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ӘОЖ 2;141.45

Серік Таджибаев, Шамшәдин Керім, Нурлан Анарбаев
(Алматы, Қазақстан)

ХҰСАМ АД-ДИН АС-СЫҒНАҚИ: АЛЛА ТАҒАЛАНЫҢ 
«АТ-ТАКУИН» СИПАТЫ

Аннотация. Хұсам Ад-Дин Ас-Сығнақидың Алла Тағаланың «ат-Такуин» си-
патын жоққа шығарушыларға логика, кәламтану әдістемесі бойынша рационалды-
логикалық және Құран мен хадис мәтіндерімен байланыстыра отырып, матуриди-
лік сенім мектебінің өкілі ан-Насафидің көзқарастарын интерпретациялайды. 
Мақаламызда кеңінен талқыланған мәселе метафизикалық құбылыстарды дәлелдеу 
арқылы Жаратушының атрибуттарын ғылыми негізде дәлелдеу.  Жаратушының 
99 көркем есім сипаттары бар. Бұл жөнінде қасиетті Құран Кәрім мәтіндері мен 
хадис деректерінде бұлтарпас дәлелдермен бекітіледі. Ислам ғұламалары арасын-
да Алланың есімдеріне байланысты ешқандай пікірталас жоқ. Ислам шариғаты 
бойынша адам баласы Алланың есімдері арқылы Жаратушыға рухани тұрғыда 
жақындауға, мінәжәт қылуға және жалбарынуға бұйырылған-ды. Сонымен қатар, 
Алланың 99 көркем есімдерін жатқа білмеген жағдайда шариғат талабы бойынша 
өзін мұсылман санаған әрбір балиғат жасқа толған адам Жаратушының Өзіндік 
және Істеріне қатысты сипаттарды білуі тиіс, яғни міндет. Себебі, ислам тарихын-
да ислам дінінің сенім принциптері мен негізгі қағидаларынан ауытқыған дәстүрлі 
емес жат ағымдардың жаңсақ пікірлеріне рационалды-логикалық және Құран мен 
сүннет мәтіндері аясында жауап беру үшін әрбір мұсылманның санасында имму-
нитет ретінде қалыптасқан еді. 

Түйін сөздер: Кәлам, ат-Такуин, мукаууан, сипат, жат ағым, мұғтазила, Зати, 
Субути, Матуриди, Ашғари, ат-Тасдид, ат-Тамһид, логика. 

Кіріспе

Тарих сахнасында Алланың жалғыздығын, оның сипаттарын жоққа 
шығарған топтар болды. Оларға: мұғтазилиттер, қадариттер, жабритер, 
шииттер, антропоморфистер және каррамиялар сынды адасқан ағымдарды 
жатқызуға болады. Соның ішінде, Жаратушының сипаттарын Құран мен ха-
дис мәтіндерінде келген бұлтарпас дәлелдерге қарамастан жоққа шығарған 
топ  мұғтазилиттер еді. Мұғтазила ағымы Алланың сипаттары локикаға 
қайшы келеді деп, Жаратушының кейбір сипаттарын жоққа шығарды. 
Сондықтан оларды кәлам еңбектерінде «Мұғаттйла» деп атаған. Яғни, 
Жаратушының сипаттарын мойындамайтын, жоққа шығарушылар деген 
мағынаны білдіреді. 

Кәлам ілімінде Алла Тағаланың сипаттарын «Өзіндік» және «Субу-
ти» деп бөліп қарастырады. Өзіндік – «Зати» сипаттары болса, «Субу-
ти» – өзімен де емес, бөлек те емес сипаттарын атайды. Кәлам ілімінің 
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негізін қалаған дәстүрлі бағыттағы матуридилік және ашғарилік 
мектептері Алланың сипаттарын бірауыздан бекітіп, сүннет жұрты және 
жамағатының сенімін әртүрлі ағымдардың жаңсақ пікірлерінен ақыл мен 
нақыл аясында қорғаған болатын. Дегенмен, екі мектептің кәлам ілімін 
қалыптастырудағы әдістері екі түрлі еді. Сол себепті, матуридилік сенім 
мектебі бойынша Алланың сипаттары 14 болса, ал ашғарилік мектепте 
13 сипаттары бекітіледі. Екі мектептің де өзіндік дәлелдері мен түсіндіру 
әдістері жоқ емес. Жаратушының мынадай сипаттары бар: Зати сипатта-
ры: 1) Әл-Хаят (Тірі болу); 2) Әл-Илм (Білуші); 3) Әс-Сәмиғ (Естуші);                                           
4) Әл-Басир (Көруші); 5) Әл-Ирадә (Қалаушы); 6) Әл-Қудра  (Құдіретті); 
7) Әл-Кәлам (Сөйлеуші);

Субути сипатары: 1) Әл-Хаят (Тірі болу); 2) Әл-Илм (Білу); 3) Әс-Сәмиғ 
(Естуші); 4) Әл-Басир (Көруші); 5) Әл-Ирадә (Қалаушы); 6) Әл-Қудра 
(Құдіретті); 7) Әл-Кәлам (Сөйлеуші); 8) Әт-Тәкуин (Жоқтан бар етуі)

Мұнда матуридилік сенім бойынша 14 сипат көрсетілген. Субути 
сипаттардың ең соңында 14 ші сипаты «ат-Такуин» деп аталады. Мағынасы 
жоқтан бар етуші дегенді білдіреді. Яғни, алдын болмаған нәрсені «Бол» 
деген әмірімен бола қалғандағы жаратылуды айтады. Ал, ашғарилік 
сенім мектебі бойынша бұл сипатқа альтернатива ретінде Жаратушының 
«Құдірет», «Жаратушы» сияқты сипаттарын бекітеді. Себебі, Жаратушының 
жарату функциясын атқарып тұр дейді. Расында да, Алла Тағаланың жоқтан 
бар қылу «Такуин» сипаты жоқ нәрсені бар қылып, жаратады. Демек, 
жаратылған нәрсені жарату Жаратушының «Жаратушы» сипатымен жүзеге 
асырылатыны ақиқат. Сондықтан да, ашғарилік сенім мектебі бойынша 
Алланың сипаттары 13 және «Такуин» сипатын субути сипаттар санатына 
қоспаса да болады. 

