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ӘОЖ 28/282

Асылтай Тасболат (Алматы, Қазақстан)

ҚАЗІРГІ ИСЛАМ АҚЫЛ-ОЙЫ: ТАРИХЫ МЕН БАСТЫ 
ПАРАДИГМАЛАРЫ

Аннотация. Мақалада қазіргі ислам ақыл-ойының (Contemporary Islamic Thought) тарихы, 
кеңістігі, ойшылдары мен басты парадигмалары қарастырылған. Модерн кезеңнен бастап Батыс 
пен Ислам әлемінің қатынасы шиеленісе түскені белгілі. Ислам мұрасы мен Ислам әлемінің ендігі 
жағдайын жаңа шарттарға сай қайта тұжырымдаудың (re-thinking) саяси, ағартушылық һәм ғылыми-
методологиялық ізденістері қалыптасты. Мақалада қазіргі ақыл-ойы екі кезеңге бөліп қарастырылады: 
1) Ислам әлемінде Батыс империализмінің отарлық күш ретінде бой көрсетуі негізінде пайда болып, 
көбіне саяси және ағартушылық қыры басым болған ыслахат (жаңару) қозғалыстарын қамтитын 
дәуір. Бұл кезеңге ХІХ ғасырдың ІІ жартысынан бастап, ХХ ғасырдың І жартысына дейінгі уақыт 
аралығын жатқызамыз. 2) Исламды қайта тұжырымдаудың методологиялық һәм эпистемологиялық 
парадигмалары пайда болған екінші кезең ІІ Дүниежүзілік соғыстан кейінгі постколониал дәуірмен 
басталып, қазіргі уақытта да жалғасып жатқан діни-философиялық ізденістерді қамтиды. Сонымен 
бірге логоцентристік сипатқа ие Ислам танымын жаңа шарттарға сай интерпретациялауды қолға 
алған қазіргі ислам ойшылдарының семантикалық, герменевтикалық және т.б. әдіс-тәсілдерге иек 
артқаны жан-жақты талданады.

Түйін сөздер: қазіргі ислам ой-танымы, ислам модернизмі, қазіргі ислам ойшылдары, семанти-
ка, герменевтика, ислам мұрасы.

Кіріспе
ХVII ғасырдан бастап Ислам әлемінде саяси, әскери, ғылыми және 

экономикалық салаларда стагнация мен кері кету белгілері байқала бастаса, 
Еуропада географиялық ашылулар мен ой әлеміндегі даму процестеріне бай-
ланысты Қайта өрлеу мен Реформация қозғалысы күш ала бастады. Мұның 
артынан Шіркеу билігінің әлсіреуімен діни танымның үстемдігінің орнына 
Ағарту дәуірінің интеллектуалдық дүмпу туғызған рационалды пайымы бой 
көрсетті. Ағарту дәуірі ғылыми ізденістердің жолын ашты, ал ғылыми таным 
Индустриялдық революцияның жүзеге асуына мұрындық болды. Осылайша Ба-
тыс жұрты материалдық және технологиялық байлыққа, үстемдікке ие болды. Ис-
лам әлемінің саяси орталығы саналатын Осман империясының құлауына қарай 
бағыт алған ендігі кезең тұтас Ислам аймақтарындағы ойшылдарды мұсылман 
жұрты бетпе-бет келген қиындықтарды, артта қалудың себептерін талдап, шешім 
табу үшін түрлі идеялық (ғылыми, діни-философиялық) және саяси ұмтылыстарға 
итермеледі.

