы, антигуманды түсіндірілуіне жол ашатын Исламды түсіндірудің 
«лайықты емес» эпистемологиясы мен методологиясынан көрініс таба-
тын қазіргі мұсылмандардың ойлау үрдісіндегі мәселе ретіндегі тамырлы 
астарға көңіл бөлінбейді. 

Бұдан ары біз «Исламның плюралистік түсіндірмесін жаңғыртатын 
эпистемология мен методологияға қалай келуге болады» деген сұрақтың 
аясында тамаша ғалым-мутакаллим әл-Матуридидің ілімінің негізге 
ерекшеліктерін қарастырамыз. 

Соңғы жылдары әл-Матуридидің зияткерлік және рухани мұрасының 
маңыздылығы туралы көп айтылып та, жазылып та жүр. Алайда бұл 
жарияланымдардың көпшілігінде үстірт сипаттау немесе, керісінше, белгілі 
бір теологиялық мәселелерге тар бағдар ұстану байқалады. 

Шын мәніне келгенде әл-Матуридидің ілімі «ислами теңдестірілген 
рацилнализмді», Исламның плюралистік түсіндірмесін ұйғарады, оны 
«алуандылықтың теологиясы» немесе «плюрализмнің метафизикасы» деп 
айқындап, ондағы сыншыл ой мен әділдікке деген бағдарды атап көрсетуге 
болады.   

Смарақанд маңында туып-өскен әл-Матуриди заңгерлік (фыкһ) салада 
Әбу Ханифаның ізбасары болды және Әбу Ханифаның интеллектуалдық 
мұрасын жүйелік эпистемология арқылы алғаш рет тұжырымдап жүйелей 
білді. Әл-Матуриди сенім қырларының негізін құраған жекелеген «білімдер 
жүйесі» – «Матуриди ақидасын» жасап шығара алды [4]. 

Әл-Матуридидің кәлам мектебі IX-XI ғасырларда Мәуреннаһрда 
(Трансоксанияда) кеңінен таралып, Хорасанда, Орталық Азияда және бүкіл 
Орталық Еуразияда, сондай-ақ Осман империясының иеліктерінде үстем 
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Философия және дін

болды. Алайда әл-Матуриди мектебі суннилік исламдағы ең маңызды 
кәламдық мектептердің бірі (дәлірек айтқанда, екеуінің бірі) бола отырып, 
өзінің мәртебесінен біртіндеп айырылып, екінші мектеп – Ашағариліктің 
(өзінің негізін қалаушы Имам Ашғаридің құрметіне солай аталған) 
көлеңкесінде қалып қоюы [4, 8; 5] және, тіпті, соңғы мыңжылдық бойы-
на «Ахль аль-Хадис», «Асари» (асариттер) деген атпен белгілі «қатаң 
дәстүршілдер» тарапынан да, кейінірек протосалафиттер мен салафиттер 
тарапынан да біршама әділетсіз кемсітілуі ислам тарихындағы күрмеуі 
шешілмеген құбылыстардың бірі болды.  

Екінші жағынан, басым бөлігінде мұсылман-ханафилер орналасқан 
жерлерде билік құрған мұсылман әулеттерінің өздері кей жағдайларда  
Матуридизм ілімінің мәнін құрайтын теңдестірілген рационализмі үшін, 
әділдікке деген бейімділігі (келісімге келмейтін) үшін және монархизмнен 
бойын аулақ ұстайтыны үшін оны маргиналдандырып, тықсырып таста-
ды. Мысалы, Осман әулетінің биліктегі ақсүйектері османлылықтардың 
өздері фыкһ бойынша ханафи (ислам заңы – шариғат тұрғысында ханафи) 
болып қалғандарына қарамастан, Осман әулеті монархиясы институтының 
орнығуы барысында әл-Матуриди доктринасын ақырындап маргиналдан-
дырып, оны Ашғариліктің ығыстыруына мүмкіндік берді [6].

Дегенмен, біздің пікірімізше, матуридилік кәламның (теологиялық 
дәстүрдің) ең алдымен осы мектептің өз отаны – Мәуреннаһрда белгілі 
дәрежеде ұмытылып, күйреуге түсуінің негізгі себептерінің бірі ханафилік 
мәзһабтың (аймақтағы ғалым-ханафилердің) шкі интеллектуалдық-
теологиялық динамизмін жоғалтуында болып отыр. Біріншіден, әл-
Матуриди мен оның тікелей шәкірттерінің бірнеше буынынан кейін-ақ 
ғалым-ханафилер кәлам ғылымының дамуынан кейін шегініп, фыкһ 
мәселелеріне, яғни теологиялық сұрақтардан басым көпшілігінде нормативті 
болып табылатын мәселелерге сүңгіп кетті [7]1.  Екіншіден, белгілі бір се-
бептерге байланысты Мәуреннаһрдың ханафи-ғалымдары карамиттермен 
(карматтармен) және исмаилиттермен күресте интеллектуалды тәсілдің ор-
нына әлеуметтік-саяси тәсілді таңдады [7, 32]. Бұл тұста, ерекше атап өтетін 
тағы бір нәрсе, әл-Матуридидің өзі «гегемондық» Исламды құруға, яғни 
Исламды басқарушы элитаның құралына айналатындай етіп түсіндіруге 
қарсы тұрудың идеялық негіздерін салды. Бұл туралы кейінірек сөз бола-
ды. Алайда ханафилік ғалымдардың бір кезеңде өздерінің теологиялық 

