
3 (77) 2018 | Адам әлемі     1

3 (77)·2018

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)
С.Е.Бейсбаев (шеф-редактор)
А. Сағиқызы (бас редактордың 
орынбасары)
А.Қ. Бижанов
К.Н. Бұрханов
Т.Х. Ғабитов
С.Ю. Колчигин
М.К. Бектенова
З.К. Шәукенова
М.С. Шәйкемелев
Ш.М. Жандосова
Л.Н. Тоқтарбекова (жауапты хатшы)

Редакционная коллегия

Н.Л. Сейтахметова (главный          
редактор)
С.Е. Бейсбаев (шеф-редактор)
А. Сагикызы (зам. главного 
редактора)
А.Х. Бижанов
К.Н. Бурханов
Т.Х. Габитов
С.Ю. Колчигин
М.К. Бектенова
З.К. Шаукенова
М.С. Шайкемелев
Ш.М. Жандосова
Л.Н. Токтарбекова (отв. 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)
Зияуддин Сардар (Великобритания)
Фиерман У. (АҚШ)
Халилов С. (Әзірбайжан)
Мехди Санаи (Иран)
Жумагулов М. (Қырғызстан)
Зотов А.Ф. (Ресей)
Лекторский В.А. (Ресей)
Тощенко Ж.Т. (Ресей)
Кенан Гюрсой (Түркия)
Шермухамедова Н.А. (Өзбекстан)



2     Адам әлемі | 3 (77) 2018

МАЗМҰНЫ                 ●               СОДЕРЖАНИЕ

Мәдениет. СаяСат. ҚоғаМ● Культура. ПолитиКа. общеСтво

Бижанов А., 
Шайкемелев М.

XXV всемирный конгресс политической науки 
«границы и поля» в Брисбене (Австралия)................................. 3

Abdigaliyeva G., 
Zhampetova A.

Basic principles of political values in modern society................. 22

Бағашаров Қ, 
Шалабаев Қ.

Зайырлылық түсінігіне тән көзқарастар және 
зайырлылықтың аймақтық ерекшеліктері.................................. 30

Бекежан Ө. Гуннар Хайнзонның демографиялық концепциясы................ 41

Байдаров Е. Многовекторность и безопасность внешней политики 
Республики Казахстан и стран Центральной Азии: 
социально-философский анализ............................................... 50

ФилоСоФия: дәСтүр диСКурСы Мен Қазіргі заМан ● 
ФилоСоФия: диСКурС традиции и СовреМенноСть

Соловьева Г. Интеллект и идентичность: образовательный контекст 
(часть І)........................................................................................ 64

Мұсаева Н., 
Есімова А., 
Мұсаев Р.

«Бабалар сөзі» мәңгілік ел концептісінің қайнар көзі............. 75

дінтанулыҚ және иСлаМтанулыҚ зерттеулер ● 
религиоведчеСКие и иСлаМоведчеСКие иССледования

Комаров А.С. Критический анализ некоторых аспектов кооперационной 
модели государственно-церковных отношений и перспектив 
свободы совести в России (в сравнении с практикой 
европейского содружества)........................................................ 85

Shaukenova Z.K., 
Burova E.E., 
Sailaubekyzy A. 

Modernization of Spirituality in the Context of Secularism / 
Religiosity............................................................................................. 96

Косиченко А. Религия в ее личностных и общественных измерениях.......... 104

Muzykina Y. The Religion-Culture Interrelation through Islamic Ethical 
Perspective.................................................................................... 120

Бейсенов Б.,
Шағырбаев А.

Орталық Азия елдеріндегі мемлекет және дін........................ 128

Әкімханов А.,
Әділбаев А., 
Шоқай Е.

Әбу Мансур әл-Матуридидің діндегі «үлкен күнә» 
ұғымына қатысты ұстанымы және (алғашқы такфириттер) 
харижиттер мен мұғтазилиттерге жауабы................................ 138

Оқан С.,
Қалдыбеков Н.

