
4 (74) 2017 | Адам әлемі     1

4 (74)·2017

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)
А. Сағиқызы (бас редактордың 
орынбасары)

А.Қ. Бижанов
К.Н. Бұрханов
Т.Х. Ғабитов
С.Ю. Колчигин
А.К. Назарбетова
З.К. Шәукенова
М.С. Шәйкемелев
Ш.М. Жандосова
М.Н. Смағұлов (жауапты хатшы)

Редакционная коллегия

Н.Л. Сейтахметова (главный          
редактор)
А. Сагикызы (зам. главного 
редактора)

А.Х. Бижанов
К.Н. Бурханов
Т.Х. Габитов
С.Ю. Колчигин
А.К. Назарбетова
З.К. Шаукенова
М.С. Шайкемелев
Ш.М. Жандосова
М.Н. Смагулов (ответ. 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)
Фиерман У. (АҚШ)
Халилов С. (Әзірбайжан)
Мехди Санаи (Иран)
Жумагулов М. (Қырғызстан)
Зотов А.Ф. (Ресей)
Лекторский В.А. (Ресей)
Малинин Г.В. (Ресей)
Нечипоренко О.В. (Ресей)
Тощенко Ж.Т. (Ресей)
Кенан Гюрсой (Түркия)
Шермухамедова Н.А. (Өзбекстан)



2     Адам әлемі | 4 (74) 2017

МАЗМҰНЫ                 ●               СОДЕРЖАНИЕ

Қазіргі заманның философиялыҚ мәселелері  ● философские проблемы современности

Какимжанова М. Бихевиоризм тұлғаның әлеуметтік бейімделуінің негізгі 
көрсеткіші ретінде....................................................................... 3

Кемербаев Р. Қилы заман философиясы................................................................. 12

Нүсіпова Г. Әл-Фараби іліміндегі мемлекеттік биліктің дискурсы........... 23

ҚазаҚ тілін латын графикасына көшіру: әлеуметтік және тарихи аспектілері ● 
переход казахского языка на латинскую графику: социологические и исторические аспекты

Курганская В., 
Шайкемелев М., 
Дунаев В. 

Отношение казахстанцев к переходу государственного языка 
на латинскую графику.................................................................... 31

Бейісбаев С. Жаңа әліпбиге қатысты тәжірибені сараласақ............................ 43

ҚазаҚстандағы жаңғырту үрдістері аясындағы мәдениет пен Қоғам ● 
культура и общество в контексте модернизационных процессов казахстана

Кадыржанов Р. Примордиализм в исследовании нации и национальной 
идентичности в казахстане ...................................................... 52

Сартаева Р. Духовная модернизация казахстанского общества: 
некоторые философские и социально-политические аспекты.... 63

Халыков К., 
Кошербаев Ж., 
Момбек А.

Глобализация как фактор активизации мультикультурализма.... 74

ДінтанулыҚ және исламтанулыҚ зерттеулер ● 
религиоведческие и исламоведческие исследования

Бижанов А. Религиозная ситуация в стране – поле конституционной 
ответственности государств, общества и гражданина............ 88

Hovhannisyan H. Armenian Apostolic Church and the commencment of 
Christological-Theological Disputes: Apollinarius of laodicea... 94

Сейтахметова Н., 
Турганбаева Ж.

Полисемантические аспекты адаба в культурном 
пространстве Исламского Средневековья................................. 106

Жандосова Ш., 
Досмағанбетова А.

 «Діни білім беру» ұғымын зерттеудің ерекшеліктері............. 115

Бейсенов Б.
Шағырбаев А.

Постсекулярлы әлем: дін және қоғам........................................ 125

Таджибаев С., 
Керім Ш.

Хұсам Ад-Дин Ас-Сығнақидың «Иләһият» танымындағы 
әлемнің жаратылуындағы метафизикалық құбылыстарды 
дәлелдеу тәсілдері....................................................................... 134

мерейтойлар. мезгілдер. оҚиғалар ● юбилеи. даты. события

Поздравление с юбилейной датой профессора А.Г.Косиченко...................................... 147

Поздравляем Философа и Человека! Профессору Т.Х.Габитову – 70 лет.................... 147

                                      біздің авторлар ● наши авторы.................................................    148



134     Адам әлемі | 4 (74) 2017

МРНТИ 21.01
УДК 2;141.45

Серік Таджибаев, Шамшәдин Керім
(Алматы, Қазақстан)

ХҰСАМ АД-ДИН АС-СЫҒНАҚИДЫҢ «ИЛӘҺИЯТ» 
ТАНЫМЫНДАҒЫ ӘЛЕМНІҢ ЖАРАТЫЛУЫНДАҒЫ 

МЕТАФИЗИКАЛЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРДЫ ДӘЛЕЛДЕУ ТӘСІЛДЕРІ

Аннотация. Мақалада Хұсам ад-Дин ас-Сығнақидың иләһият танымындағы 
әлемнің жаратылуындағы метафизикалық құбылыстарды дәлелдеу әдістері 
жөнінде кеңінен қарастырылады. Ежелгі грек философиясындағы метафизикалық 
анықтамаларға рационалды-логика және Құран Кәрім мен хадис мәтіндерінде кел-
ген деректермен байланыстыра отырып, ғылыми негізде исламдық тұрғыда жау-
ап береді. Философтардың әлем абсолют деген эманация принциптеріне ғылыми 
негізде талдау жасай отырып, теориялық тұрғыда матуридилік таным негіздері 
аясында қисынсыз пікірлерді теріске шағару әдістері сараланады. Сондай-ақ, 
әлемнің жаралуы және оның түрлері, әлемнің жаралуында бір жаратушы бар екені 
жөнінде космогиялық дәлелдерді пайдалана отырып, сондай-ақ, метафизикалық 
құбылыстар процесіндегі – монада, материя және акциденция кейіннен 
жаратылғандығы және өзара байланыстары туралы сараланады. Мақаламызда 
Хұсам ад-Дин ас-Сығнақидың әл-Кәфи, әл-Уәфи және ат-Тасдид фи шарх ат-
Тамһид еңбектеріндегі иләһият танымындағы метафизикалық құбылыстарды 
логикалық және Құран мен сүннет аясында дәлелдеу әдістеріне тоқталып, әлемнің 
жаратушысының бар екеніне кәлам ілімі аясында талдаулар жасалды. 

