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АЛҒЫ СӨЗ 

Жолаев Рахымбек Қуатбекұлы  

Түркістан облысы  

Адами әлеуетті дамыту басқармасының басшысы 

 

Құрметті конференция қонақтары! Қадірлі зиялы қауым!  

Киелі Отырар жерінде өткізіліп отырған «Әбу Насыр әл-Фараби - 

шығыстың ұлы ойшылы» тақырыбындағы облыстық ғылыми-

практикалық конференцияның ашылуымен шын жүректен құттықтаймын! 

Қазақстан Республикасы Президенті Қ.Тоқаевтың  2019 жылдың 26 

тамызында ұлы шығыс ойшылы- Әбу Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдық 

мерейтойын атап өту жөніндегі  №133 Жарлығы шыққан болатын. Өздеріңізге 

белгілі  ұлы шығыс ойшылының мерейтойы облыстық, республикалық, 

халықаралық деңгейде, яғни кең көлемде атап өтілуде. 

Әбу Насыр Әл-Фараби - аты бүкіл әлемге мәшҺүр ұлы ғұлама, 

данышпан, энциклопедист  Аристотельден кейінгі «екінші ұстаз» атанған 

ғалым. Ол 870-950 жылдары Сырдария  бойындағы Отырар қаласында туып-

өскен. Шын есімі Мұхаммед Ибн Ұзлағ Тархани. Отырар қаласы  сол кездері 

Фараб деп аталғандықтан, ғұлама ғалым өзінің есімін туған жеріне 

байланыстырып, Әл Фараби деп атаған.  Сондықтан бүгінгі конференцияны 

ұлы ойшылдың кіндік қаны тамған туған жері - Отырар ауданында аудан 

әкімдігімен бірлесіп өткізіп отырмыз. 

Ол бала кезінен сол дәуірдегі өркениет пен мәдениеттің ірі орталықтары 

саналған Бұхара, Самарқан, Мерф, Бағдат, Харран, Рей, Каир,Алеппа, Шап 

қалаларында болып, үнемі білімін жетілдіріп тұрды. Ғылым, білім іздеп,жер 

жерді аралаған ойшыл парсы, түрік, араб тілдерінен бөлек, грек, қытай, латын, 

санскрит және басқа тілдерді үйренеді. Тарихи деректерде Әл Фараби 70-ке 

жуық тіл меңгерген деп көрсетіледі. Сол заманда  дамыған барлық ғылым 

салалары мен өнер түрлерін жетік меңгеріп, оның дамуына өз үлесін қосады. 

Осылайша, кейінгі ұрпаққа мол мәдени асыл мұра қалдырды. 

 Әл-Фараби «адамға ең бірінші білім емес, тәрбие беру керек, тәрбиесіз 

берілген білім – адамзаттың қас жауы. Ол келешекте оның өміріне зиян 

әкеледі» деп тәрбиеге аса қатты көңіл бөлу керектігін түсіндірді. 

Ғылым, білім іздеп, жер жерді аралаған ойшыл парсы, түрік, араб 

тілдерінен бөлек грек, қытай, латын, санскрит және басқа тілдерді үйреніп. 

Сол заманда дамыған барлық ғылым салалары мен өнер түрлерін жетік 

меңгеріп, оның дамуына өз үлесін қосады. Осылайша, кейінгі ұрпаққа мол 

мәдени асыл мұра қалдырды. Біздің заманымызға Әл-Фарабидің тек негізгі 

шығармалары ғана келіп жетті. Ол шығармалардың ежелден бері-ақ 

жұртшылыққа танымал болып, философиялық және ғылыми ойдың одан 

кейінгі дамуына тигізген әсері толассыз. 
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Ғұламаның ғылыми философиялық еңбектерін байыптап, қайта қарау 

барысында оның педагогика тарихындағы ұлы тұлғалардың бірі болғандығын 

көреміз. Ол Шығыс еліндегі тұңғыш сындарлы педагогикалық жүйе жасаған 

ағартушы.  

Әл-Фараби дүниенің мәңгілігін мойындап, танымның болмысқа 

тәуелділігін растап, ақыл-парасат туралы ілімді саралады. Ғылымның барлық 

саласына арнап еңбектер жазып, көп мұралар қалдырған кемеңгер философ. 

«Ғылыммен айналыссам деген адамның ақыл-ойы – айқын, ерік-жігері - зор, 

тілек-мақсаты - ақиқат пен адалдыққа қызмет етуге талап жолында болуы 

шарт» дейді ұлы ойшыл. Сондықтанда Әл-Фараби мұраларын оқу үйрену, 

зерттеу, қоршаған дүниеге деген сын көзқарасымызды қалыптастырып, бүгінгі 

ғылыми-тәжірибелік конференциясында да жаңа серпін берері анық. Расында 

да, Әл-Фараби қазақ халқының ғана емес,  барша адамзатқа ортақ тұлға, ортақ 

мақтаныш! 

Ұлы шығыс ойшылы Әбу Насыр әл-Фарабидің  әлемдік  өркениетті, 

ғылымды дамытуға қосқан үлесін айқындауды мақсат тұтқан бүгінгі 

облыстық конференция жұмысына сәттілік тілеймін!   

Қасиетті Отырар топырағында Арыстанбаб әулиесі де бар. Діни 

аңыздар бойынша Қожа Ахмет Иасауиге алғашқы ұстаз 

болған, Арыстанбаб есімі Отырар өңірінің рухани ұстазы ретінде кеңінен 

жайылған. "Арыстанбабқа түне, Қожа Ахметтен тіле" деп Арыстанбаб 

тұлғасының халық арасында үлкен орын алғандығын көрсетеді. Сондықтанда 

бүгінгі конференцияны ұлылар отанында өткізгелі отырмыз. 
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Әбу Насыр Әл-Фараби мұрасының физика ғылымындағы маңызы 

 

Тұрсынбаев Абай Закирович 

Түркістан облысы Адами әлеуетті дамыту басқармасының Түркістан 

облысы әдістемелік орталығының директорының м.қ.а 

Шайдарова Сандуғаш Ақболатқызы 

Түркістан облысы әдістемелік орталығының физика пәні әдіскері 
 

Қасиетті қазақ даласы талай ұлы ғұламаларды дүниеге алып келді. Қазақ 

топырағынын көкірегі ояу, көзі ашық, ойшыл азаматтары бүкіл шығыс араб-

парсы мәдениетін меңгеріп, өз шығармаларын көпке ортақ тілде жаза біліп, 

кейінгі ұрпақтарына мұра етіп қалдыра білді. Олардың ішінде аты әлемге 

жайылғандары да аз емес. Солардың бірі — бәрімізге танымал ұлы жерлесіміз-

Әбу Насыр Әл-Фараби. 

Шығыстың ғұлама ойшылы, математик, физик, астролог, музыка 

теоретигі, Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған Әбу Насыр Әл-

Фарабидің 1150 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде биылғы жылы аталып, өтіп 

жатыр.  

Әл-Фараби физиканың кейбір салаларына қатысты жазып қалдырған 

трактаттары бар екендігін атап өткіміз келеді. Әл-Фараби заманынан бері 

физика ғылымының ауқымында қарастырылатын астрономия ғылымы әлі де 

осы бағытта зерттеу нысанына айналып отыр. “Жұлдыздар үкімінде не – 

дұрыс, не – бұрыс”, “Птоломейдің Альмагесіне түсіндірме” атты ғылыми 

еңбектерінде астрономиялық идеялары мен оның тақырыптық алаңы туралы 

маңызды мәліметтер беріледі.  “Қазақ халқының философиялық мұрасы” атты 

кітапта Әл-Фараби астральдық идея ғылымының көптеген салаларын 

қамтығандығы да баян етіледі.  

Әбу Насыр Әл-Фараби өз заманындағы ғылымның барлық салаларынан, 

әсіресе, математика, астрономия, физика, жаратылыстану ғылымдарынан көп 

мұралар қалдырды. “Ғылымдар тізбегі” деген еңбегінде сол кездегі ғылымды 

үлкен-үлкен бес салаға бөледі: 1) тіл білімі және оның тараулары; 2) логика 

және оның тараулары; 3) математика және оның тараулары; 4) физика және 

оның тараулары, метафизика және оның тараулары; 5) азаматтық ғылым және 

оның тараулары, заң ғылымы және дін ғылымы. Ғалым бұл ғылымдардың 

бәрінің пәнін анықтап, қысқаша мазмұнына тоқталады. Әбу Наср Әл-Фараби 

бұл еңбегінде вакуум мәселесінен басқа да физиканың әр түрлі мәселелерін 

қарастырып, сол кездегі ғылымның дәрежесіне сай өз шешімдерін дұрыс 

тапқан (дененің жылудан ұлғаюы не кішіреюі, түсірілген кернеуге, қысымға 

байланысты ауа көлемінің ұлғаю немесе кішірею заңдылықтары, ауаға 

түсірілген кернеудің берілуі, т.б.).  

Әбу Насыр Әл-Фараби ежелгі гректің ұлы астрономы Клавдий 

Птоломейдің еңбектерін түсіндіре, кемелдендіре отырып, өз тарапынан да 

теориялық (математикалық), практикалық мәні зор қорытындылар жасап, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D1%82%D1%96%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D1%96
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соны идеялар, пікірлер айтады. Мысалы, ол тарихта тұңғыш рет Шолпан 

планетасының Күннің бетін басып өтуін бақылайды, “Астрологиялық 

болжамдарда не дұрыс, не теріс” деп аталатын трактатында ғұлама ғылыми 

астрономияны, жұлдыздардың орны, түр-түсі, қозғалысы т.б. көрінерлік 

қасиеттеріне сүйеніп, жер бетіндегі оқиғалардың, адам өмірінің болашағын 

алдын-ала болжауға болады дейтін жорамал, күмәнді ғылымсымақты 

астрологиядан бөліп қарайды. 

Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мухаммед Фараби ерте орта ғасырдағы ұлы 

ғұламалардың бірі болып табылады. Ол көпжақты оқымысты-энциклопедисть 

және шығыс рационализмін қалыптастырғандардын бірі болды. Осы себепті 

оған “Аристотельден кейінгі екінші ұстаз!” деген құрметті атақ берілген  

Әл-Фараби өз заманындағы көрнекті физиктердің бірі болған. Фараби ең 

әуелі физиканың философиялық мәселелерімен көп шұғылданған: ол физика 

ғылымының пәнін анықтайды, материя және форма, кеңістік және уақыт, 

қозғалыс және тыныштық т.б. түбегейлі ұғымдар жөнінде құнды-құнды 

пікірлер айтқан. Фараби оптика, статика, механика сияқты математикаға 

жақын, туыс ғылымдар мәселелерімен көп шұғылданған, олардың пәнін, 

мазмұнын қайта қарап шыққан, математиканы табиғат құбылыстарын 

зерттеуге, практикада қолдануға ерекше мән берген. Фараби, әсіресе, 

физиканың музыкалық акустика саласы бойынша ірі жаңалықтар ашқан. Ол, 

мәселен, музыканың физикалық негіздері, тәжірибе мен бақылаудың музыка 

теориясын жасауда ролі, табиғи-музыкалық қабылдау т.б. мәселелерді терең 

зерттеген. Әсіресе, дыбыстың тегі, олардың таралуы, дыбыстың жоғарылығы 

және күші, музыкалық дыбыстардың ерекшелігі және оларға сандық 

сипаттама беру т.б. көптеген мәселелер жайлы сындарлы мағлұматтар, 

пайымдаулар айтқан. Фарабидің физикалық көзқарастары оның «Вакуум 

туралы трактат», «Ғылымдар энциклопедиясы», «Физика негіздері» және 

басқа еңбектерінде қамтылған. Фарабидің аса көрнекті физикалық 

еңбектерінің біріне саналатын,осы кезге дейін жеткілікті түрде зерттелмей 

келген «Вакуум туралы трактатымен» таныстыра кетуді мақұл көрдім. Физика 
саласындағы Әбу Насыр Әл-Фарабидің көрнекті еңбегі “Вакуум туралы” деп 

аталады. Мұнда ол вакуум жоқ екенін ежелгі гректерде сирек кездесетін 

тәжірибеге сүйенген логикалық қорытындылар арқылы дәлелдеуге тырысқан. 

Әбу Насыр Әл-Фараби бұл еңбегінде вакуум мәселесінен басқа да физиканың 

әр түрлі мәселелерін қарастырып, сол кездегі ғылымның дәрежесіне сай өз 

шешімдерін дұрыс тапқан (дененің жылудан ұлғаюы не кішіреюі, түсірілген 

кернеуге, қысымға байланысты ауа көлемінің ұлғаю немесе кішірею 

заңдылықтары, ауаға түсірілген кернеудің берілуі, т.б.) Кеңістік-ғылым мен 

философияның ең іргелі де дербес мәселелерінің бірі. Өйткені кеңістік ұғымы, 

материя ұғымымен тығыз байланысты. Міне, сондықтан жүздеген, мыңдаған 

жылдар бұрын-ақ материядан, тыс бос кеңістік бола ма немесе кеңістік 

әрқашанда материямен бірге сабақтас бола ма деген сауалдар болды. Осыдан 

барып «вакуум», яғни «бостық» мәселесі шыққан. Ертедегі Мысыр елінде, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B
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«табиғат бостықтан қорқады, сондықтан бостық жоқ» деп жорыған. Бұл 

мәселені ғылыми философиялық тұрғыдан шешуге тырысқандар ішіндегі 

ертедегі грек ғалымдары Демокрит пен Аристотельді атап айтуға болады. Бұл  

екі ғұлама вакуумның, яғни бостықтың жаратылысы, бар-жоғы жайлы қарама-

қарсы көзқараста тұрған. Вакуум мәселесі кейінірек, орта ғасырларда қайта 

көтерілді. Бұл тұста да, баяғы Демокрит пен Аристотельден басталған осы екі 

бағыт қайта сарапқа салынды[3]. Осы мәселеге арнап Фараби өзінің атақты 

еңбектерінің бірі «Вакуум» деген трактатын жазған. Фараби бұл еңбегінде 

вакуумның жоқ екендігін ертедегі гректерде сирек кездесетін тәсілмен, яғни 

эксперимент жасау жолымен, физика ғылымының сол кездегі жетістіктеріне, 

дұрыс логикалық ақыл-ой қорытындыға сүйене отырып дәлелдеуге ұмтылады. 

Астроном және астролог ретінде Фарабидің беделі жоғары болды, ол бұл 

ғылымдарды арифметика, геометрия, музыка сияқты жоғары педагогикалық 

ғылымдар категогриясына жатқызды. Физика мен жалпы жаратылыстанудан 

жазған Фараби еңбектері белгілі. Жалпы физикалық және жаратылыс 

құбылыстарын зерттеуде ол эксперименттер жасау қажеттілігін атап 

көрсетеді. 

Барлық елдер мен қалаларда, Фараби жаратылыс зерттеушісі, географ 

және астрорном ретінде аймақты оқып үйренді, орынның координаталарын 

анықтады т.б. Жаратылсытануға Фараби басты мән берді. Ол, “қандай да бір 

педагогикалық ғылымға қарағанда, табиғат туралы ғылым әлдеқайда бай және 

кең көлемді болып келеді” деп жазды. 

Өзінің басқа бір еңбегінде “философияны оқып үйренуден бұрын 

табиғат туралы ғылымды игеру керек, өйткені бұл ғылым адамға барынша 

жақын, мәндері анық және оған түсінікті ғылым саласы” деп жазады. 

Қорыта айтқанда, «Ғылыммен айналыссам деген адамның ақыл-ойы – 

айқын, ерік-жігері - зор, тілек-мақсаты - ақиқат пен адалдыққа қызмет етуге 

талап жолында болуы шарт» дейді ойшыл. Сондықтан Әл-Фараби мұраларын 

оқу үйрену, зерттеу қоршаған дүниге деген сын көзқарасымызды 

қалыптастырып, жаңа серпін берері анық. 

Әл-Фараби бабамыздың мұраларын зерттеу, насихаттау, оларды келесі 

ұрпаққа жеткізуде көптеген іс-шаралар атқарылуда. Алайда Елбасымыздың 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы талабынан қарасақ, бұл жұмыстарды әлі де 

тереңдете түсу керек. Әл-Фараби сияқты ғұлама бабамыздың еңбектерін 

толық, жан-жақты зерттеп, әлі де көп тер төгуге тура келеді.  
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Ислам мәдениетінің Сыр бойына келуі және мұсылман 

ренессансына  әл-Фарабидің қосқан үлесі 

 

Әбжет Б.С. ф.ғ.к., доцент 

А.Ясауи атындағы ХҚТУ-і, 

Түркология ғылыми-зерттеу институтының  

жетекші ғылыми қызметкері 

 

Резюме 

Мақалада Сыр бойына ислам дінінің орнығуы және Орта Азия мен Қазақ 

даласынан шыққан ғұламалардың мұсылман ренессансына қосқан үлесі 

туралы сөз болады. Отырар жерінен шыққан Әбунасыр әл-Фарабидің әлемдік 

ғылымның дамуына, Антика дәуіріне өмір сүрген ғалымдардың еңбектеріне 

талдау жасау арқылы ислам философиясын орнықтыру жолындағы атқарған 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/9780710304162
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/9780710304162
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=Digital_object_identifier&action=edit&redlink=1
https://doi.org/10.2307/1773441
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Standard_Serial_Number&action=edit&redlink=1
http://www.worldcat.org/issn/0333-5372
http://www.worldcat.org/issn/0333-5372
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=JSTOR&action=edit&redlink=1
http://www.jstor.org/stable/1773441
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/9965260966
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/9965263221
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/9965822107
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/1871031761
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/9965822549
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/9965324913
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қызметтері туралы баяндауды назарға алады. Сыр бойында қалыптасқан 

мәдени қабаттардың ислам мәдениетінің дамуына қосқал үлесі жайлы сөз 

қозғайды. 

Түйін сөз. Сыр бойы, Отырар, Саманилер әулеті, әл-Фараби, Орта Азия, 

ренессанс.   

         Аннотация 

В статье будет рассказано об установлении исламской религии на берегах 

Сырдарьи и вкладе ученых из Центральной Азии и казахских степей в 

мусульманское возрождение. Рассказывает о роли Абунасыр аль-Фараби из 

Отрара, которую играл в развитии мировой науки, в работе ученых древней 

эпохи, в становлении исламской философии. Они говорят о вкладе 

культурных слоев, сформировавшихся вдоль Сыра и развитие исламской 

культуры. 

            Ключевые слова: Вдоль Сыра, Отырар, Род Самани, Аль-Фараби, 

Средняя Азия, ренессанс.  

 

Исламға дейін де Қазақ жерін мекендеген түрік халықтарының 

мәдениетіне әсер еткен көптеген діндер мен мәдениеттер болған. Жалпы жазу 

мәдениетінің тарихы тым әріден басталатындығы бүгінгі күні ғылымда белгілі 

болып отыр. Түркілердің қолданысында көне дәуірлерден бері қарай бірнеше 

жазу емлесі болған, бірқатар діни ағымдардың ықпалында жазылған еңбектер 

де осы күнге шейін сақталып келді. Кезінде түркі халқының өз төлтума жазба 

мәдениеті орныққан, іргелі мәдениеті мен дүниетанымы қалыптасқан, 

мемлекеттік құрылым жүйесі мен таптық жүйесі реттелген әрі Еуразия 

аймағында сауда нүктелері мен пошта қатынасын жолға қойған, өзгелерге 

ықпал ете алатындай мәдениетті халық болып қалыптасқан ел болатын. 

Түркілердің жазба ескерткіштерінің даму кезеңдеріне ой жібере отырып 

руникалық жазбаның пайда болуы мен жазба мәдениетінің даму дәуірі ұзақ 

жылдарға созылғандығын көруге болады. 

Б.д.дейінгі дәуірлерден бастап Түрік қағанаты тұсына дейін түркілер 

руникалық түркі жазуын пайдаланған болса, Ұйғыр қағанаты тұсынан бастап, 

араб емлесі кіргенге дейін тарихта «найман жазуы», «ұйғыр жазуы» деген 

атпен қалған жазу үлгісін қолданған болатын. Манихейзмді тарату мақсатында 

түркі тілінде жазылған «Хуастуанифт» секілді ұйғыр жазу үлгісімен жазылған 

діни мәтіндерден бөлек «Оғызнама» секілді көптеген шығармалар бізге келіп 

жеткен. Жазудың бұл үлгісі ХҮ ғасырға дейін қолданылғандығы туралы 

деректер ұшырасады. Бұл жазу үлгілерінің тілі көне түркі тіліне жатады. Ол 

турасында профессор Н.Рахмонов былай деп жазады: «Алтын жарық», түркі 

тілдерінің топтастыру кезеңінен бұрынғы, көне түрік дәуіріне (Ү-ҮІІІ 

ғасырларға) тиесілі. Сондай-ақ, жазба жәдігерлер тілі, әсіресе түрік-ұйғыр 

жазуындағы жазба жәдігерлердің тілі қай жағынан алып қарасақ та «Алтын 

жарық» көне түркі жазба әдеби тілге айналған кезеңге жатады. «Алтын 

жарықтан» басқа, түрік-ұйғыр жазуындағы манилік ағымында жазылған жазба 
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жәдігерліктер, құқық жайлы құжаттар, буддалыққа тиесілі «Майтри смит» 

және басқа жанрлардағы жазба жәдігерлердің тілдік ерекшелігі де көне түркі 

дәуіріндегі жазба әдеби тіл негізінде қалыптасқандығын көрсетеді» [1,  17]. 

Түркі мәдениетінің шарықтап гүлденген тұсы әрі ұзақ қолданыста 

болған жазу түрі – ислам діні арқылы кірген араб графикасы болатын. Ислам 

дінін қабылдаған түркі халықтары араб жазуын мың жылдан астам уақыт бойы 

қолданып келгені белгілі (әлі күнге шейін діни оқу орындарында қолданыста 

екендігін де айтуымыз керек. автор). Осы аралықта әлемге әйгілі көптеген 

ғұламалар өз еңбектерін осы араб харпінде жазып қалдырды. Қазақ халқы да 

араб жазуын ХХ ғасырдың басына дейін қолданды, тіпті ел ішінен жиналған 

көптеген қолжазбалар ХХ ғасырдың 60-70-ші жылдарына дейін осы араб 

жазуымен жазылғандығын көрсетеді. Діни қиссалар мен дастандар, шежірелер 

ескі түркі қадим жазуында және кейінгі ХХ ғасырдағы көшірмелердің төте 

жазуда жазылғандығын байқаймыз.  

Мұхаммед пайғамбар (с.ғ.с) Жәбірейіл періште арқылы Алла тағала 

тарапынан жіберілген қасиетті Құран кітабын, ислам дінін алғашында ел 

арасына ауызша таратқандығы белгілі. Мұсылмандар ел билігін өз қолына 

алған тұста Құран кәрімді кейінгі дәуірлерге сол қалпында еш өзгеріссіз 

жеткізу үшін хатқа түсіру қажеттілігі туындай бастады. Осылайша Ислам 

дінінің алғашқы дәуірінде алдымен набатей алфавитіне негізделген жазудың 

түрлері дүниеге келе бастаған. Қазіргі араб жазуының «атасы» болып 

есептелетін, қазіргі жазуға қарағанда түрі де өзгеше, көбіне тік бұрышты 

формаға құрылған геометриялық шрифтке негізделген сол кездегі жазбаның 

бұл түрі – «куфи» жазуы деп те аталған. О баста бұл жазудың қазіргі Ирак 

жеріндегі Куфа қаласынан шыққандығы белгілі. Алғашқы кезеңде куфа 

жазуын Құранның алғашқы нұсқаларын қағазға түсіру үшін, сонымен қатар 

іргетасы жаңа қалана бастаған алғашқы Ислам мемлекетінің архитектуралық 

құрылыстарын айшықтау, безендіру мақсатында қолданылған. 

Құранның алғашқы нұсқасын хатқа түсірген адам деп алдымен Мұхаммед 

пайғамбардың (с.ғ.с) хатшысы болған Заид ибн Сабиттің аты аталады. Алғаш 

арабтарда жазу пайда болған кезде соны меңгерген Заид кейбір сүрелерді 

қағазға түсіре бастаған. Бұл нұсқа Мекке мен Мәдине стилінде 

жазылғандықтан оны «жазм хаты» деп атаған. Ол кезеңде каллиграфия жаңа 

дами бастағанда оның екі түрлі нұсқасы қолданылған. Біріншісі «мукаввар» 

курсив жазуы оның жазылуы оңай болған, екіншісі «мабсут» созылыңқы әрі 

әріптері ұзын болып жазылатындығымен ерекшелген. Бұл екі жазу түрінен 

кейін «ма'ил» жазуы келіп шыққан. Алайда ол кең түрде тарай қойған жоқ, 

оның орнын куфа жазуы басқан болатын. 

Омайидтер әулеті билікке келген соң Әбдулмәлік ибн Маруан патша (685-

705) тұсында алғашқы араб графикасы ресми әліпби ретінде бекітілді. Сол 

патшаның заманындағы белгілі көркем жазу ұстасы Құтб әл-Михрдың 

жасаған графикасы «тұмар» жазу түрі деп аталды және осы жазу стилі 

мемлекеттің ресми жазу формасы ретінде қабылданды. 
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Араб көркем жазу тарихында ерекше орын алатын үш тұлға бар, 

зерттеуші ғалымдардың анықтауынша араб көркем жазуының атасы ретінде 

ибн Муклах (886-940), Ибн әл-Бәууаб (ІІ ғ.) және Йақут әл-Мустасими (13 ғ.) 

аталып, олардың еңбектері бірінші орынға қойылады. Қазіргі көркем жазудың 

тарихы осы үшеуінен басталғандығы айтылады. Осылайша араб жазуы тек 

қана араб жерінде емес, кейінірек өздері жаулап алған парсы, түркі жұртына 

да кеңінен жайылды. Арабтар ислам дінін тарату үшін алдымен араб жазуын 

үйретуді қолға алды. ІХ-ХІІ ғасырларда араб тілі Орта Азияда әкімшілік іс-

қағаздар жүргізетін негізгі тіл ретінде орнықты. Сыр мен Әмудария бойында 

бой көтерген Хорезм, Үргеніш, Самарқанд,Түркістан, Отырар секілді іргелі 

қалалардан шыққан ғұламалар өз еңбектерін негізінен араб тілінде жазды. әл-

Фараби, Әл-Хорезми, Бируни, Ибн-Сина секілді Орта Азиядан шыққан 

ғалымдар мұсылман ренессансына өлшеусіз үлес қосты. 

Сол кезеңде бір ғана Отырар жерінен шыққан көптеген ғалымдар кейін 

Бағдад, Дамаск секілді қалаларға барып араб тілі мен грамматикасын жазуға, 

ислам философиясын өркендетуге аянбай еңбек етті.  

Түркістан аймағы ежелден отырықшылыққа бейімдескен, қалалық 

мәдениеті дамыған, жазба мәдениеті қалыптасқан рухани орталық болғандығы 

белгілі. Ислам дінін қабылдаған соң түркі халықтарының мәдениеті 

айтарлықтар жоғары сатыға көтерілді. Діни қағидаларды терең зерделей 

алатын діни орталықтары бар, арабша, парсышаға жетік имамдар мен дін 

басылары ислам дінін ел ішіне таратып отырды. Дін жолында бар өмірін сарп 

еткен қайраткер рухани тұлғалар да дүниеге келе бастады. Жалпы Орта Азия 

жері мұсылман ренессансына айтарлықтай зор үлес қоса алды. Әлемге әйгілі 

ғалымдар әл-Фараби, әл-Хорезми, Ибн Сина, әл-Жаухари, Бируни секілді 

көптеген ғұламалар дүниеге келді. Әлемнің ең беделді энциклопедияларынан 

Британникада былай деп жазылған: «Орталық Азия Ресей патшалығының 

ішқалпына (оккупация), яғни 1870 жылға дейін Ислам мағарифінің ең 

маңызды орталығының бірі болды. Осы аймақтың адамдары арабша 

классикалық әдебиет жасады. Ислам әлемінің тарихындағы ең мәшһүр 

ғалымдар мен шайырлар, араб немесе парсы тілінде жазғанына қарамастан, 

осы территорияның өкілі болды»[2, 302 б.]. 

Ислам мәдениеті әсіресе, ҮІІ-ХІІ ғасырларда белсенді түрде қарыштап 

дамыды. Әлемге әйгілі көптеген ғұламалар осы дәуірлерде пайда болды әрі 

ислам өркениетін дүниеге паш етті. Бұл кезеңде Отырар мен Бұхарада, 

Үргеніште дүниеге келген ғұлама ғалымдар мұсылмандық ренессанс дәуіріне 

айтарлықтай үлес қосты. «ҮІІ және ХІІ ғасырлардың аралығында, тарихи 

дәуірде шекарасы орасан алып географиялық кеңістікті қамтыған исламдық 

ортағасырлық әлемге осы факторлардың бірқатары тән. Осы қолайлы 

алғышарттардың арқасында ғана, әдетте, Батыс Европадағы қайта өрлеу 

(ренессанс) дәуірімен теңестіретін ислам мәдениетінің ерекше гүлденуі орын 

алды»[3, 20]. 
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Орта Азиядағы білім ошақтары мен мешіт, медреселердің беделі өте 

жоғары болған. Х ғасырдан бастап ХХ ғасырға шейін мәдени байланыстары 

күшті дамыған Сыр бойы қалаларына кезінде жан-жақтан білім іздеп келуші 

шәкірттердің көп болғандығы турасында кезінде белгілі түрколог ғалым Әмір 

Нәжіп өз еңбегінде былай деп тоқталып кетеді: «Культурно-экономическая 

связь народов Поволжья с Средней Азией и Хорезмом в ХІVвеке значительно 

усилилась. Если, с одной стороны, приезжали сюда ученые и поэты из таких 

центров старой культуры как Сыгнак, Сауран, Бухара, Ургенч, Хива и т.д., то 

из городов Поволжья, в частности из Сарая, в свою очередь отправлялись в 

упомянутые города. Молодежь отправлялась учиться в среднеазиатские 

города, в основном в Бухару и Ургенч»[4, 27]. 

Араб халифаты үстемдік құрып тұрған кезеңде Бұхараны билеген 

Саманилер әулеті ислам дінінің өркендеуіне орасан зор үлес қосты. Саманилер 

үкіметінің негізін Әмір Исмаил ибн Ахмет (874-907 жж.) қалады. Өз билігін 

кеңейту үшін Исфиджаб, кейінірек Тараз қалаларын жаулап алады. 

«Саманидтер әулеті қалыптастырған дәстүрлер Таяу Шығыстың барлық 

билеушілері үшін үлгі бола білді. X ғасырда Саманилер билігі жүрген аймақта 

тек грек және сириялық шығармалар аудару дәстүрі жалғасқан жоқ, сонымен 

қатар құнды шығармалар жазылды. Атақты философтар Абу Бакр Мухаммед 

ибн Закария Рази (ол сонымен қатар математика, химия, медицина, 

жаратылыстану салаларында мол мұра қалдырды), Абу Наср Мухаммед ибн 

Мухаммед ал-Фараби және Абу Али ибн Сина Саманидтер кезеңінде ғұмыр 

кешіп, еңбек етті. Ибн Сина (980-1037) Самани әміршісін емдеп жазғандықтан 

қолжазбалар жинақталған мемлекеттік қоймаға кіріп, зерттеу жұмыстарын 

жүргізу құқығына ие болды. Ол 18 жасында сол кезде ғылымның бәрін де 

меңгерді. Ибн Сина шамамен 450 ғылыми еңбек жазған, оның 238-і бізге жетті 

/7/. Саманилер заманында ғылымның түрлі салалары математика мен 

астрономия, медицина қанат жайды, география ғылымы да шарықтау шегіне 

жетті. Исмаил Самани сарайының уәзірі Жейхани көрші елдер географиясы 

туралы кітап жазды. Өкінішке орай, әлем тарихында өзіндік із қалдырған 

Саманилер әулетінің ғұмыры ұзақ болмады»[5].  

Мұсылман ренессансының өркендеуіне бір жағы сол дәуірде ислам 

дінінің артықшылығын ғылыми жағынан дәлелдеу үшін христиан, манихей, 

будда секілді діни ұйымдардың ғұламаларымен сөз таластырғанда ислам 

философиясының ғылыми бағыттарын тереңдету, ғылымның басқа салаларын 

да терең игеру ісі Самани мемлекетінің күн тәртібіне қойылған маңызды 

мәселе ретінде алға шыққан еді. Бұл бағытта жоғарыда аты аталған ғалымдар 

қажырлы еңбек етті. Әл-Фараби Антика дәуірінің философтары Сократ, 

Платно, Аристотель еңбектерін өз бетінше аударып, олардың дүниетаным 

жайлы ойларын жан-жақты түсіндіріп берді. Әл-Хорезми алгебра мен 

математика саласында өнімді еңбектер жазды. Бируни астрономия саласында 

бұрын-соңды күн жүйесіне қатысты ешкім айтпаған үлкен жаңалықтарды 

дүниеге әкелсе, Ибн-Сина медицинаның атасына айналды. 
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Әл-Фараби ислам әлеміндегі жан-жақты білім иесі әрі энциклопедист-

ғалым болып қалыптасты. Оның еңбектері сол дәуірдің өзінде-ақ грек тіліне 

аударылып, Еуропа әлеміне танымал болған еді. «Орта ғасырлар заманында да 

әр түрлі үлгіде жазылған көптеген энциклопедиялар дүниеге келген. Бабамыз 

Фараби бұл тұрғыда да қарап қалмаған, өзінің ең атақты шығармаларының бірі 

«Ғылымдар энциклопедиясы» деп аталатын трактатын жазған. Фарабидің бұл 

еңбегінің ғылым тарихында алатын орны ерекше үлкен. Бұл трактат 

«Ғылымдар энциклопедиясы», «Ғылымдар реті», «Ғылымдар 

класификациясы» т.б. аттармен Шығыс пен Батыс елдерінде өте ертеде-ақ 

мәлім болып, одан көп ғұламалар тәлім алды. Европа ғалымдары да бұл 

еңбекпен өте ертеден таныс. Фарабидің «энциклопедиясы» сонау ХІІ 

ғасырдың өзінде-ақ арабшадан латын тіліне екі рет аударылған»[6, 54]. 

Әл-Фараби жан-жақты ғылымның салаларының дамуына өзіндік үлесін 

қосып қана қоймай әлем жұртшылығының қайырымды қоғамда өмір сүруін де 

армандап өтті. «Қайырымды қала тұрғындары» атты трактатында мәдениеті 

дамыған қалада тұру үшін адамның бойында қандай ізгіліктер орын алуы 

керек, ел билеген патша дана болумен қатар парасатты әрі әділ болуы 

керектігін, адам бақытқа кенелу үшін оған не қажет екендігін, тек қана 

материалды құндылықтар емес, рухани байлықты басты орынға шығару 

арқылы адам бұл дүниедегі орнын анықтай алатындығын түсіндіреді. 

Өз елінен жырақта жүріп күн кешкен ғалым өз елін сағынып көптеген 

өлеңдар да жазған. «Музыканың үлкен кітабы» деген әлемге әйгілі трактатын 

жазуына да оның елге деген сағынышы, өз халқының ақындыққа бейімдігі де 

көп әсер еткен болса керек. Елімізде «әл-фарабитану» ғылыми енді қанат 

жайып келеді. Оның көптеген шығармаларын араб, грек тіліндегі 

нұсқаларынан тікелей қазақшаға аударуды қолға алатын кез де жетті. 

Ғалымның жастарды білімге тәрбиелеу жолындағы тәрбиенің алатын орнына 

айрықша тоқталуының өзінде үлкен мән жатыр. Жалпы жас ұрпақтың 

тәрбиесіне көңіл бөлгенде әркезде де әл-Фараби, Ясауи, Абай, Шәкәрім секілді 

ұлы бабаларымыздың артында қалдырған өсиеті мен үлгі-өнегесін бойымызға 

әрдайым сіңіре беруіміз керек. Мыңдаған жылдар бойы күллі адамзат 

баласына рухани азық болған осындай ұлы бабаларымыздың даналығы мен 

өсиеті әрбір өскелең ұрпағымыздың бойынан да көрініп тұруы тиіс. 
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Әл Фарабидің өнердегі орны 
 

Оспанов.Б.Ж.  Өнертану кандидаты, доцент м,а.  

Тажиметов.Б.О.  аға оқытушы 
                  ХҚТУ, «Орындаушылық өнер» кафедрасы 

Түркістан қаласы 

 

          Елімізден шыққан талай ойшыл тұлғалар Шығыс пен Батыс мәдениетін 

тең меңгеріп, өз шығармаларын көптеген тілдерде жазып, кейінгі ұрпаққа 

қалдыра білді. Олардың ішінде аты әлемге танылғандары да аз емес. Солардың 

бірі бәрімізге танымал, Әбу Насыр әл - Фараби. Х - ХI ғасырларда бой 

көрсеткен Орта Азия ренессансы бiр ғана философия, медицина, 

астронология, география, физика, математика, әдебиет ғана емес, музыка 

өнерiне де қалам тартқан. 

Саманилер заманында музыка өнерiн айрықша 

бағалаушы ғалымдар шоғыры туып, музыка теориясы туралы iлiм 

қалыптасқан. әл - Фараби, Ибн - Сина, әл - Хорезми сияқты көптеген 

энциклопедист ғалымдар музыка өнерін ғылыми тұрғыдан сипаттап зерттеген. 

Әбу Насiр әл - Фарабидің еңбектерi туралы А. Машанов, А. 

Көбеев, М. Хайруллаев, Ә. Қоңыратбаев, Х. Сүйiншәлиев және  

т.б. көптеген ғалымдар зерттеулер жазды. 

Профессор Әбсаттар Дербісәлі «Отырар мәдениеті және Отырарлық 

ғалымдар» деген еңбегінде осы өңірден шыққан 27 ғалымдармен қоса 

Фарабидің де атын атайды. Бұл iзденiстердiң бәрi елiмiздегi фарабитану 

iргетасын қалады. Оның ғылымдағы сара жолы мен iзденiстерi М. 

Хайруллаевтың еңбегiнде де тиянақты түрде баяндалған.  

Әл – Фараби музыкатану бағытына баға жетпес үлкен үлесін қосқан. Ол 

жаңа музыкалық аспаптарды ойлап тапқан керемет музыкант, сазгер, ірі 

музыка теоретигі. Әл – Фараби ойлап тапқан музыкалық аспаптардың аттары 

әртүрлі соның ішінде «уд» деп аталатын аспап та бар. Әл – Фарабидің 

сазгерлік қызметіне тоқталғанда оның кейбір музыкалық шығармалары Иран 

мен Шығыс елдерінде бүгінгі күнге дейін орындалады. 

Әл – Фарабидің басқа көптеген салалармен қоса жалпы музыка 

теориясына қосқан үлесі батыстық зерттеушілер тарапынан өз бағасын алған. 

Еуропадағы әл - Фараби музыкатанушылықтың  дамуында үлкен ықпалын 

тигізгендігін атап айтады. Қ.Сартан әл – Фараби музыкатанушылық саласында 

да «өз заманының Европа теорияларынан әлдеқайда алда еді», -  деп  көрсетеді.  

Француз арабтанушы ғалым Карра де Воо әл - Фарабидің музыка 

өнеріндегі еңбеңін бағалай келе былай дейді: — «Әл – Фараби тамаша 



15 

 

музыкант еді. Біз оның Шығыс музыка теориясы бойынша ең маңызды 

еңбектері үшін оған алғысымызды білдіреміз» — деп жазған. Келесі 

еңбеңінде: Ол бір мезгілдің өзінде әрі орындаушы- музыкант, әрі сазгер 

болған. Оның дарындылық қабілетіне Сайфутдәулет таң қалған. Дәруіш 

Мәулендер әлі күнге дейін авторы әл – Фараби деп есептелетін ежелгі әндерді 

орындаған.  

Әл – Фарабидің музыка мұрасына арналған еңбеңінде: «Кітап әл мусиқи 

әл кәбир» еңбегінің құндылығы оның жалпы, терең идеяларында емес, әл – 

Фараби дәуірінде ортағасырлық «мұсылман» Шығыс мәдениетінің өркендеу 

кезеңінде музыка өнерінің жағдайы туралы да кең ақпарат берілген. 

Әлемде төрт  көрнекті философ ғалым болған. Олардың екеуі исламға  

дейін өмір сүрген олар: Аристотел және Александр (Афродизиский), екеуі 

ислам дәурінде өмір сүрген Әбу Насыр әл Фараби және Әбу Әли Ибн Сина.  

Фараби белгілі аудармашы Әбу Башир Маттамен бірге Аристотелдің 

еңбектерін аударып оған өте білікті түрде тұжырымдама  жазып байытқан. 

Осы еңбектері нәтижесінде оған «әл – Муәллим әс - сани» («Екінші ұстаз») 

және «Шығыс Аристотелі» атауы берілді. 

Әбу Әли Ибн Сина Әл - Фарабидің шығармаларын өте көп пайдаланған. 

Ибн Сина:  Алғашқы орта ғасырдың ұлы ғалымы өз заманының алдыңғы 

қатарлы философиялық ойдың негізгі қағидаларын шығармашылық 

жұмысында көрсеткен әлемге әйгілі ойшыл, философ, физик, математик, 

социолог, астроном, ботаник, лингвист, логика, музыка зерттеушісі Әбу 

Насыр әл – Фараби болған. 

Әбу Насыр Мұхаммед, Ибн Мұхаммед Ибн Ұзлағ, Ибн Тархан әл - 

Фараби ат – Түркі 873 жылы Арыс өзенінің Сырдарияға құйылатын 

сағасындағы  Фараб деген жерде туылған, дәлірек айтатын болсақ Фараб 

қаласында (қазіргі таңда Түркістан облысындағы Отырар қаласының 

маңайындағы ортағасырлық қала).  Түрік қолжазбаларының біріндегі жердің 

атауы. Туған жері Отырарды арабтар (Барба) Фараб деп атағандықтан 

Фарабиды Әбу Насыр әл - Фараби, яғни Фарабтан шықан Әбу Насыр деп  

атаған. Оның әкесі әскери қолбасшы болған.  Әбу Насыр бала күнінен ғылымға 

өте үйір болып алғашқы білімді өз елінде алды. Сол заманда Отырарда аса бай 

кітапхана бар еді. Ежелгі қолжазбадағы мәліметке қарағанда Мәуереуннахрда 

балаларды 5 жасынан бастап түрлі өнеркәсіп пен ғылымға үйрете бастаған. 

Сол себептен Орталық Азиядан өте көп ғалымдар шыққан. 

Әл - Фараби өз тіліне қоса парсы, грек, араб және т.б. тілдерін үйренді. 

Ол тағы санскрит (ежелгі үнді тілі) тілін үйреніп оны жақсы меңгерген.  

Әл - Фараби өз білімін одан сайын толықтыру мақсатында Самарқанд, 

Бұқара, Герат,  Газна, Харрон, Шам және көптеген мұсылман елдерінде болып 

білім алған соң араб мәдениетінің орталығы Бағдатқа аттанады. Ол Бағдатта 

біршама уақыт өмір сүрген. Араб тілін өте жақсы білетін, философия, логика 

және діни ілімдерге де қызығушылығы болған. 950 жылы Дамаскіге жақын 
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ауылдардың бірінде қайтыс болып сол жердегі «Баб әс - Сәғир» зиратына 

жерленген. 

Әл - Фараби философия, логика, теология, этика, саясат, астрономия, 

химия, музыка және басқа ғылымдарға арнап ондаған кітап жазған. Оның 

музыка туралы жазған кітабы ислам мәдениетінде ең алғашқы арабша кітап 

болған. Негізінен әл – Фарабидің 260тан астам ғылыми еңбегі бар.  

 «Рисала фий Әъзаил Инсән»,  

«Рисала фий Әъзаил - Һайуан»,  

«Рисала фир – Радди әлә Жәлинус фимә нәкәзә фиһә Аристотелис», 

«Китәбун фий Әраи әһлил Мәдинәтил фәзилә»,  

«Тәлъийқат», 

«Рисала фий Тәһсилис сәадәт», 

«Рисала фий уюнул - мәсаил»,   

 «Рисала әл - Муфәррақәт», 

«Рисала фий Мәснил әқл» және т.б. 

 Әл-Фараби өзінің философиялық қызметінде Платон мен Аристотелдің 

сонымен қатар, грек философиясы мен Ислам діні ұғымдарын үйлестіруге 

тырысады. Ол ислам дінін бекем ұстанатын. Платон мен Аристотелдің жолына 

ұқсас философиялық жолдың негізін қалаушы мұсылман философ ғалым 

болған. 

Платонның да музыка туралы айтқан пікірі:  «Мемлекеттің күш – 

құдіреттілігін байқау үшін ол мемлекеттің орындайтын музыкасы қандай, 

үндестігі қандай және ырғағы қандай екендігіне тікелей байланысты», - деген. 

Платон мен оның ізбасарлары мемлекет үшін адамның биік шыңдарға қол 

жеткізуіне  септігін тигізетін музыка қажет деп есептеген. 

           Әл-Фараби үнемі әлемнің құрылымын зерттеуге ұмтылды. Ол алғаш 

рет, Жаратушының бар екендігіне ғаламды дәлел ретінде келтірмей, жалғыз 

ақыл – оймен дәлелдеудің жаңа әдісін тапты. Ол барлық нәрселерді екіге – 

ужуди мүмкин және ужуди уәжіпке жіктейді. Мүмкинул ужуд әлемдегі 

жаратылыстар болып, олардың бар болуы мүмкін болғанындай, болмауы да 

мүмкін. Яғни кейбіреулері жоқ болып орнына басқасы пайда болады. 

Басқа күштің әсері нәтижесінде өзгереді және алмасады. Бұл өзгерістің 

соңғы нүктесі болу керек. Тап сол соңғы нүкте барлық  мүмкинул ужудтардың 

барып тірелетін нүктесі уәжибул ужуд - ужуди уәжіп болған, ол болмаса басқа 

жаратылыстар болмайтын зат. 

Әл - Фараби ғаламның жаратылуы туралы, нәпсі, ақыл, 

нубууат(пайғамбарлық) және сенім мәселелеріне қатысты философиялық 

зерттеулер жүргізген.  

Музыканың теориясы мен тарихы жөніндегі зерттеулерінде әл - 

Фараби көптеген ойшылдардан асып түсті.   

Музыкалық аспаптардың шығу тегін табиғаттағы дауысқа балап соны 

қайта жаңғыртумен байланыстырады. Мысалы, құмның сусылы, үңгірлерде 

желдің уілдеп соғуы, қамыстың сыбдыры т.б. Үскірік аспабының аталуы 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB-%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB-%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8
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желдің үскіріп соғуына байланысты туған. Ал, ұрып ойналатын аспаптар 

негізінен ағаш пен көн теріні, сүйекті пайдалану негізінде дамытқан. 

Мүйізден, қамыс сабағынан үн шығару үрлеп тартылатын аспаптардың 

бастамасы болған. Шығаратын үнінің ақырын немесе қатты естілуіне, сондай-

ақ сыр-сипатына қарай күнделікті тұрмыста түрліше дамып отырған. Үрлеп 

тартылатын аспаптардың ащы даусын және ұрып ойналатын аспаптардың 

күшті даусын ұрыстарда, аңға шыққанда, шамандардың бақсылық құру 

кездерінде пайдаланған. Кейбір үрлеп тартылатын және 

ішекті аспаптарда музыканттар құстың сайрауын, аңдардың ақыруын, 

табиғатта болатын басқа да түрлі дауыстарды шебер сала білген, сондай-ақ 

әншінің салған әнін айнытпай келтірген. Әл-Фараби орта 

ғасырларда негізінен вокалдық музыканың дамуына үлесін қосқан. 

Әншілер шертіп ойналатын және ысқышты аспаптардың ішектерін бір 

сарынмен даңғылдатып сүйемелдей отырып ән салған. Аспаптар қарапайым 

болғандықтан оларда ойнау мүмкіншіліктері де шектеулі болған, сондықтан 

әншінің, мың құбылтқан әндерін сүйемелдеуге бұл аспаптар жарамаған. 

Әл-Фараби адамның даусын ең жетілген және табиғи аспапқа балаған, 

басқа көне аспаптардың бәрі жетілдірілмеген деп санайды да, оларды 

аспаптың жасанды түрлеріне жатқызады. Әл-Фараби бірінші «Қанун» деп 

аталатын асбапты ойлап тапқан. 

Сонымен қатар арфаның шығу тегі садақ деп жазады. Әуелгі кезде оған 

екі ішек қана тағылған, кейін он үшке дейін жеткен, жаңғырық шығаратын 

шанақ пен құлақтар орнатылған. Әл-Фарабидің айтуынша, көне арфаның басы 

мен шанағы аққудың бейнесінен аумайды екен, ал шығаратын даусы аққудың 

қиқулаған үніндей болыпты. Арфа тектес көп ішекті аспаптың диапазонын 

кеңейту мақсатында  ішектің санын көбейту керек деп тапқан. Оның ойлап 

тапқан музыкалық аспаптың аттары әртүрлі. 

Үрлеп тартылатын: най, сыбызғы, қыпшақ. 

Ішекті: уд, чанг, рубаб, шахруд, домбыра, дутар, қобыз, танбур, қанун. 

Ұрып ойналатын: нағара, тыйбл, дойра және басқалар. Ол тапқан 

аспаптардың кейбірлері қазіргі таңда жоқ немесе өзгеріске ұшыраған. 

Оның музыка iлiмi, оның теориялық негiздерiне арналған 

бiрнеше еңбектерi болған. Солардың бастылары – «Музыканың ұлы кiтабы», 

«Музыка ғылымы туралы пiкiрлер», «Ғылымдар классификациясы», 

«Ырғақтар классификациясы туралы кiтап». Фарабидiң музыкалық мұрасы 

туралы Т. С. Вызго, А. Б.Джумаев, А. Ирисов, Д. Рашидова, П. Раджабов, А. 

Сагадеевтер азды-көптi пiкiрлер айтқан. Кейін О. Матякубовтың «Фараби об 

основах музыки Востока» деген күрделi тарихи-теориялық еңбегi жарыққа 

шықты. Онда Фараби мұрасы ортағасырлық музыка мәдениетiмен тығыз 

байланысты зерттеген. Олардың арасында «Музыканың үлкен кітабы» еңбегі 

кең таралған. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0_%D2%93%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0_%D2%93%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BD%D1%88%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%84%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D0%B7%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%BF%D1%88%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B7
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Әл – Фараби өзінің осы кітабында музыка жайлы кең анықтама берген, 

оның негізгі ұғымдарын және де музыкалық шығармалардың мән-мазмұнын 

айшықтайтын элементтерді түсіндіреді.  

Сарапшылардың әлемдік музыка өнерінің дамуы жолында әл – 

Фарабидің музыкалық мұрасының рөлі туралы айтқан пікірлері:  Әл – 

Фарабиге дейін музыка теориясымен әл -Кинди айналысқан. Алланың бар 

екендігін және бір екендеген ақыл – ойыменен дәлелдеген ғалым Кинди 

болған. Ғылыми тарихшы Қ.Сартан «Әл - Кинди алғашқы мұсылман 

музыкатанушысы болған және оның кейбір шығармаларында «окондтар 

жазбасы бар», — деп көрсетеді.  

Әл – Фарабидің еңбегі оған дейін шығарылған жұмыстардан жоғары 

болып қана қоймай Шығыс және Батыста музыка теориясының дамуын 

бірнеше ғасырға дейін белгілеп берді. XV ғасырдың музыка теоретиктерінің 

бірі Шығыстың белгілі ақыны және ойшылы Абдурахман Жами өзінің Музыка 

туралы трактатында Әл – Фарабиді үлкен музыкатанушы ғалым ретінде тілге 

алады. 

Әл - Фарабидың «Музыканың үлкен кітабы» («Китаб әл-мусики әл-

кабир») деп аталатын еңбегі 1967 ж. Каирде Махмұд Ахмад Хафийдің 

редакциясымен жарық көрді. «Музыканың ұлы кiтабы» кеңестік дәуірде де 

зерттелді. А. Көбесов трактаттың көптеген тарауына түсiнiктер жазып шыққан 

болса, жеке тараулары орыс тiлiнде жарық көрдi. Фарабидiң музыкалық-

эстетикалық көзқарасы туралы зерттеулер жарыққа шыға бастады. Осының 

бәрi Фарабидiң музыкалық мұрасын зерттеуге жол ашып отыр. 2008 жылы 

Фарабидің 66 музыкалық трактаты «Музыка туралы үлкен кітап» деген 

атаумен тұңғыш рет қазақ тілінде жарық көрді. 

 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1. «Қазақстан» ұлттық энциклопедиясы,  Алматы, 1998 ж. 6-том 

2. «Көне мәдениет жазбалары» Т. Қоңыратбай. Ә. Қоңыратбай.  Алматы, 

1991 ж. 

3. «Орта ғасырдағы музыка мәдениеті»  М.Ахмедов. Ташкент, 2013 ж. 

4. «Қазақ музыкасының тарихы» Т. Қоңыратбай. Алматы, 2011 ж. 

5. «Ақида ілімі және оған байланысты мәселелер» Шейх Мұхаммед 

Садық.Ташкент, 2013 ж. 

6. http://www.ferlibrary.uz/abu-nasr-forobiy 

7. https://arboblar.uz/uzkr/people/abu-nasr-farabi 
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Әбу Насыр әл-Фараби  еңбектеріндегі жаратылыстану бағыты туралы 

 

PhD Тойжигитова Баян Бойтаевна 

Түркістан қаласы, Қожа Ахмет Ясауи атындағы 

 халықаралық қазақ-түрік университеті   
 

Аңдатпа. Бұл мақала ұлы ойшыл, Аристотельден кейінгі екінші ұстаз, 

өз заманындағы өнер-білімнің ең асылын таңдап ала біліп, өз дәуірінің 

шынайы энциклопедиясын жасап берген – Әл-Фарабидің өмірі, ғылыми мол 

мұрасы және жаратылыстану ғылымдары бойынша жазылған философиялық 

еңбектеріне арналған. Жаратылыстану ғылымдарынан әсіресе математика, 

география, геометрия, оптика, статика, механика, материя және форма, 

кеңістік және уақыт, қозғалыс және тыныштық ұғымдары қарастырылған 

«Музыканың ұлы кітабы», «Вакуум туралы трактат», «Ғылымдар 

энциклопедиясы», «Физика негіздері» еңбектеріне шолу жасалған.  

Түйінді сөздер: философ, зерттеуші, вакуум, материя, бостық, физика. 

  

Шығыстың ғұлама ойшылы Әбу Насыр Әл-Фараби – ортағасырлық 

ғылымдардың қай саласында да үздік білімнің иесі, энциклопедист ғалым 

ретінде даңқы шыққан ғұлама-ойшыл. Ол 870 жылы бүгінде Отырар аталатын, 

Арыс өзенінің Сырға барып құятын сағасындағы Фараб қаласында дүниеге 

келген. Фарабидің толық аты-жөні Әбу-Насыр Мұхаммед Иби Мұхаммед ибн 

Ұзлағ ибн Тархан Әл-Фараби. Әл-Фараби түрік тайпасының дәулетті 

отбасынан шыққаны бізге мәлім, бұған дәлел оның толық аты жөнінде 

"Тархан" деген атаудың болуы. Туған жері қазақтың ежелгі қаласы Отырарды 

арабтар Барба-Фараб деп атап кеткен, осыдан барып ол Әбу Насыр әл-Фараби, 

яғни Фарабтан шыққан Әбу Насыр атанған. Сол тұста өмір сүргендердің 

қалдырған жазбаларына қарағанда, Отырар қаласы IX ғасырда тарихи 

қатынастар мен сауда жолдарының торабындағы аса ірі мәдениет орталығы 

болған [1]. 

  Әбу Насыр бала күнінен ғылымға үйір болып өсті, оның бақытына қарай 

сол заманда Отырарда аса бай кітапхана бар еді. Әл-Фараби парсы, грек 

тілдерін үйренеді, осы тілде ғылыми трактаттар оқиды. Фараб пен Бұқарада 

бастапқы білім алған соң Әл-Фараби өз білімін жетілдіру мақсатында 

мұсылмандардың үлкен мәдени орталықтары – Бұхара, Мерв, Хорран, 

Александрия, Каир, Дамашықта болады әрі қарай Бағдатқа аттанады. Әл-

Фарабидің көп жылдар бойғы тұрған екінші отаны сол кездегі барлық араб-

мұсылман елдерінің мәдени астанасы Бағдад қаласы болды. Мұнда ол 

алдыңғы қатарлы мұсылман және ежелгі дәуір ғалымдарының шығармаларын 

оқиды, Шығыстың көрнекті ғалымдарымен араласып, уақыт өте олардың 

арасынан озық орын алады. Өзінің терең білімі мен қабілеті, жоғары адами 

қасиеті, озық ойының арқасында, осы Бағдадта «Муаллим ассана», яғни 

«екінші мұғалім» атанады. Шығыста Аристотельдің «бірінші» екені белгілі. 
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Алайда жамандардың өзінен білімді адамды көре алмаушылығы Әл-Фарабиді 

Бағдадтан кетуіне мәжбүр етті. Өмірінің соңғы жылдарын ұлы ғалым Алеппо 

мен Дамаскіде өткізді. Бұл жерлерде Әл-Фараби жергілікті әкімдердің сыйы 

мен рақымшылығына бөленді, алайда осыған қарамастан, ол билеуші 

сарайында қалмады. Ғалым өзінің қарапайым еңбек ақысымен өмір сүріп, 

Дамашықта 80 жасында қайтыс болады [2]. 

Әл-Фараби – әлемдік деңгейдегі ойшыл, ғалым. Әл-Фарабидің ой-өрісі 

сол кезеңдегі әйгілі ғылым мен мәдениет салаларының бәрін қамтыды. Ол 

астрономия, логика, музыка теориясы және математика, социология және 

этика, медицина және психология, философия және құқық, өнер мен әдебиет, 

поэзия және музыка бойынша еңбектер жазды. 

Фараби «Ізгі қала тұрғындарының көзқарастары туралы трактат» атты 

еңбегінде адамның өзін танымақтығы жөнінде айтылатын ойларын «өсімдік 

жаны», «хайуан жаны», «адам жаны» деп жүйелейді. Адам жанына 

(интеллект), оның ішкі және сыртқы сезім мүшелеріне (хауас) талдау бергенде 

жүрекке үнемі шешуші мән беріп, ерекше даралай көрсетіп отырады. Жалпы 

жан қуаты жөніндегі танымға бұлай қарау мешаиын (перепатетиктер) 

мектебіндегілерге тән құбылыс. Бұл жөнінде Әл-Фараби мен Абайдың ой 

қорытулары сабақтас, өзара іліктес келеді. Әл-Фараби «Жүрек – басты мүше, 

мұны тәннің ешқандай басқа мүшесі билемейді. Бұдан кейін ми келеді. Бұл да 

басты мүше, бірақ, мұның үстемдігі бірінші емес» (Әл - Фараби. 

Философиялық трактаттар. -А. , 1973, 289-6.), - деп, жүрекке шешуші мән бере 

қараса, Абай да: «Сен үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім депті. Бірақ, сонда 

билеуші жүрек болса жарайды» деген тұжырымға келеді. Бұдан екі ұлы 

ойшылдың да жүрек жөніндегі танымдарының негізі бір екені, тек баяндау 

түрі басқаша берілгені көрінеді [3]. 

Әбу Насыр Әл-Фараби өз заманындағы ғылымның барлық салаларынан, 

әсіресе, математика, астрономия, физика, жаратылыстану ғылымдарынан көп 

мұралар қалдырды. “Ғылымдар тізбегі” деген еңбегінде сол кездегі ғылымды 

үлкен бес салаға бөледі: 1) тіл білімі және оның тараулары; 2) логика және 

оның тараулары; 3) математика және оның тараулары; 4) физика және оның 

тараулары, метафизика және оның тараулары; 5) азаматтық ғылым және оның 

тараулары, заң ғылымы және дін ғылымы. Ғалым бұл ғылымдардың бәрінің 

пәнін анықтап, қысқаша мазмұнына тоқталады. Әбу Насыр Әл-Фараби 

математик ретінде өзара тығыз байланысты үш салада еңбек еткен. Олар: 1) 

математиканың методологиялық мәселелері (математикалық ғылымының 

пәні, негізгі ұғымдары мен әдістерінің шығу тегі), 2) математикалық 

жаратылыстану, 3) математиканың кейбір нақты тарауларын жасауға қатысуы. 

Әбу Насыр Әл-Фараби математиканы жеті тарауға бөледі (арифметика, 

геометрия, оптика, астрономия, музыка, статика, механика — әдіс айла 

жөніндегі ғылым). Ол — алгебраны математиканың дербес бір саласы ретінде 

қарастырып, алгебра пәнін алғаш анықтаған оқымыстылардың бірі. Осыған 

байланысты Әбу Насыр Әл-Фараби сан ұғымын оң нақты сан ұғымына дейін 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BC_%D0%BC%D2%AF%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%AF%D1%88%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D1%82%D1%96%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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кеңейту туралы аса маңызды идея ұсынды. “Ғылымдардың шығуы” деп 

аталатын трактатында математиканың шығу тегі мен себептерін ашуға 

тырысады. “Евклидтің бірінші және бесінші кітаптарының кіріспелеріндегі 

қиын жерлерге түсініктеме” деп аталатын еңбегінде математиканың 

методологиялық. мәселелері жөнінде құнды пікірлер айтқан. Ол ұзақ уақыт 

мінсіз, мүлтіксіз саналып келген Евклид “Негіздерін” сынауға, өңдеуге, 

түзетуге болатынын іс жүзінде көрсетіп, математиктерге дұрыс жол сілтеген. 

Әбу Насыр Әл-Фараби математиканың философиялық ірге тасын қаласумен 

қатар, оны табиғат құбылыстарын зерттеуге батыл қолданудың қажеттігін іс 

жүзінде танытты. Әбу Насыр Әл-Фарабидің пікірінше, математика анық, 

ақиқат білімді береді және басқа ғылымдардың дамуына күшті ықпал 

жасайды. “Астрологиялық болжамдарда не дұрыс, не теріс” деп аталатын 

еңбегінде ол ғылыми астрологияны астрономиядан бөліп қарап, 

Аристотельдің логикалық шығармаларында айтылған қағидалар мен 

жаратылыстану ғылымдарының жетістіктеріне сүйене отырып, белгісіз, 

кездейсоқ құбылыстарды алдын ала болжауға болатынын немесе 

болмайтынын ажыратуға тырысады [4]. 

Фараби Аристотель еңбектерін барлық қырынан зерттей отырып, өзі де 

жаратылыстану ғылымдарымен көп айналысып, математикалық, 

жаратылыстану саласында ірі еңбектер жазған. Ол ғылымның көп салаларын 

меңгеріп, тамаша табыстарға жеткен. Әл-Фараби музыка жайлы күрделі 

зерттеулер жүргізді, математикада үлкен жаңалыктар ашты, астрономия 

жайлы зор еңбектер қалдырды, физика ғылымын жаңа идеялармен байытты, 

медицина, химия, минерология тәрізді жаратылыстану ғылымының маңызды 

салалары бойынша еңбектер жазды. Фарабидің метафизика, тіл ғылымы, 

логика, психология, география, этика т.б. ғылымдар жайлы жазғандары өз 

алдына бір бөлек дүние. 

Әл-Фарабидің жаратылыстануға қатысты мұрасы табиғатты тәңірінің 

туындысы деп есептейтін ортағасырлық жаратылыстануға тән көзқарастармен 

тамырлас болып келеді. 

Фараби Аристотельдің философиясына түсініктемелер жаза отырып, өз 

тарапынан да «Ғылымдардың шығуы», «Ғылымдар энциклопедиясы немесе 

тізбегі», «Кемеңгерлік меруерті», «Ізгі қала тұрғындарының көзқарасы», 

«Музыканың үлкен кітабы», «Философияны аңсап үйрену үшін алдын ала не 

білу қажеттігі жайлы», 42 «Ақылдың мәні туралы», «Әлеуметтік-этикалық 

трактаттар», «Философиялық трактаттар», т.б. сол сияқты көптеген 

философиялық еңбектер жазған [5]. 

Фараби трактаттары бүгінгі күнге дейін ең жоғары бағаға ие болып 

кедеді. Фараби геометриясын бүкіл ғылыми жаратылыстану-философиялық 

ойлаудың негізгі іргетасы ретінде қарастырған. Бұл идеяны ол «Философияны 

меңгерудің қажетті шарттары туралы» трактатта анық баяндаған. Фарабидің 

аса танымалдығын астроном және астролог ретінде пайдаланды; бұл 

ғылымдарды арифметикамен, геометриямен, музыкамен қатар жоғары 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D2%93%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%B8%D2%9B%D0%B0%D1%82
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педагогикалық ғылым санатына жатқызған. Фарабидің физика және жалпы 

жаратылыстану бойынша еңбектері белгілі. Жалпы физикалық және табиғи 

құбылыстарда ол эксперимент қою қажеттілігін атап көрсетеді. Оның 

әлеуметтік-экономикалық мәселелерге, математика, философияға арналған 

трактаттары осы күнге дейін өзінің ғылыми маңыздылығымен құнды. Ол 

математиканы қолдану негізінде табиғат құбылыстарының сырын жазып 

шығуға болады деп тұжырымдаған. Фарабидің пікірінше математика адамның 

білімін тереңдете түседі, әрі басқа ғылым салаларының дамуына тікелей әсерін 

тигізеді.Оның математикалық трактаттары осы замандағы математика ілімінің 

негізі болып табылады. эстетика, лингвистика, логика, денсаулық сақтау, 

музыка зерттеу салаларында терең білім алған. Ол ғылымның осы 

салаларында 160-қа тарта трактаттар жазған. Ғылымдар жүйесінде Әл-Фараби 

жаратылыстану-математика ғылымдарына зор көңіл бөледі. «Ғылымдардың 

шығуы» деген еңбегінде ғылымды нақты және абстрактылы, сондай-ақ 

теориялық және практикалық деп бірнеше түрлерге бөліп қарастырса, 

«Ғылымды классификациялау және анықтау» деген еңбегінде ғылымда тіл, 

логика және математика саласын жалпы үш түрге топтап, олардың 

әрқайсысын жеке-жеке бөліп көрсетеді [6]. 

Фараби географияға үлкен көңіл бөлді. Саяхатшы ретінде ол Қазақстан 

мен Орта Азияның, Таяу Шығыстың, Африканың көптеген мәдени және 

ғылыми орталықтарында болды. Ол Отырар, Талас, 13 Шаш, Самарқанд, 

Бұхара, Хиуа, Кабул, Бағдад, Дамаск қалаларында өмір сүріп, жұмыс 

істегендігі құжаттардан белгілі. Ол болған барлық елдер мен қалаларда 

Фараби жаратылыстануды үйренуші, географ және астроном ретінде өлкені 

зерттеумен, жердің координаттарын анықтаумен және т.б. айналысты. 

Жаратылыстану ғылымына Фараби үлкен мән берді. Ол былай деп жазды: 

«табиғат туралы ғылым бай және педагогикалық ғылымдардан гөрі кең 

көлемде» («Ғылымның шығу тегі туралы» трактаты) [7]. 

Әл-Фарабидің жаратылыстануға қатысты мұрасы табиғатты тәңірінің 

туындысы деп есептейтін ортағасырлық жаратылыстануға тән көзқарастармен 

тамырлас болып келеді. Ғалым рухани күш табиғатын анықтауға көп мән 

берген. Ол өзінің «Даналық негіздері» атты еңбегінде адам табиғатының 

қасиеттеріне қарай оның сыртқы және ішкі дүниесінің бар екенін айтады. 

Қоршаған ортаның құбылыстарын тани алатын физиологиялық дене 

құрылысы мен бітім болмысын құрайтын сыртқы тән сезімдері ішкі дүниеге 

де әсерін тигізеді. Ал ішкі құпия дүние дегеніміз - адамның рухани күштері. 

Өз кезегінде, даму процесінің үш түрі бар. Ол адамның, жануардың және 

өсімдіктің дамуы. Дамуды осылай жіктеген Әл-Фараби дамудың мазмұнын 

түсіндіруде: «Өсімдіктерше өз ұрпағын, өзіне тән құрылыс сипатын сақтап 

қалуды ғана мақсат тұту немесе жануарларға өзінен басым күштермен күресу 

сияқты мінез-құлықтармен қорғанатын даму мен таным барысындағы ортақ 

ұқсастықтар адамзат баласының өрісін кеңейте алмайды. Адамның тіршілік 

етіп дамуы, оның пайдалы, ізгі, игі мақсаттарға бағытталған жолды таңдауына, 
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шындыққа ұмтылуына байланысты. Мұндай үлкен мақсаттарға жетелейтін 

адамның санасы ғана». Оның еңбектерінде адам баласының ішкі дүниесі мен 

сыртқы дүниесі арасалмағына ерекше мән беріледі. Ғалымның айтуынша, 

рухы әлсіз адамдардың ішкі әлемін құрайтын сезім күйлерінің терең өріс алуы 

оның сыртқы дүниесінің белсенділігін өшіреді, яғни дүние құбылыстарын 

дұрыс табиғи тепе-теңдікте қабылдай алмайтындай жағдайға жеткізеді.  

Әл-Фараби өз заманындағы көрнекті физиктердің бірі болғаны белгілі. 

Фараби ең әуелі физиканың философиялық мәселелерімен көп шұғылданған: 

ол физика ғылымының пәнін анықтайды, материя және форма, кеңістік және 

уақыт, қозғалыс және тыныштық т.б. түбегейлі ұғымдар жөнінде құнды 

пікірлер айтқан. Әл-Фараби оптика, статика, механика сияқты математикаға 

жақын, туыс ғылымдар мәселелерімен көп шұғылданған, олардың пәнін, 

мазмұнын қайта қарап шыққан, математиканы табиғат құбылыстарын 

зерттеуге, практикада қолдануға ерекше мән берген. Фараби, әсіресе, 

физиканың музыкалық акустика саласы бойынша ірі жаңалықтар ашқан. Ол, 

мәселен, музыканың физикалық негіздері, тәжірибе мен бақылаудың музыка 

теориясын жасауда ролі, табиғи-музыкалық қабылдау т.б. мәселелерді терең 

зерттеген. Әсіресе, дыбыстың тегі, олардың таралуы, дыбыстың жоғарылығы 

және күші, музыкалық дыбыстардың ерекшелігі және оларға сандық 

сипаттама беру т.б. көптеген мәселелер жайлы сындарлы мағлұматтар, 

пайымдаулар айтқан. Фарабидің физикалық көзқарастары оның «Музыканың 

ұлы кітабы», «Вакуум туралы трактат», «Ғылымдар энциклопедиясы», 

«Физика негіздері» және басқа еңбектерінде қамтылған. Фарабидің аса 

көрнекті физикалық еңбектерінің біріне саналатын,осы кезге дейін жеткілікті 

түрде зерттелмей келген «Вакуум туралы трактаты». кеңістік-ғылым мен 

философияның ең іргелі де дербес мәселелерінің бірі. Өйткені кеңістік ұғымы, 

материя ұғымымен тығыз байланысты. Міне, сондықтан жүздеген, мыңдаған 

жылдар бұрын-ақ материядан, тыс бос кеңістік бола ма немесе кеңістік 

әрқашанда материямен бірге сабақтас бола ма деген сауалдар болды. Осыдан 

барып «вакуум», яғни «бостық» мәселесі шыққан. Ертедегі Мысыр елінде, 

«табиғат бостықтан қорқады, сондықтан бостық жоқ» деп жорыған. Бұл 

мәселені ғылыми философиялық тұрғыдан шешуге тырысқандар ішіндегі 

ертедегі грек ғалымдары Демокрит пен Аристотельді атап айтуға болады. 

Вакуум мәселесі кейінірек, орта ғасырларда қайта көтерілді. Бұл тұста да, 

баяғы Демокрит пен Аристотельден басталған осы екі бағыт қайта сарапқа 

салынды. Мутакалимдер, яғни діншіл философтар «бостық бар» деп болжаса, 

Фараби және оның шәкірттері Аристотельдің ізін қуып ешқандай вакуумның 

жоқтығы жайлы ілім жасады. Осы мәселеге арнап Әл-Фараби өзінің атақты 

еңбектерінің бірі «Вакуум» деген трактатын жазған. Бұл еңбектің арабша 

нұсқасы түрікше және ағылшынша аудармаларымен бірге 1951 жылы 

Түркияда басылып шықты. Бұл трактатты Қазақстан Ғылым Акедемиясының 

фарабитану тобы орыс және қазақ тіліне аударды. Фараби бұл еңбегінде 

вакуумның жоқ екендігін ертедегі гректерде сирек кездесетін тәсілмен, яғни 
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эксперимент жасау жолымен, физика ғылымының сол кездегі жетістіктеріне, 

дұрыс логикалық ақыл-ой қорытындыға сүйене отырып дәлелдеуге ұмтылады. 

Фараби былай дейді: «Егер сору нәтижесінде ауаның үштен бірі шықты десек, 

онда үштен екі бөлігі ыдыста қалады, сөйтіп ыдыстың үштен бір бөлігі ауадан 

босайды. Айталық, бұл бөлік ыдыстың орта жағын қамтысын. Сонда 

ыдыстағы қалған екі бөлік арасында белгілі бір аралық немесе көлем барма? 

Олар бұл сұраққа бар немесе жоқ деп жауап беруге тиіс. Егер бар десе, онда 

ұзындығы, ені және тереңдігі бар нәрсемен толды деген сөз. Ал,егер жоқ десе, 

онда мынадай қарсы дау айтуға болады: «су ыдыс аузынан ауасыз кеңістікті 

толтырғанша құйылған жоқ па? Су біраздан кейін ағуын тоқтатып, ыдыстың 

аузынан судың тоқтаған жеріне дейінгі деңгейді алған жоқ па? Егер олар бұған 

құптап жауап берсе,онда аралықтың бар болғаны...» Бұдан кейін Фараби 

дененің ұлғаю, кішірею құбылыстарына тоқталады: «Заттардың ұлғаю және 

кішіреюінде де осы сияқты жағдай байқалады. Дененің мөлшерінің ұлғаюы екі 

түрлі жолмен жүзеге асады: 1) оған сыртқы жағынан басқа бір денені әкеліп 

қосу арқылы ұлғайтылады. Мұның мысалына қосып сығымдау арқылы бір 

дәнді екінші дәнге жабыстыруды алуға болады. Сонда бөліктерден тұратын 

жалпы көлем артады. Осы сияқты, араластыру және бөлшектеу арқылы да 

көлемді өзгертуге болады. Мысалы, егер арпа мен бидайды араластырса 

жалпы көлем ұлғаяды. Осы сияқты бір денені екінші денеден ажыратсақ зат 

кішірейеді. Бұл жерде денені араластыру немесе денеден жылы және суық 

бөлшектердің ажырауы салдарынан жылы дененің сууы, суық дененің жылуы 

сияқты құбылыс орын алып отыр. 2) Дененің мөлшерінің өзгеруі оған басқа 

бір бөліктің қосылуы немесе алынуы арқылы жүрмейді, өздігінен болады. Бұл 

қызу дененің температурасы одан қызу бөлшектердің қосылуынсыз-ақ 

төмендеуі немесе артуы сияқты көптеген денелердің көлемі осы тәріздес 

ұлғаяды. Олардың мөлшері оған басқа бір шаманың қосылуынсыз немесе 

алынуынсыз-ақ өзгереді». Әл-Фараби былай дейді: «Мұндай дәлелдің 

қатарына ауаны жатқызуға болады, өйткені оның көлемі басқа көлемнің 

қосылуынсыз-ақ ұлғаяды. Ешнәрсенің қосылуынсыз-ақ судың температурасы 

өсіп, кему кезінде судың өзінің баяғы су қалпында қалатыны сияқты ауа да 

көлемі ұлғаю және кішірею кезінде баяғы ауа болып қалады». Бұл жерде 

әңгіме су мен ауаның массасы жайлы болып отыр. Әрі қарай ғалым: «Ауаның 

ұлғаюы мен кішіреюі табиғи немесе зорлау арқылы жүзеге асады. Мысалы, 

тастың қозғалысын алайық. Ол табиғи түрде, яғни төмен қарай қозғала алады 

және күш қолдану арқылы жоғары қозғала алады, егер кернеу ала болса, өзінің 

табиғи қалпына, яғни төменге қайтып келеді. Ауа да осы сияқты. Егер оның 

көлемі зорлау арқылы ұлғайса, онда кернеу болып тұрғанда, бұл көлем 

сақталады. Кернеу қалай ада болса, солай оның көлемі бұрынғы табиғи 

қалпына қайтып келеді»,-деп қорытындылайды.  

Фараби бұл еңбегін ұстазы Аристотельдің атақты туындысы 

«Физиканы» өңдеп, түсіндіруге арнайды. Аристотельдің «Физикасы» сегіз 

кітаптан тұрады және ол біздің қазіргі физика ғылымына сай келмейді, оны 
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табиғаттану философиясы деп қарастырған дұрыс. Мұнда Аристотель 

физиканың зерттеу объектісі, нысанасы қозғалыстағы денелер деп алып 

қозғалысқа қатысы бар мынадай проблемаларды зерттейді. Өзгерудің жалпы 

проблемасы, материя мәселесі, субстанциялар, қозғалыстың формалары т.б. 

«Физика,-деп жазады Әл-Фараби, табиғи денелердің қайсысы жағдайға қарай 

анық болмыс екенін анықтай отырып, табиғи денелерді зерттейді; ол әр табиғи 

денеде оның нысаны мен субстанциясын, оның жаратушысы мен осы дененің, 

сондай-ақ акциденциясының бар болу мақсатын зерттейді». Әл-Фараби жер 

бетіндегі және аспан, әлеміндегі заттардың материалдық сипатта 

болатындығына күмән келтірмейді. Материалдық заттар мен денелер Әл-

Фарабидің пікірінше алты түрге бөлінеді: 1. Аспан денелері; 2. Есті жануарлар 

(адамдар); 3. Ессіз жануарлар; 4. Өсімдіктер; 5. Минералдар; 6. Төрт түпнегіз-

от, су, ауа, жер. Аристотель аспан денелері ерекше бір зат-эфирден тұрады 

деді. Ал, Әл-Фараби болса, аспан денелерінің ерекшелігін тек олардың 

құрылысынан көреді. Фарабидің бұл еңбегінің басты маңызы-Шығыс пен 

Батыс оқымыстыларына олардың механикалық көзқарастарын, білімдерін 

дамытуда ерекше қызмет атқарған Аристотель идеяларын тазалап, жөндеп 

жеткізу болды. Ол Аритотельдің «Физикасына» арналған ортағасыр 

Шығысындағы тұңғыш еңбек қана емес, Европа ғалымдарында да 

Аристотельдің механикалық қағидаларымен таныстырушы бірінші шығарма. 

Аспан денелері жалпы және жалқы туралы білімге ие. Олар қабылдау 

арқылы бір қалыптан екінші қалыпқа көшуінің белгілі ретін мүмкін санайды. 

Осы қабылдау арқылы оларда қозғалыстың тікелей себебі болып табылатын 

дене қабылдауы пайда болады. Аспан қозғалысы дегеніміз-қозғалушы өзінің 

қалпын өзгертіп отыратын айналмалы қозғалыс, ал ауыспалы қозғалыс 

дегеніміз-қозғалушы дене өзінің орнын ауыстырып отыратын қозғалыс. 

Қозғалыс пен тыныштықтың басталуы, ол сыртқы қысым немесе өмір, табиғат 

деп аталады» [8]. Астрономия Әл-Фарабидің айтуы бойынша «жұлдыздар 

туралы математика ғылымы», аспан денелерін, планеталардың орналасуын, 

олардің бір-бірімен жерге жақындығын, өлшемдерін, қозғалысын зерттейді 

дейді. «Әл-Фарабидің көптеген формулалары Ұлықбектің астрономиялық 

мектептерінің атақты кестелерінің негізі, математикалық аппараты қызметін 

атқарғаны туралы болжам айтуға болады» дейді Қазақстандық Әл-Фараби 

шығармашылығын зерттеуші А.К.Кубесов [9]. 

Қазіргі жаңашылдық пен жаһандануға тап келіп отырған еліміз бен 

халқымыз үшін болашаққа дұрыс бағдар ұстануда өткеннің өсиетінен тәлім 

алу маңызды.  

Ұлы ғалымның өмірден өткеніне сандаған ғасырлар артта қалғанымен, 

еңбектері күні бүгінге дейін өз мәнін-маңызын жоғалтпай, қызмет етуін 

тоқтатқан жоқ. 

Қорыта келгенде «Ғылыммен айналыссам деген адамның ақыл-ойы – 

айқын, ерік-жігері - зор, тілек-мақсаты - ақиқат пен адалдыққа қызмет етуге 

талап жолында болуы шарт» дейді ойшыл. Менің білгенім, үйренгенім бір 
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тоғыз болса, білмегенім тоқсан тоғыз. Сондықтан Әл-Фараби мұраларын оқу 

үйрену, зерттеу қоршаған дүниеге деген сыни көзқарасымызды 

қалыптастырып, жаңа серпін берері анық.  
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МАШАНИ ЗЕРТТЕУЛЕРІНДЕГІ ӘЛ-ФАРАБИ 

 

Сағынтаев Қайрат Сағынтайұлы 

Шымкент қаласы, «Өрлеу» БАҰО» АҚ Түркістан  облысы және 

Шымкент қаласы бойынша ПҚ БАИ аға оқытушысы 

 

Елбасы Н.Назарбаевтың «Рухани жаңғыру» [1] қоғамдық сананы 

жаңғырту бағдарламасының құрамдас бөліктері – «Тәрбие және білім», 

«Рухани қазына» бағыттарында  тарихи тұлғаларға ерекше мән беріп отыр. 

Қазіргі уақытта әлемде төртінші технологиялық революция болып жатыр: 

ақпараттың қарқынды ағыны, жоғары технологиялық инновациялар мен 

әзірлемелер біздің өміріміздің барлық салаларын өзгертіп жатыр. Қоғам 

сұранысы да, жеке тұлғаның қызығушылықтары да өзгеріп жатыр. Тарихи 
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тұлғалардан тәлім алу  арқылы тәрбиеленуде дана ғалымдар әл-Фараби мен әл-

Машанидың орны бөлек. 

Сол себептен тақырып бойынша ғылыми-зерттеу жүргізу бүгінгі таңда 

қоғамдық сұраныстан туындаған.  Демек тақырып өзекті, әрі ауқымды. 

Өйткені, Қазақстанда да STEM-білім берудің белсене дамуы басталды. Бұны 

Білім мен ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы аясында STEM контекстінде мектептегі білім берудің 

мазмұнына өту дәлелдейді. Жаңа білім беру саясатын жүзеге асыру үшін оқу 

бағдарламасына жаңа технологияларды, ғылыми инновацияларды, 

математикалық үлгілеуді дамытуға бағытталған STEM-элементтерді енгізу 

жоспарланды өзекті мәселелердің біріне айналды [2].  

Егер, адамгершілігі жоғары азаматты және өз Отанының патриотын 

тәрбиелеуде әл-Фараби, әл-Машани секілді еліміздің тарихи тұлғаларын үлгі 

етсек, онда ғылымға қызығатын оқушылардың үлесі артады.  Нәтижесінде 

әмбебап ғалымдардан үлгі алу арқылы  оқушыларға STEAM білім беру 

инженерлік, сыни және шығармашылық ойлау қабілетінің дамуына ықпал 

ететін болады. 

Себебі, қазіргі уақытта STEM әлемдік білім берудің басты трендтерінің бірі 

болып табылады. Технологиялардың қарқынды дамуының арқасында жаңа 

мамандықтар пайда болып жатыр, STEM мамандарға сұраныс жаппай өсіп 

жатыр.  

Әл-Фараби өзінің табиғат туралы ғылыми еңбектерінде алдымен құран 

аяттарында  онан кейін пайғамбар сөзіне, онан  кейін өзінен бұрыңғы ислам  

ғалымдарына  сүйенеді. Басқа тараптан кірген мәліметтерді әл-Фараби ислам  

елегінен  өткізіп барып талдаған. Мысалы, ғалымның алғашқы нұры жайында 

дәл сондай талдау   берілген. Нұр, сәуле, жарық, жылу деген талдауларда әл-

Фараби  қазіргі  оптика ғылымының негізін салған. Ол сәуленің жиналу, сыну, 

тарау, шоғырлану заңдарын геометриялық дәлді әдіспен тапқан. Сәуленің  

шоғырланған шұғыласын ол «мұхарақ» деп атаған, яғни «күйдіру» - «оттық 

орын» деген сөз. Әл-Фараби бұл мәселені әрі қарай дамытып, өз қолымен ойыс 

/пара бола/айна жасап, линза жасап соларды қоланған. Оның барлығын 

көптеген әлем мекмлекеттері мойындаған. Ал, біздің оқулықтарда, мысалы 

мектеп оқулығы физиканы ашып қарап жіберсек, әл-Фарабидің оған қатысы 

жайлы неше сөз табамыз екен? Ойланатын мәселе.  Әлі Еуроцентрлік 

көзқарастан шыға алмай жатырмыз. 

Әл-Фарабидің осы саладағы  еңбектері Испанияда Еуропа тілдеріне  ХІ-

ХІІ ғасырлардан бастап аударылған. Ол кезде Испанияда/Кордова/ исламның 

екінші халифаты болғаны белгілі. Сол арқылы ислам ғылымы Еуропаның 

ғылымға  деген ынтасын оятты. Роджер Бэкон әл-Фараби еңбегіне сүйеніп, 

Еуропаның барлық ғылыми бағытына реформа жасады. Оның замандасы ХІІІ 

ғасыр ойшылының бірі Винтелло/Селезиялық поляк ғалымы  әл-Фараби мен 

Ибн әл-Хайсамның геометриялық оптикасын барлық ғылымның негізгі деп 

таныған.  
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Осы бағыт онан кейінгі көптеген еуропалықтарға әсер етті. Мысалы, 

Леонардо да Винчи, Н.Коперник, Г.Галилей, И.Кеплер  тағы басқалары сол 

бағытта болды.  

«Мухарақ» /Шұғыла/ деген түсінікті  Еуропа ғылымында бұрын 

болмаған. Оны бірінші рет И.Кеплер ХVІІ ғ. енгізген,  арабшадан  мухарақты 

аударып «Фокус» атаған. Сонымен қатар оның астрономиялық заңдары шықты.  

Әл-Фараби мол мирастарының барлық саласынан осы сынды бүгінгі 

ғылымға, бүгінгі өмірге байланысты зор мәселе табуға болады. Мысалы, 

астрономия, алхимия, математика, сәулет/архитектура, музыка, 

әлеуметтану/социология тарауларында тамаша өрнектер бар. Соның ішінен бір 

ғана мысалдың атын      атайық. Орта Азия  мен  Қазақстанның орта ғасырдағы 

тамаша сәулет құрылыс – ғимараттары әл-Фараби үлгісімен салынғаны 

айқындалып отыр. Мысалыға: Ахмет Яссауи, Шаһи-Зинда сынды тамаша 

ғимараттарда әл Фарабидан қалған үлгілер қолданылғаны белгілі  болды.  

Ұлы философ Гегельдің: «Апыр-ау! Фарабидің асқазаны қандай мықты! 

Оның қорытпаған ғылымы жоқ!» – деген аталы сөзге айналған пікірін  Ақжан 

әл-Машани  қайталаудан жалықпаған. 

Әл-Фарабидің синустар теориясы, оптикалық еңбектерін батыс 

ғалымдары қолданды. Н.Коперник  поляк ғалымы Витело еңбегін пайдаланған. 

Ал Витело Әл-Фараби мен Ибн Хайсамның оптикалық теорияларын таратқан 

адам. Тангенс теориясын Региамонтандікі дейді. Ол болса Әл-Фарабидің синус 

теориясынан шыққан. Кеплер фокус деген түсінікті Әл-Фарабидің «мухарақ» 

деген түсінігінен алған. Еуроцентристік үдеріс Қазақстанның ғылымына 

қаншалықты әсерін тигізді? Бұл үдерістің жағымды және жағымсыз әсерін 

дәлелдейтін аргументтер жетерлік. 

Машанов: Христиаңдардың діни кітабында жер - ғаламның қозғалмайтын 

орталығы деген ұғым соңғы кезге дейін үстем болып келді. Коперниктің, 

Кеплердің және Г. Галилейдің араб ғылымынан алған еңбектерінде жердің 

айналатыны айтылған. Мұны Еуропа атеистері де өзіне көзір етіп көтеретіні 

мәлім. Осы жөнінде халықаралық ғылыми мәжілістерде мен ислам үшін Н. 

Коперник тәрізді Еуропа ғалымдарының пікірі жаңалық емес, Құранда барлық 

аспан денесі өз өрісінде айналады делінгендігін дәлелдедім де. Осының өзі 

ислами ғылымды мансұқ етушілердің төбесінен жай түскендей әсер етті. 

Олардың әл-Фарабиден қашатын бір себебі осы. Өйткені аталмыш ғалымдар әл-

Фараби еңбектерін пайдаланған-ды.   

А. Машанидің төменде келтірілген ғылыми еңбектерінің нәтижесі негіз 

болған: 

1. ХХ ғасырдың ортасында Әбу Насыр Мұхаммед әл-Фарабидің 

Отырарда туған қыпшақ перзенті екендігін алғаш дәлелдеп, ұлы бабасын 

ұрпағымен қауыштыруы және  мұрасын зерттеуі. 

2. Дамаскідегі Баб ас- Сағир зиратынан әл- Фараби қабырын 

тауып,басына құлпытас орнатуға мұрындық болған патриоттығы. 
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3. Жер ғылымының жаңа саласы- геомеханикалық негізін салушы және 

Қазақстанда оның мектебін құрушы. 

4. Қазақ әдебиетінің балауса жанрлары: ғылыми- көпшілік және 

фантастиканың негізін қалыптастырушы. 

5.  «Әл-Фараби және Абай» (1994) монографиясында- қазақтың екі ұлы 

даналары арасындағы рухани байланыс арқылы халқымыздың 1000 жылдық 

мәдени тарихымен сабақтастырылған абайтанудың ренессанстық соны 

зерттеуін беруі.  

6. Жаратылыстану ғылымдарын гуманитарлық мазмұн-сипатында 

ұлттық құндылықтармен сабақтастыра дамытудағы бірегей ғұламалығы, 

оның STEАM-білімге ие болғандығының дәлелі. 

 Қазақ елінің тұғырлы тұлғасы үшін теңдесі жоқ күрес жүргізген нар 

тұлға, қайсар қазақ азаматы  А.Ж. әл-Машанидің өмірі мен қоғамдық-саяси 

қызметі өскелең ұрпаққа үлгі аларлықтай өнеге, тағылымы мол азаматтық 

келбетімен ерекшеленеді. 
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Байділдаева Ақмарал Сағынтайқызы 

ОҚМА оқытушысы 

 

Әл-Фарабиді зерттеуші ғалымдар «Болашақ ғалым алғашқы сауатын 

туған жерінде өз тілімен ашса да, 12–16 жас шамасында керуенге ілесіп, білім 

іздеп Бағдадқа кетеді»,-деген мәліметтер береді. Ол кез санасы ашық әрбір 

мұсылманға ислам діні ғылымымен шұғылдануды парыз еткен. Осы кезден 

бастап Ә.Н. әл-Фараби араб тілді ғалым болып есептеле бастады. Қасиетті 

Құран Кәрім тек діни қағидалар жинағы ғана емес, сонымен қатар талай 

ілімнің құпия кілтін бойына бүккен ғаламдық кітап болғандықтан, Ә. Н. әл-

Фараби бүкіл ислам ғалымдарына парыз болған – иджтихад (ойлау 

қабілетінің шыңына жету үшін беріле еңбек ету) және муджтахид 

(иджтихадпен шұғылданған адамның өз жаңалықтарын Құран Кәрім мен 

Хадис Шариф – парыз-сүннет амалдарына негіздеп отыруы) жолына түскен 

[1]. Кеңес өкіметі тұсында атеистік идеологияның ықпалымен әл-Фараби 

діннен тыс ғалым ретінде көрсетілді деп өз пікірін береді. 

Әл-Фараби өте сирек қолданылатын, кейде тіпті құпиялық үшін 

қолданатын тілдерді де өте жақсы білген. Араб жеріне келгеннен кейінгі отыз 

жыл ішінде 164 трактат жазып қалдырған. Жалпы  әл-Фараби мұраларын 

зерттеуші әлемдік ғалымдар осынау «екінші Аристотель» атанған ғұламаның 

қаламынан туындаған еңбектердің жалпы саны туралы әрұдай пікір ұстануда. 

Олардың бірінің айтуынша 117, екіншісінің сөзіне қарағанда 160, үшіншісінің 

болжамынша 200-дей трактат жазылған екен.  Мәселен, Фараби 

шығармаларының санын неміс ғалымы Ш. Штейщнейдер 117 еңбек десе, түрік 

ғалымы А. Атеш - 160, ал тәжік ғалымы Б. Ғафуров - 200 трактат деп көрсетеді. 

Зерттеушілердің айтуынша Фараби еңбектерін бөлек-бөлек қағаздарға жазып, 

көрінген шәкірттеріне бере салады екен. Соның салдарынан оның еңбектерінің 

арабша көп нұсқасы жоғалып кеткен. Бірақта арабша нүсқасы жоғалып кеткен 

еңбектерінің біразы латынша, еврейше аудармаларда сақталған. Оның бұл 

еңбектерін Еуропа ғалымдары кең түрде пайдаланған.  

Данышпанның жазып қалдырған еңбектерін Әбу Әли ибн Сина 

(Авиценна), Әбу Райхан Бируни, Әбу әл-Уаха, ибн Бадж, ибн Туфайл, ибн 

Рушд, Омар Хаям сияқты Шығыс ғұламаларымен қатар Роджер, Бекон, 

Леонардо да Винчи және т.б. Еуропа ғалымдары да көп пайдаланған. Мысалы 

Әбу Әли ибн Сина былай деп жазған екен: «Үйге келген бойда оны оқуға 

кірістім. «Метафизика» ойымда жатталып қалғандықтан, сол сәтте-ақ кітаптің 

мазмұнын түсініп алдым. Бұған қатты қуанып кеттім. Мұндай кітаптің 

табылғанына шүкіршілік жасап, ертеңіне-ақ кедейлерге біраз садақа бердім», 

- дейді ибн Сина. Ал, Захируддин әл-Байхаки «.. ол кісінің «Екінші ұстаз» 

деген лақап аты бар екен», - дей келіп, ғұламаның трактаттарынан, үлкен 

құрметпен, мынандай үзінділер келтірген: «Білім жолына түскен жан 

күнделікті күйбең тіршілікті ойламауы қажет. Білімді өзіне кәсіп, өнер етіп 
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алмауы керек. Әрі оны мал-дүние табу құралы етіп жібермеуі тиіс...». 

«Ағаштың өсіп-жетілгенін бұтақтағы жемісіне қарап бағалайды». «Сондай-ақ 

адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез-құлыққа 

байланысты». «Кімде-кім өзін, демек өз дәрежесін көтермек болса, ондай 

адамның өсу жолына тосқауыл қойылады», - деген екен әл-Фараби бабамыз 

[2]. 

Әл-Фараби еңбектерінің барлығын тек араб тілінде жазған. Себебі араб 

халифаты бұл кезде Азия, Африка, Еуропаның өте көп жерін алып жатқан. 

Араб тілі көп қолданылатын тіл болатын, қазіргі кездегі ағылшын тілі 

мәртебесі сияқты халықаралық деңгейде қолданылды десек артық айтпаймыз. 

Әл-Машанидің көзқарасы бойынша Ислам дінінің негізгі тірегі болған, Аллаһ 

тарапынан жіберілген Калем Шариф, яғни Құран араб тілінде. Ол Құранда 

қабылдап алушы адам Алаһтың елшісі (расул Аллаһ) пайғамбарымыз 

Мұхаммед араб нәсілді адам. Ислам діні сол араб елінде дүниеге келіп, сонан 

тарады. Сол себептен Исламның негізін тану деген нәрсе осы араб тілін 

білумен байланысты. Арабтың тілін білмеген адам мұсылман емес, яғни Ислам 

қауымынан емес деген түсінік болмаса керек. Әркім өзінің білген тілінде 

сөйлесе, яғни иман келтірсе, сол Исламның адамы болмақ.  

Ақжан Машани Ислам әлемінде фиқһ ілімін жан-жақты қалыптастырып, 

жүйе-жүйеге бөліп, фиқһ мәселелерін бірнеше баптарға бөлген өте діндар, 

терең ғалым, ойшыл ол- Әбу Ханифа болып табылатынына тоқталып өткен. 

Ол фиқһ ілімінің негізін қалаумен қатар, өзінің ісін одан әрі жалғастыратын 

көптеген білімді ғалымдарды тәрбиелегендігін атап өткен. Әйтсе де оның 

ислам бірлігін сақтауға қосқан зор үлесі туралы мынадай дерек сақталған. Тегі 

түркі болып табылатын баһадүр қолбасшы Мұхаммед Ихшид ибн Тұғыт Әмір 

ислам жолын бұзған «қармат» елін талқандаған соң, Ә. Н. әл-Фарабимен 

кездеседі. Меккеге барар жолды кесіп «қажылық» жасауға мұрша бермеген 

қарматтардың жеңілгеніне қуанған Ә. Н. әл-Фараби іштей «қажылық» етуге 

ниет етіп, араб халифының саид-задаларымен әңгімелеседі. Осы әңгімеде 

ғалым ислам бірлігін сақтау үшін мазһабтар арасын жақындастыру керек деген 

ой айтып, өзінің араб, парсы және түркі нәсілдері арасындағы алауыздықтарды 

жоюға күш салып жүргендігін мәлімдейді. «Бабалардан қалған өсиетте түркі 

халқы әділетшіл делінген еді. Сол сөздің ақиқаттығы мен әділеттілігіне енді 

көз жеткізіп отырмыз» деп Саид-задалар Ә. Н. әл-Фарабидің қолын құрметпен 

қысады [3]. 

Құранның ақындар мен өнер адамдарына деген қарсылығын сынға алып 

отырған. Әрине мұсылмандардың қасиетті жазуы Құранға келетін болсақ, ол 

дәстүрлі поэзия мен проза шенберіне сыймайтын ерекше қайталанбас туынды. 

Ырғаққа негізделген, ал кейде ұйқастырылған проза үлгісіндегі Қасиетті Жазу 

ізбасарлары үшін адамның емес, Құдайдың сөзі, сондықтан да көркем 

құндылығы жағынан қол жетпейтін биіктікте. Құранның дәл осы кемел 

формасы адамзат санасына тереңдей енді, осыны пайдаланған дін басылары 

халықты музыкадан алшақтатуға әрекет жасады. Олар діни-мәдени ерекшелік 
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іздеу жолында аспапты музыканы енгізуге қарсы болды. Десек те, Мұхамед 

пайғамбардың өзі әскери, қажылық және мерекелік әндер сияқты музыкалық 

жанрларға дұрыс көзқараста болған. Оған қоса пайғамбар Мединеге келе 

салысымен үйлесімді дауыс ырғағымен орындалатын, намазға шақыратын 

әуен рецитациясын - тажуид әндерінің негізін қалаған. Осы тұста рухани 

музыканың басқа да түрлері мысалы рамазан кезінде айтылатын арнайы әуен 

- фаззазийат дамыды. Бұл жөнінде Айша анамыздың өзі рамазан кезінде көңіл 

көтеруге болатыдығын пайғамбарымыз қолдаған деп еске алуын дін басылары 

да мойындайды. Музыкаға қазіргі теріс ағымдар қарсы, олар негізсіз 

адамдарды адастырып теріс ойға салуда. Дін жолында адасқан ата-аналардың 

кейбірі балабақша, мектептердегі әр түрлі ашық іс-шараларға (ертеңгіліктер, 

жаңа жыл мерекесі т.б) балаларын қатыстыруға  қарсылық танытады. 