Қазақ ойшылдарының «иман» және «иман тақлиди» 
мәселесіне қатысты тұжырымдарындағы сабақтастық......... 148

Мерейтойлар. Мезгілдер. оҚиғалар ● Юбилеи. даты. События

Сағикызы А.             Всемирный философский конгресс в Пекине......................... 157

                                      біздің авторлар ● наши авторы.................................................   160  
 



148     Адам әлемі | 3 (77) 2018

ӘОЖ 221/29 28

Самет Оқан (Астана, Қазақстан)
Нұрбол Қалдыбеков (Алматы, Қазақстан)

ҚАЗАҚ ОЙШЫЛДАРЫНЫҢ «ИМАН» 
ЖӘНЕ «ИМАН ТАҚЛИДИ» МӘСЕЛЕСІНЕ ҚАТЫСТЫ 

ТҰЖЫРЫМДАРЫНДАҒЫ САБАҚТАСТЫҚ

Аннотация. Бұл мақалада мұсылман мәдениетінің негізі саналатын – 
Исламдағы сенім мәселесі қарастырылады. Соның ішінде Орта Азия мен 
Қазақстан халықтары тарих бойы ұстанып келген Матуриди сенім мектебі сөз 
болады. XIX-XX ғасырларда өмір сүрген Ы.Алтынсарин, Абай Құнанбайұлы 
және А.Үлімжіұлының «Иман» және «Иман тақлиди» мәселелеріне қатысты 
тұжырымдары мен Матуриди ақидасы арасындағы сабақтастық анықталып, са-
лыстырмалы талдау жасалады. Сол арқылы матуридилік сенім мәзһабы қазақ 
халқының діни дүниетанымына негіз болғанын ашып көрсету. Бұл жастардың та-
рихи санасын қалыптастыруға, сонымен қатар діни ахуалды реттеуге оң әсерін 
тигізетіні баяндалады.

Түйін сөздер: Ислам, Матуриди, қазақ ойшылдары, иман, иман тақлиди.

Имам Матуридидің «Китәбут Тәухид» атты классикалық мұрасында-
ғы ең маңызды мәселе, ол – әуелі адамның Алланы нас пен зерделі 
ақылдың әділ таразысы негізінде тану, мұғжизалы пайғамбарлық міндетті 
қабыл ету және тағдыр мен әфғалул ғибад (адамның іс-әрекеті) сынды 
мәселелерге көбірек көңіл бөлуден тұрады. Ал, ақырет мәселелері жай-
лы аяттарға «Тәуйләтул Құран» атты тәпсір еңбегінде кең түсініктеме 
бергенімен, «Китәбут Тәухид» атты мұрасында кең көлемде тоқталмайды 
[әл-Матуриди 2007, 44 б.]. Оның өзіндік себебі бары анық. Яғни, 
метафизикалық әлемдегі жағдайлар туралы анализ жасап, нақты шешім 
айту қиын мәселе. Метафизикалық әлем жайлы Кітап және сүннетте 
келген сипаттамаларды ғалымдарымыздың тәуилі (жорамалы) негізінде 
түсініп, соның қамын етуге ғана міндеттіміз. Міне, осы тұрғыдан имам 
Матуриди еңбегінде де, қазақ халқының маңдайына біткен көрнекті ой-
шыл тұлғаларының шығармаларында да адамның осы өмірін қалай өткізу 
мәселесіне көбірек тоқаталады. 

Иман – діни құндылықтардың негізгісі, имансыз мұсылмандық та, екі 
әлем бақыты да болмақ емес. Ағартушы Ы. Алтынсарин «Иманның екі 
мағынасы бар: бірі – тіл мағынасы. Тіл мағынасы дегеніміз – әркім тілмен 
айтып растамақ. Мәселен, мұсылманшылығымызға бас куәлік – сөзіміз не-
месе араб тілінше шәһәда(тун) – иманымыз ашһаду ан лә иләһа иллә Алла 
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уа ашһаду анна Мухаммадан аб-дуһу уа расулуһу болса керек. Яғни «куәлік 
беремін: жоқты бір Құдайдан бөтен құдай және куәлік беремін, Мұхаммед 
оның құлы һәм елшісі екендігіне деп, шариғат мағынасы расталғанда ол 
иманды көңілмен растамақ» [Алтынсарин 2013, 189 б.] деп, адамның сенімі 
жалтақ болмай, беріктігімен мұсылмандық болатынын айтады.

А. Құнанбайұлы: 
«Алла деген сөз жеңіл,
Аллаға ауыз қол емес. 
Ынталы жүрек, шын көңіл,
Өзгесі Хаққа жол емес» деуі, иманды ауызбен айта салудың жеткілікті 

болмайтынын, «Ынталы жүрек, шын көңіл, Өзгесі Хаққа жол емес» деп 
иман көңілде бекітілу керектігін айтады. 

