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THE PROBLEM OF MAN IN ISLAMIC PHILOSOPHY
Annotation. Since in the general religious philosophy of Islam is composed of disclosures in the Koran and the
Hadith, we have systematized and showed the main issues as follows: the argument that the person bonded Allah,
faith in the religion of the person, as well as the transformation of the recognition of only one God, one God in the
style life, a life-long relationship with religious morality, spiritual perfection of man and reasoning about sacred
persons and etc. Stopping at each of them separately, we also surveyed the structure of ideas reached today with the
historically-cognitive perspective.
Key words: Philosophy, religion, islam, religious philosophy.

ƏӨЖ 141.7.
Т. Абдрасилов, Қ. Қалдыбай, Ж. Нурматов
Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, Туркестан, Қазақстан.

ИСЛАМ ФИЛОСОФИЯСЫНДАҒЫ АДАМ МƏСЕЛЕСІ
Аннотация. Исламның діни философиясы жалпылай алғанда Құран мен Хадистерге түсіндірмелерден
құралатындықтан, ондағы негізгі мəселелерді туындатып, былайша жүйелеп көрсеттік: адамның Алланың
құлы екендігі туралы пайымдаулар, тұлғаның дінге деген сенімі жəне бір Алланы мойындаудың өмірлік
салтқа айналуы, ғұмыр кешудің діни моралімен жалғасын табуы, адамның рухани жетілуі мен қасиетті
тұлғалар туралы пайымдаулар жəне т.б. Оларға жеке-жеке тоқтала келе, тарихи-танымдық тұрғыдан бүгінгі
күнге дейін сабақтасқан идеялардың түзілімін де шолып өттік.
Түйін сөздер : Философия, дін, адам, ислам, діни философия.

Ислам философиясындағы адам мəселесінің толғанылуы əсіресе, орта ғасырдағы арабмұсылмандық дəуірде өрістеген болатын. Бірақ бұл кезеңдегі ойтолғамдар көп жағдайда діни
теологиялық сипатта өрбіген еді. Оның орта ғасырдағы батыстық схоластикадан айырмашылығы
рационалистік тұрғы мен ғылымға деген ұмтылыстың қатар жүруі еді. Бұл кезеңдегі
энциклопедизм дінді де назардан тыс қалдырмады. Е.А. Фролованың Ислам дінінің жаңа дін
ретінде пайда болуы жаңа білім мен жаңа рационалдылықты алып келгендігін, əсіресе, саяси,
экономикалық, құқықтық білімнің жаңа типтерін туғызғандығын атап өтуіне сəйкес, осы тұста, біз
мұсылмандық діни философия мен дін философиясында адам мəселесін де назардан тыс
қалдырмағандығын атап өтуіміз қажет.
Исламның діни философиясының көп бөлігі Құран мен Хадистерге түсіндірмелерден
құралады.Оның ішіндегі адамға қатысты ой тұжырымдар адамның Алланың құлы екендігі туралы
пайымдаудар арқылы өрістеп, тұлғаның дінге деген сенімі жəне бір Алланы мойындауы өмірлік
салтқа айналуы керектігі, тіпті оның өмірінің мағынасы болуы қажеттігімен ұштасып, ғұмыр
кешудің діни моралымен жалғасын тауып отырады. Құлшылық пен діни мораль ислам
философиясындағы адамға қатысты негізгі орталық ұғымдар болып жүйеленген [1].
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Ислам дінін ұстанатын зерттеуші ғалымдар көп жағдайда, діни философияға қарай бет бұрып
кетеді, сондықтан да басқа діндегі зерттеушілер дін философиясына қарай немесе мұсылмандықты
сынауға қарай көбірек ойысатындығы да шындық. Мысалы, В.В. Бартольдтің «Ислам жəне
мəдениет», И. Гольдциердің «Ислам», «Исламдағы əулиелер культі», А. Массэнің «Ислам тарих
очерктері», А. Мецтің «Мұсылмандық ренессанс», Т.Э. Гренебаумның «Классикалық ислам», А.
Сагадеевтің «Классикалық ислам философиясы», Е.А. Фроловтың «Араб философиясындағы білім
мен сенім мəселелері» т.б. еңбектері мұсылман дініндегі адам мəселесіне барынша тікелей
қатысты еңбектер болып табылады.
Бұдан шығатын түйін: ислам дініне деген сенімі неғұрлым тереңірек зерттеушілер таза діни
философияға бет бұрса, зайырлы ислам мемлекеттеріндегі ғалымдар діни мен дін философиясы
арасында ауытқиды, жоғарыда айтқандай, бұл дінді мүлде ұстанбайтындар таза дін философиясын
басылыққа алады, ал бұл сенімді жек көрушілер мұсылмандық атеизм бойынша өз пікірлерін
ұсынады. Əрине, бұл тек исламға ғана қатысты емес, барлық діндерді зерттеушілердің өзіндік
сенімдеріне байланысты түйткілдер.
Сондықтан да мұсылман діні, діни жəне дін философиясы тұрғыларын тұтастандыра отырып,
адамға байланысты қарастырылған мəселелердің өзіндік ерекше қырларына тоқтала отырып,
былайша жүйелеп алып, оның əрқайсысына жеке-жеке шолу жасап өтетін боламыз. 1) Құдайдың
креационистік ілімі негізінде адамның жаратылуы мен мəңгілік өмірі, Құдай-Əлем-Адам
қатынасы; 2) Діни этиканың басты орталық түсініктер ретінде орнықтырылуы, адам еркіндігі мен
жауапкершілігі жəне этикеттік деп айтуға болатын тұрмыс қалпы; 3) Адамның рухани жетілуі мен
қасиетті тұлғалар; 4) Əйелдік бастама мен ер адамдық бастамалар, олардың қоғамдық өмірдегі
орны т.б. Ендеше, осы аталған тақырыптар бойынша біз, ислам философиясынан мысалдар келтіре
отырып, оларды қысқаша сараптап өтетін боламыз.
Құдайдың дүниенің жоқтан жаратқандығы адам болмысына да қатысты тұрғыдан
таразыланған «исламдық антропогенез» діни ойшылдарың философиясында таухидттық тұрғыдан
тереңірек пайымдалған болатын. Мысалы, араб халифатының көрнекті ойшылы, Абу-Юсуф Якуб
бну-Искак əл-Киндидің дүниетанымы теологиялық арнаға бұрылып, жаратылу актілері мен бейне
бір жоғарғы күш – креативтік қуаттың көріністерін бағамдайды: «Сүйектердің жоқтан бар болуы
қалай, əлде бұрын болып, топыраққа айналған соң қайта орнына келуі қалай? Əрине жоқтан бар
жасағаннан бұрын, бар нəрсені орнынан келтіру оңай. Жаратушы үшін бұның екеуі де бірдей: оған
еш қиындығы жоқ. Өйткені жоқтан бар жасаған күш өзінің жойған нəрсесін қайта қалпына келтіре
алады. Ал Алланың ұлылығы мен құдіретіне иланбай сұрақ қоюшы мойындаса керек: оның өзі де
əуелде жоқ еді, содан соң пайда болып, өмір сүре бастады, демек, оның сүйектері де болған жоқ,
олар əуелде жоқ, соңынан қажеттілікпен пайда болды. Бұдан шығатыны – егер бұл сүйектер
болмаған болса, оларды қалпына келтіріп тірілту турасында жағдай да осы əліптес: олар бар, олар
тірі болмағаннан соң тіріліп, өмір сүруде» [2].
Бұндағы креационистік актіде адам мəселесі жаратылуы туралы пайымдаумен өрнектеледі.
Идея əрине, догмалық тұжырымдарды рационалдандыру бойынша құрылғанмен, жаратылуы
туралы мəтінді тереңірек ашып беруге ұмтылған ойшыл адамның биологиялық болмысына көбірек
үңіледі, рухани-психологиялық қырларына тоқталмайды. Бірақ адам ақыл-ойының шектеулілігі
мен трансценденттікті апологияға айналдырады. Адам танымының шектеулілігі арқылы құдайдың
құдыреттілігін əйгілеу тəсілін қолданады: «Қандай адам өзінің адами философиясымен жоғарыда
келтірілген Құран аяттары əріп санымен топыраққа айналып қалған сүйекті қайта тірілтіп,
заттарды өзіне қарсы заттардан шығаруға Алланың құдыреті жетіп тұрғанын Хақ тағаланың
оқытуымен Пайғамбарымыздың түсіндіріп бергені тəрізді түсіндіре алмақ? Бұл үшін ақыл
иелерінің тілі шолақ, оған адам ақылы жетпек емес, жеке бір адамның ақыл-ойы дəрменсіз».
Əл-Кинди адам болмысында оның дүниеге келуі мен жоғалуы идеясында адам жалпы əлемдегі
үздіксіз үдерістердің жай бірі ғана екендігін ұсынып, антропоцентристік бағдарды бəсеңдеткендей
болады: «пайда болуға келсек, ол субстанцияларда ғана болады. Мəселен, адамның жылы мен
суықтан пайда болуы тəрізді. Дəл осылай жойылу да субстанцияларда ғана болады, мəселен
адамдардың тозаңға айналуы.
Адамның жаратылуын хадистер де қуаттап толықтыра түседі. Хадистер бұл ілімді тереңдете
отырып, түсіндірмелермен толықтырады. Л.И. Тухватуллина: «Құранда адамның жаратылуы
бірнеше рет айтылғанмен, бірақ суреттеудің жүйелілігі сақталмаған. Осы себепті хадистер оны
былайша толықтырады..», -деп [3] атап өткендей, Құран мен Хадис жалпы алғанда да, адам
мəселесі бойынша да, бірін-бірі жүйелеуші мен толықтырушы мəтіндер болып табылады.
156