Әсілі, бұл тақырып екі мектеп арасындағы айырмашылықтарды ай-
қындап, ажырату үшін емес, жат ағымдардың пікірлеріне ғылыми негізде 
тойтарыс беру арқылы Жаратушының жалпы сипаттары мен «ат-Такуин» 
сипатын бекіту. 

Кәлам ілімінде «Алла Тағаланың сипаттарын бекіту» және «ат-Такуин 
уал-Мукаууан» деп аталатын тарауларында егжей-тегжей талқыланады. 

Осы орайда, Әбу әл-Баракат ан-Насафидің «әл-Иғтимад лил-Иғтиқад» 
атты еңбегінде «ат-Такуин» жөнінде: «Такуин дегеніміз – Жоқтан бар ету, 
жасау, жарату, болдыру ұғымдарын білдіреді. Ғұламалар арасында «Таку-
ин» сөзі көп қолданыста болғандықтан арнайы термин ретінде қалыптасқан. 
Ал, Мукаууан дегеніміз – жаратылған, болмыс, жаралған деген ұғымдарын 
білдіреді», – деген [Жамаладдин 1412, б. 153]. Жаратушының «ат-Такуин» 
сипатының анықтамасын беріп, сол сипаттың нәтижесінде жаратылған 
дүниені «мукаууан» деп атайды екен. Сондай-ақ, анықтама нәтижесінде 
автордың матуриди сенім мектебін ұстанатынын аңғарамыз. Матурилилік 
сенім мектебінің дәлелдері мен ұстанымдарын талдау мақсатында зерттеп 
отырған тақырыбымыздың басты кейіпкері матуриди мектебінің көрнекті 

Дінтанулық және исламтанулық зерттеулер
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өкілі, қазақ даласының тумасы Хұсам ад-Дин ас-Сығнақидың көзқарастарын 
оралғанымыз жөн болар. 

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

Ас-Сығнақи «ат-Тасдид» атты еңбегінде Жаратушының Такуин сипа-
тымен мукаууан ұғымын келесі сөздерімен түсіндіреді: «ханафи, матуриди  
мектебінің түсінігі бойынша Алла Тағала заты арқылы қаюм болған кәләм 
арқылы мутакаллим болғаны секілді заты арқылы қаюм тәкуин сипаты 
арқылы да сипаттала алады. Осы тұрғыдан жарату (такуин) мен жараты-
лыс арасында ешқандай ұқсастық жоқ. Себебі жаратылыс болса (мукаууан) 
хадис –кейіннен жаратынлған, ал Такуин болса өздігінен бар, абсолют»,-
деген [Ас-Сығнақи, №1207, б. 61]. Яғни, Жаратушының сөздерін абсолют 
және «Кәлам» сипатын да бекіткен секілді, «Такуин» сипатын да бекітеміз 
дейді.  Осылайша, Жаратушының мәңгілік абсолют сипаттарын бекіте оты-
рып, мұғтазилалардың көзқарастарын сынға алады. Мұғтазилалар Алланың 
сипаттарын жоққа шығаратыны мәлім. Бұл жағдайда Алла Тағаланың Жа-
ратушы «ат-Такуин» сипаты жаратылысты жаратқаннан кейін такуин сипа-
тымен сипатталады. Ал, жаратылыс жоқ кезде такуинмен сипатталмайды, 
себебі, жаратылыс әлі жаратылған жоқ. Жаратылыс жаратылғаннан кейін 
барып «Такуин» сипатымен сипатталуы тиіс. Демек, такуин мукаууансыз 
такуин бола алмайды. Тіпті, мукаууанның нәтижесінде такуин болатын бол-
са, онда қалайша бұл сипат мәңгі болмақ?! деген сынды уәждерін келтіреді 
[Ас-Сығнақи, № 1207, б. 61].   

Оқымысты дереу мұғтазилалардың уәждеріне «Әһли сүннет» 
ғұламаларының  келтірген дәлелдерімен жауап қайтарады. Құран Кәрімдегі 
(Ясин, 82): «Шын мәнінде Ол, бір істің болуын қаласа, Оның бұйрығы оған 
«бол» деу, сонда ол бола қалады», – деген аят жолында «кун, фаякун», яғни 
Алла Тағала тәкуинді «бол», мукаууәнді «бола қалады» сөздері арқылы 
баяндағанын айтады. 

Ас-Сығнақидың ұстазы имам Әбу әл-Мұғин ан-Насафи тәкуинді жоқ 
болған нәрсені жоқ жерден бар қылған деген сөзбен түсіндіреді [Ан-Насафи, 
1987, б. 28]. Ас-Сығнақи болса осы анықтамадағы такуинді білдірген 
тәкуин, таһлиқ, халқ, ижәд, ихдас, ихтирағ және ибдә секілді терминдердің 
бір мағынаны білдіретіндігін атап өтеді. 
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Сонымен қатар, ас-Сығнақи имам ан-Насафидің пікіріне талдау жасай 
отырып, жат ағымдардың уәждерін сынға алады. Жат ағымдардың күмәнде-
рі бойынша – пенде біреуді ұрған жағдайдағы «ұру» мен «ұрылған» мыса-
лын келтіріп, ұрған адам ұрушы болып, ал ұрылған адам ұрылушы болға-
ны секілді – ұрған адам ұрмастан алдын ұрушы сипатымен сипатталған жоқ 
еді, ұрғаннан кейін барып ұрушыға айналғанын дәйек етеді. Алайда, бұл 
пікірдің қателігін ас-Сығнақи бірден ажыратып береді. Мұндағы адамның 
ісі адамға тән болмақ, ал Алланың істері абсолюттік сипатпен сипатта-
лады. Сондай-ақ, жаратылыс пен Алланың істерін, тіпті, атаулары ортақ 
болғанның өзінде айырмашылық бар екенін түсіндіреді. Жаратушының 
істері мәңгілік, абсолют сипатымен сипатталады. Ал, пенденің ісі акциден-
ция болмақ. Демек, акциденция сипат бола алмайды. Өйткені, сипат мәңгі 
болмақ. Ал, акциденция – акциденция болуы үшін атом-молекулалардан 
құралған материяға мұқтаж. Сондықтан да Алланың ешнәрсеге мұқтаж емес 
абсолюттік сипаттарын акциденциямен салыстыруға келмейді. Осылайша, 
Алланың абсолюттік «Такуин» сипаты мукаууанның жаратылуынсыз-ақ 
бекітіледі [Ас-Сығнақи, №1207, б. 61].   