«Істің басы – ретін танымақтық,
Иман білмес тағатты қабыл демен» [Құнанбаев 2013, 93 б.] деген 

Абайдың иман туралы тұжырымы осы. Яғни, мәнге ие әрбір іс иманнан ба-
стау алады. Алла елшісінің (саллаллаһу ғәлейһи уә сәлләм) пайғамбарлық 
кезеңінің басым бөлігін адамдарды иманға шақырып, шынайы болуға 
үгіттеуінің мәнін осымен түсіндірсе керек.

А.Үлімжіұлы еңбектерінде кәміл мұсылмандық көрінісі былай 
түсіндіріледі: 

«Жаның таза болғаның,
Шариғатқа тоғаның.
Иман деген сол болар,
Бір Құдайға нанғаның» [Үлімжіұлы 1998, 267 б.].
Ақын бұл жерде Алланың заңдарын жетік білген білімді адамның 

құлшылығы дұрыс, сауабы мол кәміл мұсылмандыққа жатқызады, мақтауға 
лайықты жан деп бағалайды.

Орта Азия медреселеріндегі Матуриди сенімі бойынша оқытылатын 
«Иманшарт» кітабынан алғаш сауат ашып, оқып жүрген кезінде сол 
кітаптың шетіне:

«Үлімжі біздің атамыз,
Құдайға көпдүр қатамыз.
Ғылым нұрын бір көрмей,
Қараңғы қайтіп жатамыз?», – деп жазып қойғанынан-ақ, оның имани 

тұрақтылықпен рухани кемелдене түскенін аңғаруға болады [Марфуға Ша-
пиян 2017]. 

Әйгілі ғалым Әбу Ханифаның көзқарасы бойынша, «Иман – жүрекпен 
мақұлдап, растау. Ал тілмен «кәлима шәһәданы» айту иманның шарты. Не-
месе дүние істеріне үкім беруде «кәлима шәһәда» сөзін тілмен айту арқылы 
мұсылман өзге дін өкілінен ажыратылады» [әл-Мағриби 2009, 135 б.] десе, 
имам Матуриди бұл пікірді одан ары қуаттап, үзірі жоқ адамның өмірінде 
бір рет болса да тілімен куәлік сөзін айтуы керектігін тағаты қабыл болатын 

Оқан С., Қалдыбеков Н. Қазақ ойшылдарының «иман» және «иман тақлиди»...
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мұсылман қатарына қосады, адамның зәрулік жағдайында шынайы сенімін 
көңіліне жасырып күпірлік сөзін айтуға дінде жеңілдік барын да жеткізеді 
[әл-Матуриди 2007, 473 б.]. 

Демек, Ы. Алтынсаринның «Иман» терминінің түп мәні көңілмен рас-
тау деуі, А. Құнанбайұлының «істің басы» – яғни, мұсылмандықты иман-
мен өлшеуі және А.Үлімжіұлының ілімді «Иманшарт» еңбегінен алғанын 
сөз етуінің бәрі Матуриди сенім мектебінігің түлектері болғандығын рас-
тайды. 

Ал тарихта радикалды ұстанымдарымен танымал болған Харижид 
және Мұғтазила ағымдарының көзқарасы бойынша, иман –жүрекпен 
бекітіп, тілмен айту және парызды амалдарды орындау. Бұл үшеуінің 
біреуін орындамаған кісі иман еткен болып саналмайды. Немесе әділетті 
халифалар заманында белең алған радикалды ағымдардың ушықтырған 
доктриналық мәселелерінің қатарында күнә жасаған адамға қатысты шариғи 
тұрғыдан үкім беру ісі халықты дүрліктірді. Харижидтер ағымы мұсылман 
ауыр яки жеңіл күнә жасасын кәпір саналады, тозақта мәңгі қалады деумен 
қатар оларға қарсы соғыс ашу халал деп түсінді. Мұғтазилит ағымы болса, 
үлкен күнә жасаған мұсылман жәннат пен тозақтың аралығындағы жай-
да болады (Әл-мәнзилату бәйнәл мәнзилатайн) деп ашық кәпір қатарына 
кіргізбесе де, мұсылман қатарына жатқызбайды. Мүржия ағымы қандай 
ауыр күнә жасаса да, таза мүмін болып қала береді деп есептеді [әл-Бабурти 
2009, 71 б.]. Яғни, бұл ағымдар күнә жасаған кісіге үкім беруде асыра 
сілтеушілікке барса, енді біреулері бүкілдей үмітке салынып, халықты па-
рыз құлшылықтарға селқостық танытуға себепкер болды.