ISSN 2224–5227

№ 3. 2017

Сонымен қатар, ислам дініндегі адам болмысы «Құдай-Əлем-Адам» үштігі арқылы
тұжырымдалды. Таухидқа сəйкес, адам Жаратушыны аса жоғары түрде бағалауы тиіс жəне оған
сөзсіз сенуі қажет, тіпті күдік келтіруге болмайды. Сондықтан да субьект, алдымен, Құдай туралы
ілімдерді, əсіресе, теософияны толық меңгеруі тиіс болатын. Мысалы, Абу-Хурайрадан жеткен
хадис бойынша: «Аллаһтың 99 есімі бар. Кімде кім оны жаттап, амал жасайтын болса
жəннатқа кіреді», -деп тұжырымдалады. Сондықтан адам танымының ең басты жəне ең алғашқы
ақпараты мен білімі Алланың жалғыздығын, балама жоқтығын, мəңгілігін, құдыреттілігін т.б.
мойындаудан бастау алуы қажет болып саналады. Бірақ адам өзінің мəртебесін үнемі
төмендетпейді, шариғат бойынша өзін-өзі қайтадан асқақтатын гносеологиялық жайлары арқылы
Жаратушы болмысын үнемі назардан тыс қалдырмайды немесе Құдай арқылы өзін
асқақтандырады. Мысалы, Ибн-Араби: «Мен бір жасырын қазына едім. Мен өзімді танытқым
келді. Мені танысын деп мен мақұлықтарды жараттым, өзімді таныстырдым олар мені таныды»
[4].
Ибн-Арабидің бұл күрделі дилеммасын «эпистемологиялық мəртебе» деп атай отырып,
Жаратушы мен Адам болмысын қадірлеуге келіп тірелетін идея деп айта аламыз.
Құдай-Əлем-Адам бірлігі бір қырынан алғанда, Жаратушының мəртебесін асқақтандыра
түседі, бірақ түзілім бірлігі оны оқшауламайды. Сондықтан, адамның Жаратушыны тануына
байланысты біз былайша жаңа тізбек жасай аламыз: «Құдай: Адам-Əлем». Демек, бұл түзілімде,
жоғарыдағыдай «Құдай-Əлем-Адам» құрылымы бойынша, бəрі тұтасып кетпейді жəне Əлем мен
Адамның орны ауысады. Бұл діни идеология емес, ислам дініне сенетін адамның танымының
шынайы келбеті болып табылады. Себебі, біріншіден, бұнда Жаратушының асқақтығы мен
салыстырмалы түрдегі оқшаулығы ажыратылады, сонымен қатар, дүние көп жағдайда адам үшін
жаратылғандықтан, табиғат адам игілігіне бас игендіктен, басқа тіршілік иелері де адамның өмір
сүруіне ыңғайластырылғандықтан (мысалы: құрбандық шалу) оны адамнан кейін қоюға тура
келеді.
Сондықтан, таухид теизмі болсын, мутазилиттік, сопылық «пантеизм» болсын, адам
болмысын асқақтату мақсатында, Жаратушының өзіндік асқақтығы арқылы оны басқа да тіршілік
иелерінен жоғары деңгейге шығарады, Құдайды тану мен тануға деген ұмтылыс адамнан басқа
тіршілік иелеріне тəн емес, христиан немесе будда ілімдерінің діни философиясымен
шұғылданушы кейбір ойшылдардың панпсихизмі мен гилозоизмі тəрізді, Ислам дінінде адамнан
басқа тіршілік иелерінде сана жоқ жəне өлі табиғатта рух болмайды. Олай болса, адамның
мəртебесі бұнда барынша жоғары көтеріледі. Себебі, Жаратушының өзі адамға ерекше қабілет
берген, осы қабілет арқылы адам алдымен, құдайды таниды, содан соң ілім-білім арқылы əлемді
таниды, ал табиғаттағы басқа тіршілік иелері адам игілігіне арналған. Бірақ теософиялық
танымның өзі бұл тұста барынша күрделі болғандықтан, оны былайша жіктеп көрсетуімізге
болады: 1) Трансценденцийлер ретінде оны адам толықтай тани алмайды: 2) Есімдерін, басқа да
сипаттарын т.б. біліп оны тануға ұмтылады; 3) толықтай деңгейде деп айтуға болатындай дəрежеде
таниды; 4) Толықтай танып, құдаймен тоғысады, нұрлану арқылы оның бейнесін көруге
жақындайды.
Сондай-ақ сезіммен (иррационалдық) жəне ақылмен (рационалдық) тану жөніндегі
пікірталастар, ислам діні пайда болып өркендегеннен бастап, бүгінгі күнге дейін жалғасын тауып
келе жатқан үдеріс. Біздіңше, діни философия сезімге көбірек көңіл бөлсе, ал ақылмен тану дін
философиясына қарай жуықтайды.
Бұл мəселелердің калам негізіндегі қойылысын Т.Ибрагим онтологиялық тұрғыдан былайша
шешіп бергендей болады:
«Философиялық пантеизмде Құдай тек əлемге имманентті емес, сондай ақ сөзсіз трансцендентті. Бұл трансценденттілі көзге философиялық негіздің принциптілігі. "Трансценденттілік ол
өзінің тұтастай бөлігі жəне қасиеті мен əлемнің бірлігін жəне тұтастығын қамтыған əлемге
феноменалдық, эмпирикалық, метафизикалық жəне кеністік-уақыттық байланыстардың физикалық
абстракциялануы болып табылады» [5].
Бірақ, исламның діни философиясында Жаратушы трансценденция болғанмен, метафизикалық
мəселе емес, сезіммен императивтенген, ақылмен парасаттандырылған болып табылады. Мысалы,
Ибн Анастың: « Уахиға сену- міндеттілік, ал ол туралы сұрау азғындық болып табылады», -деп
тұжырымдалған пікірлері де оның императивтік қырын анықтап береді, бірақ бұл тұста ол ересь
емес, скептик болып саналатындығын айта кетуіміз қажет [6]. Сопылықтың кейбір
бағытындағылар, перепатетиктер мен каламға қарағанда, жалпы кітаби білімді жек көре отырып,
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өздерінің қалдырған қолжазбаларын жойып жібергендігі туралы оқиғалар да кездеседі [7 ].
Сондай-ақ, сопылардың ақыл құдайды тану қақпасына дейін көркем, ал сол қақапаға жақындаған
сəтте ақылды тастап, «қалай» жəне «неден» деген сұрақтар қою пайдасыз болып шығатындығы
туралы көзқарастары да сезімді танымның негіздерін құрайды [8].
Ал Əл-Кинди ақылды төртке бөле отырып, бірінші ақыл адамның өзін танығандығы сияқты
бастапқыны да таниды, ол құдайдың мəңгі аналогы екендігін атап өтеді [9]. Яғни, адам бірінші
ақылы арқылы рационалдық тұрғыдан құдайды тани алатын болып шығады. Оны А.В. Сагадеев
былайша толықтырып өтеді:«Адам ақылы кемелденген сайын Логоспен бірігеді, яғни əлем
заңдылықтарының басқарушысымен» [10]. Исламдық теософиялық танымның тағы бір күрделі
қыры жаратушының сапалары туралы. Мысалы, Н.В. Ефремова атап өткендей, Игілік, Махаббат
т.б. сапалармен қатар, ашариттер де Есту, Көру, Сөйлеу сияқты қасиеттер де белгіленеді [11].
Шындығында біз үшін, Жаратушы болмысы метафизикалық емес болғанмен, феноменологиялық
тұрғыдан алғанда, адам санасының оған берген бағалары метафизикалық ойлаудың жемісі. Екінші
бір қырынан алғанда, жалпы Құран мен хадистерден басқа берілген сапалар антропоморфтауға
келіп ойысады. Үшінші бір қырынан алғанда, əсіресе апологетика, түптеп келгенде, Жаратушының
беделін көтеру мақсатында болғанмен, түсіретіндей деңгейде таразылайды деп топшылай аламыз.
Бірақ бұндай діни еркіндік ойлары кейде философтар тұрғысынан былайша ақталынады: «Алла
адамды өзінің бейнесі бойынша жаратты». Олай болса, қарапайым айтқанда, адамның ойлауы
құдайдың ойлауына сəйкестенеді, сондықтан Жаратушыға берілген сапалар оның ойлауы негізінде
