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ӘОЖ 2-752

Айкерім Алтайқызы (Алматы, Қазақстан)

ИСЛАМИ БІЛІМ БЕРУ УНИВЕРСИТЕТТЕРІ

Аннотация. Мақалада ислами оқу орындарының қалыптасу тарихы мен бүгінгі ахуалы 
қарастырылған. Автор ислами білім беру университеттерінің маңызды сұрақтары мен жаһандық 
білім кеңістігіндегі орнын, сонымен қатар олардың құрылымы мен ерекшеліктерін сараптады. Исла-
ми ілімдегі педагогикалық ойлар талданды. 

Түйін сөздер: ислами білім беру университеттері, ғылым, медресе, мектеп.

Кіріспе
Мұхаммед пайғамбар заманынан бері білім беру ислам дәстүрінің негізгі 

бағыты болып табылады. 632 жылы Пайғамбар қайтыс болғаннан кейінгі алғашқы 
ғасырларда мұсылман қоғамдарында діни сарапшылар тобы – ғұлама пайда бол-
ды. Олар студенттерді өздеріне тартады және мәтіндер, идеялар мен тәжірибелерді 
тарату жүйесін құрастырды [Muhammad 2007]. VIII ғасырдың басында Омайя 
халифатының Мекке, Медина, Басра, Куфа және Дамаск сияқты қалаларында 
беделді ғалымдар қауымдастықтары болды. IX-X ғасырларда Каирдегі Әл-Азхар 
мен Фездегі әл-Қарауинн мешіттері бүкіл мұсылман әлемінің білім іздеушілерін 
тарта отырып, білім беру орталықтарына айнала бастады.

Кейбір мұсылман және мұсылман емес ғалымдар Тимбукту мен басқа жерлер-
де отарлау алдындағы оқу орталықтарын университеттер деп атайды [Мухаммед 
аль-Хорезми 1983]. Отаршылдық жағдайында және одан кейін ислами білімнің 
жаңа орталықтары пайда болды. Кейбір ескі институттар, ең алдымен әл-Азхар 
түбегейлі қайта құрылды. Жаңа және реформаланған бұл институттар қазіргі 
сөзбен ислам университеттері болып табылады. Олар классикалық медреселер-
ден (мектептерден) және мағһадтардан (институттардан) ерекшеленеді, мұнда сту-
денттер әдетте бір мұғалімнен немесе оның алдыңғы қатарлы студенттерінен бір 
мәтінді (Құран немесе заңдық трактат) оқып білім алды және әмбебап сертификат 
емес, бұл мәтінді үйретуге лицензия – ижаза алды. 

Әдіснама
Мақалада тарихи, герменевтикалық деректер қолданылған. Ғылыми жұмыстың 

әдіснамасы негізінен құрылымдық, салыстырмалы, жүйелік тәсілдерден тұрады. 
Зерттеуші мұсылмандық оқу орындарының мазмұны мен жүйесін талдау арқылы 
олардың адамзаттың кемелденуі мен жетілуі үрдісіндегі орнын анықтады. 

 
Негізгі бөлім

Ислам университеттері әлемдік мұсылман қауымдастығында діни ойды 
қалыптастыруда маңызды рөл атқарды. Олардың әсері әлемнің әр түрлі елдеріндегі 
мұсылмандарды біріктіруінен байқалады және де олар оқыту, баспа, ұйымдастыру 
және уағыздау арқылы белгілі бір зияткерлік, саяси және теологиялық 
бағдарламаларды насихаттауды жүзеге асырды. Ислам университеттеріндегі білім 
ХХ және ХХІ ғасырдың көптеген көрнекті мұсылман зиялыларына әсер етті; мы-
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салы, шейх Юсуф әл-Қардауи, мүмкін қазіргі заманғы мұсылман ғалымдарының 
ең атақтысы, әл-Азхарда өзінің дипломын, магистрлік пен докторлық дәрежелерін 
алды.