Түйін сөздер: кәлам, эманация, монада, материя, акциденция, худус, ғылым, 
иләһият, әлем, космология.

Кіріспе

Хұсам ад-Дин ас-Сығнақи (711/1311-1312 немесе 714/1314 жылы қ.б.) 
Сыр бойындағы, қазіргі Қызылорда облысы Жаңақорған ауданындағы ескі 
Сығанақ шаһарынан шыққан қаламгер, кәлам ғалымы [Керім, 2012, б. 20]. Ас-
Сығнақи «ат-Тасдид фи шарх ат-Тамһид» атты еңбегінде кәлам мәселелері 
кеңінен талданып, «иләһият» танымындағы әлемнің жаратылуындағы 
метафизикалық құбылыстар жөнінде сөз етеді. 

Әлемнің кейіннен жаратылуы тақырыбы ғаламның ғарыш, галакти-
ка, бүкіл әлем жаратылуына байланысты пікірге сүйене отырып Алланың 
бар екенін дәлелдеу үшін қолданылатын космологиялық дәлелдердің бірі 
болып табылады. Дәл осындай дәлелдер Ислами ой-пікірлер тарихын-
да алғаш рет һижри ІІ миләди VІІІ ғасырларда қолданыла бастады. Худус 

Исламтанулық және дінтанулық зерттеулер
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дәлелі барлық нәрселер мен құбылыстардың алдымен жоқ болып кейін жа-
ратылды деген қисынға сүйене келе, сол кейіннен жаратылған нәрселердің 
Жаратушысының бар екенін мойындау ақылға қонымды дәлел екендігіне 
барып тіреледі [P.Adamson., Richard C.T., 2005, б. 80].

Инструмент

Худус дәлелі тақырыбы қозғалғанда әлем, һудус және қидам секілді 
үш негізгі термин [Ан-Насафи, 2016, б. 44] және оларға байланысты ағиан 
(эманация мәселесі), жәуһәр (монада), жисм (материя), арад (акциден-
ция), басит (жай) – мурәккәб (құрастырылған), қарекет (қозғалыс) – сүкүн 
(тыныштық) сынды терминдер басты назарға алынады. Мұндағы худус 
дегеніміз – бір нәрсенің жоқтан кейін пайда болуы, жаратылуы болса, ал 
қидам – басталуы және соңы жоқ мәңгі, абсолют. Сондай-ақ, ағиан «эмана-
ция» мәселесінде философтардың анықтамасы бойынша – болмыс абсолют 
[Радлов, 1890, б. 82], ал ислам кәламтанушылары – болмыс акциденция, 
ағиан сөзінің мағынасы – заттың ақиқаты, әлем, бар нәрселердің барлығы 
кейіннен жаратылған. Демек, жаратылыс акциденция болса, абсолют болуы 
әсте мүмкін емес [Тафтазани, 1833, б. 203]. Осы орайда, кәлам ғалымы ас-
Сығнақи «ат-Тасдид» еңбегінің кіріспесінде рационалды-логика және Құран 
мен сүннет мәтіндері аясында «әлемнің кейіннен жаратылғанын білу барлық 
Ислам ілімдерінің негізі (асылы, усулы) және Жаратушының барлығына 
күмән келтіріп тартысқысы келген адамға тұщымды жауаппен төтеп берген 
қисынды дәлелдердің де негізгі принцпі» деген пікірді алға тартады. Ол 
«Ислами ілімдердің түп бастауы (әлемнің кейіннен жаратылғанын білу және 
Жаратушының бар екендігі)» деген сөзінің негізінде Алланың бар екендігі, 
жалғыз екендігі, кемел сипаттармен сипатталуы, пайғамбарлық дәлелдері 
және иләһи заңдардың негіз ретінде бекітілуі сынды тақырыптарды 
әлемнің кейіннен жаратылғанының дәлелі ретінде байланыстырады [Керім 
Ш., Таджибаев, 2016, б. 88]. Фиқһ усулы саласында жазған «әл-Кәфи» атты 
еңбегінде асыл (усул, негізгі) және тармақты (фуруг) ілімдер бастаған Исла-
ми ілімдердің барлығы дерлік әлемнің кейіннен жаратылғанының дәлеліне 
мұқтаж екенін айтқан [Фахруддин, 2001, б. 167]. 

Жоғарыда айтқанымыздай Ислам ғұламалары Алланың бар екендігіне 
космологиялық дәлел келтіру барысында «Әлемнің һудусы (кейіннен жа-
ратылуы)» әдістемесін кең мағынада аша түсті және осы нәрсені Ислами 
ілімдердің барлығында қолданысқа енгізе бастады. Ас-Сығнақи осы интер-
претация еңбегінде және усул фиқһқа байланысты жазған «әл-Уафи» мен 
«әл-Кәфи» атты еңбектерінде де осы тақырыпты қозғап кетеді. Бұл жағдай, 
яғни Кәләм іліміне қатысты тақырыптың усул фиқһ саласында да қозғалуы 
ханафилік матуриди сенім негіздері, әсіресе осы мектеп тараған аумақтың 
шығыс бөлігіндегі ғалымдардың еңбектерінде жиі кездеседі.Түйіндей келе, 

Таджибаев С., Керім Ш. Хұсам Ад-Дин Ас-Сығнақидың «Иләһият» танымындағы...
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матуридилік сенім мектебінің көрнекті өкілі Хұсам ад-Дин ас-Сығнақи 
метафизикалық құбылыстарды дәлелдеудегі Құран мен сүннет мәтіндері 
мен рационалды-логика үлгісінде қанағаттанарлық деңгейде өз әдістемесін 
таныстырды. Сондай-ақ, оқымыстының көне қолжазбасындағы кәламдық 
ойлары әрбір сөзі терең мағыналы, адам санасын даналыққа және зеректікке 
баулитын тәрбиелік мәнін ұғынуға болады.

