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Keywords: social-political views, world view, «new science», Asabiyyah, umran. 
Abstract. Modern social sciences and the humanities are based on a foundation of philosophical thought of 

previous years. Historically the first form of interpretation of social reality was social-political explanation of the 
nature of policy.  

Ibn Khaldun was an Arab Muslim historiographer and historian, regarded to be the founding fathers of modern 
sociology. Ibn Khaldun works on economy are actual and today. In the historical work «Muqaddimah: An 
Introduction to History» his writings on economics, economic surplus and economic oriented policies are as relevant 
today as they were during his time.  

In this article is considered the contribution in development social-political and economical of an idea on an 
example of a heritage Ibn Haldun. 

 
УДК 930 

 
ибн халдунның əлеуметтік-саяси көзқарастары 

 
М. Ө. Насимов1, Б. Ж. Паридинова1, Қ. Қ. Қалдыбай2, Т. Қ. Абдрасилов2 

 
1«Болашақ» университеті, Қызылорда, Қазақстан, 

2Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті, Түркістан, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: əлеуметтік-саяси көзқарастар, дүниетаным, «жаңа ғылым», асабиййа, умран. 
Аннотация. Қазіргі заманғы қоғамдық жəне гуманитарлық ғылымдар өткен жылдар философиялық 

ойларының негіздеріне сүйенеді. Қоғамдық шындықты ұғындырудың тарихи бірінші түрі саясат табиғатын 
əлеуметтік-саяси көзқарастар тұрғысынан түсіндіру болып табылады.  

Ибн Халдун - араб-мұсылман философы, тарихшы, ойшыл. Оның экономика тақырыбындағы еңбектері 
бүгінгі таңда да өзекті саналады. Өзінің «Үлкен тарих» кітабындағы «Кіріспеде» («Мукаддима») 
мемлекеттер мен халықтардың өркендеуі мен құлдырауы себептерін талдайды. 

Берілген мақалада Ибн Халдун мұралары мысалында, оның əлеуметтік-саяси жəне саяси экономикалық 
ойлардың дамуына қосқан үлесі зерттелді. 

 
Ибн Халдун Таяу жəне Орта Шығыс халықтарының қоғамдық-философиялық ойларының 

дамуына үлес қосумен қатар, əлемдік əлеуметтік-гуманитарлық ғылымдарда өзіндік ізін қалдырған 
ұлы ойшылдардың бірі. Көптеген еуропалық тілдерге аударылған оның шығармашылығы 
Шығыстағы мұсылман елдермен бірге, Батысқа да танымал. Сондықтан оның тұлғасы мен 
шығармашылығы Батыс пен Шығыс ориенталистерінің жан-жақты зерттеулер мен сараптамалар 
жүргізуге қызығушылық туындатып отыр. 

ХІV ғасырда өмір сүрген Ибн Халдунның шығармашылық мұрасы арқылы сол заманның 
философиялық-дүниетанымдық ұстанымдары мен əлеуметтік-саяси мəселелерімен таныса аламыз. 
Зерттеу барысында көптеген ғалымдардың Ибн Халдун ғылыми мұрасының қоғамның дамуына 
зор ықпал жасап, жалпы адамзат құндылықтарын дəстүрлі Шығыс рухани байлықтарымен 
байланыстырғандығы баяндалады. 
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Ойшылдың əлеуметтік-саяси көзқарастарын зерттеудегі негізгі материал болып оның əйгілі 
еңбегі «Үлкен тарих» немесе «Құнды мысалдар кітабы жəне арабтар, парсылар, берберлер мен 
олардың кең ауқымды билігі бар замандастары туралы мағлұмат диуаны» болып табылады. 
Əсіресе, «Үлкен тарих» кітабындағы «Кіріспе» («Мукаддима») [1, 187-217 бб.] саяси философияда 
маңызы жоғары дерек көзі болып табылады. Бұл еңбек ғалым дəуірінің əлеуметтік-экономикалық 
жəне саяси өмірінің көрсеткіші. Еңбекте адам тұлғасының əлеуметтік табиғаты мен 
дүниетанымдық қабілеттілігі, мемлекет дамуының заңдылықтары мен алғышарттары, мемлекетті 
табысты басқару тетіктері қарастырылады. Сонымен бірге, əділ саяси басқару, мəдениет пен 
өркениеттің дамуы, тұлғаның жəне қоғамның заңды өмір сүруі жайы бойынша талдаулар жасалып, 
ойшыл өз көзқарастарын білдірген.  