Саяси пікірталастарда ислам университеттерінің стереотиптік бейнелері жиі 
айтылады. Көптеген сараптамалық ұйымдар, ғалымдар мен журналистер ислам 
университеттерін, әсіресе Африкадағы радикализмнің көзі ретінде бейнелейді. Са-
ясаттанушы Әбділкәрім Усманның пікірінше, араб ислам университеттері «талант-
ты студенттерді ұлттық университеттерде қызметке дайындайды, мұнда олар білім 
берудің әртүрлі салаларында радикалды ислам идеяларын таратуға және дамытуға 
қатысады». Ислам университеттерінің африкалық түлектері, оның пікірінше, өз 
мемлекеттері мен қоғамдарын исламның уаххаби және салафиттік идеалдарына 
сәйкес исламдастыруға тырысады [Abdelkerim]. Бірақ ислам университеті туралы 
түсінік әртүрлі теологиялық, педагогикалық және саяси үлгілерде көрінеді. Бұл 
қарқынды институт еді, және оның білім беру бағдарламалары, басымдықтары 
мен мемлекетпен қарым-қатынасы уақыт өте келе өзгерді.

«Білімді бесіктен қабірге дейін ізде» деген мұсылмандық мақал бар. Ис-
лам өркениетінің алғашқы дәуірінде мұсылмандардың жүрегі білімге деген 
құштарлыққа толы болды, өйткені Құран беттерінің көптеген жерлерінде білімге, 
тануға, ойлануға және ойлауға шақырулар орын алған. Мұсылман әлемінің барлық 
жерлерінде мешіттер, мектептер, ауруханалар, обсерваториялар мен ғалымдардың 
үйлерінде ең алдыңғы қатарлы пәндер оқытылды.

Мектеп пен университет арасында белгілі бір айырмашылық бар. Екі жүйе 
де мешітте пайда болған, бірақ араб тіліндегі «университет» сөзі «джамиа» деп 
аталады және «джами» − мешіт сөзі әйел жынысына қатысты айтылады. Осы-
лайша, араб тілінде дін мен жоғары білімнің орны бір-бірімен тығыз байланысты 
және басқа тілдердің қорында немесе басқа мәдениеттердің тұжырымдамасында 
мұндай құбылыс жоқ, яғни кейбір ежелгі мешіттер бір уақытта ең көне универ-
ситеттер де болып саналады. Университеттің әйгілі мешіттерінің қатарында осы 
уақытқа дейін 1030 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан «Әл-Азхар» мешіті бар.

Әл-Азхар – әлемдегі ең көне университеттердің бірі, сонымен қатар ең беделді 
мұсылман теологиялық университеті [Халидов 1991]. Университет 970 жылы әл-
Азхар мешітінде медресе ретінде пайда болды және 988 жылы Фатимидтер тара-
пынан бекітілді. 

975 жылдан бастап мешітте шиизмнің негіздері туралы дәрістер оқыла баста-
ды. Әл-Азхардың орналасуына байланысты (Каир Азия мен Африканың түйіскен 
жерінде) көптеген шетелдіктер әл-Азхарға оқуға келді. Бастапқыда оқу мешіттің ау-
ласында өткізілді, бірақ сырттан келіп оқитын шәкірттер болғандықтан, олар үшін 
арнайы тұрғын үй (ривак) салынды. 1171 жылы Каирде Саладин Фатимидтердің 
билігін құлатқаннан кейін әл-Азхар бұрынғы маңызын жоғалтып, Шафии маз-
хабы бойынша білім беру орталығы бар қарапайым сунниттік мешітке айналды. 
ХІІІ ғасырдан бастап төрт сунниттік мазхабтардың, шииттердің және кейінірек 
сопылық мектептердің өкілдері әл-Азхар қабырғасында қатар өмір сүрді. XVIII 
ғасырға қарай университет негізінен сүнниттердің орталығына айналды.

ХVІІІ ғасырда университет іс жүзінде дәстүрлі білім мен ғылымның мұсылман 
орталығына айналды. 1961 жылы «Әл-Азхардың даму заңына» сәйкес политехни-

Дінтанулық және исламтанулық зерттеулер
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ка сияқты зайырлы бөлімдер де құрылды. Осы жылы әл-Азхар әйелдер колледжі 
ашылған, онда әйелдер білім ала алады.