Әдіснама

Мақалада жаратылыс мәселесіндегі ежелгі философтар мен дәстүрлі 
емес жат ағым өкілдерінің көзқарастары сынға алынды. Сонымен қатар 
мақала барысында салыстырмалы және жүйелі сараптау, тарихи-логикалық, 
компаративистік әдіспен қатар ғылыми зерттеудің дәстүрлі әдістері ана-
лиз, синтез, абстракциялау және көне қолжазба түпнұсқаларына зерттеу 
жұмыстары қолданылды. 

Негізгі бөлім

Хұсам ад-Дин ас-Сығнақидың һудус дәлеліне қатысты қолданған 
«пікірталасқа келген адамға тұщымды жауаппен төтеп берген қисынды 
дәлелдердің де негізгі принціпі» деген сөзін түсіндіру барысында Жарату-
шыны мойындамаған Сәнәуия, Мәжусия және Әһли Тәбаи сынды бидғатшы 
және адасушы топтарға осы дәлел арқылы нақты жауап беруге болады дейді 
[Ас-Сығнақи, 1207, б. 16а].

Кәләмшылар һудус дәлеліне қатысты мына үш негізгі нәрсені басты 
қағида ретінде қолданған. Олар:

1. Әлем һадис (кейіннен жаратылған) [Ан-Насафи, 1987, б.16].
2. Әр жаратылыстың (һадистің) бір муһдисі (Жаратушысы) бар.
3. Әлемнің де бір муһдисі бар және ол Алла Тағала.
Демек, кез-келген жаратылыс атаулысы жоқтан бар болған жаратылыс 

болса, оның жаратушысы болуы тиіс. Мухдис, жоқтан бар қылушы, жарату-
шы – ол Алла Тағала. Бұл әдіс классикалық логика пәнінде қарастырылады. 
Сондықтан кәламтанушылар логика және шариғат талаптарын саралай 
отырып, ислам теологиясының ақылға да, нақылға да қайшы келмейтіндігін 
дәлелдейді. Осы орайда, рационалды-логика мен мәтінді жалау еткен ас-
Сығнақи әлемнің жаратылуына байланысты «Монада» және «Акциденция» 
әдістемесін баяндайды. 

Ас-Сығнақи әлемнің һудусының дәлелі тақырыбын бес басты 
категорияға бөлу арқылы түсіндіреді:

1. Монада және оның тысындағы бес терминнің анықтамасы;
2. Акциденцияның айндардың тысында бір болмысқа ие бола 

алатынының дәлелі;
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3. Акциденцияның һудусының дәлелі; 
4. Монада мен материалардың, акциденцияның ада және одан бұрын да 

бола алмайтынының дәлелі; 
5. Кейіннен бар болудан ада бола алмаған және бір нәрседен бұрында 

бар бола алмайтынның хадис тәрізді болуының дәлелі; 
Ас-Сығнақи һудус дәлелінің Алланың бар және жалғыз екендігіне 

дәлел әрі оған оны жоққа шығарушыларға төтеп берер тұщымды дәлел 
болуымен қатар, барлық Ислам ілімлерінің негізін құрайтын маңызды бір 
тақырып екендігін баяндағаннан кейін әлемнің һудусының дәлелдеуде 
қозғалған бірінші мәселенің екі негізгі терминінің бірі «әлем» терминіне 
тоқталып өтеді.

Әлем, Алла Тағаланың тысында басқа нәрселерге қолданылған атау. 
Олардың «әлем» деп аталуы ол арқылы Алланың танылуында жатыр 
[Сүлеймен, 1989, б. 357]. Ас-Сығнақи әлем сөзіндегі атау мен аталған де-
ген мағыналар арасындағы байланысты көрсету үшін «мөр» (متاخ) сөзін 
қолданысын мысалға келтіреді. Мөр сөзі мөр арқылы бір нәрсенің бітуіне 
байланысты араб тілінде хатим делінеді. Бұндай мысал имам ан-Нәсәфидің 
Табсиратул-Адилла кітабында келтірілген мысалдардың семантикалық 
әдісіне жақын болып келеді [Ан-Насафи, 2016, б. 19]. Демек, мұндағы әлем 
сөзінің мағынасы Алла Тағаланың бар екеніне дәлелдейді, һәм Алладан 
басқа жаратылыс атаулысы әлем деп аталып, жаратылыс екенін айғақтай 
түседі. Әсілі, ғалымдар әлемді үшке бөліп қарастырады: басталуы бар 
аяқталуы жоқ – жәннат пен тозақ, басталуы бар аяқталуы да бар – әлем, 
басталуы да жоқ аяқталуы да жоқ – Ол Алла; Сондықтан да басталуы бар, 
монада мен акциденциядан құралатын материя – әлем болмақ. Демек, жа-
ратылыс. 

Осыған орай Хұсам ад-Дин ас-Сығнақи әлем терминінің түсіндірмесінде 
әлемнің және оның бөлшектері болып табылатын барлық бөліктерінің Алла 
Тағаладан бөлек екендігін баса айтып өтеді. Себебі, эманация принціпін 
алға тартушылар «әлем жаратылыс зат (ةنيطلا), және жасалуы тұрғысынан 
қадим» десе, басқалары әлем жаратылыс зат (ةنيطلا) болуымен қадим, ал 
жасалу тұрғысынан һадис деген. Тыйна (ةنيطلا) деу арқылы олар негізі ак-
циденция арқылы сипаттандырылмаған зат [Мәтуриди, 2010, б. 147]. Осы 
құрамдағы заттан акциденция, ал акциденциялардан әлем пайда болған. 
Ас-Сығнақидің пікірінше ан-Насафи ат-Тамһид еңбегінде «әлем бүтін 
бөліктерімен хадис» деу арқылы эманация пікірін жоққа шығарғысы кел-
ген. Сонымен қатар, олардың акциденция кейіннен жаратылған заттардың 
орнын басатындығын мойындайды. Бұл да жаратылыс, заттың (ةنيطلا) 
кейіннен жаратылғанына дәлел бола алады.