Бүгінгі таңда да өздерін «мұсылманбыз», «жиһад жасап жүрміз» де-
ген ұранмен кейбір ағым өкілдері парыз құлшылықтарды орындамаған 
қарапайым халықты анау «мұсылман», мынау «кәпір» деп, қазақты бір-
неше топқа бөліп өз биліктерін жүргізуге тырысып жүр. Олар, өздерінің 
сыңаржақты түсініктерін «ең дұрыс сенім» ретінде насихаттап, бұрыннан 
жалғасып келе жатқан сенімдік негіздерді мансұқтап, ел арасына бүлік са-
луда. Тіпті, соңғы жылдары қоғамымызда бой көтерген террорлық актілер 
мен кешегі Сирияға аттанған жастардың ісі қоғам тыныштығына қатер ту-
дырып отыр. Міне, бұл «Иман» сөзінің мәнін дұрыс түсінбеуден туындап 
отырғаны анық.

Ал, қазақ халқынан шыққан аталмыш ұлы тұлғалардың «Иман – тілмен 
айту, жүрекпен растау» деп, имам Матуриди сынды ғалымдардың жолын-
да болғандарын ашық баян етулері, иман мен амалдың бір-бірінен бөлек 
екендігін түсіндіру сол кезеңдегі қоғам үшін де қажеттілік болғанын, олар 
еңбектерінде «иман» сөзінің анықтамасын беріп, халық арасында дұрыс 
түсінік қалыптастыруды мақсат еткенін көрсетеді. 

Тақлиди иман: Ы.Алтынсарин иманның сатыларын түсіндіре келіп, 
«Үшінші бір түрі – иман тақлиди. Бұл иман – өз ақылымен Құдайды та-
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нымайынша, ата-бабаларының ұстап келе жатқан жолы ғой деп иман 
келтіргендердің иманы болар. Әрине, бұл иман надан халықта болады, 
соның ішінде ең әлсізі болса керек. Өзі ешнәрсеге түсінбей, біреудің сөзіне, 
мысалына еріп іс етуші кісі және бір айыпты шайтандай азғырушыға 
жолықса, бұл азғырушыға еріп кетіп, діннен шығуы да жеңіл болғаны үшін. 
Бірақ, осылайша әлсіз, қауіп-қатері көбірек иман болса да, Құдай тәбарак 
уа тағала бұл иманды да дұрыс деген һәм Кәләм шарифінде бұйырған: (уа 
лә тақулу лиман илқа илайкум саламун ләста муминун) яғни «ассалам алай-
кум!» деп сәлем бере білген кісіге де «мұсылман емессің демеңіз» депті», 
– дейді [Алтынсарин 2013, 190-191 бб.].

Ы. Алтынсарин иманның үш түрін түсіндіре келіп, тақлиди иман 
дәрежесіндегі адамдардың сенімі дәлелсіз, өзгелерге ерумен болғандықтан 
әлсіз, қауып-қатерге тез ұшырау ыхтималдығы басым болатындын айтады. 
Әрі ғылым-білім іздеумен болған иман истидләли, сосын иман тахқиқи 
дәрежесіне жетуге үндейді.

А. Құнанбайұлы, «Әрбір ғалым – хакім емес, әрбір хакім – ғалым. 
Ғалымдардың нақлиясымен мұсылман иман тақлиди (біреуге еріп қабыл-
даған иман) кәсіп қылады. Хакімдердің ғақлиятымен жетсе иман яқини 
(дәлелмен көз жеткізге иман) болады. Бұл хакімдерден мұрат – мұсылман 
хакімдері...» [Абай 2005, 138 б.] деп, тақлиди иман сатысындағы 
мұсылманды дін шеңберінен ысырып тастамайды. Керісінше, Ы. Ал-
тынсарин тәрізді олардың соны кәсіп етіп бір сарынмен жүре бермей, 
хакімдердің дін туралы ақыли дәлелдік тұжырымдарын саралай отырып, 
өзіндік көзқарасы қалыптасқан яқини иман дәрежесіндегі адамдар сияқты 
болуға жетелейді.