Әл-Азхар тек мемлекеттің бастамасы бойынша ғана емес, сонымен қатар ішкі 
ағымдардың әсерінен де реформаланды. Бұл – бүкіл Араб елдеріндегі ең ірі уни-
верситет. Онда жыл сайын әлемнің жүзден астам елдерінен студенттер оқиды. Әл-
Азхардың көптеген түлектері Мысырда да, одан тыс жерлерде де танымал болды. 
Кейбір мысырлық сарапшылар бүгінгі таңда университетті дәстүрлілікке шама-
дан тыс мойынсұнғаны және оқытудың жаңа технологияларының жоқтығы үшін 
сынға алады.

Умм әл-Қура университеті (сөзбе-сөз аударғанада «Қоныстар анасы 
университеті», яғни Мекке) – Сауд Арабиясының қасиетті мұсылман қаласы 
Мекке қаласында орналасқан беделді ислами жоғары оқу орны. Умм әл-Қура 
университеті тек шариғат заңдары мен араб тілдерінен сабақ беріп қана қоймай, 
сонымен қатар бизнесті басқару, ислам экономикасы, маркетинг, инженерия, ме-
дицина, сәулет, сонымен қатар әртүрлі қолданбалы, әлеуметтік және инженерлік 
пәндер бойынша мамандар дайындайды [Umm Al Qura University].

Ресей ислам институты – Ресейдегі мемлекеттік емес жоғары кәсіптік оқу 
орны. Институттағы басты діни мектеп болып имам Абу Ханифа мазхабы табыла-
ды [Исламское образование в СНГ]. Институт білім беру қызметін жоғары кәсіптік 
білімнің мемлекеттік білім беру стандарттарының негізінде бакалавриат және ма-
гистратура бағдарламалары бойынша жүзеге асырады, ислами теология саласында 
ғылыми зерттеулер жүргізеді, жүзеге асырылып жатқан білім беру бағдарламалары 
үшін біліктілікті арттыру мен кәсіби қайта даярлауды жүзеге асырады.

Кунта-Хаджи атындағы Ресей ислам университеті – Шешенстан астана-
сы Грозныйда имамдарды, дін ғылымдарының оқытушылары мен теологтарын 
даярлайтын жоғары және негізгі оқу орны. Университет қалашығы Кеңес Одағы 
кезінде шешен теологтарына қарсы демонстрациялық репрессиялар орын алған 
жерде арнайы түрде орналасқан. РИУ миссиясы – ислам дінінің вайнахтардан 
алған дәстүрлі үлгілерін (атап айтқанда, шафиитік мазхаб пен вирд тәжірибесі) 
сақтау және тереңдету. Осыған байланысты университеттің Шейх Кунт-Хаджи 
Кишиевтің есімімен аталуы таңқаларлық жағдай емес, бұл ингуштар арасында 
исламның кең таралуына және оның шешен халқы арасында топтасуына байланы-
сты. Университеттің ғылыми қызметінде шейх Кунт-қажының мұрасын зерттеуге 
жалпы ислам пәндеріне қарағанда көп назар аударылады.

«Мири Араб» медресесі – КСРО-да мұсылман діни лидерлерін даярлау бой-
ынша билік мойындаған жалғыз ислам орталығы болған атақты оқу орны. 
Құрылғаннан бері атауы «Араб меншігі» дегенді білдіретін бұл мекеме исламның 
Орталық Азиядағы ең беделді жоғары оқу орындарының бірі, Мауераннахрдың 
теологиялық және құқықтық дәстүрінің өзегі ретінде танымал болды.