Саффар әл-Бұхаридің пікірінше Алла Тағаланың «Бол» деген әмірі ар-
қылы тәкуиннен және «бола қалатын» сөзі арқылы мукауиннің бар екенін 
айтып отыр және осы түрдегі қолданыс тәкуин мен мукауиннің бөлек нәрсе 
екендігін көрсетіп отыр. Бір жағынан Алла Тағаланың әзәлде «кун» әмірі, бір 
нәрсенің уақыты келген кезде болуын қалауы мағынасына да келеді дейді. 
Бұл жерде кәләм тақырыбына да қатысты Саффар әл-Бұхари «Алла Тағала 
әзәлде мутаакаллим. Бірақ оның кәләмының қандай екенін біле алмаймыз» 
дейді. Бір нәрсенің уақыты келген кезде болуы  «бол» қалауы арқылы жүзеге 
асады. Бұл жағдайда кейіннен болғанның және жаратылыстың қадим болуы 
қажет болып есептелмейді [Брудрусн 2011, бб. 766-767].

Матуриди мектебінің негізін салушы Әбу Мансур әл-Матуриди «Тауи-
лат әл-Құран» әйгілі тәпсір еңбегінде: «Аятта айтылған «кун» бұйрығының 
артынан бірден «фә-иакун» сөзінің келуін жаратудағы жылдамдық», – деп 
топшылайды [Басаллум 2005, б. 307].

Сондықтан да ас-Сығанақидың тұжырымы бойынша Алла «әзелде 
жаратты», «әзелде ризық берді» және «әзелде жасады» деп айтылмайды, 
бұлай болған жағдайда жаратылыстың, жасалынғанның, ризық ретінде 
берілгеннің абсолют болушы еді. Мұны дереу жоққа шығарып: «Ол әзәли 
Жаратушы», «мәңгі жасаушы» және «мәңгі ризық беруші», – дейді. 

Насафи тәкуин, тахлиқ, халқ, ижәд, ихдас, ихтира және ибда 
терминдерінің мағыналары бір екендігін бәрінің де «жоқ болған нәрсені 
жоқтан бар ету» мағынасында қолданылатынын бірақ өзінен бұрынғы 
ғалымдардың осы мағынаға «тәкуин» терминін өте көп қолданғандықтарын 
айтқан. Ас-Сығнақи де осы сөзге дәлел ретінде ұстазы Хафзуддин әл-Кәбир 
Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн Насыр әл-Бұхариден (693һ/1293м. д/ө)  үзінді 
келтіреді. Хафизуддин Бұхаридың пікірінше жарату үшін төрт нәрсе қажет. 
Олар: білу, күші жету, қалау және жасау. Білу ілімнің, күші жету құдірет-
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тің, қалау ираданың, жасау жаратудың (тахлиқ) мақсаты.  Ас-Сығнақидың 
пікірінше «тәкуин әлемнің және оның әрбір бөлшегінің жаратылуы» 
сөзі – жаратудың (ат-Тәкуин) Алла Тағаланың мәңгілік сипаты екенін  
білдіреді. Ас-Сығнақи сөйлемде жинс болуды білдірген «бөлшектердің 
әрбір бөлшегі» сөзінің «әлемнен» кейін келуінің не секілді мағынасы бар 
деген сұрақ төңірегінде сөз қозғайды. Ан-Насафи осы сөздер арқылы 
«һуюла» түсінігіне бүйректері бұрғандарға жауап беріп отыр. Себебі, һуюла 
түсінігінің өкілдері әлем мен өздігінен жаратылғанды бір бірінен ажырата-
ды және осы нәрсе тысындағыларды әлем ретінде қарастырады. Ан-Насафи 
осы сөздер арқылы бүтін болғанды айтқан кезде сол бүтіннің бір бөлшегі 
ақылға келмесін деп «әлем» және «оның әрбір бөлшегі» деп жеке жеке 
айтылуын қажет деп тапқан [Ас-Сығнақи, № 1207, б. 62а]. Осылайша, ас-
Сығнақи матуридилік таным бойынша Жаратушының мәңгілік сипаттарын 
дәлелдейді. Яғни, Жаратушының «Зати» және «Субути» сипаттарының аб-
солют екенін дәлелдей түседі. Сондай-ақ, Жаратушы жаратпастан алдын 
мәңгілік Жаратушы сипатымен сипатталғанын бекітеді. 

Имам әл-Ашғари Алланың Субути сипаттарына «ат-Такуин» сипатын 
қоспай, Алланың «әл-Қудра» (Құдірет) сипатына байлаған-ды. Яғни, Алла 
Тағаланың «ат-Такуин» сипатын – басқа да Субути сипаттары сияқты же-
келей қарастырмайды. Керісінше, Алланың «әл-Халиқ» Жаратушы сипа-
тын бекітіп, барлық жаратылыстар – Алла Тағалының Құдіретімен «Жа-
ратушы» сипатымен жүзеге асатындығын алға тартқан. Имам Ашғаридің 
бұл көзқарасын кейінгі ашғарилік мектебінің өкілдері де сол сенімде 
болған. Әрине, Имам Ашғаридің дәлелдері жоқ емес қасиетті Құран 
Кәрімдегі(Анғам, 102): «Ол – барлық нәрсені Жаратушы», – деген сын-
ды Алланың Жаратушы сипатын бекітетін аяттар аз емес. Нуриддин ас-
Сабунидің «Матуриди Ақидасы» атты кітабында ашғарилік мектебінің 
нақыл мен ақыл аясында келтірген дәлелдеріне «Ат-Такуин уал Мукауу-
ан» тарауында кеңінен талқылаған. Осы орайда имам ас-Сабуни – Мату-
риди мектебінің көрнекті өкілі болғаныдықтан – матуридилік теориясын, 
яғни Алланың «ат-Такуин» сипатын дәлелдеп, Матуридидің айтқан пікірін 
қисынмен нақыл арқылы қорғаған. Өйткені, ашғарилік мектебінің өкілдері 
– Матуридилік теориясына қарсылық таныта былай деген:

«Егер Алланың ат-Такуин сипатын, яғни жоқтан бар қылушы сипатын 
бекітетін болсаңыздар, онда жоқтан бар болған нәрсе бар болмастан алдын 
– Алланың ат-Такуин сипаты жоқ болды ма?! Егер жоқ болса, онда «ат-
Такуин» сипатының өзі кейін пайда болған «Хадис» болуы керек! Ал, егер 
де Алланың «ат-Такуин» сипаты ежелден бар десеңіз, онда сол сипатымен 
жоқтан бар қылған – кейіннен жаратылған нәрселердің барлығы – ежел-
ден бар деуіңізге тура келеді?! Сондықтан да Алланың «ат-Такуин» сипа-
тын бекітсеңіздер, онда Алла Тағалаға кемшілік атауын беріп тұрсыздар 
ма?!»,-деген қарсы пікірлерін айтқан еді. Сол себепті ашғарилік мектебінің 
өкілдері – Такуин мен мукаууанды бір деп қарастырып, Алланың «Жара-
тушы», яғни «әл-Халиқ» сипатымен жарататындығын айтқан. Өйткені, 
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Алла Тағала – Өзінің Құдіретімен, Жаратушы сипатымен барлық кейіннен 
(Хадистерді) жаратылған нәрселердің барлығын жаратады, – деген 
[Топалұғлы, 1970, б. 81]. 

Демек, имам Ашғаридің теориясында барлық кейіннен пайда болған 
жаратылыстардың барлығы – Алла Тағаланың «әл-Халиқ» сипатымен жа-
ратылып, сипаттары «Мәңгі» ежелден бар деген тұжырымын бекітеді.

Ал, имам әл-Матуридидің дәлелі неде?! Егер Ашғарилік мектебінің 
көзқарасымен шектелетін болсақ, онда Матуридилік сенім жүйесі бой-
ынша – Алланың сипаттары кейіннен жаратылған деген ой қалыптасуы 
әбден мүмкін. Алайда, мұндай ойға келу деген сөз имам Матуридиге де-
ген әділетсіздік танытқандық. Сондықтан да имам Матуридидің ақыл мен 
нақыл аясындағы дәлелдеріне назар аударсақ. Ең әуелі, имам әл-Матуриди 
– Алла Тағаланың «ат-Такуин» сипатын Құран Кәрімдегі «Кун», яғни «Бол! 
десе, бола қалады» дегеніне сүйене отырып, Алланың жоқтан бар қылушы, 
жаратушы – «ат-Такуин» сипатын бекіткен. Ол, қалай?! Хақ Тағала кейіннен 
жаратылған нәрселерді «Бол» деген әмірімен «ат-Такуин» сипатымен жоқ 
нәрсені бар қылады. Ал, сол жоқтан бар болған нәрсе – мукаууан деп атала-
ды. Яғни, кейіннен жаратылған нәрселерді айтамыз. 

Ендеше, ашғарилік мектебінің жоғарыда қойған сауалдарына 
матуридилік мектеп өкілдерінің жауаптарына тоқталғанымыз жөн болар. 

Осы орайда имам Нуриддин ас-Сабуни жауап ретінде Матуридидің 
көзқарасын былай келтіреді: «Егер ашғарилер бойынша «aт-Такуин» 
кейіннен жаратылған (Хадис) болса, онда біз айтып отырған Алланың 
«ат-такуин» сипаты ежелден бар дегенімізді теріске шығарып отырғаны 
ма?! Олай болса, өздеріне мына сұрақты қойып көрейік:  «Алла Тағала 
барлық нәрсені «әл-Халиқ», «Жаратушы» деген ежелден бар сипатымен 
жарататындығын бекітсеңіздер, онда сол сипаты «Қадим ба?» әлде «Хадис 
па?» деп сұрақ қоямыз! Егер «Қадим» десеңіз, онда біздің де айтпағымыз осы! 
Ал, «Хадис» десеңіз, онда Алла Тағаланың сипатын теріске шығарғанмен 
бірдей», – деп, Матуридидің де «ат-Такуин» сипатының «Қадим» екенін 
бекітеді [Топалұғлы 1970, б. 81а]. 

Әрине, Ашғарилердің берер жауабы мәлім – «Қадим» дері сөзсіз. 
Сондықтан да бұл теориялық мәселе болғандықтан екі имамда Алла 
Тағаланың сипаттарын «Мәңгі» екенін бірауыздан бекіткен. Сондай-ақ, 
екі мектеп арасындағы пікірталастың нәтижесінде – Алланың сипаттарын 
жоққа шығаратын Мұғтазила, Мұғаттйла және Каррамия сынды топтардың 
адасқан ақидаларын айқындай түсеміз. 

Айта кететін жайт, имам Ашғари де, ашғарилік мектебінің ғалымдары 
Құран Кәрімдегі: «Бол! десе, бола қалады» деген аятын – әлемнің жара-
тылуы тек қана Алланың «Кун!», яғни «Бол!» деген әміріне байланысты. 
Тәкуин деген осы. Ал, бұл әмір Алла Тағалада ежелден бар сипаты!», – деуі 
арқылы әһлү сүннет уәл жамағатының негізгі қағидаларынан ауытқымаған. 

Тәкуин мен мукаууан тақырыбындағы басқа да тартыс тәкуиннің 
мекеніне байланысты. Ибн Рауандидің ойынша тәкуин қандай да бір мекен-
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де болмай-ақ өздігінен бар. Ал, Каррамиялықтардың пікірлерінше тәкуин 
Алланың затымен бірге бар болуымен қатар кейіннен жаратылған нәрсе. 