Осы дамудың нәтижесінде XVIII ғасырдың орта тұсынан бастап модерн кезең 
деп аталған дәуір Батыс пен Ислам әлемі арасында байланысты бұрынғыдан да 
күрделендіріп жіберді. Модерн кезең Ислам елдеріне отарлаумен, Батыс техноло-
гиясы мен әскери үстемдігінін паш ету арқылы кіріп келді. Яғни модернизм Ислам 
әлеміне ең әуелі Батыс елдерінің әскери және саяси теке-тіресі арқылы әсер етті 
[Rahman 1988, p. 114]. Сондықтан ислам ойшылдары арасында Батыстан келген 
жаңа идеяларға қатысты түрлі ұстанымдар пайда болды. Бұл ұстанымдарды жал-
пылама түрде үш түрлі сипатта топтастыруға болады. Бірінші, Ислам әлемінің 
әртүрлі аймақтарында дәстүрлі дүниетанымнан қол үзе отырып Батыстан келген 
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өзгерісті бар қалпында қабылдауды жақтайтын көзқарасты ұсынған ғалымдар 
шоғыры шықты (бұған материализм, марксизмнің әсері көп болды). Екінші 
топтағылар «құран мен хадиске қайта оралуды» немесе «таза ислам» бастаула-
рына қайтуды көздеген фундаменталистік ұстанымдағы консерватор ғұламалар 
болды. Үшінші типтегі реформаторлық дискурсты ұстанушы ғұламалар дәстүрлі 
мұраны сынға ала отырып оны модерн кезең шарттарымен үйлестіребейімдеуді 
жақтады. Батыс модернизмінің пайдалы тұстарын алып, пайдасыз қырларын сына-
уды да жүзеге асырды [Öztürk 2019, ss. 10-14; Boullata 1990, pp. 17-22]. Бұл топтың 
үшеуіне де ортақ мақсат –мұсылман әлемін тығырықтан шығару болатын. Әрине 
модернизм рухы мен исламды жаңа шарттарға сай қайта тұжырымдау (re-thinking 
немесе re-cogito) талпынысы соңғы топтағы ғұламаларға тән еді. Мақалада осы 
үш топтың ішінде модернизм шарттарына сай исламды қайта тұжырымдауға 
атсалысқан ойшылдардың тұлғасына, көзқарастарына тоқталуды жөн көрдік. Со-
нымен бірге Ислам әлемінің түрлі аймағында пайда болған саяси-ағартушылық 
һәм ғылыми ізденістердің тарихына тоқтала отырып, парадигмалық өзгерістерге, 
методологиялық айырмашылықтарға талдау жасауды мақсат тұттық.

Қазіргі ислам ақыл-ойының тарихы: бастауы мен негізгі орталықтары
Модерн кезең шарттарына орай ислам мұрасын интерпретациялауды 

жүзеге асырған қазіргі ислам ойшылдарының арасындағы ұстаным тұрғысынан 
айырмашылықтар әсіресе ХІХ ғасыр соңы мен ХХ ғасырдың басындаайқын көрініс 
таба бастады. Білім беру ісін дамыту, газет-журналдардың көптеп басылуы, сая-
си басқару жүйесіндегі өзгерістер мен отарлықтан құтылу үшін күрес барысын-
да исламды қайта жаңғырту (revival) жолындағы бұл әрекеттер жаңа ізденістерге 
құлаш ұрды. Ислам әлемінің белгілі бір аймағынан шыққан ғалымдардың Еуро-
пада білім алуы немесе жаңа заман философиясындағы ағымдармен танысуы да 
маңызды түрткі болды. Модерн кезеңнен бастау алған ислам ойлау жүйесіндегі 
осы өзін-өзі сынау (self-critisism) мен исламды қайта жорамалдау процесінің 
мұрасын “Қазіргі ислам ақыл-ойы”(Contemporary Islamic Thought) деп атайды. 
Бұл категорияға жататын ғалымдарды қазіргі ислам ойшылдары (Contemporary 
Islamic Thinkers), модернист ислам интеллектуалдары, қазіргі араб-ислам ойшыл-
дары деп те айқындайды. ХІХ-ХХ ғасырларда ихья, тәждид, ыслахат, жәдид, нәһда 
сынды «жаңалану», «жаңғыру», «қайта өрлеу» мағынасын білдіретін терминдер-
мен айқындалған бұл діни-саяси һәм діни-философиялық қозғалыстардың басты 
орталықтары ретінде Осман империясы (кейіннен Түркия Республикасы), Мы-
сыр (Мәшриқ пен Мағриб елдері де), Ресей мұсылмандары арасында Еділ-Бұлғар 
аймағы (татар ғалымдарынан бастау алып Орта Азияға (Түркістан) жайылған 
жәдидшілдік қозғалысы) мен Үнді субконтиненті аталды. Ислам әлемінің отарлық 
қамытын киген бөліктерінде ХХ ғасырдың екінші жартысынан бастап жаңа сая-
си құрылымдардың пайда болуы, постколониал кезеңдегі жаңа қатынастар, Батыс 
елдеріне иммиграция, Израиль мен Таяу Шығыстағы Араб елдерінің қақтығысы 
(1967) және жаһандану кезеңіндегі ақпараттық һәм ғылыми интеграция «Қазіргі 
ислам ақыл-ойын» мүлдем жаңа сатыға көтеріп жіберді деуге болады [Abu-Rabi’ 
2005, pp. 506-510]. 