1 Ислам ғалымдары мутакаллимдер үшін идеялық плюрализм мәселесі жалпы игілік ретіндегі 
Ақиқат идеясы мен рационалдылық тұрғысынан маңызды болды деп атап көрсетеді. Олар 
толеранттылық ұстынын үш тұрғыдан жариялады: а) «мүмкін, мен қателесемін, ал сенікі дұрыс»; 
ә) «өзара түсіністіктің көмегімен зерденің негізінде біз бір-біріміздің қатемізді түзей аламыз»; б) 
егер біз зерденің негізінде өзара түсіністікке келе алсақ, біз нәрселердің дұрыс, объективті түсінігіне 
бірге жақындаймыз». Мутакаллимнің мақсаты ешқашанда «қарсыласыңды жеңіп, оның жеңілісіне 
масаттану» болмауы тиіс» [9]
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оппоненттерімен күрестің әлеуметтік-саяси тәсілін таңдауы өздеріне таяқ 
(бумеранг) болып тиді. Өз оппоненттерінен құтылған ханафилер өздерінің 
матуридилік кәламының дамуына үлкен зиян тигізді, өйткені кәламмен ай-
налысу «ханафи дұшпандарына» бүйрегі бұрды деген кәналаушылықтың 
қаупі салдарынан аймақтың ғалымдары үшін қатерлі болып қалды. Оның 
үстіне, кей жағдайларда факиһ-х-ханафилер кәламды дамытуға тыйым 
сала алатын еді. Соның салдарынан әл-Матуриди кәламына тән бірқатар 
анағұрлым біріктіруші (интеграцияландырушы) элементтердің Матури-
ди мектебінің одан арғы дамуынан алынып тасталғаны туралы деректер 
де кездеседі [8]. Осылайша, ханафилік мәзһабтың екі келбетінің бірі – 
матуридилік кәлам стагнацияға ұшырады.  

Сонымен қорыта айтқанда, Матуридилік мектепті «теңдестірілген 
теологиялық рационализм», «әралуандылық метафизикасы», сенімнің 
субъективтілігі және әділдік пен қоғам-өзекті ілім ретінде сипаттайды. 
Бұл сипаттарды біз ары қарай плюралистік және адам-өзекті қоғам құру 
қажеттілігі тұрғысынан қарастыратын боламыз.   

Суннилік исламда кәламның екі мектебі бар екендігі белгілі: біріншісі 
әл-Матуридидің идеяларынан, екіншісі әл-Ашғаридің идеяларынан бастау 
алады. Екі ғалым да Құранды тәпсірлеу барысында ақылдың (зерденің) 
дәлелдерін қолдануға болады деп есептеді. Алайда әл-Матуриди аяттар-
ды түсіндіруде әл-Ашғаримен салыстырғанда, ақылға үлкен рөл берді. Бір 
қызығы, әл-Матуриди адамға қатысты «ақылды жануар» тұжырымдамасын 
пайдаланады. Оның бұл философиялық формуланы аристотельдік логикаға 
сай түсіндірмесіз қолданғаны көрініп тұр, бірақ ақида бойынша екінші 
суннилік мектептің негізін қалаушы Ашғари бұл анықтаманы ашық теріске 
шығарады. «Суннилік кәламның екі мектебі де – ашғарилік және матуридилік 
мектептер – рационалдық танымды, пайымды (назарды) мұсылманның 
бастапқы міндеттерінің біріне жатқызады» [10]. Бірақ матуридилік мектеп 
«құдайды тануды (жаратушының елшілері әкелген) релятивті Заң келгенге 
дейін және одан тыс ақылдың өзінің мақсаты» [10] деп одан да ары кеткен.

Жалпылай айтқанда, Әбу Ханифа да, әл-Матуриди де ислам 
қайнарларын түсіндіруде ақылды асыра пайдаланатын мұғтазила 
өкілдерінің де, ислам бастауларын түсінуде ақылдың рөлін төмендететін 
сәләфизм мен «Әһл әл-Хадис» өкілдерінің де экстрим (бұра тартатын) 
ұстанымдарымен салыстырғанда, аят (нақл) мен зерде (ақл) арасындағы 
корреляция мәселесінде «орта жолды» ұстанды. Матуридилік мектептің 
эпистемологиясы мен методологиясын, яғни әл-Матуридидің кәлам 
ммектебіне тән таным теориясын «теңдестірілген теологиялық рациона-
лизм» ретінде сипаттауға болады. Бұл ұғымды біз ислам қайнаркөздерін 
түсіндіру барысында рационалдық әдісті шектен тыс қолданған мұғтазила 
ілімінен әл-Матуриди доктринасын айыру үшін қолданып отырмыз.  