Тәкуиннің жаратылыс болғанын мақұлдағандар да Алла Тағаланың 
әзәлде разиқ (ризық беруші), мусаууир және мухия болуы мен болма-
уы төңірегінде тартысқа түседі. Мұғтазилалықтар, Нәжжариялықтар 
және әһлі хадис кәләмшыларының басым көпшілігі Алла Тағала жара-
тылыстарды жаратқанға дейін халиқ емес еді деп айтады. Алла Тағала 
– әзәлде «Халиқ» деп айту болашақта жаратады деген мағынаға саяды 
дейді. Каррамиялықтардың ойынша Жаратушы әзелде жаратушылықта 
(әл-Халиқия) халиқ, ризық беруде – Разиқ. Басқа сипаттары да осын-
дай. Қысқаша айтар болсақ олар жаратушылықты (әл-Халиқия) жаратуға 
құдіретінің жететіндігі деп ойлайды. 

 Ал, ханафилік, матуриди мектебінің түсінігі бойынша Алла Тағала әзелде 
затымен бірге бар. Оның әл-Алим, Қадир, Хай, Самиғ және Басир болуы да 
осындай. Нәтижесінде, Алла Тағаланың бүтін сипаттары мәңгі және осы си-
паттармен мәңгілікте де сипатталады [Ас-Сығнақи, № 1207, б. 62b]. 

Қарсы тараптың ойларынша Алла Тағаланың хай, бақи, хай, қадир, 
алим және самиг пен басир болуы Оның зати сипаттары және олар әзәли. 
Бірақ халиқ, разиқ, мусаууир, махи және мамат болуын білдірген фиғли  си-
паттары болса кейіннен жаратылған [ан-Насафи 2016, б. 308-309].

Осы орайда, Хұсам ад-Дин ас-Сығнақи тәкуин мен мукауанның бірдей 
болған жағдай болуы мүмкін емес нәрселерді төмендегіше бөлім-бөлім 
арқылы түсіндіреді. Мысал ретінде, екеуі бір болған жағдайда:

1. Әлем өзінің жаратушысы болар еді.
2. Жарату, Жаратылыс және жаратылыстар бірдей және бір мағынаны 

берер еді. 
3. Бұлай болған жағдайда жарату да, жаратушы да, жаратылған да әлем 

болар еді. 
4. Жаратушының жоқ болып есептелуі одан «истиғна» мен жаратылыс-

тың бар болуының Аллаға байланысты болуының дұрыс еместігі мәселесі 
қозғалар еді [Ас-Сығнақи, № 1207, б. 63b].

Соңғы бөлімдерде тізбектелгендердің барлығы әлемнің жаратушысы-
ның Алла емес екенін білдіріп тұр. Олай болса неге бірден артық 
бөлімді келтіріп отыр деген сын айтылуы мүмкін. Ас-Сығнақи бұл 
жерде «Жаратушының әсерінің жоқ етілуі» (Тағтил) Дахриялықтарға, 
Аллаға мұқтаж болмай – әлемнің абсолюттігін мақұлдағандарға, 
«жаратылыстардың бар болуының Аллаға байланысты болуының дұрыс 
еместігін», «Алла әлемнің Жаратушысы емес» дегендерге жауап бола 
алатындығын айтқан. Сонымен қатар, ас-Сығнақи «тәкуин мен мукауан 
бір болған болса» сөзі арқылы екі мүмкін емес нәрсенің бар екендігіне 
сілтеме жасап отыр.

1. «Егер тәкуин мен мукауин бір болса Алланың әлемнің жаратушысы 
болуын қажет еткен қандай да бір дәлел табылмас еді». 
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2. «Егер тәкуин мукауанмен бір болса, мукаууан да Алланың затымен 
бірге абсолют болмағанына қарағанда, осы жағдайда Алла затымен бірге 
абсолют болмаған бір тәкуинмен мукаууан болмас еді».

Ас-Сығнақи осы екі ықтималдылықты олардың алдында тізбектеген 
ықтималдылықтарға қоса отырып тәкуин мен мукаууанның бір болуына 
байланысты мүмкін емес ықтималдылықтың тағы жеті түрін атап көрсетеді.

Ан-Насафи тәкуин мен мукаууанның бір болуының мақұлданбағанында 
әлемнің абсолют болуын мақұлдау керек дегендерге «бір нәрсенің жасалу-
ына әсерін тигізе алмаған бір заттың өзінің тысындағылардан бұрын болуы, 
екіншінің бар болуының, бірінші тарапынан жаратылған болуын қажет 
етпейді», – деп жауап береді [ан-Насафи, 2016, б. 328]. Ас-Сығнақи бұл 
жағдайды бір мысал арқылы түсіндіреді. Мысалы, Зәйд – Омардан бұрын 
жаратылса, Омар Зәйдтің алдында оның жаратушысы деп айтыла алмайды. 
Сондықтан шындығында тәкуинмен мукаууанның бір болуын айту әлемнің 
абсолют болуын айтумен тең болады. 

Ан-Насафи онымен қоса ашғарилықтардың пікірлерінің қарама-қайшы 
екендіктерін айтады. Себебі, ашғарилықтар мұғтазилалықтарды «Алла 
Тағала кәламын бір мекенде жаратты және мукаллим болды» сөздері 
арқылы жоққа шығарғандарын келтіреді. Ашғарилықтар Алланың затының 
басқа бір мекенде бар болған бір сипат арқылы сипатталуын мүмкін емес 
деп ойлайды. Себебі, бұл жағдайда осы сипат арқылы сипатталған зат 
емес сипаттың бар болуы мүмкін емес болады. Мысалы, «сакин» өзімен 
бірге «сукун» бар болған біреуге қойылған ат. Яғни, тыныштық. Басқа 
жағынан ашғарилықтар «Жаратушы мен жарату арасында ешқандай байла-
ныс жоқ» деп айту арқылы қарама қайшылыққа түсіп отыр. Мұның себебі 
ашғарилықтардың Алланың затымен бірге абсолют мағыналарының бар 
болуын мүмкін емес деп тапқандықтарында. Ас-Сығнақи бұл тақырыптағы 
ашғарилықтардың қате пікірлерінің кейбір негізгі тақырыптардағы 
қателіктерінен болып отырғандығын айтады. Сонымен қатар осы қателерін 
былайша үшке бөліп қарастырады:

1. Ашғарилықтар «сакин атауы өзінде сукун бар болған біреуге беріл-
ген атау» мысалында бар болғаны секілді жалпы алғанда хош көрген бір 
мағынадан шыққан бір сипаттың осы мағынаның өзінде бар болған кісіге 
бір сипат болуы принціпін осы жерде жоқ етіп отыр. 