Қазіргі ислам ақыл-ойын шартты түрде екі кезеңге бөлуге болады. Біріншісі 
ХІХ ғасырдың ІІ жартысы мен ХХ ғасырдың І жартысын аралығын қамтитын кезең. 

Тасболат А. Қазіргі ислам ой-танымы: тарихы мен басты парадигмалары
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Бұл кезеңдегі парадигмалардың ішінде негізінен саяси бірлік пен діни білім беруді 
реформалау басты орында тұрды деуге болады. ХХ ғасырдың ІІ жартысынан ба-
стап постколониалды кезеңге кірген Батыс пен Ислам әлемінің қатынасында жаңа 
өлшемдер мен міндеттер алға шықты. Жаңа саяси құрылымдар пайда болды, Батыс 
ойлау жүйесінде де постмодернистік дискурстар пайда болды. Ислам әлемінде мо-
дернизм кешеуілдеп жеткендіктен әрі Батыс өркениетіне тән модерн мен постмо-
дерн сынды айқын айырмашылықтардың көзге ұруы бой көрсетпегендіктен ХІХ 
ғасырдың соңынан (Modern) басталған ыслахат қозғалыстары мен қазіргі кезеңге 
(Contemporary) дейінгі діни-философиялық ізденістердің барлығына «Қазіргі ис-
лам ақыл-ойы» деу жалпылама ислам зерттеулеріне тән болып келеді. «Қазіргі 
ислам ақыл-ойы» ішінде негізделетін «Қазіргі араб ақыл-ойы», «Қазіргі ислам-
араб ақыл-ойы» деген анықтамалардың да бар екенін айта кеткен жөн [Boullata 
1990]. Дегенмен ислам әлеміндегі эпистемологиялық және методологиялық жаңа 
ізденістердің айқындалу мен жіктелу фазасы әлі де жүзеге асып жатқандықтан 
«Қазіргі ислам ақыл-ойы» ретінде барлығын қамти отырып анықтама бер-
ген жөн секілді. Оқырманға түсінікті болуы үшін зерттеуімізде тарихи кезең 
тұрғысынан ерекшеліктерге тоқталу мақсатында екі кезеңге, яғни ІІ Дүниежүзілік 
соғысқа дейінгі және одан кейінгі кезеңге бөліп қарастыруды жөн санадық. Бұл 
айқындамаларға негіз болған парадигмалық өзгерістерге мақала барысында 
тоқталып өтетін боламыз. 

Қазіргі ислам ақыл-ойындағы басты парадигмалар
Қазіргі ислам ойшылдарының еңбектеріндегі эпистемологиялық һәм 