«Осы тұста біздің ден қоятынымыз әл-Фараби музыкаға деген 

төзімділікті дәріптеді»,- деп атап көрсетеді Фармер. Әбу Наср әл-Фарабидің 

музыка туралы іргелі туындылар мүрағаттап, болашактың еншісіне нәсіп етуі, 

музыка мен поэзияға қарсы көзқарастағы діни толқынға тосқауыл болып, 

керемет әуеннің мұсылман қоғамында кең етек жайып, өміршең болуына алғы 

шарттылықтар туғызды. Әл-Фараби шығармашылығы мен классикалық ислам 

музыкасы арасындағы үндестік пен үйлесімділік қамтылуы жағынан кең 

көлемді. Бұл сабақтастық өз мәнін жоғалтпай, үнемі дамыды. 

Профессор А. Ж. Машанов әл-Фараби  Құранды да касиетті діни кітап 

деп қараумен қатар, оның көптеген қағидаларының ғылыми негіздерін көре 

білді, математикалық есебін шығарды, құнды ғылыми жетістік деп білді, 

өркениетімізге енген үлкен даналық үлес деп түсіндірді. Сонымен қатар  әл-

Фараби ежелгі грек философиясы мен шығыстың мұсылман ілімдерін 

байланыстыра отырып, түркі дүниесінің  «Мәңгі ел» философиясының 

теориялық негіздемесін  жасап берді. «Мәңгі ел» идеясын  әл-Фарабидің саяси- 

философиялық тұрғыдан негіздеуі мықты.  Ғалым «Мәңгі ел» теориясының 

негізгі  ережелерін «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы», 

«Азаматық саясат», «Мемлекет билеушінің нақыл сөздері» шығармаларында  

баяндайды. Ғұлама ғалым өмір сүрген кезеңде түркілердің қала - мемлекеттері 

көп болған еді. Сондықтан ол «мемлекетті» көбінесе «қала» түсінігімен қатар 

қойды. Бақытқа жету жолында адамдардың арасындағы  қайрымдылық пен 

түсінушілік, бір-біріне көмек беру, достық пен бейбітшілік, тәрбие мен тәлім 

– әл-Фарабидің тұтас әлеуметтік - саяси  теориясының ажырамас бір бөлігін 

құрайды. Яғни, еліміздегі азаматтардың барлығы «Мәңгілік Ел» құндылығын 

бойына сіндірсе елімізде тыныштық пен бейбітшілік әрқашан болады. Ол үшін 

экстремизм, терроризм атты сырқатқа қарсы Қазақстан халқының бойында 

антивирус қалыптасуы қажет.  
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Әл-Фарабидің білім мен тәрбие жөніндегі көзқарастары 

 

Торгаутова Айсапар Жанадиярқызы 

Жетісай ауданы, №66 Мырзашөл ат.ЖОМ  

 

          Әл-Фараби педагогика ғылымы тарихындағы ұлы тұлғалардың бірі 

деуге болады. Ғалымның философия, логика, этика, эстетика т.б. салалар 

бойынша жазған барлық зерттеулерінде ұрпақ тәрбиесі ең басты орын алады. 

Әл-Фараби баланы дұрыс тәрбиелеу үшін мынадай үш шартты күні бұрын 

дәйектеп алу қажет екенін айтады:  

бірінші – ынта-ықыласы, білімге құштарлығы;  

екініші – ұстаздың шеберлігі, ар-ождан тазалығы;  

үшінші – сабақ процесінің алатын орны.  

         Ғалым баланың дене тәрбиесі мен адамгершілік тәрбиесінің бір-біріне 

ықпал-әсері зор екенін дәлелдеп көрсетеді. 

         Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласында: 

«Ұлы дала Әл-Фараби мен Ясауи, Күлтегін мен Бейбарыс, Әз-Тәуке мен 

Абылай, Кенесары мен Абай және басқа да көптеген ұлы тұлғалар шоғырын 

дүниеге әкелді»,- дей отыра, тарихи сананы жаңғырту үшін, ең алдымен, ұлт 

қаһармандарын үлгі тұтуға, олардың өнегелі өмірі мен артына қалдырған 

құнды еңбектерін елге, әсіресе жас ұрпаққа кеңінен насихаттауды тапсырған 

болатын [2].  

         Қазіргі дүниені неғұрлым дұрыс танып, білу үшін және жақсы өмірдің 

дұрыс жолын таңдай білу үшін және жаңа мыңжылдықта білімді, тәрбиені, 

адамгершілік пен ізгілікті дамыту үшін біз әр уақытта, әр дәуірде өзімізге 

дейінгі өткен идеялар мен қағидаларға сүйенгеніміз жөн. Оларды данышпан-

ойшылдардың еңбектерінен ғана кездестіруге болады. Сондай құнды 

мұралардың иесі, қазақ топырағынан шыққан, жан-жақты және ғұлама ғалым 

– Әл-Фараби. Ол сонау ерте орта ғасырлардың өзінде адамзат ілімінің 

молайып, ақыл-парасаттың жетілуін, оқу-ағартудың қажеттілігін айтып, білім 

алудың маңызын атап көрсеткен болатын.  

         Әл-Фараби педагогика, психология, эстетика мен акустика, астрономия 

мәселелерін де терең зерттеп, мәдениет пен ғылымға жемісті үлес қосқан. 
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Сондай-ақ, ол парасаттылық пен ағартушылықты жақтаған үлкен гуманист. 

Ол бірнеше ғылым салаларын қамтитын 150-ге тарта трактаттар жазған [2, 15-

б.].  

         «Тәрбие – тал бесіктен» деген халық даналығының астарынан бір ғана 

мәселені, яғни, бала тәрбиесінің өте күрделі процесс екендігін айқын ұғынуға 

болады. Тәрбиені қажет ету мәселесінің адамзат қоғамымен бірге келе 

жатырғаны да талас тудырмайды. Өйткені өскелең ұрпақ ғасырлар бойында 

қалыптасып, жүйеленген тәлім-тәрбиені, тиісті тәсілдерді санасына біртіндеп 

сіңіріп, оны дағдыға айналдырып отырады.  

        Тәрбие мәселесі әрбір кезеңде озық ойлы ойшылдар мен тәлімгерлердің 

еңбектері мен пайымдық ой-пікірлерінен де көрініс тауып отырған. Солардың 

қатарынан, өз заманында «Екінші Аристотель» атанған Әбу Насыр Әл-Фараби 

де тыс қалмайды.  

        Әл-Фараби шығармашылығында көрнекті орын алатын мәселенің бірі – 

тәрбие мәселесі. Тіпті, оқып-білім алу, ғалым адам болу мәселесін тәрбиемен 

тығыз байланыстырады. Мәселен, «Философияны үйрену үшін алдын-ала нені 

білу қажет» деген еңбегінде ол: «ғылым үйренуге кіріспекші кісі ... тәрбиелі, 

адамгершілігі мол, адал, қулық-сұмдықтан және басқа ағат мінез-құлықтан 

аулақ болуы қажет»,- деп түйіндейді [6, 193-б.].  

         Әл-Фарабидің гуманитарлық көзқарастары мен пайымдаулары «Бақытқа 

жету жайында» атты философиялық еңбегіндегі түсіндірулермен көрінген. 

Тәрбиеге анықтама бере келіп, ол: «Тәрбиелеу дегеніміз – халықтардың 

бойына білімге негізделген этикалық ізгіліктер мен өнерлерді дарыту әдісі 

деген сөз... тәрбиелеу кезінде халықтар мен қала тұрғындарына білімге 

негізделген қасиеттерден туатын іс-әрекет жасау дағдысы сіңіріледі, олар 

осындай іс-әрекетке жігерлендіріледі, осы әрекетті жасау тілегі қоздырылады, 

осы қасиеттер және бұлармен байланысты әрекеттер адамдардың жан-

дүниесін баурап алатыңдай және адамдарды осыған жан-тәнімен құштар 

ететіндей болуы көзделеді»,- деп жазды.  

         Тәрбие мәселесін Әл-Фараби осындай кең мағынада түсіне отырып, 

тәрбиенің жалпы халықтар мен қала тұрғындарының өмірінде алатын, 

атқаратын орнын жоғары бағалайды. Дұрыс тәрбие берілмеген халықтар мен 

қала түрғындары «надан» халықтар немесе қала тұрғындары (қоғам өкілдері 

дегені) деп аталып, ондай қалалардың түрлері, адамдарында кездесетін нашар 

мінез-құлық, іс-әрекеттер сипатталады [5].  

        Әл-Фараби тәрбиенің, оның ішінде еңбек тәрбиесінің теориясы ғылымға 

негізделуі қажет деп санады. Ол ғылымды тарихи үрдіс деп түсініп, ғылым 

жүйелі түрде құрылған білімнің жоғарғы формасы деген анықтама берген. 

Фараби өмір сүрген дәуірде педагогика ұғымы болмағаны белгілі. Алайда ол 

оқу-ағарту мен тәрбие туралы, еңбек мәдениеті туралы ілім жасады. «Еңбектің 

өзі – өнер. Ал еңбек тәрбиесі сол өнерден туындайды, әрбір адамды еңбекке 

баулиды, еңбек шеберлігіне үйретеді. Олардың еңбек ету дағдысын 

қалыптастырады»,- деген болатын Фараби. Ол еңбек өмір сүрудің негізі, 
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адамзат тіршілігінің мәңгілік, табиғи шарты деп қарастырды [4]. Фарабидің 

пікірінше, оқу, тәрбие, білім алу, еңбек ету, ғылым адамы болу адамгершілік 

және еңбек тәрбиесіне тығыз байланысты. Фараби ең алғаш еңбекті, таза 

еңбекті, адал еңбекті тәрбиенің алғы шарты етіп алды.  

         Еңбек тәрбиесінің теориясын жасауда ол Аристотель негізін салған 

теорияның анықтамасына сүйенеді. Демек, ол қандайда болсын құбылысты 

түсіндіруге бағытталған ұғымның, идеяның, белгілі бір саласының мәнді 

байланыстары мен заңдылықтары жөнінде толық түсінік беретін ғылыми 

білімді қорытудың ең жоғарғы формасы деген қағиданы ұдайы басшылыққа 

алған Фараби еңбек тәрбиесінің теориясын «Өзінің ішкі құрылымы жағынан 

бір-бірімен логикалы байланыста болатын біртұтас білім жүйесін құрайды»,- 

деп тұжырымдайды.  Педагогикалық тұрғыда қарастырсақ, бұл тұжырым – 

«оқушыларға саналы тәртіп, сапалы білім беру, пайдалы қоғамдық еңбекке 

баулу»,- деген сөз. Фараби еңбек тәрбиесінің теориясын жасауда еркін 

еңбектің адамның жан-жақты дамуы үшін маңызы зор екенін атап көрсетеді 

[1].  

       Адамдардың, әсіресе, жастарды тәрбиелеу жүйесінде Фараби бірінші 

орынға шынайы бақытқа жетуге кепіл болатын мінез-құлық тәрбиесін қояды. 

Кең мағынада алып қарасақ ғұлама бұл тәрбие ауқымына еңбек, эстетика, 

дене, гуманистік, патриоттық т.б. тәрбиелер түрлерін енгізіп қараған сияқты 

[4]. Әл-Фараби өзінің «Азаматтарды бақытқа жетелеудің жолы» атты 

еңбегінде: «қала әкімі мен мұғалім бірдей дәрежеде тәрбиеші болып табылады. 

Мұғалім бала тәрбиелесе, әкім қала тұрғындарын тәрбиелейді»,- деп 

тұжырымдайды. Оның пікірінше: «оқып-білім алу арқылы дүниені танып 

білуге, оның әсемдігі мен толыққандылығын байқауға болады. Әрі оқып-білу 

үшін, әртүрлі кәсіпті меңгеру үшін, адамгершілік қасиетті қалыптастыру үшін, 

талмай еңбек етіп, ерік-жігерді дамыту қажет, әрі оған тәрбиелеу және өзін-өзі 

тәрбиелеу арқасында жетуге болады» [6, 193-б.].  

        Әл-Фараби тәрбие үрдісінде «Қатты әдіс» пен «Жұмсақ әдісті» 

ұштастыруды талап етеді. Ол оқыту мен тәрбиелеудің мақсаттарын жеке-жеке 

анықтап кеткен. Қазіргі тәрбие үрдісі тұрғысынан қарағанда «қатты әдіс» деп 

отырғаны жазалау, ал «жұмсақ әдіс» деп отырғаны – мадақтау. Демек, Фараби 

педагогикалық ықпал ету әдістерін алғаш ұсынған, оның тиімділігін дәлелдеп 

кеткен ғалым [6]. Фарабидің ілімі бойынша, адамның рухани бет-пердесі, 

мінезі мен жүріс-тұрысы қоғамдық орта, тәрбие әсері, адамның еркі ауру 

сияқты көптеген объективтік және субъективтік себептердің әсерімен 

қалыптасады, өзгереді. Фарабидің пікірінше, тәрбиеге көнбейтін, жөндеуге, 

түзетуге болмайтын жас болмайды. Тек ретін тауып үйретуден, баулудан 

жалықпау керек. «Жаман қылық – ол жан ауруы. Бұл ауруды кетіру үшін тән 

ауруын емдеуші дәрігерге ұқсауымыз керек»,- дейді ғұлама. Фараби «Бақытқа 

жету жолы» атты трактатында жастарды батырлық, жомарттық, 

қайырымдылық, қанағаттылық, шешендік, доспейілділік, т.б. қасиеттерді 

қалай тәрбиелеу қажеттігі жайлы нақты баяндайды [1].  



36 

 

      Әл-Фараби өзінің педагогикалық жүйесінің белгілі құрамды бөлігі ретінде 

бала тәрбиесі мен оқыту мәселесін алып, баланың жеке және жас ерекшелігіне 

мән беріп, балаға қамқорлықпен қарап, қарым-қатынас жасауға баса көңіл 

бөледі. Ежелгі грек ойшылдарына сілтеме жасай отырып ғұлама балаларды 

белсенді түрде оқытуды 7-8 жасынан бастауды нұсқайды [6, 193-б.]. Фараби, 

сонымен қатар, оқыту, білім беру мәселелеріне үлкен назар аударып, бұл 

тұрғыда көптеген түбегейлі, терең пікірлер айтқан. Ол «Философтардың 

қойған сауалдарына жауаптар» деп аталатын еңбегінде педагогика, оқу, оқыту 

мәселелеріне қатысты жайларға тоқталады. Мәселен, оқып-үйренуге жаттап 

алу дұрыс па?, жоқ түсініп алу дұрыс бола ма?- деген сұраққа Фараби: «түсініп 

алған дұрыс, өйткені барлығын жаттап алу мүмкін емес, оларды белгілі бір 

байланыстары арқылы ойда топтастыру пайдалы»,- деп жауап береді [3], [1]. 

Бала тәрбиесі, қоғам мен халықтың балаларды оқыту жөніндегі қамқорлығы, 

жастарды халық өміріне байланысты білімдермен қаруландыру, балаға оның 

жеке және жас ерекшеліктерін ескеріп, шын жүректен қамқорлықты қарым-

қатынас – мұның бәрі Әл-Фарабидің педагогикалық жүйесінің құрамды бөлігі 

болды. Халықтан алып пайдаланылған көптеген ережелер оның ілімінің 

демократиялық, гуманистік өзегін құрады және педагогикасының озық 

бағыттылығын күшейтті. Әрине, ұлы педагогтың халықтық тәрбие 

дәстүрлерін алып пайдаланып және оны өз жүйесіне енгізіп қана қоюмен 

шектелмеуі әбден табиғи нәрсе. Ол педагогикалық құбылыстардың 40 

жиынтығын байыптады, тәрбие және тәрбиелеу орындары мәнін түсіндіруге 

жаңа мазмұн беріп, әрі қарай шығармашылықпен дамыта алды [3]. Әл-

Фарабидің айтуы бойынша, нағыз ұстаз ғана айтқанын екі еткізбейтін, ешкім 

шағым жасауға батылы бармайтын, білімі телегей-теңіздей, ақыл-ой парасаты 

да, ерік-жігеріне де ешкім тең келе алмайтын адам. Осындай қасиеттері бар 

ұстаз ғана шәкіртке үлгі-өнеге көрсетеді, ол халықты соңына ертіп, оның мұң-

мұқтажын, талап-тілегін орындай алады.  

        Фараби ұстаздың мінез-құлық нормасы қандай болуы керек?- деген 

сұраққа жауап бере отырып, балаға білім беру жөнінде, оған тәлім-тәрбие беру 

ісінде мұғалімге мынадай шарттар қояды: «Мұғалімдік еткен адамның өлшеуі 

(әдісі) тым өктем (қатаң) болмасын және асыра босаңсытқан төмендікпен де 

болмасын. Егер тым қатты, үнемі ызғармен болса, онда оқушы мұғалімін жек 

көретін халге жетеді. Егер де өте босатып жіберген кішіпейілділік болса, онда 

оқушылар жағынан мұғалімді кем санау, ғылымына жалқау қарау қаупі 

туады»,- дейді. Бұл сияқты ұстамдылыққа, іскерлікке қол жету үшін Фараби 

атап көрсеткендей: «ұстаз тарапынан барынша ынталылық пен табандылық 

қажет, өйткені бұлар, жұрт айтқандай, тамшысымен тас тесетін бейне бір су 

тәрізді».  

        «Ұстаз ескерер бір жәйт – бұл шәкірттің мінез-құлқындағы жағымсыз 

мінезді, жағымсыз қылықты болдырмау, онда жақсы сипаттардың 

қалыптасуына мүмкіндік беру»,- деп атап көрсетеді Әл-Фараби [1, 156-б.].  
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Адамның мінез-құлқын тәрбиелеуде ойшыл ұстаздардың жүріс-тұрыстарына, 

сөйлеген сөзіне, қимылына, жеке бас мәдениетіне баса назар аударып, 

оқушының сапалы білім алуына ұстаздың осындай қасиеттері үлкен роль 

атқаратынын айтады. Әл-Фараби педагогикалық ғылымдарға арифметика мен 

геометрияны, астрономия мен дыбыстар туралы ғылымдарды қосып 

есептеген. «Мұның мәнісі – бұл төрт ғылым оқушыларды тәрбиелейді, өте 

нәзік сезімтал етеді, идеяларын ұшқырлайды, басқа ғылымдарды оқып-

үйренуге төте жол салады»,- деп пайымдаған [1, 157-б.].  

         Сонымен, дүниежүзілік ғылым мен мәдениеттің алтын қорына өлшеусіз 

үлес қосқан ұлы ойшылдың педагогикалық мұрасы да ұшан-теңіз, мол дүние. 

Ұлы ғұлама өз еңбектерінің көпшілігін ұстаздық тұрғыдан, тәлім-тәрбиелік 

мақсатқа орайластыра жазған. Әл-Фарабидің жоғарыда атап өткен 

арифметика, геометрия, астрономия, музыка ғылымдарын педагогикалық, 

яғни тәрбиелік ғылымдар дейтін жүйеге жатқызуы да, сондай-ақ педагогика, 

әдістеме мәселелері жөнінде арнаулы еңбектер жазуы да осы айтылғандардың 

айқын дәлелі болып табылады.  

 

Аңдатпа. Мақалада есімі әлемге әйгілі, екінші ұстаз - Әбу Насыр Әл-

Фарабидің адамзаттың қалыптасуы, жеке тұлғаның дамуындағы тәрбиенің 

алатын орны мен атқаратын рөлі туралы пікірлері, оқыту, білім беру 

мәселелері мен нағыз ұстаз жөніндегі көзқарастары қарастырылған. 

Түйінді сөздер:  Педагогика, тәрбие, еңбек, білім, ұстаз, шәкірт. 
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Әл-Фараби және оның рухани мұрасы 

 

Қошқарова Ұлжан Қалауқызы 

    Мақтаарал ауданы, Қ.Аманжолов атындағы №22 жалпы орта мектебі 

Ғылымның даму тарихында жинақталған білім қорларын сұрыптап, 

реттеп белгілі бір жүйеге салу тәртібі ежелден бар. 
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Бабамыз Фараби бұл тұрғыда да қарап қалмай, өзінің ең атақты 

шығармаларының бірі «Ғылымдар энциклопедиясы» деп аталатын трактатын 

жазған. Бұл еңбектің ғылым тарихында алатын орны ерекше үлкен. Осы 

трактат «Ғылымдар энциклопедиясы», «Ғылымдар реті», «Ғылымдар 

классификациясы», т.б. аттармен Шығыс пен Батыс елдерінде өте ертеде-ақ 

мәлім болып, одан көп ғұламалар тәлім алды. 

Бұл кітап мынадай бес тараудан тұрады: 1. Тіл білімі және оның 

тараулары; 2. Логика және оның тараулары; 3. Математика, яғни арифметика, 

геометрия, оптика, математикалық астрономия, музыка, статистика, айла-

әрекет жөніндегі ғылым (механика); 4. Физика мен метафизика және олардың 

тараулары; 5. Азаматтық ғылым және оның тараулары, заң ғылымы және 

кәләм (дін ғылымы) [8]. 

Тіл білімі. Фараби тіл білімін 7 тарауға бөледі: дербес және қарапайым 

сөздер мен сөйлемдер туралы; мәнерлеп оқу ережелері; тілдің заңы мен 

ережелері жайлы ғылым; дұрыс оқу ережелері; өлең жазу; шайырлық туралы 

ғылым немесе поэтика. Кейінгінің өзі ырғақ, ұйқас және поэзия болып үшке 

бөлінеді. 

Логика. Фарабидің анықтауы бойынша, логика — ойлаудың заңдары мен 

ережелері туралы ғылым. Бұл ғылымның арқасында адам өзінің ойлау әрекетін 

тәрбиелей алады; өзінің ойын анықтап айқын, жүйелі түрге келтіреді; ой 

қорыту, талқылау барысында логикалық қателер жіберуден аулақ болады. 

Математика. Фарабидің энциклопедиясында математика ғылымдарына 

көп орын берілген. Ол математиканы үлкен-үлкен жеті тарауға бөлген. 

Арифметика, яғни, сан туралы ғылым. Оған практикалық және теориялық 

арифметика деп айрықша мән берді. Фарабидің түсіндіруі бойынша, сан 

объективті ақиқат нәрселердің сезіп-түйсінуге болатын, яғни «көзбен көріп, 

қолмен ұстауға» болатын жақтарын елеусіз қалдырып, тек саналуға, есептеуге 

тиісті қырларын бейнелейді. Бұл өте дұрыс материалистік түсінік. 

Геометрия. Бұл ғылымның мазмұны мен мәнін ғалым төмендегіше 

тұжырымдайды. Геометрия екі ғылымды біріктіреді: біріншісі — практикалық 

геометрия; екіншісі — теориялық геометрия. Практикалық геометрия 

сызықтар мен беттерді, ағаш ұстасы, темірші, тас қалаушы, жер 

өлшеушілердің ыңғайына лайық ағаш, темір, тас денелердің бетінде 

қарастырылады. Теориялық геометрия сызықтардың, жазық фигуралардың, 

геометриялық денелердің формасы мен мөлшерін, теңдігі мен теңсіздігін, 

олардың түрлері, реті және басқа осыларға байланысты барлық нәрселерді 

зерттейді. 

Оптика. Фарабидің жіктеуі бойынша, математикаға оптиканы да 

жатқызған. Бұл туралы ол былай дейді: «Оптикада геометрия тәріздес форма, 

шама, рет, тәртіп, орын, теңдік, теңсіздік, т.б. нәрселерді қарастырады». 

Оптиканың мәні мен ақиқаты, анық пен оның алдамшы көрінісінің парқы 

ажыратылады, қатаң дәлелдеу жолымен мұның себебі айқындалады, көзбен 
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көруде кездесуі мүмкін болатын қателердің барлығы ескеріледі, одан құтылуға 

көмектесетін, яғни қарастырылып отырған нәрсенің мөлшері, формасы, орны, 

құрылысы, т.б. туралы ақиқатқа жеткізілетін әдіс, айлалардың түрлері 

көрсетіледі. 

Астрономия. «Астрономия деген бір атпен екі ғылымды түсінеміз, — 

дейді ғалым. Олардың біреуі — жұлдызнама. Бұл ғылым жұлдыздарға қарап 

болашақта не болатынын, кейде қазіргі кезде болып жатқан және өткенде 

болған оқиғаларды болжауға арналған. Екіншісі — математикалық 

астрономия. Астрономияның осы бөлігі ғана математикалық ғылымдардың 

қатарына жатады, ал қабілет — өнердің бір түрі; ол арқылы не болатынын адам 

болжамдай алады; мәселен, түс жору, құстың ұшуы бойынша жорамалдау, бал 

ашу, т.б. қабілеттер». 

Жаратылыстану мен метафизика. Фарабидің анықтауы бойынша, физика, 

яғни жаратылыстану,— табиғат туралы, оның негізгі принциптері мен 

бөліктері жайлы, табиғи денелерге тән акциденциялар туралы, табиғи 

деректер мен элементтердің өзара әсері жайлы ғылым. Ал метафизика 

болмыстың жалпы принциптері мен категорияларын зерттейді. 

 «Фарабидің энциклопедиясы» ХІІ ғасырда арабшадан латын тіліне екі 

рет аударылған. Одан кейінгі ғасырларда бұл еңбек толық немесе үзінді 

түрінде ескі еврей, неміс, ағылшын, француз, түркі, т.б. тілдерге 

тәржімаланған. Роджер Бэкон, атақты Әбу Әли ибн Сина (980–1037) және 

басқалар тікелей соның әсерімен өздерінің көпке мәлім энциклопедиялық 

еңбектерін жазған [9]. 

Ұлы ғұламаның бұл еңбегінің құндылығы, оны басқа халықтардың өз 

қажетіне жаратып, оның еңбек заңдарына, еңбек адамдарының өз жұмысына 

саналылықпен, ұқыптылықпен қарап, өндірісті дамыту, еңбек өнімін, жеке 

адамның еңбекке құштарлығын, ьнта-жігерін арттыру мақсаты 

көзделгендігінде. 

«Ғылымдар энциклопедиясында» ойшыл ғалым Аристотельден өзіне 

дейінгі 1300 жылдай уақыт ішінде өркендеген ғылымдарға талдау жасаған, 

пәнін тағайындаған, мазмұнын анықтаған, үйрену және үйрету жолдарын 

белгілеген. Бұл еңбек Фарабиден кейін де 500 жыл бойы Шығыс, Батыс 

оқымыстыларының қолынан түспес кітабына айналды. Жоғары мектептерге 

ғылым негіздері жөніндегі басты оқулық болды. 

Ұлы ойшылдың еңбектерінің бәрін де философиялық тұрғыдан қарауы. 

Араб мәдениетінің философиялық екі тарауы болған деп саналады. Оның 

бірі ертеден келе жатқан теологиялық-мистикалық, дүниеден безуші — 

аскеттік-дәруіштік ағым; екіншісі дүние кілтін табиғатты зерттеуші адам 

ақылынан іздейтін ақли (рационалдық) ағым. 

Ғылым мен білімнің өркендеуіне ақли ағымның зор әсер еткені мәлім. 

Осы айтылған ақли —рационалдық ағымның негізін салушы ретінде көбіне 

үш адамның — әл-Кинди, әл-Фараби, Әбу Әли Ибн Синалардың есімдері 
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аталады. Араб мәдениетінің негізін салушы осы үш философ. Фараби алғашқы 

жаңа талап кезінде әл-Кинди еңбегімен танысып, содан әрмен қарай өрлей 

бастаған болса, кейінгі Әбу Әли ибн Сина да өзінің философиялық бағытын 

Фараби еңбегінен бастаған. Фарабидің атағы философ ретінде Аристотель, 

Платон сияқты ірі философтардың еңбектерін талдаумен әйгілі болады. 

Әл-Фараби өзінің «Философияны үйрену үшін қажетті шарттар жайлы 

трактат» атты еңбегінде Аристотельдің философиясын меңгеру үшін қажет 

болатын тоғыз шарты жайлы өз пікірлерін ортаға салған. Оның пікірінше, 

тұңғыш рет грек философы Пифагор философиялық бағыттың алғаш негізін 

құрастырған. 

Фараби    философия   саласы    бойынша    грек    ойшылы    Аристотельдің   

«Категориялар»,«Метафизика», «Герменевтика», «Риторика», «Поэтика», 

бірінші және екінші «Аналитика»,«Топикасы» мен «Софистикасына» 

түсініктемелер жазды. Ол еңбектері күні бүгінге дейін де маңызын жоғалтқан 

жоқ. Сөйтіп, Фараби Шығыс пен Батыстың ғылымы мен ежелгі мәдениетін 

таныстыруда үлкен рөл атқарды [10; 31]. 

Фараби Аристотельдің философиясына түсініктемелер жаза отырып, өз 

тарапынан да «Ғылымдардың шығуы», «Ғылымдар энциклопедиясы немесе 

тізбегі», «Кемеңгерлік меруерті», «Ізгі қала тұрғындарының көзқарасы», 

«Музыканың үлкен кітабы», «Философияны аңсап үйрену үшін алдын ала не 

білу қажеттігі жайлы», «Ақылдың мәні туралы», «Әлеуметтік-этикалық 

трактаттар», «Философиялық трактаттар», т.б. сол сияқты көптеген 

философиялық еңбектер жазған. 

Әл-Фараби өзінің «Интеллект (сөзінің) мағынасы жайында» деп аталатын 

зерттеуінде [13] адамның ақыл-парасат мүмкіндігіне жан-жақты талдау жасай 

келіп, оны «потенциалды интеллект», «актуалды интеллект», «жүре келе 

дарыған интеллект», «әрекетшіл интеллект» сияқты философиялық 

категорияларға бөліп-бөліп талдайды. Әл-Фараби «жүре келе дарыған 

интеллект» туралы айта келіп, адам туғаннан ақылды, білімді болып 

тумайтынын, интеллекттің өзі жүре келе, есітіп, көріп барып қана дамитынын 

ескертеді. 

Ғұламаның интеллект жөніндегі философиялық ой-тұжырымын араға 

тоғыз ғасырдай уақыт салып барып, қазақ қауымының жаңа тарихи 

жағдайында Абай Құнанбайұлы зор білгірлікпен жалғастыра түскен [13]. 

Фарабидің философиялық еңбегін талдау деген сөз — оның барлық 

ғылыми табыстарының қорытындысын шығару деген сөз. Ол өзінің 

еңбектерінің бәрін де философиялық тұрғыдан қарайды. Кейбір табиғи 

құбылыстарды талдаған қағидаларында оның табиғат зерттеуші ғалымдығы 

мен ойшыл философтығы арасын айыру өте қиын. 

Философия жөнінен алғанда Фарабиді Аристотельдің шәкірті дейді. 

Оның шындығына біз де таласпаймыз. Фараби Аристотельді (Арстулаизды) 
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аса жоғары бағалаған. Әсіресе, оның логикасын жақсы көріп: «Бұл кітапты жүз 

мәртебе оқыдым, тағы оқысам деген ойым бар» деп жазады ол. 

Сонымен қатар Фараби Аристотель қосымша математика мен табиғат 

ғылымдарына сүйенуі қажет еді дейді. Ол Аристотель ілімін толықтырды, 

сынады, талдады, дамытты. Осылардың арқасында өзінің философиялық 

жүйесін салып кетті. Оның философиясы ертедегі гректердің антикалық 

философиясы емес, онан басқаша қасиеттері бар. Сол себептен оны 

философия демей, фалсафа деп өзгеше мән береді. Бұл кезде Аристотельдің 

еңбегін талдау, сынау, дамыту түгіл, тіпті оның еңбегін дүние жүзінің 

көптеген ғалымдары түсініп оқудың өзін арман ететін. Осы жайды ескергенде, 

Фарабидің Аристотельді сынап, оны толықтырып еңбек жазуы аса зор оқиға 

еді. Фарабидің философиялық дәрежесіне Батыс елдерінің философтары тек 

көптеген ғасыр өткеннен кейін ғана жете алды. Ал оның Аристотельдің 

философиялық іліміне геометриялық-физикалық анализді ғылыми арқау ету 

керек деген тамаша батыл пікірі — оның асқан даналығының көзі болғанын 

көрсетеді. 

Әл-Фарабидің аса зор нәтижеге жеткен ғылымдары — астрономия мен 

геометрия. Ол оптикалық аспаптар жасаған. Оның ішінде ойыс парабола айна, 

уақыт өлшегіш күн сағаты бар. Осы ойыс парабола (арабша: «мухарак», оны 

еуропалықтар «фокус» деп аударған.) Еуропаға әл-Фарабидің шәкірті ибн 

Хайтам арқылы Кеплерге жеткен екен. Әл-Фарабидің күн сағатын жасау әдісі 

осы күнге дейін қолданылады. Ғылымда көлеңке өлшеу әдісі, күн сағаты 

арқылы жердің меридианын табу әл-Фараби әдісі деп саналады. Сондай-ақ 

ғалым сфералық тригонометрияға негіз салған. 

Астрономия ерте замандардан бастап-ақ барлық ғылымдардың атасы 

болып саналған. Өзінің еңбектерінде бүкіл ғылымдар саласын түгел қамтыған 

Фараби заманындағы барлық астрономиялық және астрологиялық еңбектерді 

тегіс оқып шыққан. Мысалы, Фараби Птолемейдің атақты 

«Алмагест» кітабын арабша аудармасы бойынша да, өзінің грекше 

түпнұсқасы бойынша да толық білген. Сонымен қатар өз заманындағы 

астрономиялық обсерваторияларда болып, бақылау жүргізген деп білуге 

болады. Оның бұл сияқты істері жөнінде біздің қолымызда қазір анық мәлімет 

жоқ. Бірақ оның астрономиялық құбылыстар мен астрологиялық жорамалдар 

туралы жазғандарына қарағанда, оның бұл мәселелер жөніндегі ғалымдар 

арасындағы беделіне қарағанда, Фараби астрономия ғылымының барлық 

саласын қолынан өткерген адам екені айқын. 

Мысалы, оның «Астрология заңдарының анығы мен танығы туралы» 

деген рисаласын алайық[17; 21–22]. Бұл еңбек Фарабидің замандасы, атақты 

ғалымдардың бірі Әбу Исхақ Ибраһим бин Абдулла әл- Бағдадидің алғы 

сөзімен басталады. Әл-Бағдади астрология ғылымын білуге құмар болған. 

Қалайда оның сырын ашуға барлық ынтасын қойып, сол жөнінде жазылған 

барлық кітаптарды қалдырмай тегіс қарап шығады. Мұнымен қатар 
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астрологияға өзінің қатты сенгенін айтып жазады. Ал астрологиядағы жаңсақ 

пікірлерді, айтқаны келмеушілікті бақылаудан болған кемшіліктен немесе 

астролог-астрономның білімінің шалалығынан деп түсінетінін айтады. Егер 

осы кемшіліктер жойылатын болса, ғылым дұрыс жолға қойылып, 

астрологияны қолдану арқылы табиғаттың жасырын сырлары ашылар, тамаша 

табысқа қол жететін болар деп сенген едім, — дейді. Әл-Бағдади: барлық 

математикалық білімім мен астрономиялық өнерімді салып есептеп, түрлі 

аспаптармен бақылаулар жүргіздім, көптеген мәліметтерді пайдаланып, 

астрология қағидаларына қолымды жеткіздім-ақ қой деп үміттендім, — дейді. 

Бірақ ойына алған мақсаты барған сайын алыстап, астрологияға күдіктене 

бастайды да, астрологияның арғы тегін, ерте замандардағы ғалымдардың, 

данышпандардың кітаптарын қарастырады. Бірақ олардың ішінен де қазіргі 

астрологияны ақтайтын ешқандай дәлел таба алмайды. Ол үміті кесіліп, 

астрологияға сенер-сенбесін білмей қобалжып жүргенде Әбу Насыр Фарабиге 

жолығады. «Онымен көп сөйлесіп, кеңескеннен кейін мен оған астрология 

жөніндегі пікірін жазуға сұрадым. Ол жазды, мен оны оқыдым. Сонан кейін 

ғана жүрегім орнына түсіп тынышталдым, анық пен танықтың арасын 

айыратын болдым», — дейді. 

Фараби астрономия мен астрологияны өте терең білген адам. Орта 

ғасырдан бастап дүние жүзіне тараған астрологияның бетін ашып, сырын 

шешкен осы Фараби болып саналады. Бірақ ол астрологияны үйретіп, оны 

қолдануды көздеп, түзету енгізген емес. Оның шын мағынасында негізі қайдан 

шыққан, шындығы мен өтірігі қайда, осыны көрсету мақсатын көздеді. Бал 

ашу кітабы «Талиғынаме» («Гороскоп») бойынша болашақты білуге болады 

деушілердің ісін Фараби ашықтан- ашық надандық немесе адам аулаған 

арамзалық дейді. Осы пікірін ол жалпы астрономиялық, математикалық-

логика әдісімен дәлелдейді. 

Фараби астрологияны өзінің ақыл елегінен өткізіп, зерттемей тұрып, одан 

сырттай безген жоқ. Ол астрологияның жалғандығына әбден өзінің көзін 

жеткізген соң ғана одан біржола қол үзді. 

Астрологияның орта ғасырларда және кейінгі замандарда, тіпті осы күнге 

дейін елдерге көптеген адамдардың басын қатырып келе жатқаны мәлім. 

Осыған қарап, Фарабидің ғалымдық дәрежесі өз заманынан мың жылдай озық, 

әрі асқақ тұрған ұлы ойшыл екеніне көзің жетеді. Жалпы астрология негізін, 

оның ішінде Фарабидің оған көзқарасын талдау өте қызықты және ғылымға 

аса қажет. Планеталардың салыстырмалы жүрісін Фараби былай түсіндіреді: 

Ай шапшаң, Сатурн (Зұхал) баяу жүреді деп саналады. Оның себебі Ай бізге 

ең жақын планета, Сатурн алыс планета. Сондықтан оның айналыс жолы 

(орбитасы) қашық, бізге оның жүрісі жай болып көрінеді. Расында, керісінше 

болуы да мүмкін, бәлки, Сатурнның жүрісі Айдан шапшаң да болар деген 

пікірді айтады. Осы пікірдің өзі аспан денелерінің қозғалысы жөнінде 

Фарабидің дұрыс бағытта болғанын көрсетеді [17; 22]. 
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Фарабидің астрономия мен астрология жөніндегі еңбектері өз алдына 

талдап, зерттеуді керек етеді. Оның астрономия-астрология жөніндегі 

пікірлері бүтіндей ғылым тарихымен, қала берді Шығыс елдерінің, оның 

ішінде Орта Азия мен Қазақстанның ертедегі мәдени мұраларымен астасып 

жатыр. Осы арқылы біздің халқымыздың жыл қайыру, есептеу, аспан 

«ертегілерін» талдау мәселесінің талай тамаша жұмбақтары шешілмек. 

Ғұламаның физика, медицина, биология салаларындағы туындылары 

Әл-Фарабидің физика саласындағы көрнекті еңбегі — «Вакуум» туралы 

деп аталады. Мұнда ол табиғатта вакуум (бостық) жоқ екенін ежелгі грек 

оқымыстыларында да сирек кездесетін тәжірибелерге (экспериментке) 

сүйенген логикалық қорытындылар арқылы дәлелдеуге тырысады. Бұл 

еңбегінде ол вакуум проблемасынан басқа да физиканың әр түрлі мәселелерін 

қарастырып, сол кездегі ғылымның деңгей-дәрежесіне сай шешімдерін тауып 

беруге тырысады. Олардың ішінде түсірілген кернеу-күшке, қысымға 

байланысты ауаның көлемінің ұлғаю немесе кішірею құбылыстарының 

заңдылықтары, ол күштің жан-жаққа берілуі және басқалар бар [10; 54, 55]. 

Данышпан ойшылдың медицина, биология ғылымдарына да үлкен мән 

бергені мәлім болып отыр. Ол, әсіресе, бұл ғылымдарды теориялық 

философиялық тұрғыда негіздеуге көп күш жұмсаған. 

Әл-Фарабидің шығармашылық мұраларындағы медицина сауалдары 

бойынша шығармасы ғалымдарға осы ғылымның теориялық қайнар көзінің 

негізгі білімімен және оның тарихымен жете таныстығын көрсетеді. Оның 

дәрігерлік-философиялық ойлары тек соңғы жылдары ғана «Адам [тәнінің] 

мүшелері туралы» және «Галеннің Аристотельмен адам тәніндегі мүшелер 

жөніндегі оның келіспеушілігі туралы қарсылығы» трактаттарын орыс тіліне 

аудару және оқып-білуге байланысты ғалымдардың зерттеу тақырыбына 

айналды. Осы еңбектерден басқа әл-Фарабидің медицина мәселесіне арнаған 

тағы бір шығармасы — «Жануарлар [денесінің] мүшелері, олардың қызметтері 

мен потенциясы туралы» [18]. 

Ұлы ғұламаның бұл еңбектерінен — атақты ғалым, Фарабидің шәкірті, 

медик Әбу Әли ибн Сина (Авиценна) тәлім алған. Мәселен, оның «Медицина 

негіздері» атты әйгілі шығармасы теориялық- әдіснамалық жағынан 

ұстазының «Адам ағзалары жайлы» трактатына өте жақын келеді. 

Фарабидің жақсы дәрігер болғаны белгілі. Оның пікірінше, дәрігердің 

медицина өнеріне жетілуі мынадай нәрселерді білуге байланысты. Біріншіден, 

адам ағзаларының ерекшеліктерін білу — медицина мен табиғат 

зерттеушілерге ауадай қажет. Екіншіден, саулықтың өлшемін (критерийін), 

оны дұрыс сақтау және қалпына келтіру үшін қолданылатын шараларды білу 

керек. Үшіншіден, ол аурудың түрлерін білумен қатар, оның себептерін, 

әсіресе, кеселді жоятын жолдарды білуге, организмдегі аурудың әрекетін 

бақылауға алуы тиіс. Төртіншіден, дәрігерге сау және сырқат мүшелердің 

айырмашылықтарын айқындау, оның басты белгілерін білу, ішкі мүшелерді 
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зерттеу қажет. Бесіншіден, тамақтану тәртібін, дәрі-дәрмекті (фармакология) 

қолдану жолын және күрделі дәрілердің ерекшеліктерін, олардың әсерлілігін 

арттыратын барлық құралдарды білу қажет. Алтыншыдан, ауру адамның 

денсаулығын нығайтуға себепші болатын әсер заңдарын білу және қолдану 

жолдарын меңгеру керек [19]. 

Қорыта айтарымыз, әл-Фараби сауатсыздық жайлаған заманда 

жаратылыстану ғылымдары ішіндегі ең сүбелілерінің бірі – медицина туралы 

қызықты пікірлер айтып, бұл ғылымның деректерін адамның тіршілік 

қажеттеріне пайдалануды қарастырған. Ұлы ғұлама медициналық мәселелерді 

психология ғылымымен жақындастыруды ерекше мақсат еткен. 

Асыл тастарды, минералдық заттарды Фараби негізінен алғанда су 

ерітінділерінен пайда болады деп білген. Ол алхимияны да үйренген адам. 

Бірақ оның астрологияға байланысты, сиқырға сенетін жерін қабыл алмаған. 

Бұл ғылымның негізгі мақсаты — «жаман» металдарды алтынға 

айналдыратын «философиялық тас» табу немесе адамға мәңгі өмір 

берерліктей «өмір өзегін» жасау болған. Фараби «Алхимия өнерінің 

қажеттілігі туралы» деп аталатын арнайы трактат жазып, алхимия өнерінде не 

дұрыс және не теріс екендігін ашып беруге тырысқан. 

Әлемдік мәдениет пен ғылымда терең із қалдырған дана ғалым, сирек 

талант иесі Әбу Насыр әл-Фараби бейнесі қазақ әдебиетіндегі көркем 

туындыларда да өз көрінісін тапты. Тарихи шындықты көркем шындыққа 

айналдырып, шығармашылық қиялмен көмкеріп, оқырманға ой саларлық 

образдар туындатқан жазушы Д.Досжановтың “Фараби” повесі (1967ж.), 

драматург Ш.Құсайыновтың “Әбу Насыр әл-Фараби” пьесасы (1972ж), 

ақындар Ө.Тұрманжанов, М.Әлімбаев, Қ.Мырза Әли, М.Шаханов 

туындылары, Ж.Қыдыровтың “Фараби тригонометриясы” (1972ж) мен 

І.Есенберлиннің “Әбу Насыр Мұхаммед әл-Фараби” атты поэмалары, жазушы 

Ә.Әлімжановтың “Ұстаздың оралуы” романы қазақ оқырманының тарихи 

жадына, қазақ әдебиетінің алтын қорына қазына болып қосылды. Фараби 

бейнесінің сөз өнеріндегі тұтас галереясын жасақтаған аталмыш туындылар 

хақында көрнекті ғалым Р.Бердібай арнаулы мақала жазып, салиқалы бағасын 

берсе, А.Түсіпова, С.Ананьева сынды отандық зерттеушілер де осы тақырып 

төңірегінде ой өрбітіп, қалам тартты . Ұлы ойшыл Әбу Насыр әл-Фараби 

шығармашылығына қатысты шағын зерттеуімізді қорыта келе айтарымыз: 

Мәдени жаңару үдерісі жүріп жатқан қазіргі кезеңде “өркениеттер 

арақатынасында төңкеріс болып, Шығыстың өркениеттің алтын бесігі, Европа 

қайта өрлеуінің негізі болғандығы мойындалып, Әл-Фараби, Ибн Сина, Ибн 

Халдун, Ибн Рушдтардың европа философиясына қосқан үлесі баса 

көрсетілгенімен” , Фараби еңбектерінің әлі де ашылмаған қырлары көп. 

Мұның бір бөлігіне жоғарыдағы талдаулар дәлел. Демек, біздің есімін мақтан 

тұтар даңқты жерлесіміз Әбу Насыр әл-Фараби жайлы зерттеулердің арнасы 

келер күндерде де ортаймақ емес. 
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Қасиетті Құран Кәрім тек діни қағидалар жинағы ғана емес, сонымен 

қатар талай ілімнің құпия кілтін бойына бүккен ғаламдық кітап болғандықтан, 

Әбу Насыр Әл-Фараби бүкіл ислам ғалымдарына парыз болған — иджтихад 

(ойлау қабілетінің шыңына жету үшін беріле еңбек ету) және муджтахид 

(иджтихадпен шұғылданған адамның өз жаңалықтарын Құран Кәрім мен 

Хадис Шариф — парыз-сүннет амалдарына негіздеп отыруы) жолына түскен. 

Кеңес өкіметі тұсында атеистік идеологиканың ықпалымен әл-Фараби діннен 

тыс ғалым ретінде көрсетілді. Әйтсе де оның ислам бірлігін сақтауға қосқан 

зор үлесі туралы мынадай дерек сақталған. Тегі түркі болып табылатын 

баһадүр қолбасшы Мұхаммед Ихшид ибн Тұғыт Әмір ислам жолын бұзған 

“қармат” елін талқандаған соң, Әбу Наср Әл-Фарабимен кездеседі. Меккеге 

барар жолды кесіп “қажылық” жасауға мұрша бермеген қарматтардың 

жеңілгеніне қуанған Әбу Насыр Әл-Фараби іштей “қажылық” етуге ниет етіп, 

араб халифының саид-задаларымен әңгімелеседі. Осы әңгімеде ғалым ислам 

бірлігін сақтау үшін мазһабтар арасын жақындастыру керек деген ой айтып, 

өзінің араб, парсы және түркі нәсілдері арасындағы алауыздықтарды жоюға 

күш салып жүргендігін мәлімдейді. “Бабалардан қалған өсиетте түркі халқы 

әділетшіл делінген еді. Сол сөздің ақиқаттығы мен әділеттілігіне енді көз 

жеткізіп отырмыз” деп Саид-задалар Әбу Насыр Әл-Фарабидің қолын 

құрметпен қысады 

Әбу Насыр Әл-Фараби математик ретінде өзара тығыз байланысты үш 

салада еңбек еткен. Олар: 1) математиканың методол. мәселелері 

(математикалық ғылымының пәні, негізгі ұғымдары мен әдістерінің шығу 

тегі), 2) математикалық жаратылыстану, 3) математиканың кейбір нақты 

тарауларын жасауға қатысуы. Әбу Насыр Әл-Фараби математиканы жеті 

тарауға бөледі (арифметика, геометрия, оптика, астрономия, музыка, статика, 

механика — әдіс айла жөніндегі ғылым). Ол — алгебраны математиканың 

дербес бір саласы ретінде қарастырып, алгебра пәнін алғаш анықтаған 

оқымыстылардың бірі. Осыған байланысты Әбу Насыр Әл-Фараби сан 

ұғымын оң нақты сан ұғымына дейін кеңейту туралы аса маңызды идея 

ұсынды. “Ғылымдардың шығуы” деп аталатын трактатында математиканың 

шығу тегі мен себептерін ашуға тырысады. “Евклидтің бірінші және бесінші 

кітаптарының кіріспелеріндегі қиын жерлерге түсініктеме” деп аталатын 

еңбегінде матем-ның методол. мәселелері жөнінде құнды-құнды пікірлер 

айтқан. Ол ұзақ уақыт мінсіз, мүлтіксіз саналып келген Евклид “Негіздерін” 

сынауға, өңдеуге, түзетуге болатынын іс жүзінде көрсетіп, математиктерге 

дұрыс жол сілтеген. Әбу Насыр Әл-Фараби математиканың философия ірге 

тасын қаласумен қатар, оны табиғат құбылыстарын зерттеуге батыл 

қолданудың қажеттігін іс жүзінде танытты. Әбу Насыр Әл-Фараби пікірінше, 

математика анық,ақиқат білімді береді және басқа ғылымдардың дамуына 

күшті ықпал жасайды. “Астрологиялық болжамдарда не дұрыс, не теріс” деп 

аталатын еңбегінде ол ғылыми астрологияны астрономиядан бөліп қарап, 

Аристотельдің логикалық шығармаларында айтылған қағидалар мен 
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жаратылыстану ғылымдарының жетістіктеріне сүйене отырып, белгісіз, 

кездейсоқ құбылыстарды алдын ала болжауға болатынын немесе 

болмайтынын ажыратуға тырысады. Әбу Насыр Әл-Фарабидің бұл 

пікірлерінің кейіннен ықтималдар теориясының философия, логикалық 

негіздерін қалыптастыруда маңызы зор болды. Ол математикалық, 

жаратылыстану саласында ірі еңбектер жазған. Әбу Насыр Әл-Фараби ежелгі 

гректің ұлы математигі және астрономы Птоломейдің “Алмагесіне” көлемді 

түсініктеме жазған. Бұл еңбек “Алмагеске түсініктеме” деген атаумен белгілі. 

Астрономия және математикалық тарихында үлкен маңызы болған Әбу Насыр 

Әл-Фарабидың бұл трактаты тригонометрияны дамытуға да игі ықпал жасады. 

Ол өзіне дейінгі және тұстас математиктердің еңбектеріне сүйене отырып, 

тригонометрия сызықтар жөнінде өз ілімін жасады. Мұндағы негізгі бір 

жаңалық Әбу Насыр Әл-Фараби синус, косинус, синус-ферзус, тангенс, 

котангенс сызықтарын бірыңғай радиусы тұрақты шеңбер ішінде қарастырды. 

Олардың арасындағы бірсыпыра қатынастарды ашты, кейбір қарапайым 

қасиеттерін айқындады. Ол тригонометрияның кестелер жасауда аса қажет 

болып табылатын бір градус доғаның синусы мен косинусын анықтауда елеулі 

табыстарға жеткен. Әбу Насыр Әл-Фараби осы айтылған тригонометрия 

мағлұматтарға және басқа да қосымша математика материалдарға сүйене 

отырып, “Алмагесте” қарастырылған астрономия және география мәселелерін 

математика жолмен шешудің ең жеңіл әдістерін ұсынады. “Геометриялық 

фигуралардың егжей-тегжейі жөнінде табиғи сырлары мен рухани әдіс-

айлалар кітабы” геометрия салу есептерін сұрыптап, бір жүйеге келтірген. 

Жүзден аса есептің салу әдістері көрсетілген. Бұлардың ішінде: парабола салу, 

бұрышты трисекциялау, кубты екі еселеу, дұрыс көп бұрыштар салу, көп 

жақтар салу, жазық фигураларды түрлендіру т.б. бар. Әбу Насыр Әл-Фараби 

адымы тұрақты циркуль мен бір жақты сызғыш жәрдемімен шешілетін 

есептерді мол қарастырды. Осы еңбекте 3, 4, 5 т.б., яғни өлшемді куб салу 

есебін ойша қалай шешу идеясы бар, оның “Болжамдағы геометрияға кіріспе” 

атты трактат жазғаны мәлім, бірақ ол еңбегі бізге жетпеген. Осыған қарағанда 

Әбу Насыр Әл-Фараби көп өлшемді абстракция геометрияның идеясын алғаш 

айтушылардың бірі деп жорамалдауға негіз бар. Әбу Наср Әл-Фарабидің 

трактатын математикалық тарихшылары осы уақытқа дейін атақты Хорасан 

математигі Әбу-л-Уафаға теліп келгені анықталды. Әбу Насыр Әл-Фараби 

арифметикалық саласында “Теориялық арифметикаға қысқаша кіріспе” деп 

аталатын еңбек жазған. Оның көптеген логикалық еңбектерінде 

математикалық логиканың элементтері де кездеседі. Әбу Наср Әл-Фарабидің 

математикалық идеяларын, мұраларын Әбу-л-Уафа, Әбу Әли ибн Сина 

(Авиценна), Әбу Райхан Бируни, Омар һайям сияқты шығыс ғұламаларымен 

қатар Роджер Бэкон, Леонардо да Винчи тәрізді Еуропа ғалымдары да көп 

пайдаланған. Физика саласындағы Әбу Наср Әл-Фарабидің көрнекті еңбегі 

“Вакуум туралы” деп аталады. Мұнда ол вакуум жоқ екенін ежелгі гректерде 

сирек кездесетін тәжірибеге сүйенген логикалық қорытындылар арқылы 
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дәлелдеуге тырысқан. Әбу Наср Әл-Фараби бұл еңбегінде вакуум мәселесінен 

басқа да физиканың әр түрлі мәселелерін қарастырып, сол кездегі ғылымның 

дәрежесіне сай өз шешімдерін дұрыс тапқан (дененің жылудан ұлғаюы не 

кішіреюі, түсірілген кернеуге, қысымға байланысты ауа көлемінің ұлғаю 

немесе кішірею заңдылықтары, ауаға түсірілген кернеудің берілуі, т.б.). Әбу 

Наср Әл-Фараби химия, медицина, география, минерология т.б. 

жаратылыстану ғылымдары бойынша да шығармалар жазған: “Алхимия 

өнерінің қажеттігі туралы” атты трактатында өз тұсындағы алхимиялық 

білімдерді талдап, алхимияның жалған қабыршағынан ғылыми дәнін бөліп 

алып, оны белгілі бір зерттеу пәні бар жаратылыстану ғылымының бір саласы 

ретінде қарастырады. Әбу Насыр Әл-Фараби медицина саласында “Адам 

ағзалары жөніндегі Аристотельмен алшақтығы жөнінде Галенге қарсы 

жазылған трактат”, “Жануарлар ағзалары”, “Темперамент туралы” т.б. 

еңбектер жазған, онда негізінен медицинаның теория мәселелерімен 

айналысып, медицина өнерінің пәнін, міндет-мақсатын анықтап беруге 

тырысады. Әбу Насыр Әл-Фарабидің филосия және натурфилософия 

еңбектерінде жаратылыстанудың көптеген мәселелеріне тоқталады. 

Жаратылыстану саласында  жазған трактаттары да, бұл салаға қосқан 

жаңалықтары да қыруар. Физикалық құбылыстарды талдайтын еңбегі оннан 

асады. Оның таразы туралы, механизмдер туралы, оптика мен бос кеңістік 

(вакуум) туралы көптеген құнды тұжырымдары әлемге әйгілі. Ол механикаға 

математика мен геометрия әдістерін жан-жақты пайдаланды, тәжірибені 

логикалық терең ойлау нәтижелерімен ұштастырды. Астрономида күн апогейі 

орнының тұрақты болмайтынын өз тәжірибесі арқылы бақылап анықтаған. 

Сәуленің таралуын геометрия оптика заңдылықтарымен дәлелдеп береді. 

Сәуленің жиналу, сыну, тарау, шоғырлану заңдылықтарын геометриялық дәл 

әдістермен тапқан Әбу Насыр Әл-Фарабидің шұғыла туралы түсінігі Еуропа 

ғылымына 17 ғасырда ғана мәлім болды. Оны неміс астрономы И. Кеплер 

арабшадан аударып “фокус” атаған. Мұны Әбу Насыр Әл-Фараби сегіз ғасыр 

бұрын “күйдіру”, “оттық орын” мәнінен шығарып “мұхарақ” атаған. Ол және 

өз қолымен ойыс айна, яғни парабола, линза жасап, бұларын ғылымда 

қолданған да болатын. 

Әбу Насыр Әл-Фараби ежелгі гректің  ұлы астрономы Клавдий 

Птоломейдің  еңбектерін түсіндіре, кемелдендіре отырып, өз тарапынан да 

теориялық (математикалық), практикалық мәні зор қорытындылар жасап, 

соны идеялар, пікірлер айтады. Мысалы, ол тарихта тұңғыш ре Шолпан 

планетасының Күннің бетін басып өтуін бақылайды, “Астрологиялық 

болжамдарда не дұрыс, не теріс” деп аталатын трактатында ғұлама ғылыми 

астрономияны, жұлдыздардың орны, түр-түсі, қозғалысы т.б. көрінерлік 

қасиеттеріне сүйеніп, жер бетіндегі оқиғалардың, адам өмірінің болашағын 

алдын-ала болжауға болады дейтін дүдәмал, күмәнді ғылымсымақты 

астрологиядан бөліп қарайды. 
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Аннотация 

Шығыстың ғұлама ойшылы Әбу Насыр әл-Фараби 870 жылы бүгінде 

Отырар аталатын, Арыс өзенінің Сырға барып құятын сағасындағы Фараб 

қаласында дүниеге келді (қазіргі Оңтүстік Қазақстан облысындағы Отырар 

қаласының маңайындағы ортағасырлық қала). Фарабидің толық аты-жөні 

Әбу-Насыр Мұхаммед Иби Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан Әл-Фараби. Әл-

Фараби түрік тайпасының дәулетті бір ортасынан шыққаны бізге мәлім, бұған 

дәлел оның толық аты жөнінде "Тархан" деген атаудың болуы. Туған жері 

қазақтың ежелгі қаласы Отырарды арабтар Барба-Фараб деп атап кеткен, 

осыдан барып ол Әбу Насыр әл-Фараби, яғни Фарабтан шыққан Әбу Насыр 

атанған. Сол тұста өмір сүргендердің қалдырған жазбаларына қарағанда, 

Отырар қаласы IX ғасырда тарихи қатынастар мен сауда жолдарының 

торабындағы аса ірі мәдениет орталығы болған. Әл-Фараби философия саласы 

бойынша грек ойшылы Аристотельдің "Категориялар", "Метафизика", 

"Герменевтика", "Риторика", "Поэтика", бірінші және екінші "Аналитика", 

"Топикасы" және т.б көптеген еңбектеріне түсініктемелер жазды. 

Величайший мыслитель Востока Абу Насыр аль-Фараби родился в 870 

году в городе Фараб, ныне называемом Отрар, в устье реки Арысь, где 

находится Сырга (современный средневековый город вблизи города Отырар 

Южно-Казахстанской области). Фараби полное имя Абу Наср Мухаммед ибн 

Мухаммед ибн Тархан Ұзлағ Иби Аль-Фараби. Нам известно, что Аль-Фараби 

вышел из богатой среды тюркского племени, доказательством которого 

является название "Тархан" по его полному имени. Его родная земля 

называлась древним казахским городом Отырар арабами Барба-Фарабом, 

отсюда он был назван Абу Насыр аль-Фараби, то есть Абу Насыр из Фараба. 

В IX веке город Отырар был крупнейшим культурным центром в узле 

исторических отношений и торговых путей. Аль-Фараби написал объяснения 

к многочисленным трудам греческого мыслителя Аристотеля в области 

философии: "категории", "Метафизика", "Герменевтика", "Риторика", 

"Поэтика", "Аналитика", "топика" и др. В то же время, как и в исламе, он был 

одни. 
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Әбу Насыр Әл – Фарабидің астрономия ғылымының дамуына қосқан 

үлесі 

 

Абдыхадыров Шоқан Жұмаханұлы 

Жетісай ауданы, Р.Қошқарбаев атындағы №50 жалпы орта мектебі 

 

        Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммед әл-Фараби ерте ортағасырлық ұлы 

ойшылдардың бірі болып табылады. Ол көп қырлы ғалым-энциклопедист 

және шығыс рационализмінің негізін қалаушылардың бірі болды. Осы себепті 

оған «бірінші мұғалім - Аристотельден кейін» «екінші мұғалім» құрметті 

атағы берілді. Тарихтан белгілі, әл-Фараби Отырар қаласында дүниеге келген. 

Әл-Фараби алғашқы білімін Отарарда, туған қыпшақ тілінде алды.  

      Фарабидің қызмет ету кезеңі араб мәдениетінің қарқынды даму кезеңімен 

сәйкес келді. Бағдадқа атақты ғалымдар, философтар, ақындар, музыканттар 

тоғысты, олар университет пен Ғылым академиясын ашты. Бағдад ғалымдары 

арасында Орта Азия мен Қазақстаннан шыққан ғұламалар құрметті орынға ие 

болды. Сонымен бірге Бағдадқа музыкадан бастап, астрономиядан кейінгі 

білімнің барлық салаларында ерекше қабілеттің иесі - Фараби да келді. 

      «Астрономия деген бір атпен екі ғылымды түсінеміз, - дейді ғалым. 

Олардың біреуі - жұлдызнама. Бұл ғылым жұлдыздарға қарап болашақта не 

болатынын, кейде қазіргі кезде болып жатқан және өткенде болған оқиғаларды 

болжауға арналған. Екіншісі - математикалық астрономия.   
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      Әл-Фарабидің аса зор нәтижеге жеткен ғылымдары - астрономия мен 

геометрия. Ол оптикалық аспаптар жасаған. Оның ішінде ойыс парабола айна, 

уақыт өлшегіш күн сағаты бар. Осы ойыс парабола (арабша: «мухарак», оны 

еуропалықтар «фокус» деп аударған.) Еуропаға әл-Фарабидің шәкірті ибн 

Хайтам арқылы Кеплерге жеткен екен. Әл-Фарабидің күн сағатын жасау әдісі 

осы күнге дейін қолданылады. Ғылымда көлеңке өлшеу әдісі, күн сағаты 

арқылы жердің меридианын табу әл-Фараби әдісі деп саналады. Сондай-ақ 

ғалым сфералық тригонометрияға негіз салған. 

      Астрономия ерте замандардан бастап-ақ барлық ғылымдардың атасы 

болып саналған. Өзінің еңбектерінде бүкіл ғылымдар саласын түгел қамтыған 

Фараби заманындағы барлық астрономиялық және астрологиялық еңбектерді 

тегіс оқып шыққан. Мысалы, Фараби Птолемейдің атақты «Алмагест» кітабын 

арабша аудармасы бойынша да, өзінің грекше түпнұсқасы бойынша да толық 

білген. Сонымен қатар өз заманындағы астрономиялық обсерваторияларда 

болып, бақылау жүргізген деп білуге болады. Оның бұл сияқты істері жөнінде 

біздің қолымызда қазір анық мәлімет жоқ. Бірақ оның астрономиялық 

құбылыстар мен астрологиялық жорамалдар туралы жазғандарына қарағанда, 

оның бұл мәселелер жөніндегі ғалымдар арасындағы беделіне қарағанда, 

Фараби астрономия ғылымының барлық саласын қолынан өткерген адам екені 

айқын. Мысалы, оның «Астрология заңдарының анығы мен танығы туралы» 

деген рисаласын алайық [17; 21–22]. 

      Бұл еңбек Фарабидің замандасы, атақты ғалымдардың бірі Әбу Исхақ 

Ибраһим бин Абдулла әл- Бағдадидің алғы сөзімен басталады. Әл-Бағдади 

астрология ғылымын білуге құмар болған. Қалайда оның сырын ашуға барлық 

ынтасын қойып, сол жөнінде жазылған барлық кітаптарды қалдырмай тегіс 

қарап шығады. Мұнымен қатар астрологияға өзінің қатты сенгенін айтып 

жазады. Ал астрологиядағы жаңсақ пікірлерді, айтқаны келмеушілікті 

бақылаудан болған кемшіліктен немесе астролог-астрономның білімінің 

шалалығынан деп түсінетінін айтады. Егер осы кемшіліктер жойылатын болса, 

ғылым дұрыс жолға қойылып, астрологияны қолдану арқылы табиғаттың 

жасырын сырлары ашылар, тамаша табысқа қол жететін болар деп сенген едім, 

- дейді. Әл-Бағдади: барлық математикалық білімім мен астрономиялық 

өнерімді салып есептеп, түрлі аспаптармен бақылаулар жүргіздім, көптеген 

мәліметтерді пайдаланып, астрология қағидаларына қолымды жеткіздім-ақ 

қой деп үміттендім, - дейді. Бірақ ойына алған мақсаты барған сайын алыстап, 

астрологияға күдіктене бастайды да, астрологияның арғы тегін, ерте 

замандардағы ғалымдардың, данышпандардың кітаптарын қарастырады. 

Бірақ олардың ішінен де қазіргі астрологияны ақтайтын ешқандай дәлел таба 

алмайды. Ол үміті кесіліп, астрологияға сенер-сенбесін білмей қобалжып 

жүргенде Әбу Насыр Фарабиге жолығады. «Онымен көп сөйлесіп, 

кеңескеннен кейін мен оған астрология жөніндегі пікірін жазуға сұрадым. Ол 

жазды, мен оны оқыдым. Сонан кейін ғана жүрегім орнына түсіп 

тынышталдым, анық пен танықтың арасын айыратын болдым», - дейді. 
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      Фараби астрономия мен астрологияны өте терең білген адам. Орта 

ғасырдан бастап дүние жүзіне тараған астрологияның бетін ашып, сырын 

шешкен осы Фараби болып саналады. Бірақ ол астрологияны үйретіп, оны 

қолдануды көздеп, түзету енгізген емес. Оның шын мағынасында негізі қайдан 

шыққан, шындығы мен өтірігі қайда, осыны көрсету мақсатын көздеді. Бал 

ашу кітабы «Талиғынаме» («Гороскоп») бойынша болашақты білуге болады 

деушілердің ісін Фараби ашықтан- ашық надандық немесе адам аулаған 

арамзалық дейді. Осы пікірін ол жалпы астрономиялық, математикалық-

логика әдісімен дәлелдейді. 

      Фараби астрологияны өзінің ақыл елегінен өткізіп, зерттемей тұрып, одан 

сырттай безген жоқ. Ол астрологияның жалғандығына әбден өзінің көзін 

жеткізген соң ғана одан біржола қол үзді. Планеталардың салыстырмалы 

жүрісін Фараби былай түсіндіреді: Ай шапшаң, Сатурн (Зұхал) баяу жүреді 

деп саналады. Оның себебі Ай бізге ең жақын планета, Сатурн алыс планета. 

Сондықтан оның айналыс жолы (орбитасы) қашық, бізге оның жүрісі жай 

болып көрінеді. Расында, керісінше болуы да мүмкін, бәлки, Сатурнның жүрісі 

Айдан шапшаң да болар деген пікірді айтады. Осы пікірдің өзі аспан 

денелерінің қозғалысы жөнінде Фарабидің дұрыс бағытта болғанын көрсетеді 

[17; 22]. 

       Фарабидің астрономия мен астрология жөніндегі еңбектері өз алдына 

талдап, зерттеуді керек етеді. Оның астрономия-астрология жөніндегі 

пікірлері бүтіндей ғылым тарихымен, қала берді Шығыс елдерінің, оның 

ішінде Орта Азия мен Қазақстанның ертедегі мәдени мұраларымен астасып 

жатыр. Осы арқылы біздің халқымыздың жыл қайыру, есептеу, аспан 

«ертегілерін» талдау мәселесінің талай тамаша жұмбақтары шешілмек. 

Әл-Фараби тек Шығыстың ғана емес, Батыстың да ғылым мен мәдениетінің 

дамуына зор үлесін қосқан энциклопедиялық білімі бар ғалым. 

       Қорыта келгенде «Ғылыммен айналыссам деген адамның ақыл-ойы – 

айқын, ерік-жігері - зор, тілек-мақсаты - ақиқат пен адалдыққа қызмет етуге 

талап жолында болуы шарт» дейді ойшыл. Менің білгенім, үйренгенім бір 

тоғыз болса, білмегенім тоқсан тоғыз. Сондықтан Әл-Фараби мұраларын оқу 

үйрену, зерттеу қоршаған дүниге деген сын көзқарасымызды қалып-тастырып, 

жаңа серпін берері анық.    

         

Аннотация 

      Ұлы бабамыз - Аристотельдің философиясын дамыта отырып, өз 

тарапынан көптеген маңызды ғылыми еңбектер жазды.          Астрологияның 

орта ғасырларда және кейінгі замандарда, тіпті осы күнге дейін елдерге 

көптеген адамдардың басын қатырып келе жатқаны мәлім. Осыған қарап, 

Фарабидің ғалымдық дәрежесі өз заманынан мың жылдай озық, әрі асқақ 

тұрған ұлы ойшыл екеніне көзің жетеді. Жалпы астрология негізін, оның 

ішінде Фарабидің оған көзқарасын талдау өте қызықты және ғылымға аса 

қажет. 
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      Әл-Фараби ғылымының философиялық - логикалық іргетасын дұрыстап 

қайта қалап шықты. Ол музыка жайлы күрделі зерттеулер жүргізді. Фарабидің 

метафизика, тіл ғылымы, логика, психология, география, этика, т.б. ғылымдар 

жайлы жазған еңбектерінің мәні ерекше зор. Дүние жүзі мәдениетінің 

дамуында із қалдырған қайраткерлер осы заманға дейін адамзат мәдениетінің 

бірлігін паш етіп келеді. Әл-Фараби осындай дүниежүзілік тарихи 

тұлғалардың санатына қосылады. Өз дәуірінің шынайы энциклопедиясын 

жасап берді. Оның терең мағыналы пікір айтпаған, жете зер салмаған, 

данышпандық болжам жасамаған бірден-бір саласы жоқ деуге болады. 

Түйінді сөздер: астрономия, астрология, парабола, физика, философия, 

география, жаратылыстану.   
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Әл-Фарабидің Ұлы мұрасы 

 

Аманкулов Болат Маханович 

Қазығұрт ауданы мамандандырылған «Дарын» мектеп-интернатының 

география пәнінің мұғалімі 

 

Осы жылы елімізде Шығыстың ғұлама ойшылы, математик, астролог, 

музыка теоретигі, Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған Әбу Насыр әл-

Фарабидің  1150 жылдық мерейтойы атап өтілуде. Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Тоқаев арнайы қаулы қабылдап,  мерейтойды дайындау  және өткізу 

жөніндегі арнайы мемлекеттік комиссия құрылған болатын. Өз кезегінде 

мемлекеттік комиссия мерейтойды атап өтудің республикалық деңгейдегі 

жоспарын жасап шықты. Онда республикалық және өңірлік деңгейде өтетін 

50-ден астам іс-шара көзделген. 

Әбу-Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммед Тархан ибн Ұзлағ Әл-Фараби  

(872–951) - философ және ғалым, шығыс перипатетизмінің ірі өкілі. Жалпы 

Әл-Фараби өмірінде бір жерде ұзақ тұрақтамаған. Ол үнемі бір қаладан екінші 

қалаға саяхат жасап, білімін шыңдап жүрген. Ғұлама ойшыл бар өмірін ғылым 

мен білімге арнады, 70-ке жуық тілді еркін меңгерді. Хамада қаласында араб 

тілін үйреніп, одан кейін 20 жылдай Бағдат қаласында тұрып, антикалық 

философия мен әлемдік мәдениетпен танысты.  

Кең білім және ғұламалылық оған «Екінші ұстаз» (Аристотельден кейін) 

деген атақ берді. Ол өмірінің соңғы жылдарын Алеппо мен Дамаскта өткізіп, 
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исламшыл билеуші Сафе-Даулдың құрметі мен қолдауына ие болған болатын. 

Әл-Фарабидің шығармашылық мұрасы орасан зор (150-ден астам трактаттар) 

және оның қызығушылық аясы өте кең (философия мен логика, саясат пен 

этика, музыка және астрономия және т.б.). Әл-Фарабидің еңбектері күні 

бүгінге дейін өз мән-маңызын жойған жоқ. Оның «Қайырымды қала 

тұрғындарының көзқарастары туралы трактат» атты еңбегі ең танымал және 

ерекше көңіл бөлуге тұрарлық еңбектерінің біріне жатады. Бұл еңбек 948 

жылы жарық көрді. Ал кітап алғаш рет 1895 жылы Лейденде («Бирбил» 

баспасы) басылып шыққан болатын [1].  

Аталмыш трактатта әл-Фараби өзі тұрған «қайырымды қала» жайлы 

оқуды баяндайды. Адамның толықтай дамып-жетілуіне көптеген факторлар 

байланысты, себебі ол өзіне қажет нерселерді жалғыз өзі жасай алмайды, әрі 

жалғыз ештеңеге қол жеткізе алмайды. Сондықтан адам өзінен басқа 

адамдардың қоғамдастығында өмір сүруі керек және сол жағдайда ғана ол 

толықтай жетіліп, бақытқа, кемелділікке қол жеткізе алады дейді.  

Жалпы адам қоғамдастығын әл-Фараби екі түрге бөліп көрсетеді: толық 

және толық емес. Толық қоғамдастықтың өзін ол үш түрге бөледі: үлкен, 

орташа, кіші. Үлкен қоғамдастық дегеніміз - жер бетінде өмір сүретін барлық 

адамдардың қоғамдарының жиынтығы, орта қоғам дегеніміз - белгілі бір 

халық құрайтын қоғам, ал кіші қоғам дегеніміз - бір немесе бірнеше жерде 

тұратын елді мекеннің белгілі бір бөлігін алып жатқан қала тұрғындары 

құрайтын қоғам ретінде көрсетеді. 

Толық емес қоғамдастыққа келсек, әл-Фараби оларды төртке бөліп 

көрсеткен:  квартал, көше, үй және ауыл. Ауыл қала құрамына кірмегенімен 

ол қалаға қызмет көрсетуші толық емес қоғам болып табылады. Жоғарғы 

деңгейдегі даму мен ізгілікке адам ең бірінші ретте қалада ғана қол жеткізе 

алады деген пікір айтылады. Онымен қоса, ғалым кез-келген затқа шын 

ықылас білдіріп, шынайы талпыныс жасалса, жоғарғы нәтижеге жетуге 

болатындықтан, адамға кез-келген қалада бақытқа қол жеткізуге болады дейді. 

Әрбір қала тұрғыны бақытқа жету жолында бір-біріне көмек қолын созатын 

қала – қайырымды қала деп түсіндіріледі. Және соған ұқсас қайырымды қоғам, 

қайырымды халық та міндетті түрде болады дейді. 

Әл-Фараби осы қалада тұратын тұрғындарды бес топқа бөліп 

қарастырады: ең құрметтi адамдар, шешендер, өлшеушiлер, жауынгерлер 

және байлар. Ең құрметтi адамдарға ақылдыларды, пайымдағыш адамдарды, 

маңызды iстерде беделге ие болғандарды жатқызады. Екiншi топтағы 

шешендерге — дiни қызметкерлердi, ақындарды, музыканттарды, 

хатшыларды сол сияқты шығармашылық жұмыспен айналысатындарды, ал 

өлшеушiлерге-есепшiлердi, дәрiгерлердi, астрологтарды, математиканы 

оқытушыларды қосады. Ғалымның көзқарасына сәйкес, байлар дегенiмiз — 

қалада байлық табатындар, егiншiлер, мал өсiрушiлер, саудагерлер мен 

қолөнершiлер [2]. 
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Оған қоса, трактатта ғалым Платондық ойдың әсерімен саяси аспектіні 

зерттейді, оны қоғамның дұрыс құрылымымен, дұрыс заңдармен және 

азаматтардың дұрыс көзқарастарымен байланыстырады. Мұндай кемел қоғам 

«жақсы қала» (Мадина Фадила) болып шығады, оған кемшіліктер мен 

бұрмалануларға тап болған көптеген қалалар қарсы шығады. Әл-Фараби 

жетілу ұғымын жақсылық пен бақытпен бірдей деп санайды. Табиғат бойынша 

барлық адамдар жетілдіруді мақсат ретінде таңдауға бейім, сондықтан оларға 

жетілдірудің мәні мен оған жету жолдарын түсіндіретін ілім қажет. Жетістікке 

жету мүмкіндігі адамдарды біріктіру және олардың ынтымақтастығын 

қалалық деңгейден кем емес қамтамасыз етеді. Әл-Фараби қайырымды қаланы 

микрокосм және макрокосмның ұқсастығы ретінде қарастырады, ол «дін 

әлемі» исмаилизм тұжырымдамасымен белгілі бір параллельді көрсетеді. Оған 

қатаң иерархиялық әлеуметтік ұйым тән: ең төменгілер қызмет көрсетеді, 

бірақ оған ешкім қызмет етпейді; аралық қабаттар жоғарыға қызмет етеді және 

төменгі қабаттан көрсетілетін қызметке ие болады, ал әл-Фарабидің 

көзқарасындағы жоғарғы сатыны - қаланың жалғыз басшысы иемденеді. Ол 

барлық өнердің ішіндегі ең биігіне ие – яғни, басқарушылық. Бұл шын мәнінде 

нақты ақыл сатысына жеткен адамға ғана тиесілі және, әл-Фараби атап 

өткендей, Ай астындағы әлемді басқаруда Тиімді ақылмен халықты біріктіре 

алатын адамға тән. Ізгі қаланың басшысы табиғаты бойынша он екі қасиетке 

ие болуы керек:  

- денсаулық 

- түсінушілік 

- есте сақтау  

- түсіністік 

- анық сөйлеу  

- білімге деген сүйіспеншілік 

- тамақ пен ләззатты ұстау 

- шындық сүйгіштік және өтірікке деген жеккөрініш 

- жанның тазалығы 

- дүниелік нәрселерге деген құрметсіздік 

- әділеттілік 

- шешендік [3].  

Мінсіз жоғарғы басшы заңдарды белгілей алу қабілетіне ие болып, ал қала 

басшылары жоғарыдан белгіленген ережелерді сақтай отырып, оған бағынып, 

оны ұстануы тиіс. Осыдан біз әл-Фарабидің Қайырымды қаланы сау әрі мінсіз 

адам денесіне ұқсастырғанын байқай аламыз. Себебі адамның әрбір мүшесі 

денсаулықты сақтау үшін бір-біріне көмектесіп өмір сүреді. Бірақ адам 

денесіндегі органдар бір-бірінен табиғаты, атқаратын қызметіне байланысты 

айырмашылық жасайтындығы сияқты қала тұрғындары да өздерінің қызметі 

мен қоғамдағы орны бойынша айырмашылық жасайды дейді. Қалада бір 

басшы болады, ол өзінен бір саты төмендегілерден белгілі бір істің 

атқарылкын талап етеді, ал талап етілгендер өз кезегінде өздерінен 
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кейінгілерден талап етеді, осылайша ең төменгі ешкімнен талап ете алмайтын 

сатылардағыларға да жетеді дейді. 

Трактатта ізгі қала керемет шеберлік пен оған жетуге бағытталған іс-

қимылдың үйлесімімен сипатталады, ал ізгі қалаға қарама-қарсы қалада 

мұндай үйлесімділіктің бұзылуынан туындайтын белгілі бір кемшіліктер бар. 

Надан қалада бақыт туралы білім жоқ, өнегесіз қалада білім бола тұра әрекет 

болмайды, өзгермелі қала бұрыннан бар дұрыс білім мен іс-әрекеттің дұрыс 

пайдаланбауымен, оң идеологияның бұзылуымен сипатталады және т.б.  

Осы еңбектен біз әл-Фарабидің идеалды қоғам жасауға деген ұсынысы ен 

ұмтылысын көре аламыз. Ал мұндай қоғамда бар өнер түрі, бар білім-ғылым 

түрі қажет болады. Осы қоғам басшысы ең дана, ең жоғары тұрған адам болуы 

қажет. Ондай адам өнердің ең жоғарғысын игерген, ең батыл, ең данышпан, ең 

ақылды, ең білімді т.б. зор қасиеттерге ие болуға тиісті [4].  

Менің ойымша, әл-Фарабидің аталмыш еңбекті жазудағы басты мақсаты 

-  адамдарға идеалды қоғамға, яғни бақытқа жету жолын, және ең бастысы сол 

жолда барлық адам жеткен ғылымдардың, оның өнерлері мен 

мүмкіндіктерінің қаншалықты маңызды екенін көрсету деп түсінемін. Барлық 

нәрсенің бір-бірімен тығыз байланыста екенін, және адам қоғамы адам денесі 

сияқты құрылуы керек екендігін, ал оны құраушы мүшелердің әр-бірінің өзара 

қатынасы мен әр-бірінің қызметі үйлескен болуы керектігін айтады. 

Сонымен қатар, трактатта тек қана қоғам мен онда болып жатқан 

жағдайлар ғана емес, адами құндылықтар туралы да айтылады, яғни адамның 

рухани жетiлуiндегі дiн мен философияның орнын саралайды. Әбу Насыр әл-

Фараби: «Философия дәлелдеудi, дiн сенудi қажет етедi, бiрақ екеуi де 

адамдардың ақиқатқа жету жолына көмек бере алады» - дейдi [5].  

Қорытындылай келе, Әл-Фараби қазіргі біз өмір сүріп жатқан әлемге 

қажет құндылықтардың барлығын осы трактат арқылы бізге ертеректе-ақ 

жеткізуге тырысқанын айта аламын. 

Түйінді сөздер: Әбу Насыр әл-Фараби, шығыс перипатетизмі, Екінші 

ұстаз, трактат, Қайырымды қала тұрғындары. 

Ключевые слова: Абу Наср аль-Фараби, восточный перипатизм, Второй 

учитель, трактат, Жители добродетельного города. 

 

Аңдатпа 

 Әл-Фарабидің қайырымды және қайырымсыз қалалар жайындағы ілімі 

негізінен Платон және Аристотельдің мінсіз мемлекет және мемлекеттің 

түрлері жайлы ілімдерінен негіз алады. Платон өзінің «Мемлекет» деген 

шығармасында мінсіз қаланың құрылымы туралы ой қозғаған. Әл-Фарабидің 

«Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жайындағы трактаты» – 

ойшыл дүниетанымының терең мазмұнды арналарының бірі. Трактатта ізгі 

қоғам болмысының негізгі тұстары мен ықтимал шарттары туралы жан-жақты 

талданып, зерделенеді. 
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Аннотация 

Учение Аль-Фараби о добродетельных и не доброжелательных городах 

коренится в учении Платона и Аристотеля о безупречных государствах и 

типах государств. Платон в своем эссе «Государство» размышляет о структуре 

идеального города. Трактат Аль-Фараби о взглядах добродетельных граждан 

является одним из наиболее важных каналов мышления. В трактате есть 

детальный анализ и изучение основных механизмов и необходимых условий 

для блага общества. 
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ӘЛ-ФАРАБИ ЖӘНЕ ОНЫҢ РУХАНИ МҰРАСЫ 

 

Серғазиев Ардақ Кәрібайұлы 

Келес ауданы, №46 Абай атындағы ЖОМ 

 

      Ел үшін туған ерлер есімдерінің тарих сахнасынан өшпей, халық жадында 

мәңгі сақталып қалуы – олардың еңбектерінің қоғам даму үшін маңыздылығы 

өте зор болғандығында. 

 

      Әл-Фараби – көрнекті ойшыл, өзінің замандастарының арасындағы ең ірі 

ғалым, философ және шығыс аристотелизмінің ең ірі өкілі. Өзінің білімділігі 

мен сауаттылығының арқасында "Екінші Ұстаз" атауына ие болды. Әл-

Фарабидің шығармашылық мұрасы орасан зор (150 астам жуық 
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философиялық және ғылыми трактаттар), ал оның айналысқан ғылыми 

салалары ол – философия мен логика, саясат пен этика, музыка мен 

астрономия, ғылым мен өнердің барлық саласына өлшеусіз үлес қосып, 

артында өшпес ғылыми жазбаларын қалдыраған. Оның айтқан теориялық 

тұжырымдары дүние жүзі халықтарының қоғамдық-философиялық ойларына 

ықпал етті деп айтуға болады.  Қазіргі кезде әл-Фарабидің мұраларына 

қызығушылық тек қана біздің елде емес, әлемдік деңгейде өте үлкен 

қызығушылық танытып отыр. Себебі ол кісінің жазған еңбектері әсіресе 

жаратылыстану ғылымдары саласы бойынша әлемдік өркениеттің, ғылымның, 

әлемдік философияның дамуына ықпалы болған. Бұл кісідей бұрын да, кейін 

де даналар болды. Бірақ олардың ішінде дәл Әл Фарабидей геометрия, музыка, 

астрономия сияқты үш ғылым саласына бірдей ұлы үлес қосқан аса ірі 

жаңалық, ашқан ғалымдарды табу қиын. Ғалымдар  Әл-Фараби өмірі мен 

шығармаларын орта ғасырларда араб, парсы және басқа тілдерде жазған 

ғұламалар арқылы біле алады [3].  

      Аты әлемге белгілі Әл-Фарабидің еңбектерінен нәр алмаған, сусындамаған 

ғалым жоқ деп айтуға болады. Орта ғасыр кезеңінде әсіресе Әл-Фараби өзінің 

философиялық жүйелі ойларымен, ғылым тарихында, логика, музыка 

теориясы, астрология, теоретикалық медицина, математика, мемлекет іліміне 

қатысты өзінің жарқын ойларын таныта отырып, әлемдік ғылымға өзіндік ізін 

қалдырды. Оның ойлары ибн Сина және ибн Рушд сияқты кейінгі 

философтармен жалғастырылып, Спиноза философиясына және ол арқылы 

француз философиясына айтарлықтай өз ықпалын тигізді. Демек, әл-Фараби 

философиясы тек Орта және Таяу Шығыстағы әлеуметтікфилософиялық 

идеялардың дамуына әсер етіп қоймай, Батыс Еуропаға да өз ықпалын тигізді 

деп айта аламыз [2]. 

      Әл-Фарабидің «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары 

жайындағы трактаты» – ойшыл дүниетанымының мазмұнды арналарының 

бірі. Трактатта ізгілікті қоғам болмысының негізгі тетіктері мен қажетті 

шарттары туралы жан-жақты талданып, зерделенеді. Мәселен, адамның 

табиғатынан көмекті қажетсініп, қоғам құруға бейілді екенін және қоғамның 

түрлері көптігін айтады. Әл Фарабидің пікірінше, «қайырымды қала» идеал 

болып табылады. Бұл – қайырымды билеуші басқарған феодалдық қала. Оған 

өзінің мақсатына сәйкес әрекет ететін басқарушы шенеуніктер мен сол 

шенеуніктердің мақсатын жүзеге асыратын келесі рангілі шенеуніктер 

көмектеседі, осылайша қоғамның төмен қабаттарына дейін. Жалпы, адам 

қоғамдастығын философ екі түрге бөліп көрсетеді: толық және толық емес. 

Толық қоғамдастықтың өзін үш түрге бөлген: үлкен, орташа, кіші. Үлкен 

қоғамдастық деген – ол бүкіл жерді мекендеуші барлық адамдардың жалпы 

қоғамдастығы деп көрсетеді. Ал орташа қоғамдастық дегеніміз – белгілі бір 

халық ретіндегі қоғам дейді, кіші қоғамдастық – белгілі бір қала ретінде 

көрсетілген. Толық емес қоғамдастыққа келер болсақ, әл-Фараби оларды 

төртке бөліп қарастырған. Олар: квартал, көше, үй және ауыл. Соңғысы қала 



58 

 

құрамына кірмегенімен, ол қалаға қызмет көрсетуші толық емес қоғам болып 

табылады. Жоғары деңгейдегі игілікке адам ең бірінші ретте қалада ғана қол 

жеткізе алады деп көрсеткен. Кез келген нәрсеге шынайы таңдау жасап, 

талаптанып жетуге болады дейді. Әрбір тұрғыны бақытқа жету жолында бір-

біріне көмектесетін қайырымды қала деп түсіндіріледі. Сол сияқты 

қайырымды қала, қайырымды тұрғындар болады дейді. Әл-Фараби 

трактатында былай деді: Адам толығымен жетілуі үшін ол көптеген 

мәселелерден тәуелді болады. Себебі, ол барлық қажетті нәрселерді жалғыз өзі 

жасай алмайды әрі қол жеткізе алмайды дейді. Сондықтан адам өзінен басқа 

да адамдардың қоғамдастығында өмір сүруі керек және сонда ғана ол толық 

жетіліп, бақытқа қол жеткізе алады дейді. Бірақ ол басқа адамдарға қатысты 

да қоғамдастықтың құраушысы болып табылады. Осылайша, қоғамдастықтың 

әрбір мүшесінің іс-әрекеті оның әрбір мүшесіне қажетті нәрселердің барлығын 

тауып береді дейді.  Қауым адамдары бір-біріне көмек көрсетулері арқылы 

ғана кемелділікке жетіп, тыныштығын сақтайды және үйлесімді өмір сүреді. 

Бірақ олардың барлығы толық мәнге ие бола алмайды және қоғамның да 

түрлері көп. Әл-Фараби: «Адамдар бірлестігі шынайы бақытқа жеткізетін 

істерде өзара көмектесу мақсатын қойған қала – қайырымды қала, ал адамдары 

бақытқа жету мақсатымен бірбіріне көмектесіп отыратын қоғам – қайырымды 

қоғам. Барлық қалалары бақытқа жету мақсатымен бір-біріне көмектесіп 

отыратын халық – қайырымды халық. Егер халықтар бақытқа жету 

мақсатымен бір-біріне көмектесіп отырса, бүкіл ғалам қайырымды болмақ», – 

деген гуманистік ойын ұсынып, оның жүзеге асуын аңсайды. Қайырымды қала 

басшылары және билеушілерінің келесідей төрт түрлері болады: – шынайы 

билеуші (барлық қасиеттерге ие бірінші басшы); – шынайы билеуші жоқ 

болса, қайырымды қаланы «ең лайықтылар» басқарады; – егер жоғарыда 

аталғандардың екеуі де болмаса, бірінші билеушілермен енгізілген ерте 

заңдарды және ережелерді білетін және орындайтын «заң бойынша билеуші» 

қаланы басқарады; – заң бойынша билеуші жоқ болған жағдайда, бұрынғы 

заңдар туралы білімдері бар адамдар тобы, яғни, заң бойынша басшылар. Әл-

Фараби үшін қайырымды қаланы кім және қанша уақыт басқарғаны маңызды 

емес. Оған қалай басқаратыны маңызды. Әл-Фараби бір билеуші жалғыз өзі 

қаланың барлық бөліктерін басқара алмайды, сол себепті «сол қоғамның 

арасында одан жоғары басшы жоқ, әр қаланың бөлігінде басшы бар». Мұндай 

қоғамды ұлы ойшыл «әрбiр адам екiншi адамның өмiр сүруiне қажеттi үлесiн 

беретiн, бiр-бiрiне көмектесетiн адамдарды бiрiктiру арқылы ғана адам өз 

табиғатына сай жету дәрежесiне ие болатын» қоғам түрiнде елестетедi. 

Халықтың аз қамтамасыз етiлген топтарын мемлекеттiк қолдау туралы бұдан 

мың жылдан астам бұрын айтылған ғұлама идеясы бүгiнгi күнi де мемлекеттiң 

iшкi саясатындағы басты мiндеттердiң бiрiнен саналады. Осындай 

«жетiлдiрiлген қоғамда, әл-Фарабидiң айтуынша, бiрбiрiмен қарым-қатынас 

жасау, көмектесу, қолдау, ұжымдасу адамдардың өмiрлiк қажетiне айналады».  

Әл-Фараби қайырымды қала басшысында алты түрлi қасиет болу керек деп 



59 

 

есептейдi. Олар: даналық, асқан пайымдылық, сенiмдiлiк, ойлау қабiлетiнiң 

жоғары болуы, соғыс өнерiн жетiк бiлуi, денсаулығының мықты болуы. 

«Осының бәрiн өз бойында ұштастыратын адам барлық уақытта кiмге елiктеу 

керек екенiн, кiмнiң айтқан сөзi мен ақылына құлақ қою керек екенiн 

көрсететiн үлгi болады. Мұндай адам мемлекеттi өзiнiң қалауынша басқара 

алады». «Бақыт – әрбiр адам ұмтылатын ұлы мақсат» екендiгiн атап көрсеткен 

әл-Фараби бақытқа бiлiм мен игiлiк нәтижесiнде ғана жетуге болады, ал ондай 

мүмкiндiк қайырымды қала тұрғындарында көбiрек болатындығын 

дәлелдейдi. Әл-Фараби басқаруды қайырымды және қайырымсыз деп екіге 

бөлді. Қайырымды, білімді, мәдениетті басқару – халықты бақытқа бастайды, 

олардың іс-әрекетін, ерік-қасиетін осы жолға бағыттайды. Ол үшін басқару заң 

күшіне, игі тәжірибеге негізделуі тиіс. Ал қайырымсыз, надан басқаруда теріс 

әрекеттер мен жаман қасиеттер бой алады. Сондықтан ол надан адам 

басқарған, озбырлыққа сүйенген, қайырымсыз, қатал мемлекеттік тәртіпті 

өткір сынайды. Ол мінсіз мемлекетті уағыздайды. Осы еңбегiнде ол «бақыт 

дегенiмiз – игiлiктердiң iшiндегi ең қадiрлiсi, ең үлкенi және ең жетiлгенi» деп 

атап көрсетедi және әр адамның оған толық құқығы бар дейдi. Ал ондай 

құқыққа ие болуға қайырымды қала тұрғындарының ғана мүмкiндiгi бар, 

сондықтан да қайырымды билеушiлер билеген қала тұрғындары ғана бақытқа 

жете алатындығын айтады. Мұндай қалалардың басқа қалалардан басты 

айырмашылығы және негiзгi белгiсi – жоғары тәртiп пен оның тұрғындарының 

мәдениеттiлiгi, сыпайыгершiлiгi және билеушiлерiнiң қайырымдылығы, ақыл-

парасаты. Сондықтан әлФараби бұндай қалалардың өмiр сүруi өзiнiң бiлгiрлiгi 

мен ұстамдылығына толық жауап бере алатын билеушiге тiкелей байланысты 

деп тұжырымдайды [5]. 

      Қазақстандық шығыстану ғылымының көшбасшысы, ойшылдың ғылыми 

мұраларының бірден-бір зерттеушісі, отандық филологиялық деректану 

саласының белді маманы, профессор Әбсаттар Дербісәлі өзінің негізгі 

ғылыми-зерттеулерімен қатар, көне қазақ даласының ұлы перзенті Әбу Насыр 

әл-Фараби туралы ортағасырлық араб тілді жазба жәдігерліктерді іздеп, тауып, 

аударып, «әл-Фарабидің эстетикасы» (1980), «Шыңырау бұлақтар» (1982), 

«Қазақ даласының жұлдыздары»(1995) сынды іргелі зерттеу еңбектер жазған 

ғалым. Ол Әбу Насыр әл-Фарабидің «Өлең өнерінің қағидалары туралы 

трактатын» (1975) тұңғыш рет қазақ тіліне аударып, ғылыми айналымға 

енгізді. Ғалым Ә.Дербісәлі Отырар ойшылы туралы алғашқы дереккөздер 

саналатын ортағасырлық араб тілді жылнама-еңбектерден (Захир ад-Дин Әбу-

л Хасан әл-Байһақи (1099-1170) «Таттимай суану л-хикма» («Даналық 

сөздерге толықтырма»); Ибн Сайдәл-Қифти(1167-1148) «Ихбару-л ‘улама’би 

ахбари-л хукама’»(«Ғалымдар тарихы»);Ибн Халликан (1211-1282) «Уфайату-

л а‘йан уа анба’’абна’ иаз-заман»(«Ұлы адамдардың қазасы және заманының 

ұлдары жайлы мағұлматтар туралы кітап»); Ибн Аби Усайби‘а (1203-1270) 

«‘Уйуну-л анба ’ фи табақати-л атиба’»(«Дәрігер топтары жайлы 

жаңалықтардың қайнар көзі»)ғалымның туған өлкесі мен өмірі туралы тарихи 
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құнды деректерді қазақ оқырмандарына қазақ тілінде таныстырған тұңғыш 

арабтанушы. Сонымен қатар, ғалым Ә.Дербісәлі көне қала Отырарда туып-

өсіп, мұраларын араб тілінде жазған әл-Фараби есімді өзге де ғалымдардың 

бар екенін анықтап, олар туралы тарихи, филологиялық зерттеулерін үнемі 

жариялап келеді. Қазіргі таңда ғалым зерттеулері бір ғана Отырардың өзінен 

әртүрлі ғылым, білім, мәдениет пен дін салаларының өкілдері болған отыз 

майталманның шыққанын көрсетіп отыр. Ал қазақ жеріндегі ортағасырлық 

мәдени, ғылыми, рухани орталықтар болған Отырар, Сүткент, Түркістан, 

Сауран, Сығанақ, Баршынкент, Жент, Исфиджаб-Сайрам, Тараз, Баласағұн 

сынды тарихи қалалардан шығып, өз мұраларын араб, парсы тілдерінде жазып 

қалдырған ғұламалар мен олардың жазба жәдігерліктері туралы жазған 

шығыстанушы ғалым Ә.Дербісәлінің құнды зерттеулері ұлттық әдебиетіміздің 

тарихын байыта түскен өлшеусіз туындылар. Қайраткер ғалымның жан-

жақты, зерделі ізденістерінің нәтижесінде Отырарлық ғұлама Әбу Насыр әл-

Фарабидің тек арабша ғана емес, түрік, ағылшын, француз тілдерінде 

жазылған жиырма бес (25) еңбегін Түркияның түрлі кітапханаларынан 

тапқанын ерекше атап өткен жөн.  Ғалым «Түркиядағы жазба 

жәдігерліктеріміз» атты аса құнды мақаласында Түркия кітапханалары мен 

қолжазба қорларына сүйеніп Әбу Насыр әл-Фарабидің 100ден астам 

еңбектерінің атын келтіріп, ғалымның «…өмірі мен шығармаларына арналған 

әлемдік деңгейдегі бір ізді, біртұтас, толыққанды библиография әлі еш жерде, 

ешқандай елде жасалған емес»  деген еді [1,4].  