А. Құнанбайұлының шәкірті Ш. Құдайбердіұлы да «Тақлиди иман» 
туралы өз көзқарасын білдіріп, ұстазының ұстанымын толықтырғанын 
көреміз: «Уа, достар! Алла тағалаға біреуден үйреніп, яки ата-бабаның жо-
лымен ұғып, нанып, иман келтірген кісі де мұсылман болады. Олай да бол-
са өз ақылыменен ойлап, осы дүниенің бір құдіретті күшті иесі болса керек 
деп, өз ақылыменен дәлел таппаған кісі қатты күнәһар болады және ондай 
кісі шайтанның азғыруына, берудің алдауына еріп кетуге жақын тұрады», – 
дейді [Құдайбердіұлы 2008, 365 б.]. 

Ал, А. Үлімжіұлы бабамыз иманның сатыларын жеке-жеке жіктеп, 
аталмыш қазақ ойшылдары сияқты сөз етпесе де, А.Құнанбайұлының 
«Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп» деген өлеңін жыр шумақтарымен 
кеңітіп түсіндіру барысында «Иман тахқиқи»-ды сөз еткенін көреміз:

«Адамды махаббатпен жаратқан Хақ,
Достығын бір Алланың сенде іздеп тап.
«Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп»
Һәм шариғат жолына ұмтылып бақ.
Осыменен болады иман тәмам,
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Ойлансын да, таратсын білген адам.
Алланың досын дос көр, дұшпанын жек,
Бұл тахқиқпен иманың болар аман» [Үлімжіұлы 1998, 297 б.].
Яғни, аталмыш ұлы тұлғалар бір-бірінен неше мың шақырым алы-

ста өмір сүрседе имани көзқарастары үндесіп, бәрі Матуриди сенімдік 
мәзһабтың шәкірттері болғанын көреміз.

Тақлиди иман – қарапайым бір мұсылманның шариғи бір мәселенің 
үкімін орындау үшін ғылым иелерінің яки бір мәзһабтың шығарған 
үкімдеріне ілесуін, сол жолды ұстануын білдіреді. Өйткені, өздерін мұсылман 
санайтын бұқара халықтың таным-түсініктері әртүрлі. Тіпті, кейбіреулері 
өзі жаратылысқа қарап іздену арқылы Алланың барлығын, бірлігін тауып 
иман келтіру былай тұрсын, өзге бір адам түсіндіріп, жетелегеннің өзінде 
қарапайым мәселелерді әрең түсініп жатады. Міне, осы тұрғыдан қоғамдағы 
көпшілік мұсылмандардың иманы әке-шешесінен, ұстазынан, өмір сүріп 
жатқан ортасындағы адамдардан естіп, көру арқылы соларға еліктей оты-
рып келтірген тақлиди иман деуге болады. Шариғатымыз иманның мұндай 
түрін теріске шығармайды, олар мұқаллид (тақлид жасаушы) мұсылман са-
налады. 

Мұғтазила ағымы өкілдерінің бір бөлімі мұқаллидты күнәкар адамды 
кәпір десе, енді бір бөлімі жәннатқа да, тозаққа да кірмейді, арадағы бір 
жәйда болады деп қарайды. Олардың түсінігі бойынша, әрбір мұсылман 
мұқаллид дәрежесінен жоғары білім иесі немесе мұжтаһидтік дәрежеге 
жетуі тиіс. Әйтпегенде, мұсылман саналмайды. Бұл туралы имам Нәсәфи 
былай баяндайды: «Мұғтазилид Әбу Һашим, «мұқаллид, ол – кәпір» деп 
үкім берді. Мұғтазилдердің көпшілігінің көзқарасы бойынша, мұқаллид 
мүмін емес, ол ақли дәлелдер қолдана алмағандықтан, әл-мәнзилату 
бәйнал мәнзилатәйынға (жәннат пен тозақтың арасындағы бір мекенге) 
барады. Яғни, олардың көзқарасы бойынша, иманды адам сенімін қарсы 
жақтың алдында дәлелдей алуы тиіс. Ал, мұқаллид сенімін дәлелдей 
алмағандықтан күнәкар болады. Олар күнәкар адамды мұсылман қатары-
нан шығаратындықтан, үкімді міне осы негізде береді» [ән-Нәсәфи 2011, 
161 б.]. 

Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.а.с.) бір хадисінде: «Сендердің 
араларыңдағы ең абзалдарыңа Құран мен хадис ілімі беріледі. Олар бұл 
ілімдерді өтірікшілердің ойдан шығарғандарынан, нысапсыздық пен 
білімсіздердің тәпсірлерінен қорғайды» [әт-Тахауи 1994, 36 б.] делінеді. 
Хадисте әркім өз алдына дінді дұрыс түсіне алмайтындығы айтылып, 
ілім берілген тақуа жандардың шығарған үкімдеріне ілесу (тақлид жасау) 
керектігі бұйырылып тұр. Сондай-ақ, сахабалар мен тәбиғиндар кезеңінде 
де, одан кейінгі мәзһабтардың қалыптасуы да бұқара халыққа діннің мәнін 
түсіндіріп, сенімдері мен құлшылықтарын бір ізділікке түсіру мақсатында 
қалыптасып күнімізге дейін жеткені белгілі. Мәзһабтік жүйелер болмағанда, 
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мұқаллид деңгейіндегі көпшілік халық діни көп мәселелерге қатысты 
дәлелдік көзқарасы болмағандықтан, әртүрлі ағымдар мен миссионерлер-
дің күмәнді сұрақтарына жауап бере алмай, жетегінде кетіп қалуы әбден 
мүмкін еді.

Әр бір қазақ баласына жастайынан, «Құдай бір, Құран шын, Пайғамбар 
хақ» деген сенімді жадына сіңіріп, бойына мұсылмандық тәрбиені 
қалыптастыру дәстүрін атадан мирас етіп сақтап келгені белгілі. Әйткенмен, 
халқымыздағы мұндай дінді түсіндіру, жәю дәстүрі қатардағы кез-келген 
қазақтың баласы өзінің мұсылмандығын өзгелердің алдында бұлтартпас 
дәлелдермен дәлелдей алатын деңгейдегі терең білім қалыптастырады 
дей алмаймыз. Яғни, бұқара халықтың иманы «тақлиди иман» статусына 
сай деуге болады. Соған қарамастан, қазақ халқының дүниетанымында 
бұл статустағы адамдар Матуриди сенімдік мектептің ұстанымдарына 
сәйкес мұсылман саналды. Бұл сөзіміз дәлелді болуы үшін «тақлиди иман» 
мәселесінің теологиялық қырын Матуриди сенімі негізінде қарастырып 
көрелік.

Имам Матуриди көзқарасын кең көлемде түсініктеме жазған, Мату-
риди мәзһабының белді ғалымы болған имам Нәсәфи өзінің «Табсиратул 
әдиллә» атты еңбегінде «Иман тақлиди» мәселесіне арнайы бір тақырып 
арнап, кеңінен баяндайды. Имам Нәсәфи (508/1114): «Иман – тасдиқтау 
(яғни, иман шарттарын күмәнсіз қабыл етуді білдіреді). Дүниеде мұсылман 
қатарында үкім берілуі үшін иманын тілімен айтуы керек». Мұқаллидтің 
бойында иманның рукуны болған сенім (тасдиқтау) табылғандықтан, 
мүмін саналады. Өйткені, оның иман етуі Аллаға жақындау, разылығына 
қауышу болды. Бір мәжбүрліктен, көзімен көрген азаптан қорыққандықтан 
болған жоқ. Алайда, жаратылысқа ой жүгіртіп, ақыли дәлелдерді 
қолданбағандықтан, күнәкар болады. Бұл пікір Әбу Ханифа, Сәури, Малик, 
Әузағи, Шафиғи, Ибн Ханбал, Абдулла ибн Сағид әл-Қаттан және Махаси-
биден жеткені айтылады. Матуридиге тән болып, Матуриди Әбу Ханифа-
дан риуаят еткен. Яғни, мүмін болу үшін жүрекпен растау жеткілікті. Әрі 
бұл көзқарас имам Матуридидің де таңдауы» [ән-Нәсәфи, 2011, 154 б.] деп 
мұқаллид ақылын жұмыс істетіп, Алланы тану жолында шаршамағанымен, 
өз еркімен мұжтаһид ғалымдарға еріп, Алла разылығын қалауын, сауап 
күтуін жеткілікті санайды. 