методологиялық өзгерістерге келер болсақ, Батыс империализмімен бетпе-
бет келгенде әуелі саяси (Ислами бірлік) һәм білім беруді жетілдіру жолын 
ұстанғанын айтып өттік. Сонымен бірге ол кезеңде материализм, позитивизм, 
дарвинизм және т.б. жаңа заман филососфиялық ағымдарының ықпалынан ис-
лам теологиясын қорғау да маңызды болғанын көреміз. Өйткені бұл ағымдар 
Батыс және Шығыс Христиандығын (Католик және Православ шіркеулері) 
қатар шайқалтқан дүниетанымды туғызған болатын. Коперник, Бэкон, Де-
карт сынды XV-XVI ғасырлардағы философтардың Аристотель философиясы 
мен схоластикалық философияны сынауы Ньютоннан (1642-1727) соң Батыс 
өркениетінде әлемді механикалық құрылым ретінде қабылдайтын дүниетанымды 
түбегейлі орнықтырды деуге болады. Ал дін мен метафизиканы құндылық ретінде 
тарих көшіне көміп, тек қана тәжірибеге сүйенген білімді ақиқат санаған Югост 
Конттың (1798-1857) позитивизмі ХІХ ғасырда ең ықпалды философияға айналды 
әрі универсалды білім ретінде ұсынылды [Chadwick 1976, p. 233]. Бұдан бөлек 
Құдайдың жаратуы мен әлемге қатынасын түбегейлі жоққа шығаратын Чарльз 
Дарвиннің (1809-1882) эволюциялық ілімі де табиғи сұрыптау арқылы түрлердің 
пайда болуын жүйелеп түсіндіруге талпынды. Материалистік философияны та-
рихи және әлеуметтік мәселерге сіңіре отырып, әділетті қоғам құру мақсатында 
жаңа дүниетаным мен жүйені орнықтыруға тырысқан Карл Маркстің (1818-1883) 
ілімі идеологиялық сипат тапқан философияға айналды. Капиталистік дүниенің 
сынын жасаған Карл Маркстің формациялық түсінігінде Батыс өркениетінен 
басқа елдер сызықтық дамудың төменгі сатысында қарастырылды. Ол тарих-
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ты жүйелі ілгерілеу ретінде түсіндірген Гегельдің диалектикасын материалистік 
диалектикаға айналдырған еді [Stromberg 1966, p. 296]. Мұнымен бірге Зигмунд 
Фрейдтің (1856-1939) психоанализі шығып адамның рухани болмысын есепке 
алмайтын, діни және моральдық құндылық атаулыны тұлғалық меннің сыртқы 
әлемді қабылдаудағы реакциясы, сублимациясы ретінде көретін, адамды сексуал-
ды импульстардан тұратын болмыс етіп түсіндіретін ілімді жетілдірді. Осылайша 
Батыстағы интеллектуалдық ортада материалистік/позитивистік философияның 
әсерімен секуляр түсінік пен атеистік, деистік дүниетаным дами берді. Мұның 
барлығы модерн кезеңдегі Батыс өркениетінің танымында үнемі ілгері жүретін, 
сызықтық дамудың ең басында тұратын Еуропа бейнесін қалыптастырды. Ал 
Шығыс артта қалған, тек Батыс құрған дайын модельді тұтынушы қоғам ретінде 
айқындалды. Бір қызығы әуелгі кезеңде өз ішіндегі артта қалу проблемаларын 
дамытуға бағытталған Батыс философиясы мен ғылымы, империализм, колониа-
лизм, капитализм арқылы Шығысқа өз пайымындағы Шығыс түсінігін жапсырып, 
оларды кері қалған қоғам ретінде ұқты. Модерн кезеңдегі дүнені екі қырдан ғана 
тұратын бейнеде көруші бұл түсінік әлемді Еуропацентристік тұрғыдан түсінетін 
дұниетанымды туғызды. Ақ-қара секілді түстердің қайшылығын еске салатын 
Батыс-Шығыс айырымы Ислам әлеміне қатысты белгілі бір шаблондарды жапсы-
рып келді деуге болады. Әрине қазіргі ислам ойшылдары бұл түсінік пен отарлық 
саясатқа қарсы позицияны ұстанып, Исламды модерн рухта қайта түсінуге кірісті.