Әһли сүннет кәләмшылары әлемді әрқалай түрдегі бөліктерге бөледі 
[Сүлеймен, 1989, б. 357]. Бұл бөлімдердің ортасында да монада және акци-
денция бар. Ан-Насафи «ат-Тамһид» еңбегінде де әлемге бөліктерге бөлгенде 
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«алғашқы бөлім» деген сөзді қолданған. Ол «алғашқы бөлім» сөзі арқылы 
ақылдың әлемге байланысты басқа да бөлімдерінің алдына «алғашқы 
бөлімді» қойғандығы байқалады. Бұл «алғашқы бөлімде» әлем Ағиян (айн) 
мен акциденция деген екі бөлікке бөлінеді. Айн (بذاته  өздігінен бар (القيام 
болған нәрсе. Ал, арад болса (ال القيام بذاته) өздігінен бар бола алмайтын нәрсе. 
Ан-Насафидің материяның өздігінен бар деген пікіріне қарсы пікір айтып, 
өздігінен бар болу дегеніміз – бар болуында ешнәрсеге мұқтаж болмауды 
меңзейді, ал өздігінен бар болу, сондай-ақ, бар болуында еш нәрсеге мұқтаж 
емес ол Алла Тағала ғана. Сондықтан ағниандардың өздігінен бар болуы әсте 
мүмкін емес деген-ді. Осы орайда, Хұсам ад-Дин «атТасдид» еңбегінде имам 
ан-Насафидің «алғашқы бөлім (تقسيم األول)» сөзіне қарсы пікірлердің шығуын 
алдын алу мақсатында сұрақ жауап әдісін қолданған. Ол пікірлерге қарағанда 
кімде-кім «алғашқы бөлімді» болмыс (бар болу): бар болуы міндетті және 
бар болуы мүмкін. Содан кейін бар болуы мүмкін болғанды айн және акци-
денция деп екіге бөлуге болады. Сондықтан ан-Насафидің «алғашқы бөлім» 
деген сөзді қолдануы дұрыс емес деп айта алады. Ас-Сығнақи бұл қарсы 
пікірге жауап бере келе «алғашқы бөлімде» талқыланған нәрсенің бар болуы 
мүмкін болмаған нәрсе және ол хадис болған әлем екенін айрықша баса ай-
тып кеткен. Яғни, «алғашқы бөлімде» қозғалған тақырыпта «алғашқы бөлім» 
термині әлем үшін қолданылып отыр. Сондықтан кәләмшылардың көбісі 
екінші бөлімді мақұл көреді. Екінші бөлімде бар болғандар монада, мате-
рия және акциденция деп бөлінеді. Бұл бөлімге ат-Тамһидте айнның аралас 
(күрделі) болуы және болмауына байланысты жасалған бөлімнің де қатысы 
бар. Бұл бөлімде айндар аралас (күрделі) болған жағдайда материя, ал ара-
лас болмаған жағдайда бөлінбейтін бөлшек түрінде көрсетілген. Демек, имам 
ан-Насафидің айндардың өздігінен болуы дегенін эманация деп түсінбеуіміз 
керек. Өйткені, жоғарыда айтып өткеніміз бойынша әлем үшке бөлінеді: бар 
болуы «тиіс», бару болуы «мүмкін» және бар болуы «мүмкін емес»; Мұндағы 
бар болуы тиіс деп отырғанымыз – бар болуында ешнәрсеге мұқтаж емес, 
абсолют сипатымен сипатталған – Алла Тағала. Бар болуы мүмкін – бүкіл жа-
ратылыс атаулысы, яғни заттың бөлінбейтін ең кішкентай бөлігінен бастап, 
ең үлкен жаратылысқа дейін. Осы аталмыш қағидаға салған кезде – бар бо-
луы мүмкіндердің заттың бөлінбейтін ең кішкентай бөлігі, монадасы – айн 
болса, ал оның күйі акциденция болмақ. Ғалымның қарасытырып отырғаны 
да осы еді, бар болуында мүмкін нәрсе айн деп отырғанымыз – жаратылыс, 
және оның өздігінен бар болуы дегені – акциденциясыз өзі бола алады. Ал, 
акциденция монадасыз өздігінен болуы мүмкін емес-ті. Мәселен, сары түс 
қандай да бір денесіз – сары түс бола алмайды. Ал, дене сары түссіз бола 
алатынын осылайша айн және акциденция деп екіге бөліп тұр. Эманация 
принціпін жоққа шығару мақсатында имам ан-Насафи тақырыпты бастамас 
бұрын «әлем бүтін бөліктерімен хадис», яғни жаратылыс деген сөздерімен 
бастайды. 
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Осыған орай, Әбу Мансур әл-Матуриди осы бөлімделуді ішіне кіру 
айыбы (айбы тадахул) болғаны үшін қабыл етпейді. Оның пікірінше ма-
териялар да монадалардан құралады. Сол үшін ол бірінші бөлімді мақұл 
көреді. Яғни әлем айан (айн) және акциденция түрінде бөлінеді. Айан болса 
күрделі немесе күрделі (аралас) емес. Мұның мағынасы айндар акциденци-
яны қабыл етеді деген матуридилік ұстанымды алға тартады. Ал, ашғарилік 
ұстаным бойынша да – айн сөзінің орнына «жауаһир», яғни мондалар-
дан құралған материя акциденцияны қабыл алады деген. демек, екі сенім 
мектебі арасында аталмыш мәселеде айырмашылық пен қарама-қайшылық 
жоқ екенін айқындай түсеміз. Матуриди мен Ашғари бір мәселені екі түрлі 
әдіспен түсіндіріп, тілдік жағынан айырмашылық байқалғанымен, алайда 
айтайын дегендері бір нәрсе, екеуі де эманация принципін теріске шығарып 
жатқанын аңғарамыз. 