құрылады. Сондықтан, адам берген сипаттама сапалардың өзі Жаратушының өзін тануы үшін
берілген тағайындалған адам санасының өзіндік болмысы болып шығады.
Алланы тануда ақылға, сезімге басымдылық берумен қатар, ақылға бағындырылған сезім
немесе сезімге бағындырылған ақыл туралы пайымдаулар да аралық буын ретінде кездеседі:
«Ақылмен басқарылатын махаббаттан жақсы ешнəрсе жоқ». Сондай-ақ, жан мен құдайлық
шынайылық сол құбылыстың өзі болып табылатындығынан адам бақытын туындататын
көзқарастар да бар. Осы тұста, біз Ислам философиясындағы «Алланы тану дүниені тану адам
бақыты» бірлігін ұғына аламыз.
Бұндай əртараптанған танымды Əль-Ғазали былайша сатылы түрде көрсетіп шешкендей
болады, біріншісі – қарапайым адамдар, олардың соқыр сенімі, екіншісі – логикалық дəлелдеу мен
ұқсату арқылы, үшіншісі – жоғары дəрежедегі түйсіну, толық таным, актінің өзі. Бұдан біз
ақылмен жəне сезіммен тануға бағытталған əлеуметтік таным кеңістігін: көлбеу (горизонтальлді) –
сезіммен-ақылмен-ақылға бағынған сезіммен-сезімге бағынған ақылмен жəне тік қима
(вертикальлді) – төменгі-орташа-жоғарғы сатылар деп жіктеп көрсете аламыз.
Ислам дініндегі басты мəселелердің бірі – адамның əлемдегі орны. Адамның мистикалық жəне
реалды əлемдегі орны барынша асқақтанған кейіпте. Егер де христиан дінінде көп жағдайда адам
періште мен хайуанның арасындағы орталық буын болса, буддизмде адам басқа да тіршілік
иелерімен онтолгиялық тұрғыдан теңесетіндей болса, мұсылмандық теологияда адам
антропоцентристік сипатта болып келеді. Исламның мистикалық əлемінде адам періштелерден
жоғары емес, шайтаннан төмен де емес, бірақ шайтанның азғыруына ілесіп кетуі ықтимал, Алла
тағала атынан жіберілген бұйрықтарын орындайтын періштелер алдында дəрменсіз болып
табылады. Ал тірі жəне өлі табиғат адам игілігі үшін арналған, адам олардың бəрінен жоғары жан
иесі. Мысалы, халал болып саналатын хайуанаттар тұрмыстық қажеттіліктерге, тағам ретінде
пайдалалануға, құрбандыққа шалуға тағайындалғандай болып белгіленеді. Яғни, адам табиғаттан
үстем жəне табиғат тек қана адам игілігі үшін жаратылмаса да, адамның оған иелік етуге
мүмкіндіктері бар.
Адамға қатысты ислам философиясының діңгегі – имандылық. Ол жалпы концептуальді кең
ұғым: діни тұрғыдан алғанда, иманнан туындайтын адамның жүрегіндегі нұры арқылы Алла
тағалға сенген адамға бітетін көркем мінез жəне діни шарттарды сөзсіз орындаумен келіп
шартталатынəрекеттік қалып болса, философия тұрғысынан алғанда, адамның күнделікті өмірдегі
ішкі рухани қадір-қасиеті мен адамгершілік белгілердің тұтастануы жəне жылы жүзділік сияқты
этикалық түзілімнің тұтастануы. Бұл ислам дінінің теориялық жүйесі тұрғысынан алғанда, ақида,
ибадат, ахлақ, муамалат, фикх сияқты арнайы ілімдер арқылы бекітілетін жəне орындауға
тиістілігі мен тиісті еместігі тұрғысынан: харам-уəжіп-бейтараптылық-мəкруһ-халал болып
құрылатын өзіндік бір құрылымды қағидаттар болып табылады. Мысалы, Е.А. Фролов мұсылман
дінін бұрынғы пұтқа табынушылармен салыстыра келе: «Ислам білімнің жаңа типін алып келді –
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саяси, экономикалық, құқықтық..», -деп пайымдауы да [12], нақтырақ айтсақ, фикхтың құқықтығы,
муамалаттың саясилығына келіп түйіседі.
Дін философиясы тұрғысынан алғанда, ислам этикасы шарттарымен келіп орайласатын
адамның ізгілік қасиеттерінің тұтастығы, ал діни философия тұрғысынан алғанда, əрбір мұсылман
орындауы тиіс парыз, кейде міндеттелген сүннеттердің жиынтығы. Сондықтан, орта ғасырдағы
ислам философиясының өкілдерінен бастап, бүгінгі күнге дейінгі ойшылдар діни философиядағы
имандылық туралы насихаттарын терең психологиялық, философиялық, тіпті жаратылыстанулық
ілімдер арқылы жан-жақты дəйектеп, түбірлі түрде негіздеп жүргізіп келеді. Мысалы, ИбнСинаның осы арнадағы«Жан туралы», «Этика туралы» атты кітаптарының мазмұны жөнінде: «Бұл
– Ибн Синаның философиялық шығармашылығының түбірлі шығармалары, олар оның
онтологиялық жəне гносеологиялық көзқарастарын бейнелейді, оның шығармашылығының
психологиялық жəне адамгершілік қырларын айқындайды, адамның əлемді тануы туралы ілім
дамуының аса маңызды мəселелерін көрсетеді, танымдық процестің құрылымын, адамның жаны
мен психикалық əрекеттің механизмдерін, адамгершілік қасиеттердің қалыптасуын, сондай-ақ
адамды қоршаған əлемнің дамуы мен құрылысы туралы физикалық көзқарастарын білдіреді» -деп
айтылған пікірлер де осының айғағы [13].
Осындай діни исламдық философияның имандылық шарттары арнасында өркендеуі
мұсылмандық этиканың өзіндік бір жүйесін қалыптастырды жəне ол жалпы концептуальды,
əдіснамалық бағдар бойынша тұтастандырылған болғанмен, əрбір мұсылман халықтарында ұлттық
таным-түсініктеріне сəйкестендірілген бағыт бойынша дамып жетілді. Мысалы, қазақ
дүниетанымындағы имандылық поэтикалық сарындармен (ХІХ ғасырдағы Шортанбай, Дулат
сынды ақын-жыраулар), фольклормен (мақал-мəтелдер, діни дастандар т.б.), философиялық
пайымдаулармен (Абай, Шəкəрім т.б.), педагогика ілімдерімен (Ыбырай, Мəшһүр Жүсіп т.б.)
байланыстырыла жеткізілді.
Имандылық философиясының жалпы басқа діндердегі моральмен салыстырғандағы өзіндік
ерекшеліктерін былайша туындата аламыз, біріншіден, императив түріндегі борыш пен парыздан
міндетке қарай бет бұрған ережелер жиынтығы; екіншіден, теориядан гөрі нақты тəжірибелік
өмірмен байланыстырылған əрбір жағдай мен əрбір сəттерге байланысты берілген əмбебап
жауаптар, үшіншіден, исламдық діни мəтіндер мазмұнының біршама көп бөлігін құрайтын
қайталамалы болып келетін дидактикалық ұстанымдар т.б. Бұл өз кезегінде, рухани жетілу арқылы
кемелденген тұлға қалыптастыру іліміне дейін көтерілді. Осы тұста, Ислам философиясын
зерттеуші
Н.Сейтахметованың: «Орта ғасырлық ислами философиялық жоба моралды-этикалық
кемелденумен тығыз байланысты.Ислам философиясы өзінің кезекті дамуында моралды-этикалық
императивінің негізін қалап, релевантты философиялық ізденісі арқылы қазіргі қоғамды жəне
басқа да бағыттарды дамытады», -деп айтылған пікірлері де біз үшін жалпы идеяларымызды
қуаттайтын нұсқалар бере алады [14].
Ислам этикасы тек қана адамгершілік нормалардың жиынтығы емес, этикетпен, өмір сүру
қалпымен сабақтасқан іргелі жүйе болып табылады. Мысалы, тазалықтың өзі тəндік-руханипсихологиялық құрылыммен жабдықталған. Тəндік қарапайым тазалық дəрет алудан басталса,