Жамаладдин Ауғанидің әр-Рад ғәлад Дәһриун (Материалистерді терістеу) 
еңбегі осының дәлелі. Османлыда Исмаил Фенни Ертұғрыл Маддиун Мезхебинин 
Измиһлали (Материлизм ағымын күйрету) еңбегі де материализмге қарсы рухта 
жазылды. Ал, Измирли Исламил Хаккының «Жаңа кәлам ілімі» еңбегінде классик 
кәлам кітаптарындағы тақырыптармен қатар болмыс, материя мен рух, үкімдер 
мен білім (ғилм, таным теориясы) сынды тақырыптардың орын алуы, жаңа заман 
философиясындағы материализм, эволюцинизм, позитивизм ағымдары сыналып, 
ілімдер классификациясында арнайы қарастырылған. Шибли Нумани болса Ғилм-и 
Кәлам-и Жәдид (Жаңа кәлам ілімі) еңбегінде Имам Ғазалидің қатқыл сынына 
ұшығараған Ибн Сина және басқа да философтардың көзқарастары соншалықты 
шектен шыққан емес еді деген көзқарас тынытып, діни танымның қайта жора-
малдануында Ислам философтарының мұрасына ден қою қажеттігін айтады. Со-
нымен қатар бұл кітабы «жаңа ілімдер және дін» атты классик кәлам мәтіндерінде 
кездеспейтін тақырыппен басталады. Бұл тақырып аясында жоғарыда айтылған 
модерн философиядағы материалистік/позитивистік ағымдарға жауап беруге ты-
рысады. Адам құқығы, әйел мәселесі, мирас сынды фықһқа тиесілі тақырыптардың 
кәлам іліміне қатысты еңбекте қарастырылуы сол заманғы мұсылман оқырманның 
санасында сұрақ белгісін туғызған әлеуеметтік-құқықтық мәселелердің шешімін 
табу қажеттігінен әрі ислам ақидасын қорғау мақсатынан туған болса керек. 
Себебі кәлам ілімінің негізгі мақсатының бірі мұсылмандарды күмәнға жетелейтін 
сұрақтардың жауабын табу екені белгілі [Özervarlı 1998,ss. 59-67]. Ортағасырдағы 
кәлам кітаптары мен ақаид мәтіндерінде мәсі үстіне масих тарту секілді фыкһи 
мәселердің жүргені мәлім. Ол да сол заманғы күмән мен тартысты тақырыптың 
ақида шеңберінде негізделіп келгенін көрсетеді. Ислам теологиясының (кәлам 
ілімі) негізінде таным теориясын, ақыл, уахи (нақыл) және бес сезім мүшесін 
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(хауас-и хамса)жеке-жеке қарастыру классик кәлам мәтіндерінде бұрыннан бар. 
Жаңа кәлам ілімі кітаптарында да бұл дәстүрдің бар екені түсінікті, әйткенмен 
пайғамбар тұлғасына, уахидың мәніне, пайғамбарлық қызметке айқырша тоқталу, 
мұны тәптіштеп түсіндіруге тырысу байқалады. Олардың бұл әрекетінен дін мен 
метафизиканы таным шеңберінен шығарып тастаған Батыс философиясының 
әсерінен Құран негізіндегі мұсылмандық эпистемологияны қорғау позициясын 
ұстанғанын байқаймыз. Сонымен қатар ислам құқығын, яғни шариғат ілімін жан-
дандыру үшін ижтихад қақпасын ашуды қолға алып, ижтихад қақпасы жабылды 
деген түсінікті сынағанын көреміз. Мұның барлығы исламды заман сұранысына 
сай жорамалдау қажеттігінен туған еді.