Бүгінгі таңда Ибн Халдун шығармашылығына қызығушылық артып отыр. Оның еңбектерін 
түрлі көзқараста фəлсафашылар, тіл мамандары мен əдебиетшілер, тарихшылар, қоғамтанушылар, 
этнография саласының мамандары жəне т.б. зерттеуде. Зерттеулер барысында оның 
көзқарасындағы адамзат қоғамы мен оның тарихы, мемлекеттің қалыптасуы мен дамуы 
заңдылықтары, адамның рухани-əлеуметтік мəселелерін анықтауға болады. Сонымен қатар, діни 
төзбеушілік дамыған дəуірдегі оның шығармашылығы үлкен мəнге ие деп ойлаймыз. 

Ойшыл еңбектерін зерттеуге үлес қосқан зерттеушілер арасынан И.Л. Алексеев [2, 5-14 бб.], Б. 
Араби [3, 107-109 бб.], Ф. Ацамба [4, 311-315 бб.], О. Бернар [5], П. Биро, Ж. Дреш [6], Ж.Д.С. 
Боулакиа [7, 1105-1118 бб.], Ф. Жоли, А. Аяш, Ж. Фардель, Л. Сюэш [8], Ш.-А. Жюльен [9], Н.А. 
Иванов [10, 3-45 бб.], Р. Капо-Рей [11], К.С. Каратас [12], У.М. Чапра [13, 836-863 бб.] сынды 
ғалымдардың құнды еңбектерін ерекше атап өтуге болады. 

Жоғарыда атап өткендей, Ибн Халдун еңбектеріне көптеген танымал ғалымдар назарын 
аударған. Мəселен, орыс шығыстанушысы В.В. Бартольд өз еңбегінде ойшыл туралы мынадай 
мəлімет келтіреді: «Темір жастық шағын əскери жаттығуларға арнағандықтан, хат танымады. 
Сонда да ол өз иелігінің мəдени өмірін жақсы білді. Ғалымдармен тілдесу арқылы ол ғылым 
туралы кейбір түсініктер қалыптастырып, өз білімімен тарихшы Ибн Халдунды таң қалдыратын 
болған» [14, 157-162 бб.]. 

Ғалым идеяларын алғаш зерттеген ғалым С.М. Бациеваның пікірінше: «Ибн Халдун қоғамдық 
өмірдің «негіздері мен қағидаларын зерттеу» міндетін қою арқылы өз заманындағы 
тарихшылардан ерекшеленді. Тарихты қоғам өмірінің қозғаушы күші ретінде қарастырған «жаңа 
ғылым» құра білді» [15, 117 б.]. 

Н.С. Қирабаев өз еңбегінде ойшылдың шығармашылығындағы мемлекет пен өркениет 
тұжырымдамасына ерекше мəн береді. Сонымен қатар, мұсылмандық Шығыстағы əлеуметтік 
философия мен əлеуметтанудың дамуына зор үлес қоса отырып, оның дүниетанымы бүгінгі 
əлеуметтану мен философияның дамуына ықпал жасады деп санайды. Ойшыл мемлекетті 
зерттеуде тарихи жəне əлеуметтік əдістерді қолданудың маңыздылығын көрсете отырып, 
философияның даму көкжиегін кеңейтті [16, 152-166 бб.]. 

М. Рабиа ойшылдың қоғамның саяси қайта құруларымен тікелей байланысты мəселелерін 
талдайды. Зерттеушінің пікірінше, ойшыл адам мен адамзат қоғамының өмір сүруіне мемлекеттік 
биліктің ықпалы зор екендігін баяндағысы келген. Экономика мен саясаттың өзара байланысын 
сезінген ол экономикалық дамудың тұрақтылығы мемлекеттің амандығына ықпал жасайтындығын 
айқындады [17, 15 б.]. 