      Қорыта келе, Ұлы бабамыз — Аристотельдің философиясын дамыта 

отырып, өз тарапынан көптеген маңызды ғылыми еңбектер жазды. Әл-Фараби 

ғылымның философиялық- логикалық іргетасын дұрыстап қайта қалап 

шықты. Ол музыка жайлы күрделі зерттеулер жүргізді. Фарабидің метафизика, 

тіл ғылымы, логика, психология, география, этика, т.б. ғылымдар жайлы 

жазған еңбектерінің мәні ерекше зор. Дүние жүзі мәдениетінің дамуында із 

қалдырған қайраткерлер осы заманға дейін адамзат мәдениетінің бірлігін паш 

етіп келеді. Әл-Фараби осындай дүниежүзілік тарихи тұлғалардың санатына 

қосылады. Ол туған елінің мәдени байлығын, Иранның, Үндістаннің ежелгі 

дүние мәдениеттерінің жемістерін бойына дарытты. Дәл сондықтан да ол таяз 

ұғымдар мен соқыр сенімдерден жоғары көтеріле білді. Өзінің ойлау жүйесін 

сындарлы да икемді ете білді. Әл-Фараби заманындағы өнер-білімнің ең 

асылын таңдап ала білді. Өз дәуірінің шынайы энциклопедиясын жасап берді. 

Оның терең мағыналы пікір айтпаған, жете зер салмаған, данышпандық 

болжам жасамаған бірден-бір саласы жоқ деуге болады. Кеңес үкіметі кезінде 

әл-Фарабиді көптеген адамдар зерттеді. Кемшілігі — оны Ислам өркениетінен 

алшақтатып көрсетті. Фараби туралы ақиқатты айтқан жоқ. Тәуелсіз 

Қазақстанда Ұлы бабамызды алдағы уақытта ешқандай шектеусіз зерттеуге 

толық мүмкіндік бар деп ойлаймыз.  

  

                                                 Аннотация 
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      Мақалада Отырардан шыққан ғұлама ойшыл екінші ұстаз Әбу Насыр Әл- 

Фарабидің өмірі және ғылымның әр саласы бойынша жазылған мол мұрасы 

туралы баяндалады, соның ішінде «Қайырымды қала тұрғындарының 

көзқарастары туралы трактаты» кеңінен талданды.   

     Түйінді сөздер: философия, трактат, жаратылыстану, астрономия, 

математика, медицина, ғылым.  
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Алиханова Мөлдір Жұмағалиқызы 

Төлеби ауданы, №7 ІТ мектеп-лицейі 

 

Қандай ғылым болса да, ол  - адам санасына дербес, ерекше мәндерді ұғыну 

арқылы ұялайды. 

                                                                                                          Әл – Фараби 

 

           Шығыстың ғұлама ойшылы Әбу Насыр әл-Фараби 870 жылы бүгінде 

Отырар аталатын, Арыс өзенінің Сырға барып құятын сағасындағы Фараб 

қаласында дүниеге келді (қазіргі Оңтүстік Қазақстан облысындағы Отырар 

қаласының маңайындағы ортағасырлық қала). Фарабидің толық аты-жөні 

Әбу-Насыр Мұхаммед Иби Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан Әл-Фараби. Әл-

Фараби түрік тайпасының дәулетті бір ортасынан шыққаны бізге мәлім, бұған 

дәлел оның толық аты жөнінде “Тархан” деген атаудың болуы. Туған жері 

қазақтың ежелгі қаласы Отырарды арабтар Барба-Фараб деп атап кеткен, 

осыдан барып ол Әбу Насыр әл-Фараби, яғни Фарабтан шыққан Әбу Насыр 
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атанған. Сол тұста өмір сүргендердің қалдырған жазбаларына қарағанда, 

Отырар қаласы IX ғасырда тарихи қатынастар мен сауда жолдарының 

торабындағы аса ірі мәдениет орталығы болған. 

           Әбу Насыр бала күнінен ғылымға үйір болып өсті, оның бақытына қарай 

сол заманда Отырарда аса бай кітапхана бар еді. Әл-Фараби парсы, грек 

тілдерін үйренеді, осы тілде ғылыми трактаттар оқиды. Фараб пен Бұқарада 

бастапқы білім алған соң әл-Фараби өз білімін жетілдіру мақсатында Бағдатқа 

аттанады. Фарабидің дүниетанымының қалыптасуына Мерв мектебінің 

ғылыми дәстүрлері мен философиялық бағдарлары өз әсерін қалдырды. 

Бағдадта әл-Фараби ғылым мен әртүрлі пәндерді оқиды. Білімге деген 

құштарлығының арқасында әл-Фараби сол уақыттағы ғылым мен білімнің 

ордасы саналған Дамаск, Халеб, Каир, Шаш, Самарқан, Бұхара, Мерв, 

Нишапур, Рей, Хамадан қалаларында да болып, білімін үнемі жетілдірумен 

болды. Сол қалаларда оқыды, еңбек етті. Шығыстың осы шаһарларында ол өз 

дәуірінің ең көрнекті ғалымдарымен, көркем сөз деректерімен танысады. 

Олардан тәлім-тәрбие алады. 

           Әл-Фараби – көрнекті ойшыл, өзінің замандастарының арасындағы ең 

ірі ғалым, философ және шығыс аристотелизмінің ең ірі өкілі. Өзінің 

білімділігі мен сауаттылығының арқасында “Екінші Ұстаз” атауына ие болды. 

Әл-Фарабидің шығармашылық мұрасы орасан зор (150-ге жуық 

философиялық және ғылыми трактаттар), ал оның айналысқан ғылыми 

салалары ол – философия мен логика, саясат пен этика, музыка мен 

астрономия. Ғылыми еңбектерінің ең әйгілісі “Қайырымды қала 

тұрғындарының көзқарастары жайлы трактат” деп аталады. Оның атақты 

“Музыка туралы үлкен трактат” деген шығармасы әлемнің көптеген тілдеріне 

аударылған. 

          Әл-Фараби философия саласы бойынша грек ойшылы Аристотельдің 

“Категориялар”, “Метафизика”, “Герменевтика”, “Риторика”, “Поэтика”, 

бірінші және екінші “Аналитика”, “Топикасы” және т.б көптеген еңбектеріне 

түсініктемелер жазды. 

         Әбу Насырдың Платон және Аристотель философиясындағы идеяларға 

арналған кітабы оның философия саласындағы аса көрнекті ғалым екенін әрі 

философия пәнін терең меңгергенін дәлелдейді. Фараби Аристотельдің 

әлеуметтік-қоғамдық идеяларын дамыта отырып, өз тарапынан да 

“Кемеңгерлік меруерті”, “Ізгі қала тұрғындарының көзқарасы”, 

“Мәселелердің түп мазмұны”, “Ғалымдардың шығуы”, “Бақытқа жету”, 

“Азаматтық саясат”, “Мемлекеттік қайраткерлердің нақыл сөздері” сияқты 

көптеген сындарлы философиялық еңбектер жазған. Фараби бұл еңбектерде 

дүние, қоғам, мемлекет, адамдардың қатынастары туралы заманнан озық 

тұрған пікірлер, пайымдаулар айтады. 

         Әбу Насыр Әл-Фараби өз заманындағы ғылымның барлық салаларынан, 

әсіресе, математика, астрономия, физика, жаратылыстану ғылымдарынан көп 

мұралар қалдырды. “Ғылымдар тізбегі” деген еңбегінде сол кездегі ғылымды 
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үлкен-үлкен бес салаға бөледі: 1) тіл білімі және оның тараулары; 2) логика 

және оның тараулары; 3) математика және оның тараулары; 4) физика және 

оның тараулары, метафизика және оның тараулары; 5) азаматтық ғылым және 

оның тараулары, заң ғылымы және дін ғылымы. Ғалым бұл ғылымдардың 

бәрінің пәнін анықтап, қысқаша мазмұнына тоқталады.  

         Әбу Насыр Әл-Фараби математик ретінде өзара тығыз байланысты үш 

салада еңбек еткен. Олар: 1) математиканың методол мәселелері 

(математикалық ғылымының пәні, негізгі ұғымдары мен әдістерінің шығу 

тегі), 2) математикалық жаратылыстану, 3) математиканың кейбір нақты 

тарауларын жасауға қатысуы. Әбу Наср Әл-Фараби математиканы жеті 

тарауға бөледі (арифметика, геометрия, оптика, астрономия, музыка, статика, 

механика — әдіс айла жөніндегі ғылым). Ол — алгебраны математиканың 

дербес бір саласы ретінде қарастырып, алгебра пәнін алғаш анықтаған 

оқымыстылардың бірі. Осыған байланысты Әбу Насыр Әл-Фараби сан 

ұғымын оң нақты сан ұғымына дейін кеңейту туралы аса маңызды идея 

ұсынды. “Ғылымдардың шығуы” деп аталатын трактатында математиканың 

шығу тегі мен себептерін ашуға тырысады. “Евклидтің бірінші және бесінші 

кітаптарының кіріспелеріндегі қиын жерлерге түсініктеме” деп аталатын 

еңбегінде математиканың методологиясы мәселелері жөнінде құнды-құнды 

пікірлер айтқан. Ол ұзақ уақыт мінсіз, мүлтіксіз саналып келген Евклид 

“Негіздерін” сынауға, өңдеуге, түзетуге болатынын іс жүзінде көрсетіп, 

математиктерге дұрыс жол сілтеген.  

        Әбу Насыр Әл-Фараби математиканың философия ірге тасын қаласумен 

қатар, оны табиғат құбылыстарын зерттеуге батыл қолданудың қажеттігін іс 

жүзінде танытты. Әбу Наср Әл-Фараби пікірінше, математика анық, ақиқат 

білімді береді және басқа ғылымдардың дамуына күшті ықпал жасайды. 

“Астрологиялық болжамдарда не дұрыс, не теріс” деп аталатын еңбегінде ол 

ғылыми астрологияны астрономиядан бөліп қарап, Аристотельдің логикалық 

шығармаларында айтылған қағидалар мен жаратылыстану ғылымдарының 

жетістіктеріне сүйене отырып, белгісіз, кездейсоқ құбылыстарды алдын ала 

болжауға болатынын немесе болмайтынын ажыратуға тырысады. Әбу Насыр 

Әл-Фарабидің бұл пікірлерінің кейіннен ықтималдар теориясының 

философия, логикалық негіздерін қалыптастыруда маңызы зор болды. Ол 

математикалық, жаратылыстану саласында ірі еңбектер жазған.  

           Әбу Насыр Әл-Фараби ежелгі гректің ұлы математигі және астрономы 

Птоломейдің “Алмагесіне” көлемді түсініктеме жазған. Бұл еңбек “Алмагеске 

түсініктеме” деген атаумен белгілі. Астрономия және математикалық 

тарихында үлкен маңызы болған Әбу Насыр Әл-Фарабидың бұл трактаты 

тригонометрияны дамытуға да игі ықпал жасады. Ол өзіне дейінгі және тұстас 

математиктердің еңбектеріне сүйене отырып, тригонометрия сызықтар 

жөнінде өз ілімін жасады. Мұндағы негізгі бір жаңалық Әбу Насыр Әл-Фараби 

синус, косинус, синус-ферзус, тангенс, котангенс сызықтарын бірыңғай 

радиусы тұрақты шеңбер ішінде қарастырды. Олардың арасындағы бірсыпыра 
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қатынастарды ашты, кейбір қарапайым қасиеттерін айқындады. Ол 

тригонометрияның кестелер жасауда аса қажет болып табылатын бір градус 

доғаның синусы мен косинусын анықтауда елеулі табыстарға жеткен. Әбу 

Насыр Әл-Фараби осы айтылған тригонометрия мағлұматтарға және басқа да 

қосымша математика материалдарға сүйене отырып, “Алмагесте” 

қарастырылған астрономия және география мәселелерін математика жолмен 

шешудің ең жеңіл әдістерін ұсынады. “Геометриялық фигуралардың егжей-

тегжейі жөнінде табиғи сырлары мен рухани әдіс-айлалар кітабы” геометрия 

салу есептерін сұрыптап, бір жүйеге келтірген. Жүзден аса есептің салу 

әдістері көрсетілген. Бұлардың ішінде: парабола салу, бұрышты трисекциялау, 

кубты екі еселеу, дұрыс көп бұрыштар салу, көп жақтар салу, жазық 

фигураларды түрлендіру т.б. бар. Әбу Насыр Әл-Фараби адымы тұрақты 

циркуль мен бір жақты сызғыш жәрдемімен шешілетін есептерді мол 

қарастырды. Осы еңбекте 3, 4, 5 т.б., яғни өлшемді куб салу есебін ойша қалай 

шешу идеясы бар, оның “Болжамдағы геометрияға кіріспе” атты трактат 

жазғаны мәлім, бірақ ол еңбегі бізге жетпеген. Осыған қарағанда Әбу Насыр 

Әл-Фараби көп өлшемді абстракция геометрияның идеясын алғаш 

айтушылардың бірі деп жорамалдауға негіз бар. Әбу Насыр Әл-Фарабидің 

трактатын математикалық тарихшылары осы уақытқа дейін атақты Хорасан 

математигі Әбу-л-Уафаға теліп келгені анықталды. Әбу Насыр Әл-Фараби 

арифметикалық саласында “Теориялық арифметикаға қысқаша кіріспе” деп 

аталатын еңбек жазған. Оның көптеген логикалық еңбектерінде 

математикалық логиканың элементтері де кездеседі.  

             Әбу Насыр Әл-Фарабидің математикалық идеяларын, мұраларын Әбу-

л-Уафа, Әбу Әли ибн Сина (Авиценна), Әбу Райхан Бируни, Омар һайям 

сияқты шығыс ғұламаларымен қатар Роджер Бэкон, Леонардо да Винчи тәрізді 

Еуропа ғалымдары да көп пайдаланған. Физика саласындағы Әбу Насыр Әл-

Фарабидің көрнекті еңбегі “Вакуум туралы” деп аталады. Мұнда ол вакуум 

жоқ екенін ежелгі гректерде сирек кездесетін тәжірибеге сүйенген логикалық 

қорытындылар арқылы дәлелдеуге тырысқан. Әбу Насыр Әл-Фараби бұл 

еңбегінде вакуум мәселесінен басқа да физиканың әр түрлі мәселелерін 

қарастырып, сол кездегі ғылымның дәрежесіне сай өз шешімдерін дұрыс 

тапқан (дененің жылудан ұлғаюы не кішіреюі, түсірілген кернеуге, қысымға 

байланысты ауа көлемінің ұлғаю немесе кішірею заңдылықтары, ауаға 

түсірілген кернеудің берілуі, т.б.). 

           Әл-Фарабидің еңбектері күні бүгінге дейін өз мән-маңызын жоғалтқан 

жоқ. Әл-Фарабидің мемлекет, ел басқару жөніндегі тұжырымдары, 

әлеуметтік-этикалық саяси көзқарастары бүгінгі қоғам үшін де айрықша 

маңызды. Оның еңбектері еуропалық Ренессанстың өрлеуіне үлкен ықпал етті. 

Фараби Шығыс пен Батыстың ғылымы мен ежелгі мәдениетін табыстыруда 

зор рөл атқарды. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
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Шығыс ренессанас кезіңіндегі Әбу Насыр әл-Фарабидің мұрасы 

 

Медеуова Ақбота 

Қазығұрт ауданы, О. Жандосов ат.ЖОМ 

 

    Фараби өмір сүрген дәуір терең тарихы, төлтума мәдениеті, озық дәстүрі 

бар түркі даласына ислам дінінің дендей еніп, түркі, араб, парсы мәдениетінің 

тоғысуы басталған күрделі кезең еді. Саналы ғұмырын ғылым-білім 

жолындағы ізденіске арнаған Фарабидің өмірлік ұстанымының қалыптасуына 

аталмыш факторлардың әсері үлкен болғаны анық. Мұсылман әлемінің сол 

кезеңдегі аса маңызды ғылым мен мәдениет орталықтары Бағдат, Шам, 

Мысыр елдеріне сапар шеккен жас Фараби араб, парсы, грек, латын, санскрит 

тілдерін жетік меңгеріп, сан-сала ғылымға бой ұрады. Өз дәуірінің атақты 

ойшыл ғалымдарымен, өнер иелерімен, сөз зергерлерімен сұхбаттас болған 

Фараби сол кезең ғылымындағы күрмеуі шешілмеген күрделі мәселелерді тап 

басып танып, ізденісін осы арнаға бағыттайды. Философия, логика, 

психология, этика, математика, астрономия, тіл білімі, эстетика, социология, 

поэтика салаларына арналған 150-ге жуық трактат қалдырған энциклопедист-

ғалымның өз зерттеулерінің үлкен бөлігін Аристотель еңбектерін түсіндіруге 

арнауы – дәуір сұранысынан туған ізденістер еді. Көрнекті шығыстанушы 

Е.Э.Бертельс бұл туралы: “Аристотельдің араб тіліндегі алғашқы аудармалары 

мінсіз деуге келіңкіремейтін. Ғылыми терминологияның қалыптаспағандығы 

аудармашылар жұмысына едәуір бөгет жасады. Мәтінді игере алмағандықтан 

олар көбіне грек тіліндегі түпнұсқаның синтаксистік құрылымын сақтауға 

тырысып, аударманы араб оқырманы мүлде түсінбейтін жағдайға жеткізді. Тек 

Фараби еңбектері ғана көне дәуір дүниелерін дұрыс түсінуге мүмкіндік берді. 

Ғалым Аристотельдің “Категориялар”, “Герменевтика”, “Бірінші және екінші 
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Аналитика”, “Топика”, “Риторика”, “Софистика”, “Поэтика” секілді 

еңбектеріне түсіндірме жасады. Осы еңбектері әл-Фарабиді “Екінші ұстаз” 

атандырды” деп жазады . (Осы орайда “Екінші ұстаз” атауы жөнінде 

қалыптасқан жоғарыдағы пікірден өзгеше өрбіген дінтанушы М.Бұлұтайдың: 

“Фарабидің “Екінші ұстаз” аталуын дәреже жағынан емес, тарихтағы кезеңі 

жағынан екіншілік деп түсінеміз” деген пікірін де ескере жүрген жөн секілді ). 

Сан-сала ғылымның түп қазығын философия мен логикадан тарата зерттеуде 

Фараби Аристотель бағытын жалғастырды. Ғалымның өзіне дейін жасалған 

әдістеменің ізімен жүруі қалыпты құбылыс болатын. Шығу тегін өзі логикадан 

тарататын поэтика, әдебиет теориясы, тіл білімі салаларына арнап әл-Фараби 

“Өлең өнері туралы трактат”, “Өлең өнерінің қағидалары туралы трактат”, 

“Әдебиеттегі пікірталас туралы трактат”, “Риторика туралы трактат”, 

“Аристотель “Риторикасына” түсіндірменің үлкен кітабы”, т.б. еңбектер 

қалдырды. Сондай-ақ “Логика туралы трактат”, “Ғылымдардың шығуы 

туралы трактат”, “Мемлекет билеушісінің нақыл сөздері”, “Ғылымдардың 

жіктелуі туралы трактат” секілді еңбектерінде де Фараби әдебиет пен поэзияға 

қатысты бірқатар тұдің әдебиет пен өлең өнеріне қатысты біршама пікірлері 

тұжырымдалған. Фарабидің әдебиет әлеміне қатысты ғылыми еңбектері мен 

жеке шығармашылығы белгілі ғалымдар А.Машанов, Х.Сүйіншәлиев, 

М.Мырзахметов, Р.Бердібай, Н.Төреқұлов зерттеулеріне арқау болды.  

  “Музыканың ұлы кітабын” жазған ғалымның әуен әлеміне алғашқы 

қадамы да туған топырағынан басталғанына күмән жоқ. “VІІ–Х ғасырларда 

оғыз-қыпшақ дәуірі әдебиет, музыка (күй), философия, өнершіліктің 

өркендеген бір сәулетті кезі болса, Қорқыт, әл-Фараби сияқты генийлер – 

соларды жасаушылардың ұлы басы” деп жазады көрнекті әдебиет зерттеушісі 

Ә.Марғұлан . “Қобызымен ескі дүниені күңіренткен Әбу Насыр әл-Фараби 

Қорқыттың ізін ала шыққан, соның шәкірттерінің бірі болуға тиісті. Арун-

Рашид (халиф Харун ар-Рашид – А.Ә.) заманында әл-Фараби күйшіні 

Жанкенттен Бағдатқа алдырып, Бағдат халқы Фарабидің сұлу күйін 

тыңдайды” дей келіп, автор Фарабидің араб жұртына келуін осы оқиғамен 

байланыстырады . Алайда аңызға бергісіз бұл мәліметтің дереккөзіне сілтеме 

жасалмаған. Айтылғандардан аңғаратынымыздай, даңқты жерлесіміз Әбу 

Насыр әл-Фараби шығармашылығының өскен өлкесінің дәстүрімен табиғи 

тамырласып жатқан кез келген қыры – ғылыми еңбектері, ақындық мұрасы 

мен күйшілік өнері осы сабақтастық тұрғысынан тереңдете зерттелуге тиіс. 

Әлемдік мәдениет пен ғылымда терең із қалдырған дана ғалым, сирек талант 

иесі Әбу Насыр әл-Фараби бейнесі қазақ әдебиетіндегі көркем туындыларда 

да өз көрінісін тапты. Тарихи шындықты көркем шындыққа айналдырып, 

шығармашылық қиялмен көмкеріп, оқырманға ой саларлық образдар 

туындатқан жазушы Д.Досжановтың “Фараби” повесі (1967ж.), драматург 

Ш.Құсайыновтың “Әбу Насыр әл-Фараби” пьесасы (1972ж), ақындар 

Ө.Тұрманжанов, М.Әлімбаев, Қ.Мырза Әли, М.Шаханов туындылары, 

Ж.Қыдыровтың “Фараби тригонометриясы” (1972ж) мен І.Есенберлиннің 
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“Әбу Насыр Мұхаммед әл-Фараби” атты поэмалары, жазушы 

Ә.Әлімжановтың “Ұстаздың оралуы” романы қазақ оқырманының тарихи 

жадына, қазақ әдебиетінің алтын қорына қазына болып қосылды. Фараби 

бейнесінің сөз өнеріндегі тұтас галереясын жасақтаған аталмыш туындылар 

хақында көрнекті ғалым Р.Бердібай арнаулы мақала жазып, салиқалы бағасын 

берсе, А.Түсіпова, С.Ананьева сынды отандық зерттеушілер де осы тақырып 

төңірегінде ой өрбітіп, қалам тартты . Ұлы ойшыл Әбу Насыр әл-Фараби 

шығармашылығына қатысты шағын зерттеуімізді қорыта келе айтарымыз: 

Мәдени жаңару үдерісі жүріп жатқан қазіргі кезеңде “өркениеттер 

арақатынасында төңкеріс болып, Шығыстың өркениеттің алтын бесігі, Европа 

қайта өрлеуінің негізі болғандығы мойындалып, Әл-Фараби, Ибн Сина, Ибн 

Халдун, Ибн Рушдтардың европа философиясына қосқан үлесі баса 

көрсетілгенімен” , Фараби еңбектерінің әлі де ашылмаған қырлары көп.  

  Фарабидің қоғамдық-философиялық, жаратылыстану туралы ғылыми 

көзқарастары орта ғасырлардағы Таяу және Орта Шығыс елдеріндегі 

мәдениет, философиялық және ғылыми ой-пікірлердің даму нәтижесі болып 

табылады.                                                            

     Фарабидің ғылыми-философиялық көзқарастары мен бағыт-бағдарлары 

өте күрделі саяси-әлеуметтік және экономикалық жағдайларда калыптасты. 

Ұзаққа созылған жаулаушылық саясаты нәтижесінде құрылған жаңа мемле-

кет — араб халифаты тек қана жерлерді, елдерді, территорияларды қосып қана 

қоймай мемлекеттік дін дәрежесіне көтерілген ислам идеологиясы біріктірген 

әртүрлі мәдениеттерді қосып жаңа қоспа (синкреттік) мөдениет туғызды. ІХ-

Х ғасырларда саяси, философиялық ойдың даму — таптық және діни ағым 

қайшылықтардың көрінісі болған әртүрлі ағымдар мен кешендердің осы 

шиеленіскен идеологиялык тайталасы, күресі жағдайында жүрді. Бұл ең әуелі 

кертартпа жөне ілгерішіл күштер арасында, Араб халифаты мүддесін кездеген 

ресми мұсылман дін басылары мен бағынышты, тәуелді халықтардың 

егемендігі мен еркіндігінің жоғын жоктаушылар арасындағы күрес болды, 

Мұндай жағдай философияда айқын боп қалды. 

    Араб философиясында Фарабиге дейін бірнеше ағымдар мен кезеңдер 

болды. Діни философияны VIII ғ. бас кезінде пайда болған мутакаллимдер 

қуаттады. Олар құдайдың мәнісі, дүниенің түпкі сыры жөнінде кұран 

қағидаларын бұлжытпай басшылықка алды, табиғи заңдылық және таби-

ғаттағы себептілік принциптеріне қарсы шыкты. Мутакаллимдер болмыстағы 

барлық қүбылыстар, оқиғалар тек бір қүдайдың еркімен болады, қүдайдың 

күдіретінсіз “адамның жалғыз шашы түспейді” дегенді уағыздады, дәлелдеп 

бақгы. Алайда араб халифатында, мемлекетінде ғылымның өркендеуі басқаша 

көзқарастардың, сенімдердің бой көтеруіне әкеп соқты. Олар сайып келгенде, 

мұсылмандық қатып қалған қағидаларға (догматтарға) қарсы бағыттап, 

рационалистік, материалистік көзқарастардың етек алуына жағдай туғызды. 

Мұндай ғылыми, рационалистік бағытты жактаушылар мутазилиттер, яғни 

дәстүрлі діннен “бөлініп кетушілер” еді. Олар адамзат ақыл-ойы шындыққа 
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жетуде кұдайдың алдын ала сызып-пішіп қойған жолы емес, одан басқа ақыл, 

парасат жолын басшылыққа алу жөн деп есептеді. Мұндай күрес сол заманда 

философия мен ғылымды дамытуда үлкен маңызы болды. Екінші жағынан 

мутазилиттер Аристотельдің құдай туралы идеясына карсы шығып дүниенің 

мәңгілігін, ондағы орын алатын заңдылықтарды біртіндеп жоққа шығарды. 

Мутазилиттердің имамы, жетекшісі атақты әл-Ашари болды. 

   Араб философиясындағы жетекші бағыт перипатетизм, яғни аристотелизм 

болды. Бұлар да бірсыпыра өзекті мөселелер түрғысында Құран қағидаларына 

қайшы келді. Бірақ олар бұл кайшылыктарды, керағарлықгарды тігісін 

жатқызып, бітістіру үшін Алланың айтқаны да, философия мен ғылым 

тұжырымдары да шындыққа сай келеді, біріншісі баршаға бағышталған, 

екіншісі тандаулы адамдарға. даналарға арналған арнайы, шектеулі шындық, 

Міне осылай екі шындық ілімі, теориясы жасалады. Бұл теория ортағасырлар 

заманында прогрессивті кызмет атқарды. 

   Араб аристотелизмінің негізін салушылар қатарында әл-Кинди, Фараби, 

Ибн Сина т.б. жатады. Алайда философия тарихшыларының басым 

көпшілігінін ұйғаруынша мұсылман шығысындағы ілгерішіл қоғамдык-саяси 

ой-пікірдің нағыз көш бастаушысы Фараби болды. 

   Фарабидің өз еңбектерінде кұдай бар деп мойындайды. Алайда, ол 

Аристотельдің ізімен құдай дүниені бар етуші, қозғалысқа келтіруші тек 

бірінші себеп — “алғашқы түрткі” қана, одан кейін табиғат (материя) өз 

бетімен, өз зандылығымен кұдайға тәуелсіз даму жолына түскен деген идеяны 

куаттайды. Бұл, әрине, мутакаллимдердің “жақсылық та құдайдан, 

жамандықта құдайдан” деген қағидасына мүлдем қайшы. Кертартпа дін 

басшылары мен оларды қолдаушы философтар (мәселен, әл-Ашари) осы 

сиякты “күпірліктері”, кателері үшін Әбунасырды қудалаған кездері болған. 

   Фараби ақиқат біреу-ақ, бірақ оған әр жақтан, әр түрлі деңгейден қарауға 

болады, сондықтан ол туралы түрліше балама қорытындылар жасау мүмкін 

деп санайды. Оның философиялық көзқарастарын нақтылы тарихи жағдайда, 

белгілі бір дәуірмен байланысты қарағанда ғана ерекшеліктері мен сонылығын 

дұрыс түсінуге болады. Ол дәуірде материалистік философия жүйесі ашық 

қалыптаса қойған жоқ болатын. Сондыктан орта ғасырлар заманында 

философиялық ойдың дамуы құдайды дәріптейтін діни-тео-логиялық сипат 

алды. Демек, Фарабидің философиялық ілімі — негізінен дүниені бір құдай 

жаратты деген қағиданы басшылыққа алған идеалистік ілім. Фарабидің 

данышпандығы мен білімпаздығы, әрине, бұл идеализмге өзгеше түр бермей 

қала алмады. Араб тарихшысы Усейбидің айтқанына карағанда, Фарабидің 

философиялық жүйесінде маңызы кейінірек барып біліне, анықтала бастаған 

бірден көзге түсе қоймайтын жерлері көп, олар қазіргі заманғы терминология 

бойынша айтсақ, материалистік нышанды немесе идеализм мен материализм 

арасындағы ауытқуды білдіреді. Фарабидің философиялық жүйесі 

ортағасырлар философиядағы барлық проблемаларды қамтиды деп айтсақ 

артық болмайды. Олар: болмыс жөніндегі ілім, материя және оның дамуы 
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туралы мәселе, адамның тану әрекеті — проблемасы, логика мәселелері, ақыл 

және оның адамның қоғамдық іс-әрекеттеріндегі алатын орны, этика, эстетика 

мәселелері, натурфилософия және ғылымдар методологиясы, проблемалары, 

т.б. 

   Фарабидің философиялық және логика-методикалық көзқарастарын 

жақсы түсіну үшін оның ғылымдар топтауын қарастыру қажет. Бұл топтау 

Аристотельдің классификациясына ұқсайды, алайда Фарабиде табиғаттану-

математика ғылымдары кең де әр түрде көрініс табады; бұл оның 

ортағасырлардағы Шығыс философиясының даму бағытын бейнелейтін 

рационалистік және материалистік талпыныстарының нәтижесі болып 

табылады. 
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Әбу Насыр Әл-Фараби  мұрасының география ғылымындағы маңызы 

 

Мавленова Насиба Каримжановна 

Түркістан қаласы,  Хамза атындағы №2 ЖОМ 

 

         Қазақ топырағының көкірегі ояу, көзі ашық, ойшыл азаматтары бүкіл 

араб-парсы мәдениетін меңгеріп, өз шығармаларын көпке ортақ тілде жаза 

біліп, кейінгі ұрпақтарына мұра етіп қалдыра білді. Олардың ішінде аты 

әлемге жайылғандары да аз емес. Солардың бірі – бәрімізге танымал ұлы 

жерлесіміз, Батыс пен Шығысты терең білімімен бас идірген Әбу Насыр әл-

Фараби. Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммед әл-Фараби ерте ортағасырлық 

ұлы ойшыл, көп қырлы ғалым-энциклопедист және шығыс рационализмінің 

негізін қалаушылардың бірі болды. Осы себепті оған «бірінші ұстаз -

Аристотельден кейін» «екінші ұстаз» құрметті атағы берілді. Тарихтан белгілі, 

Әл-Фараби Отырар қаласында дүниеге келген. Әл-Фараби алғашқы білімін 

Отырарда,  қыпшақ тілінде алды. Фарабидің физика және жалпы 

жаратылыстану бойынша еңбектері белгілі. Жалпы физикалық және табиғи 

құбылыстарда ол эксперимент қою қажеттілігін атап көрсетеді. Фараби 

географияға үлкен көңіл бөлді. Саяхатшы ретінде ол Қазақстан мен Орта 

Азияның, Таяу Шығыстың, Африканың көптеген мәдени және ғылыми 

орталықтарында болды. Ол Отырар, Талас,  Шаш, Самарқанд, Бұхара, Хиуа, 

Кабул, Бағдад, Дамаск қалаларында өмір сүріп, жұмыс істегендігі құжаттардан 

белгілі. Ол болған барлық елдер мен қалаларда Фараби жаратылыстануды 
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үйренуші, географ және астроном ретінде өлкені зерттеумен, жердің 

координаттарын анықтаумен және т.б. айналысты.[1]  Жаратылыстану 

ғылымына Фараби үлкен мән берді. Ол былай деп жазды: «табиғат туралы 

ғылым бай және педагогикалық ғылымдардан гөрі кең көлемде». Өз 

жұмыстарында ол «философияны зерттеуге кіріспес бұрын табиғат туралы 

ғылымды зерделеу қажет, өйткені бұл ғылым адамға ең жақын, нақты берілген 

және оған түсінікті білім саласы» деп жазды. Философия саласында Фараби өз 

заманының ең үздік беделісі деп саналды. Оның негізгі дүниетанымы - 

рационалистігінде. Оның философиялық еңбектерінде Аристотель, Платон 

және басқа да ежелгі даналар философиялық еңбектерінде үлкен орын 

алады.[4]    

       Фарабидің еңбектері еуропалық Жаңғыру процесінде үлкен рөл атқарды. 

Бэкон, Леонардо да Винчи, Коперник, Кеплер, Лейбниц сияқты география 

мәселелерін зертеумен айналысқан ғалымдар ғылыми бағытта Фарабиге 

қарыздар болып табылады. Оның бүкіл өркениетті әлемнің рухани дамуы 

саласындағы білімін асыра бағалау оңай емес. Адамның әлемге қатынасының 

ерекшелiгi оның өзiн және өзге адамдарды, қоршаған дүниедегi заттарды, 

құбылыстарды, процестердi қайырымдылық, әдiлеттiлiк, сұлулық, 

пайдалылық және т.б. тұрғысынан бағалап, құндылықтар арқылы 

қарастырумен сипатталады. Құндылықтық қатынас әрқашанда Субъектiнiң 

бойында белгiлi бiр эмоциялары - қуану, сүйсiну, таңдану, табыну т.б. 

туғызады. Оның iшiндегi ең жоғарғысы - қасиеттерге табыну. Адамға 

қасиеттер қажет, мейлi ол дiн болсын немесе дiни емес қасиеттер болсын. Бұл 

мәселе, әсiресе, қоғамның адамгершiлiк тұғырлары мен мәдени дәстүрлерiнiң 

құнсыздануы мен деградациясы кезiнде өзiнiң өзектiлiгiн байқатады. 

Құндылықтар - қасиеттер. Қасиетсiз адам жануарға айналып кетедi. Оларға 

деген табынушылық қатынас бала кезден, ана сүтiмен бiрге, өзiнiң ана тiлi 

арқылы моральдың негiздерi ретiнде өз тарихын, мәдениетiн, әдет-ғұрыптары 

мен салт-дәстүрлерiн игерудiң нәтижесiнде орнатылады. Қасиеттер адамның 

бойында моральдық жауапкершiлiктер жүктейдi, сезiмiн айқындай түседi 

Әдетте катарсис терминi Аристотельдiң "Поэтикасындағы" трагедия 

теориясымен байланыстырылады. Антикалық философияда катарсис мәселесi 

Аристотельге дейiн-ақ қойылған болатын. Әдебиеттерде айтылғандай 

"катарсис" терминiнiң көп мәндiлiгi эстетика тарихында оның әртүрлi 

түсiндiрмелерiнiң пайда болуына әкелдi. Шындығында бұл термин антикалық 

әдебиетте эстетикалық, психологиялық, этикалық, тiптi дiни мағыналарда да 

қолданылады. Бұл көп мәндiлiк кездейсоқ емес, ол антикалық эстетиканың 

ерекше сипаты болып табылады. Антикалық эстетиканың үйрететiн катарсисi 

немесе тазалануы тек эстетикалық ұғым емес, ол моральға да, интеллектке де, 

психологияға да қатысты, яғни бүтiндей алғанда адамның барлық қырына 

қатысты.[2] 

       Жалтырағанның барлығы алтын емес. Құндылықтарды танудағы ең қиын 

мәселе – нағыз құндылықтарды жалғандарынан ажырата бiлу. Ол тек 
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теориялық жағынан алғанда ғана қиын. Бiз қайырымдылық пен зұлымдықты 

ешқайсысына анықтама бермей-ақ ажырата аламыз. Бұл жерде барлығын "таза 

суға" шығарып, күмәнсiз ететiн гумандылықтың өлшемi қызмет етедi.[3] 

Құндылық - бұл құнды нәрсе. Алайда, адам үшiн не құнды және неге құнды? 

Кейде бiреу үшiн құнды нәрсе өзгелер үшiн құнсыз болатын кездерi де 

кездеседi. Бiрақ онымен ешкiмнiң келiскiсi  келмейдi және әрқайсысы өзi үшiн 

құнды нәрсенi нағыз құндылық деп есептейдi. Кiмдiкi дұрыс? Бұл мәселенi 

құндылықтар теориясы немесе аксиология (грек тiлiнде "axia" - құндылық 

және "logos" – iлiм) шешуге ұмтылады. Аксиология - құндылықтардың 

жаратылысы туралы, оның нақтылықтағы орны мен құндылықтық әлемдегi 

құрылымы туралы, яғни әлеуметтiк және мәдени факторлар мен тұлға 

құрылымы арасындағы әртүрлi құндылықтардың байланысы туралы iлiм. 

Философиялық бiлiмнiң арнайы бөлiмi ретiнде аксиология XIX ғасырдың 

екiншi жартысында ғана қалыптасты. Құндылықтар проблематикасы ежелгi 

Шығыс және антикалық философияларда қарастырылғанымен "аксиология" 

терминiн тұңғыш рет Э.Гартман қолданды. Ойшылдар үнемi сұлулық, береке, 

қайырымдылық және т.б. түсiнiктердiң мәнiн ұғынуға ұмтылды, кейiнiрек 

мұның бәрi "құндылық" ұғымына бiрiктiрiлдi. Философия тарихында "игiлiк 

деген не?" деген сұрақты алғаш қойғандардың бiрi Платон. Ол болмысты 

"заттар әлемiне" және "идеялар әлемiне" бөле отырып, заттар әлемiнде ақиқат, 

әсемдiк, әдiлеттiлiк және т.б. жоғары игiлiктерге сәйкес келетiндей ешнәрсе 

жоқ деп есептейдi. Және сыртқы әлемнiң өткiншiлiгi мен салыстырмалылығын 

ескере отырып адамдардағы ақиқат, әсемдiк т.б. ұғымдарды уақыттан тыс, 

мәңгi идеялар кеңiстiгiне орналастырды. "Егер кiм әсемдiктi дұрыс 

пайымдаса, ол бұл жолдың ақырына жетiп, тосыннан жаратылысы жағынан 

таңқаларлықтай әсем нәрсенi көредi... бұл нәрсе, ең алдымен мәңгi, яғни ол 

туылуды да, күйреудi де, өсудi де, шөгудi де бiлмейдi, екiншiден ол ешбiр 

жағынан тұрпайы болмайды, қашан да, қай жерде де өзгелермен 

салыстырғанда әдемi, ал басқа уақытта, басқа жерде өзгелермен 

салыстырғанда тұрпайы. Әсемдiк – бұл бет, қол немесе қандай да бiр дене 

бөлiгi түрiнде емес, қандай да бiр сөз немесе бiлiм түрiнде емес өзiнен-өзi 

әрқашан да өзiнде тұтас бейне ретiнде көрiнедi: әсемдiктiң өзге түрлерiнiң 

барлығы оған қатысында туылатын және күйрейтiн болса, ал ол артып та, 

кемiп те кетпейдi, ешқандай ықпалды сезiнбейдi" Құндылықтар мәселесiнiң 

XIX ғасырдың ортасына дейiн философиялық талдаудың дербес объектiсiне 

айналмағанын айта кетуiмiз керек. Антикалық философияда ғана емес, онан 

кейiнгi орта ғасырлар мен жаңа заман философиясында да құндылықтық 

сипаттамалар нақтылық, болмыстың шынайылығы ұғымдарына енгiзiлдi. 

Классикалық философияда құндылықтар болмыспен тұтас күйiнде 

қарастырылды және сондықтан аксиология дербес философиялық пән ретiнде 

бөлiнiп шыққан жоқ. Аксиология философиялық зерттеудiң дербес аймағы 

ретiнде болмыс ұғымы екi элементке ыдырағанда ғана пайда болды: нақтылық 

пен құндылық әртүрлi талап пен ұмтылыстардың объектi ретiнде 
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қарастырылғанда аксиологияның басты мақсаты болмыстың жалпы 

құрылымындағы құндылықтың мүмкiндiгiн және оның нақтылық айғақтарына 

деген қатынасын көрсету. Мәдениеттiң маңызды компонентi ретiндегi, 

адамның нақтылықты рухани-практикалық игеруiнiң негiзi және реттеушiсi 

ретiндегi құндылықтардың теориялық талдануы философиялық ой тарихында 

әртүрлi бағыттармен сипатталады. Бұл бағыттардың арасында мынадай 

типтердi атап өтуге болады: натуралистiк психологизм, трансцендентализм, 

мәдени-тарихи релятивизм және социологизм. Натуралистiк психологизм 

өкiлдерiнiң (А.Мейног, Р.Б.Перри, Дж.Дьюи және т.б.) тұжырымдауынша 

құндылықтың қайнар көзi индивидтiң биопсихологиялық тұрғыдағы 

қажеттiлiктерiнде, ал құндылықтардың өздерi құндылықтың заттай 

нақтылыққа орын алмасуын бiлдiретiн қадағаланатын нақтылықтың 

ерекшелiгi ретiнде эмпирикалық тұрғыда көрiне алады. Аксиологиялық 

трансцендентализм (жаңа кантшылдар – В.Виндельбанд, Г.Риккерт) үшiн 

құндылық идеалды болмыс ретiнде "таза" нормативтi санамен 

сәйкестендiрiлетiн болмыстың нормасы ретiнде қарастырылады. Нормалар 16 

мәдениеттiң барлық функцияларының (қызметтерiнiң) жалпы жоспарын 

құрайды және құндылықтың әрбiр жеке iске асуын анықтайды. Сонымен бiрге 

болмыс нормасының тәсiлi норма статусын беретiн оның субъект үшiн 

маңыздылығы болып табылады. Трансценденталистер құндылықтардың мәнiн 

нормалар қалаптастырудың өте күрделi процесiнде жасақталатын өзара 

қатынастардың өзiндiк рухани концентрациясы ретiнде қарастырады. Бұл 

құндылықтарға олар ақиқатты, сұлулықты, қайырымдылық пен әдiлеттiлiктi 

жатқызады. Демек, құндылықтар – бұл қоршаған нақтылықтың көрiнiстерi 

емес, адамзат санасының терең тұңғиықтарында қалыптасатын 

трансценденталдық нормалардың әртүрлi формалары. Құндылықтар әлемi – 

сөздiң кең мағынасында мәдениет әлемi, адамның рухани әрекетiнiң саласы, 

тұлғаның рухани байлығының өлшемiн бiлдiретiн оның адамгершiлiк 

санасының, басымдылықтарының саласы. Әрбiр мәдениеттiң өз құндылықтар 

кешенi бар. Құндылықтар адам болмысының әртүрлi формаларына деген 

қатынасты бiлдiретiн адамзат мәдениетi болып табылады. Құндылықтар - 

өмiрге, еңбекке, шығармашылыққа, адамгершiлiк насихаттарға, еркек пен әйел 

арасындағы байланысқа, адам өмiрiнiң мәнiне деген бағалаушы қатынас. 

Құндылықтар – материалдық және рухани қажеттiлiктердi өтеу процесiндегi 

қалыпты нәрселер. Қалыпты мәнге қайырымдылық, сұлулық, әдiлеттiлiк 

идеалдары ие болуы мүмкiн. Құндылықтар дүниетанымның ықпалымен 

қалыптасады, өйткенi адам әрқашан өзiнiң әлеуметтiк тәжiрибесi барысында 

әр алуан көзқарастарды бiрiктiруге ұмтылады. Бiз құндылықтық бағдарлардың 

қайта бағаланып жатқан өзгерiстер дәуiрiнде өмiр сүрiп отырмыз. 

Құндылықтардың алмасу процесi әдетте ұзаққа созылады. Құндылықтық 

бағдарлар, идеалдар жаңа мәнге ие бола отырып, қайта түлеуi мүмкiн. Бұл 

тұрғыдан алғанда мәдениеттiң өз нормалар, рәмiздер, стандарттар қоры бар. 

Алайда мұнан адамзаттың рухани тарихында тек бiр идеалдар ғана үнемi 
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қайталанып келiп отырады деген ой туындамауы тиiс. Мәдениет, әрине 

өркениеттi, өйткенi ол үнемi белгiлi бiр құндылықтық бағдарларды өндiрiп 

отырады. Құндылықтар қоғам үшiн ең маңызды деген әдет-ғұрыптардың, 

нормалар мен мағыналардың қызметiн өзiне бағындыра отырып, оны реттейдi. 

Құндылықтар адамға қоршаған нақтылықты тануға мүмкiндiк беретiн 

мағыналар жүйесiн толығымен қайта құрып отырады. Әлемнiң барлық алуан 

түрлiлiгiнiң құндылықтық сипаттамаларының бастаулары қайырымдылық, 

өмiр, сұлулық болып табылады. Заттар мен құбылыстардың сипаттамалары 

табиғаттағы, қоғамдағы, адамдағы процестердiң бүтiндiгi мен үздiксiздiгiн 

қамтамасыз ету үшiн қажет. Адамның өз өмiрлiк әлемiне деген қатынасын 

өзiндiк тиесiлiк пен өзiндiк бекiтiлудiң құндылықтық құрылымы айқындайды. 

Адамдардың, дәуiрлердiң, мәдениеттердiң, адам қоғамдарының арасында 

қаншалықты айырмашылық болғанымен, олардың барлығы құндылықты-

мәндi диспозициялардың жекелеген жағдайларынан туындайды және оны өз 

бойында тасымалдайды. Бұл ментальдылықтың барлық деңгейлерiнен 

көрiнедi: жеке тұлғалық және ұжымдық бейсаналылықтан дүниетаным 

жүйелерiнiң iшкi мәндi ұйымдасқан күрделiлiгi мен институционалданған 

этностық нормалар мен ерекшелiктерiне дейiн Мәдени-тарихи релятивизм 

аксиологиялық имморализм идеясына, яғни тең құқықты құндылықтық 

жүйелердiң көп болуы мүмкiн деген идеяға сүйенедi. Бұл концепцияның 

ерекшелiгi тек бiр "шынайы" құндылық жүйесiмен шектелiп қана қоймай, 

белгiлi мәдени-тарихи кезеңдердегi құндылықтық жүйелер мен құндылықтық 

бағыттырға басымдылық бередi. 

      Қорытындылай келе, Фараби географияға үлкен көңіл бөлді. Саяхатшы 

ретінде ол Қазақстан мен Орта Азияның, Таяу Шығыстың, Африканың 

көптеген мәдени және ғылыми орталықтарында болды. Ол Отырар, Талас,  

Шаш, Самарқанд, Бұхара, Хиуа, Кабул, Бағдад, Дамаск қалаларында өмір 

сүріп, жұмыс істегендігі құжаттардан белгілі. Ол болған барлық елдер мен 

қалаларда Фараби жаратылыстануды үйренуші, географ және астроном 

ретінде өлкені зерттеумен, жердің координаттарын анықтаумен және т.б. 

айналысты. Жаратылыстану ғылымына Фараби үлкен мән берді. Ол былай деп 

жазды: «табиғат туралы ғылым бай және педагогикалық ғылымдардан гөрі кең 

көлемде». Өз жұмыстарында ол «философияны зерттеуге кіріспес бұрын 

табиғат туралы ғылымды зерделеу қажет, өйткені бұл ғылым адамға ең жақын, 

нақты берілген және оған түсінікті білім саласы» деп жазды. 

 

Аңдатпа 
      Мақалада Шығыстың ұлы ғалымының ғылыми, әсіресе географиялық 

көзқарастары, оның астрономияның,  медицинаның, табиғаттанудың, 

философияның  дамуына, әр түрлі халықтардың тілдерін меңгеруге қосқан 

үлесі қарастырылады. Ол «Ғылымның пайда болуы», «Ғылымдар тізбегі» 

және т.б. еңбектерінде табиғаттану туралы мәселелерге ерекше көңіл 

бөлген.Онда: Күн мен айдың тұтылуы, Күн сағатын құрастырған. 
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Аннотация 

      В статье рассматривается вклад великого ученого Востока в изучении 

научных, особенно географической, астрономии, медицины, естествознании, 

философии и изучения языков разных народов. В своей работе «Рождение 

науки», «Цепь наук» и т.д. особое внимание обращает к вопросам 

естествознания. Здесь: затмения солнца и луны, построение солнечных часов.  

 

Түйінді сөздер: рационализм, жазу, каллиграфия,  риторика,  Бэкон, Леонардо 

да Винчи, Коперник, Кеплер, Лейбниц. 
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Әбу Насыр Әл – Фарабидің өмірі, жаратылыстану  ғылымына қосқан 
үлесі мен еңбектері 

 

Мұхымбай Раушан Өмірзаққызы 

Ж. Сүлейменов атындағы №70 жалпы орта мектебі 

 

Қазақ топырағының көкірегі ояу, көзі ашық, ойшыл азаматтары бүкіл 

араб-парсы мәдениетін меңгеріп, өз шығармаларын көпке ортақ тілде жаза 

біліп, кейінгі ұрпақтарына мұра етіп қалдыра білді. Олардың ішінде аты 

әлемге жайылғандары да аз емес. Солардың бірі – бәрімізге танымал ұлы 

жерлесіміз, Батыс пен Шығысты терең білімімен бас идірген Әбу Насыр әл-

Фараби. 

ЮНЕСКО көлемінде аталып өтілетін Ұлы ойшыл Әбу Насыр Әл-

Фарабидің 1150 жылдық мерейтойы бастау алғаны белгілі. Әбу Насыр Әл – 

Фараби ерте ортағасырлық ұлы ойшылдардың бірі болып табылады. Оның 

толық аты – жөні: Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммед Тархан ибн Ұзлағ Әл 

– Фараби. Ол Отырар қаласында 870 ж. дүниеге келген. Ежелгі Ұлы Жібек 

жолында, Арыс өзенінің Сырдарияға құятын жерінде бой көтерген Отырар 

қаласын арабтар Фараб, Барба-Фараб деп атаған. Осында әл-Фараби жастық 

шағын өткізген. Нақты айтқанда, әл-Фараби Фарабтың өзінде емес, соның 

маңындағы Весиж қалашығында туған. Весиж — Сырдарияның сол 

жағалауында орналасқан қала. Археологтар Весиж қалашығы Отырардан 

солтүстік-батысқа қарай шамамен 20 шақырымдағы Ақжар сайында 
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орналасқан Оксус қалашығына сәйкес келетінін анықтады. Қалашық ішкі 

қамалдан, қабырғамен қоршалған шахристаннан және рабаттан тұрады. 

Қалашықтың VІІІ–ХV ғасырларда өмір сүргені анықталды. Уақыт өте келе 

Весиж ұмытылып, асқан ақыл ой иесінің Отаны Фараб қаласы саналып кетті.  

Әбу Насыр әл-Фараби көп қырлы ғалым-энциклопедист және шығыс 

рационализмінің негізін қалаушылардың бірі болды. Шығыс еліндегі итұңғыш 

сындарлы педагогикалық жүйе санаған ағартушы Осы себепті оған «бірінші 

мұғалім -Аристотельден кейінгі Екінші ұстаз» құрметі атағы берілді.  
Оның білім алып зерттеумен айналсқан  Бұхара, Самарқан, Хамадан, 

Бағдат, Шам, Каир, Дамаск, Александрия,  Мәдине, Мекке секілді қалалар 
болды.  

Жастайынан оқу-білімге жетік болып грек, араб тілдерін меңгерген Әбу 

Насыр әл-Фараби Отырар қаласында алған білімін Бұхара, Каир, Александрия, 

Дамаск, Бағдат қалаларында ұштастырып, ғылымның әр саласында 150-ден 

астам трактаттар жазды. Мысалы, 948 жылы жазған «Қайырымды қала 

тұрғындарының көзқарастары туралы» трактатында қала тұрғындарының 

бақытты өмір сүруіне жағдай жасаған жоғарғы билік өнеріне тоқталған. Онда 

қайырымды қала тұрғындарының жақсы және игілікті өмір сүруі көбіне 

басқарушы билік өнеріне байланысты екенін, тек қайырымды билеушілер 

билеген халқы бар қалалар ғана бақытқа жете алатынын айтады. «Әрбір адам 

басқа адамның өмір сүруіне қол ұшын беретін, адамдарды біріктіру арқылы өз 

табиғатына сай келетін дәрежеге ие болатын» қоғам түрін армандап, 

ұжымдасып көмектесу, бір-бірімен қарым-қатынас жасайтын қоғамды білімді, 

сабырлы, адами қасиеттерді бағалауға қабілетті адамдар басқаруы керек деген. 

Бағдарламаны данышпан бабамыз туралы мына бір тәмсілмен түйіндемекпіз: 

Бірде Бағдат халифы оқымыстылардың ой өрелестіруі сайысын өткізіп 

жатады. Төрде отырған сұлтан жиынға кешігіп келген Әбу Насыр әл-Фарабиге 

«Мұнда әркім өзіне лайық орынға отырады» депті. Әл Фараби сұлтаннан 

әрірек отыруын өтініп, оның орнына жайғасыпты. Сұлтан сақшыларына 

сарайдың құпия тілінде «Сабыр сақтаңдар, ғұлама болмай шықса сазайын 

береміз» депті. Сонда Әл Фараби «Айтқаныңыз жөн әміршім, сабырлылық 

әрқашан да данышпандар мен құдіреттілердің үлесіне тиген» деп жаңағы 

құпия тілде жауап қайтарып, жеті тіл білетінін аңғартқан. Сонда сұлтан: « О, 

сөздің қадірін білетін ұстазым, онда сөз басы Сізде болсын, құлағымыз Сізде!» 

- деген екен. 
Фарабидің физика және жалпы жаратылыстану бойынша еңбектері 

белгілі. Жалпы физикалық және табиғи құбылыстарда ол эксперимент қою 
қажеттілігін атап көрсетеді. Фараби тамаша дәрігер ретінде белгілі болды. 
Дәрігерлік қызметке байланысты, Фараби сол кездегі барлық медицина 
қызметкерлері сияқты, алхимия, ботаника, минералогиямен айналысты. Бұл 
ғылымдардың барлық салалары жаратылыстану ғылымдары құрамына кірді.  

Саяхатшы ретінде ол Қазақстан мен Орта Азияның, Таяу Шығыстың, 

Африканың көптеген мәдени және ғылыми орталықтарында болды. Ол 
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Отырар, Талас,Шаш, Самарқанд, Бұхара, Хиуа, Кабул, Бағдад, Дамаск 

қалаларында өмір сүріп, жұмыс істегендігі құжаттардан белгілі. Ол болған 
барлық елдер мен қалаларда Фараби жаратылыстануды үйренуші, географ 

және астроном ретінде өлкені зерттеумен, жердің координаттарын 
анықтаумен және т.б. айналысты. Бэкон, Л. да Винчи, Коперник, Кеплер, 

Лейбниц сияқты география мәселелерін зерттеумен айналысқан ғалымдар 
ғылыми бағытта Фарабиге қарыздар болып табылады. Оның бүкіл өркениетті 

әлемнің рухани дамуы саласындағы білімін асыра бағалау оңай емес. 
Жаратылыстану ғылымына Фараби үлкен мән берді. Жаратылыстану 

саласында  жазған трактаттары да, бұл салаға қосқан жаңалықтары да қыруар. 
Физикалық құбылыстарды талдайтын еңбегі оннан асады. Оның таразы 
туралы, механизмдер туралы, оптика мен бос кеңістік (вакуум) туралы 
көптеген құнды тұжырымдары әлемге әйгілі. Ол механикаға математика мен 
геометрия әдістерін жан-жақты пайдаланды, тәжірибені логикалық терең 
ойлау нәтижелерімен ұштастырды. Астрономида күн апогейі орнының 
тұрақты болмайтынын өз тәжірибесі арқылы бақылап анықтаған. Сәуленің 
таралуын геометрия оптика заңдылықтарымен дәлелдеп береді. Сәуленің 
жиналу, сыну, тарау, шоғырлану заңдылықтарын геометриялық дәл 
әдістермен тапқан Әбу Наср Әл-Фарабидің шұғыла туралы түсінігі Еуропа 
ғылымына 17 ғасырда ғана мәлім болды. Оны неміс астрономы И. Кеплер 
арабшадан аударып “фокус” атаған. Мұны Әбу Наср Әл-Фараби сегіз ғасыр 
бұрын “күйдіру”, “оттық орын” мәнінен шығарып “мұхарақ” атаған. Ол және 
өз қолымен ойыс айна, яғни парабола, линза жасап, бұларын ғылымда 
қолданған да болатын.  

Әбу Насыр Әл-Фараби ежелгі 

гректің  ұлы  астрономы  Клавдий Птоломейдің  еңбектерін түсіндіре, 

кемелдендіре отырып, өз тарапынан да теориялық (математикалық), 

практикалық мәні зор қорытындылар жасап, соны идеялар, пікірлер айтады. 

Мысалы, ол тарихта тұңғыш рет Шолпан планетасының Күннің бетін басып 

өтуін бақылайды, “Астрологиялық болжамдарда не дұрыс, не теріс” деп 

аталатын трактатында ғұлама ғылыми астрономияны, жұлдыздардың орны, 

түр-түсі, қозғалысы т.б. көрінерлік қасиеттеріне сүйеніп, жер бетіндегі 

оқиғалардың, адам өмірінің болашағын алдын-ала болжауға болады дейтін 

дүдәмал, күмәнді ғылымсымақты астрологиядан бөліп қарайды. 

Философия саласында да Фараби өз заманының ең үздік беделдісі деп 

саналды. Оның негізгі дүниетанымы - рационалистігінде. Оның 

философиялық еңбектерінде Аристотель, Платон және басқа да ежелгі даналар 

философиялық еңбектерінде үлкен орын алады. Оның атақты «Жемчужина 

премудрости» трактаты Шығыстың барлық университеттерінде 1000 жыл 

бойы бастапқы еңбек болып табылды. Фарабидің еңбектері еуропалық 

Жаңғыру процесінде үлкен рөл атқарды. 

Адамның әлемге қатынасының ерекшелiгi оның өзiн және өзге 

адамдарды, қоршаған дүниедегi заттарды, құбылыстарды, процестердi 
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қайырымдылық, әдiлеттiлiк, сұлулық, пайдалылық және т.б. тұрғысынан 

бағалап, құндылықтар арқылы қарастырумен сипатталады. Құндылықтық 

қатынас әрқашанда Субъектiнiң бойында белгiлi бiр эмоциялары - қуану, 

сүйсiну, таңдану, табыну т.б. туғызады. Оның iшiндегi ең жоғарғысы - 

қасиеттерге табыну. Адамға қасиеттер қажет, мейлi ол дiн болсын немесе дiни 

емес қасиеттер болсын. Бұл мәселе, әсiресе, қоғамның адамгершiлiк 

тұғырлары мен мәдени дәстүрлерiнiң құнсыздануы мен деградациясы кезiнде 

өзiнiң өзектiлiгiн байқатады. Құндылықтар - қасиеттер. Қасиетсiз адам 

жануарға айналып кетедi. Оларға деген табынушылық қатынас бала кезден, 

ана сүтiмен бiрге, өзiнiң ана тiлi арқылы моральдың негiздерi ретiнде өз 

тарихын, мәдениетiн, әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлерiн игерудiң 

нәтижесiнде орнатылады. 

Қасиеттер адамның бойында моральдық жауапкершiлiктер жүктейдi, 

сезiмiн айқындай түседi. Құндылықтық эмоцияның ең жоғарғы формасы - 

"жамандықтан" тазаруды бiлдiретiн катарсис болып табылады. Әдетте 

катарсис терминi Аристотельдiң"Поэтикасындағы" трагедия теориясымен 

байланыстырылады. Антикалық философияда катарсис мәселесi Аристотельге 

дейiн-ақ қойылған болатын. Әдебиеттерде айтылғандай "катарсис" терминiнiң 

көпмәндiлiгi эстетика тарихында оның әртүрлi түсiндiрмелерiнiң пайда 

болуына әкелдi. Шындығында бұл термин антикалық әдебиетте эстетикалық, 

психологиялық, этикалық, тiптi дiни мағыналарда да қолданылады. Бұл 

көпмәндiлiк кездейсоқ емес, ол антикалық эстетиканың ерекше сипаты болып 

табылады. Антикалық эстетиканың үйрететiн катарсисi немесе тазалануы тек 

эстетикалық ұғым емес, ол моральға да, интеллектке де, психологияға да 

қатысты, яғни бүтiндей алғанда адамның барлық қырына қатысты. 

Әл-Фараби тек Шығыстың ғана емес, Батыстың да ғылым мен 

мәдениетінің дамуына зор үлесін қосқан энциклопедиялық                 

білімі бар ғалым. Оны толық растайтын мына деректер: 
 941–942 жж. ғалым «Мемлекеттік қайраткердің нақыл сөздері» атты еңбегін 

Бағдадта бастап, 942–943 жж. Шамда аяқтайды. 

 Фараби трактаттарының әрқайсысы өзіндік бір дүние, қағида теория мен әдіс. 

Солардың бірі 948 ж. Египетте жазылған «Қайырымды қала тұрғындарының 

көзқарастары туралы трактат» болып табылады. 

 ХV–ХVІ ғғ. еңбектері Еуропада басылып шыға бастайды. Әл-Фараби 

еңбектері алғаш рет еврей тіліне аударылды. 

 1869 ж. Ресейде «Әл-Фараби, оның өмірі мен шығармалары» атты кітапты М. 

Штейншнейдер жарыққа шығарды. 

 1895 ж. Ф. Дитерици «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары» атты 

еңбегін басып шығарды. 

 1927 ж. Хайдарабадта «Азаматтық саясат» атты еңбегі жарыққа шығады. 

 Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде (ҚазҰУ), осы оқу 

орнының 80 жылдық мерейтойына байланысты, Фараби мұрасын зерттеу қызу 

қарқын алды. 2013 ж. 23 желтоқсанында университетте «Al-Farabi universitety 
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smart city» ғылыми-инновациялық жобасы жол тартты. Ол әл- Фараби 

бабамыздың ізгілік қаласы туралы іліміне негізделген. Жобаны жүзеге асыру 

мақсатындағы басты шаралардың бірі — әл-Фараби мұрасын қалың 

көпшілікке жеткізуге бағытталған оқу құралын қазақ және орыс тілінде 

дайындау. 

 2014 ж. ҚазҰУ-дегі Әлем халықтары әдебиеті институты және «Әл-Фараби» 

орталығы бірлесе отырып, Әбу Насыр әл-Фарабидің «Қайырымды қала» мен 

«Музыка туралы кітап» атты еңбектерінің екі томын, «Ақыл кітабын» («The 

Book of Mind» орыс және ағылшын тілдерінде) және «әл-Фараби туралы кітап» 

жинағын жарыққа шығарды. 

 2014 ж. мемлекет Басшысының тапсырмасымен қолға алынған «Халық — 

тарих толқынында» бағдарламасы аясында тарихшыларымыз Испания 

музейінен әл-Фарабидің бұзау терісіне жазылған 10 трактатын, Ғұндардың 

көсемі — Еділ қағанның бейнесін және сайын даламыздан шыққан 

ғалымдардың араб тіліндегі қолжазбаларын тапты. Еуропада сақталып келген 

бұл аса құнды жәдігерлердің көшірмелері мен СД-дискіге түсірілген нұсқасы 

елге жеткізілді. 

 Рамазан Сүлейменов атындағы Шығыстану институтының директоры белгілі 

ғалым Әбсаттар қажы Дербісәлі сонау Еуропа төрінен ұлтымызға тән тарихи 

құжаттардың табылғанына байланысты хабарды жеткізе отырып: «Әбу Насыр 

әл-Фарабидің 150 беттен тұратын он трактаты ішіндегі керекті сөздердің асты 

қызыл сиямен сызылыпты. Мұны бабамыздың өзі сызды ма, мүмкін, кейіннен 

біреу белгіледі ме, білмеймін, зерттеу керек» [22], — деген ұсыныс жасады. 

Елімізде Фарабитану ғылымымен айналысып жүрген ғалымдардың айтуынша, 

ғалым өз ажалынан қайтыс болған. Жасы сексеннен аса бергенде хижраның 

339 жылы (милад бойынша 950 ж.) реджеб айында Шам шаһарында дүние 

салған. «Екінші ұстазды» о дүниеге құрметпен жөнелту ісін он бес нөкерін 

ерткен Сайф ад-Дәула әмір өзі басқарыпты. Қаланың «Кіші қақпа» («Баб ас-

Сағир») аталатын жағындағы зиратқа жерлеген. Басына ескерткіш қойған. 

Кеңес үкіметі кезінде әл-Фарабиді көптеген адамдар зерттеді. Кемшілігі — 

оны Ислам өркениетінен алшақтатып көрсетті. Фараби туралы ақиқатты 

айтқан жоқ. Тәуелсіз Қазақстанда Ұлы бабамызды алдағы уақытта ешқандай 

шектеусіз зерттеуге толық мүмкіндік бар деп ойлаймыз. Сонау X ғасырда 

жазылған ғұламаның еңбектері ХХІ ғасырдағы ғалымдардың зерттеу 

объектісіне айналып отыр. 

Қорыта келе айтарымыз, Ұлы бабамыз — Аристотельдің философиясын 

дамыта отырып, өз тарапынан көптеген маңызды ғылыми еңбектер жазды. Әл-

Фараби ғылымының философиялық- логикалық іргетасын дұрыстап қайта 

қалап шықты. Ол музыка жайлы күрделі зерттеулер жүргізді. Фарабидің 

метафизика, тіл ғылымы, логика, психология, география, этика, т.б. ғылымдар 

жайлы жазған еңбектерінің мәні ерекше зор. 

Дүние жүзі мәдениетінің дамуында із қалдырған қайраткерлер осы 

заманға дейін адамзат мәдениетінің бірлігін паш етіп келеді. Әл-Фараби 
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осындай дүниежүзілік тарихи тұлғалардың санатына қосылады. Ол туған 

елінің мәдени байлығын, Иранның, Үндістаннің ежелгі дүние мәдениеттерінің 

жемістерін бойына дарытты. Дәл сондықтан да ол таяз ұғымдар мен соқыр 

сенімдерден жоғары көтеріле білді. Өзінің ойлау жүйесін сындарлы да икемді 

ете білді. Әл-Фараби заманындағы өнер-білімнің ең асылын таңдап ала білді. 

Өз дәуірінің шынайы энциклопедиясын жасап берді. Оның терең мағыналы 

пікір айтпаған, жете зер салмаған, данышпандық болжам жасамаған бірден-бір 

саласы жоқ  деуге болады. 
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Әл-Фараби - шығыстың ұлы ойшылы 

 

Мұқтар Досжан Әуелбекұлы 

Бәйдібек ауданы, Жиенқұм жалпы орта мектебі 

 

Әбу Насыр Әл-Фараби (араб.: الفارابي محمد نصر أبو ) Әбу Насыр 

Мұхаммад ибн Мұхаммад Тархан ибн Узлағ әл-Фараби ат-Турки (870 - 950 ж. 

ш.) - әлемге әйгілі ойшыл, философ, социолог, математик, физик, астроном, 

ботаник, лингвист, логика, музыка зерттеушісі. Абайдың Фараби еңбектерімен 

таныстығы жөнінде нақтылы мәліметтер жоқ. Дегенмен Сағдидық: «... 

философияға, даналыққа зор мән берген Абай әл-Фараби, ибн Синалармен 

таныс болуымен бірге осы ғақпиялар кітаптарынан да мағлұматы бар еді» 

(Абайдың республикалық әдеби-мемориалдық музейі. Инв. №172, 17-6.), - деп 

айтылған пікірі Абайдың Фараби еңбектерімен таныс болғандығын анықтай 

түседі. Абай өз шығармаларында нәр татқан рухани бұлақтар төркінін 

жасырмайды, ол қайта: «Ғылымды іздеп, Дүниені көздеп, Екі жаққа үңілдім..,» 

- деп ескертуінде мәні терең сыр жатыр. Фараби мен Абай шығармаларындағы 

пікір сабақтастығын, ақын шығармашылығы нәр алған рухани көздерінің түп-

төркінін қарастырғанда, алдымен екі ұлы ойшылға ортақ «жан қуаты» немесе 

Абайдың өз сөзімен айтқанда «өзін танымақтық» жөніндегі көзқарасына 

айрықша назар аудару қажет. 

Шығармашылық жолы 

Әбу Насыр Әл-Фараби — түркі ойшылдарының ең атақтысы, ең 

мәшһүрі, “Әлемнің 2-ұстазы” атанған ғұлама. Оның заманы “Жібек жолы” 

бойындағы қалалардың, оның ішінде Отырардың экономикасы мен 

мәдениетінің дамыған кезіне дәл келеді. Әбу Насыр Әл-Фараби Орта Азия, 

Парсы, Ирак, араб елдері қалаларына жиһанкездік сапарлар жасап, тез есейді. 

Ол жерлерде көптеген ғұламалармен, ойшыл-ақындармен, қайраткерлермен 

танысып, сұхбаттасты. Тарихи деректер бойынша 70-ке жуық тіл білген. 

Өздігінен көп оқып, көп ізденген ойшыл философия, логика, этика, 

метафизика, тіл білімі, жаратылыстану, география, математика, медицина, 

музыка салаларынан 150-ге тарта трактат жазып қалдырды. Шығармаларында 

көне грек оқымыстыларының, әсіресе, Аристотельдің еңбектеріне талдау 

жасады (Аристотельдің “Метафизика”, “Категория”, “Бірінші және екінші 

аналитика” сияқты басты еңбектеріне түсіндірмелер жазған). Арабтың атақты 

ғалым-географы ибн-Хаукал өзінің “Китаб Масалик уә мамалик” атты 

еңбегінде және 13 ғасырлырда өмір сүрген ибн-Халликан өзінің “Уфиат әл-

аиан фи әл-Заман” атты еңбегінде Әбу Насыр Әл-Фарабидің арғы аталарының 

аттары (Тархан, Ұзлақ) таза түркі тілінде келтірілген. Болашақ ғалым алғашқы 

сауатын туған жерінде өз тілімен ашса да,   12 — 16 жас шамасында керуенге 

ілесіп, білім іздеп Бағдатқа кетеді. Әбу Насыр Әл-Фараби дүниеге келгенге 

дейін 126 жыл бұрын түркілердің үлкен мәдени орталығы болған Фараб 

қаласы бейбіт жолмен ислам дінін қабылдаған болатын. Ол кез санасы ашық 
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әрбір мұсылманға ислам діні ғылымымен шұғылдануды парыз еткен. Осы 

кезден бастап Әбу Насыр Әл-Фараби араб тілді ғалым болып есептеле 

бастады. 

Ғарыш ауқымы, Ғылым салалары және Ғылым иерархиясы.(ағл.) 

Қасиетті Құран Кәрім тек діни қағидалар жинағы ғана емес, сонымен 

қатар талай ілімнің құпия кілтін бойына бүккен ғаламдық кітап болғандықтан, 

Әбу Насыр Әл-Фараби бүкіл ислам ғалымдарына парыз болған — иджтихад 

(ойлау қабілетінің шыңына жету үшін беріле еңбек ету) және муджтахид 

(иджтихадпен шұғылданған адамның өз жаңалықтарын Құран Кәрім мен 

Хадис Шариф — парыз-сүннет амалдарына негіздеп отыруы) жолына түскен. 

Кеңес өкіметі тұсында атеистік идеологиканың ықпалымен әл-Фараби діннен 

тыс ғалым ретінде көрсетілді. Әйтсе де оның ислам бірлігін сақтауға қосқан 

зор үлесі туралы мынадай дерек сақталған. Тегі түркі болып табылатын 

баһадүр қолбасшы Мұхаммед Ихшид ибн Тұғыт Әмір ислам жолын бұзған 

“қармат” елін талқандаған соң, Әбу Насыр Әл-Фарабимен кездеседі. Меккеге 

барар жолды кесіп “қажылық” жасауға мұрша бермеген қарматтардың 

жеңілгеніне қуанған Әбу Насыр Әл-Фараби іштей “қажылық” етуге ниет етіп, 

араб халифының саид-задаларымен әңгімелеседі. Осы әңгімеде ғалым ислам 

бірлігін сақтау үшін мазһабтар арасын жақындастыру керек деген ой айтып, 

өзінің араб, парсы және түркі нәсілдері арасындағы алауыздықтарды жоюға 

күш салып жүргендігін мәлімдейді. “Бабалардан қалған өсиетте түркі халқы 

әділетшіл делінген еді. Сол сөздің ақиқаттығы мен әділеттілігіне енді көз 

жеткізіп отырмыз” деп Саид-задалар Әбу Наср Әл-Фарабидің қолын 

құрметпен қысады. 

Орта ғасырдағы медицина мен философияның дамуына "Медицина 

каноны" атты және басқа да еңбектерімен сүбелі үлес қосты. Ғылыми 

бағыттардың жіктелуіне арналған "Бесінші трактатында" адам тіршілігіндегі 

мидың маңызы туралы баяндай келіп, мида жүйке орталықтары мен сезімтал 

және козғалтқыш жүйкелер болатындығы туралы пиар айтады. 

Әбу Насыр әл-Фараби - Аристотельден кейінгі ойшыл, кемеңгер 

философ. Ертеде және орта ғасыр да философиялық және медициналық білім 

бірімен-бірі тығыз байланысты болған. Әл-Фарабидің медицина 

ғылымдарының теориялық мәселелерін терең білгендігі оның еңбектерінен 

белгілі. Әл-Фараби өмір сүрген заманда жаратылыстану ғылымының дамыған 

саласының бірі медицина болды. Оны сол кезде «емдеу шеберлігі ғылымы» 

деп атады. Ол «Медицинаның міндеті - тек адам ауруларының себептерін 

анықтап қоймай, адамның денсаулығын сақтау жолдарын, ауруды жою жағын 

да зерттейді» - деп көрсеткен. Әл-Фарабидін медицинаға ерекше көңіл бөліп 

адам ағзасының (организмінің) кейбір тұстарын зерттегенінен мысал 

келтірейік: «Қайырымды кала» еңбегінде жүрек туралы өте құнды пікірлер 

айтқан, мысалы, «жүрек - табиғи жылылыктың көзі». Басқа мүшелерге 

жылылық нақ осыдан тарайды, олар жүректен нәр алады; «жүрек - басты 

мүше, мұны тәннің ешкандай мүшесі билемейді» және т. б. Шынында да, 
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жүрек жұмысы өздігінен жүзеге асады. Жүректің соғуын ешкім тоқтата 

алмайды. Әл-Фараби тек өз пікірлерін айтып қана қоймай, ұлылардың ұлысы 

Аристотель, К. Галеннің зерттеулеріне өз көзқарасын білдірген. Әл-Фараби - 

артына ірілі-ұсақты 150-ге жуық ғылыми еңбек қалдырған данышпан. 

Жаратылыстануға катысты «Адам ағзасындағы мүшелер», «Жануарлар 

ағзасындағы мүшелердің күрылысы мен қызметі» және т. б. еңбектер жазған. 

Әбу Насыр Әл-Фараби өз заманындағы ғылымның барлық салаларынан, 

әсіресе, математика, астрономия, физика, жаратылыстану ғылымдарынан көп 

мұралар қалдырды. “Ғылымдар тізбегі” деген еңбегінде сол кездегі ғылымды 

үлкен-үлкен бес салаға бөледі: 1) тіл білімі және оның тараулары; 2) логика 

және оның тараулары; 3) математика және оның тараулары; 4) физика және 

оның тараулары, метафизика және оның тараулары; 5) азаматтық ғылым және 

оның тараулары, заң ғылымы және дін ғылымы. Ғалым бұл ғылымдардың 

бәрінің пәнін анықтап, қысқаша мазмұнына тоқталады. Әбу Насыр Әл-Фараби 

математик ретінде өзара тығыз байланысты үш салада еңбек еткен. Олар: 1) 

математиканың методол  мәселелері (математикалық ғылымының пәні, негізгі 

ұғымдары мен әдістерінің шығу тегі), 2) математикалық жаратылыстану, 3) 

математиканың кейбір нақты тарауларын жасауға қатысуы. Әбу Наср Әл-

Фараби математиканы жеті тарауға бөледі (арифметика, геометрия, оптика, 

астрономия, музыка, статика, механика — әдіс айла жөніндегі ғылым). Ол — 

алгебраны математиканың дербес бір саласы ретінде қарастырып, алгебра 

пәнін алғаш анықтаған оқымыстылардың бірі. Осыған байланысты Әбу Насыр 

Әл-Фараби сан ұғымын оң нақты сан ұғымына дейін кеңейту туралы аса 

маңызды идея ұсынды. “Ғылымдардың шығуы” деп аталатын трактатында 

математиканың шығу тегі мен себептерін ашуға тырысады. “Евклидтің бірінші 

және бесінші кітаптарының кіріспелеріндегі қиын жерлерге түсініктеме” деп 

аталатын еңбегінде матем-ның методол мәселелері жөнінде құнды-құнды 

пікірлер айтқан. Ол ұзақ уақыт мінсіз, мүлтіксіз саналып келген Евклид 

“Негіздерін” сынауға, өңдеуге, түзетуге болатынын іс жүзінде көрсетіп, 

математиктерге дұрыс жол сілтеген. Әбу Наср Әл-Фараби математиканың 

философия ірге тасын қаласумен қатар, оны табиғат құбылыстарын зерттеуге 

батыл қолданудың қажеттігін іс жүзінде танытты. Әбу Насыр Әл-Фараби 

пікірінше, математика анық, ақиқат білімді береді және басқа ғылымдардың 

дамуына күшті ықпал жасайды. “Астрологиялық болжамдарда не дұрыс, не 

теріс” деп аталатын еңбегінде ол ғылыми астрологияны астрономиядан бөліп 

қарап, Аристотельдің логикалық шығармаларында айтылған қағидалар мен 

жаратылыстану ғылымдарының жетістіктеріне сүйене отырып, белгісіз, 

кездейсоқ құбылыстарды алдын ала болжауға болатынын немесе 

болмайтынын ажыратуға тырысады. Әбу Насыр Әл-Фарабидің бұл 

пікірлерінің кейіннен ықтималдар теориясының философия, логикалық 

негіздерін қалыптастыруда маңызы зор болды. Ол математикалық, 

жаратылыстану саласында ірі еңбектер жазған. Әбу Насыр Әл-Фараби ежелгі 

гректің ұлы математигі және астрономы Птоломейдің “Алмагесіне” көлемді 
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түсініктеме жазған. Бұл еңбек “Алмагеске түсініктеме” деген атаумен белгілі. 

Астрономия және математикалық тарихында үлкен маңызы болған Әбу Насыр 

Әл-Фарабидың бұл трактаты тригонометрияны дамытуға да игі ықпал жасады. 

Ол өзіне дейінгі және тұстас математиктердің еңбектеріне сүйене отырып, 

тригонометрия сызықтар жөнінде өз ілімін жасады. Мұндағы негізгі бір 

жаңалық Әбу Наср Әл-Фараби синус, косинус, синус-ферзус, тангенс, 

котангенс сызықтарын бірыңғай радиусы тұрақты шеңбер ішінде қарастырды. 

Олардың арасындағы бірсыпыра қатынастарды ашты, кейбір қарапайым 

қасиеттерін айқындады. Ол тригонометрияның кестелер жасауда аса қажет 

болып табылатын бір градус доғаның синусы мен косинусын анықтауда елеулі 

табыстарға жеткен. Әбу Насыр Әл-Фараби осы айтылған тригонометрия 

мағлұматтарға және басқа да қосымша математика материалдарға сүйене 

отырып, “Алмагесте” қарастырылған астрономия және география мәселелерін 

математика жолмен шешудің ең жеңіл әдістерін ұсынады. “Геометриялық 

фигуралардың егжей-тегжейі жөнінде табиғи сырлары мен рухани әдіс-

айлалар кітабы” геометрия салу есептерін сұрыптап, бір жүйеге келтірген. 

Жүзден аса есептің салу әдістері көрсетілген. Бұлардың ішінде: парабола салу, 

бұрышты трисекциялау, кубты екі еселеу, дұрыс көп бұрыштар салу, көп 

жақтар салу, жазық фигураларды түрлендіру т.б. бар. Әбу Насыр Әл-Фараби 

адымы тұрақты циркуль мен бір жақты сызғыш жәрдемімен шешілетін 

есептерді мол қарастырды. Осы еңбекте 3, 4, 5 т.б., яғни өлшемді куб салу 

есебін ойша қалай шешу идеясы бар, оның “Болжамдағы геометрияға кіріспе” 

атты трактат жазғаны мәлім, бірақ ол еңбегі бізге жетпеген. Осыған қарағанда 

Әбу Насыр Әл-Фараби көп өлшемді абстракция геометрияның идеясын алғаш 

айтушылардың бірі деп жорамалдауға негіз бар. Әбу Наыср Әл-Фарабидің 

трактатын математикалық тарихшылары осы уақытқа дейін атақты Хорасан 

математигі Әбу-л-Уафаға теліп келгені анықталды. Әбу Наср Әл-Фараби 

арифметикалық саласында “Теориялық арифметикаға қысқаша кіріспе” деп 

аталатын еңбек жазған. Оның көптеген логикалық еңбектерінде 

математикалық логиканың элементтері де кездеседі. Әбу Наср Әл-Фарабидің 

математикалық идеяларын, мұраларын Әбу-л-Уафа, Әбу Әли ибн Сина 

(Авиценна), Әбу Райхан Бируни, Омар һайям сияқты шығыс ғұламаларымен 

қатар Роджер Бэкон, Леонардо да Винчи тәрізді Еуропа ғалымдары да көп 

пайдаланған. Физика саласындағы Әбу Насыр Әл-Фарабидің көрнекті еңбегі 

“Вакуум туралы” деп аталады. Мұнда ол вакуум жоқ екенін ежелгі гректерде 

сирек кездесетін тәжірибеге сүйенген логикалық қорытындылар арқылы 

дәлелдеуге тырысқан. Әбу Насыр Әл-Фараби бұл еңбегінде вакуум 

мәселесінен басқа да физиканың әр түрлі мәселелерін қарастырып, сол кездегі 

ғылымның дәрежесіне сай өз шешімдерін дұрыс тапқан (дененің жылудан 

ұлғаюы не кішіреюі, түсірілген кернеуге, қысымға байланысты ауа көлемінің 

ұлғаю немесе кішірею заңдылықтары, ауаға түсірілген кернеудің берілуі, т.б.). 

Әбу Наыср Әл-Фараби химия, медицина, география, минерология т.б. 

жаратылыстану ғылымдары бойынша да шығармалар жазған: “Алхимия 
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өнерінің қажеттігі туралы” атты трактатында өз тұсындағы алхимиялық 

білімдерді талдап, алхимияның жалған қабыршағынан ғылыми дәнін бөліп 

алып, оны белгілі бір зерттеу пәні бар жаратылыстану ғылымының бір саласы 

ретінде қарастырады. Әбу Насыр Әл-Фараби медицина саласында “Адам 

ағзалары жөніндегі Аристотельмен алшақтығы жөнінде Галенге қарсы 

жазылған трактат]]”, “Жануарлар ағзалары”, “Темперамент туралы” т.б. 

еңбектер жазған, онда негізінен медицинаның теория мәселелерімен 

айналысып, медицина өнерінің пәнін, міндет-мақсатын анықтап беруге 

тырысады. Әбу Насыр Әл-Фарабидің философия және натурфилософия 

еңбектерінде жаратылыстанудың көптеген мәселелеріне тоқталады. 

 

Аннотация 

Ғалым дене тәрбиесі мен адамгершілік тәрбиесінің ұқсастығына, оның 

бір-біріне тигізетін әсеріне ерекше мән берді. 

Әбу Наыср Әл-Фараби өзінің “Риторика”, “Поэзия өнері туралы”, 

“Бақытқа жол сілтеу” туралы трактаттарында этикалық, эстетикалық 

мәселелерге көңіл бөліп, көркемдік, сұлулық, бақыт, мейірбандық білім 

категорияларының бетін ашып, солардың негізін дәлелдеп берді. 

Әл-Фараби сезім мен ойлау, тәрбие мен іс-әрекет жүйесін жетілдіру 

мәселесіне қайта айналып соғып отырған. Білімсіз адамгершілік молаймайды, 

білімсіз адам өзгенің абзал қасиеттерін тани алмайды. Жан-дүниені 

тәрбиелемей үлкен жетістікке жету жоқ. Ғылым мен тәрбие ұштасса ғана 

рухани салауаттылыққа жол ашылмақ. Мінез-құлқын түзей алмаған адамның 

ақиқат ғылымға қолы жетпейді деп ескертеді. 

Вторым учителем после Аристотеля современники называли 

блистательного ученого и философа Абу Насра ибн Мухаммеда аль-Фараби 

(870-950). Ему принадлежали блестящие комментарии к трудам Аристотеля, 

им детально разрабатывались проблемы умственного, нравственного, 

эстетического и физического воспитания молодежи, проблемы 

педагогического труда, которые тесными нитями переплетались с его 

философскими воззрениями. В частности, Фараби был наиболее 

последовательным противником фанатичности идеологии ислама.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Қазақ әдебиеті. Энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы: «Аруна 

Ltd.» ЖШС, 2010.ISBN 9965-26-096-6 

2. ↑ Ислам. Энциклопедиялық анықтамалық. Алматы: “Аруна Ltd.” ЖШС, 

2010 ISBN 9965-26-322-1 

3. ↑ Биекенов К., Садырова М. Әлеуметтанудың түсіндірме сөздігі. — 

Алматы: Сөздік-Словарь, 2007. — 344 бет. ISBN 9965-822-10-7 

4. ↑ Al-Farabi on the Perfect State: Abū Naṣr Al-Fārābī's Mabādi' Ārā Ahl al-

Madīna al-Fāḍila. A revised text with introduction, translation and commentary by 
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Әбу Насыр әл – Фарабидің жаратылыстану пәндерін дамытуға қосқан 

үлесі 

 

Тойшиева Жадыра Ыдырысқызы 

«Облыстық әдістемелік орталығы» география пәні әдіскері 

Омиралиева Майра Болегеновна 

Сарыағаш ауданы, №28 Абылай хан ат.ЖОМ  

 

Қандай ғылым болса да, ол  - адам санасына дербес, ерекше мәндерді ұғыну 

арқылы ұялайды. 

 Әл – Фараби 

Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мухаммед Фараби ерте орта ғасырдағы ұлы 

ғұламалардың бірі болып табылады. Ол көпжақты оқымысты-энциклопедисть 

және шығыс рационализмін қалыптастырғандардың бірі болды. Осы себепті 

оған “Аристотелден кейінгі екінші ұстаз!” деген құрметті атақ берілген. Әл 

Фарабидің, бір кездері Орта Азияның ертедегі мәдени орталығы болған қала 

Отырарда туылғаны тарихтан белгілі. Әл Фараби осы Отырарда, өзінің ана тілі 

қыпшақ тілінде бастауыш білім алады. Фарабидің еңбегі мен әрекет дәуірі 

араб мәдениетінің даму дәуірімен тұстас келді. Әл-Фараби жастайынан түрлі 

ғылымды оқып үйренді. Оның ақыл-ойының ұшқырлығы мен білімінің 

молдығына тәнті болған талай жан еріксіз таңдай қаққан. Ол араб, парсы, түрік 

тілдерін жетік меңгерді. Ол кезде мұсылман дүниесінің рухани орталығы 

Месопотамия болғандықтан, жас Әбу Насырды (Нәсірді) ата-анасы Таяу және 

Орта шығыс елдеріне сапарға дайындайды. Бірақ ол Бағдадқа бармас бұрын 

жолай Шаш пен Самарқан, Бұхара шаһарларына соғып, білімін молықтырған. 

Содан соң әрі қарай Бағдадқа аттанады [1]. 

Бағдад шаһарында әл-Фараби логиканы Әбу Бишр Матта ибн Юнустан 

үйреніп, кейін өзі ұстазынан да асып түседі. Лингвистикалық ғылымдарды 

жетік меңгереді, грамматика саласының маманы Әбу Бәкір ибн әс Сирадждан 

грамматикадан дәріс алады. Әли Юхан ибн Хайланнан тәуіптік өнер 
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(медицина) мен логика саласынан дәріс алған. Сонымен, ұлы ойшыл біраз 

жылдар Бағдад шаһарында ғылыми ізденістермен айналысады [2]. 

Ғылымдар жүйесінде Әл-Фараби жаратылыстану-математика 

ғылымдарына зор көңіл бөледі. «Ғылымдардың шығуы» деген еңбегінде 

ғылымды нақты және абстрактылы, сондай-ақ теориялық және практикалық 

деп бірнеше түрлерге бөліп қарастырса, «Ғылымды классификациялау және 

анықтау» деген еңбегінде ғылымда тіл, логика және математика саласын 

жалпы үш түрге топтап, олардың әрқайсысын жеке жеке бөліп көрсетеді [3]. 

Фараби Аристотель еңбектерін барлық қырынан зерттей отырып, өзі де 

жаратылыстану ғылымдарымен көп айналысқан. Ол ғылым күшін барынша 

насихаттап, адам ақыл-ойының дүние танудағы құдіретін дәріптейді. Фараби 

ғылымының философиялық-логикалық ірге тасын дұрыстап қайта қалап 

шықты, ғылымды оқу және оқыту ретін белгіледі, әрқайсысының пәнін 

анықтап, мазмұнын ажыратып беруге тырысты. Ол музыка жайлы күрделі 

зерттеулер жүргізді, математикада үлкен жаңалыктар ашты, астрономия 

жайлы кесек еңбектер қалдырды, физика ғылымын жаңа идеялармен байытты, 

медицина, химия, минерология тәрізді жаратылыстану ғылымының маңызды 

салалары бойынша еңбектер жазды, ертедегі 62 дүние оқымыстыларының 

пікірлеріндегі озық және тозық қағидаларды талдады. Фарабидің 

жаратылыстану, философия, астрономия, математика, медицина, логика, 

этика, метафизика, жағрафия, әдебиеттану, тіл білімі, музыка сияқты ғылым 

салаларынан 164 трактат жазғаны мәлім [4].  

Жаратылсытануға Фараби басты мән берді. Ол, “қандай да бір 

педагогикалық ғылымға қарағанда, табиғат туралы ғылым әлдеқайда бай және 

кең көлемді болып келеді” деп жазды. Өзінің басқа бір еңбегінде 

“философияны оқып үйренуден бұрын табиғат туралы ғылымды игеру керек, 

өйткені бұл ғылым адамға барынша жақын, мәндері анық және оған түсінікті 

ғылым саласы” деп жазады. 

Фараби географияға көп көңіл бөлді. Саяхатшы ретінде ол, Қазақстан 

мен Орталық Азияның, Таяу Шығыстың, Африканың көптеген ғылыми және 

мәдени орталықтарында болды. Оның Отырарда, Талас, Шаш, Самарханд, 

Бұхара, Хиуа, Кабул, Бағдат, Дамаск қалаларында болғаны құжат түрінде 

белгілі. Барлық елдер мен қалаларда, Фараби жаратылыс зерттеушісі, географ 

және астрорном ретінде аймақты оқып үйренді, орынның координаталарын 

анықтады т.б. Жаратылыстану ғылымына Фараби үлкен мән берді. Ол былай 

деп жазды: «табиғат туралы ғылым бай және педагогикалық ғылымдардан гөрі 

кең көлемде» («Ғылымның шығу тегі туралы» трактаты) [5]. 

Ғалым Фараби рухани күш табиғатын анықтауға көп мән берген. Ол 

өзінің «Даналық негіздері» атты еңбегінде адам табиғатының қасиеттеріне 

қарай оның сыртқы және ішкі дүниесінің бар екенін айтады. Қоршаған 

ортаның құбылыстарын тани алатын физиологиялық дене құрылысы мен бітім 

болмысын құрайтын сыртқы тән сезімдері ішкі дүниеге де әсерін тигізеді. Ал 

ішкі құпия дүние дегеніміз - адамның рухани күштері. Өз кезегінде, даму 
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процесінің үш түрі бар. Ол адамның, жануардың және өсімдіктің дамуы. 

Дамуды осылай жіктеген Әл-Фараби дамудың мазмұнын түсіндіруде: 

«Өсімдіктерше өз ұрпағын, өзіне тән құрылыс сипатын сақтап қалуды ғана 

мақсат тұту немесе жануарларға өзінен басым күштермен күресу сияқты 

мінез-құлықтармен қорғанатын даму мен таным барысындағы ортақ 

ұқсастықтар адамзат баласының өрісін кеңейте алмайды. Адамның тіршілік 

етіп дамуы, оның пайдалы, ізгі, игі мақсаттарға бағытталған жолды таңдауына, 

шындыққа ұмтылуына байланысты. Мұндай үлкен мақсаттарға жетелейтін 

адамның санасы ғана» [6].  

Ғұлама өзінің «Ғылымдардың шығуы туралы» атты трактатында 

табиғаттану ғылымдарының шығу төркінін, себептерін ашып көрсетуге 

тырысады. Оның пікірі бойынша, табиғат әуелде жаратқан бір Алланың 

құдіретті күшінен пайда болып, одан былай өз алдына дербес 

зандылықтарымен өмір сүрді. Өзге бөтен еш нәрсеге тәуелді емес. 

Жаратылыстың, болмыстың түп негізінде субстанция, акциденция жатыр. 

Оларды танып білу — ғылымдардың шығуының қайнар көзі. Субстанция, 

қазіргіше айтқандай, материя ұғымына жуық келеді. Ал акциденция — 

субстанцияның түрліше көрінісі. Осы көзқарасты негізге алып әл-Фараби 

арифметика, геометрия, астрономия, музыка, әр алуан жаратылыстану 

ғылымдарының қалай шыққанын және өзінше қалай дами бастағанын 

сипаттайды. Ғұламаның математикаға қатысты еңбектері: «Евклидке 

түсініктеме» геометриялық трактат, «Музыканың үлкен кітабы», т.б. Ол 

математик ретінде өзара бір-бірімен тығыз байланысты үш бағытта зерттеулер 

жүргізіп, көрнекті жетістіктерге жеткен. Олар:  

1. математиканың әдістемелік мәселелері (математикалык ғылымдардың 

пәні, негізгі ұғымдарының, әдістерінің шығу тегі, т.б.);  

2. математиканың нақты проблемаларды шешуге қатысуы;  

3. математиканы астрономия, музыка, география, геометрия, т.б. 

ғылымдарға қолдану [2]. 

 Жаратылыстану саласында жазған трактаттары да, бұл салаға қосқан 

жаңалықтары да қыруар. Физикалық құбылыстарды талдайтын еңбегі оннан 

асады. Оның таразы туралы, механизмдер туралы, оптика мен бос кеңістік 

(вакуум) туралы көптеген құнды тұжырымдары әлемге әйгілі. Ол 

механикаға математика мен геометрия әдістерін жан-жақты пайдаланды, 

тәжірибені логикалық терең ойлау нәтижелерімен ұштастырды. 

Астрономияда күн апогейі орнының тұрақты болмайтынын өз тәжірибесі 

арқылы бақылап анықтаған. Сәуленің таралуын геометрия оптика 

заңдылықтарымен дәлелдеп береді. Сәуленің жиналу, сыну, тарау, шоғырлану 

заңдылықтарын геометриялық дәл әдістермен тапқан Әбу Наср Әл-Фарабидің 

шұғыла туралы түсінігі Еуропа ғылымына 17 ғасырда ғана мәлім болды. Оны 

неміс астрономы И. Кеплер арабшадан аударып «фокус» атаған. Мұны Әбу 

Наср Әл-Фараби сегіз ғасыр бұрын «күйдіру», «оттық орын» мәнінен 

шығарып «мұхарақ» атаған. Ол және өз қолымен ойыс айна, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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яғни парабола, линза жасап, бұларын ғылымда қолданған да болатын. Фараби 

ежелгі гректің ұлы астрономы Клавдий Птоломейдің еңбектерін түсіндіре, 

кемелдендіре отырып, өз тарапынан да теориялық (математикалық), 

практикалық мәні зор қорытындылар жасап, соны идеялар, пікірлер айтады. 

Мысалы, ол тарихта тұңғыш рет Шолпан планетасының Күннің бетін басып 

өтуін бақылайды, «Астрологиялық болжамдарда не дұрыс, не теріс» деп 

аталатын трактатында ғұлама ғылыми астрономияны, жұлдыздардың орны, 

түр-түсі, қозғалысы т.б. көрінерлік қасиеттеріне сүйеніп, жер бетіндегі 

оқиғалардың, адам өмірінің болашағын алдын-ала болжауға болады дейтін 

дүдәмал, күмәнді ғылымсымақты астрологиядан бөліп қарайды [8]. 

Әл-Фараби өмір сүрген заманда жаратылыстану ғылымының дамыған 

саласының бірі медицина болды. Оны сол кезде «емдеу шеберлігі ғылымы» 

деп атады. Ол «Медицинаның міндеті - тек адам ауруларының себептерін 

анықтап қоймай, адамның денсаулығын сақтау жолдарын, ауруды жою жағын 

да зерттейді» - деп көрсеткен. Әл-Фарабидін медицинаға ерекше көңіл бөліп 

адам ағзасының (организмінің) кейбір тұстарын зерттегенінен мысал 

келтірейік: «Қайырымды кала» еңбегінде жүрек туралы өте құнды пікірлер 

айтқан, мысалы, «жүрек - табиғи жылылыктың көзі». Басқа мүшелерге 

жылылық нақ осыдан тарайды, олар жүректен нәр алады; «жүрек - басты 

мүше, мұны тәннің ешкандай мүшесі билемейді» және т. б. Шынында да, 

жүрек жұмысы өздігінен жүзеге асады. Жүректің соғуын ешкім токтата 

алмайды. Әл-Фараби тек өз пікірлерін айтып қана қоймай, ұлылардың ұлысы 

Аристотель, К. Галеннің зерттеулеріне өз көзқарасын білдірген. Әл-Фараби - 

артына ірілі-ұсақты 150- ге жуық ғылыми еңбек қалдырған данышпан. 

Медицина жөнінде «Адам ағзалары жайлы Аристотельмен алшақтығы туралы 

Галенге карсы жазылған трактаттар», «Жануарлар ағзалары», 

«Темпераменттер туралы», т.б. еңбектер жазған, бұларда ол негізінен 

медицина ғылымының пәнін, міндет-мақсатын анықтап беруді көздейді. Бұл 

еңбектерден ұлы ғұлама Әбу-әли ибн Сина білім алған. Әл-Фарабидің 

бұлардан басқа көптеген философиялық және натурфилософиялық 

тұжырымдарында да жаратылыстану жайында айтылған бағалы ойлармен 

ғылыми қорытындылар кездесіп отырады [9]. 

 Қазіргі кезде әл-Фарабидің мұраларына қызығушылық тек қана 

біздің елде емес, әлемдік деңгейде өте үлкен қызығушылық танытып отыр. 

Себебі ол кісінің жазған еңбектері әсіресе жаратылыстану ғылымдары саласы 

бойынша әлемдік өркениеттің, ғылымның, әлемдік философияның дамуына 

үлкен ықпалы болған. Бұл кісідей бұрын да, кейін де даналар болды. Бірақ 

олардың ішінде....дәл Әл Фарабидей геометрия, музыка, астрономия сияқты 

үш ғылым саласына бірдей ұлы үлес қосқан......аса ірі жаңалық, ашқан 

ғалымдарды табу қиын. 