ХХ ғасыр басында ислам ойшылдарының саяси, мәдени һәм әлеуметтік 
мәселелерге қатысты көзқарастары жеке еңбек болып та, әртүрлі газет-журнал-
дарда мақала түрінде де көптеп басылды. Жамаладдин Ауғани мен Мұхаммед 
Иқбалдың Уруатул-Усқа, Рашид Ризаның әл-Мәнар журналы, Исмаил 
Гаспыралының Тәржуман газеті мұсылмандар арасында жаңа саяси һәм діни-
философиялық мәселерді, әлеуметтік проблемалардың шешімі мен білім беруді 
жетілдіруді талқыға салды. Батыс империализмінің алдында мұсылмандардың сая-
си құрылымы қандай болуы керек, ұлттық немесе үмбетшілдік идентификацияның 
қайсысына басымдық берілуі қажет деген сұрақтар мен Халифалық немесе салта-
нат (мемлекет) жайлы көзқарастар тартыс көзіне айналды. Әрине Пәкістан, Таяу 
Шығыс елдерінде бұл халифат мәселесі өз алдына идеологияға айналып әртүрлі 
фундаменталистік ағымдардың, экстремистік топтардың ішінде кең етек жай-
ды. Түркияда мұны исламшылдық ағымы көп көтерді деуге болады. Әйткенмен, 
Түркия мен Ресей территориясында қалған мұсылман түрік халықтары арасын-
да саяси құрылымға қатысты идеялардың тарихи шарттарға байланысты діниден 
гөрі дүнияуи (зайырлы) мәселе ретінде қарастырылып, ұлттық, социалистік саяси 
құрылымның орнағанын көреміз. 

ІІ Дүниежүзілік соғыстан кейін әлем картасында жаңа мемлекеттер құрылды. 
Постколониал кезең ретінде айқындалатын бұл дәуірде Ислам әлемінде тәуелсіз 
мемлекеттер пайда болды. Израиль мен Таяу Шығыстағы араб мемлекеттерінің 
арасында соңы жоқ соғыстың өршуі саяси исламның дамуын, фундаменталистік-
экстремистік ұйымдардың пайда болуын жеделдетті. Әйтсе де бұл дәуірде ис-
ламды интерпретациялаудың, жаңа методологиялар мен парадигмалар аясында 
жорамал жасаудың академиялық сипат алғанын көреміз. Жоғарыда келтірілген Жа-
маладдин Ауғанидің саяси бірлік идеясы мен Мұхаммед Абдухтың мысалындағы 
білім беруді реформалау ісінің Ислам әлеміндегі әртүрлі көріністері Исламды 
модерн кезеңде түсінудің алғышарттары болды, ал ІІ Дүниежүзілік соғыстан 
кейін Құран мен сан ғасырлық Ислам мұрасын түсінудің жаңа методологиялық, 
эпистемологиялық ізденістері пайда бола бастады. Қазіргі ислам ақыл-ойының ба-
стауында тұрған тұлғалардың бірі Сайд Ахмед Ханның ислам мұрасын, құран мен 
хадисті түсіну методологиясында хадистерді ауттентілігіне күмәнмен қарау ба-
сым болған еді. Оның материалистік детерминизм аясында табиғат заңдылығын, 
соны түсіндірудегі Батыс модерн ілімдерінің жаңалықтарын жақын тұтқаны 
байқалатын. Құран аяттарын семантикалық жолмен түсінуге тырысқан Сайд 
Ахмед Ханнан кейін Исламды құран мен ақыл қорытындылары аясында түсіну 
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дәстүрі қалыптаса бастаған еді. Оның ізін жалғастырған кейбір модернистік ислам 
ойшылдары Құранды құран аясында түсінетін дәстүрге жол салды. Ғулам Ахмед 
Первиз (1903-1985) құраншылдықты жүйелеген қазіргі ислам ойшылдарының ба-
сты тұлғаларының бірі болды. Мысырда Мухаммед Абдухтың да құран аясында 
исламды түсінуге тырысқаны, хадис пен мәзһаб ғұламаларының көзқарастарын 
тақлид етуге қарсы болғаны белгілі еді. Али Абдурразик болса (1888-1966) 
Құранда ислами басқару жүйесі жайлы ешбір қағиданың жоқтығын алға тартып, 
Халифат түсінігіне қарсы шықты. Осылайша ол Рашид Риза секілді модернист са-
лафизм өкілдерінің саяси ислам түсініктеріне қарсы шыға отырып, Құран аясында 
исламды қайта жорамалдауға тырысты. Жақын кезеңде Түркияда «Құран исламы» 
деуге болатын қозғалыстың басты тұлғалары Яшар Нури Өзтүрік (1951-2016), Ху-
сейн Атай (1930 жылы туған), Абдулазиз Байындыр (1951) және т.б. ислам ой-
шылдары жүзеге асырып келеді [Büyükkara 2016, ss. 222]. Әрине бұл бағыттағы 
аты аталған ойшылдардың барлығы бір бастаудан сусындап, бірдей көзқарасты 
ұстанды, методологиялық және идеологиялық тұрғыдан барлығына ортақ тәсіл 
бар деуге келмес, әйткенмен құраншылдық қозғалысы аясында исламның универ-
салды интерпретациясын жасауға талпынған бұл ғалымдардың Құран исламы ая-
сында исламды түсінуге тырысатын ортақ ерекшеліктері бар екені де даусыз. Олар 
Құранды семантикалық тұрғыдан интерпретациялап, универсалды үндеу ретінде 
түсінуге талпынды. 