2. Кәләм, ілім және құдірет секілді Алла Тағаланың затымен бірге 
абcолют сипаттарының бар болуы деген негізгі пікірлерін жоқ етіп отыр. 

3. Инкар фиғли  (Аллаға қарсы келу) жарату және инкар фиғли  ретінде 
мақұлданса инкар жасаушы күпірдің жаратушысы болады немесе күпір 
етістігінің (фиғл) жаратушы кәпір болады. Ашғарилықтар егер біріншісін 
айтып отырса, онда Алла Тағала инкарды кәпірдің бойында жарату арқылы 
негізі өзі кәпір болады. Ал осыны мақұлдаған адам кәпір болатыны айдан 
анық. Жоқ, егер екіншісін айтып тұрған болса онда құл күпірліктің жа-
ратушысы болады. Сонымен қатар, ашғарилықтар іс-әрекеттердің Алла 
Тағала тарапынан жаратылуы тақырыбында ханафи-матуридиліктермен бір 
пікірде. 

Дінтанулық және исламтанулық зерттеулер



4 (78) 2018 | Адам әлемі     183

Ан-Насафи өзі сипат болған қандай да бір түс арқылы жарату (тәкуин), 
жаратылған (мукаууан) және Жаратушы (мукаууин) араларындағы 
байланысқа мысал келтіреді. Осы бөлімдегі ан-Насафидің сөздерін өз 
сөздері арқылы қайта түсіндіруге тырысады. Ас-Сығанақидың бұл әдісі 
интерпетацияның басқа да бөлімдерінде де байқалады. Бірақ, Сығнақи бұл 
әдісінде тақырыптың ашыла түсуі үшін бөлім-бөлімге бөліп қарастыра-
ды. Мысалы, қара түс арқылы жарату (тәкуин) сипатының түсіндірілген 
бөлімде қара түс үшін төрт ықтималдылық түрін көрсетеді: Қара түс әрі 
түс, әрі қаралық, сонымен қатар жарату және жаратылған. Осыдан кейін 
ас-Сығнақи қара түс (тәкуин) пен Алла арасындағы байланысты былайша 
жеткізеді: 

1. Біріншіден қара түс ең алдымен өзі бір нәрсе. Яғни, ол белгілі бір 
түс, әрі қаралық әрі жарату. Сондықтан қара түс (тәкуин) Алламен бірге бар 
бола алмайды. 

2. Егер жарату затымен бірге бар бола алмаса, Алла Жаратушысы 
делінген кезде бұл жағдайда оның да қара түске орнағаны болады. 

3. Егер Алланың затымен бірге бар бола алмағаны үшін оның қара түске 
орануы мүмкін емес болса затымен бірге бар болмағаны үшін онымен бірге 
жаратушы болуы да мүмкін емес. Өйткені  себепте ортақ болған хукумде де 
ортақ бола алады. 

Сонымен қатар жарату сипаты өзімен бірге бар болмағанымен Алла 
Жаратушы деген біреудің сөзі  жағдайды керісінше қарап қара түс затымен 
бірге бар болғаны үшін қара түспен боялды дегенмен жаратушысы да емес 
деп айтқанмен бірдей. 

Ас-Сығнақи Алла Тағаланың жарату сипаты затымен бірге абсолют 
болмаса да жарату сипатымен сипаттала алады, себебі жарату мақтаулы 
сипат, ол түспен сипаттала алмайды. Ал түс болса кемшілікті білдіреді 
және ол жаратылыстардың сипаты. Ас-Сығнақи сіздің пікіріңізше Алла 
Тағала әзелде әлемді жаратпаған болса да жарату мақтаулы сипат (кәміл) 
болғаны үшін әзелде жарату сипаты арқылы сипаттала алады. Осыған қарап 
«Естуші» және «Кәлам» сипаттарының да бар болуын мақұлдап отырған 
боласыз. Бұны қалай түсіндіресіз деген сұрақ төңірегінде сөз қозғайды. Ас-
Сығанақидың пікірінше жарату сипаты Алла Тағаланың затымен бірге абсо-
лют болған жағдайда  мадақ сипаты (мадх) болады. Ал, мәселені керісінше 
қарайтын болсақ кемшілікті сипат пен мақтаулы сипат арасында ешқандай 
айырмашылық болмайды [Ас-Сығнақи, № 1207, б. 64b]. 

Содан кейін, ан-Насафи тәкуиннің кейіннен жаратылғаны мақұданған 
кезде еш мекенсіз пайда болады, я болмаса бір мекенде бар болады деген 
түрдегі екі ықтималдылықтың төңірегінде тартысқа түседі [Ан-Насафи 
1987, б. 31-32]. 

Ас-Сығнақи: «Егер тәкуин бір мекенде бар болса, онда Алла Тағала осы 
тәкуин арқылы мукаууин (Жаратушы) басқаларының алдында болмас еді» 
деген үкім сөйлеміне тәкуин жаратылған болғанында оның мухдисінің бо-
луы керек болады және Алла Тағала да мухдис болып басқаларының ал-

Таджибаев С., Керім Ш., Анарбаев Н. Хұсам ад-Дин ас-Сығнақи...



184     Адам әлемі | 4 (78) 2018

дын болады. Мысалы, сезілетін әлемде бір ағаш өсірген адам басқаларға 
қарағанда осы ағашқа ие болу құқығы бар болса, Алла Тағала да осы 
тақырыпта басқаларының алдында тұрады деп сын айтқан біреудің сөзін 
талқылайды. Ас-Сығнақи осы мысалдың қате екенін бұл жерде ие болу 
емес бір сипатпен сипатталу басты мәселе болып отыр дейді. Сонымен 
қатар, оның ойынша бір сипат өзі сипатталып отырған бір зат жайлы мәселе 
қозғалмаған кезінде бұл заттың немесе басқаларының бұл сипатпен сипат-
талуы мүмкін емес. 