Ас-Сығнақи өзінің есімін анық келтірмеген ұстазы Хафизуддин әл-
Кәбир Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн Насыр әл-Бұхариден ішіне кіру ай-
ыбына қатысты кәләмның бөлімделуін мысал келтіреді. Бұл бөлімделуге 
қарағанда кәләм хабар, истихбар (хабар алу), әмір және тыйым (нәһи) деп 
төртке бөлінеді. Ғалымдардың көбісі дерлік осы пікірді ұстанады. Бірақ бұл 
бөлімделуде ішіне кіру айыбы (التداخل  бар. Ішіне кіру айыбы болмас (عيب 
үшін бөлімделу былай болуы керек: кәләмның үш бөлімі бар: һабар, ис-
тихбар және талап ету. Бірақ, талапқа келер болсақ оны «әмір» деп атаймыз, 
ал жоқ кезін «нәһи» (نهي) «тыйым» болады. Бұл жерде «әмір» мен «нәһиді» 
«талап ету» طلب)) терминіне кіргізгеніміз секілді «материяны» да монада 
терминіне кіргіземіз. 

Ан-Насафи семантикалық әдіске қажет болғаны үшін «монада» сөзінің 
тілдегі мағынасына аз-кем тоқталып өтеді. Оның пікірінше монада сөзінің 
тілдегі мағынасы асыл, негіз, түп дегенге саяды. Мәселен, жақсылықтарымен 
аты шыққан адамның негізгі қасиеттеріне байланысты «пәленшенің сыйлы 
бір жауһәры бар» деген сөз қолданылады. Немесе бір жақсы матаға «бұл 
маталардың жауһәры» делінеді. Яғни, заттың бөлінбейтін бөлшегін – мона-
да аталады. 

Имам ан-Насафи «айнға» анықтама берген кезде «өздігінен бар 
болған (қиям бизәтиһи)» деген мағынаны мақсат етеді. Ас-Сығнақи осы 
анықтаманың маңызды екенін білдіру үшін мынандай бір үзіндіні келтіреді: 
«Айн деген кезде өздігінен бар болғанды (қиям бизәтиһи) мақсат етеміз 
және оның бар болуы үшін ешқандай жерге мұқтаж емес. Ашғаридың 
ойындағыдай «бар болуында басқаларына мұқтаж болмаған» деген 
мағынаны мақсат етпейміз. Бұлай ойлаған күнде монадалардың өздігінен 
бар болуын жоққа шығарған болар едік. Сонымен қатар, ол Алладан 
басқа зат өздігінен бар бола алмайды дейді. «Өздігінен бар болған» деген 
сөзіміз арқылы оның ойлағанындай мағынаны мақсат етпейміз. Сондықтан 
Ашғаридың монадалардың өздігінен бар болуын жоққа шығаруында 
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ешқандай мағына жоқ. Монада күрделі (аралас) болса да болмаса да бір 
мекенге тәуелді болмаса да бар бола алады. Сол себепті әлем бір мекенде 
(бір жерде) болмаса да бар».

Ас-Сығнақи акциденцияларға қарама-қарсы монадалардың өздігінен 
бар болуы үшін ешқандай мекенге мұқтаж болмайтынын айтады. Ас-
Сығнақи монадалардың анықтамасында қолданылған «өздігінен бар болған» 
сөзі арқылы не нәрсені мақсат тұтқанын былайша жеткізеді: «Біреу айнның 
бар екенін естігенінде көңілінде айнның бір мекені бар деп ойламайды. Бұл 
терминнің қарсы мағынасы болған «өздігінен бар бола алмағаннан (лә қияма 
би зәтиһи) нені мақсат еткендігін де былайша түсіндіреді: Бұл сипаттағы 
бір нәрсені бір адам естігенінде көңілінде оның бір мекенге тәуелді бол-
мастан бар бола алатынын ойлай алмайды. Бір мысал келтіретін болсақ: 
біреу «бір тас көрдім» десе бұл жерде біз жер бетіне қатысты болған, қатты 
тас көргенін түсінеміз. Бұны естіген адамның ойына ол тастың төменде ме 
әлде жоғарыда ма деген ой келмейді. Бірақ, біреу «ақ, қара, әрекет және 
тыныштық көрдім» десе бұны естіген адамның ойына бірден бұл нәрсенің 
бір мекені бар болуы керектігі келеді. Сондықтан ақ болмай ақ болу, қара 
түсті болмай қара болу, сондай-ақ іс әрекетсіз – іс әрекет болу, тыныштық 
(сукун) бола алмай тыныш болу мүмкін емес. Бір мекенде болған айнның 
бұл мекенде болуы міндетті емес келісімді (иттифақи) бір белгі. Бүкіл әлем 
ешқандай мекенге тәуелді болмай-ақ бар, ал егер ол бір мекенде болса онда 
мекен Алланың заты немесе басқасы болар еді. Егер Алланың зады әлемге 
мекен болса, Алланың зады хадистерге мекен бола алады деген тұжырым 
шығар еді. Алланың кейіннен пайда болғандарға мекен болуы пікірдегі 
бір қате. Бұл мекен Алла емес, ал басқа нәрсе болса бұл жағдайда ол әлем 
болар еді. Ал, әлем болса Алланың тысындағы бір нәрсе (зат). «Әлемнің 
барлығы» деген сөз әлемдегі барлық нәрсені қамтиды және бір нәрсенің 
қайтадан өзіне мекен болуы бұл жердегі қозғалып отырған мәселе емес. 
Бұл пікір жоққа шығарылса араға шынжырлы түйіні жоқ жалғасқан мәселе 
болмақ. Бар болуы шынжырлана жалғасатын бір жағдайға ұшыраған зат жоқ 
зат деген мағына болар еді. Сондықтан әлем көрінетін бар нәрсе. Сөзімізді 
қорытындылайтын болсақ айн, айн болуы тұрғысынан бір мекенге мұқтаж 
болмай-ақ бар болған нәрсе [Илхан, 1993, б. 452-453]. 