Француз ғалымы У. Тораваль ойшылды жаңа заманға дейінгі кезеңнің ұлы тарихшысы деп 
атап көрсетеді. Мағриб жағдайын зерттеген Ибн Халдун «Кіріспедегі» бөлімдерді география, 
көшпенділер мен отырықшы халық қарама-қайшылықтары, мемлекет, оның механизмдері мен 
даму кезеңдері, қалалар мен династиялардың гүлденуі мен құлау кезеңдері, экономика 
мəселелеріне сəйкестендіріп бөлген. Сонымен бірге, ғылым жəне оның дамуы кезеңдеріне ерекше 
мəн береді. Ғалым ойшылдың философиялық жəне діни көзқарастары ислам əлеміне түсініксіз 
əдістерді ұсынуымен бірге, тарих ғылымдарына тең құқылы пəн ретінде мəртебесін көтеріп, 
гуманитарлық ғылымдардағы дəрежесін көтере білді деп есептейді [18, 48 б.]. 

Ибн Халдунның экономика, экономикаға бағытталған саясат, экономикалық қосымша зат 
туралы ойлары өз заманымен қоса, қазіргі заманда да өзектілігін жоймаған. Батыстық 
зерттеушілердің пікірінше, Ибн Халдун көптеген экономикалық заңдылықтарды олар батыста 
пайда болып, қолданысқа енгеніне дейін бірнеше жүз жылдан бұрын ашқан деп санайды. Айта 
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кетсек, Адам Смиттен бұрын еңбек бөлінісін, Рикардодан бұрын еңбек құны принципін жəне 
Кейнстан бұрынырақ реттеушілік саясатты жүргізудегі өкіметтің орны туралы ойларды айтқан. 
Қазіргі замандағы əлемдік экономикалық кеңістікке енуге талпынған қоғам кезінде Ибн Халдун 
ұсынған жекешелендіру саясаты мен жеке меншіктік құқықты анықтау, тауар мен қызметтерді 
мемлекеттік бақылауды жұмсарту, бюрократиялық аппарат пен жалданбалы əскерді қысқарту, 
экономикалық жəне сауда секторына мемлекеттің араласуын шектеу сияқты ұстанымдарын негізге 
алуы керек.  

Ибн Халдун алғашқы болып экономиканың қызметін жүйелік талдаудан өткізіп, технология 
дамуының маңыздылығын, өндірістік кəсіптелу, сыртқы сауданы, артық өндіріліген тауардың 
маңызын, мемлекет пен оның өнімділік пен жұмыспен қамтамасыз ету саясатын жіті талдаған 
ойшыл. Сонымен қоса Ибн Халдун оңтайлы салық жүйесі, мемлекеттік минимумды қызметтер, 
экономикалық стимулдар, заң жəне құқық теорияларының құндылығын зерттеген. Ол жеке 
меншікті қорғау мəселесін өркениетті сақтау мəселесі деңгейіне көтеріп, жеке меншіктің 
қорғалмауы жалпы экономикалық белсенділіктің төмендеуіне алып келетінін айтады.  

Ибн Халдунның ғылыми ізденістерінің бір бағыты өркениеттің гүлденуі жəне құлдырауына 
арналады. Ол қоғамдық-саяси жəне экономикалық тұрақтылықты бекіту, ұлттың дамуы мен 
мезгілсіз экономикалық дағдарыстан шығу мен мемлекет пен өркениеттің саяси ақырын 
болдырмау мақсатында келесі шараларды ұсынады:  