Пәкістанда туып, дәстүрлі жүйеде діни білім алған, кейіннен Британида Ок-
сфорд университетінде докторлық қорғаған Фазрур Рахман Құран мен ислам 
мұрасын түсіндіруде тарихшылдық қағидасын жетілдірді. Бірақ өз елінде консер-
ватор ғұламалардың қысымына ұшырап, Америкаға қоныс аударуға мәжбүр бол-
ды. Тарихшылдық (историцизм) ретінде айқындалып жүрген Фазлур Рахманның 
Құранды түсіну методологиясы герменевтикалық тәсілге иек артты. Мұхаммед 
Абид Жәбири (1935-2010), Мұхаммед Аркоун (1928-2010), Хасан Ханафи (1935-
), Абдулкарим Суруш (1945-) және т.б. бұл тәсілді дамытып, пайғамбарға кел-
ген уахидің мәніне жаңа түсіндірмелер жасады әрі шариғат үкімдерінің белгілі 
бір дәуір контекстінде жорамалдануы қажеттігін алға тартты. Мұхаммед Абид 
Жәбири француз постмодернист философтары секілді сан ғасырлық ислам 
мұрасын деконструкциялап, жаңадан реконструкцияланған ислам (араб) ақыл-
ойын қалыптастыруға тырысты.Құранды жорамалдауда тарихшылдық (истори-
цизм) методқа иек артатындардың кейбір пікірлері консерватор ғалымдар үшін 
дінді секуляризациялау немесе десакрализациялау ретінде қабылдануда. Мысалы 
Мұхаммед Аркоун құрандағы шариғи үкімдердің иләһи табиғаты тарих ішінде 
практикалану арқылы иләһи табиғатынан айрылады да осы дүниеге тән сипат та-
бады. Сондықтан шариғат үкімдерінің өзгеруіне ешқандай теологиялық кедергі 
жоқ дегенді алға тартты [Arkoun 1998, p. 215-216]. 

Сонымен қатар Исламды либерал, солшыл, феминистік, прюларистік һәм 
прогрессивті мазмұнда жорамалдау үшін Еуропадағы заманауи құндылықтардың 
қалыбына салып тәпсірлеу де көрініс табуда. Бессам Тыби секілді Еуро-Ислам жо-
басын қолға алғандар Еуропадағы адам құқықтары мен прюларизмге сай исламды 
қайта түсінуге талпынды. Ал Омад Сафи, Ани Зонневелд сынды MPV (Muslims 
for Progressive Values)қозғалыс өкілдеріуниверсал адам құқықтары, әйелтеңдігі 
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мәселелімен қатар ЛГБТ құқықтарын да қорғауды слоганға айналдыруда. Бұл 
негізінен Еуропа мен АҚШ-тағы мұсылман азшылықтарының арасынан шыққан 
жаңа буын мұсылманнәсілінің идентификациялық ізденістерін байқататын 
құбылыс. Мұсылмандық идентификация мен Батыс өркениетіндегі заманауи 
құндылықтарды ұштастыруға тырысқан бұл қозғалыстардың академиялықпен 
қатар активистік сипаты басым деуге болады [Safi 2006, p. 53].