 Келтірілген еңбектер санының өзі Фарабиден бізге көп мұра қалғанын 

байқатады. Мың жылдан асса да осынша рухани мол дүниесінің қолдан қолға 

өтіп бізге аман жетуі Фарабидің ұлылығының, данышпан білімпаздығының 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B0
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тағы бір айғағы болса керек. Ендігі парыз осы еңбектердің барлығын жинап, 

екшеп-талдап ұрпақтар кәдесіне жарату болып отыр.   

Қазақстанда әл-Фараби мұраларын зерттеп, саралау ХХ ғасырдың ІІ 

жартысынан бері қарай жолға қойылды деп шамалауға болады. Әл-Фараби 

сынды ұлы ғұлама есімінің өз Отаны – қазақ топырағына қайта оралуына 

үлкен ғалым, академик 36 Ақжан Машанов орасан зор еңбек сіңірді. Ол 50 

жылдан астам өмірін әл-Фараби бабамызды зерттеуге арнады. А.Машанов 

1958 жылдан бастап Лондон, Каир, Париж, Берлин, Лиссабон, Бейрут т.б. 

қалалардың ең ірі кітапханаларына хат жазып, әл-Фарабидің шашырап жатқан 

мұраларын жинастырып, оның бірталай еңбегінің библиографиясын тауып 

алады. 1961 жылы әл-Машанидің республика Ғылым академиясы 

хабаршысының №5 санында «Әл-Фараби және оның мұралары» деген 

алғашқы мақаласы шығады. Бұған дейін қазақ топырағында әл-Фараби туралы 

ешкім айтпаған еді. 1962 жылы «Білім және еңбек» журналының бірінші 

санында әл Машанидің әл-Фараби туралы мақаласы жарияланды. Онда 

төрткүл дүние түгел мойындаған әл-Фараби жайында түсiнiктеме берiлiп, 

оның қазақ топырағынан шыққан бiздiң бабамыз екендiгi бiрiншi рет айтылды. 

Бұл бүкiл әлем зиялыларының көзқарасында өзгерiс тудырған тосын жаңалық 

болатын. Бабамыздың мұрасын іздетуді тоқтатпаған әл-Машани, әйгілі ғұлама 

Птоломейдің арнайы карта жасап, Отырарды Әл-Фарабидің туған жері деп 

көрсетіп кеткен бұлтартпас дәлелін табады. Сөйтіп, «Әл-Фараби ұлы 

ғалымдар қатарында халықаралық тізімге кіргізілсін, оның 1100 жылдық 

мерейтойы КСРО-да, Отаны Қазақстанда тойлансын», деген ЮНЕСКО 

қаулысының қабылдануына көп еңбек етті. А.Машанов Республика Ғылым 

академиясының Президенттері Қ.Сәтбаевтың, кейіннен Ш.Есеновтің тікелей 

қолдауымен шет елдерден әл-Фараби еңбектерін алдыртып, оларды қазақ, 

орыс тілдеріне аудартып, бабамыздың философиялық, логикалық, саяси-

әлеуметтік, математикалық, жаратылыстанушылық, музыкалық трактаттарын 

жеке-жеке кітап болып екі тілде басылып жарық көруінің басы-қасында жүрді. 

Осы кезеңде әл-Машанидың қаламынан ұлы бабамызға арналған «Әл-Фараби 

мұрасын зерттеу туралы», «Шығыстың Аристотелі», «Әл-Фараби еңбектерін 

қазақ тіліне аудару туралы», «Әл-Фараби», «Орта Азия мен Қазақстанның ұлы 

ғалымдары», «Әл-Фараби және Абай» сияқты көптеген кітаптары жарық 

көрді. Әл-Фараби мұраларын зерттеуге еліміздің атақты ғалымдары 

Ә.Марғұлан, А.Көбесов, Р.Бердібай, А.Қасымжанов, Ә.Дербісәлі, тағы 

басқалар да ат салысты. Араб-мұсылман философиясымен шұғылданушы 

ғалымдар арасында зор рухани толғаныс туғызған оқиға Б.Г.Ғафуров пен 

А.Х.Қасымжановтың 1975 жылы Мәскеу қаласында орыс тілінде жарық 

көрген «Аль-Фараби в истории культуры» («Әл-Фараби мәдениет 

тарихында») кітабы болды [7]. 

 Сондай-ақ белгілі жазушы қоғам қайраткері Әнуар Әлімжановтың 

«Ұстаздың оралуы» атты романын қазақ оқырмандары үлкен ықыласпен 

қарсы алды. Әлем мұрағаттары мен кітапханаларында сақталған Фараби 
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мұрасын жинап, жүйелеп, зерттеп, ғылым игілігіне, ұлт мүддесіне жаратуда 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың басшылығымен жасалған «Мәдени мұра» 

бағдарламасы шеңберінде әл-Фарабидің он томдық еңбектерінің жарыққа 

шығуы үлкен маңызға ие болды. Әл-Фарабидің мұраларын зерттеп, оқырман 

қауымға таныстыруда көп еңбек сіңірген ғалым А.Көбесов және ұлы 

ойшылдың мұраларын зерделеу барысында Фараби аттас басқа да 

ғалымдардың бар екенін және олардың еңбектерін саралай келе «ӘлФараби 

эстетикасы» және «Қазақ даласының жұлдыздары» (І тарау) атты Әбу Насырға 

байланысты көлемді еңбек жазған белгілі арабтанушы-ғалым Ә.Дербісалі. 

Сондай-ақ. Ә.Әлімжанов, М.С.Бурабаев, А.Х.Қасымжанов, Н.Келімбетов, 

М.Мырзахметов және басқа да ғалымдар әл-Фараби мұраларын зерттеуді өз 

ғылыми жұмыстарына арқау етсе, Қ.Жарықбаев Әл-Фараби еңбектерінің 

библиографиясын жасады [10]. 

Қазақстан оқымыстыларының соңғы зерттеулері әл-Фарабидің 

жаратылыстану, математика ғылымдары бойынша терең, сындарлы мұра 

қалдырғанын анықтап отыр.  

Жалпы физикалық және табиғи құбылыстарда ғұлама ғалым 

эксперимент қою қажеттілігін атап көрсетеді.  

 

Аннотация 

     Бұл мақалада Әл-Фарабидің жаратылыстану ғылымдары, әсіресе 

географиялық көзқарастары, оның астрономияның, математиканың, 

логиканың, музыканың, медицинаның, табиғаттанудың, философияның  

дамуына қосқан үлесі қарастырылады. Ол «Ғылымды классификациялау және 

анықтау», «Ғылымның шығу тегі туралы» трактаты, «Даналық негіздері» атты 

еңбегі, «Евклидке түсініктеме» геометриялық трактат, «Музыканың үлкен 

кітабы», «Қайырымды кала», «Адам ағзалары жайлы Аристотельмен 

алшақтығы туралы Галенге карсы жазылған трактаттар», «Жануарлар 

ағзалары», «Темпераменттер туралы» және т.б. еңбектерінде жаратылыстану 

ғылымдары  туралы мәселелерге ерекше көңіл бөлген.   

Түйінді сөздер: математика, география, медицина, химия, физика, 

астрономия, Кеплер. 
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Әбу Насыр әл-Фарабидің география ғылымының  дамуына қосқан үлесі 

 

Таженова Лаззат Максутовна 

Төлеби ауданы, № 7 IT мектеп-лицейі 

 

          Қазақ топырағының көкірегі ояу, көзі ашық, ойшыл азаматтары бүкіл 

араб-парсы мәдениетін меңгеріп, өз шығармаларын көпке ортақ тілде жаза 

біліп, кейінгі ұрпақтарына мұра етіп қалдыра білді. Олардың ішінде аты 

әлемге жайылғандары да аз емес. Солардың бірі – бәрімізге танымал ұлы 

жерлесіміз, Батыс пен Шығысты терең білімімен бас идірген Әбу Насыр әл-

Фараби.Ол Отырар қаласында 870 ж. дүниеге келген. Ежелгі Ұлы Жібек 

жолында, Арыс өзенінің Сырдарияға құятын жерінде бой көтерген Отырар 

қаласын арабтар Фараб, Барба-Фараб деп атаған. Осында әл-Фараби жастық 

шағын өткізген. Нақты айтқанда, әл-Фараби Фарабтың өзінде емес, соның 

маңындағы Весиж қалашығында туған. Весиж — Сырдарияның сол 

жағалауында орналасқан қала. Археологтар Весиж қалашығы Отырардан 

солтүстік-батысқа қарай шамамен 20 шақырымдағы Ақжар сайында 

орналасқан Оксус қалашығына сәйкес келетінін анықтады. Қалашық ішкі 

қамалдан, қабырғамен қоршалған шахристаннан және рабаттан тұрады. 

Қалашықтың VІІІ–ХV ғасырларда өмір сүргені анықталды. Уақыт өте келе 

Весиж ұмытылып, асқан ақыл ой иесінің Отаны Фараб қаласы саналып кетті.  

[1]. Фарабидің толық аты-жөні — Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн 

Тархан ибн Ұзлағ әл-Фараби ат Түрки. Ат Түрки — шыққан тегі түркі дегенді, 

әл-Фараби — Фараб қаласынан шыққан дегенді білдіреді. Өзінің азан 

https://www.topreferat.com/
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шақырып қойған аты — Мұхаммед, әкесінің де аты — Мұхаммед, атасының 

аты — Тархан, бабасы — Ұзлағ. Кейде оны жай ғана «Тархани» деп те атаған. 

Әл-Фараби түркі тайпасының дәулетті отбасында дүниеге келген, әкесі 

әскербасы болған. Бір нұсқада руы қаңлы-қыпшақ делінген. Әкесінің 

әскербасы болғанын «тархан» деген атаудан да байқауға болады. Біздің 

жерімізде мекендеген ежелгі түркі тайпалары «тархан» деп әскери лауазымды 

кісілерді айтатын болған. Яғни Фараби әскери ортадан шықты деп 

жорамалдауға әбден болады. Оған қоса тарихи еңбектерде «әл-Фараби мықты, 

күшті және ержүрек болған. Ол жебені жақсы тартқан, атқан оғы нысанаға дәл 

тиетін», — деп жазылған. Осыған қарағанда әкесі әскербасы болғандықтан, 

жас Мұхаммедтің те жауынгерлік, соғыс өнерінен хабары болған сияқты. 

Екіншіден, ежелден Сыр, Отырар бойын жайлаған, тарихқа ертеден мәлім 

қаңлы тайпасында тархан (кейде дархан деп те атайды) атты ру болған, қазір 

де бар. Сондықтан Фараби қаңлы-қыпшақ руынан шықты деп айтуға толық 

негіз бар. Тағы бір деректерде «Фарабидің әкесі Весиж қаласының әміршісі 

болған» деп те айтылады [2]. 

       Сол тұста өмір сүрген зерттеушілердің қалдырған еңбектеріне қарағанда, 

Отырар қаласы IX ғасырда тарихи қатынастар мен сауда жолдарының 

торабындағы аса ірі мәдениет орталығы болған. Отырардағы кітапхана, ел 

аузындағы аңызға қарағанда, кітабының саны жағынан атақты Александрия 

кітапханасынан соң екінші орында болған. Әл-Фарабидің ғылымға деген 

ынтасы осы. Отырар кітапханасында пайда болған сияқты. Осы аймақты 

мекендеген тайпалардың сонау арғы заманнан қалыптасқан өнері, ғылымы, 

түркі тілдес жазуы болған. 

           Бала Мұхаммед қала медреселерінің бірінде сауатын ашып, хат танып, 

Отырар кітапханасының мол қорынан сусындап өскен. Тіл үйренуге жастай 

көңіл қойған тәрізді. Өйткені араб тарихшысы ибн Халликан «әл-Фараби 70-

ке жуық тіл білген» деп жазып қалдырған. Ғалымдардың бір тобы: «Бұл 

шындыққа жанаспайды» десе, біраз ғалымдар ибн Халликанның жазғандарын 

мақұлдап, қайталап та жүр. Яғни бала Мұхаммед өз кезіндегі ұлы 

ғұламалардың еңбектерін оқу үшін жастайынан тіл үйренуге ден қойғандай. 

          Әл-Фараби жастайынан түрлі ғылымды оқып үйренді. Оның ақыл-

ойының ұшқырлығы мен білімінің молдығына тәнті болған талай жан еріксіз 

таңдай қаққан. Ол араб, парсы, түрік тілдерін жетік меңгерді. Ол кезде 

мұсылман дүниесінің рухани орталығы Месопотамия болғандықтан, жас Әбу 

Насырды (Нәсірді) ата-анасы Таяу және Орта шығыс елдеріне сапарға 

дайындайды. Бірақ ол Бағдадқа бармас бұрын жолай Шаш пен Самарқан, 

Бұхара шаһарларына соғып, білімін молықтырған секілді. Әйтсе де Әбудің 

мұнда қанша болғаны жайлы араб шежілері ештеңе айтпайды. Кейін ол жолай 

Иран еліндегі Мешһед, Нишапур, Рей, Исфаһан қалаларына келеді. Иран 

халқының мәдениетімен танысады. Содан соң әрі қарай Бағдадқа аттанады [3]. 

      Ұлы данышпанның ғылыми еңбектері туралы қысқаша мәліметтер 
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Әбу Насыр әл-Фарабидің өзінен: Сіз қандай ғылымдар саласында еңбек 

еттіңіз? — деп сұрай қалсақ, ол не дер еді? Біздің ойымызша, ол былай дер еді: 

Менің айналысқаным бір-ақ түрлі ғылым, оның аты — «Табиғат пен адамзат» 

деп аталады. Оп-оңай, екі-ақ ауыз сөз. Бірақ осы екі сөздің шеңберінен тыс 

ғылым қайда, ондайды естіген жан бар ма? Олай болса, Фараби қамтыған 

ғылым мен өнер жоқ деуге болады. Ол жаратылыстану, философия, 

астрономия, математика, медицина, логика, этика, метафизика, жағрафия, 

әдебиеттану, тіл білімі, музыка сияқты ғылым салаларынан 164 трактат 

жазғаны мәлім. Бір қызығы, Фараби шығармаларының санын неміс ғалымы  

Ш.Штейшнейдер  117 еңбек десе,  түрік ғалымы А. Атеш — 160, ал тәжік 

ғалымы Б. Ғафуров 200 трактат деп көрсетеді .Келтірілген еңбектер санының 

өзі Фарабиден бізге көп мұра қалғанын байқатады. Мың жылдан асса да 

осынша рухани мол дүниесінің қолдан қолға өтіп бізге аман жетуі Фарабидің 

ұлылығының, данышпан білімпаздығының тағы бір айғағы болса керек. Ендігі 

парыз осы еңбектердің барлығын жинап, екшеп-талдап ұрпақтар кәдесіне 

жарату болып отыр.Астроном және астролог ретінде Фарабидің беделі жоғары 

болды, ол бұл ғылымдарды арифметика, геометрия, музыка сияқты жоғары 

педагогикалық ғылымдар категогриясына жатқызды. Физика мен жалпы 

жаратылыстанудан жазған Фараби еңбектері белгілі. Жалпы физикалық және 

жаратылыс құбылыстарын зерттеуде ол эксперименттер жасау қажеттілігін 

атап көрсетеді. 

               Жаратылыстану саласы бойынша ашқан жаңалықтар: 

 -Жұлдыздардың жылжу бағыттарын анықтаған; 

-Аспан шырақтарын бақылауы; 

- Табиғаттану туралы ойларын математикалық есептерге негіздеген; 

-Күн мен Айдың тұтылу ұзақтығын есептеген; 

-Күнтізбе жасаған; 

- Қалалардың орныны анықтауы; 

-Күн сағатын жасаған; 

-Географиялық бағытты айыруға жұмыс жасаған. 

         Осы аталған еңбектердің ішінен «Ғылымдардың шығуы», 

«Ғылымдардың тізбегі» атты еңбектерінде табиғатты тану мәселелеріне 

айырықша көңіл бөлген.Ол табиғаттану жайлы ойларын  математикалық 

есептерге негіздейді.Бұл тұрғыдан оның аспан шырақтарын бақылауды, 

жұлдыздардың қалпы айыруды, Күн мен Айдың тұтылу ұзақтығын есептеп 

шығаруға қызыққан.Ерте кезден қазақ елі Жетіқарақшы, Темірқазық, Үркер 

атты жұлдыздар тобын «түн сағаты» ретінде пайдаланса, күндізгі уақытта 

«күн сағаты» арқылы айыратын болған. «Күн сағатында» күн сәулесін сызық, 

ал жер шарын сфера ретінде алып, сол арқылы шеңберлік градусты өлшеп, 

сағат мезгілін дәл есептеп шығарған.Ол математика арқылы жер жүзіндегі 

қалалардың орныны табуға, географиялық бағытты айыруға тырысады.Оның 

күнтізбесі («Тахуым») да осы жолмен жасалған.Бұл жүйедегі ойларын жазып 

«Птолемейдің «Алмагестіне» түсініңтеме» атты еңбегінде толықтыра түседі. 
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Географиялық құбылыстарды математикалық жолмен түсіндірудегі әл-

Фарабидің  үлкен бір табысты күн сағатын жасауы.Адам баласының уақыт  

өлшеуі аспан шырақтарының айналасына, әсіресе  Күн мен Айға байланысты 

екені белгілі. Барлық уақыт есебі де осы екеуінің қозғалысынан туады. Ғұлама 

ғалым еңбектерінде адамдардың бақытқа молшылыққа жету үшін бір-біріне 

әділетті дос болуын насихаттап, педагогика мен психология саласына да мән 

берген. 

      Қорыта келе, Әбу-Насыр әл-Фараби –Қазақстан жерінде дүниеге келіп,өз 

заманында ғылым мен өнердің барлық саласында зор ғылыми мирас 

қалдырған, дүниежүзіне белгілі ғалым. Олай атаудың негізгі 

себебі,жұлдыздардың жылжу бағыттарын анықтаған,аспан шырақтарын 

бақылаған,табиғаттану туралы ойларын математикалық есептерге негіздеген, 

Күн мен Айдың тұтылу ұзақтығын есептеген,күнтізбе жасаған,қалалардың 

орныны анықтауы, күн сағатын жасаған,географиялық бағытты айыруға 

жұмыс жасаған. Осы көрсеткіштерді негізге ала отырып, Әл-Фарабиді  орта 

ғасырда география ғылымына қосқан үлесін үшін ғұлама ғалым  деп атсақ 

болады. 

 

Аннотация 

         Әл-Фарабиді географ ғалым деп атауға негіз жұлдыздардың жылжу 

бағыттарын анықтаған, аспан шырақтарын бақылаған, табиғаттану туралы 

ойларын математикалық есептерге негіздеген, Күн мен Айдың тұтылу 

ұзақтығын есептеген, күнтізбе жасаған,қалалардың орнын анықтаған, күн 

сағатын жасаған, географиялық бағытты айыруға жұмыс жасаған.  

 

Аннотация 

      Ученый географ  аль-Фараби основанием назвать обнаружения 

направления движения звезд,небестных светильников исследовал 

природоведение мыслей  о математических расчетов, основанных на расчете 

Дня, месяцев и длительности затмение, «календарь», 

совершившихопределенные места городов,совершивших географические 

направления работ. 

Аннотация 

        Scientist  geographer  al-Farabi  truly detect  the direction of  movement of the 

start. The stars, the heavenly  lights  bailyn  natural thoughts about mathematical 

calculations based on   the calculation  of day,  Month and the Eclipse” ,”calendar” 

,committed certain designated cities committed geographical areas of work, hour of 

the day , or by deprivation 
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Қайырымды қаланың қайырымды тұрғындары 

 

Тарих пәнінің мұғалімі Ахметова Гүлжан Сапарқызы 

Маржан Тасова атындағы үш тілде оқытатын мамандандырылған  

№12 мектеп интернаты 

 

Бақыттың мәні-парасаттылықта, әркімнің өз алдына игілікті мақсат қоя 

білуінде... адамның өз мінез-құлқын, іс-әрекетін ерікті түрде өзгертіп, игілікке 

бағыттап отыруында. 

Əбу Насыр әл-Фараби. 

Қасиетті қазақ даласы талай ұлы ғұламаларды дүниеге алып келді. Қазақ 

топырағынын көкіреп ояу, көзі ашық, ойшыл азаматтар бүкіл шығыс араб-парсы 

мәдениетін меңгеріп, өз шығармаларын көпке ортақ тілде жаза біліп, кейінгі 

ұрпақтарына мұра етіп қалдыра білді. Олардың ішінде аты әлемге жайылғандары 

да аз емес. Солардың бірі – күллі әлемге танымал ұлы жерлесіміз Әбу Насыр әл-

Фараби. [1] 

Әл-Фараби түрік тайпасының дәулетті бір ортасынан шыққаны бізге мәлім, 

бұған дәлел оның толық аты жөнінде «Тархан» деген атаудың болуы. Әл-Фараби 

870 жылы Сыр бойындағы Арыс өзені Сырға барып құятын өңірдегі, Фараб 

қаласында дүниеге келді. Фарабидің толық аты-жөні Әбу-Насыр Мұхаммед Иби 

Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан Әл-Фараби, яғни әкесі Ұзлағ, арғы атасы Тархан. 

Туған жері қазақтың ежелгі қаласы Отырарды арабтар Барба-Фараб деп атап 

кеткен, осыдан барып ол Әбу Насыр әл-Фараби, яғни Фарабтан шыққан Әбунасыр 

атанған. Бұл қаланың орны қазіргі Отырар ауданы, Түркістан облысының 

территориясында. Сол түста өмір сүргендердің қалдырған нұсқаларына 

карағанда, Отырар қаласы IX ғасырда тарихи қатынастар мен сауда жолдарының 

торабындағы аса ірі мәдениет орталығы болған. Замандастары жазған шежірелер 

бойынша алғанда, оның арғы аталарының есімдері таза Түркі тілінде келтіріледі. 

Алдымен әл-Фарабидің өмірі мен трактаттарына қысқаша тоқтальш өтсек. 

Аристотельден кейінгі «Екінші ұстаз» атанған данышпан, ойшыл ғалым 

Сырдарияның Арысқа құятын тұсындағы көне Отырар каласында дүниеге келген. 

870-950 жылдар аралығыңда өмір сүрген. Шығыстың сол кездегі ірі ғылым және 

мәдениет орталықтарында білім нәрімен сусындайды. Әл-Фараби өз заманында 

мәлім болған ғылым салаларын әрі қарай дамытып, 160-тан аса трактат жазған. 

Оның трактаттарында саясат, мемлекет және билік, құқық туралы ойлар жан-

жақты талқыланған. 
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Әл-Фараби туындыларының ішіндегі рухани айналымға көбірек түскені – 

«Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары» жайлы трактат 948 жылы 

жарыққа шықты. Ұлы ғұлама осы саяси-әлеуметтік трактатында қайырымдылық 

пен бакыт мәселесіне кеңірек тоқталды. Тек бақыт туралы нақты білімі бар, оған 

жету жолдарын айқын білетін, соған сәйкес әрекет жасайтын қауым ғана 

қайырымдылыққа икемді екенін ескертті. 

Бұл еңбегінде автор керемет үлгідегі қоғам құруды көздейді. Мұндай 

қоғамның басшысы да сол қоғамға сай, данышпан, ақылды, білімді, ой-өрісі биік 

адам болуы қажет. Ол басқаратын қоғам өз міндеті мен орнын, қызметін білетін 

мүшелерден тұрады. Бақытқа жету жолында адамзат өнер-ғылымның 

құндылықтарына да аса мән беріп, өзара тығыз байланыста бола отырып, қоғамда 

терең үйлесімділікке ұмтылуы шарт екендігі айтылған. «Қайырымды қала- 

шынайы бақытқа жету үшін адамдар бір-бірімен ынтымақтасып, бірге өмір 

сүретін қала» деді ғұлама. Қаншама заман етсе де әл-Фарабидің еңбектері мән-

маңызын жойған жоқ. Бақытты қалада өмір сүруді армандаған ол «бақытқа қолы 

жеткен адам үшін ең маңыздысы қанағатшылдық жасау» деп ой түйеді. 

Сонымен бірге, бұл трактатта тек қана қоғам, онда болып жатқан жағдайлар 

емес, адами құндылықтарға да ерекше мән берген.  

Жақсы басшылық жасап, жақсы ақылгөй болуға қабілеті бар адамдар осы 

нәрсеге қабілеті жоқ адамдарға басшы болады. Осы сияқты қайсыбір салада 

жақсы қасиеті бар адамдармен салыстырғанда, жаратылысынан жетілмеген 

қасиеттері бар адамдар жақсы тәрбиенің арқасында, жаратылысынан өте абзал 

қасиеттері бар адамдардың тәрбиесін кормегендермен салыстырғанда, анағұрлым 

лайықты адамдарға айналады. 

Қайсыбір салада неғұрлым жетілген тәрбие көргендер нақ сол салада 

соғұрлым кәміл емес тәрбие алғандарға басшы болады. Осындай салада 

жаратылысынан ең абзал қасиеттері бар және жаратылысынан өзі бейім 

нәрселердің бәріне сәйкес тәрбие алғанда осы салада жаратылысынан тамаша 

қасиеті еш уақытта болмағандарға басшы бола алмайды; олар жаратылысынан 

тамаша қасиеті бар, бірақ тиісті тәрбие алмағандарға ғана немесе жеткілікті 

тәрбие алмағандарға ғана басшы бола алады. [4] 

Адамның өмір сүру мақсаты ең жоғарғы бақытқа жету болатын болса, ол 

адам бақыт дегеннің не екенін білуі қажет жэне оны өзінің мақсаты етіп қойып, 

соған ұмтылуы қажет. Сонан кейін ол бақытқа жету үшін не істеуге тиіс екенін 

біліп соған әрекет жасауы керек. [2] 

Әртүрлі индивидтердін түрліше қасиеттерінің айтылғанынан мынадай айқын 

корытынды шығады: білуі тиіс болған нәрселер мен бақытты кез келген адам біле 

бермейді. Бүл нәрсе кез келген адамға бітетін касиет емес. Ол үшін екінің бірінде 

ақылгөй ұстаз керек. [5] 

Осы нәрселердің біріне итермелеуші болуға немесе оны өзге адамға жеткізе 

білуге мүлдем қабілетсіз адам ешбір жағдайда басшы бола алмайды. Мұндай адам 

тек біреудің басшылығында болады. Ал енді бір жағдайларда басшылық етіп 

жетелеуші болуға және оны осы ретте пайдалануға қабілетті адам соны өздігімен 
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істей алмайтындарға осы мәселеде басшы болады. Осыған өздігімен жете 

алмайтын адам, егер соның өзіне басшылық етіп, оны осыған үйретсе, онда ол 

осыны түсінеді. Кейін басқаларды өзі танып-біліп, басқаны бір нәрсеге 

итермелеуге қабілеті пайда болады. Оларға басшылық етіп, оны осы жолда 

пайдаланады. Міне, мұндай адам өзі біреулерге басшы болып эрі өзі біреулердің 

басшылығында болады. [3] 

Басшы бірінші басшы болуы да және екінші басшы болуы да мүмкін. Екінші 

басшы дегеніміз – өзіне баска кісі басшы, ал өзі баска бір кісіге басшы. 

Басшылықтың осы екі түрі белгілі бір салада жүзеге асырылады. Мысалы, ауыл 

шаруашылығында, саудада, медиңинада. Сол сияқты, бұл жағдай, яғни 

адамдардың тегі жөнінде ерекшелігі барлық салаларда қолданылуы мүмкін. 

Егер қаланың әр тұрғыны соған жазылған заңға сай қимыл әрекет жасайтын 

болса, осыны өзі түсініп істеп отыр ма немесе басшы осыған себепкер болды ма, 

бағыт берді ме, бүған қарамастан, оның осындай әрекеттері оған тамаша рухани 

азық болады. Мұның өзі хат, кітап жазуға байланысты ұзақ уақыт шебер әрекет 

жасағанмен бірдей, адам хатты шебер, сұлу жазуға машықтанады, ал мұның өзі 

рухани азық және ол осымен қаншалық көп айналысқан сайын, соншалық мол 

рақатқа кенеледі және ие болған қабілетінен соншалықты күшті көңіл қошын 

табады. [6] 

Нақ осы сияқты, бақытқа жетуге бағытталған белгілі бір әрекеттер 

жаратылысы бойынша жанның бақытқа күні бұрын бейім тұратын бөлшегін 

нығайта түседі және оны актуальды етеді, жетілдіре түседі. Өзінің жетілуіне 

байланысты жан материяға зәру болудан қалады, одан арылады. Ол материяның 

опат болуымен бірге өзі опат болмайды, өйткені өзінің қабілеттері үшін және өмір 

сүруі үшін ол бұдан былай материяға мұқтаж болудан қалады. Міне, сол кезде ол 

бақытқа жетеді. [7] 

Қала тұрғындарының бақыттан алатын үлесі сан жағынан да, сапа жағынан 

да бірінен-бірі артық болатыны және мұның өзі қаланың іс-әрекеттері арқасында 

болатын жетілгендіктердің бірінен-бірінің қаншалықты артықтығына байланысты 

болатыны анық нәрсе. Сондықтан осыған сәйкес алатын рақаттар да бірінен-бірі 

артық болады. Егер де жан материядан денесіз бөлініп шығатын болса, онда ол 

денелерге тән акциденциялардан арылады, солай болған соң жан туралы одан 

былай қозғалады деп айтуға болмайды және бұдан енді денесіз нәрселерге сай 

сөздерді қолдану керек болады.  

Аннотация 

Сонымен «Қайырымды қаланың қайырымды тұрғындары» тақырыбындағы 

мақалада әл-Фараби тұрғындарының ішіндегі рухани айналымға түскені 

Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жайлы трактаттары. Осы 

трактаттағы адамзат игілігі жолында рухани құндылықтарды биік үлгісін 

көрсеткен ғұламаның теңдесі жоқ туындылары мен ілім ғылымға қосқан еңбектері 

толастамауы тиіс. 

Қайырымды қала басшысының бойынан асқан қайырымдылық пен 

даналықты, өз ісіне сенімділікті және халқына адалдықты көргіміз келеді әрине. 
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«Бірлік бар жерде-тірлік бар» деген даналығын басшылыққа ала отырып, қала 

халқын ынтымағы жарасқан ел болады деп сенемін! 
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Әл-Фарабидің философиялық құндылығы 

 

Тарих пәні мұғалімі Садуақасов Бекболат Мұсабаевич 

Арыс қаласы, Б.Кенжебаев атындағы жалпы орта мектебі 

 

«Еліңнің болашағын білгің келсе,маған жастарыңды 

Көрсет,сонан соң айтып берейін...»  

Əл-Фараби. 

Ежелгі Фараб аймағы Отырар қаласында туылып Шам (Дамаск) шаһарында 

қайтыс болған Әбунасыр Мұхаммед (Узлах немесе Тархани) өз заманында түркі 

халықтарынан шыққан тұңғыш ғұлама ғалым. Әлемде ең көп зерттелген әл-

Фараби еңбектері. Ал оның алғашқы зерттеушілері араб ғалымдары болды. 

Ғұлама ғалым әл-Фараби дүние тани бастаған кезде Ислам діні Орта Азия мен 

Қазақстанға арысы Испания корольдігіндегі Кордова жерінде орнығып кең қанат 

жайды. Еуропа құрлығында білім мен ғылымға құштарлық оянды. Мысал: 

Андалусия (Гренада) өлкесінде Ислам мәдениеті мен өркениетіне қызуғышылық 

жоғары деңгейде болған. Арабтар сол жерге барғанға дейін латын тіліндегі 

кітаптар тек христиан діни сарында ғана болды. IХ ғасырда Кордова қаласының 

епископы өз естелігінде Христиан жастарының көпшілігі араб  араб тіліндегі 

кітаптарға қызыға қарайтынын араб тілінде еркін сөйлей алатын,осы тілде әдемі 

өлең жаза білетіндер көп екенін күйіне отырып жазған. Бірақ 1492 жылы арабтар 

Пиреней түбегінен қуылғанан кейін араб тіліндегі мыңдаған кітаптар отқа 

өртенген деп айтылады. Қазіргі Испанияда әлемдегі ең көп араб қолжазбалары 

сақталған Эскуриал ұлттық кітапханасында әл-Фарабидің теріге жазылған 10 

трактаты табылды. Әл-Фараби өз заманының ғұлама ғалымы болып қала беретіні 

сөзсіз. Ғұлама ғалым бақытқа жету жолын қарастырып «Бақытқа жету жолын 

сілтеу» трактатын жазды. ХІХ ғасырда Ұлы Абай рухани жетістіке жету жолын 

насихаттаса әл-Фараби бабамыз «Ізгілікті (қайырымды) қала тұғындарының 
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көзқарастары» туралы  парасатылық пен ізгілікті насихатады. Ғұламаның 

«Даналық жауһарлары», «Мемлекетік қайраткерлердің нақыл сөздері» туралы 

идеялары өз заманының өзекті мәселесін қозғады. Қазіргі уақыта да Қайырымды 

қаладан – қайырымды қоғамға бастайтын тақырыптар да жеткілікті. Әл-

Фарабидің ғылыми-философиялық көзқарасы күрделі оған дейінде араб 

философиясының ағымдары мен кезеңдері болған. Себебі ғұлама материяға көп 

көңіл бөлген.  

Зерттеушілер Әл-Фарабидің философиялық мұрасын үшке бөледі: дүниенің 

мәңгі-бақилығын тану, детерминизм – зерттеу аринципі, адам жанының 

өлмейтіндігін теріске шығаратын ақыл туралы ілім. Ақыл ұғымы кең, 

бүкіләлемдік мағынада қолданылады. Ақиқат біреу оған әр жақтан, әр түрлі 

деңгейден қарауға болады, балама қорытындылар мүмкін деп санады. Ғұлама 

ғалымның таным туралы – ғылымның рөлін көтеру, философия мен дінің 

қызметін даралау, бөлу, өзі үлкен атсалысқан, қатысқан танымның ғылыми 

әдістерін  жасау және дамыту болып табылады. Келесі логика мәселесінде ойлау 

жүйесі мен пікірлерді мүлтіксіз дәлелдеуді қажет етеді. 

Әл-Фараби араб тілін толық меңгеріп, көптеген ғылымдармен танысып араб 

елінен шыққан ұлы ғалымдардың еңбектерімен танысып оқып үйрене бастады. 

Ғылым орталығына барған болашақ ұлы ғалым парсы, араб тілдерін жетік 

меңгеріп кетті. Парсы тілі майда, нәзік өнер тілі болғанда, ғылымның тілі араб 

тілін меңгеру керек екенін алдына мақсат етіп қойды. Арабтардың тұңғыш 

философы әл-Кинди (800-879 жж.) еңбектерімен танысты. Әл-Фараби оның 

геометрия, астрономия, оптика, метеорология, медицина, психология, музыка  

еңбектерін түгел қарап шығады. Сондықтан әл-Кинди әл-Фарабиге жақын адам 

сияқты көрінді. Әл-Кинди дүние тануда бірінші орынға ол адамныңақыл-

парасатын қойған ғалым. Әл-Кинди адамның ақыл қабілетін төрт түрге бөлген: 1) 

алғыр ақыл 2) сылбыр ақыл 3) табынышты ақыл 4) көлгір ақыл. Болашақ ұлы 

ғалымға осылар қатты ұнайды. Әл-Кинди гректің ұлы ғалымы Аристотельдің 

еңбектерін арабшаға аударған және «Логикасына» талдау жасаған. Ал әл-Фараби 

енді грек тілін үйренуді алдына мақсат етеді. Аудармашы Әбу Бишар Матамен 

танысып, оған көмеші болады. Осылайша грек тілін де меңгеріп көп тіл білетін 

ғалымға айналады. Бағдат, Шам, Құдыс (Иреусалим), Фарама, Фустат (Мысыр) 

қалаларында болып, басқада ғалымдардың еңбектерімен танысып ғылым 

жолында шыңдала түседі. 

Әл-Фараби пәлсапаның негізін салушы ғұлама. «Пәл»-жақсы, «сапа»-сапа, 

жақсы яғни сапалы ойлау жүйесі деген мазмұндағы сөз. Қазақ ұлттық 

университетінің бастамасымен әлемнің 12 мемлекетінде әл-Фараби орталықтары 

ашылды. Ыстанбұл мен Делиде мұражай үйлер бар. 

 

Түйінді сөз 

Әл-Фараби мұрасын зерттеушілер орта ғасырларда да болған, қазір де  бар. 

В.Бартольд, Е.Бертельс, Б.Ғафуров, С.Григорьян, В.Зубов, А.Иванов, А.Сағадиев, 

Ю.Заводовски, Артур Дж.Арберн (1905-1969 жж.), М.Штейншнейдер (1816-1907 
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жж.). Кеңестік дәуірде Ақжан Машани, Әнуар Әлімжанов т.б. зерттеп әл-Фараби 

философиясының құндылығын жарыса жазды. Қазіргі уақытта «Мәдени мұра» 

бағдарламасы бойынша оның мұралары қайта іздестіріліп жариялануда. Дамаск 

қаласындағы әл-Фараби зиратына туған жері Отырардан бір уыс топырақ апарып 

қойылды. Әл-Фараби – қазақ халқының ғана емес, бүкіл әлемдік өркениеттің, әлем 

философиясының жарық жұлдызы. 

 

Пайдаланған әдебиеттер: 

1. Орта Азия мен Қазақстанның ұлы ғалымдары. (IХ-Х IХғасырлар) Б.Ысқақов 

   Қазақ Мемлекет баспасы. Алматы – 1964 ж. 

2. Егемен Қазақстан 2020 жыл №2 саны 

3. Егемен Қазақстан 2020 жыл №9 саны 

4. Егемен Қазақстан 2020 жыл №22 саны 

5. Егемен Қазақстан 2020 жыл №25,саы 

6. Егемен Қазақстан 2020 жыл №27 саны 

7. Қазақ тарихы. Ғылыми-әдістемелік педагогикалық журнал. 1995 ж №1  

 

 

 

Әбу Насыр әл-Фарабидің «Қайырымды қала тұрғындары» еңбегінің 

тәрбиелік мәні 

 

Шалқаров Мұрат Бақытжанұлы 

Қазығұрт ауданы мамандандырылған  

«Дарын» мектеп-интернаты  

 

Әбу Насыр әл-Фарабидің «Ізгілікті (қайырымды) қала...» трактаты шоқтығы 

биік шығармаларының қатарына жатады. Әбу Насырдың әлем ойшылдарының 

ерекше назарында болып келе жатқан әйгілі «Ізгілікті (қайырымды) қала...» еңбегі 

Әбу Усайбиа арқылы жеткен алты бөлімінің (фусул) жалғыз қолжазбасы 1961 

жылы табылған. «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы 

трактат» (арабша Китаб ‘ара’ ‘ахл ал-мадйна ал-фадила) Фарабидің негізгі 

еңбектерінің бірі. 

Әл-Фарабидің қайырымды және қайырымсыз қалалар туралы ілімі түп 

тамырымен Платон және Аристотельдің мінсіз мемлекет және мемлекет түрлері 

туралы ілімінен бастау алады. Оның «мінсіз қаласы» – сол кезде өмір сүрген 

мемлекеттерді сынға алу негізінде құрылған утопия. Алайда ол нақты болған 

мемлекеттермен белгілі бір байланысы болды, нақты мемлекеттердің сипаттары 

және белгілерін көрсетті. Әл-Фараби адам іскерлігінің мақсаты – тек дұрыс 

танудың көмегі арқылы қол жеткізуге болатын бақыт деп есептейді. Ойшыл 

қоғамды мемлекетпен теңестірді. Қоғам – адамдық мүше. «Қайырымды қала тірі 

ағзаның өмірін сақтау үшін барлық мүшелері бір-біріне көмектесетін сау тән 

тәріздес». Ол мінсіз қаланы «адамның шынайы болып табылуымен байланысты, 
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оның өмір сүруі, және оның өмірін сақтауы, тамаша заттарға қол жеткізуде 

адамдар бір-біріне көмектесетін қала» деп сипаттаған қаланың атауы 

«қайырымды қала». «Қайырымды қала тұрғындарының көз-қарастары туралы» 

трактатында ол «қайырымды қалаға» былайша сипаттама берген: «Адамдардың 

бірлесуінің мақсаты шыңайы бақытқа жету істерінде өзара көмек көрсететін қала, 

қайырымды қала болып табылады және бақытқа жету мақсатында адамдар бір-

біріне көмек көрсететін қоғам, қайырымды қоғам болып табылады. Әл-Фараби 

қайрымды қаланы «барлық органдары өмір сүруін сақтап қалу және оның толық 

ету үшін көмектесетін» дені сау денсаулықпен теңестіреді. «Қайырымды қалада 

бес бөлігі бар: аса лайықты тұлғалар – ораторлар, есепшілер, батырлар және 

байлар. Аса лайықты тұлғаларға даналар жатады. Кейін дін қызметшілері және 

ораторлар, ал нақты айтқанда шешендер, ақындар, музыканттар, жазушылар. 

Есепшілер деген – есептейтіндер, геометрлер, дәрігерлер, астрологтар және соған 

сәйкестер. Батырлар – ол риториктар, күзетшілер. Байлар –  ол қаладағы байлықты 

сатып алатындар, жериеленушілер, малшылар, сатушылар және оған сәйкес 

келетіндер». Фараби бұл туралы былай дейді: «Әр адам өзінің табиғаты бойынша 

былай орналасқан, адам өзінің өмір сүруі және жоғары дамуға қол жеткізу үшін 

және жалғыз өзі қол жеткізе алмайтын көптеген заттарға және оның 

мұқтаждылығын ескере отырып қандай-да бір затты бере алатын адамдар тобынан 

кейбір заттарға қажетсінеді» [1]. 

Трактатта ізгілікті қоғам болмысының негізгі тетіктері мен қажетті шарттары 

туралы жан-жақты талданып, зерделенеді. Мәселен, адамның табиғатынан 

көмекті қажетсініп, қоғам құруға бейілді екенін және адам қоғамының түрлері 

көптігін айтады. Себебі әрбір адамның тіршілік етуі мен кемелділікке жетуі үшін 

қандайда болмасын қауым керек. Фарабидің пікірінше, «қайырымды қала» идеал 

болып табылады. Бұл қайырымды билеуші басқарған феодалдық қала. Оған өзінің 

мақсатына сәйкес әрекет ететін басқарушы шешеуніктер мен сол шенеуніктердің 

мақсатын жүзеге асыратын келесі лауазымды шенеуніктер көмектеседі, осылайша 

қоғамның төмен қабаттарына дейін. Жоғары деңгейдегі дамуы мен игілікке адам 

ең бірінші ретте ең кіші дегенде қалада ғана қол жеткізе алады деп көрсеткен. Кез 

келген нәрсеге шын көңіл білдіріп, шынайы таңдау жасап талаптанып жетуге 

болатындықтан кез келген қалада бақытқа қол жеткізуге болады дейді. Әрбір 

тұрғыны бақытқа жету жолында бір-біріне көмектесетін қайырымды қала деп 

түсіндіріледі. Сол сияқты қайырымды қола, қайырымды тұрғындар (халық) 

болады дейді. 

Әл-Фараби трактатында: «Адам толығымен жетілуі үшін ол көптеген 

мәселелерден тәуелді болады. Себебі ол барлық өзіне қажетті нәрселерді жалғыз 

өзі жасай алмайды, әрі қол жеткізе алмайды дейді. Сондықтан адам өзінен басқа 

да адамдардың қоғамдастығында өмір сүруі керек, және сонда ғана ол толық 

жетіліп, бақытқа қол жеткізе алады дейді. Бірақ ол басқа адамдарға қатысты да 

қоғамдастықтың құраушысы болып табылады. Осылайша, қоғамдастықтың әрбір 

мүшесінің іс-әрекеті оның әрбір мүшесіне қажетті нәрселердің барлығын тауып 

береді дейді. Қауым адамдары бір-біріне көмек көрсетулері арқылы ғана 
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кемелділікке жетіп, тыныштығын сақтайды және үйлесімді өмір сүреді. Бірақ 

олардың барлығы толық мәнге ие бола алмайды және қоғамның да түрлері көп. 

Ойшыл толық мәнді қоғамды үшке бөледі: ұлы, орташа, шағын және оларды 

барша адамзат баласының қоғамдарының тұтас жиынтығы дейді. Игілік пен 

кемелділік дәрежесіне ең бірінші қала жетпек» [2]. 

Бақыт – әл-Фараби этикасының орталық санаты – дербес болып саналмайды. 

Қайырымды қалада бақыт адамдар, мейірімділік, әділдік және әдемілілік арқылы 

жүзеге асырылады. 

Қала болмысы – адамның кемелденген денесі мен оның мүшелері секілді. 

Дене мүшелері тіршілік ету мақсатында бір-біріне көмектесіп отырады және 

өздерінің қабілеттері мен жаратылыстарына қарай бөлінеді. Дәл сол секілді қала 

бірлестіктері де қабілеттеріне байланысты бөлінеді. Данышпан ізгілікті қоғамды 

қалай билеу керек, оның бөлшектері туралы, әділ билеудің әдістері мен 

билеушінің қабілеті, белгісі, негізгі шарттары жайлы пайымдайды. Қала 

басшылары қала бірлестігінің мүшелері болуы үшін тек табиғи қасиеттерімен ғана 

емес, өнер секілді қасиеттерімен де мүшелікке енеді. Ал қала бірлестігінің 

басшысы бойындағы қасиеттерімен өзгелерден кемелді болғандықтан жоғары 

тұрады және мәртебелі. Ол қаланы тәртіпке келтіруші, жол сілтеуші, мұны әл-

Фараби адам тәніндегі жүрекпен теңестіреді. Әрбір адам өмір сүруі мақсатында 

«әуел бастан-ақ Бірінші Себептің үлгісі мен мақсатына жету үшін жаралған, міне 

нақ осының арқасында олар ең мәртебелі басқыштарға шығып отыр». 

Сондықтанда, қаланың әрбір мүшесі өз қызметтеріне сәйкес қала басшысының 

мақсаттарын көздеулері тиіс. 

Әл-Фараби «қайырымды қала» деген сау әрі ешбір мінсіз адам мінезіне ұқсас 

дейді. Себебі оның әрбір мүшесі денсаулықта сақтау үшін бір-біріне көмектесіп 

өмір сүреді. Бірақ адам денесіндегі мүшелер бір-біріне табиғаты, атқаратын 

қызметіне байланысты айырмашылық жасайтындығы сияқты қала тұрғандары да 

өздерінің қызметі мен қоғамдағы орны бойынша айырмашылық жасайды деген. 

Қалада бір басшысы болады, ол өзіне бір саты төмендегілерден белгілі бір істің 

атқарылуын талап етеді, ал талап етілгендер өз кезегінде өздерінен кейін 

тұрғандардан талап етеді, осылайша ең төменгі талап ете алмайтын 

сатылардағыларға да жететінің көруімізге болады дейді. 

Әл-Фараби қоғамды тумысынан табиғат берген он екi қасиетi бар ақылды, 

бiлiмдi, сабырлы, рухани билiктi iзгiлiктi билiкпен ұштастыратын, адам 

қасиеттерiн бағалауға қабiлеттi адам басқаруы керек дейдi. Қала басшысы кез 

келген адам бола алмайды. Ондай адам қаланы басқаруы үшін екі шарт 

орындалуы қажет. Біріншісі ол қаланы басқаруға дайын болуы керек. Екіншісі 

басқаруға мүмкіндіктері мен жағдайы болуы керек. Оның өнері де басқалардың 

өнерінен жоғары болуы керек, ол өнер ештеңе үшін қызмет етпейді, не басқалар 

оны қолданатын өнер түрі де емес дейді, ол- оған басқа өнерлердің барлығы 

бағынатын өнер, ол үшін басқа өнерлер қызмет жасайтын өнер болуы керек деп 

айтқан. Қала басшысы осы өнерді біле тұра, өзі ең жетілген, бақытқа жетудің 
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барлық жолдарын білетін адам дейді. Басшы қала тұрғындарын бақытқа апаратын 

ең дұрыс жолға сілтеп, оған жеткізетін әрекетке талпындыруы тиіс. 

Әл-Фараби қайырымды қала басшысында алты түрлi қасиет болу керек деп 

есептейдi. Олар: даналық, асқан пайымдымдылық, сенiмдiлiк, ойлау қабiлетiнiң 

жоғары болуы, соғыс өнерiн жетiк бiлуi, денсаулығының мықты болуы. «Осының 

бәрiн өз бойында ұштастыратын адам барлық уақытта кiмге елiктеу керек екенiн, 

кiмнiң айтқан сөзi мен ақылына құлақ қою керек екенiн көрсететiн үлгi болады. 

Мұндай адам мемлекеттi өзiнiң қалауынша басқара алады». Қаланың басшысы 

болу үшін адамның бойында қасиеттердің табылуы шарт. Бірақ жаратылысынан 

бойында мұндай қабілеттер мен қасиеттер бір адамның бойында табылуы өте 

қиын жағдай. Данышпанның пайымдауынша игі қасиеттердің алтауы, тым 

болмаса бесеуі оның бойына біткен болса, ол адам қаланың басшысы бола алады. 

Әл-Фараби қаланы билеудiң алқалық түрiн де жоққа шығармайды. Билiктiң бұл 

түрi туралы ол былай деп жазады: «Жақсы қасиеттердiң бәрiн өз бойында 

ұштастыратын адам болмаса, бiрақ бұл қасиеттер бiр топ адамдардың арасында 

жеке-дара дарыған болса, онда бұл топтың мүшелерi бiрлесе отырып, әкiмнiң 

орнына ие болады, оларды жұрт жақсы басшылар және қадiрлi адамдар деп 

атайды, ал олардың басқаруы қадiрлi адамдардың басқармасы деп аталады» [3]. 

Адамдардың әлеуметтiк теңсiздiгi туралы айтқан әл-Фараби «адамдардың 

әуелден тоқымашы немесе хатшы болып тумайтыны сияқты қайырымдылық пен 

жаман әрекеттер де әуел бастан жаратылысынан дарымайды» олар адамдардың 

бiр-бiрiне деген үстемдiк құруға ұмтылысынан пайда болған деген ой түйедi. 

Қайырымды қаланың ерекшеліктерін анықтап, Әл-Фараби қайырымдыға қарсы 

қайырымсыз қалаларды және олардың қанша түрлері бар екендігі, олардың 

басқару түрлері мен әдістерін де назардан тыс қалдырмайды. Егер қандай да бір 

қала қайырымды қаланың қасиеттерінің біріне ие болмаса, оны қайырымсыз қала 

қатарына жатқызады.  

Әл-Фараби бойынша, қайырымды қаланың бөліктері «өзара махаббатпен 

біріккен, байланысты; олар әділдікпен нығайып және сақталады». Қайырымды 

қала тұрғандарын нығайтатын келесі бір қасиет, ол әділдік, оны Әл-Фараби ең 

алдымен, «осы қала тұрғындары ие болатын, ортақ ізгіліктерді бөлістіру, ал кейін 

олардың арасында бөлістірілгенді сақтау» деп сипаттайды. Философ ондай 

ізгіліктер қатарына амандық, байлық, құрмет, бедел және «басқа ізгіліктер» 

жатқызады. Жоғарыда аталғандардың бәрі Әл-Фарабидің қайырымды қаласы 

мінсіз қала болып, азаматтық қоғамның негізгі қасиеттерін және құндылықтарын 

бейнелейді. 

«Қайырымсыз қала» болса «қайырымдыға» қарама-қарсы, «ол қаланың 

тұрғындары ешқашан бақыт дегенді білмеген, оған жету олардың ойына да 

кірмеген». Әл-Фараби қайырымсыз қалалардың келесідей түрлерін атап 

көрсеткен: қажеттілік қаласы, айырбас қаласы, опасыз және бақытсыз қала, 

билікті сүйетін қала, адамгершіліксіз қала, өзгермелі қала. Барлық қайырымсыз 

қалаларды біріктіретін және оны қайырымды қаладан ажырататын кемшілік ол 

бақыт мәнін түсінбеуі және қайырымсыз қала тұрғындары, және оның 
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билеушілерінің оған жетуге тырыспауы. Сондықтан, әл-Фараби бұндай 

қалалардың өмiр сүруi өзiнiң бiлгiрлiгi мен ұстамдылығына толық жауап бере 

алатын билеушiге тiкелей байланысты деп тұжырымдайды [1, 2]. 

Әл-Фарабидің ғылыми мұрасы адамзаттың саяси ойларының дамуына үлкен 

әсерін тигізді. Әл-Фараби саясат пен мораль мәселесіне ерекше назар аударып, 

«Қайырымды қаланың» «Бірінші Тұлғасына» көптеген әлеуметтік-саяси, 

этикалық талаптар қойғандығын түсінеміз. Ойды тұжырымдй келе, қазіргі саяси 

ғылымдарды жаңа идеялармен толықтыруда екінші ұстаз еңбектерін кең дәрежеде 

пайдалана аламыз және оның орны ерекше. 

 

Аннотация 

Мақаланың тақырыбы «Әбу Насыр әл-Фарабидің «Қайырымды қала 

тұрғындары» еңбегінің тәрбиелік мәні». Мақалада азаматтық қоғам деген не және 

оның басқа қоғам түрлерінен айырмашылығы қандай, ізгілікті қала деген не, бұл 

қала қандай үйлесімділіктен құралған. Ол қаланың патшасы мен бірінші басшысы 

қандай болу керек. 

Содан кейін, ізгілікті қалаға қарама-қарсы қалалардағы қоғам түрлері келеді, 

олардың надан қалалар, адасқан қалалар екендігі, олардың патшалары туралы т.б. 

сияқты негізгі мәселелер бойынша қорытындылар жасалған. 

 

Аннотация 

  Тема статьи: «Образовательная ценность работы Абу Насра аль-Фараби      

«Люди милосердного города». В статье, что такое гражданское общество и чем 

оно отличается от других типов общества, что такое город добра и что это за 

комбинация. Каким должен быть король и первый правитель города. 

Тогда, добрый город происходит из видов обществ в противоположных 

городах,  их невежественные города, потерянные города, о своих королях и т. д. 

выводы по таким ключевым вопросам. 

 

Түйінді сөз 

Қайырымды қала, қайырымсыз қала, патша, басқару, әділдік.  
 

Ключевое слово 

Милосердный город, милосердный город, король, правитель, справедливость. 
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Әл-Фараби дүниетанымындағы парасат мәселесі 

 

Тарих пәні мұғалімі Артыков Ержігіт 

Жетісай ауданы, №10 «Қайнар» мектеп-гимназиясы 
 

Тарихи қалыптасқан ұғымның барлық ерекшеліктері ортағасырлық  араб 

ойышылының көзқарастарында белгілі шамада көрініс тапты. Бірақ біз парасат 

туралы ілімді жіктеуге, оның компоненттерін суреттеуге және бұл 

тұжырымдаманың Әбу Насыр әл-Фараби философиясындағы орнын анықтауға 

мүмкіндік беретін жағдайларға аударғымыз келеді. Ең алдымен ол бәрін жан-

жақты түсіндіретінін ескертеміз. Әлемнің иерархиялық конструкциясында 

Фараби ай үсті әлемін ай асты әлемінен бөледі. Бұл нақты болмыстың себебі 

Бірінші Нақтылық деп жарияланады. Ол өзі ойлау мен болмыстың тепе-теңдігі 

мәнді, өйткені олардың нақтылығын анықтау дегеніміз, сол нақтылықтың 

болмысының бастамасын білдіреді дегенді қолдайды. Бірінші нақтылықтан 

шыққандар болып екінші  нақтылықтар немесе, әл-Фараби атап өткен, он аспан 

сфералары  есептеледі. Әрбір аспан сферасының оның  қозғалуға мәжбүр ететін 

жаны бар. 

Парасат жайында диалектикалық ауысуы мен субъектісі мен объекті 

қатынасы Фарабимен  «парасат» терминінің негізгі төрт мағынасының ауысуы 

мен тепе-теңдігінде ашылады. Әрекетшіл парасатсыз парасаттың бірде-бір басқа 

түрі жоқ, бұл бастапқы негізгі түрі және мүмкіндіктегі парасаттың ақиқаттағы 

парасатқа өзгеру актісіндегі  делдал болып табылады. Осыны түсіндіру үшін 

Фараби: күн, зат, көз үлгілеріне жүгінеді. Көз көретін, ал зат-көрінетін болу үшін 

жарық керек. Әрекетшіл және жүре келе дамыған парасаттың жақындығы бар, 

өйткені соңғысында ғана материалдық әлем заттарындағы көріну циклінің 

аяқталуын және оның босатылуын табады. Сондықтан Фараби Әрекетшіл 

парасатты жүре келе дарығанның түрі ретінде сипаттайды. Ақиқаттағы парасат, 

ол объективті бар заттардың өзінің түрін білдірсе де, белгілі мәнде «мүмкін» ғана, 

өйткені оны адамдық ақтау актісінде өзектілеу қажеттілігі бар-ақыл аңдауындағы, 

ол ақыл аңдағанға айналуы қажет. Бірақ оның жеке адамдардың жүре келе 

дамыған парасатқа қатынасының басқа да  жақтары бар, ең алдымен ойлаудың 

жалпы адамзаттық табиғаты туралы сұрақтың шешілуімен және де оның нақты 

толық индивидтің ойлауының шынайы жасалуымен байланысты. 

Фараби жүрген ортаға, әрине, суфизмнің әсері болды. Егер оның жеке 

шығармашылығын қарастырсақ, бұл әсердің кейбір көріністерін табу мүмкін 

болар. Махабатта адамның құдаймен қосылуы туралы пікірі, кейде өте аз 

мөлшерде онда да байқалады. Біздің ұйғаруымызша, Фараби ойы дамуының 

бастамасы ең басты мәселеге жатады, бұл адамның әсемдік пен бақытқа жетуі, 

әлемдік тұтастықпен үйлесімде өмір сүре білуі және түсінуі мәселесі. Ол тура 

солай дейді: философия-әсемдік туралы ғылым, шегіне жеткен бақыт туралы 

ғылым. Ол өз құрамына математика, физика, метафизика кіретін теориялық 

философия бұл мәселе  ауқымында маңызды, өйткені әлем құрылымына кіру, 
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шынайы бақыттың не екенін және ол жалған бақыттан немен өзгешеленетінін 

түсінуге мүмкіндік береді. Логика да грамматикамен бірге қажетті, өйткені 

адамның ерекше игілігі парасатты таратады. 

Ғылымды реттеу, оларды топтастыру әлемнің жалпы суретін жйүелеу үшін 

қажет. Барлық бұл пікірлерде Фараби  жиі-жиі Аристотель мен Платонға  

сүйенгенімен, бірақ көбінде өзінің жолымен жүреді. Аристотельден 

айырмашылығы ең маңызды жағына, шығыс философы адам болмысының мәнін 

пайымдаумен шектелмейтіндігінде, оған әрекетті де, нақты өзін дамытуды да 

қосатындығы жатады.  

Адам бақыты-абсолюттті құндылық, сондықтан да ол-барлық адамдардың 

талабының шегі. Бірақ бақытты түсіну, мұндай түсіну мен көрініс  деңгейі әр түрлі 

халықтарда бірдей емес: көп діндердің болуы-оның көрнекті куәлігі. Әл-Фараби 

бақытты діни парыздардан жоғары қойып, діни енжарлыққа жетеді.Бұл жағдайда 

исламға ешқандай артықшылық берілмейді. Адамдар бақытты болуы үшін, оның 

шынайылығы неде екенін білу қажет, өйткені дұрыс емес пікірдің бағасы мұнда 

жоғары. Философия әлем дегеніміз не, индивидтің ондағы орны қандай  деген 

мәселелерді зерттей отырып, адам болмысының мәнін ашады.  

Фараби бойынша, ізгілік пен кесел туа бітпейді. «Ол туа біткен тоқымашы 

немесе хатшы сияқты, адам табиғатынан ізгілікті немесе кесір болуы мүмкін 

емес». Кім туылғаннан ізгілікке бейім болса, сол құдайға ұқсас болар еді, бірақ 

бірыңғай кеселге бейім біреу туылса, ол хайуанға ұқсас болар еді. Табиғаи 

бейімділік тек алғышарт. Оны тіптен жоқ етуге немесе  әлсіретуге, немесе қарсы 

әрекет жасауға және басқа арнаға бағыттауға болады.Парасатты танымға жету 

мақсатында- ақиақатты алу үшін- қисынды амалдар, дұрыс әрекеттер жасалады, 

яғни адамға толық тәуелдінің бәрі осыған жатады. Мұның бәрі араб тілді 

Шығыстағы  гносеологияның дамуындағы әл-Фараби ілімінің озық ролі туралы 

айтуға мүмкіндік береді. Оның адам теориясында материалистік  және идеалистік 

тенденциялардың қорытпасы өте айқын көрінеді. Бір жағынан адам оны әлемді 

түсінуге жетелейтін, шығармашылық негіз иесіндей  көрінеді, екіншіден 

танымның бастапқы  және соңғы шегі  барлық бар заттардың ең бірінші себебіне  

негізделеді.  Өзінің көп шығармаларында, әсіресе «Бақытқа жету 

туралы»трактатында Фараби білім алуды бақытқа жетумен теңестіреді. Бұл адам 

өмірінің  мақсаты болғандықтан, ол оның  қоршаған әлемді және  оның өмірін 

бағыттайтын этикалық нормаларды тануы арқылы  орындалады. Бірақ та 

тәжірибе, бақылау теориялық пен эмпиризм арасындағы байланысты түрлі 

идеализациялар, жорамалдар интуициялар материалистік  түсіндірмесінің 

қажеттілігінде  қиындықтарға кездесті. Бұл жерде ақыл мен аңдау  жай ғана 

ақылмен  аңдалған ұғымдардың, идеялардың әсерленген, ақыл-ойлы, идеалды 

жүйесіндей көрінді.  Өз таным теориясында  Фараби көбінесе  номинализмге 

жақындайды, яғни ортақ ұғымдардың  алдында жеке сезіммен қабылдайтын 

заттардың біріншілігін мойындауға жақын. 

«Халықтың пікірі»  мен «шынайы философия» парасат анықтамасында және 

кімді «парасатты адам» деп атауға болатынымен ұқсас. Парасат 



107 

 

қайырымдылықпен бірге, олардың негіздері де ортақ. «...Парасатты деп, ақылды 

әрі зерек, сонымен қатар, өз қасиеттерін ізгілікті істер жасауда немесе кесір 

істерден аман болу үшін пайдаланатын, ізгілікті адамды айтады «...Адамдар 

алайда, бұл эпитетті жамандық жасауға бейім адам үшін қолданбайды, оны 

«зұлым», «айлекер» және сол сияқты аттармен атайды». 

Адам шынайы бақыттың не екенін біліп, оған жетуді мақсат етіп және оған 

үнемі  талпынуы қажет. Бірақ білім, Фараби бойынша, жақын ортаны 

қабылдаумен шектелмейді, «білу» дегеніміз-барлығын басынан аяғына дейін 

алғышарттан бақытқа апаратын әрекеттерге дейін болмыстың, соның ішінде 

қоғамдық болмыстың, барлық сатыларын қоса пайымдау. Міне сондықтан 

парасат-адамның ерекше игілігі, ал парасат туралы ілім-ұлы отырарлықтың бүкіл 

философиялық түйіні. 

                                                     Аннотация 

Әбу Насыр әл-Фарабидің ғылым мен білімнің өркендеуіне қосқан еңбектері 

толықтай келтірілген. Парасат жайында диалектикалық ауысуы мен субъектісі  

мен объекті қатынасы Фарабимен  «парасат» терминінің негізгі төрт 

мағынасының ауысуы мен тепе-теңдігінде ашылады. Әрекетшіл парасатсыз 

парасаттың бірде-бір басқа түрі жоқ, бұл бастапқы негізгі түрі және мүмкіндіктегі 

парасаттың ақиқаттағы парасатқа өзгеру актісіндегі  делдал болып табылады. 

Осыны түсіндіру үшін Фараби: күн, зат, көз үлгілеріне жүгінеді. Көз көретін, ал 

зат-көрінетін болу үшін жарық керек. Әрекетшіл және жүре келе дамыған 

парасаттың жақындығы бар, өйткені соңғысында ғана материалдық әлем 

заттарындағы көріну циклінің аяқталуын және оның босатылуын табады.  

Мақалада энциклопедист ғалымның әлеуметтік-этикалық мәселелерді қозғайтын 

ой-толғаныстары, философиялық ойлары қарастырылған. 

Түйінді сөз: Әл-Фараби парасат ұғымы жайында, нақты дәлелдер келтіріп берді. 
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Әбу Насыр ал-Фарабидің мұрасы ұрпаққа аманат 

 

Тарих пәні мұғалімі Татиева Паризод Эминжановна 

Сайрам ауданы, №104 негізгі орта мектеп  

 

Тарихта өзінің өшпес ізін қалдырған  керемет тұлғаларымыздың бірі Әбу 

Насыр ал-Фараби екені баршамызға мәлім. Ол бүкіл әлемді өзінің дарынымен, 

өмірге деген көзқарасымен тамсандыра алды. Шексіз ізденістер, қаншама 

еңбектер, қаншама қиындықтар оны тарих сахнасынан өшірмей, бүгінгі ұрпаққа 

дейін жетеледі. Қазіргі таңда Әбу Насыр ал-Фарабиді танымайтын адам жоқ 

шығар деп ойлаймын. Әбу Насыр ал-Фарабидің еңбектері Шығыс пен Батысты 

байланыстыратын үлкен көпір іспеттес. Оның жазып қалдырған еңбектері мен 

трактаттарын бүгінде жоғары оқу орындарының студенттерімен оқытушылар 

қауымы ғана емес мектеп ұстаздарымен оқушыларыда пайдалануда. Көне 

еңбектер көп алайда кейбіреулеріне көңіл толмайтыны да бар.Тек Фараби 

еңбектері ғана көне дәуір дүниелерін дұрыс түсінуге мүмкіндік береді. Оқырманға 

ой саларлық образдар туындатқан жазушы Д.Досжановтың «Фараби» повесі, 

драматург Ш.Құсайыновтың «Әбу Насыр әл-Фараби» пьесасы, ақындар 

Ө.Тұрманжанов, М.Әлімбаев, Қ.Мырза Әли, М.Шаханов туындылары, 

Ж.Қыдыровтың «Фараби тригонометриясы» мен І.Есенберлиннің «Әбу Насыр 

Мұхаммед әл-Фараби» атты поэмалары, жазушы Ә.Әлімжановтың «Ұстаздың 

оралуы» романы қазақ оқырманының тарихи жадына, қазақ әдебиетінің алтын 

қорына қазына болып қосылды. 

Ғалым Аристотельдің «Категориялар», «Герменевтика», «Бірінші және 

екінші Аналитика», «Топика», «Риторика», «Софистика», «Поэтика» секілді 

еңбектеріне түсіндірме жасады. Осы еңбектері әл-Фарабиді «Екінші ұстаз» 

атандырды деп  айтсақ қателеспейміз. Осы орайда «Екінші ұстаз» атауы жөнінде 

қалыптасқан пікірден өзгеше өрбіген дінтанушы М.Бұлұтайдың: «Фарабидің 

«Екінші ұстаз» аталуын дәреже жағынан емес, тарихтағы кезеңі жағынан 

екіншілік деп түсінеміз» деген пікірін де ескере жүрген жөн секілді. Ал енді Ибн-

Сина былай деген еді: «Бір кітап дүкенінен сатып алған Фарабидің кітабын 

оқығанда,бұрын еш түсіне алмаған грек метафизикасын толығымен осы кітаптан 

үйрендім». Фараби музыкамен де айналысқан, тіпті «канун» деп аталған аспапты 

(домбыраға ұқсас) өзі ойлап шығарған және осы аспаппен бірнеше әндер де 

шығарған. Оның «музыка-кітабы» музыка жөнінде жазылған алғашқы ғылыми 

зерттеу болып табылады[1].  

Әл-Фараби дүниенің білім және ой тарихынан құрметпен орын алған ұлы 

түрік ғалымы, ойшылы. Физика, химия, медицина, математика ғылымдарында 

және философияда жеткен нәтижелерімен Еуропа мәдениетінде үлес қосқан, 

кітаптары XVIII ғасырдың соңына дейін Еуропа университеттерінде оқылған 

түрік дарыны. Шын аты Махмұт. Фараби Түркістанда, Фараб (Отырар) қаласында 

870 жылы дүниеге келді. Әкесі қорған басшысы Махмұт Тұрпан. Батыстың білім 

әлемінде оны әл-Фарабиус атымен таниды. Фараби оқып-жазуды туған қаласында 

https://www.zharar.com/xfsearch/%D3%98%D0%BB-%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8/
https://www.zharar.com/xfsearch/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8/
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үйреніп, заманының ең атақты ғұламаларынан сабақ алды. Тәлімін кеңейту үшін 

әуелі Иранға,кейін Бағдатқа кетті.Фараби Бағдадта болған кезінде кілең атақты 

кісілерден дәріс алған және өзі де сабақ оқытқан. Әсіресе логика және грамматика 

пәндері мен араб тілін меңгеруді осы қалада жалғастырды. Өзі діншіл адам еді. 

Исламның ақылға негізделген дін екеніне сенетін. Ол парсы, араб, латын және 

грек тілдерін үйренді[2]. Әсіресе грек ойшылдары Аристотель мен Платон 

пікірлерінің синтезін жасауға және Сократ философиясының негізін жарыққа 

шығаруға көп еңбек етті. Сондықтан да өзін «Хадже-и-сани», яғни «Екінші ұстаз» 

деп аталады Фараби Алепподан Шамға (Дамаск), Шамнан Каирге сапар шеккенде 

жұрт арасына өзінің пікірлерін таратқан,білімге қызмет еткен. Ол Алеппода 950 

жылы қаңтар айында қайтыс болып, Шам қаласының жанындағы Баб-ул-Сағыр 

деген жерде жерленді. Фарабидің ойы,қөзқарастары,өте жемісті еңбектері, 

түсіндіргісі келген ойын өте жеңіл түсіндіре алатын қасиеті Шығысты да, Батысты 

да таң қалдырды[3]. 

Әл-Фарабидің Аристотельдің, Платонның, ерте дүниедегі Грецияның басқа 

да философтарының шығармаларымен түп нұскасынан танысқаны жөнінде 

деректер бар. Білімге, ізденуге деген құштарлықтың жетелеуімен ол жас шағында, 

дүниедегі құбылыс біткеннің бәрі кісіге әрі ғажап, әрі таңсық көрінетін кезде 

саяхат жасап, сол замандағы мәдени әлемнің көптеген орталықтары: Хорасанда, 

Бағдадта, Дамаскіде (Шам), Алеппада, Каирда (Мысыр) болған. Өз өмірінің көп 

жылдарын ол араб халифатының саяси және мәдени орталығы болған Бағдадта 

өткізді[4]. Сондықтанда болар Әл-Фарабидің жазған еңбектерінің саны ғалымдар 

арасында талас болған. Мәселен, Фараби шығармаларының санын неміс ғалымы 

Ш.Штейшнейдер                117 еңбек десе, түрік ғалымы А.Атеш 160, ал тәжік 

ғалымы Б.Ғафуров 200 трактат деп көрсетеді. Десекте, ол қалдырған еңбектері 

күні бүгінге дейін де мән-маңызын жоғалтқан жоқ. 

 

Аннотация 

Тарихи шындықты көркем шындыққа айналдырып, шығармашылық 

қиялмен көмкеріп, оқырманға ой саларлық образдар туындатқан жазушы 

Д.Досжановтың «Фараби» повесі (1967 ж.), драматург Ш.Құсайыновтың «Әбу 

Насыр әл-Фараби» пьесасы (1972 ж.), ақындар Ө.Тұрманжанов, М.Әлімбаев, 

Қ.Мырза Әли, М.Шаханов туындылары, Ж.Қыдыровтың «Фараби 

тригонометриясы» (1972 ж.) мен І.Есенберлиннің «Әбу Насыр Мұхаммед әл-

Фараби» атты поэмалары, жазушы Ә.Әлімжановтың «Ұстаздың оралуы» романы 

қазақ оқырманының тарихи жадына, қазақ әдебиетінің алтын қорына қазына 

болып қосылды. Фараби бейнесінің сөз өнеріндегі тұтас галереясын жасақтаған 

аталмыш туындылар хақында көрнекті ғалым Р.Бердібай арнаулы мақала жазып, 

салиқалы бағасын берсе, А.Түсіпова, С.Ананьева сынды отандық зерттеушілер де 

осы тақырып төңірегінде ой өрбітіп, қалам тартты . Ұлы ойшыл Әбу Насыр әл-

Фараби шығармашылығына қатысты шағын зерттеуімізді қорыта келе 

айтарымыз: Мәдени жаңару үдерісі жүріп жатқан қазіргі кезеңде өркениеттер 

арақатынасында төңкеріс болып, Шығыстың өркениеттің алтын бесігі, Европа 
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қайта өрлеуінің негізі болғандығы мойындалып, Әл-Фараби, Ибн Сина, Ибн 

Халдун, Ибн Рушдтардың европа философиясына қосқан үлесі баса 

көрсетілгенімен, Фараби еңбектерінің әлі де ашылмаған қырлары көп. Мұның бір 

бөлігіне жоғарыдағы талдаулар дәлел.  
 

Түйін сөз 

Әбу Насыр әл-Фарабидің жазып қалдырған еңбектерін зерттеп, зерделеу 

мақсатында жүргізіліп отырған іс-шаралар жылдан жылға көбейіп отыр. Бұндай 

жұмыстардың көбеюі әрине көңіл қуантарлықтай. Себебі ұлы ұстаздың ерен 

еңбегі жас ұрпақтар үшін қайта жаңғырып жатыр. Екінші ұстаздың атына 

мұражайлар ашылып, мектептерге есімі беріліп отырғаны тарихта оның есімі әлі 

ғасырлар бойы елеусіз қалмайтынынан дәле емес пе? 

Демек, біздің есімін мақтан тұтар даңқты жерлесіміз Әбу Насыр әл-Фараби 

жайлы зерттеулердің арнасы келер күндерде де ортаймақ емес.  
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Әбу Насыр әл-Фараби мұрасының зерттелуі  

 

Тарих пәнінің мұғалімі Қалыбекова Зеркул Жақсылыққызы 

Түлкібас ауданы, Б.Момышұлы  атындағы ЖОМ 

 

Әл-Фараби – көрнекті ойшыл, өзінің замандастарының арасындағы ең ірі 

ғалым, философ және шығыс аристотелизмінің ең ірі өкілі. Өзінің білімділігі мен 

сауаттылығының арқасында «Екінші Ұстаз» атауына ие болды. Әл-Фарабидің 

шығармашылық мұрасы орасан зор (150 астам жуық философиялық және ғылыми 

трактаттар), ал оның айналысқан ғылыми салалары ол философия мен логика, 

саясат пен этика, музыка мен астрономия, ғылым мен өнердің барлық саласына 

өлшеусіз үлес қосып, артында өшпес ғылыми жазбаларын қалдыраған. Оның 

айтқан теориялық тұжырымдары дүние жүзі халықтарының қоғамдық-

философиялық ойларына ықпал етті деп айтуға болады.   

Қазіргі кезде әл-Фарабидің мұраларына қызығушылық тек қана біздің елде 

емес, әлемдік деңгейде өте үлкен қызығушылық танытып отыр. Себебі ол кісінің 

жазған еңбектері әсіресе жаратылыстану ғылымдары саласы бойынша әлемдік 

өркениеттің, ғылымның, әлемдік философияның дамуына үлкен ықпалы болған. 
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Бұл кісідей бұрын да, кейін де даналар болды. Бірақ олардың ішінде дәл әл-

Фарабидей геометрия, музыка, астрономия сияқты үш ғылым саласына бірдей 

ұлы үлес қосқан аса ірі жаңалық, ашқан ғалымдарды табу қиын.  

Ғалымдар  әл-Фараби өмірі мен шығармаларын орта ғасырларда араб, парсы 

және басқа тілдерде жазған ғұламалар арқылы біле алады. Захр ад-Дин, әбу-әл-

Хасан әл-Байхаки. Әл-Байхаки кітабында Шығыстан шыққан дәрігерлер, 

астрономдар, фәлсапашылардың өмірі мен еңбектерін әңгімелейді. Әл-Байхаки 

кітабында әл-Фараби жайлы да тарау бар, онда ғалымның өмірінің түрлі кезеңдері 

мен шығармашылығы туралы мәліметтер береді. Ибн Саид  әл-Кифти әл-Фараби 

өміріне байланысты еңбектерінде ерекше баға беріп, ғылымға қосқан жаңалығын 

айтқан. Сонымен бірге ішінде араб-парсы тілдерінде жазған Ибн әл-Надим, 

Хаджи Халифа.  

Әбу Насыр әл-Фараби туралы сол кездегі көптеген авторлар өздерінің ой-

пікірлерін жазып қалдырған. Ұлы ойшыл Әбу Әли ибн Сина (980-1037 жж.), 

тарихшы ғалымдардан Захируддн әл-Байхакий (1169 жылы қайтыс болған), 

Жамолуддин ибн әл-Кифтий (1172-1248 жж.), Ибн Әби Усайбиа (1203-1270 жж.), 

Ибн Халликон (1211-1282 жж.) сияқты атақты ғалымдар өз шығармаларында ұлы 

философ  Әбу Наср әл-Фараби жөнінде кейбір мәліметтер беріп келген .  

Аты әлемге белгілі әл-Фарабидің еңбектерінен нәр алмаған, сусындамаған 

ғалым жоқ деп айтуға болады. Ортағасыр кезеңінде әсіресе әл-Фараби өзінің 

философиялық жүйелі ойларымен, ғылым тарихында, логика, музыка теориясы, 

астрология, теоретикалық медицина, математика, мемлекет іліміне қатысты өзінің 

жарқын ойларын таныта отырып, әлемдік ғылымға өзіндік ізін қалдырды. Оның 

ойлары ибн Сина және ибн Рушд сияқты кейінгі философтармен жалғастырылып, 

Спиноза философиясына және ол арқылы француз философиясына айтарлықтай 

өз ықпалын тигізді. Демек, әл-Фараби философиясы тек Орта және Таяу 

Шығыстағы әлеуметтікфилософиялық идеялардың дамуына әсер етіп қоймай, 

Батыс Еуропаға да өз ықпалын тигізді деп айта аламыз.    

Белгілі философ Ибн Бадж (XI ғ. аяғы – 1138 ж.) әл-Фарабидің бірсыпыра 

идеяларын дамытты. Батыс Еуропа ортағасырының ірі ойшылдары Р.Бэкон, 

Д.Скот өздерінің теориялық шығармаларында Әл-Фараби еңбектерін қолданды. 

Спинозаның кейбір трактаттарында құрылымы мен бағытына қарай әл-Фараби 

еңбектеріне жақындық сезіледі. Олардың ішіндегі ең ұқсасы әл-Фараби мен 

Спинозаның әлеуметтік-саяси концепциялары жөніндегі ойлары. Мысалы, 

«Бақытқа жетудің жолдары, мақсаты, мемлекетті басқарудың формасы мен 

функциясы» т.б. Спиноза әл-Фараби секілді өзінің қоғам туралы ілімін адамның 

«шынайы» табиғатынан шығарады, мемлекеттің мақсаты әрбір адамды ақылмен 

басқарып, бақыт пен бостандық сыйлау дейді. Сондықтан да араб тілді 

ортағасырлық философия көне гректік философияның алғашқы мұрасы ретінде 

шығармашылық жағынан дамытып, жаңа деңгейлерге көтерді. Әл-Фараби Шығыс 

пен Еуропа мәдениеттерін байланыстырушы «көпірге» айналды.  

Әл-Фараби есімі көптеген Еуропа елдеріне ертеден танымал болып, ХII-ХIII 

ғғ. өзінде-ақ оның философиялық трактаттары ежелгі еврей және латын тілдеріне 
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аударылды. Бірақ әл-Фараби мұрасын жүйелі әрі нақты зерттеу оның 

трактаттарының мәтіні мен аудармаларын басып шығарумен қатар, зерттеу 

жұмыстары ХVIII–XIX ғғ. ортасында шыға бастады. Ортағасырлық Еуропа 

классикалық ежелгі грек философиясымен көп жағдайда әл-Фараби еңбектері 

арқылы танысты. Мәселен, XII ғ. кезінде оның «Ғылымдар классификациясы» 

деген еңбегі латын тіліне екі рет аударылды.  «Сананың мәні туралы», «Сұрақтар 

негізі», «Бақыт жолы туралы» және логикаға байланысты трактаттары мен басқа 

да еңбектері XII ғ. бастап XVII ғ. дейін латын тіліне бірнеше рет аударылды.  

Роджер Бэкон, атақты Әбу Әли ибн Сина (980–1037 жж.) және басқалар 

ӘлФарабидің «Энциклопедиясының» тікелей әсерімен өздерінің белгілі 

энциклопедиялық еңбектерін жазған. Еуропа ғалымдарын да ұлы ғұламаның өмірі 

мен еңбектері қызықтырған, атап айтқанда  Роджер Бэкон, Леонардо да Винчи, 

Спиноза, т.б. неміс ғалымдары.   

XІX ғ. орта  тұсынан бастап Әл-Фарабидің өмірі мен шығармашылығы 

көптеген Европа ғалымдарының назарын ерекше  назарын аудара бастады. Әл-

Фараби ілімімен жақсы таныс болған, одан көп үйренген Маймонид (1135-1204 

жж.), Роджер Бэкон (1214-1294 жж.), Леонардо да Винчи (1452-1519 жж.), 

Спиноза (1632-1677 жж), тағы басқа да көптеген Батыс Европа ғалымдары Отырар 

перзентінің өмірі мен еңбектерін арнайы зерттеген. 

Француз ғалымы Рудольф Эрланже 1930-1935 жылдары  Әл-Фарабидің аса 

үлкен, әрі терең мағыналы  «Әуездің үлкен кітабы» атты трактатын француз тіліне 

аударған. Мұның өзі  Әл-Фараби мұрасын іздестіру, аудару, бастыру, зерттеуде 

шетел ғалымдарының да айтарлықтай еңбек сіңіріп отырғанының айғағы болса 

керек.   

Әл-Фарабидің  фәлсафалық, математикалық, саяси-әлеуметтік, логикалық 

және поэзиялық еңбектері орыс, қазақ, өзбек тілдерінде жарық көрді. Әл-Фараби 

мұрасын зерттеу ісіне В.В.Бартольд, Е.Э.Бертельс, Б.Гафуров, С.Григорьян, 

В.Зубов, П.Иванов, А.Сагадаев, Ю.Завадовский қатысты  

XX ғасырдың басынан бастап, ортағасырлық араб философтарының 

шығармашылығының зерттеуге арналған ғылыми еңбектер пайда бола бастады. 

Фараби философиясының бай мазмұнын ашуға ат салысқан шетел ғалымдарының 

қатарына М.Штенншнейдер, Р.Хаммонд, М.Хартен, Р.Вальцер, Х.Тураба және 

т.б. жатқызуға болады. Оның еңбектері еуропалық Ренессанстың өрлеуіне үлкен 

ықпал етті. Фараби Шығыс пен Батыстың ғылымы мен ежелгі мәдениетін 

табыстыруда зор рөл атқарды.  

Ресейде ХХ ғасырдың басында оқырман қауым әл-Фараби мен оның 

ғылымға қосқан үлесі туралы біршама жақсы білді. 1908–1913 жылдары Ресейде 

жарық көрген «Ф.А.Брокгауз бен И.А.Ефронның Еврей энциклопедиясында» әл-

Фарабидің кейінгі дәуір философиясының дамуына ықпалы туралы толығырақ 

қамтылған мақала берілді.     

Ғылыми мұрасын зерттеуді алғаш қолға алған совет ғалымдарының бірі 

академик В.В.Бартольд болды.  
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Әл-Фарабидің кеңестік ғылымға қайтып оралуы жөнінде айтатын болсақ, 

орыс тіліндегі «Еуропалық энциклопедияда» келтірілген материалдарға ХХ 

ғасырдың      70 жылдарына дейін айтарлықтай назар аударылған жоқ. Бұл Кеңес 

Одағындағы гуманитарлық ғылымның дамуының бірқатар ерекшеліктеріне 

байланысты болды. Олардың ішінен жаңадан жасалған марксистік-лениндік 

ілімнің басымдықтарына академиялық пән ретінде философияның 

бағындырылуын атауға болады. Онда ислам философиясындағы араб-мұсылман 

ойшылдарының іліміне орын табылған жоқ.  

Әл-Фараби мұрасына бет бұру ұлтшылдықпен, космополитизммен және 

«басқаша ойлаудың» осындай көріністерімен күрес жөніндегі идеологиялық 

науқан бәсеңсігеннен кейін ғана мүмкін болды. Бұрынғысынша, «құдай 

іздеушілікпен» тығыз байланысты тақырыптар жетістікке үміттене алмады және 

теология тұрғысында мұсылман философтары еңбектері зерттеулерінің кеңестік 

академиялық институттарда мақұлдануы да екіталай еді. Кеңестік дәуір 

ғалымдары: Е.Э.Бертельс араб әдебиеті тарихын сөз ете отырып, орта ғасырда 

өмір сүрген арабтың атақты ақындары мен тарихшыларының еңбектерінде әл-

Фараби үлкен ақын болған және оның көп өлеңдері бар деген болжамдарын 

баяндайды. С.Н.Григорян мен А.В.Сагадеев әл-Фараби философиясының тарихи 

қайнарын, оның философиясының маңызы мен мәнін, трактаттарының 

эстетикалық қырларын саралап, ғұламаның кейбір еңбектерін аударып, ғылыми 

жұртшылыққа таныстырады. М.Хайруллаевтің «Мировоззрение Фараби» атты 

монографиясы әл-Фараби философиясы турасында жазылған алғашқы ауқымды 

зерттеу еңбек деп атап көрсетіледі.  

Қазақстанда әл-Фараби мұраларын зерттеп, саралау ХХ ғасырдың                          

ІІ жартысынан бері қарай жолға қойылды деп шамалауға болады. Әл-Фараби 

сынды ұлы ғұлама есімінің өз Отаны – қазақ топырағына қайта оралуына үлкен 

ғалым, академик Ақжан Машанов орасан зор еңбек сіңірді. Ол 50 жылдан астам 

өмірін әл-Фараби бабамызды зерттеуге арнады.  

А.Машанов 1958 жылдан бастап Лондон, Каир, Париж, Берлин, Лиссабон, 

Бейрут т.б. қалалардың ең ірі кітапханаларына хат жазып, әл-Фарабидің шашырап 

жатқан мұраларын жинастырып, оның бірталай еңбегінің библиографиясын 

тауып алады. 1961 жылы әл-Машанидің республика Ғылым академиясы 

хабаршысының №5 санында «Әл-Фараби және оның мұралары» деген алғашқы 

мақаласы шығады. Бұған дейін қазақ топырағында әл-Фараби туралы ешкім 

айтпаған еді. 1962 жылы «Білім және еңбек» журналының бірінші санында әл-

Машанидің әл-Фараби туралы мақаласы жарияланды. Онда төрткүл дүние түгел 

мойындаған әл-Фараби жайында түсiнiктеме берiлiп, оның қазақ топырағынан 

шыққан бiздiң бабамыз екендiгi бiрiншi рет айтылды. Бұл бүкiл әлем 

зиялыларының көзқарасында өзгерiс тудырған тосын жаңалық болатын.   

Бабамыздың мұрасын іздетуді тоқтатпаған әл-Машани, әйгілі ғұлама 

Птоломейдің арнайы карта жасап, Отырарды әл-Фарабидің туған жері деп 

көрсетіп кеткен бұлтартпас дәлелін табады. Сөйтіп, «әл-Фараби ұлы ғалымдар 

қатарында халықаралық тізімге кіргізілсін, оның 1100 жылдық мерейтойы КСРО-
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да, Отаны Қазақстанда тойлансын», деген ЮНЕСКО қаулысының қабылдануына 

көп еңбек етті.  

А.Машанов Республика Ғылым академиясының Президенттері 

Қ.Сәтбаевтың, кейіннен Ш.Есеновтің тікелей қолдауымен шет елдерден әл-

Фараби еңбектерін алдыртып, оларды қазақ, орыс тілдеріне аудартып, 

бабамыздың философиялық, логикалық, саяси-әлеуметтік, математикалық, 

жаратылыстанушылық, музыкалық трактаттарын жеке-жеке кітап болып екі тілде 

басылып жарық көруінің басы-қасында жүрді.  Осы кезеңде әл-Машанидың 

қаламынан ұлы бабамызға арналған «Әл-Фараби мұрасын зерттеу туралы», 

«Шығыстың Аристотелі», «Әл-Фараби еңбектерін қазақ тіліне аудару туралы», 

«Әл-Фараби», «Орта Азия мен Қазақстанның ұлы ғалымдары», «Әл-Фараби және 

Абай» сияқты көптеген кітаптары жарық көрді.  

Әл-Фараби мұраларын зерттеуге еліміздің атақты ғалымдары Ә.Марғұлан, 

А.Көбесов, Р.Бердібай, А.Қасымжанов, Ә.Дербісәлі, тағы басқалар да ат салысты. 

Араб-мұсылман философиясымен шұғылданушы ғалымдар арасында зор рухани 

толғаныс туғызған оқиға Б.Г.Ғафуров пен А.Х.Қасымжановтың 1975 жылы 

Мәскеу қаласында орыс тілінде жарық көрген «Аль-Фараби в истории культуры» 

(«Әл-Фараби мәдениет тарихында») кітабы болды. Сондай-ақ белгілі жазушы 

қоғам қайраткері Әнуар Әлімжановтың «Ұстаздың оралуы» атты романын қазақ 

оқырмандары үлкен ықыласпен қарсы алды.  

Әлем мұрағаттары мен кітапханаларында сақталған Фараби мұрасын 

жинап, жүйелеп, зерттеп, ғылым игілігіне, ұлт мүддесіне жаратуда Елбасы, 

Қазаөстан Республикасының тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

басшылығымен жасалған «Мәдени мұра» бағдарламасы шеңберінде әл-Фарабидің 

он томдық еңбектерінің жарыққа шығуы үлкен маңызға ие болды .  

Әл-Фарабидің мұраларын зерттеп, оқырман қауымға таныстыруда көп 

еңбек сіңірген ғалым А.Көбесов және ұлы ойшылдың мұраларын зерделеу 

барысында Фараби аттас басқа да ғалымдардың бар екенін және олардың 

еңбектерін саралай келе «Әл-Фараби эстетикасы» және «Қазақ даласының 

жұлдыздары» (І тарау) атты Әбу Насырға байланысты көлемді еңбек жазған 

белгілі арабтанушы-ғалым Ә.Дербісалі. Сондай-ақ. Ә.Әлімжанов, М.С.Бурабаев, 

А.Х.Қасымжанов, Н.Келімбетов, М.Мырзахметов және басқа да ғалымдар әл-

Фараби мұраларын зерттеуді өз ғылыми жұмыстарына арқау етсе, Қ.Жарықбаев 

Әл-Фараби еңбектерінің библиографиясын жасады.   

Екінші ұстаз, ұлы жерлесіміз әл-Фараби еңбектері күні бүгінге дейін 

маңызын жоғалтқан жоқ, мұраларының насихатталуы, зерттелуі және оның 

мемлекет басқару жөніндегі тұжырымдары, әлеуметтік-этикалық, саяси, 

философиялық, діни көзқарастары қазіргі жаһандану аясындағы қоғамымыз үшін 

өте маңызды. Қазіргі таңдағы жаһандану кезеңіндегі халықтар мен 

мәдениеттердің өзара бірлігі мен тұтастығына негізделген әл-Фараби 

идеяларының жүйесін толықтай зерттеу арқылы сол кезеңдегі қазақ даласындағы 

өркениетті насихаттау мен болашақ жас ұрпақтың жадында мәңгі сақтау болып 

табылады. Рухани жаңғыру ұлт үшін маңызды. Ұлттың өткен өмірі мен 
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философиясына мән беру санаға сілкініс салып қана қоймай, болашағына да 

байыпты бағыт ұсынады. Бағыты мықты елдің ғана, болашағы баянды болады! 

Білім мен ғылымда озық ел ғана көшбасшылардың қатарынан табылады.  

Аннотация  

Әл-Фараби мұрасы  әр уақытта  да, қазіргі жаһандық кезеңінде де  өзекті 

тақырып.  Оның ғылыми еңбектеріне  көптеген  ғалымдардың  қызығушылық 

танытуына оның мұрасынан көптеген көкейкесті мәселелердің жауабын табары 

сөзсіз. Мақалада Әл-Фараби еңбектерінің әлемдік өркениеттің, ғылымның, 

әлемдік философияның дамуына ықпалы, орта ғасыр кезеңінде Әл-Фарабидің 

философиялық жүйелі ойлары ғылым тарихында, логика, музыка теориясы, 

астрология, теоретикалық медицина, математика, мемлекет іліміне қатысты 

еңбектері, әр түрлі тарихи кезеңдерден күні бүгінге дейін маңызын жоғалтпай 

мұраларының зерттелуі, насихатталуы қарастырылған. Мақала жатық  тілде 

жазылған. Ғалым мұрасының зерттелуі  жан-жақты  талданып 

көрсетілген.Тақырып мазмұны ашылған. 

Түйінді сөздер: ойшыл, философиялық трактаттар, рухани мұра, өркениет, 

еңбектер, тұжырымдар, насихаттау.  

 

Аннотация 

Наследие Аль-Фараби актуально сегодня и в современном мире. Многие 

ученые заинтересованы в его научной работе, и он ответит на многие важные 

вопросы в своем наследии. В статье рассматривается влияние работы Аль-Фараби 

на развитие мировой цивилизации, науки и мировой философии, а также 

философская система мышления Аль-Фараби в средние века, в том числе его 

работы по истории науки, логики, теории музыки, астрологии, теоретической 

медицины, математики и государственной науки от разных исторических 

периодов до настоящего времени. Приоритет отдается изучению, пропаганде 

наследия без потери значимости. Статья написана на беглом языке. Исследование 

наследия ученого было тщательно проанализировано. 

Ключевые слова: мыслитель, философские трактаты, духовное наследие, 

цивилизация, произведения, выводы, пропаганда 

 

Аnnotation 

Al-Farabi's legacy is relevant today and in the modern world. Many scientists are 

interested in his scientific works, and he will answer many important questions in his 

heritage. The article addresses the impact of Al-Farabi's work on the development of 

world civilization, science, and world philosophy, and the philosophical system of Al-

Farabi's thinking in the Middle Ages, including his work on the history of science, logic, 

music theory, astrology, theoretical medicine, mathematics, and state science, from 

different historical periods to the present. Priority is given to the study, propagation of 

the heritage without loss of significance. The article is written in a fluent language. 

Research into the heritage of the scientist has been thoroughly analyzed. 
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       Бірнеше ғасырдан бері әл-Фарабидің рухани мұрасы әлемдік ғылымдарға өз 

үлесін қосқан рухани құндылықтардың қатарында көрінді. Оның осындай биік 

рухани өсуі Қазақ елінің өткені мен оның даму тарихында әл-Фарабидің рухани 

мұрасының нақты көрінісі болды. Оның рухани мұрасын гуманитарлық-

жаратылыстану ғылымдарының барлық арналары бойынша, қазақ ғалымдарының 

және шетел ғалымдарының зерттеуімен әл-Фарабидің әрбір ғылымының арнасы 

біздің еліміздің, яғни қазақ елінің рухани игілігіне айналуда. Міне, осындай 

мақтанышқа лайық ұлы тұлғаның ғылымдары-сан қырлы, сан алуан. Сол ұлы 

көшті ұлы даланың ұлы даналары- Қорқыт пен әл-Фараби бабаларымыз 

жалғастырды. Екеуіде Сыр бойында туған. Әл-Фараби болса әлемге әйгілі Екінші 

ұстаз, ұлы философ, ұлы ғалым. Өркениеттің дамуы ренессанс идеясы арқылы 

Сыр жерінде Қорқыттың жыры мен музыкасы арқылы көрінсе, әлемнің ренессанс 

идеясы шығыс пен гректің философиясы мен шығыстың поэзиясынан бастау 

алады. Оны әл-Фараби бабамыз өз еңбектері арқылы, әсіресе, философиясы 

арқылы Сыр жеріне жеткізген. Өз дәуірінде әл-Фарабидің есімі ең жарық 

жұлдыздай көрінді, өйткені ол шын мәнінде араб философиясиясының негізін 

қалады. Әл-Фарабидің философиясынан рухани құндылықтар өзінің бастау 

негізін алады. Бүгінгі түркі мұсылман философиясы мен Қазақстан философиясы 

да әл-Фарабидің философиясы арқылы әлемдік философияның бір құрамдас 

саласына айналды. Бүгінгі еліміздің ертеңгі болашағын дамыту үшін, оның өткен 

даму философиясы мен салыстыра қарағанда ғана оны дұрыс зерделей аламыз.  

Еуропа халықтары да оның ішінде немістер де өздерінің бастан кешірген 

кезеңдерін Реформация деп, француздар Ренессанс 56 деп ал италияндар 

Чинивеченто деп Ф.Энгельстің атап көрсеткені белгілі. [4. 6 б.]. Сол сияқты 

Қазақстан халқы да Шығыс пен Орта Азия Ренессансын бастан кешіріп, Қазақстан 

өзінің Қазақстандық Ренессанстық өрлеу биігіне жарқырай көрінді. Қай кезеңде 



117 

 

де әрбір халық рухани сенімге ие болып, философиялық – рухани даму жағдайына 

жеткенде ғана басқа халықтарға үлгі бола алады. Әбу Насыр әл-Фараби әлемдік 

философия, ғылым мен мәдениет тарихын жалғастырушы, адамзат ойының 

энциклопедиясын бойына жинаған үздік ойшыл, алып ой иесі. «Ол туған елінің 

(Қазақстанның) мәдениет байлығын, иран, үнді, антика, мәдениеттерінің 

жемістерін бойына дарытты. Дәл сондықтан да тайыз ұғымдармен соқыр 

сенімдерден жоғары көтеріле білді. Өзінің ойлау жүйесін икемді ете білді. Фараби 

өз заманындағы өнер – білімнің ең асылын таңдап ала білді. Өз дәуірінің шынайы 

энциклопедиясын жасап берді. Оның терең мағыналы пікір айтпаған, жете зер 

салмаған, данышпандық болжам жасамаған, бірде – бір білім сапасы жоқ деуге 

болады» [5. ХLVІ] Оның философиясы қазіргі Қазақстанның рухани мәдениетін 

дамытуда ерекше маңызға ие болып отыр. Оның жасап берген әлемдік 

философиялық энциклопедиясына көз салсақ, Қазақстан, Орта Азия және Таяу 

Шығыс елдерін сипаттайтын әлуметтік, этикалық және мәдени процестер IX–X 

ғасырдағы мәдени байланыстардың тарихи бейнесін көреміз. Сонымен бірге әлем 

философиясының да Шығыстан бастау алған тарихына арнайы тоқталады. Әл-

Фараби, ұлы ойшыл,әрі ұлы ғалым ретінде әлем философиясының тарихи – 

рухани даму жолын көрсетумен бірге ол философияның барлық ғылымдардың 

атасы, әрі ғылымдардың ғылыми негізі ретінде қарап,ол барлық ғылымдар мен 

өнерге теориялық және практикалық бағыт беретін қағида (заң ) әрі оны тарихи 

әдістеме ретінде ұсынады. Ол былай деген: «Философия – грек сөзі, арабтар оны 

өзге тілден (грек тілінен) қабыл алған, бұл сөз әуелі «файласуфиан» деп аталған. 