Ан-Насафи болса былай дейді: «Егер тәкуин бір мекенде болса, ол 
мекен болады, я болмаса Алла Тағаланың затынан басқа бір мекенде не-
месе Каррамиялықтардың пікірлеріндегідей Алла Тағаланың затында 
жаратылады», – деген [Ан-Насафи 1987, б. 33]. Сондай-ақ, Ан-Насафи 
«егер тәкуин абсолют болса, мукаууан да абсолют болады» деген сынды 
келтіреді және бұл түсініктің негізсіз екенін айтады [Ан-Насафи 1987, 
б. 33].  Ас-Сығнақи бұл пікірдің Мұғтазилалықтарға тән екенін айтқан. 
Сығнақи мәселенің негізсіз екенін де түсіндіріп кетеді. Ас-Сығанақидың 
пікірінше мукаууан тәкуинмен байланысы арқылы жаратылған - хадис. 
Болмаса тәкуиннің абсолют болуы мукаууанның да абсолют болуын қажет 
етпейді. Антониміне қарағанда мукаууан тәкуинмен байланысқан кезінде 
жаратылыс болуы керек. Сонымен қатар мукаууанның бар болуы өзі аб-
солют тәкуинмен байланысқан кезінде  абсолют болуын қажет етеді. Ас-
Сығанақидың ойынша бір нәрсемен байланысты болу жағдайы бар болуы 
осы байланысқа телінгеннің кейіннен жаратылған  болуын қажет етеді 
[Ан-Насафи 1987, б. 33]. Демек, бұл нәрсе жаратушыны қажет етеді. Бірақ 
бір нәрсенің бар болуының бір нәрсеге байлану халі ол нәрсенің абсолют 
болуын қажет етпейді. Бір-біріне байлануды білдірген «мақирина», «шарт» 
пен «машрут» байланысына қатысты қолданылған термин. Яғни, шарт пен 
шарт болған нәрсенің арақатынасы жөнінде түсіндіреді. Бұл түсінікте шарт 
әрдайым машруттан бұрын болып табылады. Сондықтан мукаууан мен 
тәкуин арасындағы бір біріне байлану халінен алып қарағанда абсолют 
болған тәкуин себебі арқылы мукаууанның да абсолют болуы қажеттілік 
болып табылмайды [Ас-Сығнақи, № 1207, б. 65а]. 

Ас-Сығнақи қарама-қайшы антонимдердің «тәкуиннің абсолюттілігі 
мукууанның да абсолют болуын міндетті етеді (қажет етеді)» деген сында-
рына мысал ретінде келтірген «ұру болмай ұрылғанның, сындыру болмай 
сынғанның болмайтыны» сөздерін осы жерде дұрыс емес екендіктерін ай-
тады. Метафизика әлемінде істер мәңгі және пайда болу уақытына дейін 
жалғасын тапқан сипат.  Тәкуин де әзелден мәңгілікке қарай жалғасқан си-
пат. Осы сипат арқылы әлем уақыты келгенде жаратылады және жарату си-
паты мәңгілік ретінде жалғаса береді. 

Ан-Насафидің көзқарасы бойынша «Алла Бол десе, бола қалады» аят 
жолы тәкуиннің абсолют, ал мукаууанның хадис екеніне дәлел. Себебі, 
Алла Тағала «кун» бұйрығы арқылы тәкуинге «фәйакун» сөзі арқылы 
мукууанға сілтеме жасап отыр [Ас-Сығнақи, № 1207, б. 66а]. Бұл жерде 

Дінтанулық және исламтанулық зерттеулер



4 (78) 2018 | Адам әлемі     185

фиғл емес «сөз» тәкуин ретінде ұғынылады деген сынға қарсы ас-Сығанақи, 
ан-Насафи және Әбу Мансур әл-Матуридидің «кун» әмірін жаратудағы су-
рет (сурат) мағынасында фиғл (іс-әрекет) ретінде қабылданғанын келтіріп 
өтеді. 

Ас-Сығнақи ашғарилықтардың негізсіз пікірлерін талқылайды және 
осыларды бөліп тізбектейді. Олар:

1. Әлемнің жаратылыс болуын білдірген «кун» әмірінің Алла Тағаланың 
затымен бірге абсолют және әзелден болуын қабылдаумен қатар тәкуиннің 
хадис және мукууанмен бірдей болуын айту тым негізсіз пікір. 

2. Ішінде «кун» әмірі де орын алған кәләмулланың әзәли болуының  
мукаууанның да әзелден болуын қажет етпеуі.  

3. Бір мағынадан шыққан есім өзінде осы мағына бар кісі үшін бір си-
пат болып қолданыла алады түсінігіне ие болулары. Ас-Сығнақи өзі бір 
мүшесі болған мазхабтың да осы пікірде болғандықтарын айтады. Бұл 
түсінікке қарағанда Алла Тағала бір мекенде жаратқан кәләм арқылы си-
паттала алмайды. Осы принціп төңірегінде мұғтазилалықтар Алла кәламын 
бір мекенде жаратты және мутакаллим болды деген сөзді сынға алады. 
Бірақ, ашғарилықтар Алла әлемді затымен бірге абсолют болмаған тәкуин 
арқылы жаратты деп Мұғтазилалықтардың пікірлерін қолдай түседі. Осы 
себепті ашғарилықтардың тәкуиннің хадис және мукаууанмен бірдей бо-
луы жөнінде бірнеше күмәндері бар екенін аңғартты: 

1. Ашғарилықтарға қарағанда Алла Тағала іс-әрекеттерін құдіреті 
арқылы жоқ жерден жаратқандығы «Бұл Алланың жаратқаны. Ал, Ал-
ладан өзгенің не жаратқанын Маған көрсетіңдерші!»  [Лұқман 11] аяты 
арқылы құдайлықпен бір болуына дәлел келтіреді. Бұл аятта фиғлдердің 
мафғулы үшін «жарату» (халақа) түбірін қолданады. Яғни, құдіретінің 
нәтижесінде пайда болған нәрсе үшін астарлы мағыналы «мәжәз» ретінде 
«бұл Алланың құдіреті» деп айтыла береді. Егер біреу Алланың затына 
қатысты сипат арқылы ант ішсе ол анты жарамды болып есептеледі. Ал, 
егер ол «Алланың жаратқандығының атымен ант етемін» десе анты жарам-
сыз. Ас-Сығанақидың пікірінше біреу «Алланың жаратқандығының аты-
мен ант етемін» десе анты жарамды болып табылмайды. Себебі, бұл сөзде 
«жарату» арқылы мақсат етілген Жаратушы. Бірақ, мен осы сөзім арқылы 
Алланың жарату сипатын меңзеп отырмын десе анты қабыл етіледі. 