Жүсіпбек Ғ., Сатершинов Б. Ислам және плюрализм: әл-Матуриди идеялары...
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Сонымен қатар, ислам ғұламалары дін ұстанудың (ақиданың) негізгі 
тақырыптары мен мәселелеріне қатысты әл-Матуриди мен әл-Ашғари 
мектептері арасында қандай да болмасын қомақты айырмашылық деп қайта-
лағанымен, жаһанданушы әлемнің қазіргі шарттарын ескерсек, бұл айырма-
шылықтарды жай ғана елеусіздік деп қабылдауға болмайды. Қазіргі әлемдегі 
белгілі бір негізқұраушы теологиялық, әлеуметтік, саяси және психологиялық 
салдарлар таным теориясының (әсіресе «жақсылық» пен «жамандықты» 
танудың) дәл осы елеусіздіктерінің астарында жасырынуы мүмкін.

Біріншіден, адам ақылы жақсылық пен жамандықты анықтай алмай-
ды деп тұжырымдайтын Әшғари ілімімен және, әсіресе, «Әһл әл-Хадис» 
мектебімен (өйткені бұл мектептер «жақсы немесе жаман болып табы-
латын барлық нәрселер аяттарда айқындалып қойған» деп үйретеді) әл-
Матуриди доктринасы келіспейді. Матуридизм адам интеллекті жақсылық 
пен жамандықты тануға қабілетті деп санайды, – әрине, бұл тұста әңгіме 
ақылдың абсолютті қабілеттілігі туралы болып отырған жоқ, қайырымдылық 
пен зұлымдықты танудағы ақылдың белгілі бір шектегі қабілеті туралы сөз 
қозғалып отыр [11; 12]. Бірақ, дегенмен де, қайырымдылық пен зұлымдықты 
танудағы адам ақылының салыстырмалы мүмкіндігі туралы матуридилік 
бұл түсінік өз ұғымында мейлінше маңызды болып отыр. 

Матуриди ізбасарлары ақылдың пікірлері терең әрі әмбебап және адам-
зат өмірінің басты онтологиялық қабаттары туралы жалпы түсінік бере ала-
ды деп есептейді. Адамның өзі аят-хадистің көмегінсіз Жаратушының бар 
екендігі айғағын тани алады. Ақылдың қаншалықты құдіреттілігі де осын-
да. Алайда Құдайдың Атрибуттары мен құлшылық мәселесіне қатысты 
сұрақтар адамның ақылынан тыс жатыр, сондықтан да ол Құдайдың Атри-
буттарына қатысты қате түсініктері мен орындалмаған құлшылықтары 
үшін жазықты болмайды. Дұрыс түсінікке тек аяттар арқылы келуге бола-
ды. Яғни адамның өз бетімен келуге мүмкіндігі бар діни практика мен жал-
пы сенім постулаттарды аят-хадистер «жіліктеп түсіндіреді», оларға нақты 
және кейде түбегейлі мазмұн береді. 

Егер белгілі бір іргелі әлеуметтік мәселелерге келер болсақ, онда мына-
дай мысалдар келтіруге болады.

Мысалы, құлдыққа аят-хадис ашық тыйым салмаса да, құлдық пен құл 
саудасының зияндылығы ислам қайнаркөздерінің жалпы мағынасы мен 
контексінен туындап тұр. Сол сияқты біздің заманымызда да құлдықтың 
зияндығын кез келген салауатты ақыл иесі ұғынатыны сөзсіз. Әйелдерді 
кемсіту мен кәмелетке толмағандарға үйленуге қатысты да осылай деуге 
болады. Басқаша айтқанда, құқықтық мәдениеттің және, тұтастай алғанда, 
жалпыадамзаттық құндылықтардың қазіргі дамуы кезеңінде балиғатқа 
толмағандармен некелесу және ерлер мен әйелдердің заңдастырылған 
теңсіздігі ақыл мен жалпыадамзаттық моральға қайшы келеді деп есептеледі. 

Философия және дін
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Сондықтан да әл-Матуриди іліміне сәйкес, Исламды түсіну мен түсіндіру 
біздің заманымызда жоғарыда айтылғандармен сай болуы тиіс. 

Алайда, суннилік келесі (екінші) мектеп – Ашаризм доктринасы-
на сүйенер болсақ (ақылды қолдануды толығымен теріске шығарып, 
литерализмімен (әріпке таңылушылық) ерекшеленетін сәләфилік әдіснама 
мен эпистемологияны айтпағанда), онда, жоғарыда аталып көрсетілгендей, 
құлдыққа тыйым салатын, заңнамалық тұрғыда гендерлік теңсіздікке жол 
беруді және кәмелетке толмағандармен некелесуді теріске шығаратын  
(бұл туралы Құранда да, Сүннетте де ашық айтылмайды, бірақ осы 
қайнаркөздердің тұтастай түсінігіне жүгінсек, мұның барлығын ұғынуға бо-
лады) жалпыадамазаттық құндылықтар мен құқықтық мәдениет дамуының 
бүгінгі деңгейіне сай ислам қайнаркөздерін жаңаша түсіндіру қажеттілігі 
туралы сөз қозғаудың өзі мейлінше қиын болып қалады. 