Осы сөздің даналықты сүйем деген мағынасы бар. Әл-Фараби «фәлсафа»терминін 

ғылымға ендіруші ғалым. Әл –Фараби философиясы да Иллаһи фәлсафадан 

бастау алады да ол жаратқан заңдылыққа сүйенеді де нақты ғылыми зерттеу 

барысында жүзеге асырылып, дамытылып отырады. Ол белгілеген ойлау методы 

( әдісі ) жеке заттарды байқау жолымен мейлінше нақты зерттеу теориясы арқылы, 

дедукциялық – аксиомалық әдіс негізінде құрылады да оны эксперимент арқылы 

тексеру арқылы іске асады. Бұл әдіс кейіннен Р.Бэкон, Г.Галилей, Ф.Бэкон, 

Р.Декарт белгілеген методологияның негізгі бастамасы болды. Бұл жүйені 

Еуропаға жаңа философия мен Орта Азия арқылы бүгінгі Қазақстанның 

Ренессанстық дамуына жол ашты. Қайырымды сананың пайда болуы туралы 

дүниетаным негізі әлФарабидің «Ақыл дегеніміз тәжірибеден басқа еш нәрсе де 

емес» деген ой желісімен өзектес келеді. Әл-Фараби жан қуатын қозғалтатын қуат 

және танып білетін қуат деп екіге бөліп, адам бойындағы танып білетін қуатты 57 

ішкі және сыртқы қуаты ретінде қарастырады. Абай Отыз сегізінші сөзіндегі 

«адамның білімі», «алланың ғылымы», «өзіндік ғылым», «дүниенің ғылымы», 

«захри ғылым», «дүниені танымақтық» [7,80 б.] тәрізді ғылым салаларын әл-

Фарабидің философиялық тұжырымдарда қолданатын атау сөздермен не қазақы 

ұғымға сай балама түріндегі атаулармен қарастырады. Бұл идеялар екі дананың 

Қазақстан жерінде сабақтасып, Қазақстандық Ренессанстың дамуына жол 

ашқандығын көрсетеді. Белгілі ғалым, А. Көбесов өзінің «Әл-Фарабидің 

ашылмаған әлемі» деген еңбегінде Әбу Насырдың «Ғылымдар 
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энциклопедиясына» [8.46 б.] тоқталады. Мұнда ол Аристотельдің өзіне дейінгі 

1300 жылдай уақыт ішінде өркендеген ғылымдарға талдау жасаған, олардың 

мазмұнын анықтаған, үйрену және үйрету жолдарын белгілеген бұл еңбек әл-

Фарабиден кейін де де 500 жыл бойы Шығыс, Батыс оқымыстыларын қолынан 

түспес кітабына айналды. Қазіргі Мысыр ғалымы профессор Осман Аминнің 

айтуы бойынша әл-Фараби «Екінші ұстаз» деген құрметті атақты осы еңбегі үшін 

алған көрінеді. Ол өзі талдаған ғылымдардың барлығын да жетік меңгерген және 

ғылымның барлық салалары бойынша еңбектер жазған. Әл-Фараби «Алмагесте» 

қарастырылған астрономия және география мәселелерін математика жолымен 

шешудің ең жеңіл әдістерін ұсынады. Осыған қарағанда Әбу Насыр көп өлшемді 

абстракция геометрияның идеясын алғаш айтушылардың бірі әрі оны қолданушы. 

Әбу Насырдың математикалық идеяларын, мұраларын Әбу-л-Уафа, Әбу Әли ибн 

Сина,Әбу Райхан Бируни, Омар һайям сияқты шығыс ғұламаларымен қатар 

Р.Бэкон, Леонардо да Винчи тәрізді Европа ғалымдары көп пайдаланған. Әл-

Фарабидің философиялық көзқарастары ғылымға, оның танымындағы орнына, 

зерттеу әдіснамасына деген тарихи-философиялық көзқарастардың дамуындағы 

ерекше бағыт болып саналады. Ол ойшылдың энциклопедиялық 

шығармашылығының бір қырын әл-Фарабидің «Ғылымдардың жіктелуі туралы 

сөз» [9.115 б.] деген трактаты бейнелейді. Ортағасыр ислам мәдениетінде ғылыми 

ізденістермен айналысатындар үшін бұл трактат міндет деп саналатын. 

Философия әл-Фарабидің көрсетуі бойынша, бүкіл ғылым мен өнердің атасы. 

Олай болса, әдебиеттануда философиялық дәрежеге көтерілген ғылымның бір 

саласы. Философиялық әдебиет, дүниежүзіне танылатын рухани мұра. 

Көркемдіктің екі түрі болтындықтан, атап айтқанда, тек білім және біліммен 

әрекет болғандықтан, философия өнері де екі түрге бөлінеді: оның бір түрі 

арқылы. Ол дүниеде бар заттарды адам әрекеті дарымайтын заттарды танып, сол 

арқылы білім алады. Бұл теориялық философия немесе (эстетика) деп аталады. 

Екінші түрі арқылы адам әрекеті даритын заттарды, сондай қасиеті бар заттарды 

танып сол туралы білім алады.Тамаша көркемдікті жасау қабілеті, атап айтқанда, 

дәл осы екіншісінде болады. Бұл өзі практикалық және азаматтық философия деп 

аталады [13, 35 б.]. Екінші сөзбен айтқанда, әл-Фарабидің, азаматтық 

философиясы яғни ол - әдебиетану, оның зерттейтін объектісі – адам тану. 

Екеуінің де зерттеу объектісі бір деп қарауға болады. Бүкіл азаматтық әлемді 

үйлесімді даму үшін әлемнің Екінші ұстазы атанған әл-Фараби ұлы данышпанның 

айтқанындай: «Кемел адамды»- қалыптастыруымыз керек. Кемел адам Алланың 

ғылымын меңгерген адам. Әл-Фараби мен Абай даналарымыз айтқан: « Ғылым 

дегеніміз Алланың бір сипаты ғана, яғни қасиетті Құрандағы Алланың тоқсан 

тоғыз сипатының бірі ғана ғылым екен. Адам баласы дене мұқтажын ғана 

қанағаттандырып, оны материалдық жағынан байытады да өзінің рухани жан 

екенін ұмытып кетеді. Ал, жанға керегі басқа,оған материалдық қана емес рухани 

азық керек. Сондықтан жан қанағат ала алмайды. Тек дене болмысын 

жетілдіргенмен адамға жан тыныштығы келмейді. Әл-Фараби мен Абай 

айтқандай, адам әуелі қанағат сезімін тәрбиелеу керек. Оны профессор 
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Т.Кәкішұлының өз сөзімен айтсақ: «Жалпы, бізге не жетпейді? Білім жетпейді. 

Оның ішінде діни білім жетпейді. Осы жағын нығайтуымыз керек» -дейді. Діни 

білім, бұл имандылықтың алғашқы сатысы ғана. Жетілудің алғашқы деңгейі. Әл-

Фараби де Абай да адамды осы деңгейге көтерудің жолын көрсеткен. Оны әл-

Фараби «камали нисан» немесе кемел адам десе, оны Абай «толық адам» -деп 

есептейді. Олар өмірінің соңында, жанды материалдық әлемде ұстап тұратын 

байланыс болмағандықтан рухани әлемге, Құдай тағалаға қайтады. Бұл мінсіз 

рухани жетілудің нәтижесі. Ал енді рухани жолға, Абайдың сөзімен айтқанда, 

«малың түгіл басынды да қинағанда» соның орнына адамның алатыны не? Ол 

мәңгілік, өлшеусіз ләззат, толық білім. Мұның шексіз жол екенін айтқанда әл-

Фараби мен Абай. Бірақ бұл сатыға көтерілген адамдар өте сирек. Әл-Фараби де 

Абай да осы жолға жеткен хакім. Қандай да ғылым болса да оның теориясына 

жетік болуы үшін үш түрлі шарт: 1.Ғылымның барлық түпкі негіздерін 

принциптерін білу: 2.Сол негіздерден,принциптерден осы ғылымға қатысты бар 

қажетті қорытындыларды, салдарларды шығара білу; 3.Теорияға еніп кеткен 

қателіктер мен жаңсақ пікірлерді тауып, басқа авторлардың пікірлеріне талдау 

жасай білу керек, сол арқылы жалғаннан айырып, қатені түзете білу қажет. Уақыт, 

заман өзгерсе де әл-Фараби бабамыздың ерекше рухани ілімі мен Абай жыры 

тереңдігімен, ойлылығымен, өмірге жақындығымен, сыншылдығымен, 

сыршылдығымен «шымырлап бойға жайылған» әлемдік рухани құндылыққа 

айналып өзінен кейін де бір тұтас, бір әлеуметтік философиялық әдебиетті 

дүниеге тудырып кетті. Олар: А.Байтұрсынов, М.Дулатов, М.Жұмабаев секілді 

жан кешті, ұлтжандылар тұтас бір дәуірдің қоғамдық ой-санасын қалыптастырды. 

Бұл күнде еліміздің азаттығы мен поэзиясын күллі әлем мойындаған ақынның бірі 

– М.Шаханов. Жапонияда газеттер М.Шахановтың екі томдық шығармалары ХХ 

ғасырдың ұлы жазушысы Ш.Айтыматовтың алғы сөзімен жарық көргенін, осы 

оқиғаға орай өткізілген поэзия кешінде бір топ Жапон оқырмандарының 

М.Шаханов өлеңдерін жатқа айтқанын жазды. Мұны қазақ ұлтының қала берді 

қазақ өлеңінің мақтанышы деп айта аламыз. Абай Отыз сегізінші сөзіндегі 

«адамның білімі», «алланың ғылымы», «өзіндік ғылым», «дүниенің ғылымы», 

«захри ғылым», «дүниені танымақтық» [14.80 б.] тәрізді ғылым салаларын әл-

Фарабидің философиялық тұжырымдарда қолданатын атау сөздермен не қазақы 

ұғымға сай балама түріндегі атаулармен қарастырады. Фарабитанушы ғұлама 

ғалым Ағжан Машани Қазақстан жерінде Абай заманында исламның екі түрлі 

ағымы майдандасы деуге болады. Оның бірі әл-Фарабиден-Ұлықбектен-

Маржаниден бағыт алған ғақли ислам: екіншісі әл-Ғазалиден –Бақырғаниден, 

Софы Алдиярдан бағыт алған нақли ислам. Қазақстан Абай бағытында осы екеуін 

де сыңар жақ болмай,қатар ұстау жолы болған. Абай жолы нақли-ғақли исламның 

бас қосқаны немесе ғылымның, ғадалаттың, ақыл, қайрат, жүректің бас қосқаны. 

Әл-Фарабидің туған жеріне оралғандағы Абаймен кездескендегі орны осы. Қазан 

ғалымдарының соның ішінде әсіресе Ш.Маржанидің Абайға көрсеткен жолы осы-

деп атап көрсетеді. [15.91 б.] Бұл идеялар екі дананың Қазақстан жерінде 

сабақтасып, Қазақстандық Ренессанстың дамуына жол ашқандығын көрсетеді.  
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Аннотация 

     Түркі әлемінің атақты  ойшылы  Әл-Фарабидің тұлғалық қалыптасуындағы 

рухани құндылықтар мен әлемдік өркениетке қосқан үлестері тарихта белгілі. 

Әсіресе, олардың Батыс Еуропалық ғалымдарға жасаған ықпалы қайта өрлеу 

дәуірінің дүниеге келуіне де үлкен әсерін тигізгендігі туралы сөз болады. Әл-

Фарабидің философиялық көзқарастары ғылымға, оның танымындағы орнына, 

зерттеу әдіснамасына деген тарихи-философиялық көзқарастардың дамуындағы 

ерекше бағыт болып саналады. Әл-Фараби «білімсіз адамгершілік молаймайды, 

білімсіз адам өзгенің абзал қасиеттерін тани алмайды. Жан-дүниені тәрбиелемей,  

үлкен жетістікке жету жоқ. Ғылым мен тәрбие ұштасса ғана рухани 

салауаттылыққа жол ашылмақ. Мінез-құлқын түзей алмаған адамның ақиқат 

ғылымға қолы жетпейді» деп ескертеді. 

Екінші сөзбен айтқанда, Әл-Фарабидің азаматтық философиясы яғни ол  

әдебиетану, оның зерттейтін объектісі – адам тану. Екеуінің де зерттеу объектісі 

бір деп қарауға болады. Әлем философиясының тарихи – рухани даму жолын 

көрсетумен бірге ол философияның барлық ғылымдардың атасы, әрі 

ғылымдардың ғылыми негізі ретінде қарап,ол барлық ғылымдар мен өнерге 

теориялық және практикалық бағыт айқындап береді. 

Түйінді сөздер: рухани философиялық, адамгершілік көзқарастар, әлемдік 

ренессанс идеясы,  ғылымдардың жіктелуі. 

 

Аннотация 

      Известный мыслитель тюркского мира аль-Фараби является духовным 

ценностям в становлении личности и вкладом в мировую цивилизацию. В 

частности, речь идет о том, что их влияние на западноевропейские ученые оказали 

большое влияние на рождение эпохи Возрождения. Философские взгляды, аль-

Фараби являются особым направлением в развитии историко-философских 

взглядов на науку, его место в познании, методологию исследования. Аль-Фараби 

без знания не обделяется нравственным, без знания человек не может распознать 

чужие качества. Только в сочетании с наукой и воспитанием открываются пути к 

духовному благополучию.  

      Во-вторых, аль-Фараби гражданская философия – это литературоведение, 

объект его исследования-познание человека. Объект исследования обоих можно 

рассматривать как один. Наряду с показом историко-духовного развития мировой 

философии, она рассматривается как дед всех наук философии и как научная 

основа наук, определяет теоретическое и практическое направление для всех наук 

и искусства. 

Ключевые слова: духовно-философские, нравственные взгляды, идея мирового 

Ренессанса, классификация наук. 
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Абу Насыр әл-Фараби шығыс ренесанысының көрнекті өкілі  

 

Тарих пәні мұғалімі Бурабаева Несібелі 

Түркістан қаласы, №21 ЖОМ 

 

Әбу Насыр Мұхаммед ибн Тархан ибн Узлағ Әл Фараби хижра бойынша         

257 жылы туылып, 339 жылы дүниеден озды (миләди, яғни христиан жыл санау 

дәстүрі бойынша – 870–950 жж). Фараби ислам философиясының негізін 

қалаушы болып табылады, яғни ислам дәстүрінде антикалық мұраның 

ықпалымен пайда болған «фәлсафа» ағымының бастаушысы. Ол 

Аристотельден кейінгі Екінші Ұстаз мәртебесіне ие болған («Муаллим 

Сани»). Әл-Фараби алғашқы білімін Отырар медреселерінің бірінде алғанға 

ұқсайды. Өйткені, «көне дәуірден қалған бір деректерге қарағанда, Мәуреннаһрда 

балаларды түрлі қолөнері мен ғылымға үйрету, баулу, оқыту олардың бес жасар 

кезінен басталатын болған». 

Фарабидің нақты осы тарихи дәуірде, яғни ортағасырларда туылуы, ұлы 

ғұлама ретінде қалыптасуы кездейсоқ  емес. Фараби феномені – Араб 

Халифатының ғажайып рухани өрлеуіне байланысты «Мұсылман Ренессансы» 

деп аталған дәуірдің жарқыраған бір көрінісі екені сөзсіз. 

Кейінгі кезеңдерде де Қазақстан мен Таяу Шығыс арасындағы мәдени-

өркениеттік байланыстар мен ықпалдастық жалғаса берді. Оның анық дәлелі – 

Мысырдағы Бейбарыс тұлғаның өмірі мен кызметі. Алайда, тек араб 

факторын, яғни біз үшін сырткы факторды алдыға тарта беру дұрыс емес. 

Мысал үшін айта кету керек, Ресейде, Еуропа елдерінде шығып жатқан 

кейбір оқулықтар мен энциклопедияларда түркілік негіздін, ғұламаның 

тарихи отаны болған Қазақстанның ешқандай әсері болмағандай Әл 

Фарабиді әлі күнге шейін «араб философы» деп жазатыны өкінішті-ақ. 

Фараб қаласы әкімшілік-саяси жағынан қуатты ортаазиялық Саманилер 
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мемлекетінің тікелей ықпалында болғаны белгілі. Бірақ, сол Саманилер (немесе 

Самандар) мемлекетінің Оңтүстік Қазақстан мен Жетісу аймағына жүргізген 

мәдени ықпалы әлі толық зерттелмеген тақырып. Ал оны жете ұғынбай біз, 

мәселен, Әл Фараби мен Әл Бируни (немесе атақты Ибн Сина) сияқты үлы 

түлғалар арасындағы байланыс, ұқсастық, сабақтастық мәселесін түсіне 

аламаймыз, себебі Әбу Райхан әл Бируни Саманилер мемлекетінің астанасы 

Бұхара қаласында туған, сол мемлекеттің мәдениет қайраткері, ғүламасы. Әл 

Фараби         20 жасына дейін Орталық Азия топырағында білім алып, жергілікті 

мұсылман ғұламаларынан төлім-тәрбие алғаны оның ғұмырнамасынан бізге 

мәлім. Осыны ескерсек, Отырар, сондай-ақ Бұхара, Самарқанд сияқты ірі 

ғылыми орталықтардың, осынау ежелгі түркі, тәжік тектес халықтар 

мекендеген аймақтың рухани ықпалы Әл Фарабидің бойында, 

көзқарастарында, шығармашылығында қаншалықты және қалай көрініс берді 

деген ой туады. 

Шығыс – әлемдік өркениетті тудырушы феномендік сипатқа ие аймақ 

болып табылатындықтан, батыстықтар көбінесе адамзаттың рухани және 

материалдық өрлеуінің негізін Азия елдерінен іздейді. Өйткені Шығыстық 

мәдениет, ең алдымен, көшпенділер мәдениетінен, сонымен қатар Далалық 

мәдениеттен тамыр тартатын біртұтас әрі бірегей ұғым. «Көшпенділер мәдениеті, 

көшпенділер болмысы, көшпенділер феномені деген мәселе осы сияқты 

қасиеттерді танып түсінгенде ғана өзінің сыр себебін ашуға тиіс. Көшпенділер 

қоғамы үшін ғасырлар сынынан өткен салт-дәстүр мен әдет ғұрпының сол қоғам 

өмірін реттеуде, үйлестіруде ұлы міндет атқаратындығы, түптеп келгенде, кез-

келген ұлттың мәдени-рухани өресі салт-дәстүрдің, әдет-ғұрыптың 

орнықтылығымен өлшенуге тиіс» [1, 97-100].  Далалық мәдениет көшпенділердің 

өмір салтын, тұрмыс-тіршілігін, тілі мен дінін бір қалыпқа салып, тұтастырып 

беріп тұрған жиынтық ұғым.  

Әл Фараби бабамыздың дүниетанымы кеңестік әдебиетте біршама 

бұрмаланып, материалистік сипатқа, еркін ойлау дәстүріне 

жақындастырылып көрсетілді. Бұл қате көзқарас екені бесенеден белгілі. 

Ортағасырлық фарабитанушылар Отырардан шыққан ұлы философтың 

«ислам ойшылы» екеніне шүбә келтірмеген; олардың айтуынша, «Әл 

Фараби нағыз мұсылман фәлсафашысы. Ол бүл пән бойынша күллі мұсылман 

филосфтарын қуып жетті», «Ол Алла-тағаланың рахымы түскір кемеліне келген 

фәлсәфашы (файласуфан камилан), мейірімді имам (имам фодилан), мұсылман 

хұқығының нағыз білгірі ретінде танылады» [2, 27-28 б] 

Әл Фараби – ислам ғұламасы, хакімі (данышпаны). Ақиқатында, 

Фарабидің Аристотель мұрасын зерттеуінің өзі (себебі) ислам мүдделерінен 

туындағанға ұқсайды. Аббасилер кезеңінде (VІІІ–ХІ ғ.ғ.) діни еркіндік 

жағдайында патша сарайларында үнемі діни пікір таластар болып отырды. Осы 

жағдайда ислам дінін Аристотельдің логикасының күшімен дәлелдей түсу, жаңа 

аргументтер табу, ғылыммен ұштастыру қажеттілігі туды. 

Фараби, Аристотельдің ізімен кейде метафизиканы «құдай берген қасиетті 
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ғылым» деп атайды. Болмыс туралы ілім әл-Фараби дүниетанымының кіндік 

ортасы болып табылады. Әл-Фараби шығармаларында қарастырылған болмыс 

категориясын жүйелі анықтауы дүниенің үлкен бір кескінін жасауға 

көмектескендер еді. Болмыс категорияларына әл-Фараби өзінің бірқатар 

шығармаларында тұжырым жасайды. Мысалы: қарапайым қала тұрғындарының 

көзқарастары туралы және азаматтық саяссаты деген трактатында ұлы ойшыл 

дүние пайда болғаннан бастап адам қоғамының пайда болуына дейінгі дамудың 

жолдарын көрсетеді. Бұл мәселе жөнінде Фарабидің жолын қуушы Ибн Сина мен 

Фарабидің идеялық жақындығын көре аламыз.  

Ұлы бабамыз Әбу Нәсір Фарабидың кім екендігін, қандай этно-мәдени 

ортадан шыққандығын, ежелгі қазақ даласының мұндай ұлы тұлғаны адамзатқа 

қалай сыйлағанын айқынырақ түсіну үшін ол кісінің заманындағы түркі 

дүниесінің құпияларына тереңдете көз жүгіртіп, сол тұстағы этникалық және 

саяси үрдістерден жақсы хабардар болуымыз керек. Бұл зерттеушілердің бабамыз 

өмір сүрген түркі заманындағы ру-тайпалардың өзара қарым-қатынасын, тарих 

сахынасында пайда болу ерекшеліктерін ерекше зерттеулерін қажет етеді. [3, 322 

б] 

Қазақ топырағындағы көкірегі ояу, көзі ашық талай ойшылдары   бүкіл  

шығыс-араб-парсы мәдениетін меңгеріп, өз шығармаларын көпке ортақ тілде жаза 

біліп, кейінгі ұрпақтарына мұра етіп қалдыра білді. Олардың ішінде аты әлемге 

жайылғандары да аз емес. Солардың бірі бәрімізге танымал ұлы жерлесіміз Әбу-

Насыр әл-Фараби. Араб аристотелизмінің негізін салушылар қатарына Кинди, әл-

Фараби, Ибн-Сина және т.б. жатады. Алайда философия тарихшыларының басым 

көпшілігінің ұйғаруынша мұсылман шығысындағы  ілгерішіл қоғамдық саяси ой-

пікірдің нағыз көшбасшысы әл-Фараби болып табылады. әл-Фрабидің өз 

еңбектерінде алғашқы себеп деп Құдайды айтады. [1/356-бет]. Алайда ол 

Аристотельдің  ізімен Құдай дүниені бар етуші, қозғалысқа келтіруші тек бірінші 

себеп, алғашқы түрткі ғана, одан кейін табиғат өз бетімен, өз заңдылығымен 

Тәңірге тәуелсіз даму жолына түскен деген идеяны қуаттайды. Бұл әрине 

каламшылардың «жақсылық та жамандық та Құдайдан» қағидасына мүлдем 

қайшы. Кертартпа дін басылары мен оларды қолдаушы философтар осындай 

көзқарастары үшін Фарабиді қудалаған еді. Әл-Фараби ақиқат біреу-ақ, бірақ оған 

әр жақтан, әр түрлі деңгейден қарауға болады, сондықтан ол туралы түрліше 

балама қорытындылар жасау мүмкін деп санайды. Оның философиялық 

көзқарастарын нақтылы тарихи жағдайда, белгілі бір дәуірмен байланысты 

қарағанда ғана ерекшеліктерін дұрыс түсінуге болады. Яғни әл-Фарабидің 

философиялық ілімі – негізінен дүниені бір Құдай жаратты деген қағиданы 

басшылыққа алған идеалистік ілім болып табылады. 

Фарабдің еңбектерін зерттеуші ғалымдардың бірі Ә.Дербісәлиев өз 

зерттеулерін жүргізу барысында Европа елдерінің архивтерін ақтарған. 2013 

жылы Түркияның Ыстанбұлында болып, атақты Сүлеймания, Баязит, Миллет, 

Нури Османия және тағы басқа да кітап ха на лар дан бірне ше мың беттей 

материал алып қайттым. Осы іс 2014 жылы тағы да жалғасты. Бұл жолы Марокко 
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мен Испанияны таңда дым. Өйткені өткен ғасырдың 1975–1976 жылдары 

Рабаттағы V Мұхаммед атындағы университетте біліктілік арттырудан өткенмін. 

Дін қызметінде жүргенде бірнеше рет Испанияда да болғанмын. Осы жұрттардың 

кітапханалары мен қолжазба қорларында біздің орта ғасыр ларда ғы тарихымызға 

қатысты біраз құнды дүние лер бар екенін білгендіктен тағы да сол елдер ге 

барғанды жөн көрдім. Сонымен 2014 жылдың 12–21 қыркүйе гінде Испания 

Корольдігіне аттандым. Сол елдегі атақты Эскуриал қаласы на зия рат еттім. Ол 

Мадридтің батыс жа ғын да         60 шақырым жердегі Сьерра де Гва даррама 

тауының етегінде екен. Шаһардың негізі 1557 жылы қаланған деседі. Ондағы XVI 

ғасырдан бері дін және білім ордасы һәм кітапхана да қыз метін атқарып келе 

жатқан даңқты кітап ха наның бай қорымен таныстым. Ол Вати кан кітап 

ханасынан кейінгі екінші орында көрінді. Мұнда әлемдегі ең көп араб қолжаз 

балары сақтаулы. Папа Григорий XIII Эскуриал кітапханасынан кітап ұрла ған 

жан діннен шығады деген. Сол себеп ті ондағы дүниелер жақсы сақталуда. 

Эскуриалдан әуелі ислам мәдениеті мен біліміне қатысты қолжазбалар каталогын 

парақтап шықтым. Нәтижесінде орта ғасырлардағы Қазақстан мен Орта Азия ның 

кемеңгерлері: Әбу Насыр әл-Фараби (870-950 жж.), Әбу Йакуб Сирадж аддин 

Йусуф бин Әбу Бакр бин Мухаммед бин Әли әл-Хорезми ас-Саккаки (1160–1299 

жж.), Сағад ад-дин Масуд бин Умар ат-Тафтазани (1322–1390 жж.), Әбу ал-Қасым 

Мах муд бин Умар бин Ахмед аз-За махшар и әл-Хорезми (1075–1144 жж.) секіл 

ді т.б. ойшылдардың еңбектерін көр дім. Мені қуантқан Әбу Насыр әл-Фараби 

(870–950 жж.) бабамыздың теріге жазылған 10 трак татының табылуы еді. 

Каирге Әбу Насыр әл-Фараби (870–950 жж.) де ат ізін салған деген деректер 

бар екендігін айрықша атап өткен. [4. 6 б] 

     Фарабидің орта ғасыр заманы мен қайта өрлеу дәуіріндегі Европа ғылымы 

мен өнеріне жасаған игілікті ықпалы жайлы мағлұматтар табылуда, оны зерттей 

берсе, тағы да табылуы сөзсіз. Белгілі оқымысты және философ Роджер Беконның 

Фарабиді ежелгі дүние ғылымының ЕВКЛИД, Птоломей сияқты алыптарымен 

қатар қойғанын, Фарабиді құрмет тұтып, оның еңбектерінен көп тәлім-тәрбие 

алғанын білеміз. Ол Фарабидің «Ғылымдар энциклопедиясын» жаңа жағдайда, 

жаңа уақытќа сай дамыта келіп, өзінің көлемді энциклопедиялық еңбегін жазғабан 

деуге толық негіз бар.  

   Фарабидің энциклопедиясын Европа ғалымдары-музыка зерттеушісі Симон 

т.б молынан пайдаланған. Фарабидің «Музыканың ұлы кітабының» мазмұны          

XV ғасырда-ақ Европада белгілі болып, онда ғылым мен өнердің өркендеуіне ат 

салысқан. 

Біз Әл-Фарабидің алғашында фәлсафашы ретінде танылғанын айттық. 

Оның фәлсафалық еңбектерінің басым көпшілігі грек ғалымдарының, әсіресе, 

Аристотельдің мұрасын зерттеуге арналған. Әбу Нәсір Аристотельдің 

«Категория», «Бірінші және екінші Аналитика» сияқты фәлсафалық және 

логикалық шығармаларына түсіндірмелер жазған. 

Әл-Фараби былай деп үйретеді: қандай болса да іс-қимылын жасағанда адам 

біржақтылықтан, ұшқарылықтан сақтануы керек. Себебі, әрбір жақсы қасиет бір-
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біріне қарама-қарсы екі жаман қасиеттердің аралығынан туады. Бұл арада әл-

Фарабиге Аристотельдің жасаған ықпалы аңғарылады. «Бақытқа жету жолына 

меңзеу» деген тамаша еңбегінде ғалым адамның жан-дүниесін жетілдіру 

мәселесін философиялық тұрғыдан зор білгірлікпен, жан-жақты да терең зерттеп, 

талдау жасайды. Оның бұдан мың жылдан астам уақыт бұрын айтылған 

кемеңгерлік ойлары бүгінге дейін маңызын жоғалтқан жоқ. 

Қорыта айтқанда әл-Фараби Шығыс пен Батыс мәдениетін жалғаушы алтын 

көпір. Аристотелдің еңбектерін Шығыс еліне тәржімәлап жалпы жұртшылыққа 

таныта білген ұлй тұлға. Фарабидің еңбегі арқылы шығыстық ғұлама ғалымдар 

ғылым саласында көптеген жетістіктерге жеткен. Орта ғасырлық философтар 

Фараби еңбегін негізге ала отырып зерттеулер де жүргізген. Бір сөзбен айтқанда 

әл-Фараби Шығыс пен Батысты жалғаушы дәнекер. 

 

Аннотация 

     Бұл мақалада екінші ұстаз атанған әлемге әйгілі Әл-Фарабидің  Шығыс пен 

Батыс мәдениетін жалғаушы тұлға екенін, қайта өрлеу дәуірінің көрнекті өкіл 

ретінде зерттеулер қарастырлған. 

В этой статье рассматривается всемирно известный человек аль-Фараби, который 

стал вторым учителем, как связующее звено между культурой Востока и Запада, 

а также видная фигура эпохи Возрождения 

Түйін сөз: шығыс, батыс, ренессанс, Фараби, Аристотель, қазақ жері, ислам 

ғұламасы. 

Ключевые слова: Восток, Запад, Ренессанс, Фараби, Аристотель, казахская 

земля, исламский ученый. 
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Абу Насыр әл-Фарабидің ғылым тарихына қосқан үлесі 

 

Тарих пәні мұғалімі Самуратова Ақжан Үсенқызы 

Түркістан қаласы, М.Әбенова атындағы жалпы орта мектебі 

 

Ортағасырлық ислам мәдениеті мен ғылымының алтын ғасырында өмір 

сүрген ұлы ойшыл, энциклопедист ғалым Әбу Насыр Әл-Фараби (870–950 жж.) 

өзінің артында бай философиялық мұра қалдырды. Әл-Фараби 200-ден астам 

философиялық және ғылыми трактаттардың авторы [1]. Оның ғылыми 
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ізденістерінің аясы философия, саясат, этика, музыка мен астрономияны 

қамтыды. Ғалымның маңызды еңбектеріне: «Ғылымдардың жіктелуі туралы сөз», 

«Ақыл туралы трактат», «Хаттар кітабы», «Бақытқа апаратын жол», «Ақыл мен 

тұжырымдама», «Ақылдың асылдары», «Қайырымды қала тұрғындарының 

көзқарастары туралы трактат», «Музыканың үлкен кітабы» және т.б. жатады. Ол 

көзі тірісінде ұлы ғалым Аристотельден кейінгі «Екінші ұстаз» атағына ие болды.  

Әл-Фараби бірқатар тілде еркін сөйлеген. Ұлы грек ойшылдары Платон мен 

Аристотельдің шығармаларын араб тіліне аударған. Оның көзқарастары 

Аристотельдің көзқарастарымен сәйкес келді. Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми 

мұрасы сан алуан салаларды қамтыды. Ол өз дәуірінде белгілі болған барлық білім 

салаларын зерттеді және одан әрі дамытты. Әл-Фарабидің ғылымға қосқан 

маңызды үлестерінің бірі – логиканы: идея мен дәлелдеу категорияларына бөлу 

арқылы зерттеуді жеңілдетті. 

Әл-Фараби өз заманының ғылымын 5 салаға бөліп қарастырды: тіл білімі, 

логика, математика, физика, азаматтық ғылым [2]. Оның әлеуметтік-

экономикалық проблемаларды көтерген, математика, философия туралы жазған 

трактаттары бүгінгі күнге дейін үлкен маңызға ие. Философиялық теорияның 

негізін салуда әл-Фарабидің еңбектері үлкен рөл атқарды. Оның математикалық 

трактаттары қазіргі математика ғылымының негізін қалады. 

Фарабидің әлеуметтік-этикалық көзқарастарының ішінде кемелденген тұлға 

тәрбиелеу мәселесі айрықша орынға ие. Адамның кемелдену идеясы – рухани 

жаңғыруды қуаттайтын идеялардың бірі. Бұл мәселе ортағасырлық араб-

мұсылмандық шығыс философиясы мен ғылымында кеңінен қарастырылды. 

Әл-Фараби адамгершілікке негізделген кемел адам туралы антикалық 

идеяларды дамытты. Ол адам мәселесін философиялық жүйенің өзегіне 

айналдырды. Фарабидің пікірінше, адам табиғаты кемелділікке ұмтылады, 

адамның ақыл-ойының мүмкіндіктеріне сену адамның кемелдігі, оның қадір-

қасиеті жеке адамның өмірінде, бүкіл қоғамның іс-әрекетінде қарышты дамиды 

деп сендірді. Адам табиғатының жетілуі, адам тіршілігінің үйлесімділігі алдымен 

оның рационалды, жақсы өмір сүруге ұмтылу қабілеттілігінде алдын-ала 

анықталады. Фарабидің пікірінше білім – адамның адамгершілік және 

интеллектуалдық қабілеттерін қалыптастырудағы басты нәрсе, ол шынайы 

адамгершілік пен бақытқа жетелейді. 

Әл-Фарабидің пайымдауынша, адамға екі нәрсе тән: алғашқысы табиғаттан 

алынады, кейінгісі ниеттен, яғни дұрыс ұйымдастырылған оқыту әдістемесімен 

басқарылатын оқыту мен тәрбиенің нәтижесі. 

Әл-Фарабидің адам туралы ілімінде үйлесімділік идеясы басым. Адам мен 

табиғаттың үйлесімі идеясын, жалпыға ортақ қатынас идеясын белсенді дамытты.    

Х ғасырда араб халифатында ғылым мен өнердің гүлденуі қоғамның рухани және 

мәдени өмірінің дамуына зор ықпал етті. Білімдерге ашықтық сол кезеңге тән 

қасиет болды. Мұнда философтар үлкен рөл атқарды. 
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Алғашқы араб философы әл-Кинди жаңашылдықты зерделеп, білімді 

саралап, оны кеңінен қолдануға шақырды. Оның пікірінше, «қажетсіз білім жоқ», 

парасатты адам барлық білімнен өзіне пайдасын ала алады деп сенді. 

Әбу Насыр әл-Фарабидің философиясында ең бастысы салт-дәстүрлерді 

шынайы ұстану ғана емес, сонымен қатар өздерінің философиялық мәселелері 

мен міндеттерін шешу тұрғысында сол дәстүрлерге сүйену қажеттігі айтылады. 

Әбу Насыр әл-Фараби өзіндік философиялық жүйені құрды. Әл-Фараби, Ибн 

Сина, Ибн Туфайл және Ибн Руш философиясында адам болмысының мәселесі 

қисынды қорытындыға келеді. Әбу Насыр әл-Фараби өзінің барлық еңбектерін 

адамға қатысты мәселелерге арнаған: оның білімі, білігі, ақиқатты іздеу маңызды 

мәселе болып табылды. Ол ғалам мен адамның құрылымы туралы үйлесімді 

түсінік берді. 

Әл-Фарабидің пікірінше адам өзінің іс-әрекетін біліп, моральдық 

қағидалардың мәнін түсініп, осы қағидаларды, имандылық принциптерін 

жетілдіруі керек деп есептеді. «Адам бойындағы адамгершілік пен адамгершілік 

қағидасы - утопиялық сананың альфа мен омегасы. Адамның моральдық 

принципін терең түсінусіз бірде-бір әлеуметтік жоба жасалмайды» деп 

пайымдады [3]. 

«Ақиқатты тану мен шынайы білім пайдалы» -деп сенді [4]. Әл-Фарабидің 

пікірінше, ақиқат оны мұқият зерттеп, негіздеген кезде орнықтырылады, бұл 

ақыл-ой әрекетін басқаратын диалектика ғылымын сенімді білімге бағыттайды. 

Табиғат заңдылығы бойынша адам шындыққа оқу мен дербес зерделеу арқылы 

қол жеткізеді. Ақиқатты тануда адам кемелдікке жетеді, өзін-өзі таниды, оның 

болмысының мәнін біледі, адамгершілік қағидаларын анықтайды. Әл-Фараби 

адамгершілік және ақыл-ой қабілеттерін адамды безендіретін эстетикалық 

құндылықтар ретінде қарастырды. Фарабидің ойынша, физикалық жетілудің, 

интеллектуалды дамудың және жоғары моральдық қасиеттердің үйлесімі - әдемі 

және кемел адамның белгісі. 

Сонымен, әл-Фарабидің пікірінше, адам өмірінің мақсаты мен мәні 

интеллектуалдық және адамгершілік жетілуде, ақиқатты тану мен түсінуде жатыр. 

Батыс Еуропа дерек көздеріне немесе XIX–ХХ ғасырларға дейінгі араб-

мұсылмандық деректерге сүйене отырып, оның философиясына ортақ біртұтас 

көзқарас айту қиын. Алайда, ғалымның идеялары арқылы қоғамның, оның рухани 

атмосферасы мен білімінің, ойлау тәсілдерінің және оның әлеуметтік 

маңыздылығының жаңғыруына әсері зор болды. Бұл араб-мұсылман мәдениетіне 

ғылыми ойдың эволюциясы мен оның әдіснамасының әсері болды. Оның 

бастауында ғылымға және адамның әлемді және өзін-өзі тану әдістемесіне 

қомақты үлес қосқан адамзаттың прогрессивті ойшыл ғалымы әл-Фараби тұрды 

[5]. 

Әл-Фарабидің көзқарастарында барлық мәдениеттерге ортақ жалпы 

адамзаттық құндылықтар көтерілді. Бүгінде әл-Фарабидің көптеген ойлары қайта 

сараланып жатыр. Олар оның философиялық пайымдауының тереңдігіне еніп, 



128 

 

өткенді қазіргі уақыт тұрғысынан қайта қарастыруға, сонымен бірге адамзаттың 

жалпыға ортақ тәжірибесі тұрғысынан қайта қарастыруға мүмкіндік береді. 

Әбу Насыр әл-Фараби мұрасын зерделеу бізді ислам әлемінің көптеген 

ойшылдары мен философтары армандаған идеалды қоғам салтанатына бір қадам 

жақындатады. 

Аннотация 

Бұл мақалада әл-Фарабидің ортағасырлық араб-ислам философиялық 

ғылымына қосқан үлесі баяндалған. Әбу Насыр әл-Фараби өз заманының ірі 

философы және ғалымы болған. Ол Фараб пен Бұхарада білім алып, кейін 

Бағдатқа барып, онда ұзақ уақыт жұмыс істеді. Осы уақыт аралығында әл-Фараби 

бірнеше тілдерді, сонымен қатар білім мен технологияның әр түрлі салаларын 

жетік меңгерді. Әл-Фарабидің ғылымға қосқан маңызды үлестерінің бірі - 

логиканы екі категорияға бөлу арқылы зерттеуді жеңілдетті. Ол ғылымды 5 үлкен 

салаға бөлді: тіл білімі, методология, математика, физика және азаматтық ғылым. 

Әл-Фараби 200-ден астам философиялық және ғылыми трактаттардың авторы. Ең 

маңызды еңбектері: «Жіктеу туралы сөз», «Хаттар кітабы», «Ақыл туралы 

трактат», «Ақыл мен тұжырымдама», «Музыка туралы үлкен кітап» және т.б. 

Оның ғылыми еңбектері философиялық теорияны дамытуда үлкен рөл атқарды, 

көптеген ғылымдардың қалыптасауына үлес қосты. Оның психология мен 

метафизикаға арналған кітаптары ғалымның ұзақ жылдық тәжірибесіне 

негізделді. Физикада әл-Фараби вакуумның бар екенін дәлелдеді. 

Түйінді сөздер: Әл-Фараби, ғылым, ойшыл, философия, араб, адам, трактат. 

 

Аннотация 
Эта статья описывает вклад аль-Фараби в средневековую арабско-исламскую 

философскую науку. Абу Наср аль-Фараби был величайшим философом и 

ученым своего времени. Он учился в Фарабе и Бухаре, а затем уехал в Багдад, где 

работал долгое время. За это время аль-Фараби свободно говорил на нескольких 

языках, а также проявил себя в различных областях образования и технологий. 

Одним из важных вкладов аль-Фараби в науку является упрощение изучения 

логики путем разделения его на две категории. Он разделил науку на 5 широких 

областей: лингвистику, методологию, математику, физику и гражданские науки. 

Аль-Фараби является автором более 200 философских и научных трактатов. 

Наиболее важные работы: «Слово о классификации», «Книга букв», «Трактат о 

разуме», «Ум и понятие», «Большая книга о музыке» и другие. Его научные труды 

сыграли ключевую роль в развитии философской теории и способствовали 

формированию многих наук. Его книги по психологии и метафизике основаны на 

многолетнем опыте ученого. В физике аль-Фараби доказал существование 

вакуума. 

Ключевые слова: Аль-Фараби, наука, мыслитель, философия, арабская, 

человек, трактат. 
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Шығыс ренессанс кезеңіндегі Әбу Насыр Әл-Фараби мұрасының 

Еуропаның қайта жандануына әсері 

 

Тарих пәні мұғалімі Утепбергенова Гулназ Шерметқызы 

Түркістан қаласы, Хамза атындағы №2 жалпы орта мектебі 

 

Орта ғасырларда адамзат білімінің молайып, ақыл-парасатының жетілуіне 

орасан зор еңбек сіңірген ғұламаларының бірі-қазақ топырағынан шыққан 

данышпан перзенті Әбу Насыр әл-Фараби. 

Әбу Насыр әл-Фараби - Әбу Насыр Мұхаммад ибн Тархан ибн Узлағ әл-

Фараби (870 ж., Отырар қаласы – 950 ж., Сирия, Шам) – ұлы ғалым, ойшыл 

философ, математик, астролог, музыка теоретигі. Әскербасының отбасында 

дүниеге келген. Әбу Насыр Әл-Фараби – түркі ойшылдарының ең атақтысы, ең 

мәшһүрі, Оның заманы «Жібек жолы» бойындағы қалалардың, оның ішінде 

Отырардың экономикасы мен мәдениетінің дамыған кезіне дәл келеді. Әбу Насыр 

Әл-Фараби Орта Азия, Парсы, Ирак, араб елдері қалаларына жиһанкездік 

сапарлар жасап, тез есейді. Ол жерлерде көптеген ғұламалармен, ойшыл-

ақындармен, қайраткерлермен танысып, сұхбаттасты. Тарихи деректер бойынша 

70-ке жуық тіл білген. Шығармаларында көне грек оқымыстыларының, әсіресе, 

Аристотельдің еңбектеріне талдау жасады (Аристотельдің «Метафизика», 

«Категория», «Бірінші және екінші аналитика» сияқты басты еңбектеріне 

түсіндірмелер жазған). Болашақ ғалым алғашқы сауатын туған жерінде өз тілімен 

ашса да, 12 -16 жас шамасында керуенге ілесіп, білім іздеп Бағдатқа кетеді. Әбу 

Насыр Әл-Фараби Бұхара, Мерв, Бағдат, Рей, Каир, Алеппо, Шам, қалаларында 

болды [1].  
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Әл-Фарабидың ғылыми қызметі ортағасырлық араб мұсылман мәдениетінің 

гүлденген дәуіріне яғни Х ғасыр мұсылман Ренесансына сәйкес келеді. Әлем 

Ислам және Батыс өркениетінің текетіресі қауіпі алдында тұрғанда Ислам 

мәдениетімен астасатын экстремистік және лаңкестік көңіл күй үдеп келе жатқан 

кезде ұлы философтың мұрасы адамзаттың түрлі көзқарасын шешуге көмек бере 

алады.  

Әл-Фараби шығармашылығы, оның ішінде саяси-әлеуметтік философиясы 

Платон, Аристотель сияқты ірі ойшылдардың концепциялары негізінде құрылған. 

Фараби шығармашылығының басты мәні: Батыс пен Шығыс мәдениеттерін 

тоғыстыру болды [2].   

Еуропада XIV–XVII ғасырларда болған Ренессанс немесе Қайта өрлеу кезеңі 

көптеген ғылым білім саласында ірі жетістіктер алып келгендігін білеміз. 

Дегенмен тарих парақтарын арта парақтасақ, Еуропада XIV–XVII ғасырларда 

болған Ренессанс кезеңінен алдын Шығыс Ренессансының талай елдерді 

қамтыған және 500 жылдан артық өркендеген типі мұсылмандық мәдени өрлеу 

дәуірі Батыстан әлде қайда бұрыныра-ақ болғанның күәсі боламыз. Оны әл-

Кинди, әл-Фараби, ибн-Сина, Фирдауси, Ж.Баласағұн, Қожа Ахмет Иассауи, 

Омар Хайям сияқты ғұламалардың мол мұрасымен дәлелдей аламыз. Әсіресе, көзі 

тірісінде-ақ, «Екінші ұстаз» атанған Әл-Фараби араб әлеміндегі аристотелизмді 

шынайы философиялық жүйеге айналдырды.  

Әл-Фарабидың 160-қа жуық философиялық және ғылыми трактаттары 

Шығыс ренессанс кезеңінің ірі мұрасы болуымен қатар, Еуропада Ренессанс 

кезеңінің басталуына  жоғары дәрежеде әсер еткен.  Оның еңбектері еуропалық 

Ренессанстың өрлеуіне үлкен ықпал етті. Фараби Шығыс пен Батыстың ғылымы 

мен ежелгі мәдениетін табыстыруда зор рөл атқарды [3]. 

Биыл ұлы ойшыл Әбу Насыр Әл-Фарабидың 1150 жылдық мерейтойы 

аталып, елімізде ұлы ойшылдың ғылыми мұрасын зерттеу мақсатында көптеген 

ғылыми теориялық конференциялар ұйымдастырылып жатыр.  

ҚР Ұлттық музейінде өткен «Қазақстан: ежелгі мәдениеттер тоғысы» атты 

дөңгелек үстел барысында ақын, қоғам қайраткері Олжас Сүлейменов 

«Еуропаның қайта жандануына әйгілі ойшыл Әбу-Насыр әл-Фарабидің еңбектері 

көмектескенін үнемі ескертіп отыру қажет» деген пікір айтты. «VII ғасырда 

арабтар Гибралтар бұғазы арқылы өтіп барып, Испанияны басып алды, сол жерде 

тұрақтады. Сондықтан олар Испанияның да, жалпы Еуропаның да мәдениетіне 

көп жаңалық енгізді, біздің әл-Фараби бабамыз да олардың қатарында. Оның 

еңбектері XI ғасырда араб тілінен латыншаға аударылды. Олар қандай еңбектер 

еді? Олар ежелгі гректер Аристотель мен Платонның еңбектері болатын. Еуропа 

ол кезде Аристотельді де, Платонды да, ежелгі гректердің мәдениетін де 

білмейтін. Өйткені онда христиан фундаментализмі болды, барлық ұлы 

ойшылдардың еңбектері жойылған еді», - дейді О.Сүлейменов. Оның айтуынша, 

ежелгі грек ойшылдарының кітаптары сол кезде тек Бағдатта ғана сақталған. 

Оларды әл-Фараби араб тіліне аударған болатын. «Міне, сол кітаптар ХІ ғасырда 



131 

 

Гранада мен Кордоваға жетеді. Сол жерде оларды латын тіліне аударады. Сосын 

Аристотель мен Платонның кітаптары күллі Еуропа бойынша жасырын түрде 

тарап кетеді. Осылайша қайта жандану - яғни ренессанс дәуірі басталды», - деп 

атап өтті [4]. Ақынның айтуынша, осылайша ұлі ойшыл әл-Фараби және жалпы 

араб мәдениеті қазіргі батыс өркениеті иек артып келе жатқан құндылықтардың 

қайта жандану дәуіріне өлшеусіз серпін берді. О.Сүлейменовтың бұл пікірімен 

толық келісе отырып, тарихты зерделей келе Әбу Насыр Әл-Фараби ең алғаш рет 

музыканы математикалық негізде жүйелеп, оны ғылымның бір бағыты ретінде 

көрсеткен. Рим империясы кезінде бұл ғылымды мойындамады, сонымен бірге 

Аристотельдың еңбектері шеттетіліп қалды. Араб халифаты қатты дамып тұрған 

кезде Аристотель еңбектерін зерттеп, зерделеп, үлкен деңгейге көтерген 

ғалымдардың бірегейі Әл-Фараби еді. Танымал Еуропалық Ұлы Альберт, Фома 

Аквинский секілді әйгілі ортағасырлық философтар өздерінің теориялық 

зерттеулерінде Әл-Фарабидың еңбектеріне сүйенген. Роджэр Бэкон және өзге де  

жаңа заманның ірі ғалымдары Бенедикт Спиноза, Фрэнсис Бэкон, Томас Гоббс 

сол уақыттағы Еуроцентризмге қарамастан бұл ғалымдар ислам мәдениеті мен 

ғылымын мойындаған. Жалпы философияның дінге жұмыс жасауы Еуропада 

ғылымның дағдарысына алып келді. Тек ХІV–XV ғасырларда Еуропалық 

ойшылдар өздерінің адасқандарын мойындады. Ал Аристотель мен Платонның 

және өзге де грек ғалымдарының идеяларына қайта оралу сол дағдарыстан шығуға 

мүмкіндік берді. Сол кездеге кейбір ғалымдардың ойынша Әл-Фарабидың 

еңбектері Еуропаны қайта өрлеу дәуіріне Ренессанс дәуіріне алып келді. Әл-

Фарабидың шығармашылығы Шығыс пен Батыс мәдениеттерінің бірлігі мен 

түсіністігінің шын мәнінде символы болды.  

Әл-Фараби Аристотельдің ғылыми мұрасын жәй ғана насихаттаушы ғана 

емес, оны творчестволықпен ілгері дамытқан, жаңа пікірлермен байытқан ғалым. 

Бір ғана мысал. Егер Аристотель жан ғылымы саласына бір ғана еңбек жазса, әл-

Фараби жеті трактат жазған («Жанның мәні туралы», «Түс көру туралы сөз», 

«Жан туралы», «Ақыл және ұғым», «Ересектердің ақылы туралы сөз», «Жас 

өспірімдердің ақылы туралы сөз», «Темпераменттер туралы»).  

Әль-Фараби өзінің философиялық жүйелі ойларымен, ғылым тарихында, 

логика, музыка теориясы, астрология, теоретикалық медицина, математика, 

мемлекет іліміне қатысты өзінің жарқын ойларын таныта отырып әлемдік 

ғылымға өзіндік ізін қалдырды. Оның ойлары ибн Сина және ибн Рушд сияқты 

кейінгі философтармен жалғастырылып, Спиноза философиясына және ол 

арқылы француз философиясына айтарлықтай өз ықпалын тигізді. Демек, әл-

Фараби философиясы тек Орта және Таяу Шығыстағы әлеуметтік-философиялық 

идеялардың дамуына әсер етіп қоймай, Батыс Еуропаға да өз ықпалын тигізді деп 

айта аламыз. Академик М.М.Хайруллаев айтқандай, «әл-Фараби философиясы 

Ибн Баджа, Ибн Туфейль және Ибн Рушд секілді аса көрнекті ғалымдарды 

дүниеге әкелген XI–XIII ғ.ғ. «араптық» Испания және Солтүстік Африкадағы 

алдыңғы қоғамдық-философиялық ойлардың дамуына шешуші ықпалын тигізді».  
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Белгілі философ Ибн Баджа (XI ғ. аяғы – 1138 ж.) әл-Фарабидің бірсыпыра 

идеаларын дамытты. Оның индивидтің мінезін кемелдендіруі мен бақытқа жету 

жолдары баяндалған «Жалғыз өмір сүру салты туралы» атты басты еңбегі әл-

Фарабидің әсерімен жазылған.  

Әл-Фараби философиясы мен логикасы Ибн Туфейльге де (1110-1185 жж.) 

әсер етті, «Хай және Якзан ұлы туралы роман» деген еңбегінде ғылыми ойдың 

дамуына әсерін көрсетеді. Әл-Фараби есімі көптеген еуропа елдеріне ертеден 

танымал болып, ХII–ХIII ғғ. өзінде-ақ оның философиялық трактаттары ежелгі 

еврей және латын тілдеріне аударылды. Бірақ әл-Фараби мұрасын жүйелі әрі 

нақты зерттеу оның трактаттарының мәтіні мен аудармаларын басып шығарумен 

қатар зерттеу жұмыстары ХVIII-XIX ғғ. ортасында шыға бастады. Ортағасырлық 

Еуропа классикалық ежелгі грек фиолософиясымен көп жағдайда әл-Фараби 

еңбектері арқылы танысты. Тек XII ғ. кезінде оның «Ғылымдар классификасы» 

деген еңбегі латын тіліне екі рет аударылды. «Альфарабиуса» – «Сананың мәні 

туралы», «Сұрақтар негізі» және Аристотельдің «Физика», «Поэтика» еңбектеріне 

түсініктемелері, «Бақыт жолы туралы» және логикаға байланысты трактаттары 

мен басқа да еңбектері XII ғ. бастап XVII ғ. дейін латын тіліне бірнеше рет 

аударылды. Әл-Фарабидің кейбір трактаттары осы күнге тек латын тіліндегі 

аудармалар арқылы жетті, ал араб тіліндегі кейбір қолжазбалары өкінішке орай 

сақталмаған [5].  

Әл-Фараби талапкер шәкірттерді білім-ғылымды игеруге шақырып қана 

қоймай, өз заманындағы ғылымдарды қандай ретпен, қандай мазмұнда, қандай 

әдістермен оқу, оқыту қажеттілігін шешіп беруге тырысады. Осындай аса 

маңызды педагогикалық проблеманы шешуге арналған еңбегі «Ғылымдар 

классификациясы» т.б. аттармен Шығыс пен Батыс елдерінде мәлім болып, 500 

жыл бойы мектептерде ғылым бастамалары жөнінен негізгі бағдарламалық 

жетекші құрал болған. Ол сонау XІІ ғасырдың өзінде-ақ арабшадан латын тіліне 

екі рет аударылған. Біздің пікірімізше, бұл еңбек кейіннен Еуропада пансофия деп 

аталған, «баршаға барлық ғылымды игертуді» мақсат тұтқан дидактикалық 

қозғалыстың Шығыстық бастамасы, алғашқы варианты болып табылады [6]. 

Фараби ғылымдарды метафизикалық, математика және физикалық ғылымдар 

деп үшке бөлді. Оның бұл әдісі Еуропалық білім адамдары тарапынан да 

қабылданды. Математикалық тәсілдерді пайдалану арқылы музыкалық 

дыбыстарды тұңғыш рет қағаз бетіне түсіріп, нотаны алғаш дүниеге келтірді. Ол 

тәжірибе жасап, ауадағы тербелістердің толқын ұзындығына сәйкес азайып, 

көбейгенін анықтады. Осы жаңалықпен ол музыкалық аспаптар жасаудың қажетті 

ережелерін тапты. Ол тек музыка теориясын ғана емес музыкалық аспаптарды да 

қолдан жасап, сол аспаптарда керемет ойнайда білген екен. Қазақ домбырасын 

дүниеге келтірген асқан музыка зерттеушісі ұлы бабамыз Әбу Насыр әл-Фараби 

десек біз қателеспеген боламыз [7]. «Музыканың ұлы кітабы» еңбегінің Автордың 

дидактикалық үлкен бір жаңалығы бұл оқулыққа музыка ғылымының 
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методологиялық, методикалық, тарихи мәселелерін қамтыған үлкен кіріспе 

тарауын беру болып табылады [6].  

Медициналық шығармалар мен математикалық трактаттар, астрономиялық 

кестелер мен түрлі тілден (ең алдымен антикалық) аударылған араб аудармалары 

Батысқа жетіп, жүз жыл бойы орасан зор абыройға ие болды. Батысеуропалық 

әдебиеттің дамуында да Шығыстың рөлі айрықша. 

Медицина саласында жұмыс істейтін Фараби де түрлі дәрі-дәрмектер туралы 

кітаптар жазды. Медицина саласындағы зерттеулерінде ол дененің сау болуы 

үшін не істеу керектігін зерттеп, осы бағытта медицина ғылымының жеті 

қағидаларын айқындады. Ол адам ағзасындағы барлық ағзаларды тануға, 

аурулардың түрлерін білуге және дәрі-дәрмектер туралы толық мағлұмат алуға 

басымдық берді.  

Фараби Құранға және көптеген көзқарастарға негізделген хадистерге сену 

қағидаларынан бөлек. Оның көзқарастары мен пікірлеріндегі қателіктер мен 

бұрмаланулар Исламның ұлы ғалымдарының, әсіресе Имам-Ғазали мен Имам 

Раббанидің кітаптарында нақты түсіндірілген. Фараби философиясы – 

Аристотель философиясына негізделген ұтымды философия. Фарабидің 

пікірінше, ғаламдағы тіршілік иелерін жақсы білетін және өмір үшін дұрыс 

мағыналар жасаған адам Құдайға жетудің жолын тапты. Сондықтан ол нағыз 

философтар арасында ешқандай келіспеушілік болмайды деп санайды. Исламның 

ұлы ғалымдары мен философтары Ибн Мискейех, Ибн Сина және Ибн Рушд оның 

жолымен жүріп, ойларын дамыта түсті. 

Қорытындылай келе, Шығыс ренессансы кезеңіндегі әл-Фарабидің 

қалдырған мұрасы Шығыс ренессансының тұп қайнары мен негізі болды. Әл-

Фараби тек аудармашы және түсініктеме беруші ғана болған жоқ. Ол өзінің 

философиялық трактаттарын араб тілінде дүниеге әкелді. Осылайша грек 

философиясы арабша дыбысталды. Бұл өте маңызды. Осының арқасында ол 

өзінің философиялық трактаттарын араб тілінде жазды. Ол араб философиясы 

сөздігінің тууына және оның әрі қарай дамуына өте көп әсер етті. Әл-Фараби 

өркениет философы ретінде бүкіл адамзатты ұлты мен дініни ұстанымына  

қарамастан ең жақсы өмір сүру үшін жанжалмен соғысудан бас тартып күш 

біріктіруге шақырады. 

Аннотация 

Әл-Фарабидің еңбектері күні бүгінге дейін өз мән-маңызын жоғалтқан жоқ. 

Әл-Фарабидің мемлекет, ел басқару жөніндегі тұжырымдары, әлеуметтік-

этикалық саяси көзқарастары бүгінгі қоғам үшін де айрықша маңызды. Оның 

еңбектері еуропалық Ренессанстың өрлеуіне үлкен ықпал етті.  

Труды Аль-Фараби не утратили свою ценность и по сей день. Утверждения 

об управлении народа и государства, социально-этические политические взгяды 

Аль-Фараби имеют огромное значение в нашем обществе. Его труды оказали 

большое влияние в развитии Европейского Ренессанса.  
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Түйінді сөз: Әл-Фараби, Аристотель, Ренессанс, Шығыс, Еуропа, 

философия, өркениет. 
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              ВЕЛИКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ ВОСТОКА – АБУ НАСР АЛЬ-ФАРАБИ 

 

Усенбеков Марат Кабылханулы  

Методист истории и право 

«Методический центр Туркестанской области» 

  

 

Человек стал человеком благодаря разуму. 

(Абу Наср аль-Фараби) 

  

 

В наступившем году все прогрессивное мировое сообщество будет отмечать 

1150-летие гения Востока – Абу Наср аль-Фараби. Деятельность этого человека 

действительно достойна высокого уважения и  поэтому за право называть его своим 

соотечествеником до сих пор спорят с докозательствами немало стран и народов. Во 

всяком случае, совершенно ясно, что он родился на казахской земле. Кто же он на 

самом деле? Хотя много книг и статьи посвящены ему, мне бы хотелось бы не много в 

кратце рассказать о нем в своей статье. 
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Будущий ученный-энциклопедист Абу Наср аль-Фараби был выходец из 

привилегированных слоев тюрков (полное имя Абу-Насыр Мухаммад Ибн-Мухаммад 

Ибн-Тархан ибн-Узлаг аль-Фараби ат-Турки) и родился в 870 в городе Фараб, в городке 

Весидж (ныне Отрарский район Туркестанской области). В средневековых источниках 

городище Отрар упоминается как Тарбанд, Турар, Турарбанд, а в арабских Барба-

Фараб. Поэтому великого ученого прозвали аль-Фараби, то есть Абу-Насыр из Фараба. 

Аль-Фараби выделялся среди своих сверстников своей любознательностью к 

наукам. Изучая научные трактаты, написанные на арабском, персидских и греческих 

языках в средневековых городах как Отрар, Бухара, Багдат, Мерв, Дамаск, Египет, 

Халеб, Каир, Шаш, Нишапур, Самарканд и Ташкент у ученого сформировались 

собственные научные взгляды на миро создания.  

Абу Наср аль-Фараби в своих трактатах упоминает о себе: – «Я день и ночь не 

спал, пока твердо не усвоил все науки». Говоря о его кругозоре знании как «человек-

энциклопедия», исследователи утверждают, что легче перечислить то, что он не 

изучал. Количество его трактатов дошедших до наших времен, в пределах от 80 до 130. 

Его труды вошли в «Золотой фонд» мировой литературы.  
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Вышеперечисленные труды оказали большое влияние на формирование научных 

взглядов ибн Сина, ибн Баджу, ибн Туфайля, ибн Рушда, а также на философию и 

науку средневековой Западной Европы. Ему приписывается создание Отрарской 

библиотеки и основоположником арабоязычного перипатетизма. 

За его феноменальные способности в области изучения лингвистики (по мнению 

некоторых исследователей он владел более 70 языками), астрономии, логики, теорию 

музыки и математики, социологий и этики, медицины, психологии, философий, право 

и другие науки Аль-Фараби был признан как «Второй учитель» («Муаллим ассана»)  

после Аристотеля.  
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Мыслитель Востока – Абу Наср аль-Фараби умер в 950 году в Дамаске. Казахский 

народ гордится великим земляком как аль-Фараби. В честь аль-Фараби назван 

Национальный университет в Алматы, а также названы улицы, торговые центры, и 

возведены множество великолепных скульптурных памятников. По заказу акима 

Туркестанской области и при поддержки Туркестанского областного Проектного 

офиса «Рухани жаңғыру» 12 апреля 2019 году состоялась презентация анимационного 

мультипликационного фильма «Оқсыз оқиғасы» снятый КГУ «Оңтүстікфильм» 

совместно с киностудией «САК», созданный в 3Д формате. Автор сценария – 

Бакытжан Кулжабай описал картину средневековой жизни в городище Отраре в лице 

юнного героя Абу Наср аль-Фараби. Для зрителей юнного вовраста, мультфильм 

является объектом подражания и воспитания таких человеческих качеств как героизм, 

мужество, храбрость и любовь к своей Родине. 

В рамках Программы Первого Президента «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания» и «Семь граней Великой степи» предусмотрен проект 

«Архив 2025 год». Благодаря которому ученые Казахстана будут проводить 

широкомасштабное исследование «белых пятен» в архивах разных стран, собирая 

важные информации великих мыслителей прошлых столетии.  

В этом году в честь знаменательной даты 1150 летию Великого мыслителя – 

Востока Абу Наср аль-Фараби запланировано множество мероприятии в разных 

ведомствах государственных учреждениях, в целях пропаганды историко-культурного 

наследия казахского народа. Которые непосредственно повлияют на патриотическое 

воспитание подрастающего поколения с чувством гордости за свою страну.  

В этом году в честь знаменательной даты 1150 летию Великого мыслителя – 

Востока Абу Наср аль-Фараби и в целях пропаганды историко-культурного наследия 

казахского народа, запланировано множество мероприятии в разных ведомствах 

государственных учреждениях. Которые непосредственно повлияют на 

патриотическое воспитание подрастающего поколения с чувством гордости за свою 

страну.  

 

Список литературы: 

1. Добродетельный город. Философские трактаты: собр. соч. в 4-х кн. / Абу Наср аль-

Фараби; Междунар. клуб Абая, 2014. - (Б-ка журн. "Аманат"); 

2. Книга букв/ Абу Наср аль-Фараби; ст. К. Х. Таджиковой; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы 2013.- 220, [2] с.; 

3. Математические трактаты/ Абу Наср аль-Фараби; АН КазССР, Ин-т философии и 

права, Ин-т математики и механики. - Алма-Ата: Наука, 1972.- 321, [3]с.; 

4. О разуме и науке /Абу Наср аль-Фараби; АН КазССР, Ин-т философии и права. - 

Алма-Ата: Наука, 1975.- 112, [2] с.; 

5. Философские трактаты/ Абу Наср аль-Фараби; АН КазССР, Ин-т философии и 

права; [редкол.: Ш. Е. Есенов (отв.ред.) и др.].- Алма-Ата: Наука, 1972.- 429, 

6. Социально-этические трактаты/ аль-Фараби; АН КазССР, Ин-т философии и права. 

- Алма-Ата: Наука, 1973.- 398, [2] с.; 



138 

 

7. Трактат о религии / Аль-Фараби Мировозрения - Мышления - Логика - Методы - 

Аристотель. - 2ое изд.- Бейрут: Мешхет, 1991.- 117с. 

 

Химия ғылымының ұлы ойшылы –Әл Фараби 

 

 Керимбекова Айгерим Ахатовна  

Облыстық әдістемелік орталығының химия пәні әдіскері  

Тажбанова Гулжан Рантаевна 

Мақтаарал ауданы, С.Рахымов атындағы №4 жалпы  орта мектебі 

 

         Тарихи санасы қалыптасқан қоғамның мемлекеттік идеологиясының 

негізі берік болатыны бәрімізге белгілі жағдай. Елбасының «Ұлы Даланың 

жеті қыры» мақаласында көтерілген құндылықтар халқымыздың тарихи жады 

мен ұлт руханиятының шыңдалуына және әлемдік өркениет кеңістігінен қазақ 

халқының орны мен рөлін анықтауға бағытталған. Онда Ұлт көшбасшысы 

қазақ тарихының тұтас бір түркі әлемі кеңістігінде дамып келе жатқанына 

назар аударып, дүниежүзілік өркениеттер тарихындағы қазақ тарихы мен 

мәдениетінің аса маңызды рөлін дәл көрсетіп берді. Бұл қазақстандықтардың 

тарихи санасын жаңғыртудағы тың стратегиялық бағыт болды. Себебі, 

тарихты жасайтын тұлғалар. Ұлы Далада салтанат құрған қағанаттар мен 

ұлыстардың құрылуы мен қалыптасуы және өркендеуі, мықты мемлекетке 

айналуы мемлекетті басқарған басшылардың харизматикалық тұлғасына 

байланысты болғанын біз жоққа шығара алмаймыз. Мысалы, халықтың тарихи 

жадында түркі қағанаттары мен мемлекеттерінің даңқты қағандары мен 

батырлары, ақылгөй даналары  Әл-Фараби және басқаларының есімдері 

мәңгілік қалған. Адамзат тарихының барлық кезеңдерінде өзінің қоғам 

игілігіне сұранысын жоғалтпайтын ғұламалар тарихта өте сирек. Солардың 

ішіндегі ерекше тұлға – адамзат білімінің молайып, ақыл-парасатының 

жетілуіне орасан зор еңбек сіңірген ғұламалардың бірі – қазақ топырағынан 

шыққан, халқымыздың данышпан перзенті Әбу Насыр Мұхаммед ибн 

Мұхаммед ибн Тархан ибн Ұзлағ әл-Фараби болды. Әбу Насыр Әл-Фараби 

адамзатқа ортақ  игілік – ғылымға, ғылыми танымға еңбек еткен. Оның Шығыс 

пен Батыс ғылымына бірдей дәреже де мойындалуы Әбу Насыр әл-Фараби 

бабамыздың бүгінгі тәуелсіз елінің ұрпақтарына қалдырған мұрасы әлі күнге 

дейін үлгі болып келеді.  

  1971 жылы Мәскеуде өткен халықаралық конгрестің мәжілісінде әл-

Фарабидің ЮНЕСКО ауқымында 1100 жылдық мерейтойын өткізу мәселесі 

қозғалған кезде бүкіл әлем ғалымдарын таңдандырған оқиға болды. Батыс пен 

Шығыс ғалымдарының бәрі араб ғалымы деп білетін әйгілі Әбу Насыр әл-

Фараби арабтың да, түріктің де ғалымы емес, қазақтың тікелей бабасы болғаны 

бұлтартпастай дәлелденген еді. Бұл оқиға тек ұлы ғұламаның өмірі мен еңбегін 

тереңдеп білумен қатар, дүниежүзі зерттеушілері әлемде қазақ деген ұлт бар 

екенін, тіпті бүкіл адамзат өркениетінің бір бастауы көне қазақ жерінен 
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таралғанын мойындап, таңғалысты. Сонда әл-Фарабидің қазақ бабасы екенін 

әлем ғалымдарына мойындатқан қазақ жұрты ғана емес, сол кезеңдегі Кеңес 

Одағы ғалымдары мұндай ірі зерттеуді жүргізген тарихшы , рухани саланың 

ғалымдары емес,  геолог ғалым Ақжан Машани  болды. [Мырзахан Ахметов 

АГУ қоғаммен байланыс жөніндегі бөлім бастығы «Әл –Фарабиді ұлықтаған 

ұлы ғалым»] 

Химиялық алғашқы мәліметтер, жеке химиялық процестерді жасай білу 

ерте заманнан бері белгілі. Химия да, басқа ғылымдар сияқты адам қоғамының 

материалдық мұқтажын өтеуден өсті. Мұнда да, басқа ғылымдардағыдай, 

практикалық білім теориядан бұрын туды. Іс жүзінде керекті жеке бір 

химиялық процестерді ашып, керегіне пайдалану алғашқы қауым кезінде ақ 

болған, мысалы, біздің жыл санауымыздан 3000 жыл бұрын Месопатамияда 

кеннен темір, мыс, күміс, қорғасын алған, ал 1200 жыл бұрын Қытайда түрлі 

химиялық заттарды алып отырған. Ұзақ кезеңдер бойы химия ғылымы 

алхимия өнерінің шырмауында болды.Расында, алхимия өнерін дербес ғылым 

ретінде қарастырған әрі оның өз заңдылықтары болатынын дәлелдеген 

ағылшын ғалымынан 7 ғасыр бұрын Қазақ жерінде дүниеге келген, әлем 

халықтарына “Екінші Ұстаз” ретінде белгілі Әбу Насыр әл — Фараби болатын. 

Сонау мәдениеті өрлеген Месопатамия,Қытай,Грек  Араб халифатының 

тұсында  алхимия өнер ретінде жоғары бағаланды.Осы кезеңде бұл өнер 

ерекше даму жолына түсіп Ибн Хайан (721 – 815 ж.), әл – Рази (866 – 925 ж.), 

Ибн Сина (980 – 1037 ж.) секілді атақты ғалымдар жемісті еңбек етті. Алхимия 

бұл өлтірмейтін ғажайып затты немесе сиқырлы философиялық тасты 

іздеуден басталды. Алхимияны сол кездің ғалымдары бір металды бір металға 

қосу арқылы алтын алу ісіне пайдаланды. Ол кездің ғалымдары қазіргідей 

жасаған тәжірибелерін жария етпей, керісінше өте құпия сақтады. Әр ғалым өз 

пайдасын ойлап күні түні өз зертханасында зерттеулер жүргізді. Әсіресе бұл 

өнер араб халифатында қанатын кеңге жайды, әрі зор табыстарға да жетті. 

Тіпті Алхимия 4 құпия ғылымның қатарына кірді. Бүгінгі таңда ғылымның қан 

тамырына айналған химия сол кездердегі алхимияның жемісі. Осынау 

болашағы бұлыңғыр болған, сенің еңбегіңе ешқашан кепілдік бермейтін бұл 

өнер жолында барлығы бірдей табысқа жетіп, байлыққа белшесінен батпады. 

Тек саны саусақпен санарлық алхимиктер ғана қара металды жылтыраған 

алтынға айналдыруға қолы жетті. Бірақ бір өкініштісі алтынға айналған қара 

метал аз ғана уақытқа алтынның қасиетін сақтады, содан соң қайта баяғы 

қалпына келетін. Бірақ мұндай жолды таңдаған алхимиктер қатты қателескен 

болатын.  

Сол жылдардың бірінде Фараби  Халифаттың астанасы Бағдат 

шаһарында тұрып жатқан болaтын. Шаһар халқы Фарабиді ерекше қадірлеп, 

“Ғалымдардың ғалымы, Даналардың көшбасшысы” — деп дәріптейтін. Бір 

күндері шаһардың озық ойлы ғалымдары, бұл өнерден талай опық жеп, нала 

болған саудагерлері келіп Фарабиден бұл өнердің дұрыс не бұрыстығын 

анықтап беруін өтініп сұрап келеді. Ол өз замандастарын бұл өнер туралы 
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барлық халықтар білетіндей, түсінетіндей кітап жазуға уәде беріп, шығарып 

салады. 

Міне, осы кезден бастап бұл өнерді зерттеуге мықтап ден қоя бастайды. 

Күтпеген сұрақтың қойылуы әрине мәселенің маңызды болып бара жатқанын 

байқатты. Енді Фараби тек кітап ақтарып ойланумен айналыспай, керісінше 

алхимиктердің жасаған тәжірибелерін жасап, олардың көрген қиындықтарын 

өзі де басынан кешірді. Ол олардан бөлек өз алдына жаңалық ашуға ұмтылды. 

Бірақ ол осы талпыныстарымен “Алхимияның алтын заңын” жазып жатқанын 

өзі де байқамаған болатын. Ол ертелі кеш темір металдың қасиеттерін 

зерттеумен айналысты. Себебі алхимиктер осы бір металдың ерекше 

қасиеттерге ие екендігін үнемі айтатын. Былайша ойланып қарасаң дүниенің 

тірегі оның мықтылығында. Ал мұндай қасиетті темірден көруге 

болатын.Тіпті оны айтпағанның өзінде қасиетті Құран Кәрімдегі елу жетінші 

сүре “Темір” деп аталуы да тегіннен тегін емес екендігін аңғартатындай. 

Ғалымның күндіз-түні кітап ақтарып, күні бойы зертханасының көк түтініне 

тұншығып еңбектенуі жалғыз ғана мақсат үшін еді. Ол мақсат адасқан  

адамзатқа ақиқат ғылымның жолын көрсету болатын. Мұның барлығы қазіргі 

химияның дамуына жол ашқан ерен еңбек болатын. Ол бір айдан астам уақыт 

бойы қарт алхимик шалдардың әлемінде өмір сүрді. Оның күнделікті өмірі 

салдырап жатқан темір қазан,балқыған  темір мен мыс, күмістер мен түрлі 

қоспалардың қасында өтіп жатты. Сонда ғана ол нағыз алхимиктердің жан  

дүниесін терең сезінді.Осындай тебіреністер оны кітап жазуға итермелеген 

еді. Жай ғана кітап емес, Химия ғылымының заңын жазған әл- Фараби еңбегін 

мынадай сөздермен бастады: 

“Бұл кітапта мен бұл өнердің қажеттілігін атап өтіп, ол қандай жолмен 

дәлелденетінін және бұл өнерді зерттеушілердің жіберген қателіктерін 

көрсетуді мақсат етіп қойдым ”- дей келе бұл өнердегі адасушыларды екі топқа 

бөледі. “Біріншілері, өнерді жоққа шығарады және бұрмалайды”- бұл 

топтағылар қарапайым халық, саудагерлер мен кейбір кертартпа ғалымдар. 

“Екіншілері мойындайды, бірақ оның мүмкіндігін асыра пайдаланады”- бұл 

топтағыларға ғылымнан пайда табуды көздеген алхимиктер кіреді. Фараби өз 

зерттеулеріне басшылыққа аларлық  бірде  бір  кітаптың болмауы  адамдар 

түгілі алхимиктердің өздерін адастырды. Расында бұл өнер туралы кітапты 

айтпағанның өзінде ғылымдағы басты құрал саналатын әр түрлі заттардың 

химиялық құрамы туралы қолжазбалар мүлде жоқ болды. Олар тек кездейсоқ 

бақытқа кенелуге сеніп, заттарды бір біріне байланыстырып, сол арқылы 

тәжірибесінен байқағанын қағазға түсіріп отырды. Бірақ оларда тәжірибе 

алмасу деген атымен жоқ-ты. Білген ілімдерін бір бірінен жасырып құпия 

ұстады. Тек өз жақыны немесе баласына ғана айтып беретін.  

Осы кітаптан тыс ғалым “Философтардың сұрақтарына жауаптар ” еңбегінде 

“Элемент дегеніміз не?”-деген сұраққа былайша жауап береді: Күрделі 

субстанциялардың бастаулары от, ауа, су, жер сияқты осындай элементтерден 

пайда болады. Күрделі субстанциялардың қарапайым құрамдас бөліктеріне 
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жатады ”-деп сол дәуірдің өзінде элементтің нақты сипаттамасын берген еді. 

Әл-Фараби  бұл өнерді талдай келе соңына қарай практикалық яғни өзінің 

зертханасында жасаған тәжірибелерімен жазған теориясының дұрыстығын 

дәлелдейді. Ол: Алтын, күміс басқа да отта жанбайтын бірақ балқитын 

металдардың бәрінің тегі бір. Сондықтан олардың айырмасы формасында емес 

олардың мәнді және кездейсоқ қасиеттері-деп жазды. Яғни ғалымның айтуы 

бойынша отта жанбайтын бірақ балқитын металдардың тегі бір болғанымен 

қасиеттері арқылы бір бірінен ерекшеленеді. Өзінің шағын ғана зертханасында 

күні түні тынбай еңбектенгенінің нәтежиесінде осындай керемет тұжырым 

жасап шығарды. Бұл Фарабидің алхимияға қосқан ерекше жаңалығы деуге 

болады. Осы қағиданы Европаның атақты химик ғалымдары Роберт Бойл, 

Дальтон, Н.Бекетов, М.В.Ломоносов секілді ғалымдар Фарабиден жеті 

ғасырдан кейін ғана өз зертханаларында осы тәжірибені қайталап жасап, 

бабамыздың білімділігіне қайран қалған болатын. Ғалымдардың бұл өнермен 

айналысуында жасайтын қателіктерін Фараби керемет тапқырлықпен дөп 

басып айтып берген еді. Ол қатеялік-ғалымдардың өзі де әлі толық білмейтін 

қасиеттері белгісіз заттармен жұмыс істеуі олардың еңбектерін еш кетіріп 

жататын. Өнердің тек пайда үшін қолданылуы оның дамуын үнемі аяқтан 

шала берді. Алхимиктер тек асыл метал үшін керек элементтерді ғана іздеп 

қалғандарын білу керек деп қажетсінбеді. Сондықтан тәжірибеде шыққан, 

жаңадан ашылған элементтерге назар аудармағандықтан қаншама элемент 

ашылмаған күйі қала берді. Сондықтан Фараби бұл өнерде жетістікке жетем 

деушілер бұл өнермен өте тығыз байланысты физика ғылымын жетік білуі 

керек деп тұжырымдайды. Бірақ сол кездегі физиканың табиғат мәселесінің 

қиын тұстарын тек диалектикамен зерттеуі оның мағынасын толық ашпаған 

болатын. Фараби еңбегіне тәнті болушы Самарқандық ғалым былай деген 

болатын: “Кітабыңыздың атын “Химия өнерінің қажеттігі туралы ”деп 

атадыңыз. Неге “Химия өнерінің алтын заңы” атамасқа”деп сұрады. Фараби 

көп бөгелместен : “Менің қазіргі мақсатым халықты ғалым , алхимиктерді 

адасудан сақтап, ақиқат ғылымды түсіндіру. Бұл еңбегім көкжиектен енді 

көтеріліп келе жатқан күнге ұқсайды. Күн қараңғылықты түріп тастап әлемді 

өзінің шапағына бөлейді. Сол күн төбемізде жарқырап тұрған кім адасады? 

Келер ұрпақ еңбегімді қалай атаса да құп алдым ”- деп жауап қайырған 

болатын. [Рысбек Рамазанұлы, жазушы мақаласы] 

Әрине, алхимияның қазақ даласында элементтері болды десек те, 

дамыған елдердегідей балқыған қорғасын мен сынаптың ащы түтініне 

тұншығып отыратын лабораториялар болмағаны баршаға аян. Бірақ, біздің 

даланың өзіндік лабораториялары болды. Олар – темір ұстаханалары. Басқа 

жұрт бар ғылымын байлық табуға жұмсағанда, бабаларымыз алхимияның 

элементтерін жерін қорғайтын қайқы қылышын құюға жұмсады. Әркім өз 

санасындағы, өз ойындағы байлықты іздеді. Ал, қазақтың байлығы байтақ 

жері болатын. Сол күндерден бастау алған химияның қырларын ашуға ұлы 

ойшылдың әлем мен адамзатты танып білуге, түсінуге құштарлығы өте зор 
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болғанын ғұламаның жүз алпыстай трактаттарынан көруге болады. Соның 

ішінде тікелей химия саласына арналған «Алхимияның алтын заңы», 

«Алхимия өнеріне қажеттілік», «Ғалымдардың ғалымы» еңбектері, ғылыми 

еңбектерінің ең құндысы «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары 

жайлы трактат» ғылымның дамуына бастау  аларлық құнды дүниелер.  

Ұлы дананың балалығы қазақ даласынан басталып, данышпандыққа 

ұласқан ғұламалық жолы ешқашан бітпейтін, өзі өмірден өтсе де еңбектерінің 

құндылығы адамзат үшін жоғары екенін айтуға болады. Әрбір ғылымға бет 

бұрған келешек ұрпағымызға ізденуіне жол ашатын ұлы мұра. Бүгінгі таңдағы 

Мәңгілік ел ұлттық идеялар бастамалары ұлы ойшылдың идеяларымен 

ұштасатынын  айта аламыз. 

 

Аннотация 

Адамзат тарихының барлық кезеңдерінде өзінің қоғам игілігіне 

сұранысын жоғалтпайтын ғұламалар тарихта өте сирек. Оған әл-Фараби 

бабамыздың мұраларын  айта кетсек, адамзатқа ортақ  игілік – ғылымға, 

ғылыми танымға еңбек еткен. Химия туралы жалпы түсініктер өте ерте 

замандардан бастау алғанын, оның Әл-Фараби еңбектерінде, тәжірибелерінде 

көрсетілгенін жеткізген. Ұлы дананың балалығы қазақ даласынан басталып, 

данышпандыққа ұласқан ғұламалық жолы туралы, өзі өмірден өтсе де 

еңбектерінің құндылығы адамзат үшін жоғары екенін айтылған. Әрбір 

ғылымға бет бұрған келешек ұрпағымызға ізденуіне жол ашатын ұлы мұра. 

Елбасының «Ұлы Даланың жеті қыры» мақаласында көтерілген құндылықтар 

халқымыздың тарихи жады мен ұлт руханиятының шыңдалуына және әлемдік 

өркениет кеңістігінен қазақ халқының орны мен рөлін анықтауға бағытталған. 

Онда Ұлт көшбасшысы қазақ тарихының тұтас бір түркі әлемі кеңістігінде 

дамып келе жатқанына назар аударып,  дүниежүзілік өркениеттер 

тарихындағы қазақ тарихы мен ғылымының аса маңызды рөлін дәл көрсетіп 

берді. Бұл қазақстандықтардың тарихи санасын жаңғыртудағы тың 

стратегиялық бағыт болды. Бүгінгі таңдағы Мәңгілік ел ұлттық идеялар 

бастамалары ұлы ойшылдың идеяларымен ұштасатыныны айтылған. 
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Әбу Насыр әл-Фарабидің химия пәнін дамытуға қосқан үлесі 

 

                                                 Амреева Улжан Умирзаковна 

Бәйдібек ауданы, Жиенқұм жалпы орта мектебі,  

                                                 химия пәні мұғалімі 
 

Ұлы бабамыз әл-Фарабиді әлемнің екінші ұстазы - әл-мұғалим әл-сани 

деп мақтан етеміз. Мұндайда Шығыстын Аристотелі деп анықтаймыз деп 

тіптен бірінші ұстаздың кім екендігін тұспалдайтынымыз да бар. Бірак бұл - 

ұстаздық пен ғұламалықты теңестірер таразы табағы емес, тек ол екеуінің 

араларында мың жылдай бөліп жатқан айырмашылығын аңғартса керек. Осы 

ретте, араб елінің орта ғасырдағы, жаңа ғасырдағы ғалымдарының әл- 

Фарабиды Аплатон деуі (екінші Платон) көп нәрсені анғартса керек-ті… 

Бүгінгі қазақтың пешенесіне ғана тәнті әлемдік ұстаз әл-Фараби ұлылығы 

неде деген сауал қойыла қалса, оған үзілді - кесілді жауап ести алар ма едік?!. 

Орта ғасырдың соңына қарай жұлдызы жанған Ұлықбекті ұлы еткен 

жаңалығын жасаған аспан картасы түгіл. Түрік жұртының ұлы даналары әл-

Беруни, әл-Хорезми сынып бабаларымыздың есімін мәнгілік еткен 

жаналыктарын да жанылмай айтарымыз анык. Мұндай да әл-Хорезми атынан 

туындаған алгебра, алгоритм тәрізді термин төркінін де тарата білеміз. Немесе 

сол әл-Беруни де, сол Авецина сынды ғұламалар да әл-Фарабиден фаниге бірер 

ғасыр кейін келсе де, бабамызды ұстаз етіп кетті емес пе?! Оларды үшінші, 

төртінші, әлемдік ұстаз демейміз. Әл-Фараби баба ғылымына келгенде тұтыға 

беру себебіміз, ұлы бабаның әлі ғылыми өмір баянынын жасалмауынан болар. 

Десекте, ауызды қу шөппен сүртуге де болмас. Ұлы бабасын ұрпағымен алғаш 

кауыштырушы Ақжан әл-Машанидай (Машанов) ғұламаның фарабитану 

Темірқазығын қадап кеткендігін ескерсек, басқаға үлгі етер үлесіміздін 

қомақтылығын аңғартуға болар еді. Мысалы  ұлы бабамыз хақында Ақан 

берген мына бағадан асып түсер тұжылмның кажеті бола қояр ма екен: «Бұл 

кісіден бұрын да, кейін де даналар болды… Бірақ олардың ішінде… дәл 

Фарабидің геометрия, музыка, астрономия сияқты үш ғылым саласына ұлы 

үлес қосқан, аса ірі жаңалық ашқан ғалымдарды табу қиын. Платон, 

Аристотель, Птоломей сияқты ғалымдар музыканы жөнді меңгере 

алмағандығын өздері жазып кеткен…»[1]  

Әл-Фараби айналысқан, баяндалған барлық мәселелер сол заманда 

көкейкесті болатын. Ол кезірде де көкейтесті болып қалды. Осы мәселелердің 

жалпыға бірдей гармониясын тапкан Әл-Фараби сирек кездесетін данышпан. 

Соған қысқа тоқталамыз. Әл-Фарабидің туған және шығармашылық ғұмыры 

заман  Жасаған Иенің алдындағы ғылымды зерделеуді адамзаттын міндеті 

және парасаттық парызы делінетіні «Ғылымның алтын ғасыры» атанған елде 

өтті. 

Осыған байланысты Әл-Фараби санатты ғалымдар ғылымды алдымен сол 

кезде кеңінен етек алған барлық ырым түрлерінен ("Хурафаттар") адалап алуға 
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мәжбүр болғанды. Әл-Фарабидің өнебойы күресіп өткен ырымдарының 

бастылары мынада болатын: 

1. Астралдық идеология, астрология, аспан жануарлары мен құдайлары; 

Жерді өгіздің мүйізінде тұр деуі; 

2. Геоцентризм идеясы; 

3. Бірнеше мың жыл бұрынғы тіршіліктің пайда болуы жайында: 

4. Табиғат пен жануарларға бас ию: 

5. Жанның (рухтың) көшіп жүруі; 

6. Күн айдың адамға айналуы және адамға табыну (антро-поморфизм): 

7. Ғылымдағы сиқырлық; а) алхимия, б) математикалық кабалистика: в) 

пентаграмма: г) тиым салынған нота. 

8. Сиқырлық: бал ашу, хиромантия, магия (сиқыр). фетиминация. пұтқа 

табынушылық, иноконлык, т. б. 

Жоғарыда келтірілген ырымдық көзқарастар Исламның қасиетті кітабы 

Кұранда қарастырылмаған. Мысалы Құранда геоцентризм дүниенің 

жаратылыстану бастамасы туралы бір де бір сөз айтылмаған. 

Бұл мәселелердің бәрі ислам қағидасында ғылым мен табиғат 

зерттеушілерінің құзырына берілген. Осы себепті, әл-Фараби заманында 

Ислам ғылыми зерттеулерге көп мән бергендіктен ғылымның дамуына зор 

үлес қосқан-ды. әл-Фараби жаңа бағыттың өкілі болды. 

Бабамыздың астрономиядағы, музыкадағы, геометриядағы жаңалығы, 

тіптен оның ғалами екінші ұстазы неде деген сұрақ қойылар болса, бұған 

нақты жауапты қатардағы оқушы түгіл фарабитанумен айналыстым дейтін 

оқымыстылардың өздері де жіліктеп беруі екі талай. Әсіресе, баба еншісіндегі 

ашкан ғылыми заңдылықтары мынау еді деп, мысалы, химиялық 

элементтердің периодтық жүйесін ашкан Менделеев екендігін, механиканың 

үш заның берген Ньютон екендігін, салыстырмалы теориясының атасы 

Эйнштейн екендігін білетін оқушыға, соның ішінде бүгінгі 20-30 жасы 

арасындағы қауымға, ұлы бабамыз әл-Фараби бейнесін теңгемізге салу үшін 

ғана жаралғандай әсерінде көрінуі де ғажап емес. Себебі, ол әл-Фараби 

мұрасын насихаттау әлі кезегін күтіп жатқан мәселе деп білеміз. Күні бүгінге 

дейін ұлы бабамыздың бірді-екілі дүниесі ғана қазақ окқушысына 

ұсынылғандығын, оған да 30-40 жыл өткендігін ескерсек, осынау танымдық 

пен тәрбие көзінің ұлы мұқитынын ұрпағына жеткен тамшыдай бөлігі ғана 

кімді қанаттандырмақ?! 

Дәлірек айтсақ, фарабитану әлі кезегін күтіп жатқан мәселе болып қалуда. 

Тағдыр менің пешенеме Ақжандай әз ағаның мұрағатындағы қолжазба 

күйінде қалған 150 баспа табақтай қолжазбаның денін оқып танысуға жазып 

еді. Оның дені ұлы баба мұрасын зерделеуге арналған-ды. Соларды оқи 

отырып баба қағидаларының бүгінгі ғылыммен сабақтастығын жиі байқайтын 

едім. Мұндай кезде "А-а, сіз ғалымсыз, әл-Фарабиге неге сілтеме жасап 

отырмасқа» деп, ғылымның бәрін батыстан бастайтын еуропацентристік 
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идеологияның жалғандығын әшкерелейтін айғақтарды, окушыға айту 

керектігін аға есіне салушы едім [2]. 

Әл-Фараби бойынша, логиканын ең манызды бөлімшелері: «албуркан», 

яғни "дәлел", "Барлық дәлелдердің ең айғағы – дұрыстап нағыз дәлелдеу" 

болып табылады. Осылайша келесі кезекте математиканын бөлімі басталады. 

Әл-Фарабидің математика бөлімі ең аукымды бөлім болып табылады. 

Бұған математиканың өзінен басқа астрономия, оптика, механикалык 

шеберхана, құрылыс-сәулет ісі, музыка, өлшем зертханасы мен таразы және 

аспап жасау енген. Бұл айтылғандардан түйінделетін қорытынды - ғылым мен 

техника салаларының әл-Фарабидің пайымдауынша, математиканың жетекші 

пәні деп санайтындығы. Мұндай да әл-Фараби  математиканын бөлімдерінде: 

геометрияны әмбеб түрінде санап: «Осы ғылым (теориялық геометрия) барлык 

ғылымдардың құрылымдық бөлігі» деп түйгенді. 

Ғылымды математикалау және геометриялау принципін ол – өзі тікелей 

айналысқан ғылым мен техника салаларының барлығына да келтіріп отырады. 

Физика мен жаратылыстанудын барлық түрінде бірінші болып қолданбалы 

математиканы пайдаланған Әл-Фараби болды. Бұл «Физикалық гармонияға" 

қатысты, бұл минералдар мен кристалдар симметриясына қатысты. бұл 

музыка ғылымына қатысты, бұл күмбезді космологияға қатысты, тіптен, 

азаматты Ғылымынын соңғы бөлімінде - тұңғыш адамгершіліктің тепе-

теңдігіндегі және қоғамдық өмірдегі үйлесімнің сақталуына қатысты да Әл-

Фараби математикалық ой түйіндейді. Гармониянын осы принципін 

философиялык жүйеде қолданып, ол «Аристотелдін діни екі философиялык 

ортақтығы" туралы үлкен трактат жазды. 

Әл-Фараби өз заманының ғылымдарын сыныптаумен шектелмей сол 

ғылымдарды кұрушылардың бірегейі болғандығын айту қажет. Жоғарыда 

келтірілген ғылым салалары мен оның бөлімшелері бойынша әл-Фараби ірі 

ғылыми мұра қалдырды. Әл-Фарабидің ғылыми еңбегінің саны 160-тай 

болады. Егер біз осы еңбектерді оның өз сыныптамасы бойынша ғылым 

бөлімдері мен бөлімшелеріне таратар болсак, онда әл-Фараби еңбегі 

жазылмаған бірде бір бос орын калмас еді. Екінші сөзбен айтканда, әл-Фараби 

ұлы ғалым және энциклопедияшыл санатында өзінің шығармашылығымен өз 

замандағы ғылымының, техниканың және өнердің барлық салаларына нағыз 

үлгілік шығарма беріп оларды жоғары дәрежеге көтеруші [3]. 

 Химия туралы жалпы түсініктер өте ерте замандардан бастау алады. 

Сонау мәдениеті өрлеген Месопатамия, Қытай, Грек кейінірек шыңдалып 

үлкен жетістікке жеткен кезең саналатын Араб халифатының тұсында ерекше 

өнер ретінде жоғары бағаланды. Бұл еңбекті жазу мен үшін ұзақ ойлануды 

қажет етті. Себебі ерте  замандардан бастау алатын таңғажайып ғылым 

Алхимия туралы мыңдаған зерттеушілер жазып келеді. Зерттелетін зат құнды 

болған сайын оған қызығушылар да көп болатыны белгілі. Алхимия бұл 

өлтірмейтін ғажайып затты немесе сиқырлы “философиялық тасты” іздеуден 

басталды. Сол қызығушылық, міне, бұл күнде керемет химия ғылымына негіз 
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болып отыр. Менің мақсатым алхимяның тарихын айту емес, себебі алхимия 

туралы кітаптар баршылық. Мен орта ғасырда өзінің озық ойымен 

замандастарынан әлдеқайда озық кеткен әйгілі энциоклопедист  ғалым Әбу 

Насыр Әл-Фарабидің   “Алхимия өнеріне қажеттілік туралы” деп аталатын 

керемет туындысын талдап оның қаншалықты маңызды екенін түісіндіру 

болмақ. Бұл еңбек толық талданып, химия ғылымы саласында өзіне лайықты 

орынын ала алмай келеді.  Еңбектің көпшілік қауымға белгісіз болып қалуы да 

сондықтан.    Алхимияны сол кездің ғалымдары бір металды бір металға қосу 

арқылы  алтын алу ісіне пайдаланды. Ол кездің ғалымдары қазіргідей жасаған 

тәжірибелерін жария етпей, керісінше өте құпия сақтады. Әр ғалым өз 

пайдасын ойлап күні - түні өз зертханасында зерттеулер жүргізді. Әсіресе бұл 

өнер араб халифатында қанатын кеңге жайды, зор табыстарға да жетті. Тіпті 

алхимия 4 құпия ғылымның қатарына кірді. Бүгінгі таңда ғылымның қан 

тамырына айналған химия сол кездердегі алхимияның жемісі. Осынау 

болашағы бұлыңғыр болған, сенің еңбегіңе ешқашан кепілдік бермейтін бұл 

өнер жолында барлығы бірдей табысқа жетіп, байлыққа белшесінен батпады. 

Тек саны саусақпен санарлық алхимиктер ғана қара металды жылтыраған 

алтынға айналдыруға қолы жетті. Бірақ бір өкініштісі алтынға айналған қара 

металл аз ғана уақытқа алтынның қасиетін сақтады, содан соң қайта баяғы 

қалпына келетін. Бұл өз кезегінде алаяқ сатушы мен жәбірленушілерді 

арттырып жіберді. Сол жылдардың бірінде  Фараби халифаттың астанасы 

Бағдат шаһарында тұрып жатқан болатын. Шаһар халқы Фарабиді ерекше 

қадірлеп, “Ғалымдардың ғалымы”, “Даналардың көшбасшысы” - деп 

дәріптейтін. Бір күндері шаһардың озық ойлы ғалымдары, нала болған 

саудагерлері келіп Фарабиден бұл өнердің дұрыс не бұрыстығын анықтап 

беруін өтініп сұрап келеді. Ол өз замандастарын бұл өнер туралы барлық 

халықтар білетіндей, түсінетіндей кітап жазуға уәде беріп, шығарып  салады. 