2. Ашғарилықтардың пікірлерінше фиғл мафғулге мұқтаж. Нәтижесінде 
фиғл әзелде бар болса мафғул де әзелде бар немесе жоқ. Егер бар болса 
әлемнің абсолюті болмаса жоқ болу мафғул болады. Ас-Сығнақи бұл күмәнді 
пікірді ашғарилықтардың жасаған негізсіз пікірі ретінде қарастырады. 
Оның пікірінше фиғл мен мафғул арасындағы байланыс айырмашылықты 
көрсетеді. Мысалы, «оған әмір еттім, олда әмір болды» сөйлеміндегідей 
«әмір» сөзі өткінші фиғл (іс-әрекет) Алланың әлемге әзелде «Бол» әмірі 
айтылмағанынан бұрын әлем болуымен әмір болмады және жоқ болу 
халінде.  Бірақ, бар болу уақыты келген кезде жоқ болудан бар болуға өтеді. 
Яғни, жоқтан бар болады. Ас-Сығнақи бұл жағдайды жауапкершілік алу 

Таджибаев С., Керім Ш., Анарбаев Н. Хұсам ад-Дин ас-Сығнақи...



186     Адам әлемі | 4 (78) 2018

шағына жетпеген біреу үшін жауапкершіліктің (таклиф) жауапкершілік 
алушының ақылы толысуы, яғни, кісінің бар болуы және балиғатқа жетуі 
арқылы жарамдылыққа ие болуын ұқсатады. 

Қорытынды

Хұсам ад-Дин ас-Сығнақи бұл бөлімде айрықша ханафилік және мату-
риди  мектебі мен ашғарилықтар арасындағы маңызды ихтилаф тәкуин му-
кауан тақырыбында ашғарилықтарға қарсы пікірталас жүргізеді. Тақырыпқа  
Табсиратул-Адиллә, ас-Сабунидің «Әл-Кифая», Саффар әл-Бұхаридің 
«Тәлхис әл-Адиллә» және өзінің «Әл-Уафи» атты еңбектерге сүйене оты-
рып интерпрентация жасайды. Сонымен қатар, бөлімде келтірілген кісілер 
мен топтар хақында мәліметтер береді, тақырыпқа семантикалық талдау 
жасайды. Әрі сөйлеген әрбір сөзі өзі өкіл болған мектептің пікірлеріне сай,  
әрі түсінікті екені көрініп тұр. Тақырыпқа қатысты аяттарды және олардың 
тәпсірлерінде келтіріп өтеді. 
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Резюме

Таджибаев С., Керим Ш., Анарбаев Н. Хусам ад-Динн ас-Сыгнаки: 
качества Аллаха «ат-Такуин»

Хусам ад-Дин ас-Сыгнаки, отрицающим качества Аллаха «ат-Таквин» по 
методике логики, познания слова, связывая рациональную логику с текстами 
Корана и хадисов, интерпретирует взгляды представителя школы матуридитского 
убеждения ан-Насафи.

Задача  в нашей статье – через подтверждение метафизических явлений до-
казать на научной основе атрибуты Творца. У Творца есть 99 прекрасных имен 
(качеств). Это закреплено неоспоримыми доказательствами в текстах священного 
Корана и хадисах. Среди исламских ученых относительно имен Аллаха нет ника-
ких разногласий. Согласно шариату человеку приказано посредством имен Аллаха 
с духовной точки зрения приближаться, поклоняться и молиться Творцу. Наряду с 
этим, если не знают 99 имен Аллаха, то согласно требованиям шариата каждый со-
вершеннолетний человек, считающий себя мусульманином, должен знать качества 
Творца, относительно Единственности, потому что в истории ислама это сформи-
ровалось в сознании каждого мусульманина в рамках рационально-логических тек-
стов Корана. 

Ключевые слова: Калям, ат-Таквин, мукавван, атрибут, деструкция, 
мугтазиля, Зати, Субути, Матуриди, Ашари, ат-Тасдид, ат-Тамхид, логика.

Summary

Tajibayev S., Kerim Sh., Anarbayev N. Husam Ad-Din аl-Sygnaki: the Attribute 
of Allah «at-Takuin».

Husam Ad-Din аl-Sygnaki refutes those who deny the attribute of Allah «at-Takuin» 
by the method of logic, word cognition, associating rational logic with the texts of the 
Qur’an and Hadith, and interprets the views of the representative of the school of the 
Maturidi’s persuasion an-Nasafi. 

The task of the issue – widely discussed in our article, is to prove scientifically the 
attributes of the Creator through confirmation of metaphysical phenomena. The Creator 
has 99 beautiful names (qualities). This is fixed by undeniable evidence in the texts of 
the Holy Qur’an and Hadith. There are no differences among Islamic scholars regarding 
the names of Allah. According to the Islamic Shariah, a person is ordered through the 
names of Allah from the spiritual point of view to approach, worship and pray to the 
Creator. Along with this, if they do not know the names of Allah, then according to 
the Shariah’s requirements, every adult person who considers himself a Muslim should 
know the Creator’s qualities concerning Unity and related to His actions, because in the 
history of Islam, this was formed in the minds of every Muslim as an immunity within 
the rational-logical texts of the Qur’an.

Keywords: Kalam, at-Takvin, Mukavan, Attribute, Destruction, Mugtazil, Zati, 
Subuti, Maturidi, Ashari, at-Tasdid, at-Taмhid, logic.
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