рухани тазалық халал мен харамнан тамыр тартады, ал психологиялық тазалық арам ойды
шектеумен сабақтасады. Халал-харам дихотомиясының өзінің верификациялары бар. Ол
тамақтанудан бастап, нені жасауға болатындығы жəне нені жасауға болмайтындығы туралы
канондармен өлшенген. Бұл мыңдаған жылдар бойы сақталған өмір салтының тиімді, барынша
мүлтіксіз деп есептелетін ережелерінің жиынтығы болып шығады. Сондықтан, сəлемдесуден
бастап, қиыншылық сəттерде өзін қалай ұстау керектігіне дейінгінің барлығы жинақталған. Себебі,
басқа діндер сияқты исламның да өмірмəнділік-тəжірибелік жақтары өмірдің əрбір сəтіне, кездесуі
ықтимал күйбең тіршіліктің қайшылықтарына бірін қалдырмай тұтас жауап беруге тырысқан:
«Мəселен, Əбу Ханифа киімдегі нəжісті гүл немесе жүзім суымен тазалауға рұқсат деді», -деп [15]
тұжырымдалған өмірлік ұстанымдар, ұсақ тұрмыстық тазалықтарға дейінгінің барлығын қамтуға
бағдарланғандығының куəсі болып табылады деп айта аламыз. Əрине, заманның өзгеруіне,
ғылыми-техникалық прогрестің өрлеуіне т.б. байланысты өмірдегі барлық сəттерді түгел қамту
мүмкін емес, сондықтан, ондай жағдайларға кезіккенде не істеу қажеттігі кейіннен «Иджма»
арқылы шешімін табатын болған. Бұл дін ғалымдарының дінді динамикаландыруы, яғни, заманға
бейімдеп, барлық сауалдарға да жауап бере беруге болатындығы туралы діни-тұрмыстық
конвенционалистік ілім болып табылады.
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Бірақ этикаға байланысты алғанда да, адамның биологиялық-психологиялық қырлары екі
жақты қарастырылады: жағымсыз жəне жағымды. Жағымды қырлары адамның күнделікті тəндік
қажеттіліктері, игілікті ойлауы мен таза санасы т.б. Ал жағымсыз қырлары тəндік құмарлықтардың
əсіреленуі, психикалық күйдің аморальді жақтары т.б. болып келеді. Осы тұста, шайтан осы
жағымсыз қырларын қоздырушы, оны тудырушы, өзіне жетелеуші ретінде ықпал ететін рухани
қырдың антиподы болып табылады. Психоанализдік тұрғыдан айтқанда, шайтанның азғыруын
санаға бағынбай кететін бейсаналы құмарлықтардың Жоғарғы-Меннен аттап өтуімен
сəйкестендіруімізге болады.
Адам жалпы жаратылу бойынша, негізінен алғанда кемелденген, толыққанды, жан-жақты,
дүниені тани алатын жан иесі болғанмен, бір кемшілігі шайтанның азғыруына елігіп кетуі
ықтималдылығы болып табылады.
Осы тұстан адам еркіндігі мəселесі туындайды. Бірақ ислам дінінде бұл барынша күрделі
мəселе. Сондықтан да джабариттер мен кадариттердің тартысының негізгі идеясы бүгінгі күнге
дейін шешімін таппаған мəселелердің бірі. Адам өз өмірін құруда, белгілі бір шешімдер жасауда,
шайтанның ыңғайына еруге немесе ермеуге мүмкіндігі бар, екінші бір қырынан пешенеге
жазылған тағдырды атқарушы субьект қана болып табылады. Бірақ абсолютті фатализм
орнықпаған, себебі, шариғатта былай істеуге болмайды, былай істеуге болады деген бағдарлаулар
бар. Яғни, адамға шартты мүмкіндіктер берілген. Бірақ жауапкершіліктер жоғары деңгейде, парыз
бен о дүнедегі азаптан құтылу үшін орындалуы тиіс міндеттер де адамға жүктеледі. Адам осындай
діни өмір салты мен императивтердің аясында тіршілік етеді. Сондықтан адам фатум мен фортуна
арасындағы тіршілік иесі ретінде жаратылған деп тұжырымдай аламыз. Мысалы, джабариттердің
жалпы ұстанымы: «Егер де Алланың құлдарына Жаратушы мəртебесіне қайшы келетін нəрселерді
жасау мүмкін болатын болса, оның даналығы даналық емес, Ал құдайлық даналыққа қарсы əрекет
мүмкін емес, олай болса олар, шындығында да еркін емес» [16].
Ал-Ғазали бұл түйткілдерді былайша шешкендей болады: «Егер де перде ашылатын болса, сен
адамның еркін ерікке мəжбүрленгендігін білесін, яғни, ол еркін таңдауға мəжбүрленген» Ислам
этикасының тағы бір маңызды тұсы – жеке адам имандылығынан, қоғам мен мемлекет деңгейіне
дейін көтерілген əлеуметтік этикасы болып табылады: əл-Фараби, Ибн Сина, Ибн Бадж, Ибн Рушб
т.б. қалалардың бірнеше түрлері туралы еңбектер жазып, мұсылмандық мораль арқылы жаңа бір
мемлекеттің нұсқаларын жасап шығаруға тырысқан утопиялар ғана емес, бір қырынан əл –Фараби
атап өткендей, саяси философияға де келіп ойысады, екінші бір қырынан, ислам теологиясынан дін
философиясына қарай, одан таза этикаға қарай беттеп бара жатқан бағыт, үшіншіден, адамзат
мұраттары мен ислам моральінің əлемге əйгілейтін ұстанымы да болып шығады. Осыдан əлФарабидің бақыт туралы ілімі туындап шығады.
Бұл ілімінде де ойшыл, дінді, діни адамгершілікті, білімді, адамның жеке қайырымдылығын
тұтастандырады. Оны «бақытсыздық», «бұзылғандық» т.б. қалалармен салыстыра көрсетеді.
«Бақыт жолын сілтеу» атты еңбегінде де адам бақыты адамгершілікке негізделген білім арқылы
өрбитіндігін атап көрсеткен болатын. Бұл тек басқарушы ғана емес, жалпы бұқара халықтың да
сол жолда жүруі тиіс өзіндік ережелері болатын. Шындығында, бұл ілім бүгінгі күні де өзінің
өзектілігін жоймаған саяси-этикалық мəселелердің бағдарын құрайды жəне адамзатқа үлгі ретінде
ұсынуға болатын іргелі жүйе болып табылады деп айта аламыз. Олай болса, ойшылдың этикасы
саясатпен, эстетикамен, педагогикамен, дінмен, психологиямен байланыстырылған жəне осы
салалардың өркендеуіне де септігін тигізген, біріншіден, жалпы əдіснамалық, екіншіден, таза
теориялық, үшіншіден, тəжірибелік негізде ұсынылған тұжырымдама іспетті. 3. Ислам
философиясындағы кемелденген тұлғаның өзін, шартты түрде былайша жіктеп алуды жөн көрдік:
пайғамбарлар, сахабалар, табиғиндар, қожалар т.б. – дін таратушы тарихи бастамашылдар;
сопылық ілімдегі – экзотериялық-эзотериялық тұлғалар; исламның эзотериялық ілімін игерген
қастерлі тұлғалар – əулиелер, пірлер, аруақты адамдар; рухани кемелденген толық адам – жалпы
халықтық үлгі т.б.
Алғашқы дін таратушылар ислам дінінде барынша жоғары мəртебеге ие болып келеді. Бірақ
тарихи уақиғаға байланысты, сол дəуірде өмір сүргендіктен, қазір ондай тұлғалық болмысты
қайталау мүмкін емес, сондықтан да олар заманына сай тағайындалған хронологиялық тұлғалар
болып табылады. Олай болса, бұл тұлғалар дін тұрғысынан мұраттар мен тарихи асқақ тұлғалар
ретінде ғана сақталады жəне барынша кемелденген. Бірақ, олардың да тұлғалық болмысы да
абсолютті кемелденбеген: «Өмірде адам атаулының бəрі де қателік жіберуі мүмкін екендігі туралы
пайғамбарымыздың өзі айтып кеткен. Мəселеге осы тұрғыдан қарасақ, бұдан жоғары аты аталған
160