1. Кəсіпкерлік бостандығы мен жеке меншікті қатал тəртіппен реттеу жəне қорғау; 2. Заңның 
басымдылығы мен соттық жүйенің əділеттіліктің орнатылуындағы беріктігі; 3. Қоғамдық жəне 
сауда-саттық қатынастардағы қауіпсіздік; 4. Жұмыспен қамтамасыз ету, өнімділік пен пайданы 
арттыру үшін салық салудың төмендету; 5. Бюрократиялық аппарат пен жалдамалы əскерлердің 
қысқарту арқылы тиімділігін арттыру; 6. Сауда, өнеркəсіп жəне коммерциялық əрекетке 
мемлекеттің араласуын шектеу; 7. Мемлекеттің баға орнатуына жол бермеу; 8. Мемлекеттің 
қолдауымен нарықтың монополизациялауына жол бермеу; 9. Ақшаның құнымен спекуляцияға жол 
бермейтіндей мемлекеттен тəуелсіз монетарлық саясат; 10. Халық санының артуы мен нарықтың 
арнайы кəсіптелу деңгейінің жоғарылауы; 11. Тəуелсіз ой мен əрекетті дамытуға бағытталған 
шығармашылық білім беру жүйесі; 12. Жақсы істерді құптап, жаман əрекеттерге тосқауыл қоятын 
əділ қоғамдық жүйені қалыптастыратын ұжымдық жауапкершілік пен ішкі əділдік сезімі.  

Көріп отырғандай, Ибн Халдун адамның экономикалық белсенділігін бəсекелестер болсын, 
монополистер болсын, мемлекет тарапынан болсын əділетсіз қол сұғудан арашалауға тырысты. 
Осы берілген нұсқаулары арқылы Ибн Халдунның адамды тұлға ретінде дамыту үшін əділ заң мен 
қорғану құқығын қолдануды ұсынады.  

Құдайға сенетін жəне міндеттерін орындаушы мұсылман ретінде Ибн Халдун əділдік пен 
қоғамның қайырымдылығы мəселелеріне аса зор көңіл аударды. Оның экономикалық əрекеттегі 
басты ұстанымы, барынша көп адамның мұқтаждығын өтеу негізінен бастау алса, батыс саяси 
экономикасының негізін салушылардың бірі Адам Смит экономикалық жүйені көтеруде тек жеке 
адамның өз пайдасын ойлауын алға тартады.  

Қоғамдағы əділдікке қатысты, əсіресе, экономика саласында, Ибн Халдуннің көзқарасы 
бойынша ұлттың даму, оның өркендеуі мен көркеюіне алып келетін жалғыз жол - əділдік арқылы 
жүзеге асады. Қоғамдық əділдікті түсінуін Ибн Халдун толық шынайы Құран қағидаларына 
сүйенген «Əділдік бұл - адамдар арасындағы орнаған баланс» принципі арқылы көрсетті [19, 76-77 
бб.]. 

Демек, ойшыл əлеуметтік-саяси мəселе турасында өз заманының қоғам жəне мемлекет 
тұжырымдамасын қалыптастыра білді. Ибн Халдун доктринасындағы тағылық пен өркениет 
адамзат қоғамы дамуындағы сапалық жағынан түрлі кезеңдер болып саналады. Ол бір аймақ 
шеңбері немесе біршама жақын деңгейде көрініс табатын құбылыс. Осыған сəйкес, «өркениетке 
өту қоғамның ішкі дамуының нəтижесінде емес, өзгенің жоқшылығы нəтижесі деп білеміз». 

Ибн Халдун көп қырлы талдауларға сүйену арқылы бəдəуи жəне қала қоғамына  мынадай 
сипаттамалар береді (экономика, саяси құрылыс, этникалық жағдай түрлеріне қарай бөлген): 

1) бəдəуи қоғамы: а) қажеттіліктермен қамтамасыз етілген натуралды шаруашылық; ə) 
асабиййа, яғни, көсемдер (ақсақалдар) билігіне негізделген əлеуметтік өзара байланыстар түрлері; 
б) пейілдердің қарапайымдылығы жəне табиғилығы, əлеуметтік байланыстағы орнықты тұлғалық 
жағдай. 
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2) қала қоғамы: а) даңғазалық, қажеттіліктен тыс асыра сұранысқа ие тауарлық шаруашылық; 
ə) үстемдік пен бағыныштылыққа негізделген, əлеуметтік байланыс түрлері жасанды түрде зорлық-
зомбылықты қолдайтын патша билігі; б) байлық пен билікке ұмтылыстан туындаған азғындалған 
пейіл, ол - əлеуметтік байланыстарды құлдырауға ұшыратып, қоғамның ішкі құлауына əкеліп 
соғады. 