Медресе 1536 жылы салынған және бұрын Бұхара, Өзбекстандағы «Пои 
Калян» мәдени-тарихи сәулеттік ансамблінің құрамында болған. Мири Араб 
мемориалдық композицияның элементі бола отырып, өзбек сәулет өнеріне тән 
біріккен парсы стилінде жасалған. Қасиетті Құран сүрелерінің санына сәйкес сту-
денттерге арналған 114 бөлменің болуы оның ерекшеліктерінің бірі болып табы-
лады. 1993 жылы Мири Араб ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұра тізіміне енгізілді. 
Медресеге йемендік теолог және сопылық тариқатының шейхі Накшбандий Аб-
дулла әл-Яманидің есімі берілген (ол тарихта Мири араб деп аталған), бұл жерде 
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билік еткен Шайбанидтер әулетінің алғашқы өкілдерінің рухани тәлімгері болып 
табылады [Медресе Мири Араб]. Ол медресенің жанында жерленген.

Мири Араб тоталитаризмнің темір құрсауының ашылуынан және шетелдік 
діни институттарға жол ашылғаннан кейін өзінің маңыздылығын жоғалтса да, әлі 
күнге дейін жұмыс істейді. Медреседе діни және жалпы ғылымдар, сонымен қатар 
араб, ағылшын, орыс және парсы тілдері оқытылады.

Белгілі себептерге байланысты кеңес уақытын көрген муфтилердің барлық 
дерлік номенклатурасы «Мири Араб» түлектерінен тұрады. Ең танымал адам-
дар қатарында Ресей Мүфтилер Кеңесінің жетекшісі Равиль Гайнуддин, Кавказ 
мұсылмандары басқармасының жетекшісі Аллахшүкір Паша-заде, Қазақстан 
Республикасының тұңғыш Жоғарғы Мүфтиі және Құранды қазақ тіліндегі 
семантикалық аударманың авторы Ратбек Нысанбаев, Шешенстан Президенті 
Ахмад Қадыров, Ресей мұсылмандары орталық діни басқармасы төрағасы 
Талғат Таджутдин, Орта Азия мұсылмандары діни басқармасының мүфтиі 
Мұхаммед Садық Мұхаммед Юсуф, Солтүстік Кавказ мұсылмандарды үйлестіру 
орталығының төрағасы Исмаил Бердыев, Ресейдің Азия бөлігі мұсылмандары 
діни басқармасының төрағасы Нафигулла Аширов және басқалар бар.

Шангри Ла – ислам өнері мен мәдениетінің орталығы, ғалымдар мен 
суретшілерге арналған резиденция болып табылады, сонымен қатар ол әртүрлі 
экскурсиялар мен бағдарламалар ұсынады. 1937 жылы Гавайидегі Ганогул үйін 
американдық мұрагер және филантроп Дорис Дюк (1912-1993) салған, Солтүстік 
Африка, Таяу Шығыс және Оңтүстік Азияға жасаған сапарынан шабыттанған ол 
Үндістан, Марокко және Сирияның сәулет дәстүрлерінің әсемдігін көрсететін 
Шангри Ла орталығын ұйымдастырады. 

Дорис Дюк атындағы исламдық өнер қорының миссиясы ислам өнері мен 
мәдениетін зерттеу мен түсінуді насихаттау болып табылады. Орталық көпшілік 
назарына ашық және түрлі білім беру бағдарламаларына гранттар береді, ол 
академиялық білім мен нақты тәжірибенің арасындағы көпір болып табылады 
және Шангри Ла орталығы университет деңгейіндегі еріктілер мен интерндерге 
тренингтер мен тәжірибелерден өтуге мүмкіндік береді, жас мамандарға ЖОО-да 
алған дағдыларын іс жүзінде қолдануға мүмкіндік береді.

Әл-Бируни университетіне белгілі ғылым саласының маманы болып саналған 
және география, филология, тарих, математика, механика сияқты көптеген 
ғылымдарды қалдырған әйгілі ғалым Абу Рейхан әл-Бирунидің есімі берілген. 
Әл-Бируни заманауи Ауғанстан аумағында өмір сүріп, өз туындыларын жасады, 
сондықтан университет құру идеясы пайда болған кезде оны осы ұлы ғалымның 
есімімен атауға шешім қабылданды.