Жалпы айтқанда, әл-Матуриди доктринасының ұстанымы тұрғысынан 
Жаратушы қандай да бір жиіркенішті және анық зиянды нәрсені жасауды 
немесе ақылға сыймайтын жаман, дұрыс емес нәрсені ізгі деп мойындау-
ды бұйырады деп тұжырымдау еш қисынға келмейді [13]. Осылайша, әл-
Матуриди мектебі жақсылық пен жамандықты танудағы ақылдың қабілеті 
мәселесіне келгенде «Әһл әл-Хадис» пен сәләфизм тұрмақ, Ашаризмнен де 
мүлдем басқа ұстанымды ұстанады [14; 15]. 

Бір сөзбен айтқанда, әл-Матуриди доктринасының осы эпистемологи-
ясы мен методологиясына сай, ортағасырлар жағдайында енгізіліп, қазіргі 
құқықтық және этикалық қалыптарға сай келе алмайтын (мысалы, дүре соғу 
мен таспен ату сияқты тәнмен жазалау сияқты қылмыстық құқықтың белгілі 
бір нормалары немесе өзге конфессия өкілдері мен әйелдерді кемсіту сын-
ды нормалар) шариғат нормалары қайта пайымдалып, жаңаша түсіндірілуі 
тиіс. Бірақ қатаңдығымен сипатталатын сәләфизм мен «Әһл әл-Хадис» 
мектебінің өзін айтпағанда, исламның суннилік бағдарындағы Ашаризм 
мектебі де исламның осындай жаңа, анағұрлым гуманды және адамға қарай 
бұрылған түсіндірмесінің салмақты эпистемологиялық негіздерін бере ал-
майды (!) Осы айғақтың өзі әл-Ашғари мен әл-Матуриди мектептерінің ара-
сында қомақты айырмашылықтың бар екендігін көрсетеді [14]. 

Ислам ауқымында плюрализмді қалыптастырудағы тағы бір өте 
маңызды нәрсе, бұл – әл-Матуриди ілімінің «сенім субъективтілігі» туралы 
тұжырымдайтын түсіндірмені ұстануы болып табылады. Ақылмен ойлауға 
шақырған құранның үндеуінің рухына сүйене отырып, әл-Матуриди сенім 
ұстындарына қатысты «тақлидті» (эпигондықты, соқыр сенімді) сыни 
тұрғыда теріске шығарды [13]. Әл-Матуридидің «тақлидті», яғни соқыр 
сенімді мойындамай, терең толғаныстан кейін ғана келуге болатын са-
налы сенімге шақыру айғағы плюралистік діни сана қалыптастыру үшін 
мейлінше үлкен мәнге ие болады. Өйткені «сенімнің субъективтілігі» 
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әркімнің өз ішінде толғанысы мен терең индивидуалдығын (даралығын) 
білдіретін феномен екендігін де аңғартады. 

Тауфиқ Ибрагим діннің (дін ұстындарының) теориялық саласына 
қатысты мәселеде саналы тәсіл мен сыни ойлаудың қажеттілігіне байла-
нысты әл-Матуридидің көзқарастарын түсіндіре келе, былай деп жазады: 
«әл-Матуридидің байқауынша, әртүрлі діндердің, сондай-ақ бір діннің 
ішіндегі әртүрлі бағыттардың әрқайсысының өкілдері өздерінің сенім жо-
рамалдарын шынайы, ал басқаларынікін жалған деп есептейді және оның 
барысында өз діндерін алдыңғы буын өкілдерінің (сәлаф) тақлиді арқылы 
ұстанады. Бұл қисынсыздықтан шығудың жолы әркімнің өз ұстанатын 
ілімінің шынайылығына зерде арқылы көз жеткізгенде ғана мүмкін бола-
ды. Бұл жолда «көпшіліктің пікірі» бағдар бола алмайды, өйткені көбісінікі 
дұрыс болмай, біреуінікі ғана дұрыс болып шығуы мүмкін» [13].

Сенімнің субъективтілігі идеясының мұсылмандардың, матуридилік 
мектепті ұстанушылардың санасына терең енгені соншалық, тіпті осман-
лы ойшылы Ибраһим Наққы Эрзуруми (1780-жылы қайтыс болған), осы 
идеяның ықпалымен болуы әбден мүмкін, «адамдардың арасында алуан 
түрлі діни наным-сенімнің болу айғағы Жаратушының құдіретінің дәлелі, 
өйткені Ол Өзінің құлдарына Өзін әртүрлі көрсететеді (елестетеді)» деп 
түйіндеді [16].

Сондай-ақ, Әбу Ханифа мен әл-Матуридидің амал иманның бөлігі емес 
деген пікірді ұстанғаны мәлім. Бірақ «сенімнің субъективтілігі» туралы док-
тринаны барынша айқын қабылдағандықтан, әл-Матуриди иманның негізі 
тек жүректе ғана бекітіледі деген түсінікке келсе [17], ал Әбу Ханифаның 
сенімге келу жүрекпен және тілмен бекіту арқылы болады деп есептегені 
белгілі. 

Түйіндей айтқанда, сәләфилік доктринаның үйретіп жүргеніндей, күнә, 
әсіресе, үлкен күнә жасаған мұсылман иманынан айрылады немесе діннен 
шығады... деп айтуға ханафилік-матуридилік мектепте болмайды. Мұндай 
түсіндірме зайырлы қоғам мен зайырлы мемлекет шеңберінде және, жалпы 
алғанда, Ислам ауқымында өмірге бейім плюралистік қоғам қалыптастыру 
үшін мейлінше өзекті, өйткені бұл түсіндірме қарапайым мұсылмандарға 
Ислам санатында болғандықтан, басқа өмір тәртібін ұстанатын неме-
се діннен безгендер, екіжүзділер және дін дұшпандары туралы басқа 
түсініктегі адамдар туралы олай ойлауға негіз бермейді.