Иманға қатысты көзқарасын Нәсәфи былайша дәлелдейді. Имам Ма-
туриди, Құрандағы: «Олар (қиямет-қайымға қатысты) кейбір белгілерінің 
келуін күтуде ме? Белгілер келген күні бұрын-соңды иман келтірмегеннің 
иманы ешқандай да пайда бермейді» («Әнғам» сүресі, 158-аят) деген 
аяттың тәпсірінде: «...Азапты көрген сәттегі иманы өз еркімен болған шы-
найы иман емес. Өйткені, ол қорқыныштан иман етті. Оның иманы құтты 
Перғауынның, «...теңіз суы қайта қосылып, Перғауынды жұта бергенде, 
ол: «Исрайыл ұрпақтарының иман келтіргенінен басқа құдай жоқ екеніне 
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иландым. Мен енді Оған жан-тәнімен бағынған мұсылмандардың бірімін», 
– деді» («Юнус» сүресі, 90-аят) дегені тәрізді. Алайда, оған сол иманы 
пайда бермеді», – деді [Топалоғлу 2005, 268 б.]. Сондай-ақ, мұқаллидтің 
иманы тар кезеңде азаптан қорқу себепті болған жоқ. Керісінше, кең за-
манда Алланың разылығына қауышу, сауап үміт ету мақсатында болды. 
Сондықтан, оның иманы қабыл етілмейтін мағынада емес. Әрі Алла Тағала 
кеңшілігімен иманды жанға сауап беретінін уәде еткен. Міне, осы тұрғыдан 
мұқаллид иман ету жолында шаршасын, шармасын сауабын жоғалтпайды. 
Оған шайх Әбу Мансурдің (р.х.) жоғарыдағы сөздері дәлел болады» [ән-
Нәсәфи 2011, 157 б.] деген. 

Қорыта айтар болсақ, Матуриди сенімі бойынша, «иман» – Аллаға 
шын көңілден сену, ал «иман тақлиди» – дәлелді көзқарасы болмаған 
бұқара халықтың дін ғалымдарына ілесумен болған сенімі. Ы.Алтынсарин, 
А.Құнанбайұлы және А.Үлімжіұлы сынды қазақ халқына өкілеттік ететін 
бәһадүр бабаларымыздың «иман» және «иман тақлиди» мәселелесі жай-
лы тұжырымдары олардың Матуриди сенім мәзһабын ұстанғандықтарын 
көрсетеді. Дана халқымыздың, «Өткенің түгенделмей, бүгінгің бүтін-
делмейді» деген сөзінен ғибрат ала отырып, қазақ халқының рухани 
бағыты болған матуридилік сенім мәзһабының терең зерттелуі келелі 
келешігіміздің кепілі болмақ.
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Резюме

Окан С., Калдыбеков Н. Взаимосвязь во взглядах казахских мыслителей 
касательно «Имана» и «Имана тақлиди» 

В этой статье рассматривается проблема веры в ислам, которая является осно-
вой мусульманской культуры, точнее, матуридитская школа акыды (вероубежде-
ние), которая практикуется на протяжении всей истории народов Средней Азии и 

Оқан С., Қалдыбеков Н. Қазақ ойшылдарының «иман» және «иман тақлиди»...
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Казахстана. Определена взаимосвязь во взглядах мыслителей XIX-XX вв.: Ы. Ал-
тынсарина, Абая Кунанбайулы, A. Улумжуулы и ақыды Матуриди на тему: «Иман» 
и «Иман тақлиди» и сделан сравнительный анализ. Таким образом, выяснилось, 
что матуридитская школа ақыды была основой религиозного мировоззрения ка-
захского народа. Это, в свою очередь, оказывают положительное влияние на фор-
мирование исторического сознания у молодежи, а также регулируют религиозную 
ситуацию.

Ключевые слова: Ислам, Матуриди, казахские мыслители, иман, иман такли-
ди.

Summary

Okan S., Kaldybekov N. Interrelation in the View of Kazakh Thinkers 
Concerning “Iman” and “Iman Taklidi”

This article examines the problem of faith in Islam, which is the basis of Muslim 
culture, more precisely, the maturidic school of aqidah(belief), which is practiced 
throughout the history of the peoples of Central Asia and Kazakhstan. The interrelation 
in the views of thinkers of the XIX-XX centuries: Y. Altynsarin, Abay Kunanbayuly, 
A.Ulumzhuuly and aqidahMaturidi on the theme «Iman» and «Iman taulidi» was 
determined and comparative analysis was made. Thus, it became clear that the maturidic 
school of aqidahwas the basis of the religious outlook of the Kazakh people. This, in 
turn, has a positive impact on the formation of historical consciousness among young 
people, as well as regulates the religious situation.

Key words: Islam, Maturidi, Kazakh thinkers, Iman, Iman Takalidi. 
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