Имам ан-Насафи, Хишам ибн Хаким және Ән-Низам сынды 
мұғтазилалық баз біреулерінің, философтардың басым бөлігі, алғашқы 
ғалымдар және математиктердің көп бөлігі бұл тақырыпта басқаша 
пікірлері бар екендігін әрі «бөлінбейтін нәрсенің (бөлшектің)» бар болуын 
жоққа шығарғанын айтады. Ас-Сығнақи имам ан-Насафидің Табсиратул-
Адиллә және имам ас-Сабунидің әл-Кифая атты еңбектеріне сүйене оты-
рып тақырыпты былайша ашуға тырысады: «Жоғарыда аты аталған топтар 
іс әрекетте және ақыл тұрғысынан бір нәрсенің шексіздікке қарай бөліне 
алатындығын айтқан [Илхан, 1993, б. 452-453]. Бірақ бұл қате пікір. Бұл 
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пікірдің астарында бір кішкене тастың таудан кішкентай болуы және 
таудың сол кішкене тастан үлкен болуының мүмкін еместігіне бір ишарат 
бар. Себебі, бұлардың бөлшектері шексіз емес. Бұл түсініктегі адамдардың 
ойынша шексіз болған екі заттың бір бірінен аса үлкен немесе бір-бірінен 
аса кішкентай деп айтыла алады ма? Қарсыластардың пікірінше жоққа 
шығаруға сүйенілген сипаттарда ортақ нәрсе басқа тараптардан келген си-
паттарда ортақ болуы (ортақтық) қажет емес. «Тас арад емес, сол секілді 
ағаш та акциденция емес» деген кезде бұл жерде «тас ағаш» немесе «ағаш 
тас» болмаса «араларындағы бір сипат арқылы ортақ» деп айта алмаймыз. 
Сол секілді «Алланың сипаттары акциденция» немесе «айн Алланың си-
паты», болмаса «араларындағы бір сипат арқылы ортақ» деп айту керек 
емес деген қарсы пікірге қарсы тақырыпты түсіндіреді: Ас-Сығанақидың 
келтірген мысалдары ан-Насафидің айтқандарына ұқсамайды. Бұл жер-
де қарсы пікірге сүйенген сипаттарда ортақ болуға қатысты түсіндірілген 
басқаша жағдай қозғалып отыр. Сондықтан бір нәрсе басқа нәрселерден 
белгілі бір ерекшеліктерде басқа бола алады және олармен ортақ бола ал-
майды. Мәселен, тас акциденция болмағаны үшін немесе айн болмағаны 
үшін тас деп атала алмайды. Бәлки, өзіне қатысты бір айны және өзіне 
қатысты бір сипаты бар болғаны үшін тас деп аталады. Тасқа бұл атауды 
басқа айндардан бөлек болсын деп тас деп атаған. Сол секілді ағашқа да 
өзіне қатысты жерде өсетін бір айн және бұтақтары бар секілді белгілі бір 
сипатқа ие болғаны үшін оған ағаш деген атау берілген. Алланың сипатта-
ры және айн тақырыбы да осыған ұқсайды. 

Таудың мүсін болуымен (бейнесі арқылы) тас бөлшектерден үлкен 
болуы мәселесіне келер болсақ таудың құрамындағы бөлшектер тас 
бөлшектерінен өте көп. Нәтижесінде көптік пен аздық деген мәселе пайда 
болады. Шексіздік тұрғысынан көп болу мен аз болу белгілі бола алмайды. 

Көптік пен аздық және шексіз бен шектеулі тақырыбын жіктеу 
мақсатында Табсиратул-Адилләдан бір үзінді арқылы тақырып жалғасады:

Алланың білетіндері – Оның күші жететіндерден көп. Себебі ол за-
тын біледі. Бірақ білімі мен күш құдіреті шексіз болса да, оның заты күші 
жететін нәрсенің түрінен емес. Бұл сөздің нәтижесінде соңы (шегі) болмаған 
нәрсенің басқа бір шегі болмаған нәрседен өте көп бола алатындығын айта 
аламыз.

Алланың білген нәрселері мен күші жететін нәрселері қамтылған 
нәрселерге байланысты – Алланың олар жайында білімі өте көп деген 
пікірді ан-Насафи мақұлдай қоймайды. Алайда, Алланың білімі мен күш 
құдіретінде шек жоқ. Сондықтан екеуіне (білім мен күш құдірет) бірі басқа 
бірінен өте көп деп айтылмайды.

Аздық пен көптік бар болуға (ужуд) сүйенген екі қасиет және жоқ 
болулары суреттелмейді. Қарама-қарсы артықтық пен көптік тау мен тас 
бөлшек хаққындағы мысалдағыдай бар болуы (ужуд) тақырыпқа арқау 
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болған нәрселер үшін де жарамды. Әрқайсысы да шектеулі және соңы бар 
нәрсе. Соңы жоқ болған нәрсе үшін аздық пен көптік деген мәселені қозғай 
алмаймыз. 

Хұсам ад-Дин Ас-Сығнақи Табсиратул-Адилләда келген бір тар-
тыс төңірінде де әңгімесін жалғай түседі. Бұл жерде қозғалған мәселе 
материялардың бір жерге жиналуы (топталуы) өздігінен бе, әлде Алла 
Тағаланың жаратуынан ба деген тақырып аясында өрбиді.