Тұтастай алғанда, әл-Матуриди доктринасы, егер біз қазіргі заманның 
ірі мұсылман ғалымдарының бірі Әбд әл-Хаким Мұрадтың (Тимоти 
Винтердің) терминологиясын қолданар болсақ, «әралуандылық теоло-
гиясын» немесе «плюрализм метафизикасын» құп көреді, бұл болса, әр 
алуандылықты немесе адамзат өмірінің идеялық плюрализмін тек қабылдап 
қоюды ғана емес, осы әралуандылықты метафизика деңгейіне дейін 
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жеткізіп, бұл әралуандылық пен плюрализмге рухани құндылық теліп, 
иләһи хикмет ретінде қабылдауды да білдіреді [18]. Тағы бір ескеретін 
нәрсе, осы сипатталған феноменді теологиялық рационализм мен сенім 
субъективтілігінің логикалық нәтижесі деп қарастыруға да болады.

Өз кезегінде, матуридилік мектептің кейбір үлемдерінің Ислам өзінің 
өзегінде адами мәннің мұсылмандық бірегейліктен бұрын тұратынын мой-
ындайды деп тұжырымдауы адам мәнінің қазіргі гуманистік түсінігімен 
мейлінше үндес келеді. Десек те, мұсылман зияткерлік ойының арна-
сы (мэйнстримі) Исламдағы теоцентризмнен гуманизмнің басымдығын 
құптай қоймайды. Бұған қарамастан, заманауи мұсылман ойшылдары мен 
ғалымдары арасында, әсіресе дамыған елдерде гуманизмді де, теоцентризмді 
де анағұрлым инклюзивті рухта түсіндіру үрдісі байқалады (мысалы, Халед 
Абу Аль-Фадл, Абдуллахи ан-Наим, Амина Вадуд және басқалары).

Жоғарыда аталған қырларынан өзге, ханафилік-матуридилік ілім 
өзіндік бір «теңдестірілген индивидуализмді» де алға тартады. Мысалы, 
жамағатпен намаз оқу сүннет деп қана есептеледі, яғни діндарлар өздерінің 
қолайлы сезінуіне қарай жалғыз да намаз оқи алады.  

Қазақтың ұлы ойшылы Абай Құнанбаевтың еңбектеріне жүгінер 
болсақ, оның әл-Матуриди ілімінің рухын бойына сіңіргенін, сенімнің 
саналылығына, ғылым мен білімді үнемі игеруге шақырғанын аңғарамыз. 
Абай дін ұстанудағы соқыр сенімді, санасыздық пен формализмді 
жүйелі түрде сынға алды. «Әуелі адамның адамдығы ақыл, ғылым деген 
нәрселермен» деген Абай өзінің 38-сөзінде ақылмен бекітілген сенімнің 
жақсы екендігін айтып, дін мәселесіндегі ақылдың орнын тәптіштеп 
түсіндіреді [19]. Яғни Абай сеніп қана қоймайды, өзінің сенімін ғылыми 
дәлелдермен дәлелдейді, оны «догма» категориясынан «негізделген ғылыми 
білім» категориясына аударады. Ислам мәдениетінің ғақлияға зор маңыз 
беретін айғағын Абай рационалды ойлай алмайтындарға, яғни балаларға, 
ақылы ауысқандарға және жануарларға Құдайға сену міндетін исламның 
жүктемейтіні арқылы дәйектейді. Адамның табиғаттан артықшылығы 
- оның талабы, ақыл-ойы және білімі бар [20]. Абай бойынша, «толық 
адам» өзінің әралуандылыққа деген сүйіспеншілігін Жаратушының көркем 
есімдері мен сипаттарын нақлия дәлел ретінде, ары қарай ақылды инсанды 
сүйіспеншілікпен жаратқанын ғақлия дәлелмен сипаттап жазады. 

Бір сөзбен айтқанда, Абай да әл-Матуриди сияқты «тақлидті» 
теріске шығарады. Абайдың пікіріне сай, сенімнің бастаулары (ары қарай 
«жақсылық» пен «жамандықты» түсінудің бастаулары) ақыл, терең ой, әділет 
пен махаббат, бұл да адамзат ақылының маңызы туралы әл-Матуридидің 
түсіндірмелерімен үндес келеді. Екінші жағынан, Абай жақсылықты 
жамандықтан, шынайылықты жалғаннан, күмәндіні дәйектіліктен айыра 
білудегі адамның қабілетін, ал мұның ғылымды игеру арқылы болатынын 
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ашық айтып отыр. Бұл қасиетті кітапта ашық көрсетілмеген «жақсылық» 
пен «жамандықты» таба білудегі ақылдың қабілеті туралы матуридилік 
түсініктен тікелей туындайды. 