Алғашқы факультеттер болып соғыс ахуалындағы Ауғанстанға ең көп қажет 
медицина және машина жасау факультеттері ашылды [Al-Beroni University]. 
Ол Ауғанстандағы Кабул университетінен, Нангархар университетінен, Балх 
университетінен және Герат университетінен кейінгі бесінші ірі университет болып 
саналады. Қазіргі уақытта университетте 5000-ға жуық студент оқиды, олардың 
үштен бір бөлігі әйелдер, ал факультеттер саны 9 факультетке дейін өсті, сонымен 
қатар 32 кафедра бар. Әлі күнге дейін медицина және инжиниринг факультеті ең 
танымал факультеттер болып саналады.

Дінтанулық және исламтанулық зерттеулер
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Әлеуметтік-экономикалық күйзеліс пен созылмалы соғыс білім беру процесін 
ұйымдастыруды қиындатады, дегенмен, университет мұндай қиындықтарға 
қарамастан, жұмысын жалғастырып қана қоймай, аймақта өзінің орнын арттырып, 
студенттері мен профессорлық-оқытушылық құрамына қажетті инфрақұрылым 
жасай алды.

«Исмаил-аға» түрік әлемінің ең консервативті діни бірлестігі болып табыла-
ды және Ханафи мұсылмандары мен түркі әлемінің матуридтері тарапынан үлкен 
құрметке ие ұйым. ХІХ ғасырда құрылғаннан бастап, республикалық зайырлылық 
жылдардан өтіп, ол өзінің ерекше дәстүрін, мәдениетін, қағидаларын және та-
нымал киіну кодын қалыптастырды. Мұның бәрі осы қоғамдастық өкілдерінің 
өміріне де, оның мекемелері беретін білімге де тікелей әсер етеді.

Исмаил ағаның оқу процесіне тән келесі ерекшеліктерді атап көрсетуге болады:
- Оқыту негізінен түрік тілінде жүргізіледі, араб тілді оқытушылар сабақ бере 

алатын кейбір пәндерді қоспағанда (таңдау оқу орнына байланысты болады).
- Оқыту бірқатар нақты белгілерді қамтиды, ол діни мәтіндерді асықпай және 

сатылы зерттеуді/жаттауды және Түркияда кеңінен тараған Құранның (тәжуид) 
мелодекламация әдісінің ерекшеліктерін қамтыды.

Қазіргі уақытта түріктермен қатар ТМД елдерінің белгілі контингенті Исмаил 
аға медресесінде оқиды: қазақтар, татарлар, орыстар, қырғыздар т.б.

Имам университеті (толық аты – Имам Мухаммад ибн Сауд Ислам 
университеті) – Сауд Арабиясының Эр-Рияд қаласында орналасқан жоғары діни оқу 
орны. Университет тарихы 1953 жылдан басталады, ол кезде Сауд Арабиясының 
астанасында шариғат ғылымдары колледжі ашылып, бір жылдан кейін оған араб 
тілі колледжі қосылды.

Бірінен кейін бірі басқа колледждер мен институттар пайда болды, олар 1974 
жылы ханзада Сұлтан ғылыми кітапханасымен бірге бірыңғай ортақ құрылымға 
біріктіру туралы шешім қабылданды. Осылайша Имам Мұхаммед ибн Сауд 
университеті пайда болды. «Имам» филиалдары Сауд Корольдігінің 60 қаласында 
орналасқан, олардың кейбіреулері шетелде: Жапония, Мавритания, Малайзия, 
Джибути, Индонезия және АҚШ.

Шотландияның Данди қаласындағы Әл-Мактум жоғары білім беру колледжі 
– Дубайдың вице-әмірі және Біріккен Араб Әмірліктерінің қаржы және өнеркәсіп 
министрі шейх Хамдан Бен Рашид әл-Мактумның демеушілігімен құрылған исла-
ми оқу орны. Құрылтайшылардың айтуынша, колледжді құрудағы басты мақсат – 
мұсылман мен батыс әлемі арасындағы өзара түсіністікті дамыту, ең алдымен білім 
беру, зерттеу, пікірталас жүргізу, сонымен қатар исламды және ХХІ ғасырдағы 
мұсылмандардың рөлін зерттеу. Қазірдің өзінде колледж 30-дан астам елдің жас 
ғалымдарын даярлады, олардың басым көпшілігі ғылым докторлары [Al-Maktoum 
College of Higher Education].