Егер материялардың бір жерге жиналуы өздігінен жүзеге асады десек, 
олардың ажыраулары (ифтирақ) ойға да келмейді. Ал егер бір араға жи-
налуы Алла Тағаланың жаратуынан десек, Алла бір жерде болуы орнына 
ажырауын жаратады ма? деген сұрақ туады. Жоқ, бұған күші жетпейді де-
ген жағдайда, онда Алла Тағала әлсіз деген болар еді. Яғни, оған қауқарсыз 
болғаны. Ал, күші жетеді десек бөлінбейтін бөлшек мақұлданар еді. Бұл 
жағдайдан шығуды қалаған адам былай деуі керек: бар болуы ақылға кел-
меген нәрсенің кұдіреті жоқ болып есептелуі жағдайының ұлылығы себепті 
әлсіздігі мақұлдана алмайды. Мысалы, іс-әрекет пен тыныштықтың (су-
кун) арасын біріктіру, жисмдердің бүтін бөлшектерінің ажырауын және 
біріктіруін жарату осыған мысал бола алады. 

Ас-Сығнақи тартысқа арқау болған бөлінбеген бөлшектер тақырыбында 
ажырау (ифтирақ) мүмкін бе? әлде мүмкін емес пе? деген сұрақтар қояды. 
Егер рұқсат (жайз) деген болса, онда Алла Тағаланы құдіретті деген болар 
еді. Ал басқаша жауап берсе, Алла Тағаланы әлсіз деп сипаттаған болар еді. 
Бұл мүмкін емес деп жауап берсе қарсы шыққан бөлінбеген тілім (бөлшек, 
кесек, кесінді) түсінігін қабыл еткен (мақұлдаған) болар еді. Ас-Сығнақи 
«бөлшектелмеген» сөзі арқылы бөлшектелудің мүмкін емес екенін астын 
сыза түседі. Қарсы тарап бөлінудің мүмкін екенінің дәлеліне қатысты мы-
надай мысалды бір әдіс қолданады: «Екі монада арасына бір монада орна-
ласа алады. Жәуһәрдың оң жағына келген жағы сол жағына келген жағынан 
басқаша болады. Нәтижесінде ортадағы монада оң және сол түрінде екі 
бөлікке бөлінген болады. Бұл кішкентай монада болса да бөлшектелінеді 
(бөлінеді). Ас-Сығнақи болса бұл әдіс арқылы монаданың бөлінбейтінін 
айтады. Себебі бұл екі жағы да акциденция және монадамен бірге болып 
табылады. Бұл екі жағының монаданың оң және сол жағы болып сипатта-
лады. Басқа жағынан алып қарасақ бір бірінен басқа акциденциялардың бір 
монадада (жәуһәри фард) жиналуы (бірігуі) мүмкін. Мысалы, бір монада 
іс-әрекетсіз (сакин) және (һәм) ақ түсті бола алады. Қардың бөлшектерінде 
ақтық пен суықтық секілді екі түрлі акциденциялардың да бола алатыны 
осыған да бір мысал бола алады [Ас-Сығнақи, 1207, б. 18а]. 

Ас-Сығнақи бөлінудің шексізге қарай жалғасуын емес, бір нүктеде 
(жерде) бітуін білдірген «бөлінбеген тілімнің (нәрсе, кесінді, кесек, бөлшек) 
(түрікше парша)» бар болуы тақырыбындағы тартыстарын сенім (иғтиқади) 
тұрғысында және күнделікті тіршілікте (өмірде) көрініс табуының не 
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екенін қозғап өтеді. Ас-Сығнақи бұған Алла Тағаланың бөлінбеген жалғыз 
монаданы (жәуһәри фард) жаратады деп сипатталуы немесе сипатталмауы 
хақында мысал келтіреді. Қарсы тараптың пікірінше «бөлінбеген бөлшек» 
деп бір нәрсеге айту мүмкін болмағаны үшін Алла Тағала бұндай сипатпен 
сипатталмайды. Ал, ас-Сығнақидың ойынша «бөлінбеген бөлшекті» жара-
туы мүмкін болғаны үшін Алла Тағала бұндай сипатпен сипаттала алады.

Ас-Сығнақи монаданың шектеулі немесе шексіз болуына қатысты 
кәләмның фиқһпен негізгі және тармақты меселедегі байланысына қатысты 
Хамид ад-Дин ад-Дәрирден мынандай бір үзінді келтіреді: ад-Дәрирдің ой-
ынша «кішкентай болса да бір нәжіс бір хауызға түссе, қарсы тараптың 
пікірінше хауыз нәжіс болып есептеледі. Себебі, бөлінуі шектелмеген 
(бітпейтін) нәжіс судың әрбір тамшысын былғайды. Ал, өзінің фиқһ мектебі 
пікірі бойынша су ластанбайды [Ас-Сығнақи, 1207, б. 18b]. Себебі, нәжістің 
бөлшектелуі шексіз емес. Яғни, нәжіс тоқтамастан бөліне алмайды. Демек, 
Алла Тағала абсолют сипатымен сипатталып, өзге жаратылыс атаулысының 
барлығы хадис болмақ. Ал, Алланың абсолют сипатына ортақ еш нәрсе жоқ, 
тіпті, мүміндердің басталуы бар, аяқталуы жоқ жәннат пен тозақта мәңгі 
қалудағы абсолюттік ұғымы – Алланың абсолют сипатымен ортақ атаумен 
аталғанымен Алланың абсолют сипатымен тең емес. Өйткені, жәннат пен 
тозақтың бастауы бар, Алланың жаратылысы, жәннат пен тозақтың мәңгі 
қалуының өзі Алланың мәңгі қалдыру бұйрығымен болмақ.