ISSN 2224–5227

№ 3. 2017

тұлғалар да шет қалмасы анық. Алайда олардың жаза басқан жаңсықтары мен бұрынғылар жүріп
өткен жолдың жартысын да жəукемдей алмаған қатардағы адамдардың қателіктерін бір тұғырда
қарастыру орынсыз», -деп осы бастапқы дін таратушыларға қатысты айтылған пікірлер бар .
Басты қағидалары ислам дініндегі сенімнің биік деңгейіне көтерілген тұлға қалыптастыруды
негіздейтін сопылықтың негізгі ұстанымдары: Құдайдың хақтығына шек келтірмей, оған шын
ниетімен, жан-тəнімен берілу, адам рухының құдаймен бірігуі, жер бетіндегі күйбең тіршілік пен
пендешіліктен қол үзіп, барлық материалдық игіліктерден, тəндік қажеттіліктерден бас тартып,
құдаймен тоғысу үшін ерекше экстаз жағдайына ену, құпия ілімдерді (эзотерия) игеру жəне оны
көпшілікке (экзотерия), «білімсіздерге» жарияламау, құдайды шын шексіз абсолютті түрдесүю
арқылы интуитивті түрде «нұрлануға» жету (ақиқат жолы), мадақ жырларын жырлау жəне оның
техниксын меңгеру (зікірсалу) т.б.
Мəселен, Мухасиби «хал» ілімін, яғни, құдайға баратын жолда сопының қас-қағым сəтте
нұрлануын негіздесе, маламатийа мектебі адамның ішкі жан дүниесінің тазаруын ұсынады, ал
Джунайд «фана» жүйесін, яғни, мəңгі абсолюттегі үстем болмысқа жеткізетін мистикалық жібіп
кетуді байыптады да, шариғат — жалпы мұсылмандық діни заңдар, тариқат жəне хақиқат –
құдайлық шындыққа жету сатыларын дəйектейді. Суфизм идеяларындағы «хəл» күйі үздіксіз
үдеріс арқылы сыртқы əлеммен байланысын үзу, фана мақамына жету, адамның «өзін» жоғалтуы
бойынша «фанаға» – «өз болмысын Тəңірде ерітуге», Тəңірмен бір болуға (фана фи Аллах)
ұмтылыстың нақты көрінісі. Ал «фана» феномені алғашқы жабырқау мен мұң – психологиялық
күй бойынша, онтологиялық – (болмыс бірлігі мен Хақты түйсіну) таным тұңғиығына сіңу
арқылы, теологиялық – (өз болмысын Құдайлық деңгейде еріту, жоғалту, онымен тұтасу)» сатыға
көтерілу.
Яғни, сопылықтағы тұлға мəселесі барынша күрделі түсінік, оны толық түсіндіру үшін,
алдымен оны түсіну қажет, түсіну үшін тек теориясын ғана емес, тəжірибелік түрде түсіндіруші өз
призмасынан өткізуі тиіс: «Сопылық тəжірибе –«адамдық меннің» ешқандай сезім немесе
ақылдың көмегінсіз, Тəңірмен тікелей байланысқа түсу тəжірибесі. Оны тілмен жеткізу қиын
болғандықтан талдау жасау да мүмкін емес. Мұндай хəлді жеткізуде тіл, ойлау құралдары
дəрменсіз... Бұл хəл – трансцендентальдық мəндегі құбылыс болғандықтан оны сөзбен айшықтау,
бұл хəлді басынан өткізбеген кісіге түсіндіру одан да қиын».
Сопылық ұстаным тек қана тұлға дайындайтын өзіндік діни философиялық ілім ғана емес,
эзотериялық болғандықтан, онда да ғылым мен білім, терапиялық тəсілдер мен физикалық
жаттығулар, магия мен оккультизм т.б. тұтас дамыды. Сондықтан да, сопылық жолмен
кемелденген адам тек қана діни фанат емес, жан-жақты дамыған тұлға болып шығуы тиіс үлгі
құрылған болатын. Əрине, оның сол дəуірдегі ілімінің кейбір бағдарлары мен нұсқалары
жойылған, сондықтан, біздің түсініп жүрген сопылық тек оның формалық көрсеткіші жəне оның
көпқырлылығының бір ғана жағы деп айта аламыз.
Жалпы ислам дінімен, осы сопылық іліммен байланысты қалыптасатын тұлғалардың бірі –
əулиелер. Ол əсіресе, Орта Азия халықтары, оның ішінде, қазақ даласына да кең таралған жəне
бүгінгі күнге дейін сарқыншақтары сақталып келе жатқан діни-мистикалық, сакральды-магиялық
құбылыс болып табылады. Бірақ, ол жөнінде дін философиясы тұрғысынан таразыланған ғылыми
ізденістер біздің елімізде де жоқтың қасы деуге де болады. Мүмкін, басқа да мұсылман елдеріндегі
сияқты, мұғжиза жасауға салынған тиымдардың əсерінен оның ішкі теориялық жəне тəжірибелік
сырлары жабық күйінде қалған болуы да ықтимал. Сонымен қатар, бүгінгі дінтанушылар да бұл
мəселеге ашық бара бермейді. Дегенмен, олардың болмысын барынша толығырақ түсіндіріп өтетін
кейбір көзқарастарға шолу жасап өтеміз: «Мұндай кісілер қорым басында əулиелермен сөйлесіп
отырады. Тіпті үйде отырып-ақ, ата-анаңның, бабаларыңның рухы не деп тұрғандығын айтып
береді.Сөйтіп құдай-аруақ дегенде біз аруаққа анық көзіміз жетті. Сол əруақты беруші кім? Ол –
құдай. Ол жақсы жақсы көрген пенделеріне берген сыйлығы екен. Сол аруақты адамдар арасынан
əулиелер шыққан. Əруақ үш түрлі болып көрінеді. 1.Мағунат. Ол адамдарды қорғау, оларға
көмектесіп жүреді екен. 2.Əж-Нəуи. Бұл адамға даладан жабысады. Жолбарыс, арыстан, қабылан,
жылан т.б. болып. 3.Стыдраж. Алла тағала жеке адамдардың сөйлеген сөзіне не жасаған ісіне
ықпал беріп қояды екен. Жоғарыдағыдай аруақ иесі болмаса да, бұл адамдардың сөйлеген сөзі ем
болады жəне істеген талабы, атқарған жұмыстары оңға басады».
Демек, «əулие», «емші», «тəуіп» сияқты жеке тұлғалар тек қана көне шамандықтың өкілдері
бақсылар ғана емес, ислам дініндегі сопылық ілім құпияларын немесе басқа да мұғжизаларды
игерген, сонымен қатар, қабілеті бар жандар болып табылады. Бірақ олардың болмысы мен
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қасиеттері туралы зерделеу, көп жағдайда біздің халқымызда да табулармен, императивтермен
көмкерілген.
Исламның, оның ішінде сопылықтың магиялық қырларын игермей-ақ, кемелденген рухани кісі
идеалы түркі халықтарында, оның ішінде қазақ халқында да жиі ұшырасатын арнайы діниэтикалық тұлға қалыптастыру тұжырымдамасы деуге де болады. А. Яссауи ізімен өркендеген
бұндай үлгілер, кейіннен таза фанаттық деңгейге көтерілмесе де, жалпы терең рухани биіктікке
ұмтылудың жəне заманға лайықталған тұлғаның өзіндік бір нсұқасын жасап шығарды деп те айта
аламыз. Мысалы, Н. Манаевтың осындай ілімі кемелденген тұлғаның мінез-бейнелері қандай
болуы тиіс екендігін ашып береді: «Н.Манаев кітабында мұсылмандық заңдарын баяндай келе,
адам баласы адамзаттық құндылықтарды игеру үшін, мынадай көркем мінездерді жинақтаған болу
керек дейді: 1. Аллаға илану; 2. Тəуекел (тукл) қылу; 3. Уəдеге тұру; 4. Сабырлы болу; 5. Мəрт
болу; 6. Таза болу; 7. Ұятты болу; 8. Шын сөзді болу. Қ.А.Яссауи, Ы.Алтынсарин еңбектерінде де
сегіз көркем мінез туралы тұжырым жасалынған. Н.Манаев түйіндеген сегіз көркем мінез
уақыттың алшақтығына қарамастан, өзара үндесіп тұр. Дей тұрғанмен, Н.Манаев зерттеуінде
өзіндік ерекшеліктері анық көрінеді. Халықтың тəлім – тəрбие негіздерін ұдайы пайдаланып
отырған. Осы мəселені шешуде халықтағы адамгершілік имандылық қағидалар негізіне сүйене
отырып, басқа тіршілік иелерінен адамның ерекше айырмашылығы, адами қасиеттер – адал болу,
қамқорлық, рахымшылық жасау, көмек көрсете білу екендігін тұжырымдайды».
Жалпы алғанда, бұқаралық деңгейдегі қарапайым адам болмысы кемелденуге мүмкіндігі бар
барынша асқақтанатын тұлға болып табылады. Сондықтан да, мысалы, «таза ағайындардағы»
адамның жерлік жəне ғарыштық болып бөлінуі, И.А. Агаев атап өткендей, адам мəңгілігі мен
тарихи дамудағы адам бейнесін сипаттайды. Олай болса, «жұмақтағы адам» мен «жұмақтан
қуылғаннан кейінгі адамзат» арасында айтарлықтай қайшылық тумауы тиіс. Бұл, біздіңше, «адам
болмысының жұмақтық сипаты», «онда өмір сүруге деген өзіндік болмысы бар» деген сияқты
рəміздік идеяларға қарай жетелеп тұратын тəрізді. Сондықтан да, қарапайым адам, буддизмдегі
сияқты азап шегуші, христиандағы тəрізді күнəлі емес, барынша жетілген, кемелденген, тек
шайтанның азғыруына еріп кетпесе болғаны. Осы тұста, біз «Шайтанилану-Имандану»
дилеммасын ұсына аламыз. Бұл, біріншіден, исламдағы адам болмысының табиғи тағдыры,
екіншіден, өмірінің мағынасы мен мəніне келіп жуықтайтын жалпы өмірлік формула іспетті
(шайтан түрткісінен сақтану), үшіншіден, шайтанның психологиялық-физикалық кейпі туралы
мистификацияның шынайыланған кейпі. Демек, рəмізденген, тұспалданған, аллегорияланған
шайтан тұлғаның психологиялық болмысына айналады деп тұжырымдай аламыз. Бұдан шайтан
фобиясы тумайды, үнемі, үздіксіз шайтанилықтан сақтану шарасын туындатады.
Қорыта айтқанда, біздің талдауларымыз, діни мəтіндер бойынша, сол мəтіндерге жүргізілген
діни философия негізінде, осы діни философиялық көзқарастарға жасалған кейінгі заманғы
зерттеулер бойынша жəне діни мəтіндер мен оларға берілген сараптамаларға өзіміздің
көзқарастарымызды ұсыну арқылы шешімін тапты. Ислам философиясындағы адам мəселесі
барынша күрделі сипатқа ие екендігіне көз жеткіздік, себебі, ислам дінінің де көптармақты
екендігі, көп жағдайда ғылым мен діннің кірістірілген үлгісі бар екендігі, ақыл мен сезімнің
бірлігінің өзара үйлесімділігі жəне оның бүгінгі күні де маңызды түйткілді мəселе болып
табылатындығы т.б. қойылып отырған мəселенің ауқымдылығын паш ете алады.
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Турганбай Абдрасилов, Кайнар Калдыбай, Жахангир Нурматов
МКТУ им. Х.А.Ясави, Туркестан, Казахстан.
ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ИСЛАМСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Аннотация.Поскольку в общем религиозная философия Ислама составляется из пояснений к Корану и
Хадисам, он систематизировал и показал основные вопросы следующим образом: рассуждения о том, что
человек подневольный Аллаха, вера личности в религию, а также превращение признания одного лишь
Аллаха единым богом в стиль жизни, пожизненная связь с религиозной моралью, духовное
совершенствование человека и рассуждения о священных личностях и т.д. Останавливаясь на каждом из них
отдельно, он также обозрел структуру идей достигших сегодняшнего дня с исторически-познавательной
точки зрения.
Ключевые слова: философия, религия, ислам, религиозная философия.