Міне, осы кезден бастап бұл өнерді шындап зерттеуге мықтап ден қоя 

бастайды. Күтпеген сұрақтың қойылуы әрине мәселенің маңызды болып бара 

жатқанын байқатты. Енді Фараби тек кітап ақтарып  ойланумен айналыспай, 

керісінше алхимиктердің жасаған тәжірибелерін жасап, олардың көрген 

қиындықтарын өзі де басынан кешірді. Ол ертелі кеш темір металдың 

қасиеттерін зерттеумен айналысты. Себебі алхимиктер осы бір металдың 

ерекше қасиеттерге ие екендігін үнемі айтатын. Дүниенің тірегі оның 

мықтылығында. Ал мұндай қасиетті темірден көруге болатын. Тіпті оны 

айтпағанның өзінде қасиетті Құран Кәрімдегі елу жетінші сүре “Темір” деп 

аталуы да тегіннен - тегін емес екендігін аңғартатындай.   Фараби еңбегін 

мынадай сөздермен бастады:  “Бұл кітапта мен бұл өнердің қажеттілігін атап 

өтіп, ол қандай жолмен дәлелденетінін және бұл өнерді зерттеушілердің 

жіберген қателіктерін көрсетуді мақсат етіп қойдым ”- дей келе бұл өнердегі 

адасушыларды екі топқа бөледі. “Біріншілері, өнерді жоққа шығарады және 

бұрмалайды” - бұл топтағылар қарапайым халық, саудагерлер мен кейбір кері 

тартпа ғалымдар. “Екіншілері мойындайды, бірақ оның мүмкіндігін асыра 
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пайдаланады”- бұл топтағылар ғылымнан пайда табуды көздеген 

алхимиктер.     Ол: “Бұл өнерді түсіндіру үшін олар кейде ақиқат, кейде өтірік 

айтатын поэтикалық сөздерді қолданады. Олардың сөзін түсінбейтіндер не 

ойлайды олардың бұл өнер туралы ойлары анық болмағандықтан бұл өнер 

туралы ешқандай білім алу мүмкін емес. Өз кітаптарында ғалымдар бұл 

өнердің іс-әрекеті туралы ештеңе айтпайды. Олар халыққа оқытып таратуды 

қаламады. Сондықтан бұл өнерді зерттеушілердің ойында абыржу, шатасу 

және бір көзқарастан екіншісінше ауысу бағытталады ” - деп өзіне дейінгі бұл 

ғылым туралы іліп аларлық бір де бір кітаптың жоқтығынан адамдар жалған 

сөздердің жетегінде кететіндігін түсіндіреді. Расында бұл өнер туралы кітапты 

айтпағанның өзінде ғылымдағы басты құрал саналатын әр түрлі заттардың 

химиялық құрамы туралы қолжазбалар мүлде жоқтың қасы болатын. Олар тек 

кездейсоқ бақытқа кенелуге сеніп, заттарды бір біріне байланыстырып, сол 

арқылы тәжірибесінен байқағанын қағазға түсіріп отырды. Бірақ оларда 

тәжірибе алмасу деген атымен жоқ-ты. Білген ілімдерін бір - бірінен құпия 

ұстады.  Осы кітаптан тыс ғалым “Философтардың сұрақтарына жауаптар” 

еңбегінде “Элемент дегеніміз не?” деген сұраққа былайша жауап береді: 

"Күрделі субстанциялардың бастаулары от, ауа, су, жер сияқты осындай 

элементтерден пайда болады. Күрделі субстанциялардың қарапайым құрамдас 

бөліктеріне жатады ” - деп сол дәуірдің өзінде элементтің нақты сипаттамасын 

берген еді".   Фараби бұл өнерді талдай келе соңына қарай практикалық яғни 

өзінің зертханасында жасаған тәжірибелерімен жазған теориясының 

дұрыстығын дәлелдейді. Ол: Алтын, күміс басқа да отта жанбайтын бірақ 

балқитын металдардың бәрінің тегі бір. Сондықтан олардың айырмасы 

формасында емес олардың мәнді және кездейсоқ акциденцияларында 

(қасиеттері). Яғни ғалымның айтуы бойынша отта жанбайтын бірақ балқитын 

металдардың тегі бір болғанымен қасиеттері арқылы бір бірінен ерекшеленеді. 

Бұл Фарабидің алхимияға қосқан ерекше жаңалығы деуге болады. Осы 

қағиданы атақты Роберт Бойл, Дальтон, Н.Бекетов, М.В.Ломоносов  секілді 

ғалымдар Фарабиден  жеті ғасырдан кейін ғана қайталап жасап, бабамыздың 

білімділігіне қайран қалған. Қазіргі кезде қазақ ғылымының тарихында әсіресе 

отандық  химия оқулықтарында Фараби бабамыздың адасушыларға дұрыс 

бағыт сілтеп химия ғылымы тарихында төңкеріс жасаған орасан еңбегі әлі де 

болса өз орынын ала алмай жүргені әрине, өкінішті. Өкініштісі сол бүгінде 

мектеп оқушыларынан химия туралы сұрар болсақ бірден Д.И.Менделеев 

туралы сайрай жөнеледі. Осылайша Ұлы бабамыздың еңбегі үнемі тасада 

қалып келе жатыр. Тек химия пәні бойынша 8-сынып оқулығының ең соңғы 

беттерінің бірінде Әл - Фарабидің “Химия өнерінің қажеттілігі туралы” - деп 

аталатын еңбегінің бар екендігі туралы ғана айтылған. Бұл әрине бүгінгі 

ұрпақтарға артылар сын деп  білемін. Әл-Фарабидің осы бір тамаша еңбегін 

мектеп оқулықтарында, сонымен қатар ЖОО арналған химия кітаптарының 

алғашқы беттеріне жарияласа артықтық етпес еді. Себебі кітап деп 

айтылғанмен бұл еңбектің көлемі шағын әрі ықшамдалып жазылған. 
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Шыңғысхандай қан төкпей-ақ, бүкіл әлемді мойындатқан Ұлы данышпанның 

өз туған жерінде бір еңбегінің өзі еленбей қалуы барша қазақ жұртына сын. 

 

Аннотация 
Әл-Фарабидің осы бір тамаша еңбегін мектеп оқулықтарында, сонымен 

қатар ЖОО арналған химия кітаптарының алғашқы беттеріне жарияласа 

артықтық етпес еді. Себебі кітап деп айтылғанмен бұл еңбектің көлемі шағын 

әрі ықшамдалып жазылған. Шыңғысхандай қан төкпей-ақ, бүкіл әлемді 

мойындатқан Ұлы данышпанның өз туған жерінде бір еңбегінің өзі еленбей 

қалуы барша қазақ жұртына сын. 

Түйін сөздер: алхимия - алхимия, металл - металл, өнер - искусство, 

тәжірибе - опыт, оқулық - учебник.  
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Әбу Насыр әл-Фараби алхимиясы – заманауи химияның негізі   

 

Хасанов Б.Ж., Жусупбаева К.Ж. 

Нұртас Оңдасынов атындағы  

мамандандырылған мектеп-интернаты  

 

Адамзат тарихында «өзін танымақтың» немесе «жан қуаты» туралы 

ойлардың қалыптасу жолдарын танып білу  ғылыми ойдың үздіксіз дамуына 

түрткі болды. Мұсылман қауымының ой санасында бүкіл болмысты, ондағы 

сан түрлі құбылыстың бәрін мүтекәллимиңдік негізде түсіндіретін жаңа бағыт 

қалыптасты.  

Өзінің білімділігі мен сауаттылығының арқасында "Екінші Ұстаз" 

атауына ие болды. Әл-Фарабидің шығармашылық мұрасы орасан зор, ал оның 

айналысқан ғылыми салалары  – философия мен логика, саясат пен этика, 

музыка мен астрономия. Әл-Фараби философия саласы бойынша грек 

ойшылы Аристотельдің "Категориялар", "Метафизика", "Герменевтика", 

"Риторика", "Поэтика", бірінші және екінші "Аналитика", "Топикасы" және т.б 

көптеген еңбектеріне түсініктемелер жазды. Сонымен қатар Әл-Фараби 

жаратылыстану бағытында метафизикаға, медицинаға, химияға көптеген 

үлестерін қосқан.  

Орта ғасырларда алхимия кең тарады және ол нақты ғылыми ақпаратты 

қамтыды, бірақ астрологиядан және сиқырдан өзгеше еді. Алхимия негізінде 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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ғылыми химия пайда болды. Алхимия сырт көзге сенімді ғылыми фактілерге 

негізделгенімен, оның түбірінде қиялы басым пікірлер жататын.   

Орта ғасырлардағы  алхимияның  әйгілі өкілдері Джабир мен әл-Разидың 

арқасында белгілі бір химиялық процестер мен қосылыстардың табиғатын 

ашуда айтарлықтай жетістіктерге қол жетті.  Бірақ  «химия өнерінің» 

мүмкіндіктері туралы қате түсінік оның дамуын басқа арнаға бағыттады. 

Алхимиктер «философиялық тасты», яғни  арзан металдарды алтын мен 

күміске айналдыруға болатын дүниені арман етті.  Олар, сонымен қатар, асыл 

тастарды, түрлі ауруларды емдейтін қасиетке ие заттар  және «ұзақ өмір 

эликсирін»  алуға тырысты [1,2]. Алхимиктерді озық ойлы  ғалымдар Ибн 

Сина, Омар Хаям, Ибн Халдун секілді тағы да  басқа орта ғасыр ғалымдары 

қатты сынға алды. Алхимияның ғылым ретінде бағытын  дұрыс деп бағалап, 

алайда  ол жайлы берілген ақпараттың жалғандығын анықтап, олардың 

ғылыми негізді  екендігін ажыратуға тырысқан бірінші адам – Әбу Насыр Әл 

Фараби.  

Әл-Фараби «Химия өнерінің қажеттілігі» туралы трактатында осы 

өнердегі қателіктің екі түрін анықтады: біріншісі – оны қабылдамайды және 

бұрмалайды, екіншісі оны мойындайды, бірақ оны «мүмкіндік шегінен» асыра 

бағалайды. Бұл екі пікірде де қателік бар. Әл-Фараби бұл өнердің 

бастамасындағы  адамдар оған құпия мән беруге тырысқан деп санайды. Әл-

Фарабидің пікірінше, алхимияны арзан металдарды құнды заттарға 

айналдырудың сиқырлы өнері емес, нақты зерттеу нысаны бар жаратылыстану 

ғылымдарының бір бөлігі ретінде қарастырған жөн. Ғалым жаратылыстану 

ғылымының бөлімдерін саралай келіп, олардың зерттеу нысанын ашып 

көрсетуге тырысады.  

Жаратылыстану ғылымы 8 бөлімнен тұрады: 

1) Табиғатқа байланысты жалпы дүниетаным барлық қарапайым және 

күрделі денелерді зерттеуден басталады; 

2) Қарапайым денелерді және олардың бөліктері мен элементтерін 

зерттеу күрделі денелерді тануға жол ашады; 

3) Табиғаттағы денелерді зерттеу үдерісі олардың пайда болуы мен 

жойылуын түсіндіруге бағытталады;  

4) Күрделі денелердің қасиеттерін зерттеу компоненттердің өзара 

әрекеттесуі мен белгілі бір құбылыстың пайда болуын түсіндіреді; 

5)   Күрделі денелердің табиғатын және әртүрлі бөліктердің бірігу 

әдістерін зерттейді; 

6) Әр түрлі емес, құрамы жақын күрделі денелерді біріктіруді зерттейді; 

7) Өсімдіктерді, олардың жалпы қасиеттерін, түрлері мен әрқайсысының 

ерекшелігін зерттейді; 

8) Жануарларды, олардың жалпы қасиеттерін, түрлері мен 

әрқайсысының ерекшелігін зерттейді. 
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Жаратылыстану ғылымы зерттеу пәнінің түріне байланысты 8 ғылымды 

біріктіреді: прогностика, медицина, нигромания, физикаға байланысты келбет 

туралы ғылым, агрикультура, навигация, алхимия, оптика [3]. 

Әл-Фарабидің еңбектерін негізге ала отырып, оны қазіргі  химия 

ғылымымен ұштастыру өте үлкен жетістік. Әл-Фарабидің алхимияға қатысты  

сол кезде айтқан арзан металды алтынға немесе күміске айналдыратын 

сиқырлы ілім ретінде емес, жай заттардан күрделі дүние алуға мүмкіндігі бар 

жаратылыстану ғылымы ретінде қарастыруды ұсынған пікірі бүгінгі күні өте 

өзекті.  Қазіргі таңда металдардың құймаларын алу біздің осы ойымызға дәлел 

бола алады.  

Металдардың құймаларын алу тақырыбы 9-сыныптың жаңартылған білім 

мазмұнына құрылған оқу бағдарламасында қарастырылған. Нақтырақ айтсақ, 

мектеп оқулығының «§23. Металдар құймалары» тақырыбында құймалардың 

қасиеттері жайлы айтылған. Осы тақырыпты оқушыға түсіндіру барысында 

Әл-Фарабидің химияға  қатысты тұжырымдарының ІХ ғасырда-ақ айтылып 

кеткені жөнінде  ақпарат беру қажет деп ойлаймын. Жаратылыстану 

ғылымының «Күрделі денелердің табиғатын және әртүрлі бөліктердің бірігу 

әдістерін зерттеу» бөлімі осы тақырыпты ашуға қызмет етеді деп ойлаймыз.  

Осы негіздемеге сүйене отырып,  «Металдардың құймалары» тақырыбын 

тереңдетіп түсіндіруге болады.  

9-сыныптың химия оқулығында (2019ж) металл құймаларына қатысты 

төмендегідей ақпарат берілген: 

Құймалар — қажетті қасиеттері бар, екі немесе одан да көп металдардан 

және бейметалдардан тұратын жүйелер. Құймалар физикалық қасиеттері 

жағынан бастапқы металдардан айтарлықтай ерекшеленеді; олардың құрамын 

өзгнрте отырып қажетті қасиеттері бар оңай балқитын, ыстыққа және 

қышқылға төзімді және т.б. құймалар алуға болады. Құйманың қасиеттері 

металға ұқсас бейметалл болуы да мүмкін, бірақ оның атомдарының 

радиустарының өлшемі әр түрлі (мысалы: бор, көміртек, мышьяк, кремний). 

Әл-Фарабидің жай заттардың бірігуі арқылы күрделі зат алуға болады деген 

тұжырымын осы анықтамадан анық  аңғаруға болады. Ғалымның осы пікірін 

мына оқулықтан алынған үзінді мен кесте де дәлелдейді: «Техникада 

құйманың әр түрлі қасиеттері қолданылады. Мысалы дәнекерлеу үшін балқу 

температурасы төмен металл қажет болса, ғарыштық зымырандардың сыртын 

қаптауға қиын балқитын металдар керек. Ерекше құймалар электротехникада 

қолданылады. Кейде құймалар электр тогын жақсы өткізуі қажет. Ал құйма 

қыздыру аспаптарында қолданылатын болса, онда оның кедергісі жоғары 

болуы қажет. Кез келген металл өзара құйма түзе бермейді» [4].  

 

Кейбір құймалардың құрамы мен қолданылуы  

Құйманың 

атауы 

Құрамы, % 

(массасы 

бойынша) 

Тән қасиеттері Қолданылуы 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%8C%D1%8F%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D3%99%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80_%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%8B
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Жез Cu (60-90), Zn 

(10-40) 

Қаттылық Машина жасау, 

тұрмыстық техника 

Қола Сu (80-90), Sn 

(10-20) 

Жақсы 

құйылады 

Машина жасау, 

көркемдеп құю 

Мельхиор Cu (50), Ni (50) Әсемдік, 

жемірілуге 

тұрақтылық 

Ыдыс-аяқ, 

машинаның 

бөлшектері, 

көркемөнер 

туындылары, дәл 

өлшегіш аспаптар 

Дюралюминий Алюминий және 

аз мөлшердегі 

мыс, марганец, 

магнийден 

тұрады 

Жеңіл, ал 

қаттылығы 

жағынан 

болатқа жақын 

Авиация және 

автомобиль 

өнеркәсібінде 

Моннельметалл Ni (70), Cu (50) Жемірілуге 

тұрақты 

Монеталар, 

аппаратура 

жасауда 

Шойын Fe, C-2%, аз 

мөлшерде Si, 

Mn, S, P 

Беріктігі 

жоғары 

Беріктігі жоғары 

бөлшектер жасау 

Болат Fe, C (1-2%) Соғуға, созуға, 

июге икемді 

Құбырлар 

жүргізуге 

қолданылады 

Нихром  Ni (70-80), Cr 

(20-30) 

Жоғары 

электрлік 

кедергі 

Қыздыру 

аспаптары 

 

Әл-Фараби – жаратылыстану ғылымдарының теориялық негіздемесін 

жасаған ғалым. Заман өткен сайын ғылым да, оның салалары да қатар жетіліп 

отырады. Алайда, әрбір ғылымның бастауындағы ұлы теориялық тұжырымдар 

өз құнын қанша уақыт өтсе де  жоймайды. Біз баяндамада көтерген мәселе 

алдағы уақытта да терең зерттеулерге арқау болады деп ойлаймыз.   

Аңдатпа 

Баяндамада шығыстың ғұлама ойшылы Әбу Насыр әл-Фарабидің 

алхимия  ғылымына қатысты пікірінің өзектілігі мен оның бүгінгі білім 

саласында оқытылу жайы сөз етіледі. Сонымен қатар жаңартылған білім 

мазмұнына орай дайындалған мектеп оқулығынан аталған мәселеге қатысты 

нақты мысалдар  келтіріледі.  

Түйінді сөздер: алхимия, астрология, философия, аналитика, 

жаратылыстану ғылымы. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 



152 

 

1. С.Н. Григорян «Средневековая философия народов Ближнего и Среднего 

Востока».М., «Наука», 1966. – стр.161-162. 

2. Аристотель. Метафизика, М.-Л., 1934, Соцэкгиз. Пер. А.В. Кубицкого, 

стр.109.  

3.«Физико-математические науки в странах Востока», вып. 2, М., 1969, стр. 

12-13. 

4.  Химия. Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық. 1-

бөлім/ М.Қ.Оспанова, Қ.С. Аухадиева, Т.Г.Белоусова. – Алматы: Мектеп, 

2019. – 90-92 б.    

 

 

 

Ұлы даланың ұлық тұлғасы:  әл – Фараби 

 

Шинтуреева Дина Айдарбековна  

Ордабасы ауданы, «Теспе» жалпы орта мектебі 

 

Ұлы ойшыл, философ, астролог, математик ғалым Әбу Насыр Мухаммад 

ибн Мухаммад Тархан ибн Узлағ Әл-Фараби  870 жылы   Жібек   Жолының 

маңызды орталықтарының бірі болған қазіргі Отырар қаласында  дүниеге 

келген.   Жас ғалымның  әкесі әскербасы және құрметті түрік отбасының өкілі 

болған. Ол бала кезінен сол дәуірдегі өркениет пен мәдениеттің ірі 

орталықтары саналған Бұхара, Самарқан, Мерв, Бағдат, Харран, Рей, Каир, 

Алеппо, Шам қалаларында болып, білімін үнемі жетілдіріп отырған. Бала 

кезінен зерек болған Әл-Фараби Аристотельмен Платон еңбектерін оқып 

өседі.Отырар медресесінде, Шаш, Самарқан, Бұхара,кейін Харран, Мысыр, Х

алеб (Алеппо), Бағдат шаһарларында білім алған. 

  Әл-Фарабидің ғылыми қызметі ортағасырлық араб-мұсылман 

мәдениетінің гүлдену дәуірімен сәйкес келеді. Әл-Фарабидің әлем 

өркениетінде, жаратылыстану ғылымдарындағы алатын орны ерекше тұлға.  

Алайда, кейбір еуропашыл ғалымдар “Әл-Фараби ешқандай жаңалық ашқан 

жоқ, ол тек Платон мен Аристотельдің мұраларын насихаттап, түсіндіріп 

келді” – деп есептейді. Бірақ, Әл-фараби осы антика дәуіріндегі ғұлама 

ойшылдар Платон мен Аристотель – бүкіл әлемдік мәдениеттін меңгерген, 

ілімінің алған  ең жоғарғы шыңы, шәкірті болған. Әл-Фараби осы антикалық 

мұраны игеріп, оны араб-мұсылман мәдениетінің гүлденуіне жұмсап, үлкен 

екі жаңалық ашқан. Біріншіден, әл-Фараби антикалық заман мен исламды 

өзара жақындастыра синтез жасап, жаңа бір мәдениеттің өркендеуіне жол 

ашты. Ал, екіншіден ол грек ойшылдарының асыл мұрасын жаңғыртты. 

Сөйтіп, шығыста үлкен қозғалыс, жаңа бағыттар басталды. Араб-мұсылман 

мәдениеті негізінде антикалық дәуірдегі шешілмеген мәселелерді шешіп, оны 

ілгері дамытты. Барлығымызға мәлім, әл-Фараби өмір сүрген уақыт айрықша 

кезең ретінде аталады. Отырар өлкесінде әл-Фарабиге дейін ойшылдар өте көп 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%88
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D2%9B%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D1%8B%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%BE
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D2%93%D0%B4%D0%B0%D1%82
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болса да, оның орны әрқашан өзгелерден ерекше. Себебі Әбу Насыр Әл-

Фараби ұлы даланың ұлық ғалымы. Ол  жастайынан туған  өлкесінде білім 

алып, Отырар кітапханасында отырып, шаң басқан қолжазбаларды ақтарып, 

көз майын тауысып, талмай кітап оқып, оқу-білімге ерте құмартқан өте зерек 

бала болған. Сонымен қатар өз заманыңда Отырар кітапханасына алыс-жақын 

елдерден керуенмен сан түрлі кітаптарды алдыртып, оқи білген.   

Әл-Фараби өмір сүрген IX-X ғасырларда Отырар өркениетінде рухани 

мұра жоғары бағаланған.  Осы дәуірде Араб-Мысыр әлемінде Александрия 

кітапханасының шоқтығы биік болса,  одан кейінгі орынды Отырар 

кітапханасы иеленген. Сондықтан Отырар кітапханасынан әл-Фараби жиырма 

жасқа дейін тәлім-тәрбие алып, ондағы бар кітаптарды, трактаттарды оқып 

зерттеген. Өздігінен көптеген тілдерді меңгере білген. Одан кейін білімін 

толықтыру үшін керуенге ілесіп, араб еліне аттанады. Бағдад, Дамаск сынды 

басқа да өркениеті дамыған ірі шаһарларда болып, артында ғылыми-зерттеу 

еңбектерін қалдырған. Әл-Фарабидің дүниетанымына келетін болсақ, кеңестік 

дәуірде оны маркстік-лениндік, атеистік дүниетанымға алып келді. Бірақ шын 

мәнінде әл-Фараби ислам руханиятындағы айтулы тұлға болған. Ең 

біріншіден, ол-әлем мойындаған философ, Платон мен Аристотельдің 

еңбектерін шығыс, араб-мұсылман әлеміне таратқан үлкен ғұлама. Екіншіден, 

әл-Фараби – үлкен ғалым ойшыл.   

Әл-Фарабидің көзқарасында диалектика да, таным теориясы да, ғылыми 

рационализм де бар. Сондықтан әл-Фарабидің дүниетанымы туралы айтқанда 

оны материалист, болмаса идеалист немесе атеист деп айтуға болмайды. Ол 

белгілі бір ғылым академиясы тәрізді. Әл-Фарабидің мұрасы ғылымның әр 

түрлі саласына қатысты еңбектерден тұрады. Сондықтан да ол – әлемдік 

деңгейдегі философ, ойшыл. Әл-Фараби дүниетанымының қайнар көзі өте 

тереңде. Себебі әл-Фараби Платон мен Аристотельдің еңбектерін оқып тәлім 

алған және олардың мұрасын жалғастырып дамытқан зерттеуші. Әл-Фараби 

тағылым алған дүниелер өте мол. Әл-Фарабидің ашқан ең үлкен жаңалығы – 

антикалық мұра мен исламды біріктіре мәдениет жасауында. Сондықтан әл-

Фарабидің қайнар көздерін айтқанда міндетті түрде тек шығыс пен батыс, 

гректің ғана емес, оның қазақтың құнарлы топырағынан түлеп ұшып, Отырар 

өркениетінен нәр алғанын ұмытпауымыз керек. Әл-Фараби араб елінде аты 

шығып, «Шығыстың Аристотелі» атанған, артында мол мұра қалдырған. 

Сөйтіп сексен жасқа келгенде өмірмен қоштасады. Оның: “Мен Қыпшақ 

елінен ешқандай атақ-даңқ іздеп келген жоқпын. Мен білім іздеп келдім, сол 

білімді араб елінен таптым, бірақ менің Қыпшақ еліне сүйіспеншілігім 

шексіз”,- деп өзінің туған жерге деген сағынышын өлеңге түсірген ғалым. Әл-

Фараби ғылыммен қоса өнерді де жетік меңгере білген. Ол керемет өлең де 

айтқан, қобызда да ойнаған. Қобыз аспабын жасап, күй тартқан Қорқыт Ата 

дейміз. Шын мәнінде Қорқыт Атадан кейін әл-Фараби де қобызды дамытып, 

оның құлағында ойнаған ойшыл, көп тілде сөйлеген ғұлама адам болған. Әл-

Фараби – қазақ өркениетінің, музыка философиясының негізін қалаған үлкен 
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ойшыл. Бірақ ол – тек қазақтың ғана емес, қазақ халқы қалыптаса қоймаған 

кезеңде өмір сүргендіктен, бүкіл түркі халықтарына ортақ тұлға. Орта 

ғасырдағы энциклопедияшы оқымыстылар әл-Фарабидей ғалым болмаған. 

Сондықтан әл-Фарабидің ұлылығына ойшылдығымен даналығына сүйсінген 

халық арасында 1980 жылдардан бастап фарабитану атты жаңа бағыт пайда 

болған. Әлемдік және отандық фарабитану деген бар. Әл-Фараби шетелге 

емес, тәуелсіз еліміздің мемлекеттік мүддесі мен ұлттық ұстанымы үшін 

қызмет етуі керек. Сондықтан әл-Фарабидің ғылыми – философиялық 

мұрасын өзіміз ғана біліп қоймай, жас ұрпақтың санасына сіңіруіміз қажет. 

Әл-Фарабидің мұрасы, әл-Фараби әлемі туралы білетініміз аз. Оның құпиясы 

әлі толық ашылмаған сырларға толы. Ол- әлем халықтарын біріктіретін тұлға. 

Әл-Фарабиді хан тұтатын үш мемлекет бар. Біріншісі – Иран (олар әл-Фараби 

бізден шыққан дейді), екіншісі – Қазақстан (әл-Фараби халқымыздың 

этногенезінің негізінде жатыр, ол Отырардан шыққан), үшіншісі – Араб елі, 

Мысыр мен Сирия және басқа да мұсылман елдері әл-Фарабиді айрықша 

қастерлейді. Себебі әл-Фараби  осы мемлекеттердің мәдениеті мен 

өркениетінің даму жолында көптеп еңбек сіңірген ғалым. Қазіргі таңда 

көптеген зерттеулердің арқысында ғалымның  логика, метафизика, этика, 

саяси және әлеуметтік философия, музыка мен медицинаға арналған жүзден 

аса трактаттары бар екендігі және болашақ ұрпаққа сақталып келгендігі 

анықталған. Ол ең алғаш болып музыканы математикалық негізде жүйелеп, 

оны ғылымның бір бағыты ретінде көрсеткен ғалым. Сондықтан әл-Фарабиді 

ұлы даланың ұлық ғалымы десекте қателеспейміз. Сонымен қатар  ұлы ойшыл 

әл-Фараби Орта Азия мен қыпшақ даласы үшін X—XII ғасырлар қоғамдық-

әлеуметтік, саяси тұрғыдан дамуына зор үлесін қосқан. Бұл кезеңде түркі 

тілдес халықтардың мәдениеті, әдебиеті, ғылымы едәуір өркендеп өсті. 

Әсіресе, түркі әдеби тілі жан-жақты дамып, жетіле түсті. Мұның өзі түркі 

халықтарының, соның ішінде, қазақ, өзбек, ұйғыр, қырғыз, т. б. халықтардың 

этностық құрамының қалыптаса бастауы мен олардың әлеуметтік-қоғамдық 

өміріндегі рөлінің біртіндеп артуына байланысты дамыды. 

Әлемнің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фараби — түркі ойшылдарының 

ең атақтысы, ең мәшһүрі, «Әлемнің екінші ұстазы» атанған ғұлама. Ол туралы 

тарихи деректер бойынша 70-ке жуық тіл білген және  өздігінен көп оқып, көп 

ізденген ойшыл деген деректер де бар. Сонымен қатар әл-Фараби медицина 

ғылымдарының дамуына да зор үлесін қосқан. Әбу Насыр Әл-Фараби 

өзінің философия көзқарастарында басты үш бағыт анық аңғарылады: ол 

дүниенің мәңгілігін мойындады, танымның болмысқа тәуелділігін растады, 

ақыл-парасат туралы ілімді саралады. Мәңгілік пен тәуелділік бастауларын 

құдіретті Алладан, аспан әлеміндегі құбылыстардың мәнінен, ақыл-

парасаттан, адамның жан-дүниесінен, түр мен материя арақатынасынан 

іздеді. Аристотель қағидаларынан өз дүниетанымына жақындарын қабылдады 

және оны осы тұрғыдан түсіндірді.                                                                                   

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Әбу Насыр Әл-Фарабидің философиялық көзқарасын тарихи жағдайда, 

оның өз дәуірімен байланысты қарағанда ғана терең түсінуге болады. Орта 

ғасырларда философиялық ойдың дамуы діни ілім негіздеріне сүйенді. 

Демек, Әбу Насыр Әл-Фарабидің философиялық ілімін негізін салушы деуге 

де болады. Ұлы ойшыл  ақылдылықты тәрбиені аспан ілемінің 

қаламшарларымен сәйкестендіре отырып, жеке адамның ақылы әлемдік 

санамен ұштасса ғана дамиды деді.  Соңғысы, яғни әлемдік сана — мәңгі. 

Адам болса дүние салады, өткінші. Осыдан барып жанның мәңгі екенін және 

басқа жаққа ұшып кетуін бекерге шығару туады, мұның өзі діни қағидалар мен 

философияның арасындағы күреске тиек болған тезис еді. Ұлы ойшыл 

философияға үлкен мән берді, оған көп үміт артты. Ол философияны қоғамды 

оятатын зерде, парасат шамшырағы, халықты әділетті қоғамға жеткізетін 

негізгі бағыт, ұрпақтар арасындағы рухани-мәдени сабақтастықты ғасырларға 

жалғастыратын құрал, әлеуметтік-этикалар күрделі мәселелердің шешімін, 

уақыт талаптарының жауабын табатын әдіс деп түсінді. Осы деңгейде дұрыс 

ойланып, оңды әрекеттену үшін философияның  9 қағидасын оқып-білу 

қажеттігін ескертеді. Философ адамды өз болмысын өзі танып білуге 

тәрбиелеу ісіне үлкен мән берді. Бұл мәселені логикалық, этикалық, 

педогогикалық, тілдік тұрғыдан кеңінен саралап, бұларды бір-бірімен өзара 

сабақтастықта қарастырады. Рухани жоғарғы мақсат нышандарын адамдарды 

өзара байланыстыратын бастаулардан — жан-дүние үндестігінен, әдеміліктен, 

қайырымдылықтан, бақыттан іздестіреді. Ойшылдың осы бір философиялық 

керемет дүниесі қазіргі таңда болашақ ұрпақ тәрбиелеуде маңызды бағыттың 

бірі бола алады. Әл-Фарабидің  оймен  ойлау, тәрбие мен іс-әрекет жүйесін 

жетілдіру мәселесіне көп көңіл бөлген.  Ол білімсіз адамгершілік молаймайды, 

білімсіз адам өзгенің абзал қасиеттерін тани алмайды. Жан-дүниені 

тәрбиелемей үлкен жетістікке жету жоқ. Ғылым мен тәрбие ұштасса ғана 

рухани салауаттылыққа жол ашылмақ. Мінез-құлқын түзей алмаған адамның 

ақиқат ғылымға қолы жетпейді деп ескертеді. Ойшылдың осы бір керемет 

нақыл сөздерін болашақ ұрпақ санасына сіңірсе керемет болар еді. Әл-Фараби 

адамның жан дүниесін, көз-қарасын тәрбиелік бағытта дамытқан және 

адамгершілік әр адамның санасымен қалыптасып жан жүниесін нұрға бөлейді 

деп түсінді.  Бір сөзбен айтқанда, Фараби адамдардың өз көздеген мақсатына 

жетуі оның өзіне ғана байланысты екенін айтады. Адам рухани жағынан үнемі 

өзін-өзі жетілдіріп отыруға тиіс, адам тек  ақиқатты, айналадағы дүниені 

танып-білу арқылы жетіледі деп түйін жасайды. Ол бұл туралы барлық 

еңбектерінде жаза отырып артынан мол мұра қалдырды.Қазіргі таңда жас 

ұрпақ тәрбиелеу оны дұрыс жолға салып бағыттау қиын мәселе болып отыр. 

Себебі жастарымыз ызақор және уайымшыл. Мен осы ойшыл, әлемнің екінші 

ұстазы әл-Фараби еңбектеріндегі жас ұрпақ тәрбиелеу туралы айтылғандарын 

көңілге тоқыдым. Сіздерге де осы айтқым келеді. Ойшыл  жас ұрпақтың сана-

сезімін қалыптастыру үшін үш нәрсенің ерекшелігін жүйелеп, дәйектеп алу 

шарт екенін көрсетті:  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%80_%D3%98%D0%BB-%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%BC%D1%96%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%99%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%B8%D2%9B%D0%B0%D1%82
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1.Баланың ішкі ынта-ықыласы, құмарлығы; 

2.Ұстаздың шеберлігі, ар тазалығы; 

3.Сабақ процесінің алатын орны. 

Ғалым дене тәрбиесі мен адамгершілік тәрбиесінің ұқсастығына, оның 

бір-біріне тигізетін әсеріне ерекше мән берді. 

Әбу Насыр әл-Фараби мұраларының Қазақстанда түбегейлі зерттелуі. 20 

ғасырлардың 60-жылдарында ғана қолға алынды. Оған алғаш бастамашы 

болған қазақ ғалымдары Ақжан әл-Машани  мен Қаныш Сәтбаев еді. Әбу 

Насыр Әл-Фарабидің 1100 жылдығына орай шығарылған ЮНЕСКО шешімі 

бойынша 1975 жылы Алматыда халықаралық конференция өткізілді. Ал биыл 

ұлы ойшылдың 1150 жылдық мерей тойы елімізде тойлануда. Осы орайда ұлы 

ойшылдың еңбектері елеңіп,бүкіл халық арасында сыйға, мақтауға лайықты 

болды. Ойшылдың құрметіне елімізде ҚР ҒМ Ғылым Академиясының 

философия институтында шығыс философиясы және фарабитану бөлімі 

жұмыс істейді. Мұнда ғұламаның қазірге дейін қазақ және орыс тілдеріне 

аударылып, ғылыми түсініктемелері мен алғысөздері жазылып, 20-дан астам 

трактаттары жарық көрді. Бұл бөлім Әбу Насыр Әл-Фарабидің диалектикасы, 

гносеологиясы мен әлеуметтік философиясы мәселелері бойынша зерттеулер 

циклін жүргізіп келеді. ҚазМУ-де Фарабитану орталығы құрылған. Мұнда да 

Әбу Насыр Әл-Фараби мұраларын аудару, зерттеу, насихаттау жұмыстары 

маркстік көзқарастардан арылған жаңа, тың бағыттар бойынша жүргізілуде. 

Және де биыл  «Әлемнің екінші ұстазы» атанған, күллі түркі жұртының бас 

ойшылы Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде, Абай 

Құнанбаевтың туғанына 175 жылдығы мемлекеттік деңгейде тойланатын 

болады.  

       Сонымен өз сөзімді жинақтап айтқанда, әл-Фараби ғұлама, данышпан, ой-

шыл, хакім, ғалым, бірақ философ емес және де оның бірінші ұстазы Аристо-

тель де емес, Құран түскен Мұхаммед пайғамбар деуге болады. Сөз соңында 

ірбірімізді бабамыздың рухы қолдап,алдағы уақытта бақытты өмірдің 

базарында тек жеңіске жетуді тілеймін. 
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Әлемнің  екінші ұстазы –  Әл –Фарабидің  химия  пәнін  дамытуға   

 қосқан үлесі 

                                                  

Қуанышбаева  Ләззат Ділдәбекқызы 

                                                                Созақ ауданы, Л. Бөкенов  ат. ЖОМ 
                                                                                  

Аты әлемге әйгілі, ғылыми және мәдени мұралары ғасырлар бойы 

ардақталып, ұрпақтан-ұрпаққа өтіп келе жатқан ардагер азаматтар тарихта аса 

көп емес. Тарих жазбасында, халықтың рухани қазынасында айтулылардың 

айтулысы, жүйріктердің жүйрігі ғана мәңгі ұялап қоныс тебеді. Мың  жылдан 

артық уақыт өтсе де, аты ауыздан-ауызға  жатталып, еңбектері  уақыттың, 

мезгілдің  қатыгез сынынан  мүдірмей  өткен, сол  адамзат  ұлдарының, тарих 

перзенттерінің  бірі   Әбунасыр Әл-Фараби.  Әл-Фариби бабамыздың толық 

аты-жөні-Әбунасыр Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан әл-

Фараби яғни өз аты Мұхаммед, әкесі Мұхаммед, оның әкесі  Ұзлағ, арғы атасы 

Тархан. [2]  

Адам  баласының әлем сырларын  түсініп, бірте-бірте  ғылым  мен өнерді 

өркендетіп дамытуда ежелгі  шығыс  елдерінің  алатын орны ерекше. Осы 

орайда, Әбу-Насыр Әл-Фараби бабамыздың  жаратылыстану ғылымының 

шығу себептерін атап, еске түсірсек.  Ол былай дейді: «Субстанция кейде 

қызаратын, кейде бозаратын, кейде  ұзаратын, кейде қысқаратын, кейде 

ұлғаятын, кейде кішірейетін, кейде туатын, кейде өлетін, кейде ауыратын, 

кейде сауығатын  болғандықтан, осылардың  барлығын түсіндіретін ғылым 

қажет  болады. Бұл  ғылым бізге  өзгерістердің бәрінің қандай  болатындығын 

көрсетеді. Ол  арқылы біз қажет болса,  өзгерістердің зиянды әсерін жоя 

аламыз немесе  зиянды әсерін өршіте аламыз. Бұл табиғат туралы, яғни 

әрекеттер мен құбылыстар туралы ғылым» Әбу насыр Әл-Фарабидің ұғымы 

бойынша бұл ғылымның ауқымы өте кең, ол бүкіл «Ай жолы астында» 

орналасқан  субстанцияның мазмұнын зерттеп білуді мақсат тұтады. 

Жаратылыстану   ғылымының түп негізі төрт элементтен-от, ауа, су және 

топырақтан  тұрады, осыған төрт түрлі сапа-ыстық, суық,  ылғал  және 

құрғақшылық қосылса, онда сан түрлі әрекеттер  мен құбылыстар туады. [1] 

Міне, осыны  жаратылыстану  ғылымы  жоғарыдағы төрт тәліми ғылымдарға 

сүйеніп зерттейді. Мұнан  кейін, Әл-Фарабидің бөлуі  бойынша  

жаратылыстану ғылымы сегіз бөлімнен тұрады. Әл-Фараби  жаратылыстану 

ғылымын сегіз тарауға бөледі: барлық  қарапайым  және құранды денелердің 

негіздерін білу, яғни  бүкіл  табиғатқа ортақ мәселелерді  қарастыру; 

қарапайым  денелерді, құранды  денелерді  түзетін  элементтер мен бөліктерді  

білу; табиғи  денелерді, олардың  бұзылуын  және құранды  денелердің  құрама  

бөліктеріне  айналысын зерттеу; құранды  денелердің  құрама  бөліктерінің  өз 

ара әсерлерін, кциденциялары  мен қасиеттерін  қарастыру; құранды 

денелерді, олардың  түзілу  тәсілі мен сипатын білу; құранды денелердің  

қатысуымен  түзілетін  заттарды, құрама  бөліктері  бір текті немесе  әр  текті 
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болып келетін заттарды (мәселен, минералдар) зерттеу; өсімдіктерді, олардың  

жалпы  қасиеттері  мен  түрлерін, әрқайсысының   өзіне  тән  ерекшеліктерін  

білу. [3] Олар: прогностика, яғни алдын  ала болжау ғылымы, медицина, 

физиканың  нигромантия ғылымы, навигация, яғни  кеме жүргізу ілімі, 

заттарды  басқа түрге айналдыру  амалын көздейтін алхимия және айналар 

жөніндегі ғылым. [5] Алхимия-химия саласында орта ғасырларда  кең тараған 

ұғым. Арабтар химия деген сөзді өз тілінің заңы бойынша алхимия деп атаған. 

Бұл термин XVI ғасырға  дейін қолданылып келді. Әл-Фараби «Алхимия  

өнерінің қажеттілігі туралы» деп аталатын  арнайы  трактат жазып алхимия 

өнерінде не дұрыс, не теріс екендігін  ашып беруге тырысады. Ол бұл тұрғыда 

былай дейді: «Бірінші қорытынды  мынадай: алтын, күміс және басқа отта 

жанбайтын, бірақ балқытылатын металдардың  бәрінің тегі бір. Сондықтан 

олардың айырмасы формасында емес, олардың мәнді және кездейсоқ 

акциденцияларында, (қасиеттерінде). Екінші қорытынды: тегі бір кез-келген 

екі нәрсе бір-бірінен тек акциденциялары бойынша өзгеше болады; сондықтан  

олардың кез келген біреуін екіншісіне айналдыруға болады. Егер 

акциденциялары мәнді болса, онда айналуы қиын, ал егер мәнді болмаса 

ауысуы оңай болады».[4] 

Трактатта айтылған барлық ой толғаныстарын  қорытындылай келіп, 

Әл-Фараби бабамыз  алхимия өнерінің ғылыми мәнін айқындау жөніндегі 

өзінің методологиялық нұсқауын, ұсынысын нақты жеткізе білген бірегей ұлы 

тұлға. 

 Қазіргі заманда химия пәнін оқытуда биология, физика, математика, 

экономикасыз химия технологисын шеше алмайды. Осы пәндерді білмейінше, 

қазіргі кездегі химия негіздерін меңгеру мүмкін емес. Ал жаратылыстану 

пәндерін  химияны білмей, толық түсінуге болмайды. Олай болса, бұл пәндер 

тығыз байланыста. Оқушылардың химияны оқытуда  қызығушылығын  

арттыру  мақсатында, заттармен танысқанда, олардың ашылу тарихына назар 

аударылады, қызықты деректер келтіріледі. Сонымен бірге оқушылар өздері  

қызығып, қосымша материал алып  келеді. Оқушылардың білімді меңгерген, 

меңгермегені сол сабақ үстінде  сұрау арқылы, жаттығу  есептер, белгілі бір 

зертханалық   жұмыстарды   орындату  арқылы анықталады. Білімді тексеру  

сол сағатта болатындықтан  оқушылар  мақсатты  жұмысқа  талаптанып, 

білімді  сол мезетте меңгеруге  күш салады. 

 Демек, қорыта келгенде  Әлемнің  екінші ұстазы-Әл-Фарабидің химия 

пәнін дамытуға қосқан үлесі оның жазған  трактаттарымен дәлелденіп отыр. 

Сол ерте кезден  дамып келе жатқан химия пәні, қазіргі  уақытқа  дейін үлкен 

жетістіктерге жетіп көптеген технологиялар  дамып, ашылуынан адамзатқа өз 

пайдасын тигізіп отыр. Химияда оқушыларды  қызықтырып, өзіне тартатын  

құбылыстар аз емес, тек  соларды  таба, тани білу керек. Қызығушылық –

адамның   рухани және  дене күші дамуының  аса  маңызды шарттары болып, 

ой-өрісін кеңейтіп білім  алуға итермелейді. Бұл  оның  іс-әрекетін 
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жеңілдетеді, бір нәрсеге  қызығатын  болса, ол  кез-келген  іспен  шұғылдану  

үшін  зор  қиындықтарды   жеңуге   дайын  тұрады. 

 

Аңдатпа 

«Алхимия  өнерінің қажеттілігі туралы» деп аталатын  трактатта 

айтылған барлық ой толғаныстарын  қорытындылай келіп, Әл-Фараби 

бабамыз  алхимия өнерінің ғылыми мәнін айқындау жөніндегі өзінің 

методологиялық нұсқауын, ұсынысын нақты жеткізе білген бірегей ұлы тұлға. 

XXI ғасырда технологияның дамыған кезеңінде көптеген химиялық 

элементтерді  алу тәсілдерінің тиімді  түрлері қарастырылған. Олар өте 

қарқынды дамуда 
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Әбу Насыр әл-Фарабидің химияға қосқан еңбегімен танысу 

                                      

                                                                          Тубаева Айгул  Онгарбаевна 

                                    Сарыағаш қаласы, №3 М.Ломоносов ат.ЖОМ 

 

Аты әлемге әйгілі, қазақ жерінің тумасы, данышпан, ізденімпаз, 

эциклопедист, философ, жазушы, педагог, музыка өнерін дамытушы, 

астролог, жаратылыстанушы Әбу Насыр әл-Фараби әлемнің екінші ұстазының 

жаратылыстану пәніне қосқан үлесін  зерттеу мен үшін үлкен бақыт. Ұлы 

зерттеушінің өмір баяны мен еңбектері өте көп. Ұлы ойшыл Әбу насыр әл-

Фарабидің өмір баянынан бастауды жөн көрдім. 

Әбу Насыр әл-Фарабидің еңбектерін оқи келе, сол заманның талантты, 

талабы мықты ұстаз болғанын оның әрбір жасаған еңбектерінен көрініп тұр. 

Дінмен ғылымды ұштастырып, жаратылыстану ғылымы мен музыка, 

денсаулық сақтау саласын бір ағынды дамыта отырып, өз еңбегінде 

ұштасқанға біріккен тұстарын көріп, ғылымның түрлі қиылыстардан өткеніне 

таң қаласың. Ойы ұшан теңіз Әбу Насыр әл-Фарабидің еңбектерін бір 

оқығаннан түсінікті болса, екінші үшінші оқығаннан сол замандағы өмірді, дін 

мен надандықты аңғаруға болады. 
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Шығыстың ғұлама ойшылы Әбу Насыр әл-Фараби 870 жылы бүгінде 

Отырар аталатын, Арыс өзенінің Сырға барып құятын сағасындағы Фараб 

қаласында дүниеге келді (қазіргі Оңтүстік Қазақстан облысындағы Отырар 

қаласының маңайындағы ортағасырлық қала). Фарабидің толық аты-жөні 

Әбу-Насыр Мұхаммед Иби Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан Әл-Фараби. Әл-

Фараби түрік тайпасының дәулетті бір ортасынан шыққаны бізге мәлім, бұған 

дәлел оның толық аты жөнінде "Тархан" деген атаудың болуы. Туған жері 

қазақтың ежелгі қаласы Отырарды арабтар Барба-Фараб деп атап кеткен, 

осыдан барып ол Әбу Насыр әл-Фараби, яғни Фарабтан шыққан Әбу Насыр 

атанған. Сол тұста өмір сүргендердің қалдырған жазбаларына қарағанда, 

Отырар қаласы IX ғасырда тарихи қатынастар мен сауда жолдарының 

торабындағы аса ірі мәдениет орталығы болған.[1] 

Әбу Насыр бала күнінен ғылымға үйір болып өсті, оның бақытына қарай 

сол заманда Отырарда аса бай кітапхана бар еді. Әл-Фараби парсы, грек 

тілдерін үйренеді, осы тілде ғылыми трактаттар оқиды. Фараб пен Бұқарада 

бастапқы білім алған соң әл-Фараби өз білімін жетілдіру мақсатында Бағдатқа 

аттанады. Фарабидің дүниетанымының қалыптасуына Мерв мектебінің 

ғылыми дәстүрлері мен философиялық бағдарлары өз әсерін қалдырды. 

Бағдадта әл-Фараби ғылым мен әртүрлі пәндерді оқиды. Білімге деген 

құштарлығының арқасында әл-Фараби сол уақыттағы ғылым мен білімнің 

ордасы саналған Дамаск, Халеб, Каир, Шаш, Самарқан, Бұхара, Мерв, 

Нишапур, Рей, Хамадан қалаларында да болып, білімін үнемі жетілдірумен 

болды. Сол қалаларда оқыды, еңбек етті. Шығыстың осы шаһарларында ол өз 

дәуірінің ең көрнекті ғалымдарымен, көркем сөз деректерімен танысады. 

Олардан тәлім-тәрбие алады.[1] 

Әл-Фараби – көрнекті ойшыл, өзінің замандастарының арасындағы ең ірі 

ғалым, философ және шығыс аристотелизмінің ең ірі өкілі. Өзінің білімділігі 

мен сауаттылығының арқасында "Екінші Ұстаз" атауына ие болды. Әл-

Фарабидің шығармашылық мұрасы орасан зор (150-ге жуық философиялық 

және ғылыми трактаттар), ал оның айналысқан ғылыми салалары ол – 

философия мен логика, саясат пен этика, музыка мен астрономия. Ғылыми 

еңбектерінің ең әйгілісі "Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары 

жайлы трактат" деп аталады. Оның атақты “Музыка туралы үлкен трактат” 

деген шығармасы әлемнің көптеген тілдеріне аударылған.[1] 

Әл-Фараби философия саласы бойынша грек ойшылы Аристотельдің 

"Категориялар", "Метафизика", "Герменевтика", "Риторика", "Поэтика", 

бірінші және екінші "Аналитика", "Топикасы" және т.б көптеген еңбектеріне 

түсініктемелер жазды.[1] 

Әбу Насырдың Платон және Аристотель философиясындағы идеяларға 

арналған кітабы оның философия саласындағы аса көрнекті ғалым екенін әрі 

философия пәнін терең меңгергенін дәлелдейді. Фараби Аристотельдің 

әлеуметтік-қоғамдық идеяларын дамыта отырып, өз тарапынан да 

“Кемеңгерлік меруерті”, “Ізгі қала тұрғындарының көзқарасы”, 
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“Мәселелердің түп мазмұны”, “Ғалымдардың шығуы”, “Бақытқа жету”, 

“Азаматтық саясат”, “Мемлекеттік қайраткерлердің нақыл сөздері” сияқты 

көптеген сындарлы философиялық еңбектер жазған. Фараби бұл еңбектерде 

дүние, қоғам, мемлекет, адамдардың қатынастары туралы заманнан озық 

тұрған пікірлер, пайымдаулар айтады.[1] 

Әл-Фарабидің еңбектері күні бүгінге дейін өз мән-маңызын жоғалтқан 

жоқ. Әл-Фарабидің мемлекет, ел басқару жөніндегі тұжырымдары, 

әлеуметтік-этикалық саяси көзқарастары бүгінгі қоғам үшін де айрықша 

маңызды. Оның еңбектері еуропалық Ренессанстың өрлеуіне үлкен ықпал етті. 

Фараби Шығыс пен Батыстың ғылымы мен ежелгі мәдениетін табыстыруда 

зор рөл атқарды.[1]  

Әбу-Насыр әл-Фарабидің тәрбиелік мәні бар, елді басқарудың, адами 

қабілетте болу керек шарттар мен міндеттемелерді әдемелеп тізбектеп 

келтірген. Еңбектерін оқи отырып өзімнің де адами қабілетке әср ететін 

сөздері, діни имандылықтың одан сайын көркеюін, сол кездегі ғылымның 

дамығанын және дамытқанына қарай отырып өзімнің ғылымға үлес қоспай 

отырғанымды байқадым. Біздің оқушыларды оқытумен бірге басшыда 

болатын 12 қасиетті оқушылардың бойына дарытуды өзіме мақсат етіп алдым. 

Енді сол қасиеттермен танысайық.  

Әбу Насыр әл-Фараби. Басшының 12 қасиеті. Ешбір жанға бағынбайтын 

басшы адам, міне, осындай. Ол – имам, ол – қайырымды қаланың бірінші 

басшысы, ол – қайырымды халықтың басшысы және жер жүзін мекендейтін 

елдің басшысы. Өз бойында туа біткен он екі қасиетті ұштастырған адам ғана 

осындай бола алады:  

1. Бұл адамның мүшелері мүлде мінсіз болуы тиіс, бұл мүшелердің күші 

өздері атқаруға тиісті қызметті аяқтап шығу үшін мейлінше жақсы 

бейімделгені жөн, сонда, егер осы адам әлдебір мүшесінің жәрдемімен 

әлденендей бір іс істемек болса, ол мұны оп-оңай атқаратын болады.  

2. Айтылған сөзді сөйлеушінің құлағына ойындағысындай және істің 

жай-жағдайына сәйкес ұғып алуға тиіс.  

3. Естігіш және аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы сақтап, 

бұлардан ешнәрсені ұмытпауы шарт.  

4. Әйтеуір бір заттың кішкене ғана белгісін байқаған заматта сол белгінің 

ишаратын іліп әкетерліктей алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі болуға міндетті.  

5. Өткір сөз иесі және ойына түйгеннің бәрін айдан-анық айтып бере 

алатын тілмар, өнер-білімге құштарланып, оқып-үйренуден шаршап-

шалдықпай, осыған жұмсалатын еңбектен қиналып азаптанбай, бұған оңай 

жетуі тиіс.  

6. Тағамға, ішімдік ішуге, сұхбат құруға келгенде қанағатшыл болғаны 

дұрыс.  

7. Жаратылысынан сауыққұмарлықтан аулақ жүріп, бұдан алатын 

ләззатқа жирене қарағаны жөн.  
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8. Шындық пен шыншыл адамдарды сүйіп, өтірік-жалған, суайттарды 

жек көріп, аулақ жүру өзімізге жақсы.  

9. Оның жаны жаратылысынан пасық істердің бәрінен жоғары болып, 

жаратылысынан игі істерге ынтызар болса, келешек қызмет жолында зор 

көмегі тиері сөзсіз.  

10. Дирхем, динар атаулыға, жалған дүниенің басқа да атрибуттарына 

жирене қараса, пайдасы тимесе, еш зияндығын көрмейді.  

11. Жаратылысынан әділеттілік пен әділеттілерді сүйіп, әділетсіздік пен 

озбырлықты және осылардың иелерін жек көру – адам бойына бітетін ең асыл 

қасиеттердің бірі. Мұндай қасиетке ие адам жақындарына да, жат адамдарға 

да әділ болып, жұртты әділеттілікке баулып, әділетсіздіктен зардап 

шеккендердің залалын өтеп, жұрттың бәріне өз білігінше жақсылық пен ізгілік 

көрсете алады.  

12. Адамның бойында қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін батыл, 

ержүректілік мінез болса, өзі қажет деп тапқан істі жүзеге асырған сәтте 

міндетті түрде шешімпаздық көрсете алады. [2] 

Осының бәрі бір адамның бойында болуы қиын нәрсе, сондықтан да 

жаратылысынан осындай қасиет дарыған адамдар өте сирек кездеседі. 

Мұндайлар аз. Сондықтан, егер, қайырымды қаладан осындай адам табылса 

және өзі өсіп-жетілген кезде жоғарыда аталған шарттардың алғашқы алтауы 

немесе бесеуі оның бойына біткен болса, онда қиялдау қабілеті жағынан 

теңдесі болмағандықтан ол осы қаланың айтулы басшысы болмақ. Ал егер, 

зәуде белгілі бір кезеңде мұндай адам болмай қалса, онда қала басшысы мен 

оның ізбасарлары белгілеген заңдар мен ережелер, егер, олар қаланы 

дәйектілікпен билеп алса, өз күшінде сақталады.[2]  

Кімде-кім туған кезінен бастап және жас жеткіншек шағында жоғарыда 

аталған шарттарды бойына дарытқан болса және есейгеннен кейін басқа алты 

шартқа сай келетін болса, біріншісінің орнын басатын екінші басшы сол 

болады. [2] 

1-шарт – дана болу.  

2-шарт – қалаға арнап бірінші имамдар белгілеген заңдарды, ережелер 

мен әдет-ғұрыптарды жадында сақтап, жетік білу, өзінің барлық іс-әрекетін 

осыларға сәйкес жүргізу.  

3-шарт – бұрынғылардың тиісті заңы сақталмаған жағдайда бірінші 

имамдардың үлгісімен әрекет жасай отырып, бұл жөнінде тапқырлық көрсету.  

4-шарт – бірінші имамдар аңдай алмаған нәрселерді, бұрыннан 

қалыптасып қалған жағдайды да, болашақ оқиғаларды да қалаған кезінде 

танып-біліп отырарлықтай тапқыр да білгір болу, өзінің осындай іс-

әрекеттерінде халықтың әл-ауқатын жақсартуды мақсат етуге тиіс.  

5-шарт – бірінші имамдардың заңдарын және солардан кейін, солардың 

үлгісі бойынша өзі белгілеген заңдарды орындауға жұртты өз сөзімен 

жігерлендіре білу.  
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6-шарт – әскери істерді жүргізу үшін қажетті дәрежеде қайратты болу, 

оның бергі жағында әскери өнерді қызмет бабындағы өнер ретінде және 

билеуші өнер ретінде біліп алу.  

Осы қасиеттердің бәрін өз бойына жинақтаған адам табылмайтын болса, 

бірақ екі адам табылып, оның бірі – дана, екіншісі басқа шарттарға сай келетін 

болса, онда осы екеуі де қала басшылары болар еді. Егер осы қасиеттер бір топ 

адамның бастарына бөлек-бөлек біткен болса, сөйтіп, бірінде даналық, 

екіншісінде тағы бір қасиет, үшіншісінде тағы бір қасиет болса, онда осы 

адамдар өзара келіскен жағдайда, бәрі де қайырымды басшылар болмақ. Егер 

әйтеуір бір кезде басшыларда даналық болмай қалса, онда бұлар басқа 

шарттардың бәріне сай келе тұрса да, қайырымды қала ағзамсыз қалмақ. 

Сөйтіп, қаланы билеуші басшы бұл ретте ағзам бола алмайды, қаланың өзі де 

құрып кетуі мүмкін. Ал егер осы басшыға ақылшы етіп қоярлық бір дана 

табылмаса, қала біраз уақыттан кейін сөзсіз құрып бітеді. 

   Ақжан әл-Машанидің «Табу», «Ғажайып от ошағы», «Ай арысы»  Әбу 

Насыр әл-Фарабиге арналған 2007жылғы кітабынан бұрынғы Алхимиктердің 

иісі мүңкиді. Оқулықтағы материалдар терең мағыналы, құнды информация. 

«Табу» кітабы Ақжан әл-Машанидің Әбу Насыр әл-Фарабиге арнаған 

бесінші томы. Ондағы кітапта Табу, Ғажайып ошағында, Ай арысы –деген 

үлкен бөлімдер бар. Әр бөлімді нақты ғылым түріне бөліп қарастыруға 

болмайды, өйткені Әбу Насыр соншалықты алғыр, ойы ұшан теңіз 

болғандықтан әр саланы байланысы бар бағыттардың барлығымен 

ұштастырып отырған. Өмірмен байланыстыра отырып, адамдың адами қасиеті 

туралы жасып, адами қасиетті жаза отырып түрлі шегі жоқ шексіз ойлармен 

дәріптеген. Жазған еңбектерін оқи отырып, сандарды көп пайдаланғанын 

көруге болады. Қарапайым -1-100 аралығындағы сандардан өте көп мысал 

келтіре отырып, математика, химия, музыка, физика, геометрия, логика және 

адам денсаулығына байланыстырып отырған. Трактатты бастар бұрын 

Алланың аса мейірімді екендігінен бастап, Алланың шексіз мүмкіндіктерін 

айта отырып аяқтаған. Жұмыстарында құранның аяттары арқылы 

жазылғанына да таң қалдым. Сол кездегі пайғамбарлардың іс-әркеттерін де 

көз алдыңа суретпен салып қойғандай түсіндірме жұмысын жүргізе алған. 

Осындай қабілеті бар, ұлы, дана, дара Абу Насырдың трактаттарын бір 

оқығаннан түсіну қиын. Оны екі үш рет оқығанда ғана не туралы екенін 

түсінесің, ал оны толық мекгеру үшін трактаттарын 10 рет оқу аздық етеді деп 

ойлаймын.  

Әбу Насырдың трактаттарын «Табу» кітабына жинақтап жазған Ақжан 

әл-Машанидің еңбегінен химия туралы мәліметтерді төменнен көруге болады. 

«Ай арысы» ғылым жаңалықтары 

«Ай арысы» ғылым жаңалықтары атты шағын кітаптың негізгі 

ерекшелігі-атеизм бұғауынан босаған соң ежелгі алхимияның негізіне сүйеніп, 

тарихи, ғылыми және діни түсініктерді пайдалана отырып, жаңаша тың 

жолмен жазылуында. Соның арқасында көптеген шындыққа қол жетіп отыр. 
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Халқымыздың тарихында химияға қатысты атаулар, түсініктер өзгереді, 

жаңғырады. Мысалы: Темір қазық түсінігі. Тағы бір маңызды нәрсе Құрандағы 

кейбір химия ғылымына қатысты мәселелер ғылыми негізде қаралып, шындық 

жарыққа шықты. Айтайық, Құрандағы 57–сүре Ал-Халид. Ал жалғау болса, 

Хадид араб тілінде темір деген сөз. Оның сандық мәні: к=8, д=4, и=10, д=4, 

жиыны 8+4+10+4=26. Яғни темір атомның қазіргі электрон саны –оның 

санаттық нөмірі. Демек, қазіргі ғылымның табысы 14 ғасыр шамасында келген 

Құранда берілген. 

Темірдің біздің кітабымызда берілген кестеде негізгі орын алуы барлық 

жағынан алып қарағанда, өте күрделі мәселе. Кестеде химиялық элементтер 

топтарының аралары он бірлік санмен айрылады. Мысалы: 4+11=15, 

15+11=26, 26+22=48. Ал он бір қазақша ай саны. Ай =1+10=11. Сонымен 

химиялық кестенің темір білігі ай арысы секілді белгіленген. 

Сөз басы. 

Бисми Аллаһ алрахман алрахим. 

Дүниені құраушы барлық химиялық заттарда (элементтерде) солай, 

қосылатын (музыкаша айтсақ үндесетін) негізгі жеті топ (жеті нота), сегізінші 

нейтрал (қосылмайтын) тыныс газ немесе октава. 

Сол элементтерден барлық заттар таралады. Жер, жеті хат көк, таутас, 

минерал – кристалл заттар бәрі сол үндестікке бағынады. Олай болса алдымен 

сол тастардан сол заңдылықты іздеу керек, өйткені тастар тұрақты заттар, олар 

ертеде болған істің куәсі, ерте заманның ізі таста сақталады, адам мәдениеті 

тас қолданған дәуірлерден басталған. Демек, барлық сыр «Таңбалы тастарда» 

деген ой туады.  

Араб алфавитінің сандық мәні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алфавит  кестесінде мағына көп, солардың ішінде бір екеуін келтіреміз. 

Басқа кестеде бірінші «а», ақырғысы «й»  екеуін қатар оқысақ болады. Ай 

қоссақ болады: 1+10=11. Осыны біз Ай саны деп аламыз. 

Алхимия біздің заманымызда. 

Адам пайғамбар заттарға ат қоюға үйренген болса, оның ұлы Шис сол 

білімді әрі дамытып, атауларды сөздерді құрастырып әріптер мен олардың 

сандық мәнін белгілеп есеп ғаламын түзеді, алхимия ғаламына басқы негіз 

салды. [3] 
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Осы Шис пайғамбар нәсілінен бірнеше атадан кейін ИДРИС пайғамбар 

дүниеге келді. Алхимия ғаламының нағыз атасы осы кісі болып саналады. [3] 

Бұл кісінің бес түрлі аты бар: Ахнух-Идрис-һармис-Масалас-Бағилағима. 

Бұл есімдердің түсініктері мынадай: 1) туғандағы аты; 2) көп дұрыс істері үшін 

қойылған ат; 3) Айқыз-Ғутарад жұлдызындай деген мағынада; 4) Үшінші 

ғалым (Адам мен Шистен кейін); 5) Әрі ғалым, әрі әкім – пайғамбар деген 

мағынада. Оның туған жері мекені МысырМаниф (Манфис) атты қала. [3] 

Құранда және Ислами тарихта Идрис халық үшін ғылым жолында ерінбей 

еңбек еткен зор құрметті пайғамбар. Ол кісінің істері мына салаларда болған: 

аспан ғылымы, жазу-сызу, кеме жасау, соғыс өнері, тоқымашылық. Осы 

еңбектері арқасында ол кісі Аллаһныңбірлігіне сенген және келешекте 

Мұхаммед Расул Аллаһ-хабибы Аллаһ келерін білген. [3] 

Ертедегі Мысыр елдерінде және онан ғибрат тәлім алған Грек елдерінде 

ол кісіні Тот деп және һармес деп атайды, оны қадырлы әулие ретінде санайды. 

[3] 

Мысырды Александр Македонский жаулапалғанда (жыл санаудан 332-

331 жыл бұрын) ол кісінің бет тасы изумруд тас екен. Ол асыл тасты әркім 

сындырып ала бастаған соң, Македонский оның бетіндегі жазуды гранит 

бетіне көшірткен. Сол тастан бірер мысал келтіреміз: 

төмендегілержоғарыдағыға ұқсас, жоғарыдағы төмендегілерге ұқсас... [3] 

Мұның бәрі бір ғана тектен, тек иесінің ғажабын көрсету үшін. Аспан мен 

Жер арасында ғалам толған өткір нәзік от, Тәңірі оты. Ол аспанда және Жерде 

айналыста. Осы үш саланы бірдей қамтыған себепті мәні «Үш қайтары 

данышпан» атаған. [3] 

Осы кітаптың авторы В.Л.Рабинович алхимия тарихының көп материал 

жинаған адам. Оның басты кемшілігі араб елдерінің ислам ғалымдарының 

еңбектерін қарамаған. [3] 

Грек ғалымдарынан кейін мыңнан аса жылды бірақ аттап, Европаның 

ортағасырынан бастаған. Мысалы ол Р.Бэконның тағы басқаларының 

еңбектеріне тоқталады. Ал олар болса ислам ғалымынан үйренгендер, Р.Бэкон 

Әл-Фараби еңбегін қабылдаған адам. Әл-Фараби болса алхимия мен 

астрология ғылымдарын еуропа елдеріне алғашқы таратушы. Осы пікірді мен 

автордың өзіне (Рабиновичке) айтқан болатынмын. Ол оны тегіс мойындаған. 

Осы есте болсын.[3] 

Онымен айтпағымыз, әл-Фараби алхимия негізін бүкіл ғаламның 

жаратуымен, оның әрі қарай дамуымен байланысты өте кең мағынада алынған. 

Ал бұл ғылым тар ішті, өзімшіл, күншіл надан адамдардың қолынатүссе, олар 

оны сол арам ниетіне бейімдеп алады. Оның ақыры барып шықты алдау, 

адастыру, ақырында апатқа ұшыратуға соғады. [3] 

Қысқасынан айтқанда Әл-Фараби шындық іздеген ғалымдар үшін 

алхимия ғаламның сырын шешетін, сол арқылы ғаламның жаратушы Иесін 

ашу, соның жолымен жүру үшін қажет болған ғылым. Надандар үшін алхимия 

өзін өзі мадақтау құралы. [3] 
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Адам баласы көп мыңдаған жылдар бойында көп жағдайларда надандық 

шеберінде болып келеді, алхимияны жалғандық жолға пайдаланып келеді. 

Сонымен байанысты алхимия жалған ғылым атанды. Расында алхимия жалған 

емес, оны жалғандық жолға салушылардың ісі жалған. [3] 

Біздің заманымызда адам баласының ғылымы жоғары дәрежеге 

көтерілген заманда, алхимия өзінің шындық мазмұнына қайта орала бастады. 

Демек алхимия біздің заманда ғаламның жаратылу тегін іздеген ол табиғи 

ғалымдар негізі болып табылады. [3] 

Осы айтылғандарға тарихтан мысал келтірейік.  

Мысыр (Египет) ғалымы Идрис-һармис пайғамбар алхимия болып саналы 

дедік. Оның заманында тамаша әділетті істер істелді, ғылым өркендеді. Онан 

кейін, сол ғылымды сол өнерді қолына алып алған ферғауын (фараон) өзін өзі 

тәңірі деп жариялап, адамдық шектен шықты. ол былай деген: «Ей, һаман, 

кірпіш күйдіріп дайында да маған арнап биік бір ғимарат сал. Мен Мұсаның 

тәңірін көруім мүмкін. Мен (басқа тәңірге) күмәнданамын» 

Кірпіш күйдіру, құмыра жасау, шыны қорыту, шөлмек жасау, кен қорыту, 

металл қорыту, алтын алу–бәрі де алхимия ісі еді ғой. Соны пайдаланып 

ферғауынның істеп отырғаны сол. Сол алхимияны үйренген Мұса пайғамбар 

халқына хақтық жолын ашты. Ал онан сол алхимияны аздап үйренген оның 

туыс адамы Қарун алтын тауып бай болды. Мұсаға қас болды. Олардың 

арасынан шыққан бұзықтар Алтыннан бұзау жасап, соған шоқынуды үйретті. 

Мұса оларды қайта тура жолға баулыды. Бірақ сол әдт Европа елдеріне де әсер 

еткен. Орта ғасырларда христиан елдерінің дін белгісі крешпен бірге өзгіздің 

(Бұзаудың) суретін салу әдет болғаны белгілі. [3] 

Алхимиктердің бергі жердегі негізгі мақсаты біріншіден жай металды 

айтайық алдымен темірді, алтынға айналдыру, баю болса, екінші мақсатта 

өмірді ұзартушы дәрі-эликсир (аксир) жасау болды. Олардан көптеген 

мирастар қалды. Мысалы ХІІІ-ІХ-Х ғасырларда араб елінде алхимияға 

арналған үлкен еңбектер болды. Олардың белгілі авторлары: Гебер (Жабер), 

Әл-Фараби, Абу-Мансур, Авиценна (Абу Ғали Ибн Сина) тағы басқалар 

болды. [3] 

Теңіз суын тұздан тазарту әдісі де сонда айтылға. Көптеген дәрі-у заттар 

алынған. Мысалы көп сілтілер, қышқылдар белгілі болған. Арабтар 

металдардың көп қасиетін жақсы білген. Алхимия минерология және дәрі-

дәрмектер дайындау-бәрі қатар жүрген. Закария Ибн Мухаммед Ибн Махмуд 

Ал-Казвини деген кісінің еңбегі: «Ғылымның ғажабы және елдердің 

ескерткіштері» бұл еңбек 1895 және 1919 жылы неміс тіліне аударылған. [3] 

Әл-Фарабидің ізін қуған інісі А.Р.Беруни (973-1048). Ол өз заманындағы 

ғылым саласының көбісінен мирас қалдырған адам. Солардың ішінде бұл 

арада ең зоры «Кітап ал-жамаһар фи мағрифат ал-жауһар» яғни «Асыл 

тастарды тану жөніндегі жинақ кітаб». Мұны минерология атайды. [3] 
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Берунидің сол еңбегінен қысқаша үзінділер. Бір тамаша нәрсе алдымен ол 

кісі зерттеген заттарының (тастарының) сыбаға салмағын дәл өлшеп, соған 

сүйенген. Мысалы мына кестені қараңыз: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспандық және химиялық шеңберлер. 

Ұлы құрылыс ғаламын бастар алдында оның жаратуы иесінің сөзін еске 

алу қажет. Құран Кәрімде ол құрылысқа қатысты аяттар көп.  

Ғаламның жаратылудағы ту бастағы Алмисақтағы жауһар нұрдың 

кеңуінен барлық дүние пайда болған. Арғы жағы сонау ұлы галактикадан 

бастап, Құс жолынан өтіп, Жұлдыздардан өтіп, Күннен Жетіхан көктен өтіп, 

Жер заттарына жеткен; онан әрі қарай молекула – атом протон-нейтрон –

электрон болып талданған. Осының бәрі бірғана басқы нұрдың ғажайып 

ғаламдары. Бұл күндегі ғылым онан да әрі майда бөлшектерді қолдан ашуда. 

Осы негізде қарағанда Аспан шырақтарымен, космос  құрылысы мен 

атомдар құрылысы арасында ұқсастық, үндестік болуы ғажап емес. Ол әрине, 

бар нәрсе. Тоттың бет тасында жазылған шындық соны көрсетеді деп білеміз. 

Химиялық заттарды құраушы атомдар негізінде екі түрлі бөлшектен 

құралған. Оның біріншісі, атомның салмақты ауыр өзегі, ядросы-протон және 

нейтрон, екінші ол өзектің сыртынан айналып жүретін жеңіл қабаттар 

құрайтын бөлшектер–электрондар. Протон оң зарядты (тартушы), электрон 

теріс (тебілуші) заряды. Екеуі біріне бірі тең болса, ол салмағы протонмен тең, 

онан айырмасы заряды. Жоқ – нейтрал- нейтрон. Сонымен жай қалпында 

атомда протон мен электрон саны тең, сол себепті атом нейтрал зат болып 

табылады. Егерде атомда тиісті электрон саны артық, я кем болса, ол атом 

зарядты болады, оны ион деп атайды. [3] 

Химиялық заттардың (элементтердің) электрон саны олардың реттік 

нөмір саны. Мысалы, біз темір рет саны 26 десек, ол сол темір атомындағы 

электрон санын көрсетеді. Атом ішіндегі протон саны да сол электрон санына 

тең, яғни 26. Әр протон қасында оның нейтрал (зарядсыз) сыңары бар, нейтрон 

бар. Демек атомда ауыр бөлшек саны электроннан кемінде екі есе көп болып 

табылады. Тек алғашқы бірінші элементте сутегінде ғана бір электрон бір 
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протон. Онан әрі қалай ауыр бөлшек екі еселене береді. Мысалы екінші 

элемент гелий болса, оның электроны екеу, нейтроны екеу сондықтан оның 

салмағы болады-4. Бірақ атомдардың салмағы дәл солай тура келе бермейді, 

оның себебі табиғатта электрон саны бірдей, бірақ салмағы  әртүрлі 

элементтер көп. Оларды изотоп деп атайды (ұясы-орны бір деген мағынада). 

Мысалы темірдің электрон саны 26, ал атомдық салмағы 55,847.  Оның себебі 

темірдің тұрақты изотоптары мынадай салмақта: 54(5,84%), 56(91,68%), 

57(2,174%), 58(0,31%). 

Осылардың жиынынан шығады: 55,847 

Ендігі бір керекті мәселе сол электрондар атом өзегінің айналасына қалай 

орналасқан. Оны жалпы жобамен алғанда былай дейді: Күннің айналасында 

көктер (планеталар - аттар) қалай айналып жүретін болса, электрондар да атом 

өзегінің айналасында солай айналып жүреді. Осы бейне негізінен алғанда теріс 

емес, бірақ бұлардың орналасуында өзіндік заңы бар. [3] 

Электрон қабаттары негізінде жетеу дедік. Олардың белгілері мынадай: 

1-К, 2-L, 3-M, 4-H, 5-O, 6-P, 7-Q; бұл қабаттардың майда қабатшалары тағы 

бар. ол қабатшалар белгісі: s, p, d,f. Бұл қабатшалардың қай қабатқа 

жататынын көрсету үшін олардың алдына тиісті қабаттың рет саны қойылады. 

Мысалы 2s десек ол Екінші (L) қабатының бірінші қабатшасы деген сөз. 3р-

десек, ол үшінші (М) қабаттың екінші қабатшасын деген сөз, тағы сол сияқты. 
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1-сурет. Атомдар құрылыс қаңқасы 

Темірдің өзгешеліктері 

Біздің заманымызда темір дәуірі, өйткені тас қолданған, мыс-қола 

қолданған замандар көп мың жыл бұрын өтті. Біздің барлық құрылыстарымыз, 

қару жарақтарымыз негізінде темірде. Соған байланысты темір туралы 

зерттеулер жазылған кітаптар көп. Солардың ішінен біз тек темірдің кейбір 

табиғи ғаламдағы қасиеттерін теріп көрсетуге тырысамыз. 

Темірдің бір өзгешелік қасиет әртүрлі дәрежеде қызғанда әртүрлі түрге 

айналады. 

Температура 200-910 градус арасында болса темірдің кристал формасы 

көлем орталық текше, оны ᵞ-темір дейді. 

Температура 910-1400 градус арасында болса, оның формасы жақ 

орталық текше формада болады, оны ᵞ-темір дейді. 

Температура 1400 градустан жоғары болса, ол қайтадан көлем орталық 

текше формасына түседі, оны б-темір дейді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 Жиыны 

1s 2s  2p 3s  3p 3d 4s  

2 2    6 2     6    6 2 2+8+8+6+2 

2 8 8+6 2 2+8+14+2=26 
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Темір Қазық түсінігі мен байланысы бар екені айқын, өйткені магнит тілі 

солтүстікке  Темір Қазыққа қарай бұрылады. Қазақтың «Қырық өтірік» 

аңызында Тазша бала жоғалған (бошалаған) ала биесін құлынымен аспаннан 

табады. Оны іздегенде ол тауға шығады таба алмайды, қолындағы құрғын 

жерге қадап, соның басына шығып қарайды, таба алмайды. Сонан кейін 

жанындағы тебен инесі бар еді, соны жерге қадап қойып, соның үстіне 

шығады. Сонда ғана ол бошалап шығып кеткен ала биені ала құлынымен 

табады. [3] 

Магнит қасиетін білмеген тосын адамға бұл өтірік болып көрінеді. Ал 

магнит қасиетін білген адам Тазшаның магнит компос пен пацдаланғаны 

көрініп тұр. [3] 

Темір қорғанды жұлдыздар 

 Кейінгі кездегі космологиялық зерттеулерге қарағанда темір атомы 

жалғыз Күн системасы емес, барлық галактикаларға тараған. Солардың ішінде 

әсіресе қызықтылары жұлдыздар салқындап, қуат шашудан кішірейіп келген 

кезде, олардың сыртынан қорған ретінде қоршаған темір қабаттары, темір 

қалқандары, темір шатырлары болатыны байқалған. 

Химия өнерінің қажеттілігі жайлы 

Бұл өнердегі жаңылысушылар екі түрге бөлінеді: біріншілері оны жоққа 

шығарады және бұрмалайды, екіншілері мойындайды, бірақ оның мүмкіндігін  

арттырады. Екеуі де қателеседі. Менің ойымша, бұл өнерді сипаттаушылар өз 

дәрежелеріне тең келетін ақылды адамға ғана түсінікті болатын құпия  мән 

беруге тырысты. Бұл өнерді түсіндіру үшін олар кейде ақиқат, кейде  өтірік 

айтатын поэтикалық сөзді пайдаланды. Олардың (сөзін) түсінбейтіндер не 

ойлайды, олардың  бұл өнер туралы ойлары  анық болмағандықтан бұл өнер 

туралы ешқандай білім алу мүмкін емес. Одан әрі олардың ақиқатқа жақын 

ойларында өлең жолдарының ұқсастығына сай келмейтін сөздер толып жүр, 

соның салдарынан бір пікір екіншісін түсініксіз  етеді, сондықтан бұл өнерді 

зерттеушілердің ойында абыржу, шалтасу және бір көзқарастан екіншісіне 

ауысуы басталады. Мәселені түсіндіруге арналған адамдардың ұғымына сай 

келетін мәселені түсіндіру үшін мұндай сөздер жасалғанымен, адамдардың 

бұл белгілердің, символдардың, идеялардың ішкі мағынасын өздерінше 

ұғынуына мүмкіндігі болмады. Осыдан адамдардың астарлы сөзбен жазылған 

бұл өнерді түсінбегенін білуге болады, өйткені бұл өнер жалпыға белгілі 

сөздермен айтылса да, сонымен бірге бұл өнер бірден түсініп кетуі қиын және 

толық дәлелдеуге де келмейтін түсініксіз өнер, сондықтан ұқсас бөліктері бар 

күрделі денелерді, яғни минералдарды қарастыратын физика саласы әзірше 

белгілі болғанша толық түсінік алуға да болмайтын физиканың бір саласы 

болып табылады. Ал оны тану тек логика өнерімен және бұл салаға жол салған 

физика өнерімен толық танысқанда ғана мүмкін болады. [5] 
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Аса зейін қойып қарастырсақ түсінікті де, егер (надан) адамдар бұл 

өнердің күшін білген болса, онда ешқашан саяси бірігу балмас еді, алтын мен 

күміс пайдаланылмас еді, айналымда басқа қымбат металлға мұқтаж болар еді. 

Халыққа алтын мен күмістің орнына басатын басқа металл жоқ екені белгілі, 

ал егер табыла қалса, онда сол екі металға тән белгілер оған да тән болар еді. 

Сондықтан өз кітаптарында олар (ғалымдар) бұл өнердің іс-әрекеті жайлы 

ештеңе айтпайды. Олар халыққа оқытып, таратуға тырыспады. Олар тек 

білімге деген зердесін оятқысы келді, өйткені мұндай мәселелер ең алдымен 

адамды қызықтырады. Олар білім алуға деген күшті шақыра білді. Кімде кім 

парасатты ойлай білсе, толық білім мен сынға ұшырымаған бақытқа кенеледі. 

Бұл жағдайда бұл өнерді меңгергеннен гөрі философияны меңгергені үшін 

қуанады, өйткені кейбір кішігірім мәселелер күрделі мәселелердің әсері болуы 

мүмкін. [5] 

Жоғарыда айтылғандар бұл өнердің іс әрекеті тек мұқият зерттеуден, 

минералогияны тану мен бұл ғылым саласында ең анық білімге жетуден 

тұратыны анық. Демек, оны философиядан кейін ғана оқып білу керек. Кімде 

кім бұған қол жеткізгісі келсе, онда шексіз даналық пен адамға заттардың 

ақиқат жағдайын және бұл өнердің негізгі мәнін танытуды үйрететін 

философияның түрлі салаларын меңгеруі керек. Мұны ұғынуға тек философ 

қана қабілетті. Егер бұл өнерді философ емес адам меңгерсе, онда бұл әлемде 

сұмдық болуы мүмкін. Егер сен ғалымдардың кітаптарын мұқият қарайтын 

болсаң онда олардың бұл өнерді үйренуді математикамен физикадан бастау 

керек деп есептейтінін білесің.[5] 

«Минералогияда» Аристотель бұл өнерді қисынды салаға жатады деп 

түсіндіреді, бірақ мұндай өзекті тіршілік ету өте қиын болады, тек түрлі 

жағдайлар, атап айтқанда, ізденушіге бақыт қонып барлық физикалық 

ғылымды меңгерсе және бұл өнердегі даналардың рәміздерін түсінсе ғана 

оның тіршілігі жеңілдейді. [5] 

Аристотель бұл кітабында мәселені адымен силлогизммен дәлелдеп, 

одан бекерге шығарып диалектикалық тәсілді пайдалана отырып қарастырған. 

Ол қайшылықты арттырып, содан кейін барып бұл кітаптың басында 

түсіндірілген екі алғышарттан тұратын силлогизммен дәледеді. Бірінші 

алғышарт отқа жанбайтын, тек балқитын алтын, күміс және басқа да қымбат 

металдар – барлығы бір текті. Ал олардың ерекшелігі формасында емес, 

маңызды және кездесоқ акциденциясында. Екінші алғышарт кез келген бір 

екті зат акциденциямен ерекшеленеді және оның кез келгенін басқа затқа 

айналдырады. Егер акциденция маңызды болса, онда айналым қиынырақ, егер 

маңызды болмаса онда жеңіл болады. Бұл өнердің қиындығы көптеген қымбат 

металдардың мәнді және кездейсоқ акциденцияларының ерекшеліктерінен 

және алтын мен күмістің арасындағы болар болмас ерекшеліктерінен көрінеді. 

Жоғарыда айтылғандардан көптеген адамдарды бұл өнерді дәлелдеуде 

қателікке ұрындырған және бұл өнерді бағаламай, бұрмалауға әкелген 

себептерді көріп отырмыз. Бұл екі пікір де дұрыс мәннен айрылған.[5] 
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Құрметтің көмегімен кітап аяқталды. 

Алланың даңқы арта берсін.    

Вакуум туралы мақала 
Аса Мейірімді және Рақымды Алланың атымен бастаймын! 

Кейбір адамдар қуыс, аузы тегіс әрі симметриялықбір ыдысты алып, оны 

(төңкеріп) тігінен екінші бір ыдыстағы суға батырған. Кейін бірінші сыдыстың 

аузын суы бар екінші ыдыстың түбіне жеткенге дейін батырған. Бірінші 

ыдысты судың бетіне дейін көтеріп, судан шығарып ішіне қараған кезде, 

ыдыстың ішіне су кірмегенін көріп, бұдан вакум бар деген нәтиже шығарған. 

Бұл көрініске олар былайша анықтама берді: Суға батырған ыдыстың іші ауаға 

толы болатын. Онда су кіретіндей ешқандай да бос орын жоқ болатын.[5] 

Ыдыстың ішіндегі бұл ауа ешқайда да кетпей, қайта суды кері қарай 

итеріп, суға батырылған қатты денелердегі сияқты, су жарылып ыдыстағы ауа 

суға батқан. Олар осы көргендеріне байланысты ауа бір күшке ие, ыдыс ауамен 

тола болған және онда ешқандайда бостық жоқ деген нәтижеге барған.[5] 

Сондай-ақ олар іші қуыс, ұзын, аузы тар немесе ұзын, іші де аузы да тар, 

іші бос гүл суы шынысын алып, дәл осылай суға батырған. Жағдайдың 

алғашқы ыдыстағыдай болғанын көрген кезде, ыдыстың ауамен толы екендігі 

туралы шығарған нәтижелері нақтыланған. Кейін шынының ауасын шығарып 

шынының аузын саусақтарымен басып тұрып суға батырған. Судың ішінде 

саусақтарын тартып, шынының аузын ашқан кезде, тартылыс немесе кері 

итеру (күшінің) әсерімен судың шынының аузынан ішке енгенін көрген.[5] 

Олар осы көргендерін былайша түсіндіреді: Шыныдан ауа шығарып 

алынған кезде, шынының ішінде кірген судың орнына мөлшерлес, шыныдан 

ауа шығарылған. Негізінде бұл жерде бұдан бұрын шығарылған ауаның 

орнында басқа бір дене болмаған. Өйткені бұл жағдайда екінші дене ол жерден 

шығарылған ауаның орнын алып, ыдыстың ішіне су кірмей, ауасы шығарылып 

суға батырылған шыны ауасы шығарылмаған ыдыспен бірдей болған болар 

еді. Шын мәнінде осы екі жағдайда да ыдыстардың іші толы болуы керек 

еді.[5] 

Ұлғайған немесе кішірейген денелерде де осыған ұқсас болады. Көлемі 

ұлғайған немесе кішірейген үлкен денелерді алып қарастырар болсақ, олардың 

көлемдері шын мәнінде оларға басқа бір дененің қосылуы арқылы 

артпайтындығын, сондай –ақ үлкендігінің тек қана олардан бір дененің 

ажырауы арқылы азаймайтындығын байқауға болады. [5] 

Қатты дененің бойы ұзарған сайын, көлемі артып, ені азаяды. Алайда 

ауаның көлемі артқан немесе азайған кезде барлық жағынан артады (көлемінің 

өзгеруі барлық бағыттарда пайда болады). 

Ақыл берген Тәңірге мың да бір шүкір! –деп аяқтаған Фараби өз 

трактатында. [5] 

Қорыта келгенде Әбу Насырдың еңбегі ұшан теңіз, химияға қосқан үлесін 

түсініу үшін оның барлық еңбектерімен танысып шығу қажет екендігін 

түсіндім. Химия пәнін жан жақты зерттеген, математика, логика, 
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жаратылыстану, медицина, метафизика мен пешене кестесін бір-бірімен 

байланыстыра отырып 150 жуық трактаттар жазған екен. Химия ғылымына 

қосқан үлесі мыналар болып табылады:  

Алхимия біздің заманымызда 

Аспандық және химиялық шеңберлер 

Пешене кестесі  

Атом құрылысы 

Темірдің өзгешеліктері 

Темір қорғанды жұлдыздар 

Ай санаты және Әлемнің темір білігі 

Атомдардың квант есептері 

Қырық темірдің қылауы. 

Аузынан Алла сөзі кетпеген, әрбір жазған еңбегінде құранның иісі мүңкіп 

тұратын, пайғамдарымызды үлгі тұтатын кемеңгер ғалымды, әлемнің екінші 

ұстазының трактаттарын жаңғыру, оқу өмірімізге сән келтірері анық. 

 

Аннотация 

Тубаева Айгуль Онгарбаевна, Сарыағаш қаласындағы №3 М.Ломоносов 

атындағы жалпы орта мектебінің химия пәні мұғалімі. Әбу Насыр әл-

Фарабидің химияның дамуына қосқан үлесін зерттеу барысында Әбу 

Насырдың өмірінен бастап, басшылардың бойында болу керек қабілетті қоса 

ізденген. Ізденіс барысында оқушылардың бойында болу керек адами 

қабілеттің 12 шартын түсіне отырып, химияның дамуындағы түрлі 

жағдайлармен танысты. Әбу Насырдың ғылымға қосқан үлесін зерттеу 

мақсатында Әл Фарабидің бойындағы ізденімпаздығымен танысу, ұлағатты 

ұстаз болудағы іс әрекеттерін өзіне үлгі тұтады. Оқушыларды оқыту 

барысында Әбу Насырдың ұстанымдарын ұстана отырып, өзін-өзі дамытады. 

Ғылымның басқа ғылыммен ұштастыруды үйрену, ғылымның басқа 

салалармен байланыстыра отырып, оқушылардың саналы, тәрбиелі, білімді, 

иманды болуына ықпал жасайды. Оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін 

оятатын тапсырмалар мен қызықты әдіс-тәсілдерге қол жеткізеді. Әбу Насыр 

әл-Фарабидің химия туралы еңбектерімен танысып шыққан. Білім, дін, 

денсаулық, музыка саласына қосқан үлестерін оқушыларды оқыту, тәрбиелеу 

барысында оқушыларды ойы ұшқыр, зерек, талантты болуға үйрету.  

Түйінді сөз: Әбу Насырдың еңбектерінен өмірлік ұстанымы және шабыт 

алады. 

Әдебиеттер тізімі: 

1. http://elibrary.kaznu.kz/kk/node/10 

2. https://massaget.kz/layfstayl/debiet/kkzhiek/60513 

3. Ақжан әл-Машани «Табу», Алматы 2007 ж, 214-275 бет 

4. Ақжан әл-Машани «Әл-Фараби көпірі», Алматы 2005ж, 38 бет  

http://elibrary.kaznu.kz/kk/node/10
https://massaget.kz/layfstayl/debiet/kkzhiek/60513
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5. Әбу Насыр әл-Фараби «Қайырымды қала. Музыка туралы кітап»  

әлеуметтік-этикалық трактаттар. Халықаралық Абай клубы, Жидебай  

2018 Шиелі өзбек 489-500 

 

 

 

Әбу Насыр Әл-Фарабидің жаратылыстану пәндерін дамытуға қосқан 

үлесі 

 

                                                                    Раимжанова Мавжуда Улугбековна 

Түркістан қаласы, Хамза атындағы №2 жалпы орта мектебі 

 

Әбу Насыр Әл-Фараби (араб.: أبو نصر محمد الفارابي ) Әбу Насыр Мұхаммад 

ибн Мұхаммад Тархан ибн Узлағ әл-Фараби ат-Турки (870-950ж.ш.)–

әйгілі ойшыл, философ, социолог, математик, физик, химик,.астроном, ботан

ик, лингвист, логика, музыка зерттеушісі.  

Әбу Насыр Әл-Фараби — түркі ойшылдарының ең атақтысы, ең мәшһүрі, 

“Әлемнің 2-ұстазы”[2] атанған ғұлама. Оның заманы “Жібек жолы” бойындағы 

қалалардың, оның ішінде Отырардың экономикасы мен мәдениетінің дамыған 

кезіне дәл келеді. Әбу Насыр Әл-Фараби Орта Азия, Парсы, Ирак, араб елдері 

қалаларына жиһанкездік сапарлар жасап, тез есейді. Ол жерлерде көптеген 

ғұламалармен, ойшыл-ақындармен, қайраткерлермен танысып, сұхбаттасты.  

Шығармаларында көне грек оқымыстыларының, әсіресе, Аристотельдің 

еңбектеріне талдау жасады (Аристотельдің “Метафизика”, “Категория”, 

“Бірінші және екінші аналитика” сияқты басты еңбектеріне түсіндірмелер 

жазған). Арабтың атақты ғалым-географы ибн-Хаукал өзінің “Китаб Масалик 

уә мамалик” атты еңбегінде және 13 ғасырлырда өмір сүрген ибн-Халликан 

өзінің “Уфиат әл-аиан фи әл-Заман” атты еңбегінде Әбу Насыр Әл-Фарабидің 

арғы аталарының аттары (Тархан, Ұзлақ) таза түркі тілінде келтірілген. 

Болашақ ғалым алғашқы сауатын туған жерінде өз тілімен ашса да, 12 — 16 

жас шамасында керуенге ілесіп, білім іздеп Бағдатқа кетеді. Әбу Насыр Әл-

Фараби дүниеге келгенге дейін 126 жыл бұрын түркілердің үлкен мәдени 

орталығы болған Фараб қаласы бейбіт жолмен ислам дінін қабылдаған 

болатын. Ол кез санасы ашық әрбір мұсылманға ислам діні ғылымымен 

шұғылдануды парыз еткен. Осы кезден бастап Әбу Насыр Әл-

Фараби араб тілді ғалым болып есептеле бастады. Қасиетті Құран Кәрім тек 

діни қағидалар жинағы ғана емес, сонымен қатар талай ілімнің құпия кілтін 

бойына бүккен ғаламдық кітап болғандықтан, Әбу Насыр Әл-Фараби 

бүкіл ислам ғалымдарына парыз болған — иджтихад (ойлау қабілетінің 

шыңына жету үшін беріле еңбек ету) және муджтахид (иджтихадпен 

шұғылданған адамның өз жаңалықтарын Құран Кәрім мен Хадис Шариф — 

парыз-сүннет амалдарына негіздеп отыруы) жолына түскен. Кеңес өкіметі 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B9%D1%88%D1%8B%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80_%D3%98%D0%BB-%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8#cite_note-Henry_Corbin-2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D2%93%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B4%D0%B6%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D0%B6%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%B4
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D3%99%D1%80%D1%96%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84&action=edit&redlink=1
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тұсында атеистік идеологиканың ықпалымен әл-Фараби діннен тыс ғалым 

ретінде көрсетілді. Әйтсе де оның ислам бірлігін сақтауға қосқан зор үлесі 

туралы мынадай дерек сақталған.  

Тегі түркі болып табылатын баһадүр қолбасшы Мұхаммед Ихшид ибн 

Тұғыт Әмір ислам жолын бұзған “қармат” елін талқандаған соң, Әбу Насыр 

Әл-Фарабимен кездеседі. Меккеге барар жолды кесіп “қажылық” жасауға 

мұрша бермеген қарматтардың жеңілгеніне қуанған Әбу Насыр Әл-Фараби 

іштей “қажылық” етуге ниет етіп, араб халифының саид-задаларымен 

әңгімелеседі. Осы әңгімеде ғалым ислам бірлігін сақтау үшін мазһабтар 

арасын жақындастыру керек деген ой айтып, өзінің араб, парсы және түркі 

нәсілдері арасындағы алауыздықтарды жоюға күш салып жүргендігін 

мәлімдейді. “Бабалардан қалған өсиетте түркі халқы әділетшіл делінген еді. 

Сол сөздің ақиқаттығы мен әділеттілігіне енді көз жеткізіп отырмыз” 

деп Саид-задалар Әбу Наср Әл-Фарабидің қолын құрметпен қысады. 

Әбу Наср Әл-Фарабидің жас кезінен Бағдатқа баруының мынадай екі 

сыры бар. біріншіден, сол кездегі Бағдат халифатын 

басқарған Аббас әулетінің сенімді уәзірлері негізінен 

түркістандық Фараб қаласынан болған. 

Екіншіден, Бағдат шаһары ғылым мен өнер жолына бет алған адамдарға 

қақпасын кең ашып, барынша жағдай жасаған. Бағдатта “Баит әл-хакма” атты 

ғалымдар үйі және әлемдегі ең бай кітапхана болған. Алғашқы кезде Әбу Наср 

Әл-Фараби өзін ақын, әнші, күйші ретінде танытып, одан соң ежелгі грек 

ғалымдарының қолжазбаларын оқу арқылы күрделі ғылыми зерттеулермен 

шұғылдануға кіріскен. Фарабидің алғашқы ұстаздары Иса пайғамбарды 

“құдайдың баласы” демей, “пайғамбар” деп таныған несториандық 

христиандар болған. Ежелгі грек ғылымы мен араб ғылымының арасын қосқан 

осылар еді. Әбу Наср Әл-Фараби дүниетанымы — екі әлемнің: көшпелілер мен 

отырықшылар өркениетінің және Шығыс пен Грек-Рим мәдениетінің өзара 

байланыстарының нәтижесі.  

Бұл мақалада Әл-Фарабидің жаратылыстану ғылымдары бойынша 

жазылған жаратылыстану соның ішінде химия пәні еңбектеріне арналған. 

Оптика, статика, механика, материя және форма, кеңістік және уақыт, 

қозғалыс және тыныштық ұғымдары қарастырылған «Музыканың ұлы 

кітабы», «Вакуум туралы трактат», «Ғылымдар энциклопедиясы», «Физика 

негіздері» еңбектеріне шолу жасалған. Фараби оптика, статика, механика 

сияқты математикаға жақын, туыс ғылымдар мәселелерімен көп шұғылданған, 

олардың пәнін, мазмұнын қайта қарап шыққан, математиканы табиғат 

құбылыстарын зерттеуге, практикада қолдануға ерекше мән берген. Фараби 

былай дейді: «Егер сору нәтижесінде ауаның үштен бірі шықты десек, онда 

үштен екі бөлігі ыдыста қалады, сөйтіп ыдыстың үштен бір бөлігі ауадан 

босайды. Айталық, бұл бөлік ыдыстың орта жағын қамтысын. Сонда 

ыдыстағы қалған екі бөлік арасында белгілі бір аралық немесе көлем барма? 

Олар бұл сұраққа бар немесе жоқ деп жауап беруге тиіс. Егер бар десе, онда 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D2%BB%D0%B0%D0%B4%D2%AF%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D2%B1%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%98%D1%85%D1%88%D0%B8%D0%B4_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A2%D2%B1%D2%93%D1%8B%D1%82_%D3%98%D0%BC%D1%96%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D2%B1%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%98%D1%85%D1%88%D0%B8%D0%B4_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A2%D2%B1%D2%93%D1%8B%D1%82_%D3%98%D0%BC%D1%96%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D2%93%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D2%93%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%81
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D2%93%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%8B%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BD%D1%88%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D2%AF%D0%B9%D1%88%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D2%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
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ұзындығы, ені және тереңдігі бар нәрсемен толды деген сөз. Ал,егер жоқ десе, 

онда мынадай қарсы дау айтуға болады: «су ыдыс аузынан ауасыз кеңістікті 

толтырғанша құйылған жоқ па? Су біраздан кейін ағуын тоқтатып, ыдыстың 

аузынан судың тоқтаған жеріне дейінгі деңгейді алған жоқ па? Егер олар бұған 

құптап жауап берсе,онда аралықтың бар болғаны...» Бұдан кейін Фараби 

дененің ұлғаю, кішірею құбылыстарына тоқталады: «Заттардың ұлғаю және 

кішіреюінде де осы сияқты жағдай байқалады... Дененің мөлшерінін ұлғаюы 

екі түрлі жолмен жүзеге асады: 1) оған сыртқы жағынан басқа бір денені әкеліп 

қосу арқылы ұлғайтылады. Мұның мысалына қосып сығымдау арқылы бір 

дәнді екінші дәнге жабыстыруды алуға болады. Сонда бөліктерден тұратын 

жалпы көлем артады. Осы сияқты, араластыру және бөлшектеу арқылы да 

көлемді өзгертуге болады. Мысалы, егер арпа мен бидайды араластырса 

жалпы көлем ұлғаяды. Осы сияқты бір денені екінші денеден ажыратсақ зат 

кішірейеді. Бұл жерде денені араластыру немесе денеден жылы және суық 

бөлшектердің ажырауы салдарынан жылы дененің сууы, суық дененің жылуы 

сияқты құбылыс орын алып отыр. 2) Дененің мөлшерінің өзгеруі оған басқа 

бір бөліктің қосылуы немесе алынуы арқылы жүрмейді, өздігінен болады. Бұл 

қызу дененің температура-сы одан қызу бөлшектердің қосылуынсыз-ақ 

төмендеуі немесе артуы сияқты көптеген денелердің көлемі осы тәріздес 

ұлғаяды. Олардың мөлшері оған басқа бір шаманың қосылуынсыз немесе 

алынуынсыз-ақ өзгереді». Фараби былай дейді: «Мұндай дәлелдің қатарына 

ауаны жатқызуға болады, өйткені оның көлемі басқа көлемнің қосылуынсыз-

ақ ұлғаяды. Ешнәрсенің қосылуынсыз-ақ судың температурасы өсіп, кему 

кезінде судың өзінің баяғы су қалпында қалатыны сияқты ауа да көлемі ұлғаю 

және кішірею кезінде баяғы ауа болып қалады». Бұл жерде әңгіме су мен 

ауаның массасы жайлы болып отыр. Әрі қарай ғалым: «Ауаның ұлғаюы мен 

кішіреюі табиғи немесе зорлау арқылы жүзеге асады. Мысалы, тастың 

қозғалысын алайық. Ол табиғи түрде, яғни төмен қарай қозғала алады және 

күш қолдану арқылы жоғары қозғала алады, егер кернеу ала болса, өзінің 

табиғи қалпына, яғни төменге қайтып келеді. Ауа да осы сияқты. Егер оның 

көлемі зорлау арқылы ұлғайса, онда кернеу болып тұрғанда, бұл көлем 

сақталады. Кернеу қалай ада 84 болса, солай оның көлемі бұрынғы табиғи 

қалпына қайтып келеді»,-деп қорытындылайды 

Химия туралы жалпы түсініктер өте ерте замандардан бастау алады. 