Абай Исламның гуманистік түсінігін ұстанды. Абайдың айтуынша, 
нағыз иман дін тазалығын сақтаумен сипатталатын құр ораза тұту, на-
маз оқумен ғана жетпейді, құр иланмақтық пайда бермейді, мәселе түпкі 
мәндерді ұғынуда болып отыр. Абай сенімді және жалпы діндарлықты 
адамгершілікпен байланыстырады, ол үшін сенім әділет пен мәрдеметтен, 
яғни жоғары ар-ожданнан бөлек бола алмайды [21]. Абай адамзаттың 
барлығын бауырым деп сүюге шақырды [22]. Өзінің «Алланың өзі де рас, 
сөзі де рас» деп аталатын әйгілі өлеңінде Абай былай дейді:  

Махаббатпен жаратқан адамзатты,
Сен де сүй ол Aлланы жаннан тәттi.
Адамзаттың бәрiн сүй бауырым деп
Және хақ жолы осы деп әдiлеттi.

«Құдай тәбәраканың затына пендесінің ақылы жетпесе, дәл сондай 
ғашықпын демек те орынсыз» дей отырып, Абай «Алла тағаланың пендесін 
махаббат уа мархамат бірлән жаратқанын біліп, махаббатына махаббат-
пенен ғана елжіремекті құдайға ғашық болды дейміз. Олай болғанда хик-
мет құдайға пенде өз ақылы жетерлік қадірін ғана білсем деген әрбір істің 
себебін іздеушілерге хакім ат қойды» [20], деп көрсетеді. Ғалымдарының 
нақлиясынан келген иманның тақлиди, ал хакімдердің ғақлиятынан жеткен 
иманды яқини деп ажырата отырып,  «бұл заманның молдалары хакім атына 
дұшпан болатынын, бұларының білімсіздік, бәлки, бұзық фиғылдан» екенін, 
«біраз ғарап-парсыдан тіл үйренсе, бірлі-жарым болымсыз сөз бахас үйренсе, 
соған мәз болып, өзіне өзгешелік беремін деп әуре болып, жұртқа пайдасы 
тимек түгіл, түрлі-түрлі зарарлар хасил қылатынын» [20] атап көрсетеді.

Абайдың қара сөздері мен өлеңдерінде діни мәселелерге байланысты 
замана талаптарына жауап беретін жаңа шешімдерді шығарудағы, оны 
түсіндірудегі ғылымның маңыздылығы айтылады. Мұның да бір дәлелелін 
Абай Пайғамбардың хадистерін келтіре отырып, 38-сөзінде жазады: «... 
пайғамбарымыз салаллаһу ғалайһи уәссәлләм «ақыр заманда бір жылдық 
бір күн болар» дегенде сахаба-и кәрәмлар «бұл бір жылдық бір күнде на-
маз нешеу болар» деп сұрағанда: оның патуасын сол заманның ғалымдары 
білер деген сөзінен ғибратланып қарасаң, замана өзгеруімен қағидалар 
өзгерілмегін білдіргені мағлұм болады» [20]. Осылайша Абай өзінің 
қысқаша ғана трактатында Жаратушының бір сипаты Ғылым екендігін, 
дінді түсіну мен түсіндірудегі рационалдық әдісті қолдануға болатындығын, 
діннің «жаңашылдыққа» қабілеттілігін көрсетіп беріп отыр. 

Философия және дін
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Әл-Матуридидің доктринасында мемлекет пен билікті сакрализация-
лаудың (киелілендірудің) жоқ екендігіне ерекше тоқталудың жөні бар, 
басқаша айтқанда, матуридилік мектеп «халиф» болсын, «әмір» болсын 
билеушінің билігіне ерекше қасиет беріп, оны «құдіреттендірмейді» және 
«ислам мемлекеті» деген сияқты діни режимнің бекітілуін насихаттамайды. 
Қазіргі заманғы кейбір мұсылман ғалымдары саяси исламизмнің таралу-
ына жауап қата отырып, ханафилік-матуридилік ілімнің ислам мемлекетін 
құру, мемлекеттік билікті басып алу мақсатын көздемейтінін, тек көптеген 
идеялық доктриналардың бірі ретінде азаматтық қоғамның құрамында 
болуға мүдделі екендігін атап көрсетеді [23].

Тұтастай алғанда, әл-Матуриди мектебі «қоғам-өзектілігімен» сипат-
талады, яғни қоғамды деспоттық (озбыр) биліктен қорғауға басымдылық 
беруімен және әділдікке сүйенуімен ерекшеленеді. Ал әл-Ашғари мектебі 
болса, ислам тарихында монархиялық режимдерді қолдағаны үшін, «режим-
өзектілігі» мен билікқұлдығы үшін сынға ұшырағаны белгілі [24].