163

ISSN 2224–5227

№ 3. 2017

МАЗМҰНЫ
Физика
Бакытов Д., Курманбеков А.С., Исламов Р.А., Парецкая Н.А., Тамазян Р.А., Токмолдин С.Ж., Мартиросян К.С.,
Ильин А.И. Иод жəне кейбір органикалық лигандтармен калийдің кешенді қалыптасуы, нəтижесінде пайда болған
қосылыстардың құрылымы мен қасиеттері................................................................................................................................... 5
Химия
Алибеков Р.С., B.De Meulenaer, Серікбай Ф.Т. Penicillium caseicolum зеңімен дайындалған жұмсақ ірімшікті
химиялық талдау........................................................................................................................................................................... .17
Экономика
Ламбекова А.Н., Нургалиева А.М. Банктердегі ішкі бақылаудың мазмұны, мақсаттары мен міндеттері.................... 24
Биология
Сейлгазина С., Потороко И., Джаманова Г., Kойгельдина A. Қоректік элементтердің эспарцетпен сіңірілуіне
қоршаған орта жағдайының əсері ............................................................................................................................................... 28
Техникалық ғылымдар
Сахметова Г.Е., Бренер А.М., Дильман В.В., Балабеков О.С., Ковалев Д.А. Биогазды өндіру реакторларда
масштабты өтпе жəне жылу мен массаны беру процестердің модельдеу ерекшеліктері....................................................... 34
Генбач А.А., Джаманкулова Н.О. Жоғарғы үдемелі капиллярлық-кеуектік жылуалмастырғышты зерттеу жəне
есептеу.............................................................................................................................................................................................. 41
Калимолдаев М.Н., Бияшев Р.Г., Рог О.А. Ақпаратқа қол жеткізу саралау үлгісін құру үшін логикасын
пайдаланыңыз.................................................................................................................................................................................. 48
Сүрімбаев Б.Н., Байқоңырова Ə.Ө., Болотова Л.С. Алтын құрамды сульфидті кендерді гравитациялық байыту
үрдісін зерттеу............................................................................................................................................................................... 55
Машеков С.А., Нұртазаев А.Е., Нұғман Е.З., Абсадықов Б.Н., Машекова А.С. Бес қапасты бойлық сыналы
орнақта жұқа жолақтарды илемдеген кезде пішінбіліктердің иілуін имитациялы модельдеу .............................................. 61
Бектуреева Г.У., Койманова К.С., Мамитова А.Д., Мықтыбаев А.Д., Сагатов Д.А., Достай Ш.С., Актаева У.Ж.,
Жуматаева С.Б., Шапалов Ш.К. Тағамдық қалдықты жəне азықты экструзиялық өңдеу..................................................... 73
Абилжанулы Т., Абилжанов Д.Т., Солдатов В.Т., Альшурина А.С. Пик-3,0 мал азығын кеңадымды жинағыш
ұсақтағыштың эксплуатационды-технологиялық көрсеткіштерді анықтау нəтижелері ..................................................... 80
Сағындықова А. Көп факторлы эксперимент жоспарлау индукциялық жылытқыш əдісімен астық кептіргіш
зертеу................................................................................................................................................................................................ 84
Жакупбекова А.Е.Университет ситуациялық модель ретінде ситуацияларды топтарға бөлу.........................................92
Химия
Ахметкəрімова Ж.С., Молдахметов З.М., Ордабаева А.Т., Молдахметов Ж.Х., Байкенов М.И., Дюсекенов А.М.,
Жакупова А.Н. Ауыр көмірсутегі шикізатының тепе-тең кинетикалық анализі ...................................................................... 97
Закарина Н.А., Айтуғанова Ш.Ж., Волкова Л.Д., Ким О.К. Лантанмен түрлендірілген HY-цеолитті Al(2,5)NaHMM
катализатордың активтілігін күрделі тəжірибелік реакторда зерттеу ..................................................................................... 104
Молдахметов З.М. Қазақстан республикасы органикалық синтез жəне көмірхимиясы институтындағы ғылыми
зерттеулердің жағдайы мен даму мəселелері.............................................................................................................................. 113
Биология
Булгакова О.В., Жабаева Д.Б., Берсімбаев Р.І. МикроРНК miR-155-5p Өкпе ісігінің патогенезіндегі рөлі .............. 121
Жумабаева Б.А., Джангалина Э.Д., Айташева З.Г., Лебедева Л.П., Зұлпұхар Ж.Т., Туысқанова М. Алматы облысы
жағдайындағы үрмебұршақ дəндерінің белоктық компоненттерінің белсенділігін анықтау.............................................. 130
Кедельбаев Б.Ш., Есимова А.М., Кудасова Д.Е., Рысбаева Г.С., Нарымбаева З.К. Тасымалданатын мыс
катализаторы қатысында гидролитикалық гидрлеу əдісімен қоза-пая целлюлозасынан қант спиртін алу процесін
зерттеу ........................................................................................................................................................................................... 140
Жер туралы ғылым
Салихов Т.Қ. Батыс қазақстан облысында жобаланған «Бөкейорда» мемлекеттік табиғи резерватың
территориясындағы өсімдік жамылғысының географиялық таралу заңдылықтары ......................................................... 145
Қоғамдық ғылымдар
Абдрасилов Т., Қалдыбай Қ., Нурматов Ж. Ислам философиясындағы адам мəселесі........................................... 155
Бақтиярова А. Ж. Қазақстан Республикасының ауылшаруашылығы саласының бүгінгі жағдайы мен негізгі
мəселелері................................................................................................................................................................................... 164
Болтаева А. А. Қазақстандағы бизнестің əлеуметтік жауапкершілігінің дамуы................................................
173
Косдаулетова Р.Е., Доскалиева Б.Б., Ярдякова И.В. Қазақстанның менеджментінің заманауи даму бағыттары... 180
Жұмақаева Б. Д. Саяси мінез құлық саясаттану ғылымының маңызды аспектілерінің бірі .................................... 188
Купешова С.Т., Кареке Г.Т. Жоғары белгісіздік жағдайында тиімді инновациялық жоба тəуекелдердің басқару
жүйесін құру................................................................................................................................................................................... 194
Мухтарова К.С., Ахметова З.Б., Ким И.А. ЕурАзЭҚ елдеріндегі интернет маркентиніг инфрақұрылымының
дамуы.............................................................................................................................................................................................. 200
Насимов М. Ө., Паридинова Б. Ж. Қайта өркендеу дəуіріндегі зайырлы саяси ойлар мен еуропалық ағартушылық
дəуірдегі саяси идеялар................................................................................................................................................................. 207
Серикова М.А. Салықтықəкімшілендіруаудиттіңтиімділігінмəселелері………………………………………......... 215
Тазабекова А.Ч. Алматы қаласының өнеркəсібінде кəсіпкерліктің дамуының бағыттары ..................................... 225
Темирбаева Д.М. Қазақстанда балалармен үй аруашылықтарының: бөлу үрдістері мен заңдылықтарын..................233