Сонау мәдениеті өрлеген Месопатамия, Қытай, Грек кейінірек шыңдалып 

үлкен жетістікке жеткен кезең саналатын Араб халифатының тұсында ерекше 

өнер ретінде жоғары бағаланды. Бұл еңбекті жазу мен үшін ұзақ ойлануды 

қажет етті. Себебі ерте  замандардан бастау алатын таңғажайып ғылым 

Алхимия туралы мыңдаған зерттеушілер жазып келеді. Зерттелетін зат құнды 

болған сайын оған қызығушылар да көп болатыны белгілі. Алхимия бұл 

өлтірмейтін ғажайып затты немесе сиқырлы “философиялық тасты” іздеуден 

басталды. Сол қызығушылық, міне, бұл күнде керемет химия ғылымына негіз 

болып отыр. Менің мақсатым алхимяның тарихын айту емес, себебі алхимия 
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туралы кітаптар баршылық. Мен орта ғасырда өзінің озық ойымен 

замандастарынан әлдеқайда озық кеткен әйгілі энциоклопедист  ғалым Әбу 

Насыр Әл-Фарабидің   “Алхимия өнеріне қажеттілік туралы” деп аталатын 

керемет туындысын талдап оның қаншалықты маңызды екенін түісіндіру 

болмақ. Бұл еңбек толық талданып, химия ғылымы саласында өзіне лайықты 

орынын ала алмай келеді  Еңбектің көпшілік қауымға белгісіз болып қалуы да 

сондықтан.       Алхимияны сол кездің ғалымдары бір металды бір металға 

қосу арқылы  алтын алу ісіне пайдаланды. Ол кездің ғалымдары қазіргідей 

жасаған тәжірибелерін жария етпей, керісінше өте құпия сақтады. Әр ғалым өз 

пайдасын ойлап күні - түні өз зертханасында зерттеулер жүргізді. Әсіресе бұл 

өнер араб халифатында қанатын кеңге жайды, зор табыстарға да жетті. Тіпті 

алхимия 4 құпия ғылымның қатарына кірді.Бүгінгі таңда ғылымның қан 

тамырына айналған химия сол кездердегі алхимияның жемісі. Осынау 

болашағы бұлыңғыр болған, сенің еңбегіңе ешқашан кепілдік бермейтін бұл 

өнер жолында барлығы бірдей табысқа жетіп, байлыққа белшесінен батпады. 

Тек саны саусақпен санарлық алхимиктер ғана қара металды жылтыраған 

алтынға айналдыруға қолы жетті. Бірақ бір өкініштісі алтынға айналған қара 

металл аз ғана уақытқа алтынның қасиетін сақтады, содан соң қайта баяғы 

қалпына келетін. Бұл өз кезегінде алаяқ сатушы мен жәбірленушілерді 

арттырып жіберді. Сол жылдардың бірінде  Фараби халифаттың астанасы 

Бағдат шаһарында тұрып жатқан болтын. Шаһар халқы Фарабиді ерекше 

қадірлеп, “Ғалымдардың ғалымы”, “Даналардың көшбасшысы” - деп 

дәріптейтін. Бір күндері шаһардың озық ойлы ғалымдары, нала болған 

саудагерлері келіп Фарабиден бұл өнердің дұрыс не бұрыстығын анықтап 

беруін өтініп сұрап келеді. Ол өз замандастарын бұл өнер туралы барлық 

халықтар білетіндей,түсінетіндей кітап жазуға уәде беріп, 

шығарып  салады.      Міне, осы кезден бастап бұл өнерді шындап зерттеуге 

мықтап ден қоя бастайды. Күтпеген сұрақтың қойылуы әрине мәселенің 

маңызды болып бара жатқанын байқатты. Енді Фараби тек кітап 

ақтарып  ойланумен айналыспай, керісінше алхимиктердің жасаған 

тәжірибелерін жасап, олардың көрген қиындықтарын өзі де басынан кешірді. 

Ол ертелі кеш темір металдың қасиеттерін зерттеумен айналысты. Себебі 

алхимиктер осы бір металдың ерекше қасиеттерге ие екендігін үнемі айтатын. 

Дүниенің тірегі оның  мықтылығында. Ал мұндай қасиетті темірден көруге 

болатын.Тіпті оны айтпағанның өзінде қасиетті Құран Кәрімдегі елу жетінші 

сүре “Темір” деп аталуы да тегіннен - тегін емес екендігін аңғартатындай. 

Фараби еңбегін мынадай сөздермен бастады: “Бұл кітапта мен бұл өнердің 

қажеттілігін атап өтіп, ол қандай жолмен дәлелденетінін және бұл өнерді 

зерттеушілердің жіберген қателіктерін көрсетуді мақсат етіп қойдым ”- дей 

келе бұл өнердегі адасушыларды екі топқа бөледі. “Біріншілері, өнерді жоққа 

шығарады және бұрмалайды” - бұл топтағылар қарапайым халық, саудагерлер 

мен кейбір кері тартпа ғалымдар. “Екіншілері мойындайды, бірақ оның 

мүмкіндігін асыра пайдаланады”- бұл топтағылар ғылымнан пайда табуды 
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көздеген алхимиктер. Ол: “Бұл өнерді түсіндіру үшін олар кейде ақиқат, кейде 

өтірік айтатын поэтикалық сөздерді қолданады. Олардың сөзін түсінбейтіндер 

не ойлайды олардың бұл өнер туралы ойлары анық болмағандықтан бұл өнер 

туралы ешқандай білім алу мүмкін емес. Өз кітаптарында ғалымдар бұл 

өнердің іс-әрекеті туралы ештеңе айтпайды. Олар халыққа оқытып таратуды 

қаламады. Сондықтан бұл өнерді зерттеушілердің ойында абыржу, шатасу 

және бір көзқарастан екіншісінше ауысу бағытталады ” - деп өзіне дейінгі бұл 

ғылым туралы іліп аларлық бір де бір кітаптың жоқтығынан адамдар жалған 

сөздердің жетегінде кететіндігін түсіндіреді. 

 

Аңдатпа. Мақалада орта ғасырлар кезеңінде өмір сүрген данышпан 

ғалым Әбу Насыр Әл Фарабидің химия саласы бойынша айналысқан ғылыми 

бағыттары негізделіп, жүйеленіп, талданады.  

Түйінді сөздер: ғұлама-ойшыл, химия, философия, музыка, математика, 

мемлекет, Месопатамия, Қытай, Грек, алхимиктер. 
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Әбу Насыр Әл-Фараби «Өрге  жүзген  өнегелі  ісімен 

                                                                        

                                                                       Дүйсебекова Сабира                                                                    

                                                  Созақ ауданы,  С.Сейфуллин атындағы ЖОМ 

 

       Қасиетті қазақ даласы талай ұлы ғұламаларды дүниеге алып келді. Қазақ 

топырағынын көкірек ояу, көзі ашық, ойшыл азаматтары бүкіл шығыс араб-
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парсы мәдениетін меңгеріп, өз шығармаларын көпке ортақ тілде жаза біліп, 

кейінгі ұрпақтарына мұра етіп қалдыра білді. Олардың ішінде аты әлемге 

жайылғандары да аз емес. Солардың бірі — бәрімізге танымал ұлы жерлесіміз 

Әбу Насыр әл-Фараби. 

       Әл-Фараби түрік тайпасының дәулетті бір ортасынан шыққаны бізге 

мәлім, бұған дәлел оның толық аты жөнінде “Тархан” деген атаудың болуы. 

Әл-Фараби 870 жылы Сыр бойындағы Арыс өзені Сырға барып құятын 

өңірдегі, Фараб қаласында дүниеге келді. Фарабидің толық аты-жөні Әбу-

Насыр Мұхаммед Иби Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан Әл-Фараби, яғни әкесі 

Ұзлағ, арғы атасы Тархан. Туған жері қазақтың ежелгі қаласы Отырарды 

арабтар Барба-Фараб деп атап кеткен, осыдан барып ол Әбунасыр Фараби, 

яғни Фарабтан шыққан Әбунасыр атанған. Бұл қаланың орны қазіргі Шәуілдір 

ауданы, Шымкент облысының территориясында. Білімге, ізденуге деген 

құштарлықтың жетелеуімен ол, жас шағында, дүниедегі құбылыс біткеннің 

бәрі кісіге әрі ғажап, әрі таңсық көрінетін кезде саяхат жасап, сол замандағы 

мәдени әлемнін көптеген орталықтары: Хорасанда, Бағдадта, Дамйскіде 

(Шам), Алеппада, Каирда (Мысыр) болған. Өз өмірінің көп жылдарын ол, араб 

халифатының саяси және мәдени орталығы болған, Бағдадта өткізді. Мұнда ол 

өз білімін әбден тиянақты меңгеріп, толықтырады, көрнекті ғалымдармен 

байланыс жасайды, сөйтіп өзінің білімдарлығы, ақылының алғырлығы және 

асқан байсалдылығы арқасында көп ұзамай олардың арасында үлкен аброй-

беделге ие болды. Бірақ өресі тайыз кертартпа хадисшілер оны жек керіп, 

күндей бастаған, әсіресе, олар әл-Фарабидің бүкіл ойының негізгі мәніне 

қарсы шыққан, өйткені, оның дүниеге көзқарасы шынайы болмысты танып 

білуге, адам бақытын о дүниеден іздеп табуға мезгейтін еді. Ақыр сонында әл-

Фараби лажсыздан Бағдадтан кетеді. Өзінің “Фусул ал-мадани” (“Мемлекет 

қайраткерінің нақыл сөздері”) деген соңғы шығармасында ол: “Адам ғылымға 

түрліше тосқауыл жасайтын мемлекеттен кетіп, ғылыми өркен жайған елде 

тұруға тиіс”,— дейді. Әл-Фараби александриялық (мысырлық) ғалымдар, яғни 

бір кезде Александриядан ығыстырылған несторианшыл христиандар тұратын 

Хоранға келіп қоныс тебеді. Өмірінің соңғы жылдарын Алеппо мен Дамаскіде 

өткізеді, мұнда ол солтүстік Сирияның жетекшісі саяси қайраткері Сейд ад-

Дуаль Хамданиге аса кадірлі болды. Әл-Фараби 950 жылы 80 жасында кайтыс 

болды. 

Біздің заманға әл-Фарабидің тек негізгі шығармалары ғана келіп жетті. 

Ол шығармалардың ежелден бері-ақ жұртшылыққа танымал болып, 

философиялық және ғылыми ойдың одан кейінгі дамуына тигізген әсері 

толассыз. Әл-Фараби осындай дүние жүзілік тарихи тұлғалардың санатына 

қосылады. Ол туған елінің мәдени байлығын, иранның, үндінің ежелгі дүние 

мәдениеттерінің жемістерін бойына дарытты. Дәл, сондықтан да, ол таяз 

ұғымдар мен соқыр сенімдерден жоғары көтеріле білді, өзінің ойлау жүйесін 

сындарлы да икемді ете білді. Әл-Фараби өз заманындағы өнер-білімнің ең 

асылын таңдап ала білді, өз дәуірінің шынайы энциклопедиясын жасап берді. 
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Оның терең мағыналы пікір айтпаған, жете зер салмаған, данышпандық 

болжам жасамаған бірде-бір білім саласы жоқ деуге болады.  

       Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мухаммед Фараби ерте орта ғасырдағы ұлы 

ғұламалардың бірі болып табылады. Ол көпжақты оқымысты-энциклопедисть 

және шығыс рационализмін қалыптастырғандардын бірі болды. Осы себепті 

оған “Аристотелден кейінгі екінші ұстаз!” деген құрметті атақ берілген. Әл 

Фарабидің, бір кездері Орта Азияның етедегі мәдени орталығы болған қала 

Отырарда туылғаны тарихтан белгілі. Физика мен жалпы жаратылыстанудан 

жазған Фараби еңбектері белгілі. Жалпы физикалық және жаратылыс 

құбылыстарын зерттеуде ол эксперименттер жасау қажеттілігін атап 

көрсетеді. Фараби тамаша дәрігер ретінде де белгілі. Дәрігерлік қызметіне 

байланысты Фараби, сол замандағы басқа да дәрігерлер сияқты, алхимиямен, 

ботаникамен, минерологиямен айналысады. Ғылымның бұл салаларының бәрі 

жаратылыстану құрамына кіретін. Жаратылсытануға Фараби басты мән берді. 

Ол, “қандай да бір педагогикалық ғылымға қарағанда, табиғат туралы ғылым 

әлдеқайда бай және кең көлемді болып келеді” деп жазды. Өзінің басқа бір 

еңбегінде “философияны оқып үйренуден бұрын табиғат туралы ғылымды 

игеру керек, өйткені бұл ғылым адамға барынша жақын, мәндері анық және 

оған түсінікті ғылым саласы” деп жазады. 

      Әл-Фараби дүниежүзіне белгілі тарихи тұлға. Оның ілімі көптеген 

философиялық идеялар мен концепциялардың қалыптасуына ықпал жасады. 

Орта ғасырдағы шығыс философы әл-Фараби: «Бақыт – әр адамның көздейтін 

мақсаты, үлкен игілік. Адамда сол мақсатқа жетуге мүмкіндік беретін үш түрлі 

тамаша табиғи қабілет болады, ол: ерекше жасалған дене құрылысы, жан 

құмарлықтары, ой-парасаты»,– деген. Осы бір сөзіне сүйене отырып мен 8-

сыныпқа сабақтан тыс «Кристалдық торлар» тақырыбына сәйкес Жапон 

ғалымы Массару Эмотаның су кристалдарына жасаған зерттеу жұмысын алға 

тартып Әл Фарабидің қандайда бір тіршілік иесі не заттың жақсы қасиеттерін 

жақсы сөздермен көруге болатынын көрсеттім. Яғни Масару Эмота суды екі 

стакандарға құйып біріншісіне жақсы сөздер айтып, екіншісіне жаман сөздер 

айтқанда су кристалдарының өзгергендігін байқаған Жақсы сөздер айтқан су 

кристалдары әдемі пішінде ал жаман сөздер айтқан су кристалдырының 

ұсқынсыз түсініксіз пішінде болғанын дәлелдеген.  

     Химия туралы жалпы түсініктер өте ерте замандардан бастау алады. 

Сонау мәдениеті өрлеген Месопатамия, Қытай, Грек кейінірек шыңдалып 

үлкен жетістікке жеткен кезең саналатын Араб халифатының тұсында ерекше 

өнер ретінде жоғары бағаланды. Бұл еңбекті жазу мен үшін ұзақ ойлануды 

қажет етті. Себебі ерте  замандардан бастау алатын таңғажайып ғылым 

Алхимия туралы мыңдаған зерттеушілер жазып келеді. Зерттелетін зат құнды 

болған сайын оған қызығушылар да көп болатыны белгілі. Алхимия бұл 

өлтірмейтін ғажайып затты немесе сиқырлы “философиялық тасты” іздеуден 

басталды. Сол қызығушылық, міне, бұл күнде керемет химия ғылымына негіз 

болып отыр. Менің мақсатым алхимяның тарихын айту емес, себебі алхимия 
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туралы кітаптар баршылық. Мен орта ғасырда өзінің озық ойымен 

замандастарынан әлдеқайда озық кеткен әйгілі энциоклопедист  ғалым Әбу 

Насыр Әл-Фарабидің   “Алхимия өнеріне қажеттілік туралы” деп аталатын 

керемет туындысын талдап оның қаншалықты маңызды екенін түісіндіру 

болмақ. Бұл еңбек толық талданып, химия ғылымы саласында өзіне лайықты 

орынын ала алмай келеді.  Еңбектің көпшілік қауымға белгісіз болып қалуы да 

сондықтан. Алхимияны сол кездің ғалымдары бір металды бір металға қосу 

арқылы  алтын алу ісіне пайдаланды. Ол кездің ғалымдары қазіргідей жасаған 

тәжірибелерін жария етпей, керісінше өте құпия сақтады. Әр ғалым өз 

пайдасын ойлап күні - түні өз зертханасында зерттеулер жүргізді. Әсіресе бұл 

өнер араб халифатында қанатын кеңге жайды, зор табыстарға да жетті. Тіпті 

алхимия 4 құпия ғылымның қатарына кірді. Бүгінгі таңда ғылымның қан 

тамырына айналған химия сол кездердегі алхимияның жемісі. Осынау 

болашағы бұлыңғыр болған, сенің еңбегіңе ешқашан кепілдік бермейтін бұл 

өнер жолында барлығы бірдей табысқа жетіп, байлыққа белшесінен батпады. 

Тек саны саусақпен санарлық алхимиктер ғана қара металды жылтыраған 

алтынға айналдыруға қолы жетті. Бірақ бір өкініштісі алтынға айналған қара 

металл аз ғана уақытқа алтынның қасиетін сақтады, содан соң қайта баяғы 

қалпына келетін. Бұл өз кезегінде алаяқ сатушы мен жәбірленушілерді 

арттырып жіберді.     Сол жылдардың бірінде  Фараби халифаттың астанасы 

Бағдат шаһарында тұрып жатқан болтын. Шаһар халқы Фарабиді ерекше 

қадірлеп, “Ғалымдардың ғалымы”, “Даналардың көшбасшысы” - деп 

дәріптейтін. Бір күндері шаһардың озық ойлы ғалымдары, нала болған 

саудагерлері келіп Фарабиден бұл өнердің дұрыс не бұрыстығын анықтап 

беруін өтініп сұрап келеді. Ол өз замандастарын бұл өнер туралы барлық 

халықтар білетіндей,түсінетіндей кітап жазуға уәде беріп, 

шығарып  салады.     Міне, осы кезден бастап бұл өнерді шындап зерттеуге 

мықтап ден қоя бастайды. Күтпеген сұрақтың қойылуы әрине мәселенің 

маңызды болып бара жатқанын байқатты. Енді Фараби тек кітап 

ақтарып  ойланумен айналыспай, керісінше алхимиктердің жасаған 

тәжірибелерін жасап, олардың көрген қиындықтарын өзі де басынан 

кешірді.   Алхимиктерге қарап «Сендер сиқыршысыңдар» деп те айтқан    Ол 

ертелі кеш темір металдың қасиеттерін зерттеумен айналысты. Себебі 

алхимиктер осы бір металдың ерекше қасиеттерге ие екендігін үнемі айтатын. 

Дүниенің тірегі оның  мықтылығында. Ал мұндай қасиетті темірден көруге 

болатын. Тіпті оны айтпағанның өзінде қасиетті Құран Кәрімдегі елу жетінші 

сүре “Темір” деп аталуы да тегіннен - тегін емес екендігін аңғартатындай.  Осы 

бір сөзіне сүйене отырып мен 10-сыныпқа сабақтан тыс  «Темір және оның 

қосылыстары»  тақырыбына сәйкес зертханалық жұмысын көрсеттім. Яғни 

темір хлориді ерітіндісіне калий роданидін қосқанда қан қызыл түсті ерітінді 

пайда болады. Ал сиқыршылар осы реакцияны яғни темір хлоридін қолға 

жағады ал калий роданидін пышаққа жағады. Осы ерітінділерді 

жанастырғанда қан қызыл түсті ерітінді пайда болады. Оны бақалар қан деп 
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ойлайды. Осы зертханалық жұмыс арқылы Әл Фарабидің химия ғылымына 

айтқан  пікірлерін оқушыларға дәріптедім. 

     
    Фараби еңбегін мынадай сөздермен бастады: “Бұл кітапта мен бұл 

өнердің қажеттілігін атап өтіп, ол қандай жолмен дәлелденетінін және бұл 

өнерді зерттеушілердің жіберген қателіктерін көрсетуді мақсат етіп қойдым ”- 

дей келе бұл өнердегі адасушыларды екі топқа бөледі. “Біріншілері, өнерді 

жоққа шығарады және бұрмалайды” - бұл топтағылар қарапайым халық, 

саудагерлер мен кейбір кері тартпа ғалымдар. “Екіншілері мойындайды, бірақ 

оның мүмкіндігін асыра пайдаланады”- бұл топтағылар ғылымнан пайда 

табуды көздеген алхимиктер.      Ол: “Бұл өнерді түсіндіру үшін олар кейде 

ақиқат, кейде өтірік айтатын поэтикалық сөздерді қолданады. Олардың сөзін 

түсінбейтіндер не ойлайды олардың бұл өнер туралы ойлары анық 

болмағандықтан бұл өнер туралы ешқандай білім алу мүмкін емес. Өз 

кітаптарында ғалымдар бұл өнердің іс-әрекеті туралы ештеңе айтпайды. Олар 

халыққа оқытып таратуды қаламады. Сондықтан бұл өнерді зерттеушілердің 

ойында абыржу, шатасу және бір көзқарастан екіншісінше ауысу бағытталады 

” - деп өзіне дейінгі бұл ғылым туралы іліп аларлық бір де бір кітаптың 

жоқтығынан адамдар жалған сөздердің жетегінде кететіндігін 

түсіндіреді.      Расында бұл өнер туралы кітапты айтпағанның өзінде 

ғылымдағы басты құрал саналатын әр түрлі заттардың химиялық құрамы 

туралы қолжазбалар мүлде жоқтың қасы болатын. Олар тек кездейсоқ бақытқа 

кенелуге сеніп, заттарды бір біріне байланыстырып, сол арқылы тәжірибесінен 

байқағанын қағазға түсіріп отырды. Бірақ оларда тәжірибе алмасу деген 

атымен жоқ-ты. Білген ілімдерін бір - бірінен құпия ұстады.      Осы кітаптан 

тыс ғалым “Философтардың сұрақтарына жауаптар ” еңбегінде “Элемент 

дегеніміз не?” деген сұраққа былайша жауап береді: "Күрделі 

субстанциялардың бастаулары от, ауа, су, жер сияқты осындай элементтерден 

пайда болады. Күрделі субстанциялардың қарапайым құрамдас бөліктеріне 

жатады ” - деп сол дәуірдің өзінде элементтің нақты сипаттамасын берген 

еді".      Фараби бұл өнерді талдай келе соңына қарай практикалық яғни өзінің 

зертханасында жасаған тәжірибелерімен жазған теориясының дұрыстығын 

дәлелдейді. Ол: Алтын, күміс басқа да отта жанбайтын бірақ балқитын 

металдардың бәрінің тегі бір. Сондықтан олардың айырмасы формасында емес 

олардың мәнді және кездейсоқ акциденцияларында (қасиеттері). Яғни 
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ғалымның айтуы бойынша отта жанбайтын бірақ балқитын металдардың тегі 

бір болғанымен қасиеттері арқылы бір бірінен ерекшеленеді. Бұл Фарабидің 

алхимияға қосқан ерекше жаңалығы деуге болады. Осы қағиданы атақты 

Роберт Бойл, Дальтон, Н.Бекетов, М.В.Ломоносов  секілді ғалымдар 

Фарабиден  жеті ғасырдан кейін ғана қайталап жасап, бабамыздың 

білімділігіне қайран қалған. Қазіргі кезде қазақ ғылымының тарихында әсіресе 

отандық  химия оқулықтарында Фараби бабамыздың адасушыларға дұрыс 

бағыт сілтеп химия ғылымы тарихында төңкеріс жасаған орасан еңбегі әлі де 

болса өз орынын ала алмай жүргені әрине, өкінішті. Өкініштісі сол бүгінде 

мектеп оқушыларынан химия туралы сұрар болсақ бірден Д.И.Менделеев 

туралы сайрай жөнеледі. Осылайша Ұлы бабамыздың еңбегі үнемі тасада 

қалып келе жатыр. Тек химия пәні бойынша 8- сынып оқулығының ең соңғы 

беттерінің бірінде Әл - Фарабидің “Химия өнерінің қажеттілігі туралы” - деп 

аталатын еңбегінің бар екендігі туралы ғана айтылған. Бұл әрине бүгінгі 

ұрпақтарға артылар сын деп білемін. Әл-Фарабидің осы бір тамаша еңбегін 

мектеп оқулықтарында, сонымен қатар ЖОО арналған химия кітаптарының 

алғашқы беттеріне жарияласа артықтық етпес еді. Себебі кітап деп 

айтылғанмен бұл еңбектің көлемі шағын әрі ықшамдалып жазылған. 

Шыңғысхандай қан төкпей-ақ, бүкіл әлемді мойындатқан Ұлы данышпанның 

өз туған жерінде бір еңбегінің өзі еленбей қалуы барша қазақ жұртына сын. 
  Түйіндеп айтқанда, Ғұлама-ғалым ретінде әл-Фараби атсалыспаған, 

зерттеу жүргізбеген ғылым саласы жоқ деуге болады. Ол философия, логика, 

математика, тіл білімі, әдебиет теориясы, т.б. ғылым салалары бойынша 

қыруар көп ғылыми еңбектер жазды. Алайда оның көптеген шығармалары ел 

арасында қолжазба күйінде тарап, бірте-бірте жоғалып қала берген. Фараби 

еңбектерінің кейбір тізімдері ғана сақталған. Соның өзінде ұлы ғалым 

еңбектерінің саны жөнінде нақтылы деректер жоқ. Әл-Фараби дүниежүзіне 

белгілі тарихи тұлға. Оның ілімі көптеген философиялық идеялар мен 

концепциялардың қалыптасуына ықпал жасады. Орта ғасырдағы шығыс 

философы әл-Фараби: «Бақыт – әр адамның көздейтін мақсаты, үлкен игілік. 

Адамда сол мақсатқа жетуге мүмкіндік беретін үш түрлі тамаша табиғи 

қабілет болады, ол: ерекше жасалған дене құрылысы, жан құмарлықтары, ой-

парасаты»,– деген. Әл-Фараби адамның жан дүниесін жетілдіру мәселесін 

философиялық тұрғыдан зор білгірлікпен жан-жақты да терең зерттеп, талдау 

жасайды. Ал қайта өрлеу (ренессанс) дәуірінде Адам өзін-өзі билеу еркі, 

мақсаты бар тіршілік иесі ретінде қабылданды. Ол өзінің көптеген 

эстетикалық қасиеттеріне байланысты сезімтал дене иесі. 

Аннотация 

       Бұл баяндамада Шығыстың ойшыл ғалымы Абу Насыр Әл-фарабидің 

өмірі және жаратылыстану ғылымындағы биология және химия пәндеріндегі 

ашқан жаңалығы мен осы ғылымға қосқан үлесі туралы айтылған. Фараби тек 

кітап ақтарып  ойланумен айналыспай, керісінше алхимиктердің жасаған 

тәжірибелерін жасап, олардың көрген қиындықтарын өзі де басынан 
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кешірді.        Ол ертелі кеш темір металдың қасиеттерін зерттеумен 

айналысты. Себебі алхимиктер осы бір металдың ерекше қасиеттерге ие 

екендігін үнемі айтатын. Дүниенің тірегі оның  мықтылығында. Ал мұндай 

қасиетті темірден көруге болатын.Тіпті оны айтпағанның өзінде қасиетті 

Құран Кәрімдегі елу жетінші сүре “Темір” деп аталуы да тегіннен - тегін емес 

екендігін аңғартатындай.      Фараби еңбегін мынадай сөздермен бастады: 

“Бұл кітапта мен бұл өнердің қажеттілігін атап өтіп, ол қандай жолмен 

дәлелденетінін және бұл өнерді зерттеушілердің жіберген қателіктерін 

көрсетуді мақсат етіп қойдым ”- дейді. 

Түйін сөз:  Жеті елдің тілін біл,  жеті түрлі ғылым біл. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
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                           Балтабаева Ж., Бастарбекова Ш. 

                              Шардара ауданы, Ш.Уәлиханов ат.ЖОМ 

 

Әл-Фараби дүниенің білім және ой тарихынан құрметпен орын алған 

ұлы түрік ғалымы, ойшылы. Химия, биология, физика, математика 

ғылымдарында және философиясында жеткен нәтижелерімен Еуропа 

мәдениетінде үлес қосқан, кітаптары XVIII ғасырдың соңына дейін Еуропа 

университеттерінде оқылған түрік дарыны. 

Әл Фарабидің мұрасы ғылымның әр түрлі саласына қатысты 

еңбектерден тұрады. Сондықтан да ол – әлемдік деңгейдегі философ, ойшыл. 

Әл-Фараби дүниетанымының қайнар көзі өте тереңде. Себебі, қазақ даласында 

оған дейін де ғұлама ойшылдар көп болған. Мысалы, гректерді өнерімен тәнті 

еткен, аузымен құс тістеген шешен Анахарсистің өзі бір төбе болса, Тоқсары, 

Тоныкөк, қобызымен кең дүниені күңіренткен Қорқыт ата және басқа да 

ойшыл данышпандар болған. Осының бәрі – ғұлама ғалымның бастау алған 

қайнар көздері [1].  

Химия ғылымының заңын жазған қазақ ғалымы химия туралы жалпы 

түсініктер өте ерте замандардан бастау алады. Сонау мәдениеті өрлеген 

Месопатамия, Қытай, Грек кейінірек шыңдалып үлкен жетістікке жеткен кезең 

саналатын Араб халифатының тұсында ерекше өнер ретінде жоғары 



185 

 

бағаланды. Бұл еңбекті жазу мен үшін ұзақ ойлануды қажет етті. Себебі ерте 

замандардан бастау алатын таңғажайып ғылым Алхимия туралы мыңдаған 

зерттеушілер жазып келеді. Зерттелетін зат құнды болған сайын оған 

қызығушылар да көп болатыны белгілі. Алхимия бұл өлтірмейтін ғажайып 

затты немесе сиқырлы “философиялық тасты” іздеуден басталды. Сол 

қызығушылық, міне, бұл күнде керемет химия ғылымына негіз болып отыр. 

Орта ғасырда өзінің озық ойымен замандастарынан әлдеқайда озық кеткен 

әйгілі энциоклопедист  ғалым Әбу Насыр Әл-Фарабидің “Алхимия өнеріне 

қажеттілік туралы” деп аталатын керемет туындысының маңызы зор. Бұл 

еңбек толық талданып, химия ғылымы саласында өзіне лайықты орынын ала 

алмай келеді  Еңбектің көпшілік қауымға белгісіз болып қалуы да сондықтан.   

Алхимияны сол кездің ғалымдары бір металды бір металға қосу арқылы 

алтын алу ісіне пайдаланды. Ол кездің ғалымдары қазіргідей жасаған 

тәжірибелерін жария етпей, керісінше өте құпия сақтады. Әр ғалым өз 

пайдасын ойлап күні - түні өз зертханасында зерттеулер жүргізді. Әсіресе бұл 

өнер араб халифатында қанатын кеңге жайды, зор табыстарға да жетті. Тіпті 

алхимия 4 құпия ғылымның қатарына кірді. Бүгінгі таңда ғылымның қан 

тамырына айналған химия сол кездердегі алхимияның жемісі. Осынау 

болашағы бұлыңғыр болған, сенің еңбегіңе ешқашан кепілдік бермейтін бұл 

өнер жолында барлығы бірдей табысқа жетіп, байлыққа белшесінен батпады. 

Тек саны саусақпен санарлық алхимиктер ғана қара металды жылтыраған 

алтынға айналдыруға қолы жетті. Бірақ бір өкініштісі алтынға айналған қара 

металл аз ғана уақытқа алтынның қасиетін сақтады, содан соң қайта баяғы 

қалпына келетін. Бұл өз кезегінде алаяқ сатушы мен жәбірленушілерді 

арттырып жіберді.  

Сол жылдардың бірінде Фараби халифаттың астанасы Бағдат 

шаһарында тұрып жатқан болатын. Шаһар халқы Фарабиді ерекше қадірлеп, 

“Ғалымдардың ғалымы”, “Даналардың көшбасшысы”- деп дәріптейтін. Бір 

күндері шаһардың озық ойлы ғалымдары, нала болған саудагерлері келіп 

Фарабиден бұл өнердің дұрыс не бұрыстығын анықтап беруін өтініп сұрап 

келеді. Ол өз замандастарын бұл өнер туралы барлық халықтар білетіндей, 

түсінетіндей кітап жазуға уәде беріп, шығарып салады.  

Міне, осы кезден бастап бұл өнерді шындап зерттеуге мықтап ден қоя 

бастайды. Күтпеген сұрақтың қойылуы әрине мәселенің маңызды болып бара 

жатқанын байқатты. Енді Фараби тек кітап ақтарып   ойланумен айналыспай, 

керісінше алхимиктердің жасаған тәжірибелерін жасап, олардың көрген 

қиындықтарын өзі де басынан кешірді.  

Ол ертелі кеш темір металдың қасиеттерін зерттеумен айналысты. 

Себебі алхимиктер осы бір металдың ерекше қасиеттерге ие екендігін үнемі 

айтатын. Дүниенің тірегі оның мықтылығында. Ал мұндай қасиетті темірден 

көруге болатын. Тіпті оны айтпағанның өзінде қасиетті Құран Кәрімдегі елу 

жетінші сүре “Темір” деп аталуы да тегіннен - тегін емес екендігін 

аңғартатындай [2].  
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Фараби еңбегін мынадай сөздермен бастады: “Бұл кітапта мен бұл 

өнердің қажеттілігін атап өтіп, ол қандай жолмен дәлелденетінін және бұл 

өнерді зерттеушілердің жіберген қателіктерін көрсетуді мақсат етіп қойдым ”-

дей келе бұл өнердегі адасушыларды екі топқа бөледі. “Біріншілері, өнерді 

жоққа шығарады және бұрмалайды” - бұл топтағылар қарапайым 

халық,саудагерлер мен кейбір кері тартпа ғалымдар. “Екіншілері 

мойындайды, бірақ оның мүмкіндігін асыра пайдаланады” - бұл топтағылар 

ғылымнан пайда табуды көздеген алхимиктер.  

Ол: “Бұл өнерді түсіндіру үшін олар кейде ақиқат, кейде өтірік айтатын 

поэтикалық сөздерді қолданады. Олардың сөзін түсінбейтіндер не ойлайды 

олардың бұл өнер туралы ойлары анық болмағандықтан бұл өнер туралы 

ешқандай білім алу мүмкін емес. Өз кітаптарында ғалымдар бұл өнердің іс-

әрекеті туралы ештеңе айтпайды. Олар халыққа оқытып таратуды қаламады. 

Сондықтан бұл өнерді зерттеушілердің ойында абыржу, шатасу және бір 

көзқарастан екіншісінше ауысу бағытталады ” - деп, өзіне дейінгі бұл ғылым 

туралы іліп аларлық бір де бір кітаптың жоқтығынан адамдар жалған сөздердің 

жетегінде кететіндігін түсіндіреді [3].  

Расында бұл өнер туралы кітапты айтпағанның өзінде ғылымдағы басты 

құрал саналатын әр түрлі заттардың химиялық құрамы туралы қолжазбалар 

мүлде жоқтың қасы болатын. Олар тек кездейсоқ бақытқа кенелуге сеніп, 

заттарды бір біріне байланыстырып, сол арқылы тәжірибесінен байқағанын 

қағазға түсіріп отырды. Бірақ оларда тәжірибе алмасу деген атымен жоқ-ты. 

Білген ілімдерін бір - бірінен құпия ұстады. 

Осы кітаптан тыс ғалым “Философтардың сұрақтарына жауаптар” 

еңбегінде “Элемент дегеніміз не?” деген сұраққа былайша жауап береді: 

Жауап: Күрделі субстанциялардың бастаулары от, ауа, су, жер сияқты осындай 

элементтерден пайда болады. Күрделі субстанциялардың қарапайым құрамдас 

бөліктеріне жатады ” - деп сол дәуірдің өзінде элементтің нақты сипаттамасын 

берген еді.  

Фараби бұл өнерді талдай келе соңына қарай практикалық яғни өзінің 

зертханасында жасаған тәжірибелерімен жазған теориясының дұрыстығын 

дәлелдейді. Ол: алтын, күміс басқа да отта жанбайтын бірақ балқитын 

металдардың бәрінің тегі бір. Сондықтан олардың айырмасы формасында емес 

олардың мәнді және кездейсоқ акциденцияларында (қасиеттері). Яғни 

ғалымның айтуы бойынша отта жанбайтын бірақ балқитын металдардың тегі 

бір болғанымен қасиеттері арқылы бір бірінен ерекшеленеді. Бұл Фарабидің 

алхимияға қосқан ерекше жаңалығы деуге болады. Осы қағиданы атақты 

Роберт Бойл, Дальтон, Н.Бекетов, М.В.Ломоносов секілді ғалымдар 

Фарабиден жеті ғасырдан кейін ғана қайталап жасап, бабамыздың 

білімділігіне қайран қалған [4].  

Қазіргі кезде қазақ ғылымының тарихында әсіресе отандық  химия 

оқулықтарында Фараби бабамыздың адасушыларға дұрыс бағыт сілтеп химия 

ғылымы тарихында төңкеріс жасаған орасан еңбегі әлі де болса өз орынын ала 
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алмай жүргені әрине, өкінішті. Өкініштісі сол бүгінде мектеп оқушыларынан 

химия туралы сұрар болсақ бірден Д.И.Менделеев туралы сайрай жөнеледі. 

Осылайша Ұлы бабамыздың еңбегі үнемі тасада қалып келе жатыр. Тек химия 

пәні бойынша 8-сынып оқулығының ең соңғы беттерінің бірінде Әл - 

Фарабидің “Химия өнерінің қажеттілігі туралы”- деп аталатын еңбегінің бар 

екендігі туралы ғана айтылған. Бұл әрине бүгінгі ұрпақтарға артылар сын деп 

білемін.  

Әл-Фарабидің осы бір тамаша еңбегін мектеп оқулықтарында, сонымен 

қатар ЖОО арналған химия кітаптарының алғашқы беттеріне жарияласа 

артықтық етпес еді. Себебі кітап деп айтылғанмен бұл еңбектің көлемі шағын 

әрі ықшамдалып жазылған. Шыңғысхандай қан төкепей – ақ, бүкіл әлемді 

мойындатқан Ұлы данышпанның өз туған жерінде бір еңбегінің өзі еленбей 

қалуы барша қазақ жұртына сын. 

Орта ғасырдағы медицина мен философияның дамуына "Медицина 

каноны" атты және басқа да еңбектерімен сүбелі үлес қосты. Ғылыми 

бағыттардың жіктелуіне арналған "Бесінші трактатында" адам тіршілігіндегі 

мидың маңызы туралы баяндай келіп, мида жүйке орталықтары мен сезімтал 

және козғалтқыш жүйкелер болатындығы туралы пиар айтады. 

Әбу Насыр әл-Фараби - Аристотельден кейінгі ойшыл, кемеңгер 

философ. Ертеде және орта ғасыр да философиялық және медициналық білім 

бірімен-бірі тығыз байланысты болған. Әл-Фарабидің медицина 

ғылымдарының теориялық мәселелерін терең білгендігі оның еңбектерінен 

белгілі. Әл-Фараби өмір сүрген заманда жаратылыстану ғылымының дамыған 

саласының бірі медицина болды. Оны сол кезде «емдеу шеберлігі ғылымы» 

деп атады. Ол «Медицинаның міндеті - тек адам ауруларының себептерін 

анықтап қоймай, адамның денсаулығын сақтау жолдарын, ауруды жою жағын 

да зерттейді» - деп көрсеткен. Әл-Фарабидін медицинаға ерекше көңіл бөліп 

адам ағзасының (организмінің) кейбір тұстарын зерттегенінен мысал 

келтірейік: «Қайырымды кала» еңбегінде жүрек туралы өте құнды пікірлер 

айтқан, мысалы, «жүрек - табиғи жылылыктың көзі». Басқа мүшелерге 

жылылық нақ осыдан тарайды, олар жүректен нәр алады; «жүрек - басты 

мүше, мұны тәннің ешкандай мүшесі билемейді» және т. б. Шынында да, 

жүрек жұмысы өздігінен жүзеге асады. Жүректің соғуын ешкім токтата 

алмайды. Әл-Фараби тек өз пікірлерін айтып қана қоймай, ұлылардың ұлысы 

Аристотель, К. Галеннің зерттеулеріне өз көзқарасын білдірген. Әл-Фараби - 

артына ірілі-ұсақты 150-ге жуық ғылыми еңбек қалдырған данышпан. 

Жаратылыстануға катысты «Адам ағзасындағы мүшелер», «Жануарлар 

ағзасындағы мүшелердің күрылысы мен қызметі» т. б. еңбектер жазған [5]. 

Ғылым, білім іздеп, жер жерді аралаған ойшыл парсы, түрік, араб 

тілдерінен бөлек грек, қытай, латын, санскрит және басқа тілдерді үйренеді. 

Сол заманда дамыған барлық ғылым салалары мен өнер түрлерін жетік 

меңгеріп, оның дамуына өз үлесін қосады. Осылайша, кейінгі ұрпаққа мол 

мәдени асыл мұра қалдырды. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%AF%D0%B9%D0%BA%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%AF%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Түйінді сөздер 

Мақалада әлемнің екінші ұстазы Әбу Насыр әл-Фарабидің химия, 

биология ғылымдарының дамуына қосқан үлесі туралы айтылған.  
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Алхимия өнерінің қажеттілігі 
                                                              

                                                             Жұмабай Р.А. 

                                         Жетісай ауданы, №10 «Қайнар» мектеп-

гимназиясы 

 «Айналайын атам қыпшақ, 

 Туған жерім сағындым. 

 Өз ұлтыңа, үрметіңе, 

 Қайда жүрсем табындым.»-деп... 

 Туған жерден шалғай жүріп, бар өмірін ғылым мен білімге сарп еткен, 

қазақ топырағынан шыққан ұлы данышпан Әбу Насыр Аль Фараби химия, 

медицина, география, физика, математика т.б. жаратылыстану ғылымдары 

бойынша шығармалар жазды. «Алхимия өнерінің қажеттілігі туралы» 

трактатында өз тұсындағы алхимия білімдерді талдап, алхимияның жалған 

қабыршағынан ғылым дәнін бөліп алып, оны белгілі бір зерттеу пәні бар 

жаратылыстану ғылымының бір саласы ретінде қарастырды. [1]  

Бала күннен Әбу Насыр өте акылды, парасатты, білімді болды, ел 

арасында ерекше бала атанды. Ұстазының ең сүйікті шәкірті болды. 

«Айналамыздың барлығы көзге көрінбейтін бөлшектерден тұрады, бірақ біз 

сол заттарды бір біріне қосу арқылы өзге бір заттардың шығуына ықпал ете 

аламыз. Алхимия сабағы соны зерттейді»-деп Ұстазы, қәне Әбу Насыр мына 

сұйықтарды қалай пайдаланар едің?-деп тапсырма берді; -Әбу Насыр  

қышқылға аздап сірке қышқылын қосып, екі мысқал сұйықтан қосып, зығыр 
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майын тамызып және үстіне күкірттен сеуіп, соңында қыш ұнтағын қосып, 

Оқсыздың күмбездерін әсемдейтін бояулар шығаруға болатынын айтты. Ол 

бояулар 100 жылға дейін өңін бермейтінін атап өтті. Сонымен қатар алхимия 

сабағында абай боп, сақтықпен жұмыс жасау керектігін айтты. [2] 

Зерттеу еңбектері мен түрлі оқулықтарда былай жазылған: Ұзақ 

кезеңдер бойы химия ғылымы алхимия өнерінің шырмауында болды. Сондай 

ескірген көзқарастар мен қате пікірлерден химияны арашалап ғылым жолына 

бағыттаған ағылшын ғалымы Роберт Бойль болатын-деп жазды. Расында, 

алхимия өнерін дербес ғылым ретінде қарастырған әрі оның өз заңдылықтары 

болатынын дәлелдеген ағылшын ғалымынан 7 ғасыр бұрын Қазақ жерінде 

дүниеге келген, әлем халықтарына “Екінші Ұстаз” ретінде белгілі Әбу Насыр 

әл — Фараби болатын. 

Алхимияны ғалымдар бір металды бір металға қосу арқылы алтын алу 

ісіне пайдаланды. Ол кездің ғалымдары қазіргідей жасаған тәжірибелерін 

жария етпей, керісінше өте құпия сақтады. Әр ғалым өз пайдасын ойлап күні 

түні өз зертханасында зерттеулер жүргізді. Әсіресе, бұл өнер араб 

халифатында қанатын кеңге жайды, әрі зор табыстарға да жетті. Бүгінгі таңда 

ғылымның қан тамырына айналған химия сол кездердегі алхимияның жемісі. 

Осындай болашағы бұлыңғыр болған, сенің еңбегіңе ешқашан кепілдік 

бермейтін бұл өнер жолында барлығы бірдей табысқа жетіп, байлыққа 

белшесінен батпады. Тек саны саусақпен санарлық алхимиктер ғана,  қара 

металды жылтыраған алтынға айналдыруға қол жеткізді. Бірақ,  бір өкініштісі 

алтынға айналған қара метал аз ғана уақытқа алтынның қасиетін сақтады, 

содан соң қайта баяғы қалпына келетін. Бірақ, мұндай жолды таңдаған 

алхимиктер қатты қателескен болатын. Бұл мақсат оларды шөл даладағы 

сағымдай адастырды. 

Сол жылдардың бірінде, Фараби Халифаттың астанасы Бағдат 

шаһарында тұрып жатқан болатын. Шаһар халқы Фарабиді ерекше қадірлеп, 

“Ғалымдардың ғалымы, Даналардың көшбасшысы” — деп дәріптейтін. Бір 

күндері шаһардың озық ойлы ғалымдары, бұл өнерден талай опық жеп, нала 

болған саудагерлері келіп Фарабиден бұл өнердің дұрыс не бұрыстығын 

анықтап беруін өтініп сұрап келеді. Ол өз замандастарын бұл өнер туралы 

барлық халықтар білетіндей, түсінетіндей кітап жазуға уәде беріп, шығарып 

салады. 

Ол, осы кезден бастап, бұл ғылымды зерттеуге мықтап зейін қоюды 

бастады. Күтпеген сұрақтың қойылуы, әрине мәселенің маңызды болып бара 

жатқанын байқатты. Енді Фараби тек кітап ақтарып ойланумен айналыспай, 

керісінше алхимиктердің жасаған тәжірибелерін жасап, олардың көрген 

қиындықтарын өзі де басынан кешірді. 

Ол өз алдына жаңалық ашуға ұмтылды. Бірақ ол осы талпыныстарымен 

“Алхимияның алтын заңын” жазып жатқанын өзі де байқамаған болатын. Ол 

ертелі кеш темір металдың қасиеттерін зерттеумен айналысты. Себебі, 

алхимиктер осы бір металдың ерекше қасиеттерге ие екендігін үнемі айтатын. 
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Былайша ойланып қарасаң дүниенің тірегі оның мықтылығында. Ал, мұндай 

қасиетті темірден көруге болатын. Тіпті оны айтпағанның өзінде қасиетті 

Құран Кәрімдегі елу жетінші сүре “Темір” деп аталуы да тегіннен тегін емес 

екендігін аңғартатындай. 

Ол соңғы кездері “Ғалымдар үйіне” де баруды қойды. Тек бөлмесіндегі 

көк түтіннен басы ауырған сәттерде ғана бақ ішіне серуендеуге ғана шығатын. 

Ол не істемекші? Қандай пайда көрмек? Мұншама еңбек кім үшін және не 

үшін? Әлде, ол байлықты ойлап ойы бұзылды ма? Себебі, ол да пенде, ал пенде 

алтынның алдында дәрменсіздік танытуы әбден мүмкін ғой. Бірақ, бәрі бұл 

ойлағандай болмады. Ғалымның күндіз-түні кітап ақтарып, күні бойы 

зертханасының көк түтініне тұншығып еңбектенуі жалғыз ғана мақсат үшін 

еді. Ол мақсат адасқан адамзатқа ақиқат ғылымның жолын көрсету болатын. 

Мұның барлығы қазіргі химияның дамуына жол ашқан ерен еңбек болатын. 

Ол бір айдан астам уақыт бойы қарт алхимик шалдардың әлемінде өмір сүрді. 

Оның күнделікті өмірі салдырап жатқан темір қазан, балқыған темір мен мыс, 

күмістер мен түрлі қоспалардың қасында өтіп жатты. Сонда ғана ол нағыз 

алхимиктердің жан дүниесін терең сезінді. Осындай тебіреністер оны кітап 

жазуға итермелеген еді. Жай ғана кітап емес, Химия ғылымының заңын 

жазу… 

Фараби еңбегін мынадай сөздермен бастады: 

«Бұл кітапта мен бұл өнердің қажеттілігін атап өтіп, ол қандай жолмен 

дәлелденетінін және бұл өнерді зерттеушілердің жіберген қателіктерін 

көрсетуді мақсат етіп қойдым»-дей келе бұл өнердегі адасушыларды екі топқа 

бөледі. «Біріншілері, өнерді жоққа шығарады және бұрмалайды»-бұл 

топтағылар қарапайым халық, саудагерлер мен кейбір кертартпа ғалымдар. 

«Екіншілері мойындайды, бірақ оның мүмкіндігін асыра пайдаланады»-бұл 

топтағыларға ғылымнан пайда табуды көздеген алхимиктер кіреді. Фараби өз 

зерттеулеріне басшылыққа аларлық бірде бір кітаптың болмауы адамдар түгілі 

алхимиктердің өздерін адастырды. 

Өз кітаптарында ғалымдар бұл өнердің іс-әрекеті туралы ештеңе 

айтпайды. Олар халыққа оқытып таратуды қаламады. Сондықтан «бұл өнерді 

зерттеушілердің ойында абыржу, шатасу және бір көзқарастан екіншісінше 

ауысу бағытталады ”-деп өзіне дейінгі бұл ғылым туралы іліп аларлық бір де 

бір кітаптың жоқтығынан адамдар жалған сөздердің жетегінде кететіндігін 

түсіндіреді. Одан әрі былай деп жазады:- «Сонымен бірге бұл өнер түсініп 

кетуге қиын және толық дәлелдеуге де келмейтін түсініксіз өнер. Сондықтан 

ұқсас бөліктері бар денелерді, яғни минералдарды қарастыратын физика 

саласы әзірше бізге белгілі болғанша толық түсінік алуға да болмайтын 

физиканың бір саласы болып табылады. Ал, оны тану тек логика өнерімен 

толық танысқанда ғана мүмкін болады». 

Расында, бұл өнер туралы кітапты айтпағанның өзінде ғылымдағы басты 

құрал саналатын әр түрлі заттардың химиялық құрамы туралы қолжазбалар 

мүлде жоқ болды. Олар тек кездейсоқ бақытқа кенелуге сеніп, заттарды бір 
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біріне байланысты-рып, сол арқылы тәжірибесінен байқағанын қағазға түсіріп 

отырды. Бірақ оларда тәжірибе алмасу деген атымен жоқ еді. Білген ілімдерін 

бір бірінен жасырып құпия ұстады. Тек өз жақыны немесе баласына ғана 

айтып беретін. Мысалы, Фараби “Қайрымды қала тұрғындарының 

көзқарастары туралы” деп аталатын еңбегінде де мемлекет басына 

философияны жетік меңгерген адам отыруы керек деп есептейді. Осы кітаптан 

тыс ғалым “Философтардың сұрақтарына жауаптар ” еңбегінде “Элемент 

дегеніміз не?”-деген сұраққа былайша жауап береді: 

Жауап: Күрделі субстанциялардың бастаулары от, ауа, су, жер сияқты осындай 

элементтерден пайда болады. Күрделі субстанциялардың қарапайым құрамдас 

бөліктеріне жатады ”-деп сол дәуірдің өзінде элементтің нақты сипаттамасын 

берген еді. 

Фараби бұл өнерді талдай келе соңына қарай практикалық яғни өзінің 

зертханасында жасаған тәжірибелерімен жазған теориясының дұрыстығын 

дәлелдейді. Ол: алтын, күміс басқа да отта жанбайтын бірақ балқитын 

металдардың бәрінің тегі бір. Сондықтан олардың айырмасы формасында емес 

олардың мәнді және кездейсоқ акциденцияларында (қасиеттері)-деп жазды. 

Яғни ғалымның айтуы бойынша отта жанбайтын бірақ балқитын металдардың 

тегі бір болғанымен қасиеттері арқылы бір бірінен ерекшеленеді. Өзінің 

шағын ғана зертханасында күні түні тынбай еңбектенгенінің нәтежиесінде 

осындай керемет тұжырым жасап шығарды. Бұл Фарабидің алхимияға қосқан 

ерекше жаңалығы деуге болады. Осы қағиданы Европаның атақты химик 

ғалымдары Роберт Бойл, Дальтон, Н.Бекетов, М.В.Ломоносов секілді 

ғалымдар Фарабиден жеті ғасырдан кейін ғана өз зертханаларында осы 

тәжірибені қайталап жасап, бабамыздың білімділігіне қайран қалған болатын. 

Ғалымдардың бұл өнермен айналысуында жасайтын қателіктерін 

Фараби керемет тапқырлықпен дөп басып айтып берген еді. Ол қателік 

ғалымдардың өзі де әлі толық білмейтін қасиеттері белгісіз заттармен жұмыс 

істеуі олардың еңбектерін еш кетіріп жататын. Өнердің тек пайда үшін 

қолданылуы оның дамуын үнемі аяқтан шала берді. Алхимиктер тек асыл 

метал үшін керек элементтерді ғана іздеп қалғандарын білу керек деп 

қажетсінбеді. Сондықтан тәжірибеде шыққан, жаңадан ашылған элементтерге 

назар аудармағандықтан қаншама элемент ашылмаған күйі қала берді. 

Сондықтан, Фараби бұл өнерде жетістікке жетем деушілер бұл өнермен өте 

тығыз байланысты физика ғылымын жетік білуі керек деп тұжырымдайды. 

Бірақ, сол кездегі физиканың табиғат мәлесінің қиын тұстарын тек 

диалектикамен зерттеуі оның мағынасын толық ашпаған болатын. Фараби 

еңбегіне тәнті болушы Самарқандық ғалым былай деген болатын: 

“Кітабыңыздың атын “Химия өнерінің қажеттігі туралы ”деп атадыңыз. Неге 

“Химия өнерінің алтын заңы” атамасқа” деп сұрады. Фараби көп бөгелместен 

: “Менің қазіргі мақсатым халықты ғалым, алхимиктерді адасудан сақтап, 

ақиқат ғылымды түсіндіру. Бұл еңбегім көкжиектен енді көтеріліп келе жатқан 

күнге ұқсайды. Күн қараңғылықты түріп тастап әлемді өзінің шапағына 
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бөлейді. Сол күн төбемізде жарқырап тұрған кім адасады? Келер ұрпақ 

еңбегімді қалай атаса да құп алдым ”-деп жауап қайырған болатын. [3] 

Аннотация 

Бұл мақала қазақ топырағынан шыққан ұлы данышпан әл-Фарабидің 

«Алхимия өнерінің қажеттілігі туралы» еңбегіне жазылды. Автор тақырыпқа 

қатысты ізденіс барысында бала Абу Насырдың сауаттылығы мен 

тапқырлығына тоқталып,  оның бір ғасыр өшпейтін бояу ойлап тапқаны, темір 

металдың қасиеттерін зерттеумен айналысқаны, бір металға бір металды қосу 

арқылы химияның алтын заңын ашқаны туралы құнды мәліметтер жинақтаған. 

Зерттелетін зат құнды болған сайын, оған қызығушылар да көп болатыны 

белгілі. Алхимия бұл өлтірмейтін ғажайып затты немесе сиқырлы 

философиялық тасты іздеуден басталды. Сол қызығушылық міне, бұл күнде 

керемет химия ғылымына негіз болып отыр. Мақаланы жазудағы мақсат 

алхимияның тарихын айту емес, Орта ғасырда өзінің ерекше дарынымен 

замандастарынан әлдеқайда озып кеткен әйгілі энциоклопедист ғалым Әбу 

Насыр Әл-Фарабидің “Алхимия өнеріне қажеттілік туралы” деп аталатын 

керемет туындысын талдап оның қаншалықты маңызды екенін түсіну.  

Аннотация 
Данная статья о работе великого гения Аль-Фараби «О необходимости  

алхимического искусства». В ходе своего исследования по этому вопросу 

автор собрал ценную информацию о грамотности и изобретательности юного 

Абу Насра, который изобрел несмываемую краску, о том, как изучал свойства 

черных металлов и добавляя один металл к другому открыл золотой закон 

химии. Чем ценнее исследование, тем больше оно становится интересным. 

Алхимия началась с поиска смертельного чуда или магического философского 

камня. Этот интерес является основой для формирования химии в качестве 

науки. Цель статьи не о том, как рассказать историю алхимии, а исследовать 

замечательную работу Абу Насра Аль-Фараби, известного энциклопедиста, 

которого в средние века значительно опережал своих современников своими 

передовыми идеями. 

Статья правильно спланирована, хорошо раскрыта тема, использованы 

достоверные факты. 

Түйін сөздер: алхимия; металл; күкірт; темір; алтын. 

Ключевые слова: алхимия; металл; сера; железо; золото. 
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3. www.azattyq.org, https://massaget.kz/ 

4. Аль-Фараби. Естественнонаучные трактаты. Алма-Ата, 1987. 

5. Кемеңгер. Алматы 2011 ж  
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Алматы: Атамұра, 2008. - 320 бет.  

 

 

 

Әбу Насыр әл-Фарабидің  таңдамалы тракттарындағы кейбір 

элементтерді химия сабақтарында қолдану арқылы білім дағдысын 

арттыру жолдары 

Жусипова Ш.М.                                                             

 Отырар ауданы, М.Әуезов атындағы жалпы орта мектебі  

 

«Білімсіз адамгершілік  молаймайды,  білімсіз адам өзгенің  абзал 

қасиеттерін тани алмайды».                                             ( Әл-Фараби) 

Тұлғаны  тану–парасаттылық. Әл-Фараби ғылымдарды жіктеуде 

арифметикадан бастап, метафизикамен, яғни пәлсапамен аяқтаған. 

«Метафизика» деп отырғаны ол-пәлсапа  физикалық тұрғыдан бір нәрсені 

нақты түсіндіресің , ал бір нәрсені ойша түсіндіресің. Нәрсені ойша 

түсіндіретін –пәлсапа. Ол ғылымдардың ғылымы. Бұл ғылым ең жоғары 

табиғи ғылым. Ағылшын ғылымы Корен Армстронг «Пәлсапаның негізін 

салушы түрік ғұламасы Әбу Насыр әл –Фараби» деп атаған. Әбу Насыр әл –

Фараби –ғұлама, ғылым, данышпан, хакім, пәлсапашы. Ұстаздық ұлы құрмет. 

Ұстаз сөзінің екі түрлі сипаты бар. Бірі-белгілі бір пәннен сабақ  беретін   

оқытушы, екіншісі ғылым -  білімнің түиінін шешкен дана адамдар.  «Адамның 

бастысы-ақыл,  шолушысы-ой, жетекшісі-ақыл, қорғаушысы-сабыр, 

сынаушысы-халық, таусылмайтыны-арман, ең қымбаттысы-ар сақтау, ең 

тәттісі –сыйластық»-деген адами қасиеттердің бәрі бір бойынан табылған  

дана ойшыл, әлемнің екінші ұстазы атанған Әл-Фараби бабамыздың 

туылғанына биыл 1150 жыл. Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммед  ибн Тархан  

ибн Ұзлақ  әл-Фараби  ат-Түрки (870-950)  Отырар жазирасында (қазіргі 

Тұркістан облысы аумағында)  дүниеге келген. Арабтар басып алған соң, 

Отырар жазирасы Фараб аймағы деп аталып кетеді. Ондағы бірнеше шаhар 

орталықтырының бірінде Әбу Насыр әл-Фараби дүниеге келіп, жастық шағын 

өткізеді. Білім аңсаған ол халифаттың мәдени өңірінің орталықтарына 

аттанады, олардың ішінде Бағдаттың орны тым ерекше болған. Бағдатта әл-

Фараби білім алуға және ғылыми-танымдық қызметке белсене араласады. 

Әртүрлі тілдерді зерттейді, олардың ішінде парсы, грек, сирия және араб тілін 

үйренуге ден қояды; теориялық деп аталатын ғылымдарды-математиканы, 

медицинаны, астрономияны, логиканы, философияны, поэзияны және т.б. 

игереді.Тарихта (Аристотельден кейінгі)  екінші Ұстаз деген жоғары атаққа ие 

болған әл-Фараби     өзінің энциклопедиялық дарынының арқасында 

философиялық, әлеуметтік, саяси, этикалық, эстетикалық тәрбиелермен бірге, 

жаратылыстану мен математика саласындағы көптеген ауқымды ғылыми 

мәселелердің түйінін шешкен ғалым. Ғұлама ойшыл 117 еңбек жазған  ол 
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ғылымды  екі топқа бөлген. Біріншісі: Теориялық ғылымдар. Бұл топқа 

жаратылыс тану ғылымдары мен метафизиканы енгізген. Екіншісі: 

Практикалық ғылымдар. Бұл топта этика,исламдағы өзекті тақырыптарды 

қамтыған ғылымдарды жатқызған. 

  Білім беру – өте күрделі ұғым. Оны педагогикалық ұғым тұрғысынан 

түсіндірудің әр түрлі мәні бар. Халыққа  білім беру ісінің негізі – жалпы орта 

білім. Жастардын  орта және  дәрежелі мамандыққа ие болуы және өндірісте  

нәтижелі еңбек етуі орта білім алуға байланысты.  ХХІ ғасырдың басты 

талабы-білімді де білікті, өмір сүруге  бейім, өзіндік ой-тұлғасы бар, 

адамгершілігі жоғары  жеке тұлға  тәрбиелеп, оларды білім мен ғылымның 

шырқау шыңына жетелеу және еліміздің патриотын қалыптастыру. Білім беру 

мазмұнын жаңарту білім берудің қазіргі заманғы  үрдістерін және 

Қазақстандық  білім берудің үздік практикасын кіріктіруге бағытталған. Мен 

әрбір сабағымда оқушыға  білімді әр түрлі әдіс –тәсілдермен түрлендіре 

отырып және тарихи  тұрғыдан қарағанда  ұлттық білім берудің  дамуында ұлы 

ұстаз Әл- Фараби, А.Құнанбаев, Ы.Алтынсарин, А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, 

Ж.Аймауытов сияқты орны ерекше ойшыл даналардың,  ғалым-педагогтардың 

ой пікірлерін жүйелі түрде қолдана отырып, әрбір сабақты, құрылымы 

жағынан  мазмұнды етіп беруге  ұмтыламын.  Менің ұстаздық ұстанымым  

жаңа әдіс –тәсілдер  арқылы және ұлттық білім берудегі ұлы ұстаздар 

даналықтарын санаға сіңіру, ұғымды түсінікке ұйтқы болу. «Философтардың 

қойған сауалдарының жауаптары» атты еңбегінде ұлы ұстаз Әл-Фараби 

педагогикаға, оқыту ісіне қатты тоқталған. Мәселен, оқып үйренуде жаттап 

алу дұрыспа, түсініп алу дұрыс бола ма?  деген сұраққа ол түсініп алған дұрыс, 

өйткені барлығын жаттап алу мүмкін емес, ал оларды белгілі бір байланыстар 

арқылы ойды топтастырып, түсініп, тоқып алған жөн деген. Бұл сөзді қазіргі 

біздің жаңартылған білім беру бағдарламасында да негізге алып отыр.  Балаға 

білім беру барысында білімді белгілі бір байланыстар арқылы өмірмен 

байланыстыра түсіндірсе  бала сол алған білімін жаттап алмай түсініп тоқиды 

мысалы,  химиялық қосылыстарды  күнделікті тұрмыста қолданылатын  

салалары мен байланыстыра отырып, таныстыруға болады: NaCl-ас тұзы,  

KMnO4 –марганцовка,  H2O –су, I2 – иод спирттегі ерітіндісі,  C2H5OH –этил 

спирті,  CaO-сөндірілмеген әк, Ca(OH )2 -сөндірілген әк, NaHCO3  -ас содасы,  

C3H8 –табиғи газ пропан, C6H12O6 –глюкоза,  CO-иіс газы, CO2 –көмірқышқыл 

газы, CH3COOH –уксус, CaCO3 –әктас, бор, ізбестас және әрбір теориялық 

сабақты практикамен ұштастыра отырып өткізу жатады, қазіргі таңда 

Халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, оқу материалын игерудің мына 

деңгейлері анықталды. Олар: білім–түсінік, қолданыс, талдау, жинақтау, 

бағалау. Осы деңгейлерде ұлы ойшылдың философиялық ұғымдарына сәйкес 

келеді. («Катагурийас» немесе «Категориялар» кітабынан) [Әрекетке ұшырау 

категориясы туралы пайымдау] Әрекетке ұшырау–бұл субстанцияның бір 

әлденеден басқа бір әлденеге өтуі және оның бір әлденеден басқа әлденеге 

айналуы. Әзірше субстанция осы екі «әлдененің» арасында үздіксіз 
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қозғалысты жалғастыра берген сайын, ол туралы әрекетке ұшыраған деп 

атайды. Осындай бір қозғалыс бір сападан басқасына қарай өте алады. 

Мысалы, дененің қаралықтан ақтылыққа өтуімен яғни ағаруымен, немесе 

оның суықтықтан жылылыққа өтуімен–мұның бәрі «әрекетке ұшырау» тегіне 

жатады. Әрекетке ұшырау категориясы химия ғылымы мен тығыз 

байланысты. Химия бір заттың басқа затқа айналуын зерттейтін ғылым. Заттар 

бір заттан басқа затқа айналғанда химиялық құбылыс жүзеге асады. Химиялық 

құбылысты химиялық реакция деп атайды. Мысалы қанттың жануы, сүттің 

ашуы, темірдің таттануы, отынның жануы-отын жанып күлге айналады, күлде 

отынның еш қасиеті сақталмайды яғни отын басқа затқа айналды. Бұл жерде 

әрекетке ұшырау тұжырымымен химия ғылымының тұжырымы бірдей болып 

тұр.Ұлы ойшылдың «Катагурийас» немесе «Категориялар» кітабында «Дене 

беті, сол денеге жататын болса, бұл оның шегі және оның орны болып 

табылады. Мысалы, түспен, қозғалыспен оған ие болушы дене беті қаншама 

жайылып жататындай немесе бүкіл оның бойымен таралғандай, кез-келген 

түс, осының себебінен, соншама жайылады, бет немесе дене мөлшеріне 

тәуелді мөлшерге ие болады»- делінген. Ойшыл ғұламаның осы тұжырымына 

химия ғылымы саласындағы қоспаларды бөлу және оларды талдау әдісі болып 

табылатын хроматография әдісі сәйкес келеді. Хроматография грек тілінен 

аударғанда (chromatos –түс, бояу, ал грамма-санау, графия-жазу) түсті жазу 

дегенді білдіреді. Хроматография қағазды хроматография және жұқа қабатты 

хроматография болып екіге бөлінеді. Хроматография әдісі еріткіш пен әртүрлі 

заттардың қағаз және басқа тасымалдаушы бетінде әртүрлі жылдамдықпен 

қозғалуына негізделген. Қағазды хроматография-көптеген органикалық 

заттардың аз мөлшерін зерттеу үшін әсіресе биохимия мен табиғи қосылыстың 

химия аясында қолданылатын маңызды әдіс. 

                       
     «Катагурийас» немесе «Категориялар» кітабында орын ауыстыратын дене 

беті мен нәрсе өтетін уақыт мөлшеріне тәуелді, осының себебінен орын 

ауыстыру уақытты өлшеу арқылы  жылдамдықпен өлшенеді. Мысалы, 

реакцияға түсетін металымызды сынауыққа гранула түрінде салайық және 

оған қышқыл ерітіндісін құйайық. Екінші сынауыққа металды ұнтақтап салып, 

үстіне қышқыл құиямызда екі сынауықты бақылаймыз. Нәтижеде гранула 

түріндегі металымыз бар сынауыққа қарағанда  ұнтақталған металл бар 

сынауықта сутек газы жылдам бөліне бастайды себебі, реакцияға түсетін 

металдың жанасу беті яғни аудан көлемі ұлғайады да реакция жылдам жүреді.     

Zn(түйіршік)+2HCl =ZnCl2+H2(жанасу беті кіші, реакция баяулау жүреді.) 

Zn(ұнтақ)+2HCl =ZnCl2+H2(жанасу беті үлкен, реакция жылдам жүреді.) 
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 («Катагурийас» немесе «Категориялар» кітабынан) [Қатынас және ара 

қатысты туралы пайымда] Қатынас-бұл, ол арқылы сол және басқа нәрсені, 

оларды бір-бірімен салыстыра отырып, белгілеуге болатын, екі нәрселердің 

арасындағы байланыс. Қатынастар иегерлері ретінде нәрселер барлық басқа 

тектерге бағынады.Олар сан категорияларына жата алады. Мысалы:(химялық 

элементтер арасындағы сандық қатынастар Н2О су малекуласы сан жағынан 

екі атом сутектен, бір атом оттектен, ал сапа жағынан сутек және оттек 

атомдарынан тұрады. Массалық  қатынастар бойынша мысалы: Азот(I) 

оксидіндегі химиялық элементтердің массалық қатынасын анықтайық:             

Mr(N2O)----14*2+16=28+16=44 

28:4=7      16:4=4    Сонда 7:4 қатынаста болады. 

    Әбу-Насыр әл-Фараби таңдамалы тракттары [Бірінің артынан бірі ілесіп 

жүретін нәрселер туралы пайымдау] Ол қашан басқаның бар болғандығы 

арқасында бар болғанда, бір–бірінен шығады. Сол, не бірдемеден мәнді 

жалғасатын болса, онда ол жағдайлардың көпшілігінде бірінің артынынан 

ілеседі. Қашан біріншісі бар болса қажетті түрде бар болады және қашан 

екіншісі бар болса қажетті түрде біріншісі бар болады. Сондықтан олардың 

бірін алып тастап екіншісінің бар болуынан ілесіп жататындай тура осылай 

соңғысының бар болуынан біріншісінің жойылуы ілесіп шығатындай етіп 

қарастыруға болады. Әбу-Насыр әл-Фарабидің осы философиялық ой 

тұжырымын химия сабақтарында бейорганикалық, органикалық қосылыстар 

арасындағы генетикалық байланыстарды жүзеге асыруға қолдануға болады, 

себебі онда бір зат екіншісіне айналады, бір зат жойылады яғни заттар бірінің 

артынан бірі ілесіп жаңа зат пайда болып отырады. Мысалы  

1.Бейорганикалық қосылыстар арасындағы айналуларды жүзеге асыр: 

NaCL     Na     NaOH     Na 2 SO4      NaCL     NaNO3     NaNO2 

2. Органикалық қосылыстар арасындағы айналуларды жүзеге асыр: 

C2H6     C2H5Br      C2H5OH    CH3COH     CH3COOH      CH 3COOC2H5 

    «Катагурийас» немесе «Категориялар» кітабынан [Бір-біріне қарсы жататын 

нәрселер  туралы пайымдау] Қарама  қарсылықтар екі түрлі болып келеді: бір 

жағдайда олардың арасында ешқандай орташа жоқ, мысалы жұп пен тақ, ал 

екінші жағдайда–олардың арасында орташа әлдене бар, мысалы ақтық пен 

қаралықтың, жылылық пен суықтықтың арасында. Оның үстіне, олардың 

арасында орташа әлденесі бар, сондай қарама –қарсылықтар табиғи бір 

нәрседе ғана өмір сүргендіктен, бірақ басқаларында қашанда бола 

алмайтындықтан, мысалы жылы мен суық тап осындай, себебі жылы қашанда-

отта, ал суық мұзда бар, соның арасында таста, темірде немесе суда кейде 

болмайтынын нәрсе. Мысалы  

BaCL2+H 2SO4      BaSO4    + 2HCL (қайтымсыз реакция) 

N2 + 3H2        2 NH3                                           (қайтымды реакция)  
Д.И.Менделеевтің периодтық кестесіндегі күкірт пен оттек элементтерін 

сипаттасақ, екеуі де VI топ негізгі топша элементтері, бейметалдар бұл екі 

элементтің ұқсастықтары болып табылады. Оттек газ, күкірт ұнтақ, оттек II 
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периодта орналасқандықтан тек II валенттілік көрсетеді, ал күкірт III периодта 

орналасқандықтан II, IV, VI валенттіліктерді көрсете алады. Бұл сипаттамалар 

екі  элементтің айырмашығы болып табылады. 

 8O  2   6                                          16 S  2  8  6 
    Д.И.Менделеевтің периодтық кестесіндегі 1 топ негізгі топша элементтері 

мен 7 топ негізгі топша элементтерін  Т-кестесі бойынша сипттау. 

I топ А топша элементтері            VII топ Атопша элементтері 

Металдар                                                 Бейметалдар                                                                 

Сілтілік металдар деп аталады.              Галогендер деп аталады. 

Электртерістілік төмен.                           Электртерістілік жоғары. 

Валенттілік I                                           Валенттілік I,III.V.VII 

Жұмсақ металдар ауада                         газ, сұйық,қатты күйде болады. 

 тез тотығады 

Әбу-Насыр әл-Фараби таңдамалы тракттары [Бірінші бөлім Жаратылыс 

дәрежелері. Форма және материя.] Форма материяның арқасында өмір сүреді, 

ал материя формалар үшін субстрат болып табылады. Форма материяда да 

ғана  өмір сүре алады, ал материя өзінің субстансиясы және  жаратылысы 

бойынша формаға бола өмір сүреді.Ұлы ойшылдың осы пәлсапасы химия 

ғылымында орыстың ұлы ғалымы М.В.Ломонсовтың тұжырымынына сәйкес 

келеді. М.В.Ломонсов реакцияға кірісер алдындағы заттардың массасы 

реакция нәтижесінде түзілген заттардың массасымен әрдайым бірдей 

болатындығын заң түрінде 1748 жылы былайша тұжырымдады.  «Табиғатта 

болатын күллі өзгерістердің мәні мынадай: бір денеден қанша кемісе 

басқасына сонша қосылады, яғни бір жерде біраз материя азайса, басқа жерде 

ол сонша көбейеді»,-деп жазды. Зат массасының сақталу заңын атом –

молекулалық ілім тұрғысынан  да түсіндіруге болады. Химиялық реакцияға 

кіріскен бастапқы атомдар жойылмайды, және жаңадан пайда болмайды, тек 

қана топтасады. Рекацияға кіріскен атомдар реакция соңында да сақталады, 

олай болса,  олардың жалпы массалары өзгермейді. Рекакцияның басындағы 

атомдар массасы қанша болса, соңында да сонша масса сақталады. Мысалы:       

                   2Mg+O2   = 2MgO 

                2*24+16*2 = 2*24+16 

                      80г      =     80г 

     Ұлы Жібек жолы –бұл Қытай мен Үндістаннан шыққан керуендер Бұхара 

мен Отырарға және Самарқанд, Хорезмге сосын жапан дала мен шөлді кесіп, 

кейін Хазар теңізін оңтүстіктен айналып Иран жерімен Екі өзен еліне, 

Бағдатқа, сосын Нілді жағалап Кайрге, Мекке мен алыс Андалусияға бет алған 

керуен жолы. Бұл жолдың бойында адами қатынас үзілмейтін. Халифтың 

қуғыншылары мен жауынгерлері бұйрықтарды, жедел хабарлар мен 

жаңалықтарды осы жол арқылы жеткізіп отырды және осы жолмен халифқа 

арналған тартулар да Бағдатқа ағып жатты. Ақындыр мен ғалымдар, 

музыканттар мен ойшылдар бұл жолға білім мен достар іздеп шыққан. 

«Тәрбиелеу дегеніміз–халықтардың бойына білімге негізделген этикалық 
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ізгіліктер мен өнерлерді дарыту. Тәрбиелеу кезінде білімге негізделген 

қасиеттерден туатын іс-әрекеттер жасау дағдысы туады» әл-Фараби 

Бабамыздың  осы ойлы сөзін негізге алып, білім мен тәрбиені «Ұлы Жібек 

жолы» сияқты  тарихи естеліктермен ұштастыра отырып, оқушылардың химия 

пәнінен  алған білімдерін  саралау мақсатында қайталау сабақтарын «Ұлы 

Жібек жолы» бағытында «Білімділер керуені» тақырыбында сайыс түрінде 

өткіземін. Сабақ барысында  «Отырар құт мекеніміз, туып өскен жеріміз. 

«Жібек жолы» бізден өткен міне келіп көріңіз»-деген өлең жолдарымен 

картадан көрсете отырып, «Ұлы Жібек жолы» туралы оқушыларға кішкене 

мағұлмат бере кетемін. Сынып оқушылары екі топқа бөлініп, керуенмен 

ортаға шығады.  Керуеншілер «Меннен сұрақ сеннен жылдам жауап»  «Кім 

жүйрік?»   «Есептеп көр ерінбе» «Мен мұны жасай аламын» деген 

аялдамаларда  тапсырмалар орындайды, әр тапсырманы  дұрыс орындаған  топ  

сары түсті жетондарды  жеңіп алады ал, жауап бере алмаған  топ  жетоннан 

айырылады. Нәтижеде тапсырманы тез әрі дұрыс орындаған топ  межеге 

жетіп, жеңімпаз болады. Кейде екі топ тең түсіп, достық жеңеді. Жалпы  

мұндай танымдық білім додасынан оқушылардың алар нәрсесі мол деп 

білемін. («Катагурийас» немесе «Категориялар» кітабынан) [Қатынас және ара 

қатысты туралы пайымдау] 

        «Адамның бастысы-ақыл,  шолушысы-ой, жетекшісі-ақыл, қорғаушысы-

сабыр, сынаушысы-халық, таусылмайтыны-арман, ең қымбаттысы-ар сақтау, 

ең тәттісі –сыйластық»-деген адами қасиеттердің бәрі бір бойынан табылған  

дана ойшыл, әлемнің екінші ұстазы атанған  Әбу Насыр Әл-Фараби бабамыз 

әлемді танып, ғылымдарды үйреніп, өзінің философиялық еңбектерінде  мәнді 

ойлар тұжырымдаған. «Тәрбиелеу бұл – халықтардың бойына білімге 

негізделген этикалық ізгіліктер мен өнерлерді дарыту. Тәрбиелеу кезінде 

білімге негізделген қасиеттерден туатын іс-әрекеттер жасау дағдысы туады»- 

деген ұлы ойшылдың ғибратты сөзі мен құнды ойларын  жазған таңдамалы 

тракттарын оқып, өзімнің педагогикалық іс-тәжірибеме қолданып 

жүргендіктен баяндамамның тақырыбын  «Әбу Насыр әл-Фарабидің 

таңдамалы тракттарындағы кейбір элементтерді химия сабақтарында 

қолдану арқылы білім дағдысын арттыру жолдары»   деп атадым.   ХХІ 

ғасырдың басты талабы-білімді де білікті, өмір сүруге  бейім, өзіндік ой-

тұлғасы бар, адамгершілігі жоғары  жеке тұлға  тәрбиелеп, оларды білім мен 

ғылымның шырқау шыңына жетелеу және еліміздің патриотын қалыптастыру. 

Мен әрбір сабағымда оқушыға  білімді әр түрлі әдіс –тәсілдермен түрлендіре 

отырып және тарихи  тұрғыдан қарағанда  ұлттық білім берудің  дамуында ұлы 

ұстаз Әл- Фараби, А.Құнанбаев, Ы.Алтынсарин, А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, 

Ж.Аймауытов сияқты орны ерекше ойшыл даналардың,  ғалым-педагогтардың 

ой пікірлерін жүйелі түрде қолдана отырып, әрбір сабақты,  құрылымы 

жағынан  мазмұнды етіп беруге  ұмтыламын.  Менің ұстаздық ұстанымым  

жаңа әдіс–тәсілдер  арқылы және ұлттық білім берудегі ұлы ұстаздар 

даналықтарын санаға сіңіру және ұғымды түсінікке ұйтқы болу.  Ал оларды  
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оқыту барысында пайдалану оқытудың нәтижесі-білім сапасының артуына 

ықпал етеді. Осылайша білім сапасын арттыруды оқушылардың 

құзырлылықтарын қалыптастыру жолындағы іс-әрекетім деп білемін.       

               Дей алмаймын мен мықтымын,ірімін, 

               Қарапайым мұғалімнің бірімін. 

               Оқушымен тынбай жұмыс істесем, 

               Болашақтың маған берер сыйы мың. 

Аннотация 

 В докладе рассматривается аль-Фараби, второй мировой учитель 

истории, с его энциклопедическим талантом, в дополнение к его 

философскому, социальному, политическому, этическому и эстетическому 

воспитанию, а также его вклад в широкий круг научных тем в естественных 

науках математике. Первый - теоретические науки. Второе: практические 

науки. Поскольку я прочитала рукописные слова мыслителя и отобранные 

фрагменты ценных идей и использую их в своей педагогической практике, мой 

принцип преподавания заключается в применении нового метода - к мудрости 

великих мастеров национального образования, к инстинкту понимания. Отчет 

включает в себя выдержки из Избранных трактатов Абу Насра аль-Фараби, 

Ответы на вопросы философов, Категория действий, Что делать друг с другом, 

Что следует следовать друг за другом из Книжных категорий. Форма и 

материя. Часть I) описывает пути, по которым химия может быть связана с 

химическими процессами на уроках химии. И их использование в процессе 

обучения улучшит качество образования, воспитает высоконравственного 

человека, приведет его к вершине образования и науки и сформирует патриота 

страны. Таким образом, повышение качества образования рассматривается как 

действие, направленное на повышение компетенций учащихся. 

Аннотация 

Бұл баяндамада тарихта әлемнің екінші ұстазы атанған  әл-Фараби  

өзінің энциклопедиялық дарынының арқасында философиялық, әлеуметтік, 

саяси, этикалық, эстетикалық тәрбиелермен бірге, жаратылыстану мен 

математика саласындағы көптеген ауқымды ғылыми мәселелеріне   қосқан 

үлесі қарастырылады. Ғұлама ойшыл 117 еңбек жазған  ол ғылымды  екі топқа 

бөлген. Біріншісі: Теориялық ғылымдар. Екіншісі: Практикалық ғылымдар.  

Ойшылдың ғибратты сөзі мен құнды ойлары  жазылған таңдамалы тракттарын 

оқып, өзімнің педагогикалық іс-тәжірибеме қолданып жүргендіктен, менің 

ұстаздық ұстанымым:  жаңа әдіс –тәсілдер  арқылы және ұлттық білім берудегі 

ұлы ұстаздар даналықтарын санаға сіңіру, ұғымды түсінікке ұйтқы болу. Бұл 

баяндамада Әбу-Насыр әл-Фараби таңдамалы тракттары, «Категориялар» 

кітабынан) алынған   «Философтардың қойған сауалдарының жауаптары»,  

«Әрекетке ұшырау категориясы», «Бір-біріне қарсы жататын нәрселер», 

«Бірінің артынан бірі ілесіп жүретін нәрселер» (Жаратылыс дәрежелері. 

Форма және материя. І-бөлім) туралы пайымдауларын  химия сабақтарында  
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химиялық үрдістермен байланыстыру жолдары баяндалған. Ал оларды  оқыту 

барысында пайдалану білім сапасының артуына,  адамгершілігі жоғары  жеке 

тұлға  тәрбиелеуге, оларды білім мен ғылымның шырқау шыңына жетелеуге 

және еліміздің патриотын қалыптастыруға ықпал етеді. Осылайша білім 

сапасын арттыруды оқушылардың құзырлылықтарын қалыптастыру 

жолындағы іс-әрекетім деп біледі.              

Түйінді сөздер: әрекетке ұшырау, бір-біріне қарсы, бірінің артынан бірі, 

форма және материя. 
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Насыр  Мұхамед  ибн  Узлағ,  ибн  Тархани  әл-Фараби ат-Түрки  (870-950)  

Сырдария  бойында,  ерте  замандағы  турік халықтарының орталық қаласы  

Отырар қаласында туған.  870 жылдары шамасында Отырарды арабтар Фараб 

деп атаған. Сол  бойынша  ұлы  ғұламаны  Фараби  деп атаған. Әл-Фараби 

Аристотельден кейін дүние жүзінде білім мен мәдениетінің екінші ұстазы 

атанған данышпан, ойшыл,  математик, астроном, физик, философ, логик,  

риторик ғалым.  Әсіресе Әл-Фараби өз заманындағы  аса көрнекті  

математиктердің бірі  болған, одан бізге бірнеше құнды математикалық 

шығармалар жетті, бірақ күні  бүгінге дейін  олардың көпшілігі  басқа  ғылыми  

тракттары ішінде елеусіз қалып немесе басқа біреудің атына тіркелініп келген. 

Әл-Фараби математик ретінде бір-біріне өзара байланысты  ірі үш салада 

еңбек етті.   Олар: 

1) математиканы философиялық-методологиялық негіздеу проблемалары,  

яғни математика ғылымдарының пәнін, ретін, шығу тегін  анықтау,  

жаратылыстану  ғылымдарын  математикаландыру жөніндегі ой-пікірлері мен 

қағидалары; 

2) сол  кездегі  теориялық  математиканың  кейбір тарауларын жасауға қатысу; 

3) математиканы  табиғатты  зерттеп  білуге, практика мұқтаждығын өтеуге 

қолдану. 

Әл-Фарабидің математикалық еңбектері: 
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1. «Ғылымдар  тізбегі» немесе «Ғылымдар классификациясы». 

2. «Алмагеске қосымша кітабы». 

3. «Евклидтің  бірінші  және  бесінші  кітаптарының  қиын жерлеріне 

түсініктеме». 

4. «Табиғат сырын геометриялық фигуралар арқылы  танытарлық  рухани  

әдістер». 

Бұлардан  басқа математикаға тікелей немесе жанама қатысы бар, көп 

деректер ғұламаның «Музыканың ұлы  кітабы», «Алмагеске түсініктемесі» 

атты еңбектерінде мол орын алған. Осы еңбектерді  жеке- жеке  қарастыра  

отырып  Фарабидің  аса көрнекті  математик болғанын байқауға болады. 

1. Фараби   өзінің «Ғылымдар тізбегі» немесе «Ғылымдар классификациясы» 

деп аталатын әйгілі еңбегінде математиканы   жеті   тарауға бөлді.   Олар: 

 Арифметика 

 Геометрия 

 Оптика 

 Астрономия 

 Музыка 

 Салмақ туралы ғылым (статика) 

 Әдіс-туралы ғылым. 

         Фараби осы салалардың әрқайсысының өзіндік орнын анықтап, 

қысқаша мазмұнын тұжырымдайды. Бұл тұрғыда, Фарабидің өзіне дейінгі  

математиктерден түбірлі екі өзгешелігі бар: біріншіден ол математиканы жеке 

салаларға бөле отырып, оған жаңа салалар қосқан, екіншіден, егер грек 

математиктері  математиканын практикалық қолданысын зерттеуді ғылым 

санатына қоспаса, әл-Фараби  оның теориялық және  практикалық баптарын  

бір-бірінен бөліп-жармай, бір ғылымның құрамды бөліктері ретінде қарайды. 

Мәселен, Фараби сан туралы ғылым-арифметиканы былай анықтайды: 

«Арифметика - екі ғылымды біріктіреді: біріншісі - практикалық арифметика,  

екіншісі - теориялық  арифметика».  Әл-Фарабидің түсіндіруі бойынша 

арифметиканың негізгі ұғымы - сан болып табылады.  

         Фарабидің осы еңбегіндегі тағы бір үлкен жаңалық ол математиканың 

табиғаттағы  заттардың ара-қатынастарын  ашуға түбегейлі қолдану қабілетін, 

мүмкіндігін негіздеуі. Бұл үшін ол жуықтап болса да қазіргі қолданбалы 

математикаға сәйкес келетіндей математиканың жаңа саласы-«Әдіс-туралы 

ғылымды» тағайындады. Бұл ғылым - математикалық қағидаларды табиғи 

және сезуге  болатын  денелерде  әдейілеп  қолдануға  қажетті әдістер мен 

тетіктерді табу туралы ғылым.                                                                                                          

«Табиғат   сырын  геометриялық фигуралар арқылы танытарлық рухани 

әдістер». Фарабидің  геометрия  саласында,  соның  ішінде конструктивтік  

геометрия  бағытында өшпес  із қалдырған,  үлкен  ғалым болғаны айқындалып 

отыр.  Ол ғылым тарихынан өшпес орын алатын аса маңызды трактат жазып 

қалдырған. Әңгіме ғылымның жаңадан табылған саф алтындай 

геометириялық бір еңбегі жайлы болмақ. Бұл еңбек мың жылдай уақыт 
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белгісіз болып келді. Ол туралы ешкім ешбір тілде қалам тартқан емес. Дүние 

жүзінде   бар араб қолжазбаларының   тізімін жасаушы неміс ғалымы  Карл 

Броккельман, Фарабидің  зерттеусіз қолжазба күйінде жатқан еңбегі туралы  

мағлұмат келтіре отырып, оның екі түрлі  аты бар  екенін айтады. Салыстырып 

зерттеп қарағанда Броккельманның  бұл трактат жөніндегі анықтамасы 

бүтіндей ағат екен. Шынында да бұл еңбек болып тіркеліп жүрген дербес екі 

шығарма болып шықгы. Біріншісі Швецияда сақтаулы тұрған қолжазба,  

Фарабидің түгелдей геометрияға арналған көлемді трактаты екен.  

        Ал Англияда сақтаулы екінші трактаттың қолжазбасының мазмұны, 

шынында балгерлікке, астрологияға келетін сияқгы. Фарабидін геометриялық 

шығармасына өзі қойған аты, «Табиғат сырын  геометриялық  фигуралар  

арқылы  танытарлық  рухани  әдістер»  Мұндағы  «рухани  әдістер»  

математиканы  практика жүзінде қолдануға мүмкіндік беретін айла-

әрекеттерді   білдіреді. Фарабидің бұл трактатында  150-ге тарта геометриялық 

салу есебінің шешуі кептірілген, сурет-сызбалар салынған бірақ 

дәлелдемелері берілмеген. Салу есептерін шешу тәсілдерінің едәуір бөлігін 

Фараби ежелгі грек математиктері Евклид, Архимед, Героннан, біразын Сабит 

иби Корра сиякты, өзімен замандас араб математиктерінен алғандығы 

байқалады. Фараби әр жерде шашырап жүрген геометриялық салу есептері 

жөніндегі  материалдарды жинастырып, бір жүйеге келтірген, принцптерін 

тағайындаған, сөйтіп барып геометрияның белгілі бір саласына айналдырған. 

Атап айтқанда, Фараби қазіргі конструктивтік геометрияның  негізін  салушы  

болды  десек те  артық болмайды.  Бұл  тұрғыда  Фараби еңбегі алгебраны 

арифметикадан бөліп алған  Мұхамед  Хорезмидің, тригонометрияны 

астрономиядан бөліп дербес пән жасаған Насыреддин ат-Тусидің 

еңбектерінен бір де кем емес. Фараби  қолда  бар дүниені ұсақтаушы,  жүйеге  

келтіруші ғана емес, өз тарапынан көптеген салу есептерінің шешу әдісін  

ұсынған үлкен математик. Мысалы, Фараби бұрын математиктерге  мәлімсіз  

болып  келген  параболаны  салудын  жаңа  екі тәсілін  ұсынды.  Пифагор  

теоремасының  жаңа  бір  көрнекті  дәлелін  келтірді,  дұрыс  жетібұрышты  

жуықтап  салады, көпбұыштарды түрлендіруге гомотетия әдісін  пайдаланады. 

Кеңістікте салу есептерінің кейбір түрлерін қарастырды. Бұл еңбекте тек 

практикалық мәні  бар есептерді  шешумен  қатар,геометрияның теориялық 

мәселелеріне де көңіл бөлінген. Мәселен, Фараби  берілген  бірдей  екі, үш, 

төрт, т.б.  квадратқа тең  шамалас квадрат салу есебін шешуді жалпылау 

барысында көп  өлшемді куб идеясына келеді. Оның үстіне Фарабидің бізге 

жетпеген «Қиялдағы геометрияға кіріспе» деген трактат жазғаны  мәлім. 

Сондықтанда да Фарабиді  көп өлшемді  геометрияның негізін салушылардың 

бірі болды деуге толық негіз бар. Геометрияға қатысты мағлұматтар 

ғұламаның басқа еңбектерінде де  кездеседі.  Мәселен,   «Алмагеске 

түсініктемесінін»  бесінші кітабында ол Птоломей пайдаланған, бірақ дәлелін 

келтірмеген трапецияның орта сызығының оның табандар ұзындықгарының 

қосындысының  жартысына тең болатыны  туралы теореманы дәлелдейді. 
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Мұның дәлелі Фарабиге дейінгі математикада кездеспейді. Сондықтан да   

теореманы Птоломей-Фараби теоремасы деп атауға болады. 

       Фарабидің  геометриялық  салу есептерінің  осы заманда да геометрия 

пәніне қолдана отырып, өмірге енгізуге болатынын дәлелдеу мақсатында мен  

сабақ  беретін сыныптарыма  салу  жұмыстарын Фараби  тәсілін қолданып  

түсіндіремін. Атап айтсам, 7 сынып  геометрия пәнінде  «салу есептері›› деген 

тақырып бар. 

       1-мысал. Берілген бұрышқа тең бұрыш салу.  

Шешуі. Ең алдымен есепті қалай түсіну керек екенін айқындап алайық, 

яғни не берілді және нені салу қажет екеніне жауап берейік. Төбесі  O 

нүктесінде болатын (pq) бұрышы берілген. Онда циркульді және сызғышты 

пайдаланып, берілген (pq) бұрышына тең BAC бұрышын салу қажет. 

      Ол үшін O центірінен радиусы кез 

келген шеңбер жүргіземіз. Бұл шеңбердің 

p және q түзулерімен қиылысу нүктелерін 

сәйкесінше P және Q арқылы белгілейік 

(4.14-сурет). Бастапқы нүктесі A болатын 

кез келген a сәулесін алып, центрі A және 

радиусы OP-ға тең шеңбер жүргіземіз. Бұл 

шеңбер a сәулесін B нүктесінде қиып 

өтсін. Осы шеңберді, яғни центрі 

A,радиусы OP-ға тең  шеңберді                           4.14-сурет   

ω(A:PO) арқылы белгілейік.         

Сонымен, B=a∩ω(A;OP).Енді келесі   ω(B;PQ) шеңберін жүргізейік (центрі B, 

радиусы PQ). ω(A;PO) және   ω(B;PQ) шеңберлеінің қиылысу нүктелеінің 

қиылысу нүктелеін C арқылы белгілейміз. Онда ˂BAC –бізге қажетті бұрыш. 

     Шынында да,  ∆OPQ=  ∆ABC, өйткені салуымыз бойынша AB=OP, AC=OQ, 

BC=PQ  (3 белгі бойынша). Олай болса,  ˂ POQ= ˂ BAC. 

      2-мысал. Берілген бұрыштың биссектрисасын салу.  

Шешуі. Төбесі A болатын (ab) бұрышы берілсін. ω (A;r) шеңберін 

жүргіземіз, r-кез келген оң сан. 

B=a∩ω (A;r) және C=b ∩ω (A;r) 

нүктелерін аламыз. Енді  ω(B;r) және  

ω (C;r) шеңберлерін жүргізіп, 

олардың қиылысу нүктесін D арқылы 

белілейміз. Онда AD сәулесі (ab) 

бұрышының биссектрисасы болады. 

Бұл тұжырым ∆ABD  =∆ACD   

теңдігінен шығады  (4.15-сурет). 

             4.15-сурет 

        

 3-мысал. Кескінді қақ бөлу. 
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Шешуі. AB кесіндісі берілген. Кез келген r (   r˃
𝐴𝐵

2
         )  радиусын алып, 

ω (A;r) және  ω (B;r) шеңберлерін жүргіземіз (4.16-сурет). Бұл шеңберлер C 

және D нүктелерінде қиылысатын болсын. Онда O=AB∩CD нүктесі- AB  

кесіндісінің ортасы : OA=BO. Шыныда 

да, ACD және BDC үшбұрыштары тең 

бүйірлі және өзара тең (үш қабырғасы 

бойынша). Осыдан  ˂ ACD= ˂BCD 

теңдігі шығады, яғни CO-ACB тең 

бүйірлі үшбұрыштың биссектрисасы. 

Олай болса, CO осы үшбұрыштың 

медианасы да болады. Онда AO=BO. 

Үш элементі бойынша үшбұрыш салу. 

        Қорытынды: Іс-әрекеттері сызба жұмыстарымен тығыз байланысты 

мамандық иелері геометрияның салу есептерін жиі қолданады. Олардың 

қатарына мынадай мамандықтарды қосуға болады сызушылар, сәулетшілер, 

конструкторлар, геодезистер, штурмандар, слесарьлар, киім пішушілер, ағаш 

ұсталары және т.с.с. [1] 

       Әл-Фараби математикалық  мағлұматтарды тіпті «Музыканың  ұлы 

кітабында»  келтірген. Біріншіден, бұл еңбекте Фараби  арифметика  пәніне  

жататын,  бірақ  музыка теориясында  әртүрлі қолданыс табатын сандар 

қатынастарына, яки бөлшектерге амалдар қолдану ережелерін тағайындайды. 

Ондай амалдар үшеу: қатынастарды қосу, бөлу және азайту. Осы амалдарды  

Фараби музыка теориясын жасауға қолданады. «Музыканың ұлы кітабында» 

музыка ғылымының әртүрлі  мәселелерін  есептер шешеді.  Бұл табиғи нәрсе, 

өйткені музыка теориясының ең ақырғы көздеген мақсаты, сайып келгенде  

әртүрлі тондарды интервалдарды,  топтарды т.б. қосу арқылы мелодиялар, 

күйлер мен әуендер композициялау, шығару болып табылады. «Музыканың  

ұлы  кітабында»  математикадағы  функция, функциялық тәуелдіктер ұғымына 

келетін мәселелер мен пайымдаулар кездеседі. Фарабидің қорытындысы 

бойынша тондар  дыбысты  туғызатын  шектердің ұзындықтарына  кері  

пропорционал болады. Бұл білетін өзара кері пропорционалдық 

функцияналдық тәуелділік. Функциялық мазмұнды  мәселелер Фарабидің 

музыкалық  түрлерді топқа бөлу, әуендердің қозғалысын, эволюциясын 

зертеулерінде де мол ұшырасады.  Бұл трактатта математикалық  атомизмге 

тірелетін біраз ұғымдар бар. Фарабидің логикалық трактатгарында қазіргі 

замандағы математикалық логиканың да нышаны болғанын көрсететін 

мағлұматтар баршылық. Ол логиканы философиядан бөліп, оны математика, 

грамматика т.б. сияқты нақты дәл ғылым деп санап, оның пәнін,  зерттеу  

әдістерін анықтайды. Ғалымның пікірінше, логиканың мән мәнісі белгісізден 

белгілеуге бастайтын ойлау процесінде жатыр, ол математика арқылы 

танылады және негізделеді. Зерттеушілер  Фараби трактатында 

математикалық  логиканың іргетастарының  бірінен саналатын материалдық 
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импликация теориясының бастамасы бар екенін дәлелдеп отыр. Мұнда күрделі  

тұжырымдар, қорытындылар арасында мазмұнды байланыс сезіледі. 