Омдурман ислам университеті (Джамиа Уммдурман әл-Исламия) – елдің 
ірі қаласы Омдурман қаласында орналасқан Судан мемлекеттік мұсылмандық 
жоғары оқу орны. Университеттің пайда болуының мерзімі нақты белгісіз. 
Кейбір дереккөздер 1912 деп көрсетеді. Алайда, 1901 жылы ашылу ықтималдығы 
жоғары, өйткені мұндай мекеменің ашылуы, әдетте, 1898 жылы Одмурман 
шайқасы кезінде британдық махдистердің көтерілісші армиясын жеңгеннен кейін 
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Судан қоғамында қалыптасқан көңіл-күйге сәйкес мүмкін еді. Содан кейін осы 
уақытқа дейін жоғары отарлық әскердің қарулы қарсылығына сүйенетін көптеген 
әлеуметтік көшбасшылар елдің болашағы үшін судандықтардың білім деңгейін 
көтеру қажет деген пікірге келді. Сол себепті университет бағдарламасы негізі 
қатаң теологиялық пәндерді гуманитарлық, техникалық, ауылшаруашылық және 
медициналық ғылымдармен үйлестіру қағидасына негізделді.

Роттердам Ислам Университеті – Нидерланды Корольдігінің екінші 
үлкен қаласындағы мұсылмандық жоғары оқу орны. Университет 1997 жылы 
бір топ түрік кәсіпкерлері теологиядан білім беру мақсатында және Нидерланды 
мұсылмандарының діни білім деңгейін көтеру үшін ашты, олар ел халқының 5% 
құрайды. 2010-2013 жж. РИУ Нидерланды Білім министрлігінде аккредитациядан 
өтті, осы кезден бастап оның дипломдары мемлекеттік құжаттармен теңестіріледі. 
Роттердам ислам университеті Ислам әлемі университеттері федерациясының 
мүшесі болып табылады. Нидерландыдағы этникалық түріктер мұсылман 
қауымдастығының 40% -дан азын құрайтындықтан, бұл жағдай Роттердам Ислам 
университетінде қабылданған оқыту процесінде елеулі із қалдырды. Нәтижесінде 
РИУ іліміне танымал түрік теологы және ХХ ғасырдың ағартушысы Бадиузаман 
Саид Нурсидің ілімдері қатты әсер етті.

Имамдар мен уағызшыларды даярлау институты – Бүкіләлемдік ислам 
лигасының мамандандырылған оқу орны, мұсылман әлеміндегі ең құрметті 
халықаралық ұйым, ол 1962 жылы Сауд Арабиясының бастамасымен құрылған. 
1974 жылы Институт БҰҰ тарапынан кеңестік мәртебеге ие болып, әлемдік 
саясаттың маңызды факторына айналды, ал 1975 жылы Мекке конференциясында 
имамдар мен уағызшыларды даярлауды институционализациялау ұсынылды.

Бұл институт ислам дінінің дипломы бар уағызшысы болуға мүмкіндік береді, 
бұл түлектер үшін әскери дін қызметшілері, мешіт имам-хатибтері, қоғамдық және 
діни ұйымдардың жетекшілері, дінтану пәндерінің оқытушылары қызметінде 
болуға жол ашады. Курс бір оқу жылын алады және Сауд Арабиясы Корольдігінде 
қабылданған ресми діни доктринаға негізделген.

Институт, ең алдымен, шетелдік студенттер мен мұсылмандар азшылықты 
құрайтын елдердің өкілдері үшін ашық ғаламдық білім алаңы ретінде қабылданды. 
Институтта оқу барысында Құранның бір бөлігін жаттауды, теологияны, хади-
стану және құран ілімдерін, салыстырмалы фиқһты, мінез-құлық мәдениеті мен 
мұсылман этикетін, салыстырмалы дінді және миссионерлік қызметтің ережелерін 
қамтитын кешенді бағдарламаны игеру қарастырылған.