Торланбаева К.Ө. Шоқан Уəлиханов қазақтардағы мұсылмандық туралы................................................................. 244

249

Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан

СОДЕРЖАНИЕ
Физика
Бакытов Д., Курманбеков А.С., Исламов Р.А., Парецкая Н.А., Тамазян Р.А., Токмолдин С.Ж., Мартиросян К.С.,
Ильин А.И. Комплексообразование калия с иодом и некоторыми органическими лигандами, структура и свойства
образующихся соединений................................................................................................................................................................5
Химия
Алибеков Р.С., B.De Meulenaer, Серикбай Ф.Т. Химический анализ мягкого сыра с плесенью созретого
с Penicillium caseicolum.................................................................................................................................................................. 17
Экономика
Ламбекова А.Н., Нургалиева А.М. Содержание, цели и задачи внутреннего контроля в банках.................................. 24
Биология
Сейлгазина С., Потороко И., Джаманова Г., Kойгельдина A. Влияние условий окружающей среды на поглощение
элементов питания эспарцетом.................................................................................................................................................. 28
Технические науки
Сахметова Г.Е., Бренер А.М., Дильман В.В., Балабеков О.С., Ковалев Д.А. Особенности моделирования
процессов передачи тепла и массы и масштабный переход в реакторах производства биогаза............................................ 34
Генбач А.А., Джаманкулова Н.О. Исследование и расчет высокофорсированного капиллярно-пористого
теплообменника............................................................................................................................................................................... 41
Калимолдаев М.Н., Бияшев Р.Г., Рог О.А. Применение логики для построения моделей разграничения доступа
к информации................................................................................................................................................................................... 48
Суримбаев Б.Н., Байконурова А.О., Болотова Л.С. Исследование процесса гравитационного обогащения
золотосодержащих сульфидных руд ............................................................................................................................................ 55
Машеков С.А., Нуртазаев А.Е., Нугман Е.З., Абсадыков Б.Н., Машекова А.С. Имитационное моделирование
изгиба валков при прокатке тонких полос в пятиклетевом продольно-клиновом стане......................................................... 61
Бектуреева Г.У., Койманова К.С., Мамитова А.Д., Мықтыбаев А.Д., Сагатов Д.А., Достай Ш.С., Актаева У.Ж.,
Жуматаева С.Б., Шапалов Ш.К. Экструзионная обработка кормов и пищевых отходов...................................................... 73
Абилжанулы Т., Абилжанов Д.Т., Солдатов В.Т., Альшурина А.С. Результаты определения эксплуатационнотехнологических показателей опытного образца широкозахватного подборщика – измельчителя кормов пик-3,0........... 80
Сагындикова А. Исследования процесса сушки зерна посредством индукционных нагревателей методом
планирования многофакторного эксперимента......................................................................................................................... 84
Жакупбекова А.Е.Университет как ситуационная модельи классификация проблемных ситуаций ........................... 92
Химия
Ахметкаримова Ж.С., Мулдахметов З.М., Ордабаева А.Т., Мулдахметов Ж.Х., Байкенов М.И., Дюсекенов А.М.,
Жакупова А.Н. Равновесно-кинетический анализ твердого углеводородного сырья............................................................... 97
Закарина Н.А., Айтуганова Ш.Ж., Волкова Л.Д., Ким О.К. Испытания активности модифицированного лантаном
HY-цеолитного катализатора на Al(2,5)NaHMM в укрупнённых лабораторных реакторах................................................. 103
Мулдахметов З.М. Состояние и проблемы развития научных исследований в институте органического синтеза и
углехимии РК............................................................................................................................................................................... 113
Биология
Булгакова О.В., Жабаева Д.Б., Берсимбаев Р.И. Роль микроРНК miR-155-5p в патогенезе рака легкого................. 121
Жумабаева Б.А., Джангалина Э.Д., Айташева З.Г., Лебедева Л.П., Зулпухар Ж.Т., Туысканова М. Определение
активности белковых компонентов семян фасоли обыкновенной в условиях алматинской области.................................. 130
Кедельбаев Б.Ш., Есимова А.М., Кудасова Д.Е., Рысбаева Г.С., Нарымбаева З.К.Исследование процесса получения
из целлюлозы гуза-паи сахарного спирта методом гидролитического гидрирования в присутствии нанесенного медного
катализатора....................................................................................................................................................................................140
Науки о Земле
Салихов Т.К. Географические закономерности распределения растительного покрова на территории
проектируемого государственного природного резервата «Бокейорда» западно-казахстанской области........................ 145
Общественные науки
Абдрасилов Т., Калдыбай К., Нурматов Ж. Проблема человека в исламской философии....................................
155
Бактиярова А. Ж. Основные проблемы и текущая ситуация в сельскохозяйственном секторе Республики
Казахстан....................................................................................................................................................................................... 164
Болтаева А. Развитие социальной ответственности бизнеса в Казахстане................................................................... 173
Косдаулетова Р. Е., Доскалиева Б. Б., Ярдякова И. В. Современные направления развития казахстанского
менеджмента ................................................................................................................................................................................. 180
Жумакаева Б. Д. Политическое поведение как объект исследования политической науки....................................... 188
Купешова С.Т., Кареке Г.Т. Построение эффективной системы управления рисками инновационного проекта
в условиях высокой неопределенности…………………………………………………………………………………............194
Мухтарова К.С., Ахметова З.Б., Ким И.А. Инфраструктура развития интернет-маркетинга в странах ЕАЭС....... .200
Насимов М. О., Паридинова Б. Ж. Светская политическая мысль эпохи Возрождения и политические идеи
европейского Просвещения...........................................................................................................................................................207
Серикова М.А. Проблемы организации аудита эффективности налогового администрирования................................215
Тазабекова А.Ч. Тенденции развития предпринимательства в промышленности города Алматы ............................ 225
Темирбаева Д. М. Доходы домохозяйств с детьми в Казахстане: тенденции и особенности распределения ........... 233
Торланбаева К.У. Чокан Валиханов о мусульманстве у казахов................................................................................... 244