Байқап отырсақ, ойшылдың берген сипаттамалары шын мəнінде қазіргі қоғамды 
ойландыратын өзекті мəселе. Қоғамның құлдырауынан сақтану үшін ойшыл 
тұжырымдамаларындағы негізгі түсініктер болып табылатын «асабиййа» жəне «умран» 
ұғымдарына ерекше мəн беруіміз қажет деген пікірдеміз. Бүгінде көптеген ғалымдар «асабиййа» 
түсінігін қазіргі заманға лайықтап «ұжымдық ынтымақтастық» деп атап көрсетуде. Ойшыл ұғымды 
түсіндіру барысында Жаратушы адамзат табиғатына жақсылық пен жамандықты енгізіп, екі 
биіктікті атап көрсетеді. Берік «асабиййа» иеленген тайпа ғана өмір сүре алатындығын дəлелдейді. 

Түсінік бойынша əлеуметтануда да өзіндік пікірлер қалыптасқан. Мəселен, Эмиль 
Дюркгеймнің «кемелденген күш», Макс Вебердің «харизма», Лев Гумилевтің «пассионарлық» 
түсінігі, Рэндалл Коллинздің «жоғары эмоциялық энергиясы» тұжырымдамалары [20, 70, 82-87 бб.] 
аталмыш түсінікпен байланыстырылады. Сондықтан мемлекет тұтастығы татулық  арқылы 
ынтымақтастық орнатуда екендігін ойшыл айқындай түседі. 

Ибн Халдун «жаңа ғылымының» пəні болып «умран» табылады. Ойшыл пайымдауынша: 
«Умран – адамзаттың барлық өмір-салты қамтылатын əлеуметтік өмірі». Бүгінгі əдебиеттерде 
түсінік «өркениет» немесе «мəдениет» деп аударылады. Дегенмен, «өркениет» пен «мəдениет» 
ұғымдарының қазіргі таңдағы мағынасы Ибн Халдун айтқан «умран» түсінігіне сəйкес келмейді. 
Өйткені, «умран» өнім жəне нəтиже емес, бұл қоғамның өмірлік іс-əрекеті мен тіршілігі. Демек, 
біздің ойымызша түсінікті «əлеуметтік өмір» дегеніміз дұрыс болар. 

Ибн Халдун мұрасы оның философиялық шығаршылығының бай екендігін көрсетеді. Зерттеу 
жұмысында анықталғандай, ол философияның жалпы мəселелерін қарастырумен қатар, қоғам мен 
саяси дамуға қажетті шараларды ұйымдастыруға байланысты пікірлерін əзірлеген. Ибн Халдун 
əлеуметтік-саяси көзқарастарындағы ұсынымдар қазіргі заманғы тарих, əлеуметтану, саясаттану 
жəне экономиканың қайнар көзі деп ойлаймыз. 

Қорыта айтқанда, тарихи даму заңдылықтарын алғаш рет айқындаған Ибн Халдунның 
əлеуметтік-саяси идеялары бүгінгі таңда да өз маңыздылығын жоғалтқан жоқ. Жалпы адамзат 
құндылығын насихаттайтын еңбек оның əлеуметтік-саяси философиясын таныта отырып, қазіргі 
заманғы саяси ғылымдарда бағалы теориялық дерек көзі болатынына сеніміміз мол. 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ИБН ХАЛДУН 
 

М. О. Насимов1, Б. Ж. Паридинова1, К. К. Калдыбай2, Т. К. Абдрасилов2 
 

1 Университет «Болашак», Кызылорда, Казахстан; 
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Ключевые слова: социально-политические взгляды, мировозрение, «новая наука», асабиййа, умран. 
Аннотация. Современные общественные и гуманитарные науки опираются на фундамент философской 

мысли прошлых лет. Исторически первой формой истолкования социальной реальности стало социально-
политические объяснения природы политики.  

Ибн Хальдун - арабский мусульманский философ, историк, социальный мыслитель. Труды ибн 
Хальдуна по экономике актуальны и сегодня. В своем историческом труде «Мукаддима» (Введение в 
историю) Ибн Хальдун анализировал причины подъёма и упадка стран и народов.  

В данной статье рассматривается вклад в развитие социально-политической и политэкономической 
мысли на примере наследия Ибн Хальдуна.  
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