Алғашқы медреселер ислам дінінің таралған шығыс аймақтарында пайда бол-
ды. Медресенің отаны болып Нишапур саналады, ең алғашқы оқу орындарының 
бірі көрнекті ғалым Рукн ад-Дин әл-Исфараини құрметі үшін 1027 жылы құрылған. 
Медреселер газнавийлердің тұсында пайда болғанына (977-1186 жж.) қарамастан, 
олардың ең жомарт қамқоршылары 1040 жылы газнавидтерді жеңіп, Таяу Шығыс 
жерлерін басып алуды жалғастырған селжұқтар (1038-1194 жж.) болды.

Алп Араслан мен оның ұлы Мәлік-шах сұлтандардың билігі кезінде Ұлы 
селжұқтардың империясы шарықтау шегіне жеткен кезде екі билеушінің везирлері, 
көрнекті Низамул-Мулк (1064-1092) мемлекеттердің барлық негізгі қалаларында 
(Бағдад, Исфагай, Нишапур, Балх, Герат) Низамия деп аталатын кең көлемді ме-
дреселер құрылысын бастады [Sarton 1975]. 

Дінтанулық және исламтанулық зерттеулер



3 (85) 2020 | Адам әлемі     81

Алтайқызы А. Ислами білім беру университеттері

Осы кезден бастап медреселер тарихында сапалы жаңа кезең басталды − 
«керемет және көркем дәуір». 1234 жылы халифа Мұстансир төрт сүнниттік заң 
мектебіне арналған керемет Мұстансирия медресесін құрды. Фатимидтердің 
билеушілері исмаилиттер бола тұра, сүнниттік институт ретінде медреселерге 
ерекше көзқараспен қарамады, алайда олардың көпшілігі сүнниттер болғандықтан, 
олар бұл институттың Египетте де, шетелде де таралуын тоқтата алмады. Фати-
мидтер әулеті құлағаннан кейін медреселер Солтүстік Африкаға тарады және Ги-
бралтар аумақтарына өтті. Испаниядағы ең алғашқы медресе 1349 жылы Гренада-
да қаланған. Осылайша, ХІІ-ХІV ғасырлар бойы мұсылман әлемінің шығысын да, 
батысын да медреселер жаулап алды. 

830 жылға таяу уақытта әрдайым ағартушылықты қолдаған, ғылым мен 
өнердің ұлы білгірі, халиф әл-Мамун әлем қаласы Бағдатта атақты даналық үйін 
(Бейт-ул-Хикма) құрды. Академиялық университеттің бұл прототипі бүкіл ха-
лифаттан келген ғылыми және рухани идеялардың шоғырланған орнына айнал-
ды, онда ғалымдар үндістер, парсылар, соғдылар (Трансоксиай тұрғындары), 
түріктер, арабтар, гректер, копттер, берберлер және тіпті қытайлар – әртүрлі білім 
саласының, әртүрлі діни наным-сенімдер өкілдері мен адамдар жиналды.

Даналық үйінде бай кітапхана, академия, аударма бөлімі және көптеген 
астрономиялық обсерваториялар болды. Зиялы қауымның осы жұмыстағы негізгі 
күштері ежелгі мәтіндердің (философиялық және ғылыми) араб тіліне мұқият ау-
дарылуына бағытталды. Көптеген эллиндік терминдер араб тілінің бөлігіне ай-
налды – фәлсәфа (философия), астурлаб (астролябия), джуматрия (геометрия), 
джуграфия (география). Аударма қозғалысы аббаситтер билігінің бірінші жар-
тысында (750-850 жж.) таралды. Кейінірек басқа өркениеттер туралы ғылымдар 
мен білімдерді сыни тұрғыдан қарастыру басталған кезде, мұсылмандар қызу 
пікірталасқа түсті.