Қорытынды
Қорыта айтқанда, Ислам әлемі бетпе-бет келген соңғы 200 жылға жуық 

уақытты қамтитын модернизм Қазіргі ислам ойшылдарын түрлі идеялық һәм 
философиялық ізденістерге итермеледі. Исламның жаңа шарттарға сай қайта 
тұжырымдалу процесі сан түрлі методологиялық және эпистемологиялық пара-
дигмаларды қамтитын діни-философиялық құбылысқа айналды. Батыс пен Ислам 
әлемінің арасындағы өркениет қақтығысының философиялық-дүниетанымдық 
қырын қамтитын Қазіргі ислам ақыл-ойы түрлі кеңістік пен уақыт шеңберіне 
байланысты сан түрлі түрге еніп, адамзат ой-қазынасынын байытты. Саяси ис-
лам мен фундаменталдық ислам ағымдарының исламды реформалау жолын-
да милитаристік әрекеттерге баруы мен үндеуі сан ғасырлық мәдениеті бар әрі 
өркениет туғызған ислам дінінің өткені мен бүгінін сызып тастай алмайды. 
Исламофобияның басты себептерінің бірі де осы. Яғни исламның заман шартта-
рына сай туған ой-қазынасын емес, империализм мен діннің саясилануынан туған 
жағымсыз қырынан ғана бүгінгі оқырманның құлағдар болуы. 
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Тасболат А. Қазіргі ислам ой-танымы: тарихы мен басты парадигмалары

Резюме
Тасболат А. Современная исламская мысль: история и основные парадигмы
В статье рассматриваются история, пространство, мыслители и парадигмы современной 

исламской мысли (Contemporary Islamic Thought). Известно, что отношения между Западом и 
Исламским миром обострились со времен модерна. В связи с этим в исламском мире были раз-
работаны политические, просветительские и научно-методологические поиски, чтобы переос-
мыслить исламское наследие и современное состояние исламского мира в соответствии с новы-
ми условиями.В статье развитие современной исламской мысли делится на два этапа: 1) Эпоха 
возвышения в исламском мире западного мирового империализма как колониальной силы, в 
результате которой возникли движения исламского обновления (ыслахат), в которых домини-
ровали политические и образовательные стороны. К этому периоду мы относим промежуток 
времени от второй половины XIX века и до первой половины ХХ века. 2) Второй период, в кото-
ром зародились методологические и эпистемологические парадигмы переосмысления ислама, 
начался с постколониальной эпохи после Второй мировой войны. Этот период продолжается, 
и по сей день и включает в себя религиозно-философские поиски. В статье также в соответ-
ствии с новыми условиями осуществляется интерпретация ислама, носящей логоцентрический 
характер, проводится тщательный анализ семантических, герменевтических и других методов 
современных исламских мыслителей.

Ключевые слова: современная исламская мысль, исламский модернизм, современные ис-
ламские мыслители, семантика, герменевтика, исламское наследие.

Summary
Tasbolat A. Contemporary Islamic Thought: History and Basic Paradigms
The article discusses the history, space, thinkers and paradigms of contemporary Islamic thought. 

It is known that relations between the West and the Islamic world have been aggravated since modern 
times. In this regard, in the Islamic world, political, enlightening and scientific-methodological 
searches have been developed in order to rethink the Islamic legacy and the situation of the Islamic 
world in accordance with the new conditions. In the article, the development of contemporary Islamic 
thought is divided into two stages: 1) the era of exaltation of Western imperialism as a colonial forcing 
the Islamic world, as a result of which there were renewal (ıslahat) movements, in which political and 
educational aspects dominated. To this period we attribute a period of time that began in the second half 
of the 19th century and lasted until the first half of the 20th century. 2) The second period, in which the 
methodological and epistemological paradigms of the rethinking of Islam were born, began with the 
post-colonial era after the Second World War. This period continues to this day and includes religious 
and philosophical searches. The article also discusses a through analysis of semantic, hermeneutic and 
other methods of modern Islamic thinkers in accordance with the new conditions of interpretation of 
Islam, which has a logocentric nature.

Keywords: Contemporary Islamic Thought, Islamic Modernism, Modern Islamic Thinkers, 
Semantics, Hermeneutics, Islamic Legacy.