Матуридизм әуел бастан антигегемондық және «қоғам-негізді» ұста-
нымды ұстанды. Тіпті әл-Матуриди «гегемондық» ислам деп аталатынды 
құруға оппозицияда болудың идеялық негіздерін қалады десек те болады. 
Бұл феномен, яғни «гегемондық» ислам ұғымы  мемлекет түзуші идеоло-
гия қалыптастыруда Исламды (дәлірек айтқанда, белгілі бір түсіндірмені, 
мәзһабты, бағытты) қатыстырып, оны құралға айналдыруды білдіреді [25].  
Мысалы, бұл Сауд Арабиясында немесе Иранда белгілі бір мәзһабтың 
немесе бағыттың үстем болуынан немесе түрік «Дианетінің» кемсітуші 
және саясиланған қызметінен немесе басқа діндерді жүйелі түрде кемсіту 
мақсатында мемлекеттік органдар қызметіне алудағы діни түбірдегі кемсіту-
шіліктен (Таяу Шығыстың көптеген мұсылман мемлекеттері, Пәкістан, Ма-
лайзия, Түркия)  және т.б. көрініс береді. «Гегемондық» ислам феномені 
көптеген мұсылман мемлекеттерінің, ең алдымен, Иран, Сауд Арабиясы, 
Мысыр, Пәкістан тәрізді елдердің жүйеқұраушы мәселесі болып табылады. 

Сондықтан, жоғарыда айтылып өткендей, басым көпшілігінде 
мұсылман-ханафилер қоныстанған жерлерде үстемдік еткен мұсылман 
әулеттері, кей жағдайларда Матуридизмді өздері маргиналдандырды (шет 
қақпайлады), өйткені белгілі бір билік етуші монархияны күзетіп тұруы 
үшін «гегемондық» ислам құруға бұл мектеп «кедергі» болды [3, 301]. 
Сол себепті де матуридилік кәламның құлдырауының басты себептерінің 
бірі Мәуреннаһрдың ханафи-ғалымдары өздерінің теологиялық оппонент-
терімен (қарсыластарымен) күресте өз мәзһабын дәлірек айтқан өз түсін-
дірмелерін «гегемондық» ислам деп аталатынға ауыстырып алды. 

Осы айтылғанның аясында ең алғашқы матуридилік үлемдердің билік-
пен, үстем элитамен тығыз ынтымақтастықтың кез келген түріне қарсы 
болғаны [26], тіпті Самарқандтағы әл-Матуридидің шәкірттері өздерін 
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өлгеннен кейін де билік ұстаушылардан қашық болу үшін билеушілер са-
райынан барынша алыстағы қарапайым молаларда жерлеуді өсиет еткені 
қызығушылық тудырады. Егер ислам тарихында кейбір әулеттердің ислам 
ұрандарының атын жамылып және кейде, тіпті кейбір діни қайраткерлердің 
пәтуасымен кінәсіз адамдардың қанын төккен мысалдарын ескерсек, 
ал қазіргі әлемде бұл мәселенің Мәуреннаһрда және әлемнің өзге де 
бөліктеріндегі матуридилік кәламның ғана емес, жалпы исламның интел-
лектуалды ойының дамуына орасан зор нұқсан келтірген жоғарыда аталған 
«гегемондық» ислам феноменіне көшкенін ескерсек, матуридишілдердің 
бұған қарсы ұстанымы үлкен мән мен маңызға ие болады.

Сондай-ақ, билік тізгінін ұстаушылардың жүргізген әртүрлі 
қысымдарына, қуғындауы мен әділетсіздіктеріне әл-Матуридидің кесімді 
түрде қарсы болғаны белгілі. Бұл әдетте қарсыластары тарапынан 
ханафилік мектепті көнбіс болды деген сынның орынсыздығын түсіну 
үшін де маңызды. Әл-Матуридидің бұл ұстанымы белгілі бір пәтуалармен 
қатар, оған тиесілі деп есептелетін «гүлденуі үшін мемлекет дінге де, 
дінсіздікке де мұқтаж емес, ол әділдікке мұқтаж» деген тұжырымына да 
сіңген сыңайлы [27]. Әл-Матуридидің бұл постулаттары мен ұстындары за-
йырлы өмір тәртібін ұстанғанымен, әділ әрі заңға бағынатын билеушілер 
бар кезде зайырлы мемлекет1 құру мен зайырлы саясат жүргізудің пайдасын 
білдіретін исламдық дискурс ретінде қарастырыла алады. Екінші жағынан, 
мұның барлығы өкіметтің (биліктің) жауапкершілдігі мен әділдігін, сондай-
ақ меритократияны ұйғарады.    

Соңғы онжылдықтардың барысында мұсылман елдері мен 
қоғамдарында көптеген әділетсіздіктер мен озбырлықтар орын алды 
және тұтастай алғанда, идеялық плюрализмнің жүйелі эрозиясы (шіруі) 
бөтен ойлайтындармен күрес немесе «ислам мемлекеті» деп аталатынды 
құру, не болмаса «ислам басқаруын» билікке әкелу ұрандарының астын-
да өтті. Сондықтан бүгінгі күні мұсылмандар үшін жаһандық ауқымда 
заманның алға тартқан сұрақтары мен міндеттеріне жауап табу және 
Исламның плюралистік түсіндірмелерін жаңадан ашу мақсатында Ислам 
қайнаркөздерін қайта пайымдаудың кезек күттірмейтін міндеті тұр. Әл-
Матуридидің кәлам мектебі, әсіресе ақыл (әрине, абсолюттік мағынада 
емес) «жақсы» мен «жаманды» тани алады және «Жаратушы қандай да 
бір жиіркенішті және анық зиянды нәрсені істеуді (немесе ақылға мүлдем 
қисынсыз немесе дұрыс еместі игілік деп мойындауды) бұйырмайды»  деген 
матуридилік түсіндірме Исламды түсіну мен оны қазіргі мұсылмандардың 
өмірде тұтынуын реформалаудың тәп-тәуір ішкі діни тетігі бола алады. 