Табиғи әлемді мұқият бақылау арқылы туындаған ағартушылық пен білім 
бізге қазіргі заманғы ғылымды берді. Альбер Камю өмірді «абсурд» деп сипат-
тайды [Camus 2004], ал Сартр болса «азап, сәтсіздік және үмітсіздік» туралы ай-
тады [Сартр 2000]. Дарвинистер өмірдің мәні бір түрдің биологиялық көбеюінен 
тұрады деп ойлады. Бірақ Уилл Дюран постмодернистік адамның басындағы 
жағдайды сипаттай отырып: «Сенім мен үміт жоғалады; күдік пен үмітсіздік күн 
тәртібінде болады ... Біздің үйлеріміз бен қазынамыз толығымен жойылған жоқ, 
жүректеріміз босап кетті» [Durant 2011]. Өмірдің мағынасына келетін болсақ, тіпті 
ең дана философтар да ой қозғайды, бірақ біржақты пікірлер айтпайды. Уилл Дю-
ран, өткен ғасырдың ең көрнекті философы, сонымен бірге Иллинойс штатының 
солтүстік-шығыс университетінің философия профессоры, доктор Хью Мурхед, 
екеуі де «Өмірдің мәні» деп аталатын кітаптарды жазды [Moorhead 1988]. Олар өз 
заманындағы ең танымал философтар, ғалымдар, авторлар, саясаткерлер, зиялы 
қауымға олардың өмірінің мәні неде деген сұрақ қойды. Алынған жауаптар кітап 
түрінде жарияланды. 

Өмірдің мәнін түсінуге әлемдік діндер де тырысады. Діни білім беру 
шеңберінде өмірдің мәнін түсінумен байланыс оранту мүмкіндіктері туады. 
Құранда келесі аят айтылады: «Ақиқатында, аспандардың және жердің жаратылу-
ында, түн мен күндіздің ауысуында ақыл иелері үшін белгілер бар, Алланы түрегеп 
тұрып, отырған күйі және жамбастап жатып еске алады, әрі аспандардың және 
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жердің жаратылуы жайында ойланып: «Раббымыз! Сен бұны босқа жаратпадың! 
Сен /барлық кемшіліктен/ пәксің! Бізді От /тозақ/ азабынан сақта!» [Құран Кәрим 
2013, 87 б.]. Егер бізді Жаратушы жаратқан болса, онда біздің дүниеге келуіміздің 
себебі, мақсаты болуы керек. Бұл адамның тіршілігі үшін Құдайдың мақсатын 
білуге тырысу қажет екендігін білдіреді. Осы мақсатқа қол жеткізе отырып, біз 
соған сәйкес өмір сүргіміз келетін-келмейтінін шеше аламыз. Бұл тұжырымдар 
тағы бір шешім қабылдауға мүмкіндік тудырады: қасиетті жазба арқылы, білу, 
зерттеу арқылы өмірдің мәнін түсіну. 

Қорытынды
Түйіндей келе, адамгершіліктің кез-келген түрі адамдар арасындағы белгілі 

бір қатынастарды реттеуші, олардың мінез-құлқына баға беруші және белгіленген 
нормалар үшін белгілі бір мақсатты көздейтін «өмір бағдарламасы» бола алаты-
ны бұрыннан белгілі, ал ислами білім беру университеттері осы жолдың құралы 
бола алады. Ислами көзқарас тұрғысынан адам өмірінің мәнін түсінуде, тұлғаны 
жан-жақты қалыптастыруда ислами білім беру мекемелері маңызды үдеріс болып 
табылады. 
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Резюме 
Алтайкызы А. Исламские образовательные университеты
В статье рассмотрена история формирования исламских учебных заведений, а также их 

современное состояние. Автором проведен анализ актуальных проблем исламских университе-
тов, определено их место в глобальном образовательном пространстве, а также их структура и 
особенности. Проанализированы педагогические идеи/мысли в исламском учении.

Ключевые слова: исламские образовательные университеты, наука, медресе, школа. 

Summary
Altaikyzy A. Islamic Educational Universities
The article discusses the history of the formation of Islamic educational institutions, as well 

as their current state. The author made an analysis of the pressing problems of Islamic universities 
determined their place in the global educational space, as well as their structure and features. It was 
analyzed the pedagogical ideas / thoughts in Islamic teaching.

Keywords: Islamic Educational Universities, Science, Madrasah, School.