Бұдан бұрын екі нәрсенің арасында жоққа шығаруға байланысты 
істерде ортақ болудың жалпы түсінікте бір ортақтықтың болуын қажет 
етпейді деген болатын. Сондықтан монаданың соңы бар болмауы Алла 
Тағаланың сипаттарымен бір ортақ байланысы бар екенін қажет етпейді 
деген мағынадағы сұраққа Ас-Сығнақи былайша жауап береді: «Алла 
Тағалаға қатысты жеке сипаттарда ортақ болу жалпы түсінікте ортақ бо-
луды қажет етеді. Бұл жағдай қарсы пікірге сүйенген жағдайда да осылай. 
Алла Тағаланың тысында монада, материя және акциденция болмаған бір 
нәрсе ойға келсе, ол нәрсенің жеке сипаттардағы ортақ болу себебімен Алла 
Тағаламен ортақ болуы мақұлданар еді» [Ас-Сығнақи, 1207, б. 19а]. Осы-
лайша, оқымысты Алланың абсолют сипатын бекітіп, басқа жаратылыс 
атаулысы абсолюттікпен сипатталғанның өзінде – Алланың бұйырығымен 
жүзеге асатынын дәлелдейді. Сондай-ақ, бар нәрселердің барлығы монада, 
материя және акциденциялардан құралатындығын бекітеді.

Қорытынды

Орта ғасырдағы қазақ даласынан шыққан кәлам ғалымы Хұсам ад-
Дин ас-Сығнақидың Иләһият танымындағы әлемнің жаратылуындағы 
метафизикалық құбылыстарды дәлелдеудегі әдіс-тәсілдері рационалды-
логика және Құран мен хадис мәтіндері аясында өрбіген тұшымды пай-

Таджибаев С., Керім Ш. Хұсам Ад-Дин Ас-Сығнақидың «Иләһият» танымындағы...



144     Адам әлемі | 4 (74) 2017

ымдаулары – ежелгі грек философтарының әлем абсолют деген эманация 
принциптерін теріске шығарады, сондай-ақ тарих сахнасындағы қисынды 
нақылдан жоғары қойған мұғтазила ағымының ағияндар абсолют деген 
пайымдарын жоққа шығарады. Сонымен қатар, дәстүрлі ислам дініндегі 
сүнниттік бағыттағы ашғарилік сенім мектебінің көзқарасы мен матуридилік 
таным мектебі арасындағы тілдік ерекшеліктердің мәнін ашып, дұрыс түсінік 
қалыптастырады. Жалпы ислам кәламтанушыларының көзқарастарын са-
ралай отырып, эманация түсінігін, яғни әлем мәңгілік теориясын ғылыми 
тұрғыда теріске шығарады. Ас-Сығнақи кәлам ілімін зерттеу барысында 
«мантық» логика іліміне сүйене отырып, қисынды нақылмен сәйкестендіре 
отырып, монада, материя және акциденция ұғымдарын түсіндіреді. Әлем 
осы аталмыш терминдерден құралып, оның жаратушысын бекітеді. Ал, жа-
ратушы болса, монада, материя және акциденция емес екенін дәлелдейді. 
Дәлелдеу барысында үш негізгі терминнен бөлек «ағиян», яғни заттың 
бөлінбейтін бөлшегі жаратылыс екенін бекітеді. Демек, заттың бөлінбейтін 
бөлшегі өздігінен бар болса-дағы, акциденцияны қабыл алып, көрінетін мо-
нада мен материя жаратылыс болмақ. Ал, осының барлығын жоқтан бар 
қылушы жаратушының бар екенін дәлелдеп, бар болуы тиіс және бар болу-
ында ешнәрсені қажет қылмайтын, өздігінен бар абсолют сипатын бекітеді. 
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Резюме

Таджибаев С., Керим Ш. Методы доказательства Хусам ад-Дин ас-
Сыгнаки в Божественном познании (иляхият) метафизических явлений в со-
творении мира

В статье рассматриваются методы доказательства Хусам ад-Дина ас-Сыгнаки 
метафизических явлений в сотворении мира. В основе науки он применяет точку 
зрения Ислама и связывает метафизические определения древнегреческой фило-
софии, используя рациональную логику. Анализируя с научной точки зрения прин-
цип эманации, означающий происхождение Вселенной посредством истечения ее 
из запредельного первоначала (Единого Божества), дифференцируются методы от-
каза от нелогичных мнений в рамках матуридитского познания в теории. Он также 
анализирует происхождение мира и его типов, используя космологические дока-
зательства того, что в создании мира есть только один создатель. В статье рассмо-
трены метафизические явления божественности в Божественном знании в работах 
Хусам ад-Дин ас-Сыгнаки аль-Кафи, аль-Вафи и ат-Тасдид фи шарx ат-Тамxид.
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Ключевые слова: калям, эманация, монада, материя, акциденция, илахият, 
наука, вселенная, космология.

Summary

Tajibayev S., Kerim Sh. Methods of Proof of Metaphysical Phenomena in the 
Creation of the World in the Divine Knowledge of Husam El-Din Al-Siganaqi

The article examines the methods of proving Husam ad-Din al-Sinhaki metaphysical 
phenomena in the creation of the world. At the heart of science, he applies the point of 
view of Islam and connects the metaphysical definitions of ancient Greek philosophy, 
using rational logic. Analyzing from the scientific point of view the principle of 
emanation, which means the origin of the universe by its expiration from the beyond 
the original principle (the One Deity), differentiates the methods of rejection of illogical 
opinions within the framework of the Maturidi cognition in theory. It also analyzes the 
origin of the world and its types, using cosmological evidence that there is only one 
creator in the creation of the world. The article deals with the metaphysical phenomena 
of divinity in Divine knowledge in the works of al-Kafi, al-Wafi and at-tasdid fi sharh 
at-tamhid of Husam El-Din Al-Siganaqi.

Keywords: Kalam, Emanation, Monad, Material, Accidentia, Creation, Ilahyiat,  
Science, World, Cosmology.
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