250

ISSN 2224–5227

№ 3. 2017

CONTENT
Рhysics
Bakytov D., Kurmanbekov A.S., Islamov R.A., Paretskaya N.A., Tamazyan R.A., Tokmoldin S.Zh., Martirosyan K.S.,
Ilin A.I. Potassium complexation with iodine and certain organic ligands, structure and properties of generated compounds......... 5
Chemistry
Alibekov R.S., Meulenaer B.De, Serikbay F.T. Chemical analysis of soft moldy cheese repined with Penicillium
caseicolum ........................................................................................................................................................................................ 17
Economy
Lambekova A.N., Nurgaliyeva A.M. Contents, objectives and tasks of internal control in banks........................................... 24
Biology
Seylgazina S., Potoroko I., Djamanova G., Koigeldina A. Influence of environmental conditions on the supply of nutrients
to hungarian sainfoin plants............................................................................................................................................................... 28
Technical sciences
Sakhmetova G.E., Brener A.M., Dil'man V.V., Balabekov O.S., Kovalev D.A. Peculiarities of modeling the heat and
mass transfer with accounting the scaling for biogas production reactors................................................................................ 34
Genbach A.A., Jamankulova N.O. Research and calculation of high-forced capillary-porous heat exchanger.......................41
Kalimoldayev M.N., Biyashev R.G., Rog O.A. Application of logic for access control modeling........................................... 48
Surimbayev B.N., Baikonurova A.O., Bolotova L.S. Investigation of the process of gravity concentration of gold-containing
sulfide ores........................................................................................................................................................................................ 55
Mashkov S.A., Nurtazaev A.E., Nugman Ye.Z., Absadykov B.N., Mashekova A.S. Simulation modeling of the roll bending
at the rolling of thin strips in the five-stand longitudinal-wedge mill............................................................................................... 61
Bekturyeva G.U., Koimanova K.S., Mamitova A.D., Miktibayev А.D., Sagatov D.А., Dostay Sh.S., Aktayeva U.Zh.,
Zhumatayeva S.B. Sh.K. Shapalov Extrusion processing of food wastes in feed............................................................................ 73
Abilzhanuly Т., Аbilzhanov D.Т., Soldatov V.T., Аlshurina А.S. Results of determination operational-technological
indicators of experimental sample of wide pickup chopper pik-3,0................................................................................................ 80
Sagyndikova Aigul. Investigation of the grain drying process by induction heaters by method of planning a multifactor
experiment........................................................................................................................................................................................ 84
Zhakupbekova A.Y. The university as a situational model and classification of problematic situations.................................. 92
Chemistry
Akhmetkarimova Zh.S., Muldakhmetov Z.M., Ordabaeva A.T., Muldakhmetov Zh.H., Baikenov M.I., Dyusekenov A.M.,
Zhakupova A.N. Equilibrium kinetic analysis of solid hydrocarbons............................................................................................... 97
Zakarina N. A., Aytuganova Zh. Sh., Volkova L.D., Kim O.K. Tests of activity of hy-catalyst based on Al(2,5)NaHMM
modified by lantan in bigger laboratory reactors ........................................................................................................................... 103
Muldakhmetov Z. M. The status and problems of development of scientific research in the institute of organic synthesis
and coal chemistry of Kazakhstan................................................................................................................................................... 113
Biology
Bulgakova O.V., Zhabayeva D.B., Bersimbaev I.R. The role of miR-155-5p in the pathogenesis of lung cancer.............. 121
Zhumabayeva B.A., Dzhangalina E.D., Aytasheva Z.G., Lebedeva L.P., Zulpukhar Zh.T., Tuysqanova M. Determination
of protein components activities for common bean harvested in almaty region ............................................................................ 130
Kedelbayev B.Sh., Yessimova A.M., Kudassova D.E., Rysbayeva G.S., Narymbaeva Z.K. Study the process of obtaining
of sugar alcohol from guza-paya cellulose by hydrolytic hydrogenation in the presence of supported copper catalyst............. 140
Earth science
Salikhov T.K. Geographical distribution patterns of vegetation in design of state nature reserve "Bokeyorda" west
kazakhstan region.............................................................................................................................................................................145
Social Sciences
Abdrassilov T.K., K.Kaldybay K., Nurmatov Zh. Y. The problem of man in islamic philosophy...................................... 155
Bakhtiyarova A. Zh. The basic problems and current situation in the agricultural sector of the Republic of Kazakhstan.....164
Вoltaeva A.А. Development of social responsibility of business in Kazakhstan................................................................... 173
Kosdauletova R.Y., Doskaliyeva B. B., Yardyakova I. Modern directions of development of kazakhstan management....... 180
Zhumakayeva B.D. Political behavior as a subject of the political science study.................................................................. 188
Kupeshova S.T., Kareke G.T. Building an effective risk management system for an innovative project under conditions
of high uncertainty........................................................................................................................................................................... 194
Mukhtarova K.S., Akhmetova Z.B., Kim I.A. Development of internet-marketing infrastructure in the eurasian economic
union……………………………………………………………………………………………………………………..……….. 200
Nassimov M. O., Paridinova B. Zh. Secular political thought of the renaissance and the political ideas of the european
enlightenment …………………………………………………………………………………………………..…………………207
Serikova M.A. Problems of organization ofperformance auditin tax administration …………………………….………….215
Tazabekova A. Entrepreneurship development trends in the industry of Almaty city............................................................ 225
Temirbayeva D. M. Household income with children in Kazakhstan: trends and distribution patterns................................ 233
Torlanbayevа K.U. Chokan Valikhanov on Islam among the Kazakhs................................................................................ 244

251

Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан

Publication Ethics and Publication Malpractice
in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan
For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication
see http://www.elsevier.com/publishingethics and http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics.
Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan
implies that the work described has not been published previously (except in the form of an abstract
or as part of a published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, see
http://www.elsevier.com/postingpolicy), that it is not under consideration for publication elsewhere, that
its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the
work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English
or in any other language, including electronically without the written consent of the copyright-holder. In
particular, translations into English of papers already published in another language are not accepted.
No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data,
incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the
Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE),
and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct
(http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be checked
by the originality detection service Cross Check http://www.elsevier.com/editors/plagdetect.
The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections,
clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly
contributed to the research.
The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works
which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen
in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the
research funders.
The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only
accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote
publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a
paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of sciences of the Republic of
Kazakhstan.
The Editorial Board of the National Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor
and safeguard publishing ethics.

Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайте:

www:nauka-nanrk.kz
ISSN 2518-1483 (Online), ISSN 2224-5227 (Print)

http://www.reports-science.kz/index.php/ru/
Редакторы М. С. Ахметова, Д. С. Аленов, Т.А. Апендиев
Верстка на компьютере А.М. Кульгинбаевой
Подписано в печать 01.06.2017.
Формат 60х881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф.
7,9 п.л. Тираж 2000. Заказ 3.
Национальная академия наук РК
050010, Алматы, ул. Шевченко, 28, т. 272-13-18, 272-13-19

252