1 Зайырлылықтың әртүрлі үлгілері бар, айтар болсақ, «агрессивті» (жаугер), «енжар» (жұмсақ) 
зайырлылық. Мұның соңғысы діндарлардың құқын шектемейді, дінді бөтенсімейді, керісінше діни 
сезім көрінісін жеке өмірде де, көпшілік өмірде де қабылдайды [28].
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«Теңдестірілген теологиялық рационализм» өз табиғатында догматты емес, 
керісінше идеялық плюрализмді мойындауға жетелейді. Ал бұл болса әл-
Матуридидің эпистемологиясының, сондай-ақ Абай тәрізді матуридишіл-
ойшылдардың интеллектуалдық мұрасының негізінде жатыр.

Қорыта айтқанда, әл-Матуриди ілімінің «теңдестірілген теологиялық 
рационализм», әралуандылық метафизикасы, сенімнің субъективтілігі, 
«әділдік пен қоғам-өзектілікке ықыласты болу» сынды ерекшеліктері 
Исламның плюралистік түсінілуі мен түсіндірілуінің ұстындары ғана емес, 
сонымен қатар мұсылманшылық аясында әділетті және адам-өзекті қоғам 
орнатудың іргесі қызметін де атқара алады. Сондай-ақ, діни төзімсіздіктің 
белең алған қазіргі жағдайында матуридилік доктринаны бойларына сіңірген 
Абай, Шәкәрім, Мәшһүр-Жүсіп тәрізді ойшылдар мен діни қайраткерлердің 
прогрессивті идеяларын қарастыру мейлінше маңызды. Бұл идеялар қайта 
пайымдалып, қазіргі буынның дүниетанымына сіңсе, діни плюрализмді 
қалыптастыру мен қорғауға, біздің еліміздегі ұлттық және діни салаларда 
жүргізіліп отырған тағаттылықты (толеранттылықты) қалыптастыру саяса-
тына үлкен серпін берер еді.
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Резюме

Жусипбек Г., Сатершинов Б.М. Ислам и плюрализм: Что могут предло-
жить идеи школы аль-Матуриди? 

Вопрос построения плюралистичного, человеко-центричного и развитого 
общества является одним из самых важных как для постсоветских стран, так и 
обществ с мусульманским большинством. Поэтому очень важно, чтобы религиоз-
ные доктрины имели потенциал для внутренней эволюции согласно требованиям 
времени, к примеру потенциал для эволюционирования согласно интеллектуаль-
ному, правовому и морально-этическому уровню развития общества и человече-
ства в целом. Авторы, путем анализа эпистемологии калямической школы Аль-
Матуриди, попытались доказать что данная религиозная доктрина может иметь 
подобный уникальный потенциал. В общем, в результате исследования авторы 
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пришли к выводу, что доктрина аль-Матуриди базирующаяся на «сбалансирован-
ном теологическом рационализме», метафизике многообразия, субъективности 
веры и «сфокусированности на справедливости и общество-центричности» может 
послужить хорошим внутри-исламским механизмом реформирования понимания 
Ислама современными мусульманами и построения плюралистичного и челове-
ко-центричного общества, а также способна заложить исламские идейные основы 
справедливого общества в реалиях современного светского мира. В статье также 
коротко рассматриваются некоторые прогрессивные идеи Абая Кунанбаева, имев-
шими в своей основе матуридисткую доктрину.

Ключевые слова: Матуриди, плюрализм, эпистемология, Абай, сбалансиро-
ванный теологический рационализм, гегемонистический Ислам 

Summary

Zhussipbek G., Satershinov B.M. Islam and Pluralism: What Сan the Maturidi 
School Offer?

The issue of building a pluralistic, human-centric and developed society is one of 
the most crucial for the post-Soviet as well Muslim-majority countries and societies. 
Therefore, it is of utmost importance for the religious doctrines to have a potential for 
internal ‘evolution’ according to the requirements of time, for example the capacity to 
evolve in accordance with the intellectual, legal, moral and ethical developments of a 
society and humanity as a whole. The authors by analyzing the epistemology of the 
Maturidi School of kalam attempt to show that Maturidi doctrine may have such a 
potential. On the whole, the authors argue that the Maturidi school which is based on 
‘balanced theological rationalism’, ‘metaphysics of diversity’, ‘subjectivity of faith’ and 
‘to be focused on justice and society-centeredness’ can be seen as a good intra-Islamic 
mechanism of reforming the modern Muslims’ understanding of Islam and building a 
pluralistic and human-centric society. Furthermore, this doctrine can lay the Islamic 
ideational foundations of a just society in the realities of the modern secular world. The 
article also briefly discusses some of the progressive ideas of a Kazakh thinker Abay, 
which had been to a great extent shaped by the Maturidi theology.

Keywords: Maturidi, Pluralism, Abay, Epistemology, Balanced Theological 
Rationalism, Hegemonic Islam

Жүсіпбек Ғ., Сатершинов Б. Ислам және плюрализм: әл-Матуриди идеялары...