Фарабидін логикалық, оның ішінде  әсіресе   математикалық  логика  жөніндегі  

мұрасы, идеялары арнайы зерттеуді қажет етеді. Қорыта айтқанда ұлы 

бабамыздың мұраларын зерттеу, игеру  жолында ғұламаның өз заманындағы 

асқан математиктердің бірі болғандығын көрміз. Әл-Фараби арифметика, 

математикалық астрономия, логика, тригонометрия, конструктивті геометрия, 

музыка т.б. математиканың салаларымен  айналысып, оларды алғаш  рет 

теорияда және практикада қатар қолданған универсал математик. Фарабидің 

математикалық  идеяларын,  мұраларын Әбу-әл-Уафа,  Ибн Сина, Бируни, 

Омар Хайям сияқты  шығыс ғұламаларымен  қатар  Роджер  Бэкон, Леонардо 

да  Винчи тәрізді  Европа ғалымдары да көп пайдаланған. Оның бізге 

қалдырған  аса құнды еңбектері бүгінгі күнге дейін маңызын жойған жоқ. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1.Жәутіков О.А.Математиканың даму тарихы.Алматы 1967ж. 

2.Көбесов А.Математика тарихы. Алматы 1993ж. 

3.Көбесов А. Әл-Фарабидің ашылмаған әлемі. Алматы. 

4. [1] Ә.Н.Шыныбеков. Геометрия. 7 сынып. 

 

Аннотация 

       Бұл мақала Әл-Фарабидің жаратылыстану ғылымдары бойынша 

матеметикалық трактаттарындағы геометриялық салу есептеріне арналған. 

Әсіресе дұрыс үшбұрыштарды салу, дұрыс бесбұрыштарды салу, дұрыс 

жетібұрыштарды салу, дұрыс тоғызбұрыштарды салу, арифметикалық 

амалдар, трапецияның орта сызығының дәлелдемесі, табиғаттың сырын 

геометриялық фигуралар арқылы тану, тригонометриялық кестелермен бір 

градустық доғаның синусы мен косинусын есептеу ұғымдары қарастырылған. 

«Ғылымдар  тізбегі», «Ғылымдар классификациясы», «Алмагеске қосымша 

кітабы»,  «Евклидтің  бірінші  және  бесінші  кітаптарының  қиын жерлеріне 

түсініктеме», «Табиғат сырын геометриялық фигуралар арқылы танытарлық 

рухани әдістер», «Музыканың ұлы  кітабы», «Алмагеске түсініктемесі» атты 

еңбектеріне  шолу жасалған. 

Түйінді сөздер: Әл-Фараби геометриядағы салу есептерін бір жүйеге 

келтірген. 

Аннотация 

      Эта работа посвящена математическим трактатам Аль-Фараби по задачам 

на построение в геометрии в разрезе естественно-математических наук.  В 

особенности работы на построение правильных треугольников, 

пятиугольников, семиугольников, девятиугольников, арифметических 

действий,  доказательствам о средней линии трапеции, познание секретов 

геометрических фигур посредством природопознания, рассмотрение синуса и 

косинуса 10 дуги с помощью тригонометрических таблиц.  Сделан обзор по 
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таким работам ученого как : "Книга об определении  и классификации наук", 

"Книга приложений к "Алмагесту", "Книга о духовных и искусных приемов и 

природных тайн о тонкостях геометрических фигур". 

Резюме: Аль-Фараби привел к единой системе задачи на построение в 

геометрии. 

 

 

 

Әл-Фарабидің математикалық еңбектері 

 

Турсунбаева Шахназа Рахмаджанқызы  

Түркістан қаласы, Хамза атындағы №2 жалпы орта мектебі 

 

Әбу Насыр Әл-Фараби (араб.: الفارابي محمد نصر أبو ) Әбу Насыр Мұхаммад 

ибн Тархан ибн Узлағ әл-Фараби (870 - 950 ж. ш.) - әлемге әйгілі ойшыл, 

философ, социолог, математик, физик, астроном, ботаник, лингвист, логика, 

музыка зерттеушісі. 

Ол өзіне дейінгі және тұстас математиктердің еңбектеріне сүйене 

отырып, тригонометрия сызықтар жөнінде өз ілімін жасады. Мұндағы негізгі 

бір жаңалық Әбу Насыр әл-Фараби синус, косинус, синус-ферзус, тангенс, 

котангенс сызықтарын бірыңғай радиусы тұрақты шеңбер ішінде қарастырды. 

Олардың арасындағы бірсыпыра қатынастарды ашты, кейбір қарапайым 

қасиеттерін айқындады. Ол тригонометрияның кестелер жасауда аса қажет 

болып табылатын бір градус доғаның синусы мен косинусын анықтауда елеулі 

табыстарға жеткен. Әбу Наср әл-Фараби осы айтылған тригонометрия 

мағлұматтарға және басқа да қосымша математика материалдарға сүйене 

отырып, «Алмагесте» қарастырылған астрономия және география мәселелерін 

математика жолмен шешудің ең жеңіл әдістерін ұсынады. «Геометриялық 

фигуралардың егжей-тегжейі жөнінде табиғи сырлары мен рухани әдіс-

айлалар кітабы» геометрия салу есептерін сұрыптап, бір жүйеге келтірген. 

Жүзден аса есептің салу әдістері көрсетілген. Бұлардың ішінде: парабола салу, 

бұрышты трисекциялау, кубты екі еселеу, дұрыс көп бұрыштар салу, көп 

жақтар салу, жазық фигураларды түрлендіру т.б. бар. Әбу Наср әл-Фараби 

адымы тұрақты циркуль мен бір жақты сызғыш жәрдемімен шешілетін 

есептерді мол қарастырды. Осы еңбекте 3, 4, 5 т.б., яғни өлшемді куб салу 

есебін ойша қалай шешу идеясы бар, оның «Болжамдағы геометрияға кіріспе» 

атты трактат жазғаны мәлім, бірақ ол еңбегі бізге жетпеген. Осыған қарағанда 

Әбу Наср әл-Фараби көп өлшемді абстракция геометрияның идеясын алғаш 

айтушылардың бірі деп жорамалдауға негіз бар. Әбу Наср әл-Фарабидің 

трактатын математикалық тарихшылары осы уақытқа дейін атақты Хорасан 

математигі Әбу-л-Уафаға теліп келгені анықталды. Әбу Наср әл-Фараби 
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арифметикалық саласында «Теориялық арифметикаға қысқаша кіріспе» деп 

аталатын еңбек жазған. Оның көптеген логикалық еңбектерінде 

математикалық логиканың элементтері де кездеседі. Әбу Наср әл-Фарабидің 

математикалық идеяларын, мұраларын Әбу-л-Уафа, Әбу Әли ибн Сина 

(Авиценна), Әбу Райхан Бируни, Омар һайям сияқты шығыс ғұламаларымен 

қатар Роджер Бэкон, Леонардо да Винчи тәрізді Еуропа ғалымдары да көп 

пайдаланған. Әл-Фарабидің математикалық трактаттары 1950 – 1960 жылдары 

Еуропа мемлекеттерінің архивтерінен ғана табылып, академик А.Машанов, 

профессор А.Көбесов және т.б. ғалымдардың еңбектерінде жарық көріп, 

көпшілікке таныла бастады. Бірақт,а математикалық оқулықтарда оның ашқан 

математикалық жаңалықтарына, әсіресе «Математикалық трактатына» 

ешқандай сілтемелер жасалынбады.  Осы кезге дейін А. Көбесовтің 1960 

жылдары «Білім және еңбек» журналында жарияланған мақалалары, 

«Математическое наследие Аль-Фараби» т.б. еңбектері жарық көрсе де, 

мектеп курсында оқушыларға Әбу Нәсір әл-Фарабидің математикада, оның 

ішінде геометрия мен тригонометрияда алатын орны бір төбе. Менін 

мақаламның маңыздылығы: 

1) «Математикалық трактаттардағы» әл-Фарабидің еңбектерін көпшілікке 

мектеп оқушыларына насихаттау; 

2) Мектеп математикасында тригонометрияны оқу барысында әл-

Фарабидің математикалық трактаттарына сілтемелер жасау; 

3) Геометриялық салу сабағында әл-Фарабидің идеяларын ұтымды 

пайдалана білу қажеттілігі. 

Х-ХІ ғасырларда есімдері әлемге әйгілі болған екі адамды айтуға 

болады, олар – әл-Фараби мен Ибн Сина. Заманында теңдесі болмаған бұл 

ғұламалар Аристотель еңбектерін терең білген әрі оларды жан-жақты 

түсіндіруде аса үздік еңбек етушілер. Әл-Фарабидің грек философиясын, 

әсіресе, Аристотельді жетік білгені үшін, оны «екінші ұстаз» деп атаған. 

«Екінші ұстаз» деуі - философия тарихында Әл-Фарабиді Аристотельден 

кейінгі қою деген сөз. Бұдан 25-30 жыл бұрын шығыс ғылымы мен мәдениет 

тарихын зерттеушілер «Фараби математик болған ба?» деген сауалға екі ұшты 

жауап беріліп келген еді. Кейбіреулері – Фараби математик болған, бірақ оның 

бұл саладағы шығармалары орта қолды дүниелер және олардың көпшілігі бізге 

жетпей жоғалып кеткен десе, енді біреулері ол таза математика мәселелерімен 

айналыспаған, тек математиканың философиялық негіздерін жасаумен ғана 

шұғылданған деп жауап беріп келді. Қазір зерттеулер бұл екі пікірдің екеуінің 

де ағат екендігін көрсетіп отыр. Шындығына келгенде, Фараби өз 

заманындағы аса көрнекті математиктердің бірі болған, одан бізге бірнеше 

құнды математикалық шығармалар жетті, бірақ күні бүгінге дейінгі олардың 

көпшілігі басқа ғылыми трактаттары ішінде елеусіз қалып немесе басқа 

біреудің атына телініп келген. Ұлы ғұламаның ғылыми мұраларын зерттеудегі 

http://melimde.com/el-farabidi-bait-filosofiyasi--erbi.html
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бұл олқылықтың орны қазір толды деп толық айта аламыз, өйткені «Қазақстан 

фарабитанушыларының» зерттеулері нәтижесінде тарихта тұңғыш рет Қазақ 

ССР Ғылым Академиясының баспасы 1972 жылы Фарабидің «Математикалық 

трактаттарын» басып шығарды. Бұған қоса ғұламаның бүкіл математикалық 

еңбектерін талдауға, зерттеуге арналған «Фарабидің математикалық мұрасы» 

деген еңбек жариялады. Фарабидің «Математикалық трактаттары» деп 

аталатын жинаққа оның математикалық мазмұнды мына төмендегі бес еңбегі 

енген:  

1.«Ғылымдар энциклопедиясының» немесе «Ғылымдар тізбегінің» 

математикалық тауарлары.  

2. «Алмагеске қосымша кітабының» тригонометриялық тараулары.  

3.«Табиғат сырын геометриялық фигуралар арқылы танытарлық рухани 

айлаәрекеттер» немесе геометриялық трактат.  

4.«Евклидтің бірінші және бесінші кітаптарының кіріспелеріндегі қиын 

жерлерге түсініктемелер».  

5. «Жұлдыз бойынша болжаулардың қайсысы дұрыс, қайсысы теріс» [1]. 

Бұлардан басқа математикаға тікелей немесе жанама қатысы бар көп деректер 

ғұламаның «Музыканың ұлы кітабы», «Алмагеске түсініктеме» атты үлкен 

еңбектерінде мол орын алған. Әл-Фараби алгебра ғылымының тұңғыш 

анықтамасын берді және алгебралық зерттеулердің табиғаты міндетті түрде 

нақты сандар ұғымын енгізуді қажет ететіндігін тұжырымдады. Фарабидің 

«Музыканың ұлы кітабындағы» математикалық мағлұматтарға қысқаша шолу 

жасасақ, біріншіден, бұл еңбекте әл-Фарабидің арифметика пәніне жататын, 

бірақ музыка теориясында әртүрлі қолданыс табатын сандар қатынастарына, 

яки бөлшектерге амалдар қолдану ережелерін түсіндіреді. Ондай амалдар 

қатынастарды қосу, бөлу және азайту. Фараби бұл туралы былай жазады: 

«Егер біз мына төмендегі үш есептің қалай шешілетінін түсіндірсек, онда біз 

музыканың арифметикадан алған нәрселерін түгел көрсеттік деп айта аламыз:  

1.Сандар бір-бірімен берілген қатынаста болсын. Қатынастары осы 

қатынастарды қамтитындай екі сан табу керек;  

2. Екі сан өзара берілген қатынаста болсын. Біз осы екі сан қатынасы 

қамтитындай қатынастардағы орта сандарды табуымыз керек; 

3. Берілген қатынастағы екі сан қатынастар қосындысы бастапқы 

қатынастан шығатындай, екі орта санды қамтысын. Бұл қалдық қатынасты 

беретін, яғни бұл қосындыға қарағанда бастапқы қатынастың артықшылығы 

болып табылатын санды табуымыз керек [1, 110 б].  

«Музыканың ұлы кітабында» музыка ғылымының әр түрлі мәселелерін 

қарастыра келе мынадай пікір айтады: «Бұл табиғи нәрсе, өйткені музыка 

теориясының ең ақырғы көздеген мақсаты, сайып келгенде, әр түрлі тондарды, 

интервалдарды, 81 топтарды т.б. комбинациялау арқылы мелодиялар, күйлер 

мен әуендер композициялау, шығару болып табылады». «Музыканың ұлы 

кітабында» математикадағы функция, функциялық тәуелділіктер ұғымына 

келетін мәселелер мен пайымдаулар көп кездеседі. Фарабидің музыкалық 
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аспаптар шығаратын дыбыстардың биіктіктері қандай физикалық басқа 

шамаларға байланысты тәуелді болатынын анықтау әрекеттері - осындай 

есептердің басты бір бөлігі болды. Фарабидің қорытындысы бойынша, тондар 

дыбысты туғызатын шектердің ұзындықтарына кері пропорционал болады. 

Бұл біз мектептен білетін өзара кері пропорционалдық функционалдық 

тәуелділік. Фарабидің логикалық трактаттарында қазіргі замандағы 

математикалық логиканың да нышаны болғанын көрсететін мағлұматтар 

баршылық. Ол логиканы философиядан бөліп, оны математика, грамматика 

т.б. сияқты нақты дәл ғылым деп санап, оның пәнін, зерттеу әдістерін 

анықтайды. Фарабиде математикалық астрономия мен географияның әр түрлі 

есептерін математикалық жолмен шешу қажетінен туған үлкен де жүйелі 

тригонометрия бар. Ол мағлұматтар ғұламаның «Алмагестке түсініктеме», 

«Алмагестке қосымша кітабы» атты еңбектерінде баяндалған. Ежелгі грек 

математиктері дөңгелек шеңберінде 360°, диаметрінде 120 бөлік бар дегенді 

басшылыққа алып, бұрыштың хордасын табуды көздеген. Индия 

математиктері хорданы - синус және косинус сызықтарымен айырбастады. Әл-

Фарабиге дейінгі араб математиктері қосымша тангенс және котангенс 

сызықтарын қосқан. Фараби бұл мағлұматтарды бір жүйеге келтіріп, 

қарастыра бастайды. Ең әуелі синуспен хорданың арақатынасын анықтап 

алады, бұл екі еселенген доғаның жарым хордасы. Бұл жаңалық дөңгелекке 

іштей сызылған тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштарына 

байланысты тригонометриялық функцияларды астрономияға кеңінен енгізуге 

жол ашты. «Мәселелер мәні» деген еңбегінде: «Тұрақты, қозғалмайтын 

ортаны айналып жүретін әлем мен сфералар тізбегінің бастауы болып 

табылатын субстанциядан өсімдік, хайуан және ақылды жандарды қабылдап 

алуға бейімді әр пропорциядағы әр түрлі элементтер қоспасы қажетті 

қалыптасады. Дәл осы сфералардың қозғалысынан және олардың біріне 

бірінің сүйкелісінен, белгілі тәртіпте төрт элемент пайда болады. Ізгіліктің 

үйлесіммен түзілу реті әрбір ақылдың өзіне тән. Аспан денелері жалпы және 

жалқы туралы білімге ие. Олар қабылдау арқылы бір қалыптан екінші қалыпқа 

көшуінің белгілі ретін мүмкін санайды. Осы қабылдау арқылы оларда 

қозғалыстың тікелей себебі болып табылатын дене қабылдауы пайда болады. 

Аспан қозғалысы дегеніміз - қозғалушы өзінің қалпын өзгертіп отыратын 

айналмалы қозғалыс, ал ауыспалы қозғалыс дегеніміз - қозғалушы дене өзінің 

орнын ауыстырып отыратын қозғалыс. Қозғалыс пен тыныштықтың басталуы, 

ол сыртқы қысым немесе өмір, табиғат деп аталады» [2].  

Астрономия, Әл-Фарабидің айтуы бойынша «жұлдыздар туралы 

математика ғылымы», аспан денелерін, планеталардың орналасуын, олардің 

бір-бірімен жерге жақындығын, өлшемдерін, қозғалысын зерттейді дейді. 

«Әл-Фарабидің көптеген формулалары Ұлықбектің астрономиялық 

мектептерінің атақты кестелерінің негізі, математикалық аппараты қызметін 

атқарғаны туралы болжам айтуға болады» дейді Қазақстандық әл-Фараби 

шығармашылығын зерттеуші А.К.Көбесов [3]. Қорытындылай келе әл-
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Фараби: «Білімді болу деген сөздің мағынасы – белгісіз нәрсені ашуға 

қабілетті болу» дейді. Біздер үшін ғұлама ойшылдың белгісіз, ашуды қажет 

ететін жаңалықтары мен еңбектері әліде көп деп ойлаймын.  

Әл-Фарабидің тригонометриясы. 
Фарабиде математикалық астрономия 

мен географияның әр түрлі есептерін 

математикалық жолмен шешу қажетінен 

туған үлкен де жүйелі тригонометрия 

бар. Ол мағлұматтар ғұламаның 

«Алмагестке қосымша кітабы» атты 

еңбектерінде баяндалған. («Алмагест» 

б.з. 2-ғасырында өмір сүрген гректің ұлы 

астрономы Птоломейдің еңбегі.) 

Ежелгі грек математиктері дөңгелек шеңберінде 360, диаметрінде 120 

бөлік бар деген бастапқы ұғымды басшылыққа алып, осылар арқылы 

хорданың ұзындығын табу мәселесін шешкен, былайша айтқанда, олар 

тригонометриялық бір-ақ функциясы – бұрыштың хордасын табуды көздеген. 

Олардан кейін шыққан Индия математиктері хорданы – синус пен косинус 

сызықтарымен айырбастап, бұл салада біраз ілгері кетеді. Фарабиге дейінгі 

араб математиктері бұларға қосымша тангенс және котангенс (кері және тура 

көлеңке) сызықтарын қосқан, бірақ оларды күн сағаттарында (гномоникада) 

пайдаланған. Фараби өз еңбектерінде осы мағлұматтарды бір жүйеге келтіріп, 

оларды бірыңғай бірлік дөңгелек ішінде қарастыруды бастайды. Ең әуелі 

синус пен хорданың ара – қатынасын анықтап алады: синус дегеніміз екі 

еселенген доғаның (бұрыштың) жарым хордасы. Бұл жаңалық дөңгелекке 

іштей сызылған тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштарына 

байланысты тригонометриялық функцияларды астрономияға кеңінен енгізуге 

жол ашты.  Жоғарыда Фарабидің «Математикалық трактаттарына» енген – 

«Алмагеске қосымша кітаптың» математикалық тарауларында оның 

тригонометриялық сызықтары туралы теориясы баяндалады.  «Хорда мен 

синустар қасиеттері туралы» бірінші тарауда мынадай тригонометриялық 

сызықтар анықтайды. Хорда (ватар), косинус (джайб тамам) және синус-

версус (сахим), олардың қасиеттерін сипаттайды. «Бірінші және екінші 

көлеңкенің қасиеттері туралы» деп аталған, он екінші тарау – Фарабидің 

тригонометриялық функциялар (сызықтар) жайлы ілімнің негізгі болып 

саналады. Мұнда ол математика тарихында алғашқылардың бірі болып, 

барлық тригонометриялық сызықты бірлік дөңгелек ішінде қарастырылады. 

Фараби тригонометрия тарихында тұңғыш рет кері көлеңке (тангенс), тура 

көлеңке (котангенс) терминдерін ғылыми – методикалық жағынан кемел жаңа 

терминдермен – «бірінші көлеңке», «екінші көлеңкемен» ауыстырады. Фараби 

«Алмагеске түсініктемесінің» бірінші кітабына Птоломейдің хордалар 

таблицасын жасау жөніндегі теориясын жаңартып, кемелдендіріп, бір 

градустың хордасы, синусы, косинусын табу жөніндегі өз ілімін жасайды. 
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Мұнда шешуші рөл атқаратын Птоломей теоремасын ғұлама былай 

өрнектейді: «Әрбір іштей сызылған төртбұрышта қарама-қарсы 

қабырғаларының көбейтінділерінің қосындысы сол төртбұрыштың 

диагональдарының көбейтіндісіне тең болады» Сонан кейін, Фараби осы 

лемманың көмегімен екі бұрыштың айырмасының синусы формуласын 

қорытып шығарады. Осы сияқты екі бұрыштың қосындысының синусына сай 

келетін қатыс дәлелденеді. Фараби осы формаларды пайдаланып және 

Птоломей әдісінің есептеу дәлдігін арттыру арқылы бір градусының хордасын 

есептеп шығарады. Осыдан синусқа көшу қатынасына сүйеніп бір градустың 

синусы мен косинусы үшін дәлдігі жоғары мәндер табады (алпыстық 

бөлшекпен өрнектелген). Мысалы ондық бөлшекке көшсек, бір градустың 

синусы үшін Фараби 0,017452389 мәнін алғандығы байқалады. Бұл сол кез 

үшін өте үлкен дәлдік болып саналады. Фараби өзінің тригонометриялық 

жетістіктерін жазық және сфера бетіндегі үшбұрыштарды шешуге 

қолданылады. Бұл геодезия, астрономия үшін қажет. Ғұлама кез-келген 

дөңгелекке іштей сызылған жазық үшбұрыш үшін синустар теоремасына 

балама мынадай лемманы тұжырымдайды: Егер бұрыштары белгілі болса, 

онда олардың қабырғаларының қатынасы да анықталады. Егер бұрыштар 

дөңгелекке іштей сызылса және әрбір бұрыштың доғасы мәлім болса, онда ол 

– сәйкес хорданың диаметрге қатынасындай, мұнда егер бұрыш тік болса, онда 

оның хордасы – диаметрге тең. Сондықтан егер бұрыштардың біреуі немесе 

басқа қабырғасы мен оның тік бұрыштың хордасына қатынасы белгілі болса, 

онда басқа бұрыш тірелетін доғаны табуға жеткілікті болады; мұнан кейін 

берілетін доғаны жарты дөңгелекке дейін толықтыратын қалдық доға және 

үшінші қабырға болып табылатын оның хордасы табылады» Фараби сфералық 

тригонометрия саласы бойынша да үлкен маман болған. Мұнда жазықтық 

геометриясындағы түзулер орнына шар шеті, яғни сферадағы үлкен дөңгелек 

шеңберлерінің доғалары алынады да, жазық үшбұрыштар орнына сфералық 

үшбұрыштар қарастырылады. Фараби өзінің тригонометриялық методтарын 

астрономия мәселелерін шешуге тиімді пайдаланады, ол Шығыста 

математикалық астрономияны дамытушылардың бірі. 
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  Бұл мақалада Әл-Фарабидің математикалық ғылыми еңбектеріне шолу 

жасалған. «Математикалық трактаттары», математикаға тікелей немесе 

жанама қатысы бар «Музыканың ұлы кітабы», «Алмагеске түсініктеме», 

алгебралық зерттеулері, нақты сандар ұғымдары туралы ұлы ойшылдың 

еңбектеріндегі философиялық ойлары қамтылған. «Жұлдыздар туралы 

математика ғылымы», аспан денелері, планеталардың орналасуы, 

қозғалысын зерттейтін астрономиялық еңбектері де қарастырылған.  

Түйінді сөздер: екінші ұстаз, трактат, Музыканың ұлы кітабы, астрономия 

 

Аннотация 

 В этой статье представлен обзор математических работ аль-Фараби. 

Содержит философские идеи в работах великого мыслителя по 

«Математическим трактатам», «Великой книге музыки», «Комментариям о 

повреждениях», алгебраическим исследованиям и понятиям вещественных 

чисел, прямо или косвенно связанных с математикой. Астрономические 

работы по науке о звездных науках, небесных телах, местонахождении планет 

и их движении также рассматриваются. 

Ключевые слова: второй учитель, трактат, великая книга музыки, 

астрономия 
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Әбу Насыр әл - Фарабидің математика 

саласындағы мұралары 

 

Ашімова Әлима 

Отырар ауданы, Ш.Қалдаяқов атындағы мектеп-гимназия 

Тәшімбет Зияш Мамырқызы  

Түркістан облысы әдістемелік орталығының математика пәні әдіскері 
 

Абунасыр Мұхаммад, 

Мұхаммад Тархан Баласы. 

Туған жері Сыр бойы , 

Түркістан- Арыс арасы. 

Арабша Фараба аталған, 

Отырардың қаласы . 

Фараби есім алыпты, 

Даналардың данасы. 

Абыз жырау. 

 Әл-Фараби – көрнекті ойшыл, өзінің замандастарының арасындағы ең 

ірі ғалым, философ және шығыс аристотелизмінің ең ірі өкілі. Өзінің 

білімділігі мен сауаттылығының арқасында “Екінші Ұстаз” атауына ие болды. 

Әл-Фарабидің шығармашылық мұрасы орасан зор (150-ге жуық 

философиялық және ғылыми трактаттар), ал оның айналысқан ғылыми 

салалары ол – философия мен логика, саясат пен этика, музыка мен 

астрономия. Әл-Фарабидің негізгі ғылыми қызметі туралы анықтаманы оның 

«Ғылымының сыныптамасы» туралы сөзінен бастаған ләзім. Өз заманындағы 

барлық белгілі ғылымды ол бес бөлімге жіктеді: І – Тіл ғылымы және оның 

бөлімшелері; ІІ – Логика және оның бөлімдері; ІІІ – Математика ғылымы, яғни 

арифметика, геометрия, оптика жұлдыздар туралы ғылым, музыка, ауырлық 

туралы ғылым және тамаша амалдар жайлы; ІҮ – Физика және оның 

бөлімшелері;  Ү – Азаматтық ғылым және догмалық діни ілім. 

 Фарабидің энциклопедиясында математика ғылымдарына көп орын 

берілген. Ол математиканы үлкен-үлкен жеті тарауға бөлген. Арифметика, 

яғни, сан туралы ғылым. Оған практикалық және теориялық арифметика деп 

айрықша мән берді. Фарабидің түсіндіруі бойынша, сан объективті ақиқат 

нәрселердің сезіп-түйсінуге болатын, яғни «көзбен көріп, қолмен ұстауға» 

болатын жақтарын елеусіз қалдырып, тек саналуға, есептеуге тиісті қырларын 

бейнелейді. Бұл өте дұрыс материалистік түсінік. Фарабидің 

энциклопедиясында математика ғылымдарына көп орын берілген. Ол 

математиканы үлкен-үлкен жеті тарауға бөлген. Арифметика, яғни, сан туралы 

ғылым. Оған практикалық және теориялық арифметика деп айрықша мән 

берді. Фарабидің түсіндіруі бойынша, сан объективті ақиқат нәрселердің 

сезіп-түйсінуге болатын, яғни «көзбен көріп, қолмен ұстауға» болатын 
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жақтарын елеусіз қалдырып, тек саналуға, есептеуге тиісті қырларын 

бейнелейді. Бұл өте дұрыс материалистік түсінік. 

Геометрия ғылымның мазмұны мен мәнін ғалым төмендегіше 

тұжырымдайды. Геометрия екі ғылымды біріктіреді: біріншісі — практикалық 

геометрия; екіншісі — теориялық геометрия. Практикалық геометрия 

сызықтар мен беттерді, ағаш ұстасы, темірші, тас қалаушы, жер 

өлшеушілердің ыңғайына лайық ағаш, темір, тас денелердің бетінде 

қарастырылады. Теориялық геометрия сызықтардың, жазық фигуралардың, 

геометриялық денелердің формасы мен мөлшерін, теңдігі мен теңсіздігін, 

олардың түрлері, реті және басқа осыларға байланысты барлық нәрселерді 

зерттейді. 

Бұрыштың трисекциясы.  
Геометриялық сызбалардың бастауы тым ежелден бар. Геометриялық 

сызбалар орта ғасырлардығы шығыс ғалымдарының еңбектерінде көп 

кездеседі.  

Толығымен геометрялық сызбаларға арналған әл-Фарабидің бұл еңбегі жер 

өңдеуде, архитектурада, техникада және геодезияда өте маңызды, ол 

кіріспеден және он кітаптан (мақалат) тұрады: аты айтып тұрғандай «Жан 

дүниесінің тамаша тәсілдері» («духовные искусные приемы»), бұл 

геометриядағы әр түрлі практикалық жұмыстарға және басқа ғылымдарға 

арналған.  

Бірінші кітапта циркуль мен сызғыштың көмегімен тұрғызылатын 

қарапайым сызбалар қарастырылған. Мұнда парабола тұрғызудың екі 

шаблоны, шар мен кубтың  екі еселенуі есебінің механикалық шешімі, 

сонымен қатар құралдың (вставка) көмегімен бұрыштың трисекциясын табу 

көрсетіліп, келтірілген. 

1-тәсіл. (1-сурет) 

Әл-Фараби бұрыш трисекциясының екі әдісін береді. Архимедтің 

тәсіліне тым жақын бірінші әдісінде әл-Фараби былай жасайды: ےАВС-ны тең 

үшке бөлу үшін, егер бұрыш тік болса, онда ВС түзуіне циркульдің көмегімен 

тең қабырғалы (дұрыс) ΔDBC-ны тұрғызамыз. Олай болса ےАВD ےАВС-ның 

1/3 бөлігі болып табылады. Енді циркульдің көмегімен ےDВС-ны кесінде DC-

ны қаққа бөлу арқылы тең екі бөліке бөлеміз.  

Дәлелдеуі: Бұрыш тік болғанда, ΔСDВ дұрыс үшбұрыш. Сонда ےАВD 

-АВСے DВС-ны қаққа бөлу арқылыے .АВС-ның 1/3 бөлігі болып табыладыے

ның трисекциясын табамыз. 

2-тәсіл. (2-сурет) 

Егер бұрыш тік бұрыштан кем болса, онда В нүктесін центрі етіп алып 

шеңбер сызамыз. ےАВС-ның трисекциясын табу үшін СВ кесіндісін әрі қарай 

шеңбермен қиылысқанға дейін созамыз (қиылысқан жерін Е деп белгілейміз).  

Одан кейін СЕ кесіндісіне DВ биіктігін түсіреміз. А нүктесіне сызғышты 

орналастырып, шеңбер бойымен жылжытқанда DВ перпендикуляры мен НF 

(DВ перпендикуляры мен DВ доғасындағы кесінді) кесіндісі тең болғанша 
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дейін жылжытамыз, және де сызғышты А нүктесінен қозғалтпауымыз керек. 

Одан кейін ЕF доғасына тең болатын ЕК1 доғасын саламыз. К1В кесіндісін 

сызып әрі қарай L1 нүктесіне дейін созамыз. Онда ےСВL ےАВС-ның 1/3 бөлігі. 

Одан кейін ےАВL1-ды қаққа бөлеміз. 

Дәлелдеуі: екінші жағдайдың дұрыстығын көрсету үшін НF-ті ВЕ – мен 

қиылысқанға дейін созамыз. ВF кесіндісін жүргіземіз, және де FМ ВЕ-ге 

параллель. Осыдан НF = FК = ВD, сондықтан ےАВС= ےВАF + ےAKB = ےAFB 

 .FBEے FBE = 3ے + FBEےFBE = 2ے +

3-тәсіл. (3-сурет) 

Әл-Фарабидің бұрыш трисекциясын табатын үшінші тәсілі бар: ےАВС 

сүйір бұрышын аламыз. Егер оны бірдей үш бөлікке бөлгіміз келсе, А 

нүктесінен  АН перпендикулярын түсіреміз (ВС сәлесіне) және А нүктесінен 

ВС-ға параллель АD-ны созамыз. АD және АН сызықтарының қосындысы АВ 

сызығының екі есесі болғанша, В нүктесіне сызғышты қойып, сызғышты 

алмай сызамыз. Бұл дегеніміз DЕВ сызығындағы DЕ кесіндісі АВ кесіндісінің 

екі еселенуі. Онда ےDВС ےАВС-ның 1/3 бөлігі. 

Дәлелдеуі: әл-Фарабидің үшінші жағдайдың дұрыстығын көрсету үшін 

АЕD биіктігінен АF медианасын түсіреміз, онда DF=FE=AB, осыдан  

 .ABCےCBD=1/3ے ,CBDےAFB=2ے=ABDے

 

 

1-сурет                     2-сурет.             3- сурет. 

Қорыта келе айтарымыз, Ұлы бабамыз — Аристотельдің философиясын 

дамыта отырып, өз тарапынан көптеген маңызды ғылыми еңбектер жазды. Әл-

Фараби ғылымының философиялық- логикалық іргетасын дұрыстап қайта 

қалап шықты. Ол музыка жайлы күрделі зерттеулер жүргізді. Фарабидің 

метафизика, тіл ғылымы, логика, психология, география, этика, т.б. ғылымдар 

жайлы жазған еңбектерінің мәні ерекше зор. 

Дүние жүзі мәдениетінің дамуында із қалдырған қайраткерлер осы 

заманға дейін адамзат мәдениетінің бірлігін паш етіп келеді. Әл-Фараби 

осындай дүниежүзілік тарихи тұлғалардың санатына қосылады. Ол туған 

елінің мәдени байлығын, Иранның, Үндістаннің ежелгі дүние мәдениеттерінің 

жемістерін бойына дарытты. Дәл сондықтан да ол таяз ұғымдар мен соқыр 

сенімдерден жоғары көтеріле білді. Өзінің ойлау жүйесін сындарлы да икемді 

ете білді. Әл-Фараби заманындағы өнер-білімнің ең асылын таңдап ала білді. 

Өз дәуірінің шынайы энциклопедиясын жасап берді. Оның терең мағыналы 
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пікір айтпаған, жете зер салмаған, данышпандық болжам жасамаған бірден-бір 

саласы жоқ деуге болады. 

 Фараби өзінің тригонометриялық жетістіктерін жазық және сфера 

бетіндегі үшбұрыштарды шешуге қолданылады. Бұл геодезия, астрономия 

үшін қажет. 

 Ғұлама кез – келген дөңгелекке іштей сызылған жазық үшбұрыш үшін 

синустар теоремасына балама мынадай лемманы тұжырымдайды: Егер 

бұрыштары белгілі болса, онда олардың қабырғаларының қатынасы да 

анықталады. Егер бұрыштар дөңгелекке іштей сызылса және әрбір бұрыштың 

доғасы мәлім болса, онда ол – сәйкес хорданың диаметрге қатынасындай, 

мұнда егер бұрыш тік болса, онда оның хордасы – диаметрге тең. Сондықтан 

егер бұрыштардың біреуі немесе басқа қабырғасы мен оның тік бұрыштың 

хордасына қатынасы белгілі болса, онда басқа бұрыш тірелетін доғаны табуға 

жеткілікті болады; мұнан кейін берілетін доғаны жарты дөңгелекке дейін 

толықтыратын қалдық доға және үшінші қабырға болып табылатын оның 

хордасы табылады.» 

 Фараби сфералық тригонометрия саласы бойынша да үлкен маман 

болған. Мұнда жазықтық геометриясындағы түзулер орнына шар шеті, яғни 

сферадағы үлкен дөңгелек шеңберлерінің доғалары алынады да, жазық 

үшбұрыштар орнына сфералық үшбұрыштар қарастырылады. 

 Фараби өзінің тригонометриялық методтарын астрономия мәселелерін 

шешуге тиімді пайдаланады, ол Шығыста математикалық астрономияны 

дамытушылардың бірі. 

Қорыта келе айтарымыз, Ұлы бабамыз — Аристотельдің философиясын 

дамыта отырып, өз тарапынан көптеген маңызды ғылыми еңбектер жазды. Әл-

Фараби ғылымының философиялық-логикалық іргетасын дұрыстап қайта 

қалап шықты. Ол музыка жайлы күрделі зерттеулер жүргізді. Фарабидің 

метафизика, тіл ғылымы, логика, психология, география, этика, т.б. ғылымдар 

жайлы жазған еңбектерінің мәні ерекше зор. 

Дүние жүзі мәдениетінің дамуында із қалдырған қайраткерлер осы 

заманға дейін адамзат мәдениетінің бірлігін паш етіп келеді. Әл-Фараби 

осындай дүниежүзілік тарихи тұлғалардың санатына қосылады. Ол туған 

елінің мәдени байлығын, Иранның, Үндістаннің ежелгі дүние мәдениеттерінің 

жемістерін бойына дарытты. Дәл сондықтан да ол таяз ұғымдар мен соқыр 

сенімдерден жоғары көтеріле білді. Өзінің ойлау жүйесін сындарлы да икемді 

ете білді. Әл-Фараби заманындағы өнер-білімнің ең асылын таңдап ала білді. 

Өз дәуірінің шынайы энциклопедиясын жасап берді. Оның терең мағыналы 

пікір айтпаған, жете зер салмаған, данышпандық болжам жасамаған бірден-бір 

саласы жоқ деуге болады. 

Аннотация 
Мақалада орта ғасырлар кезеңінде өмір сүрген данышпан ғалым Әбу 

Насыр Әл Фарабидің әр сала бойынша айналысқан ғылыми бағыттары 

негізделіп, жүйеленіп, талданады. Баяндама соңында  Әл Фарабидің үлес 
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қосқан ғылым салаларын геометрия сабағында әр түрлі әдіс-тәсілдер 

байланыстыра отырып тапсырмалар берілген және ол туралы оқушы өз ойын 

айту мақсатында сабақ ұйымдастырылған. 

 Түйінді сөздер: ғұлама-ойшыл, философия, музыка, математика, 

мемлекет. 
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Әл – Фараби шығыстың ғұлама ғалымы 

 

Ниязова Балнұр Біржанқызы 

Отырар ауданы, Жамбыл атындағы мектеп – лицейі 

 

Қасиетті қазақ даласы талай ұлы ғұламаларды дүниеге алып келді. Қазақ 

топырағынан көкірегі ояу, көзі ашық ойшыл азаматтарымыз бүкіл шығыс 

араб-парсы мәдениетін меңгеріп, өз шығармаларын көпке ортақ тілде жаза 

біліп, кейінгі ұрпақтарына мұра етіп қалдыра білді. Олардың ішінде аты 

әлемге танылғандары да аз емес. Солардың бірі - бәрімізге танымал ұлы 

жерлесіміз Әбу Насыр әл-Фараби. 

Бірнеше ғасырдан бері әл-Фараби мұрасы әлемдік көркем ойға өз үлесін 

қосқан педагогикалық мұраның қатарында көрінді. Осындай биік рухани өсу 

біздің қазақ педагогикасының өткені мен оның даму тарихына, яғни әл-Фараби 

мұрасына қатысты екені ақиқат.Сондықтан да оның қазіргі кездегі мұрасы сан-

салалы гуманитарлық–педагогикалық арналары бойынша қазақ 

ғалымдарының зерттеуімен әл-Фарабидің әрбір ғылымының арнасы 

айқындалып,ол біздің еліміздің рухани игілігіне айналуда. Фарабидің өмірі 

жөнінде бізге жеткен мағлұматтар үзік-үзік, аңыз-шыны аралас болып келеді. 

Әл-Фараби түрік тайпасының дәулетті бір ортасынан шыққаны бізге 

мәлім, бұған дәлел оның толық аты-жөнінде “Тархан” деген атаудың болуы. 

Әл-Фараби 870 жылы Сыр бойындағы Арыс өзені Сырға барып құятын 

өңірдегі, Фараб қаласында дүниеге келді. Бұл қаланың орны қазіргі Шәуілдір 

ауданы, Шымкент облысының территориясында. Сол тұста өмір сүргендердің 

қалдырған нұсқаларына қарағанда, Отырар қаласы IX ғасырда тарихи 
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қатынастар мен сауда жолдарының торабындағы аса ірі мәдениет орталығы 

болған. Зерттеулерге қарағанда оқу-ағарту жүйесінің дамуы мен пайда болуы 

орта ғасырлар заманындағы ғұлама оқымысты, ұлы энциклопедист әл-

Фарабидің ғылыми мұраларымен тығыз байланысты. Оған американдық 

ғалым Николас Решердің еңбектері дәлел. Ол ұзақ ізденістің нәтижесінде 1962 

ж. ағылшын тілінде «Фарабидің аннотацияланған библиографиясы» деп 

аталатын әл-Фарабиді зерттеулер үшін құнды кітап жариялады. Мұнда мың 

жыл бойы әл-Фараби жөнінде кім не жазды,оның шығармалары қай тілге 

аударылды, оның мұрасы жайында алдағы уақытта қолға алынатын жұмыстар 

жөнінде айтып, мәселелер қойылды. Әл-Фараби дүниенің білім және ой 

тарихынан құрметпен орын алған ұлы түрік ғалымы, ойшылы. Физика, химия, 

медицина, математика ғылымдарында және философияда жеткен 

нәтижелерімен Еуропа мәдениетінде үлес қосқан, кітаптары XVIII ғасырдың 

соңына дейін Еуропа университеттерінде оқылған түрік дарыны. Шын аты –

Махмұт. Фараби Түркістанда, Фараб (Отырар) қаласында дүниеге келді. 

Әкесі– қорған басшысы Махмұт Тұрпан. Батыстың білім әлемінде оны әл-

Фарабиус атымен таниды.  

Фараби оқып –жазуды туған қаласында үйреніп, заманының ең атақты 

ғұламаларынан сабақ алды. Тәлімін кеңейту үшін әуелі Иранға,кейін Бағдатқа 

кетті.Фараби Бағдадта болған кезінде кілең атақты кісілерден дәріс алған және 

өзі де сабақ оқытқан. Әсіресе логика және грамматика пәндері мен араб тілін 

меңгеруді осы қалада жалғастырды. Өзі діншіл адам еді. Исламның ақылға 

негізделген дін екеніне сенетін. Ол парсы,араб,латын және грек тілдерін 

үйренді. Әсіресе грек ойшылдары Аристотель мен Платон пікірлерінің 

синтезін жасауға және Сократ философиясының негізін жарыққа шығаруға 

көп еңбек етті. Сондықтан да өзін «Хадже-и-сани», яғни «Екінші ұстаз» деп 

аталады. 941 жылы Алеппоға келді. Ол жылдары Алеппо Сейфуддевле Әлидің 

қол астында еді. Бұл түрік әкімі түрік оқымыстысы Фарабиге үлкен сый-

құрмет көрсетіп, оны сарайына алды. Кейбір деректер Фарабидің өзіне 

ұсынылған шенді алмай, күндіз көкөніс өсіріп, түнде шам жарығымен 

философиялық ойлар жазумен айналысқандығын көрсетеді. Фараби-алғашқы 

ислам философы және ислам философиясын қалаушы. Кейбір зерттеушілердің 

пікірінше, Фарабидің «Ат-талисмус-сани» атты ең-бегірек философиясына 

еліктеушілік. Олай болса бұл өте жемісті еліктеушілік, өйткені ол өзінен 

кейінгі бүкіл дүние ой-пікіріне құрмет көрсеткен Ибн Сина осы кітаптың 

арқасында грек философиясын үйренген. Ибн-Сина былай деген еді: «Бір кітап 

дүкенінен сатып алған Фарабидің кітабын оқығанда, бұрын еш түсіне алмаған 

грек метафизикасын толығымен осы кітаптан үйрендім». Фараби музыкамен 

де айналысқан, тіпті «канун» деп аталған аспапты (домбыраға ұқсас) өзі ойлап 

шығарған және осы аспаппен бірнеше әндер де шығарған. Оның «музыка-

кітабы» - музыка жөнінде жазылған алғашқы ғылыми зерттеу. Фараби 

Алепподан Шамға (Дамаск), Шамнан Каирге сапар шеккенде жұрт арасына 

өзінің пікірлерін таратқан, білімге қызмет еткен. Ол Алеппода 950 жылы 



221 

 

январь айында қайтыс болып, Шам қаласының жанындағы Баб-ул-Сағыр 

деген жерде жерленді. Фарабидің ойы, қөз қарастары, өте жемісті еңбектері, 

түсіндіргісі келген ойын өте жеңіл түсіндіре алатын қасиеті Шығысты да, 

Батысты да таң қалдырды.  

Әбу Насыр әл-Фараби (870-950) — қыпшақ даласынан шыққан ұлы 

энциклопедист ғалым, астролог, музыка теоретигі. Ол әскербасының 

отбасында дүниеге келген. Отырар медресесінде, Шам, Самарқан, Бұқара, 

кейін Харран, Мысыр, Халеб (Алеппо), Бағдат шаһарларында білім алған. Ол 

түркі ойшылдарының ең атақтысы, әлемдегі екінші ұстаз атанған ғұлама. 

Оның заманы «Жібек жолы» бойындағы қалалардың, оның ішінде Отырардың 

экономикасы мен мәдениетінің дамыған кезіне дәл келеді. Орта Азия, Парсы, 

Иран, араб елдері қалаларына жиһанкездік сапарлар жасап, тез есейген ол 

көптеген ғұламалармен, ойшыл-ақындармен, қайраткерлермен танысып, 

сұхбаттасады. Тарихи деректер бойынша 70-ке жуық тіл білген. Өздігінен көп 

оқып, көп ізденген ойшыл. Философия, логика, этика, метафизика, тіл білімі, 

жаратылыстану, география, математика, медицина, музыка салаларынан 164 

трактат жазып қалдырды. Шығармаларында көне грек оқымыстыларының, 

әсіресе, Аристотельдің еңбектеріне талдау жасады. (Аристотельдің 

«Метафизика», «Категория», «Бірінші және екінші аналитика» сияқты басты 

еңбектеріне түсіндірмелер жазған) Адамның өз болмысын өзі танып-білуіне 

философиялық тұжырымдар жасаған. Бұл мәселені логика, этика, педагогика 

тұрғысынан кеңінен саралап, өзара сабақтастықта қарастырады. Ол рухани 

бастауларды жан-дүние үндестігінен, әдеміліктен, қанағаттанудан, бақыттан 

іздестірді. «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы», «Мемлекет 

қайраткерлерінің қанатты сөздері» және т.б. еңбектері бар. Ғылымдардың 

шығуы” деп аталатын трактатында математиканың шығу тегі мен себептерін 

ашуға тырысады. Астрономияға байланысты еңбектеріне «Алжебрге 

түсініктеме», «Геометриялық фигуралардың егжей–тегжейі жөнінде табиғи 

сырлары мен рухани әдіс-айлалар кітабын” жатқызуға болады. Арифметика 

саласында «Теориялық арифметикаға қысқаша кіріспе», физика саласында 

«Вакуум туралы», медицина саласында «Адам ағзалары жөніндегі 

Аристотельмен алшақтығы жөнінде «Галенге қарсы жазылған трактат», 

музыкаға байланысты «Музыканың ұлы кітабы» еңбектері әлемді 

мойындатқан дүниелер. 

Астроном және астролог ретінде Фарабидің беделі жоғары болды, ол бұл 

ғылымдарды арифметика, геометрия, музыка сияқты жоғары педагогикалық 

ғылымдар категогриясына жатқызды. Физика мен жалпы жаратылыстанудан 

жазған Фараби еңбектері белгілі. Жалпы физикалық және жаратылыс 

құбылыстарын зерттеуде ол эксперименттер жасау қажеттілігін атап 

көрсетеді. 

Сонымен қорыта келгенде, Фараби еңбектерінің, оның өз дәуірі үшін 

жасаған шығармашылық, тарихи, ғылыми мұраларын зерттеп, кейінгі ұрпаққа 
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қалдырған оқу-ағарту, білім беру ілімінің мәні мен мазмұнының гумандылық 

маңызы ерекше. 

Әл-Фараби шығармашылығын зерттеудің жаңа көк- жиектерін атауға ең 

бастысы Батыс пен Шығыстың диалогына, әртүрлі елдер мен халықтардың 

дүниетанымдарының өзара жақындай түсуіне, адамзат баласы енді аяқ басқан 

жаңа мыңжылдықта бейбітшілік пен келісімнің салтанат құруына септігін 

тигізетіні де ақиқат. 

Әл-Фараби ілімі тәрбиенің әрбір қоғам кезіндегі (феодализм, 

капитализм, социализм) әлеуметтік мәнін ашты. Оның ілімі тәрбие, еңбек, 

адамгершілік, гумандылық, ақыл-ой тәрбиесінің теориялық негізін 

қалыптастырды. 

Еңбек әр қоғамда қоғамдық құбылыс ретінде өзгеріп отырады,еңбек 

тәрбиесінің мазмұны мен мәнін өзгертеді. Игілік, байлық атаулы -өткінші 

дүниенің, пәнидің ғана өлшемі, ал ізгілік бақыт ұғымдары – мәңгіліктің 

бақилықтың жолы. Ізгілік-имандылықтың сәулесі. Жүрегінен иманы тайған, 

нәпсісін ынсабын тыймаған жан адамзат баласына жазмыш ілім-білімді, 

тағлым тәжірибиені ізгілік жолына емес, кесірлі кесапатқа, теріс пиғылға 

пайдалануы мүмкін, жүрегін таза ұстап, иманына кіршік түсірмей, рухани 

кемелдікке талпынған тұлғалар ұлы жаратушы деңгейіне жақын сатыға 

көтеріліп, жер бетіндегі тіршілік сырын бағамдай алады. 

Әл-Фараби өзінің «Риторика», «Поэзия өнері туралы», «Бақытқа жол 

сілтеу» туралы трактаттарында этикалық, эстетикалық мәселелерге көңіл 

бөліп, көркемдік, сұлулық, бақыт, мейірбандық туралы білім 

категорияларының бетін ашып, солардың негізін дәлелдеп берді. 

 

Аннотация 

Мақалада орта ғасырлар кезеңінде өмір сүрген данышпан ғалым Әбу 

Насыр әл-Фарабидің әр сала бойынша айналысқан ғылыми бағыттары 

негізделіп, жүйеленіп, талданады. Фараби еңбектерінің, оның өз дәуірі үшін 

жасаған шығармашылық, тарихи, ғылыми мұраларын зерттеп, кейінгі ұрпаққа 

қалдырған оқу-ағарту, білім беру ілімінің мәні мен мазмұнының  маңызы 

ерекше көрсетілген. Еңбек әр қоғамда қоғамдық құбылыс ретінде өзгеріп 

отырады, еңбек тәрбиесінің мазмұны мен мәнін өзгертеді. Әрбір салаға қоқан 

үлестері жалпы физикалық және жаратылыс құбылыстарын зерттеуде ол 

эксперименттер жасау қажеттілігін атап көрсетеді. 

Түйінді сөздер: ғұлама-ойшыл, философия, музыка, математика, мемлекет. 

 

Аннотация 

 В основе статьи лежат, систематизированы и проанализированы 

научные направления мудрого средневекового ученого Абу Насра Аль 

Фараби, жившего в разных областях. Особо подчеркивается важность и 

содержание произведений Фараби, его творческого, исторического и 

научного наследия, которое он создал для своей эпохи и передал будущим 
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поколениям. Труд в каждом обществе меняется как социальный феномен, 

меняются содержание и значение трудового воспитания. Вклад каждой 

области в изучение общих физических и природных явлений подчеркивает 

необходимость экспериментов. 

 Ключевые слова: мыслитель, философия, музыка, математика, государство. 
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                                                       Сайрам ауданы, №7 Бабыр атындағы ЖОМ 

                                                                    Сиддиков Олимжон Хабибуллаевич 

                                                                                       №11 Манкент ат. ЖОМ  
 Қасиетті қазақ даласы талай ұлы ғұламаларды дүниеге алып келді. Қазақ 

топырағының көкірегі ояу, көзі ашық, ойшыл азаматтары бүкіл шығыс араб-

парсы мәдениетін меңгеріп, өз шығармаларын көпке ортақ тілде жаза біліп, 

кейінгі ұрпақтарына мұра етіп қалдыра білді. Олардың ішінде аты әлемге 

жайылғандары да аз емес. Солардың бірі — бәрімізге танымал ұлы жерлесіміз 

Әбу Насыр әл-Фараби. 

 Тұңғыш Президентіміз – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Ұлы даланың 

жеті қыры» атты мақаласында әйгілі ғұлама ғалымның тұлғасы мен мұрасына 

лайықты баға берді. 

 Иә, әл-Фараби – қазақ халқының ғана емес, бүкіл әлемдік өркениеттің 

рухани игілігі, ислам және әлем философиясының жарық жұлдызы. Ол әлемді 

тануға және бүкіл адамзаттың рухани дамуына теңдессіз үлес қосты. 

Сондықтан осы айтулы мерейтой биыл ЮНЕСКО-ның атаулы күндер 

күнтізбесі аясында халықаралық ауқымда аталып өтеді. 

 Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тікелей қолдауымен 

жүзеге асқан ЮНЕСКО-ның бұл шешімі «ғаламның Аристотельден кейінгі 
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екінші ұстазы атанған» кемеңгер тұлғаның тәуелсіз Қазақстанның, қазақ 

халқының ерекше үлесінде болуын орнықтыра түскен  тарихи сәт. 

 Сол тұста өмір сүргендердің қалдырған жазбаларына қарағанда, Отырар 

қаласы IX ғасырда тарихи қатынастар мен сауда жолдарының торабындағы 

аса ірі мәдениет орталығы болған. 

         Әбу Насыр бала күнінен ғылымға үйір болып өсті, оның бақытына қарай 

сол заманда Отырарда аса бай кітапхана бар еді. әл-Фараби парсы, грек 

тілдерін үйренеді, осы тілде ғылыми трактаттар оқиды. Фараб пен Бұқарада 

бастапқы білім алған соң әл-Фараби өз білімін жетілдіру мақсатында Бағдатқа 

аттанады. Фарабидің дүниетанымының қалыптасуына Мерв мектебінің 

ғылыми дәстүрлері мен философиялық бағдарлары өз әсерін қалдырды. 

Бағдадта әл-Фараби ғылым мен әртүрлі пәндерді оқиды. Білімге деген 

құштарлығының арқасында әл-Фараби сол уақыттағы ғылым мен білімнің 

ордасы саналған Дамаск, Халеб, Каир, Шаш, Самарқан, Бұхара, Мерв, 

Нишапур, Рей, Хамадан қалаларында да болып, білімін үнемі жетілдірумен 

болды. Сол қалаларда оқыды, еңбек етті. Шығыстың осы шаһарларында ол өз 

дәуірінің ең көрнекті ғалымдарымен, көркем сөз деректерімен танысады. 

Олардан тәлім-тәрбие алады. 

 Әл-Фараби – көрнекті ойшыл, өзінің замандастарының арасындағы ең 

ірі ғалым, философ және шығыс аристотелизмінің ең ірі өкілі. Өзінің 

білімділігі мен сауаттылығының арқасында "Екінші Ұстаз" атауына ие болды. 

Әл-Фараби философия саласы бойынша грек ойшылы Аристотельдің 

"Категориялар", "Метафизика", "Герменевтика", "Риторика", "Поэтика", 

бірінші және екінші "Аналитика", "Топикасы" және т.б көптеген еңбектеріне 

түсініктемелер жазды. 

 Әбу Насыр әл-Фарабидің рухани-зиятты мұрасының мол әрі көпқырлы 

екені баршамызға аян. Әл-Фараби өзінің энциклопедиялық дарынының 

арқасында философиялық, әлеуметтік, саяси, этикалық, эстетикалық 

мәселелерімен бірге жаратылыстану мен математика саласындағы көптеген 

ауқымды ғылыми мәселелердің түйінін шешкен ғалым.  

Ұлы ойшылдың шығармалар жинағына енген еңбектері, оның 

ғылымдағы, жаратылыстанудағы, яғни медицина, физика, химия және т.б. 

салалардағы, сондай-ақ «ғылым патшасы» атанған математикадағы 

ізденістерге арналады. Ғалымның бұл еңбектерінде «Евклидтің бірінші және 

бесінші кітап кіріспесіндегі түсініксіз тұстарды түсіндіру», «Геометриялық 

денелердің табиғат құпиялары мен рухани шебер амалдар туралы кітап», 

«Адам денесінің мүшелері туралы Аристотельмен келіспеген Галенге 

айтылған уәждер» және белгілі трактаттары енген. Ғалым табиғи-ғылыми 

мәселелерге көп уақыт пен күш-жігер жұмсаған. Жаратылыстану мәселелеріне 

арналған герменевтикалық шығармалары сақталып, өзінің физика, әсіресе, 

математика саласындағы трактаттары, өкінішке орай, жоғалып кеткен. 

Алайда, әл-Фарабидің жаратылыстану саласында сақталып қалған 

шығармаларының өзі – математика, физика, астрономия, оптика, 
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метеорология салалары бойынша мол ғылыми-теориялық және тәжірибелік 

деректер болып табылады. 

 Әл-Фарабидің «уақыт» пен «орын» мәселелеріне қатысты көптеген 

ойлары Аристотельдің пікірлерімен тұспа-тұс келеді. Бұл жерде Аристотельді 

түсіндіру шеңберінде ғылыми теорияға деген исламдық көзқарастың пайда 

болуын атап өту қажет. Ол қозғалыс пен уақыт мәселесін өзара байланыста 

қарастырады (мұны біз оның ең күрделі әрі әйгілі мәселесімен, яғни мән мен 

болмыс мәселесімен танысқаннан бастап, ешқашан естен шығармауымыз 

керек). Шын мәнісінде, әл-Фараби аристотельдік метафизиканы исламдық 

арнада қарастырып, оны қайта жасады,бұл жаратылыстану қырының 

метафизикалық сипат алуына себеп болды. Әл-Фарабидің ғылымдағы 

рационалдағы ғылыми-философиялық білімінің ерекше түрін – ислам 

рационалдығын қалыптыстырады. 

Аристотель еңбектерін, әсіресе, оның «Метафизикасы» мен 

жаратылыстану трактаттарын талдаған араб тілді дереккөздер Батыс Европа 

ғылымын дамытып қана қоймай,алғаш рет Париж университетінде еуропалық 

философия мен христаншыл теология арасындағы жанжалға да себеп болған. 

Э.Жильсонның пікірінше, мұсылман философтары, әсіресе, әл-Фараби 

түсіндірген математика мен физика мәселелері: «Табиғатты түсіндіру үшін өте 

икемді әрі жемісті ұғымдар мен қағидаттарды ұсынатындықтан, олардан 

ешкім бас тарта алмайтын еді. Мұндай физика алаңдатушылықты туғызуы 

мүмкін еді немесе түсіну үшін күрделі болуы мүмкін еді,бірақ ол, іс жүзінде, 

сол кездегі жалғыз жүйелі физика болатын. Алғашқы рет орта ғасырдың 

адамдары бірден табиғат құбылыстарына берілген толық түсінікке қол 

жеткізді. Олар мұндай түсіндірудің негізіне алынған іргелі ұғымдарды 

астрономия,физика трактаттарынан табатын....» 

 VIII ғасырда Басра және Куфа шаһарлары ғылыми орталықтарға 

айналды. Сол кездің өзінде Әбу Насыр әл-Фараби жасап шығарған 

ғылымдардың «картасы» белгілі болған. Онда ғылымдар теориялық және 

практикалық деп бөлінген. Теориялық ғылымдарға – Құдай туралы ілімнен 

тұратын метафизика, логика, арифметика, музыка, геометрия, астрономия 

және т.б. жатқызылатын. Практикалық ғылымдарға – саясат, экономика, этика 

жататын. Ғылыми білімнің ортағасырлық жіктелуі түрінде әл-Фараби 

жүйелеген тарамдалған жіне арнайы білімнің болуы ортағасырлық ислам 

танымы саласының кеңеюін айқындай түседі. 

 Әбу Насыр әл-Фараби жаратылыстану саласына қатысты 

Аристотельдің: «Физика», «Аспан туралы», «Жаратылу мен жойылу туралы» 

шығармаларын түсіндіргенде «қозғалыс» ұғымын анықтайды. Оның 

қозғалысы, Аритотельдің қозғалысы сияқты, Зенон апорияларымен 

байланысты. «Жаратылу және жойылу туралы» трактатында да әл-Фарабиді 

сол баяғы қозғалыс проблемасы қызықтырады. «Метеорологияға» жасаған 

түсіндірмесінде ол табиғаттығы қозғалысты,өзгеру ретіндегі 

қозғалысты,қозғалыс пенн тыныштықты және т.б. негіздейді. Әл-Фараби 
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қозғалыс мәселесін физиканың ең басты философиялық мәселесі ретінде 

нақтылайды.  

 Аристотельдің «Физикасын» әл-Фарабиден кейін басқа Шығыс 

перипатетиктері де түсіндірген (мысалы, Ибн Сина және Ибн Рушд). Олар 

қарастырған негізгі мәселе – әл-Фарабидің де мәселесі еді. Аристотель өзінің 

«Физикасында», басқа антикалық авторлар сияқты, физика заңдарын негіздеу 

идеясынан және экспериментті енгізуден алыс болғанын жақсы түсінген әл-

Фараби, әуелгі бастау және әуелгі қозғалтқыш идеясын негіздейтін 

Аристотельдің әдіснамасына үңілуге тырысады. Аристотель «Метафизикада» 

жария еткен және кейін әл-Фарабидің көлемді түсініктемелерінде 

қайталанатын әуелгі қозғалтқыш идеясы «Физикада» және оның 

түсініктемелерінде трансцендентті сипат алады. Ислам ғалымдары әуелгі 

қозғалтқыш пен әуелгі себепті, әлемнің жаратылуы мен жойылмауы туралы 

мәселемен байланыстырады. 

 Аристотельдің жоғарыда аталған шығармаларында әл-Фараби мен оның 

ізбасарлары үшін өте маңызды болған мәселе, яғни математиканың 

онтологиялық мағынасы туралы мәселе көтеріледі, сондай-ақ бұл мәселе 

аристотельдік және фарабилік математикалық жүйе жасау үшін негізгі 

болатын. «Метафизикада» Аристотель математиканың пифагорлық және 

платондық мектептерін салыстыра отырып, былай деп жазады:  «олардың 

математикамен басқа мақсатта айналысу керек дегеніне қарамастан, 

математика қазіргі (даналар) үшін философияға айналды» және біз оның 

математикаға берген «үстірт ғылым», «дерексіз ғылым», «даналық» т.б. 

сияқты анықтамаларын табамыз,ол математиканы әмбебап ғылымдардың бірі 

деп білген. 

 Әл-Фараби математика саласы бойынша жазылған әйгілі антикалық 

еңбектерді, оларды таныту не басты ережелерін түсіндіру мақсатында ғана 

талдамаған, ол медреселерді көпқырлы білім беру қызметіне қажет 

мұсылмандық білім беру жүйесіндегі өзекті міндеттерді де ескерген. Біз 

«Евклидтің бірінші және бесінші кітаптарының кіріспесіндегі түсініксіз 

тұстарды түсіндіру» трактатымен танысқан кезде, әл-Фарабидің 

математиканың пәні мен міндет, оның басқа ғылымдардан айырмашылығын 

анықтауға ұмтылады. 

 Аристотель, Платон, Пифагор сияқты, әл-Фараби үшін де философиялық 

ғылымдарда ойлаудың математикалық тәсілін дамыту өте маңызды мәселе. 

Оның көптеген жылдар бойы, дедуктивтік тәсілді жүйелі білім алу үшін 

еңбектенген дәлелдік жүйесі ортағасырлық исламның математикалық 

теорияларында, яғни Әл-Бируни, Ибн Сина, Омар Хайям еңбектерінде қолдау 

тапқан. Евклидке жасалған фарабилік талдаулар ұзақ жылдар бойы келешек 

буынға қатаң математикалық қағидаттардың үлгісі болып келген. 

 Орта ғасырларда математикаға деген көзқарас, әсіресе, Батыс Еуропада, 

айталық, Августин Блаженныйда, тым практикалық сипатта болған. Оның 

пікірінше, математика бойынша білім мен дедуктивтік теория бар мен жоққа 
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мәңгі мен өзгермеліге қатысты мәселелерге байланысты теологиялық 

тартыстарды шешу үшін қажет. 

 Басқа ғылымдардағы сияқты Әл-Фараби математикада да исламдық 

рационализм тәсілін қолданады. Ғылыми-философиялық білімнің бір типі 

ретінде исламдық рационалдылық логика мен диалектиканың тәсілдеріне 

негізделеді. Ақылдан тірек іздеу мұсылман философиясы мен ғылымы үшін 

ең сенімді парадигмалық қайнарға айналады. 

 Әбу Насыр әл-Фарабидің ғылыми-жаратылыстану мәселелеріне арналған 

трактаттарынан ғылым бірте-бірте ғылымның, жаратылыстанудың және 

философиясының айналымына енгізіп, қолданған ұғымдарының ғылыми-

терминологиялық базасы жасалады. 

 Көптеген ғылыми терминдер грек тілінен аударылады, бірақ кейде негізгі 

ұғымдарды түзейтін араб-парсы және түркі ұғымдармен толықтырылып 

отырады. «Математика» деген сөз – «илм ат-та лим» - ілім – грек түсінігі 

аясында аударылған болатын, өйткені Әл-Фараби әрқашан дәлдікке 

ұмтылатын, ал олай болмаған жағдайда, көлемді және әрқашан айқын 

түсіндірмесін қоса беріп отыратын. 

 Ғалым ортағасырлық әлем үшін өте өзекті болған математикалық 

реалдық туралы мәселені көтерген. Ол бұл мәселені осы саланың кәсіби-

ғалымдардың пәнімен және қызметімен байланыстырған. Әбу Насыр әл-

Фарабидің көптеген тұжырымдары қазіргі «математикалық реалдық дегеніміз 

математиктің тікелей айналысатын қызметінің пәні, объективті реалдыққа 

қатысты – жанама білім жүйесі. Теориялық математиканың барлық 

қағидалары мен формулалары тікелей нақты, эмпирикалық объектілерге емес, 

теориялық, қиялдағы объектілерге қатысты болады» деген түсініктермен 

үндесіп жатыр. 

 

Аннотация 

 Қазақ халқының екі ұлы ғұламасы бар: бірі –Абай болса, бірі Әбу Насыр 

әл-Фараби. Ұлы ғұламалар 1000 жылда бір дүниеге келеді деп айтылған. Бұл 

екі ғұламаның да өмірінің айырмашылығы 1000 жыл. Ол Исламдық 

ғылымдармен шектеліп қалмады. Математика, физика, геометрия, астрономия 

салаларын терең меңгеріп, пәнді дамытуға өз үлесін қоса білді. Дінге сыни 

тұрғыдан қарады. Отырарда өзінің әлемтану жолын бастаған. Саяхатшылар, 

кереуеншілер, сауда сатықшылар басты қала Отырарға келген кезде өздерімен 

бірге ескі жазбаларды алып келген. Сол кездегі негізгі құндылықтар – кітаптар 

болған. Солардың бір бөлігі Отырарда қалған. Ол әр кез білімге сүсынған. 

Оған барлық пән қызық болған, медицинадан тартып аспан денелеріге дейін. 

Көп тілді білген, көп Елдерде болған. Сондықтан болса керек, Елбасымыз 

және Мемлекетіміз басшысы болған Президентіміз көп тілді білу, кітаптар оқу  

арқылы болашағымыздың өркендеуіне үлкен үлесімізді қоса аламыз.  Әл-

Фараби көп саяхаттанып, өзге елдерде білім қуалап  мәдениетін, ғылымын 
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талқылады. Платонның, Аристотелдің, Евклидтің ғылымдарын меңгерген. 

Қай жерде болмасын, жеке шығармашылық белсенділігін арттырып жүрген. 

 Қорыта айтқанда, Әл-Фарабидің жаратылыстану-ғылыми мәселелер 

бойынша жазылған барлық еңбектері зерттеудің пәні,мақсаты мен міндеті 

туралы терең білімге толы, ал барша ғылымдарға адам туралы ғылымның 

кірігуі – ғалымның ғылым мен ғылыми білімді сыртқы, абстрактілі 

емес,адамға ауадай қажет деп түсіндіруін куәландырады. Әбу Насыр әл-

Фарабидің ғылыммен айналысуы еріккен қызығудан емес, адамның шынайы 

мәнісі айқындалатын Ғаламның мәні мен құпиясын танудан туындаған. 

 

Аннотация 

 У казахского народа две великие глыбы: один - Абай, а другой - Абу 

Насыр аль-Фараби. Говорят, что такие люди рождаются в тысячилетие один 

раз. Разница между жизнями этих двух гениальных людей составляет около 

1000 лет. Они не были ограничены исламской религией. Они относился к 

религии с пониманием. 

 Абу Насыр аль-Фараби был опытным в математике, физике, геометрии и 

астрономии и способствовал развитию дисциплины. Он начал свою карьеру в 

мировой науке в Отраре. Путешественники, караваны и торговцы привезли 

старые письма с собой в главный город Южного Казахстана. Основными 

ценностями того времени были книги. Некоторые из них остались в 

библиотеках Отрара в качестве налога. Он всегда стремился к знаниям. Он 

интересовался всем, от медицины до небес. Ученый был полиглотом, знал 

много языков. Возможно, Президент, который является главой нашего 

государства, может внести большой вклад в будущее нашей страны, читая 

многоязычные книги. Аль-Фараби много путешествовал и обсуждал культуру 

и науку других стран. Освоил науки Платона, Аристотеля, Евклида. Повысил 

личную креативность везде и во всем. 

 

Пайдаланған әдебиеттер: 

1. Әбу Насыр әл-Фараби: 7 томдық жинағы. – Алматы:RS 

Халықаралық Абай клубы. – 2019. 

Т. 5: Ғылым туралы кітап. – 2019.  

2. Әбу Насыр әл-Фараби. 10 томдық шығармалар жинағы. 1-том. 

Метофизика. Астана: ТОО «Лотос – Астана», 2007. – 336 б. 
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Әлем танып мойындаған, білім мен еңбек кез-келген арманға жетуге жол 

ашатындығын көрсете білген ғалымдардың бірегейі Әбу Насыр әл-Фараби 

бабамыз десек артық болмас. Шығыстың ғұлама ойшылы, «Әлемнің екінші 

ұстазы», философ, математик, физик, ботаник, музыка зерттеушісі. Дүниенің  

білім және ой тарихынан құрметпен орын алған ұлы түрік ғалымы, ойшылы. 

Фарабидің толық аты-жөні Әбу-Насыр Мұхаммед Иби Мұхаммед ибн Ұзлағ 

ибн Тархан Әл-Фараби. Әбу Насыр әл-Фараби 870 жылы бүгінде Отырар 

аталатын, Арыс өзенінің Сырға барып құятын сағасындағы Фараб қаласында 

дүниеге келді (қазіргі Оңтүстік Қазақстан облысындағы Отырар қаласының 

маңайындағы ортағасырлық қала). Туған жері қазақтың ежелгі қаласы 

Отырарды арабтар Барба-Фараб деп атап кеткен, осыдан барып ол Әбу Насыр 

әл-Фараби, яғни Фарабтан шыққан Әбу Насыр атанған. Сол тұста өмір 

сүргендердің қалдырған жазбаларына қарағанда, Отырар қаласы IX ғасырда 

тарихи қатынастар мен сауда жолдарының торабындағы аса ірі мәдениет 

орталығы болған. 

- Ал, Әбу ше,кеңге жайып қанатын  

Әбуіміз әрі ғалым, әрі ақын. 

Әбуіміз біздің ұлы бабамыз, 

Әбу Насыр әл-Фараби болатын.      

Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, 

Мәңгі бақыт табу үшін ғаламда 

Мәңгі арман керек екен адамға.    

- деп Мұхтар Шаханов ағамыз  «Арман» өлеңінде айтқандай,                                                                                       

Әбу Насыр бала күнінен ғылымға үйір болып өсті, оның бақытына қарай 

сол заманда Отырарда аса бай кітапхана бар еді. Әл-Фараби парсы, грек 

тілдерін үйренеді, осы тілде ғылыми трактаттар оқиды. Фараб пен Бұқарада 

бастапқы білім алған соң әл-Фараби өз білімін жетілдіру мақсатында Бағдатқа 

аттанады. Фарабидің дүниетанымының қалыптасуына Мерв мектебінің 

ғылыми дәстүрлері мен философиялық бағдарлары өз әсерін қалдырды. 

Бағдадта әл-Фараби ғылым мен әртүрлі пәндерді оқиды. Білімге деген 

құштарлығының арқасында әл-Фараби сол уақыттағы ғылым мен білімнің 

ордасы саналған Дамаск, Халеб, Каир, Шаш, Самарқан, Бұхара, Мерв, 

Нишапур, Рей, Хамадан қалаларында да болып, білімін үнемі жетілдірумен 

болды. Сол қалаларда оқыды, еңбек етті. Шығыстың осы шаһарларында ол өз 

дәуірінің ең көрнекті ғалымдарымен, көркем сөз деректерімен танысады. 

Олардан тәлім-тәрбие алып, өз жолын дұрыс таңдай біледі. Әл-Фарабидің 

шығармашылық мұрасы орасан зор (150-ге жуық философиялық және ғылыми 

трактаттар), ал оның айналысқан ғылыми салалары ол – философия мен 

логика, саясат пен этика, музыка мен астрономия. Ғылыми еңбектерінің ең 

әйгілісі “Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жайлы трактат” деп 

аталады. Оның атақты “Музыка туралы үлкен трактат” деген шығармасы 

әлемнің көптеген тілдеріне аударылған. 
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Әл-Фарабидің математикалық трактаттары 

IX-XV ғасырларда Шығыста математиканың қарқынды дамуы 

Европадағы қайта құру дәуіріндегі математика ғылымдары үшін дайындық 

болды. Еуропадағы қайта өрлеу дәуірінде Шығыс ғалымдарының алатын орны 

ерекше. 

Математика саласына синус, косинус, тангенс, котангенс функцияларын 

енгізген Әбу Насыр әл-Фараби екенін көпдеген ғалымдар анықтағанымен, 

оның есімі математик ретінде аталмауы біраз қынжылтады. 

Әл-Фарабидің математикалық трактаттарында бұрышты анықтау, 

бұрыштың синус, косинус, тангенс, котангенсін сол уақыттың өзінде барынша 

дәлдікпен анықтағаны таң қалдырды. Ол туралы нақты ақпараттар ғұламаның 

«Алмагестке қосымша кітабы» атты еңбектерінде баяндалған. («Алмагест» б.з. 

2-ғасырында өмір сүрген гректің ұлы астрономы Птоломейдің еңбегі.). Бұл 

кітаптың  «Хорда мен синустар қасиеттері туралы» бірінші тарауында 

мынадай тригонометриялық сызықтар анықтайды. Хорда(ватар), 

косинус(джайб тамам) және синус-версус(сахим), олардың қасиеттерін 

сипаттайды. 

Әл Фараби "Қолдану кітабында" алғаш рет  пен  мәндерін 

анықтаған. Осы трактатта алғаш рет хорданы синус арқылы өрнектеді: 

 ( 1 ) 

Осы еңбегінде тригонометриялық кестені қайта құрды. "Қолдану 

кітабының" екінші тарауында доғалық 180° - а хордасын  

 

(2) 

формуласы бойынша есептеу жолын көрсеткен. (1) және (2) формулалады 

ескерсек, 

 

шығады.  

"Қолдану кітабының" алтыншы тарауында Птоломейдің теоремасын 

дәлелдеген.  

Теорема. Айталық, АВСD диаметрі АD болатын жартылай шеңбер АВ 

және АС белгілі болсын. Онда ВС да белгілі болады. (1- сурет). Дәлелдеуі: 

 

 

 

(1- сурет). АВ және АС толықтауыш жартының 

хордасын ВD мен СD жүргіземіз. Олар белгілі. 

http://netref.ru/g-sheshirbekova-a-orazova.html
http://netref.ru/g-sheshirbekova-a-orazova.html
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Птоломей теоремасы бойынша: 

АD*ВС=АС*ВD + АВ *СD (3) 

Егер АС доғасының мәнін 2α ал АВ доғасының мәнін 2β деп алсақ және 

хорданы Фарабидің анықтамасы бойынша  синус арқылы 

өрнектесек:  

  

  

  

  

  

 
Осы мәндерді (3) формулаға қойсақ 

 
формуласы шығады. 

Берілген теорема және оның дәлелдеуінен ғұламаның зерттеген 

тригонометриясын қазіргі таңның өзінде кеңінен пайдаланып жүргеніміз 

белгілі. Мысалы: 9-сыныптың алгебра оқулығында тригонометриялық қосу 

формулалары деген атпен қолданылады және үшбұрыштарды шешуде 

тригонометрияны қолдану тақырыбында пайдаланамыз [2]. Бұл жайлы 

академик А.Машанов, профессор А.Көбесов және т.б. ғалымдардың 

еңбектерінде жарық көріп, көпшілікке таныла бастады. Геометриялық салу 

сабағында Әл-Фарабидің идеяларын ұтымды пайдаланылады [3]. 

 Әл-Фарабидің трактаттарымен танысу үшін біз Көбесовтың кітабынан 

(«Математическое наследие»), А.Машановтың кітаптарынан 

(«Математикалық трактаты») көп жаңалық аштық. 

Бірінші, Әл-Фарабидің тригонометриясының көп еңбектері: 

формулалары, Sin 1° мәні, тригонометриясында бірлік шеңберді бірінші рет 

қолданғанын көрдік. 9 сынып оқушыларына берілген математиканың 

оқулығында («Алгебра» Шыныбеков Ә.Н.) ол туралы тарих беттерінде ештеме 

айтылмаған. 

Біздің өзіміздің тәуелсіздігімізге сәйкес болу үшін ұлы бабаларымыздың 

атын ұмытуға болмайды деп ойлаймыз. 

Екінші, Әл-Фарабидің геометриялық салу есептеріндегі бір есебі - 

бұрышты салу бізге жаңалық алып келеді. Өйткені тағы да мектепшілік 

оқулықта («Геометрия - 9 сынып» Шыныбеков Ә.Н.) [3]  бұрышты циркуль 

және сызғыштың көмегімен салу есебі шығарылмайтын есеп деп жазылған 

және «Математикалық энциклопедияда» бұл есепті тек Архимед шығарған деп 

көрсетілген. Ал Әл-Фарабидің тәсілін ешкім білмейтіндей көрінді. 

 

Аннотация 
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Баяндамада шығыстың ғұлама ойшылы Әбу Насыр әл-Фарабидің  

математика  мен геометрия  ғылымына  қатысты пікірінің өзектілігі мен оның 

бүгінгі білім саласында оқытылу жайы сөз етіледі. Сонымен қатар 

жаңартылған білім мазмұнына орай дайындалған мектеп оқулығынан аталған 

мәселеге қатысты нақты мысалдар келтіріледі. 

Түйінді сөздер: тригонометрия, алгебра, геометрия, теорема, хорда. 

 

Аннотация 

В докладе рассматривается актуальность учения великого восточного 

мыслителя Абу Насра аль-Фараби об математика и геометрии  

ииспользованиеего в области современного образования. Приведены 

конкретные примеры из школьного учебника обновленного 

содержания,касающиеся данного вопроса. 

Ключевые слова: тригонометрия, алгебра, геометрия, теорема, хорда. 
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Мектеп математикасының 

салу есептерін шешуде әл-Фарабидің еңбектерін қолдану 

 

Дүйсеева Г.О., Шерубаева А.К. 

Түркістан қаласы, Нұртас Оңдасынов атындағы 

Түркістан мамандандырылған мектеп-интернаты 

 Тарихымыздағы ұлы тұлғалардын бірі, ислам дүниесінің ең ірі, атағы 

әлемге жайылған ғұлама философы, Аристотельден кейінгі "екінші ұстаз" 

Фараби бабамыздың математикалық мұраларының мазмұнын қазіргі 

математика мазмұнымен сабақтастыра отырып, оларды математикадан 

заманауи  білім беруде жаңа ақпараттық технологиялар көмегімен тиімді 

қолдану жолдарын көрсету болып табылады. Осы баяндаманы жүргізу 

нәтижесінде  математиканы оқыту, яғни әл-Фарабидің математикалық 

мұраларын оқыту және оның электрондық құралдарын жасап оқыту жүзеге 

асырылса деген ұсынысымыз бар. 

Әлемдік ұстаз Әбунасыр әл-Фараби ұлы мақтанышымыздың 160-тан аса 

трактаттарымен танысып, сол кездегі ғылымның барлық саласын терең 
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меңгеріп қана қоймай, бүгінгі күнге дейін маңызын жоймаған жаңалықтар 

ашып кеткеніне таң қалмау қиын.  

Әл-Фарабидің киелі деп санаған ғылымы – геометрия. Ол барлық 

ғылымдар тек геометрияның тармақтары, ал геометрияны олардың түп 

тамыры деп есептейді. Фараби геометрия ғылымының пәнін де материалистік 

тұрғыдан түсіндіреді. Фарабидің түсіндіруі бойынша геометриялық сызықтар 

, фигуралар және денелердің барлығы болмыста, тұрмыста кездесетін 

нәрселердің, обьектілердің сәулесі, абстракциясы. Фарабиден кейінгі Шығыс 

математиктері геометрияға арналған еңбектерін осы Фараби нұсқаған 

мазмұнда жазған. [1]  Геометрия ғылымында бізге екі нәрсе белгілі. 

Практикалық геометрияда сызықтар мен бедерлерді қарастырсақ, ал теорияда 

дененің сызықтары мен бедерлерін тек абсолютті және жалпы мағынада 

қарастырады. [2] Мектеп курсындағы геометрияда 7,8-сынып оқулығы 

бойынша салу есептерінің тақырыптары берілген. «Кесіндіні қақ бөлу», 

«Бұрышқа тең бұрыш салу», «Берілген кесінді бойынша перпендикуляр түзу 

жүргізу», «Бұрыштың биссектрисасын салу», «Элементтері бойынша 

үшбұрыш төртбұрыш салу». Жалпы салу есептері ежелгі математиктердің 

еңбектері арасынан елеулі орын алған. Өйткені бұл кезеңде барлық 

математикалық деректер сызба көмегімен геометриялық тілде негізделген. 

Сызғыш пен циркульді пайдаланып көпбұрыштарды, оның ішінде дұрыс 

көпбұрыштарды салу мәселесі өз шешімін таппай келген. Мәселен 1801 жылы 

Карл Гаус элементтері бойынша төртбұрыш салуды алгебралық жолмен толық 

шешті делінген. Алайда, осы тақырыптар төңірегінде Әл-Фарабидің 

еңбектерін айтып өтпеу мүмкін емес. Мектеп оқулығында бұл мәліметтер 

келтірілмегендіктен, осы тақырыптарды түсіндіру барысында оқушыларға Әл-

фарабидің еңбектерін яғни тең қабырғалы фигураларды салу тақырыбы 

бойынша  үшбұрышты, шаршы бес, алты, жеті бұрыштарды салу және 

фигураларға сырттай, іштей дөңгелек  салуды қарастыру қажет. Әл-Фараби өз 

еңбектерінде[3]: 

1.Егер қандайда АВ сызығына тең қабырғалы үшбұрышты қалай 

тұрғызамыз десе, онда центрлер ретінде А мен В нүктелерінің әрқайсысынан 

АВ қашықтықта дөңгелек жүргізу керек. Олар  С нүктесінде 

қилысады.  С  нүктесін  А  және  В  нүктелерімен  СА  және  СВ  түзу 

сызықтарымен қосайық.  Сонда АВС-ға тең қабырғалы үшбұрышы шығады 

делінген. (1-сурет) Дөңгелекке іштей салынған үшбұрышты салу. Егер біз 

дөңгелекке іштей сызылған теңқабырғалы үшбұрышты салғымыз келсе, онда 

центрі  D  нүктесінде 

болатын  АВС  дөңгелегін 

салып, оның ішіне  ADE 

диаметрін 

жүргіземіз,  Е  нүктесін 

центр етіп қабылдаймыз 



234 

 

да  ED  қашықтықта  В  мен  С  нүктелерін белгілеп, АВ, АС және ВС 

сызықтарын жүргіземіз. Сонда теңқабырғалы  АВС  үшбұрышын аламыз. 

(2сурет) Шеңберге сырттай сызылған үшбұрышты салу. Егер біз дөңгелекке 

сырттай сызылған теңқабырғалы үшбұрышты салғымыз келсе,онда оның 

ішіне теңқабырғалы  АВС  үшбұрышын сызамыз да,  А, В  және  С нүктелерінің 

әрқайсысынан  G, H  және  F  нүктелерінде кездескенге дейін жанама 

сызықтар жүргіземіз. Сонда теңқабырғалы  HGF үшбұрышын аламыз. 

(3сурет). 

 

(1 – сурет)                              (2  – сурет)                           

(3 – сурет) 

 

      2. Шаршы салу керек болса, онда 

АВ  сызығына тең қабырғалы (және тең бұрышты) 

төртбұрышты қалай тұрғызамыз деген сұраққа, 

онда  А  мен  В   нүктелерінің әрқайсысына 

перпендикуляр өзара тең  АВ  сызықтарын орнатамыз. Ол  - АС  мен 

ВD   сызықтары болады.  С  мен  D–ны қосып  тең қабырғалы (және тең 

бұрышты) ABCD төртбұрышын аламыз. (4-сурет). Шаршыға сырттай 

сызылған дөңгелек жайлы. Егер ол ABCD шаршысына сырттай дөңгелекті 

қалай  сызу керек десе, онда Е нүктесінде 

қиылысатын AC және BD диагональдарын жүргіземіз. Е – А, В, С және D 

нүктелері арқылы өтетін дөңгелектің центрі. (5 сурет)                                                

 

 

 

 

 

 

 

(4-сурет)                                 (5-сурет) 

             3.Егер  АВ сызығында тең қабырғалы бесбұрышты қалай тұрғызу 

керек десе, онда  В  нүктесіне  АВ–ға тең ВС  перпендикулярын 

орнатамыз.  АВ  [сызығын]  D  нүктесінде қақ бөліп,  D нүктесін   центрі 

ретінде  DC  қашықтықта  CE  доғасын сызамыз да,  АВ сызығын   Е нүктесіне 

дейін созамыз. Сосын  А  мен  В  нүктелерінің әрқайсысын центрі ретінде 

алып  АЕ қашықтықта доғалар сызамыз. Олар  G нүктесінде 

қиылысады. AG  және  BG  сызықтарын 

жүргізейік.  ABG  үшбұрышын – бесбұрыштың үшбұрышын аламыз. Бұл 

көптеген салуларда қажет болады. Содан соң  А  мен  G  нүктелерін центрлер 

ретінде алып  АВ қашықтықта доғалар сызамыз. Олар  Н  нүктесінде 

қиылысады. Сосын центрлері ретінде  В  мен  G нүктелерінен  F  нүктесінде 

қиылысатын доғалар сызамыз.  AH, HG, GF және FB сызықтарын жүргізіп, тең 
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қабырғалы, тең бұрышты  ABFGH  бесбұрышын аламыз. (6– сурет). Мектеп 

курсындағы салу есептеріне Әл-Фарабидің еңбектерін қоса толықтыру керек. 

(6– сурет). 

         Әл-Фарабидің дұрыс көпбұрыштарды салу алгоритмдерін, әл-Фараби 

тригонометриясы, арифметикасы, алгебрасы мен музыка теориясын 

электрондық оқыту құралдары көмегімен оқытудың және оларды оқу 

үдерісінде қолданудың тиімді оқу-әдістемесі және электрондық оқыту 

құралдары мектеп бағдарламасына енгізілсе нұр үстіне нұр болар еді. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

      1.А.Көбесов «Әл-Фараби»  «Қазақстан» Баспасы Алматы 1971жыл. 60-61 

      2.Әбу Насыр Әл-Фараби  «Логика»  II том «Лотос-Астана»  2007жыл. 184  

      3. Әбу Насыр Әл-Фараби  мұралары. Al-farabi.kaznpu.kz 

 

 

 

Математиканың негізін қалаушы 

ұлы даланың ұлық тұлғасы: Әл-Фараби 

 

Рахымбай Гүлбибі Нұрбекқызы 

Ордабасы ауданы, Ш.Уәлиханов атындағы мектеп-гимназиясы 

 

 Әл-Фараби - Аристотельден кейін дүние жүзінде білім мен мәдениеттің 

екінші ұстазы атанған данышпан, ойшыл, математик, астроном, физик, 

философ, логик, риторик ғалым. Әсіресе Әл-Фараби өз заманындағы аса 

көрнекті математиктердің бірі болған. Одан бізге бірнеше құнды 

математикалық шығармалар жетті. Бірақ күні бүгінге дейін олардің көпшілігі 

басқа ғылыми трактаттары ішінде елеусіз қалып немесе басқа біреудің атына 

телініп келген. 

Әл-Фараби математик ретінде бір-біріне өзара байланысты ірі үш салада 

еңбек етті. Олар: математиканы философиялық-методологиялық негіздеу 

проблемалары, яғни математика ғылымдарының пәнін, ретін, шығу тегін 

анықтау, жаратылыстану ғылымдарын математикаландыру жөніндегі ой-

пікірлері мен қағидалары; сол кездегі теориялық математиканың кейбір 
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тарауларын жасауға қатысу; математиканы табиғатты зерттеп білуге, 

практикада мұқтаждығын өтеуге қолдану; Әл-Фарабидің математикалық 

еңбектері: «Ғылымдар тізбегі» немесе «Ғылымдар классификациясы»; 

«Евклидтің бірінші және бесінші кітаптарының қиын жерлеріне түсініктеме»; 

«Табиғат сырын геометриялық фигуралар арқылы танытарлық рухани 

әдістер» 

 Бұлардан басқа математикаға тікелей немесе жанама қатысы бар көп 

деректер ғұламаның «Музыканың ұлы кітабы» атты еңбектерінде мол орын 

алған. Осы еңбектерді жеке-жеке қарастыра отырып Фарабидің аса көрнекті 

математик болғанын байқауға болады. 

 1. «Ғылымдар тізбегі» немесе «Ғылымдар классификациясы». 

Фараби өзінің «Ғылымдар тізбегі» немесе «Ғылымдар классификациясы» деп 

аталатын әйгілі еңбегінде математиканы жеті тарауға бөлді. Олар: арияметика, 

геометрия, оптика, астраномия, музыка, салмақ туралы ғылым (статика), әдіс 

туралы ғылым. 

 Фараби осы салалардың әрқайсысының өзіндік орнын анықтап, қысқаша 

мазмұнын тұжырымдайды. Бұл тұрғыда Фарабидің өзіне дейінгі 

математиктерден түбірлі екі өзгешелігі бар: біріншіден ол, математиканы жеке 

салаларға бөле отырып, оған жаңа салалар қосқан; екіншіден, егер грек 

математиктері математиканың практикалық қолданысын зерттеуді ғылым 

санатына қоспаса, әл-Фараби оның теориялық және практикалық баптарын 

бір-бірінен бөліп жармай бір ғылымның құрамды бөліктері ретінде қарайды. 

Мәселен, Фараби сан туралы ғылым-арифметиканы былай анықтайды: 

«арифметика - екі ғылымды біріктіреді: біріншісі-практикалық арифметика, 

екіншісі-теориялық арифметика» Әл-Фарабидің түсіндіруі бойынша 

арифметиканың негізгі ұғымы - сан болып табылады. Ол сан ұғымын оң нақты 

сан ұғымына дейін кеңейту туралы аса маңызды идея ұсынды. 

 Фарабидің осы еңбегіндегі тағы бір үлкен жаңалық - ол математиканың 

табиғаттағы заттардың ара-қатынастарын ашуға түбегейлі қолдану қабілетін, 

мүмкіндігін негіздеуі. Бұл үшін ол жуықтап болса да қазіргі қолданбалы 

математикаға сәйкес келетіндей математиканың жаңа саласы – «Әдіс туралы 

ғылымды» тағайындады. Бұл ғылым - математикалық қағидаларды табиғи 

және сезуге болатын денелерде әдейілеп қолдануға қажетті әдітер мен 

тетіктерді табу туралы ғылым. 

 3. «Евклидтің бірінші және бесінші кітаптарының қиын жерлеріне 

түсініктеме». Фараби ежелгі ұлы математигі Евклидтің ұлы еңбегі – 

«Негіздерді» түсіндіруге, сынауға арнайы еңбек жазған ғалым. Ол еңбек 

«Евклидтің бірінші және бесінші кітаптарының қиын жерлеріне түсініктеме» 

деп аталады.  

 Евклидтің «Негіздерінде» келтірілген анықтамалар, аксиомалар мен 

постулаттар, теоремалар жүйесінде, жалпы алғанда,  кемшіліктер бар екендігі 

бұрыннан-ақ айтылып жүрген.  Олар туралы Евклидтен кейін шыққан грек 

авторларының өздері де білген. Осы кемшіліктердің бірсыпырасын шығыс 
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ғалымдары арасынан алғаш рет дәл тауып түзетуге әрекет жасаушылардың 

бірі осы Фараби болды. 

 Фараби Евклидтің кітабының кіріспесінде келтірілген бірсыпыра басқа 

анықтамаларды да сынға алады, түсіндіреді, түзетеді. Оның пікірі бойынша 

Евклидтің нүктеге, түзу сызыққа, жазық бетке, жазық бұрышқа, дөңгелек 

бұрышқа берген анықтамаларында «шатақ пен ақау» бар. Фараби ол 

анықтамаларды түзетіп жаңа анықтамалармен ауыстырады. мәселен, 

Евклидтің анықтамасы бойынша нүкте - бөлігі болмайтын нәрсе. Бірақ ол 

кезде сандық бірлікті де осылай анықтайтын болған. Аристотель оларды бір-

бірінен ажырату үшін нүктенің кеңістікке белгілі бір орны болу шартын 

еңгізеді. Евклидтің бұл шартты елемей кетуі оның геометрияның ақиқат 

дүниемен, практика мәселелерімен ешбір байланысы жоқ деп санайтын 

идеалистік қате көзқарасынан шығып отыр. Жоғарыда Евклидтің пифагоршыл 

деп атауының бір себебі осында. Бұл тұрғыда Фараби аристотельдің 

материалистік көзқарасын дамытқан деп айтуға болады.  

 Евклидтің "Негіздерінің" бесінші кітабының кіріспесіндегі қиын 

жерлерге берген түсініктемелерінде Фараби үлестің, бөліктің, есенің 

анықтамаларын жөндеп жақсарта түседі. 

 Қорыта келгенде, Фараби Евклидтен көп үйреніп, оның «Негіздерін» өз 

заманына лайықтап қолдана білген. Алайда математиканы практикаға қолдану 

жөнінде ол Евклидтен көп озып кетеді. Фарабидің бұл жаңалығы оның 

методологиялық жағынан дұрыс көзқарасты басшылыққа алып, ғылыми жаңа 

әдістерді батыл қолдана білуінде жатыр. Ал оның Евклидтің «Негіздеріне» 

жазған түсініктемелерінде келсек, ол сөз жоқ. Евклидті жаңа қарқынмен терең 

зерттеуге күшті ықпал жасады деп айтуға толық негіз бар. Фараби мінсіз, 

кемшіліктсіз саналыпкелген Евклидтің бұл шығармасын сынау, түзету, өңдеу 

қажеттілігін айтып қана қоймай, оны қай бағытта сынау, өңдеу, түзету 

керектігін іс жүзінде көрсетіп, болашақ математиктердің назарын аударды. 

Фарабидің «Екінші Аристотель»  ретінде орасан зор беделін еске алсақ, 

Фарабидің Евклидті дамыту жөніндегі еңбектері ғылымды өркендетуге үлкен 

маңызы болған. Шынында Фарабиден кейін өмір сүрген оның шәкірттері 

саналатын Орта Азия математиктері Әбу Әли Ибн-Сина, Омар Хайям, 

Насыреддин ат-Туси т.б. Фарабидің ізімен Евклид «Негіздерінің» бірінші 

кітабына түсініктемелерінде Евклидтің бесінші постулатын дәлелдемекші 

болған. 

 4. «Табиғат сырын геометриялық фигуралар арқылы танытарлық 

рухани әдістер».  

 Фарабидің геометрия саласында, соның ішінде конструктивтік 

геометрия бағытында өшпес із қалдырған үлкен ғалым болғаны айқындалып 

отыр. Ол ғылым тарихынан өшпес орын алатын аса маңызды трактат жазып 

қалдырған. Әңгіме ғылымның жаңадан табылған саф алтындай 

геометириялық бір еңбегі жайлы болмақ. Бүл еңбек мың жылдай уақыт 

белгісіз болып келді. Ол туралы ешкім ешбір тілде қалам тартқан емес. Дүние 
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жүзінде бар араб қолжазбаларының тізімін жасаушы неміс ғалымы Карл 

Броккельман Фарабидің зерттеусіз қолжазба күйінде жатқан еңбегі туралы 

мағлүмат келтіре отырып, оның екі түрлі аты бар екенін айтады. Салыстырып 

зерттеп қарағанда Броккеяьманның бүл трактат жөніндегі анықтамасы 

бүтіндей ағат екен. Шынында да бүл енбек болып тіркеліп жүрген дербес екі 

шығарма болып шықты. Біріншісі Швецияда сақтаулы түрған қолжазба 

Фарабидің түгелдей геометрияға арналған көлемді трактаты екен. Ал 

Англияда сақтаулы екінші трактаттың қолжазбасының мазмұны, шынында 

балгерлікке, астрологияға келетін сияқгы. Фарабидін геометриялық 

шығармасына өзі қойған аты «Табиғат сырын геометриялық фигуралар 

арқылы танытарлық рухани әдістер» Мұндағы «рухани әдістер» 

математиканы практика жүзінде қолдануга мүмкіндік беретін айла-әрекеітерді 

білдіреді.  

 Әл-Фараби математикалық мағлұматтарды тіпті «Музыканың ұлы 

кітабында» келтірген. Біріншіден, бұл еңбекте Фараби арифметика пәніне 

жататын, бірақ музыка теориясында әртұрлі қолданыс табатын сандар 

қатынастарына, яғни бөлшектерге амалдар қолдану ережелерін тағайындайды. 

Ондай амалдар үшеу: қатынастарды қосу, бөлу және азайту. Осы амалдарды 

Фараби музыка теориясын жасауға қолданады. 

«Музыканың ұлы кітабында» музыка ғылымының әртүрлі мәселелерін 

шешу кезінде, ғұлама, элементар комбинаторикаға әкелетін көптеген есептер 

шешеді. Бұл табиғи нәрсе, өйткені музыка теориясының ең ақырғы көздеген 

мақсаты, сайып келгенде әртүрлі тондарды (нотоларды) интервалдарды, 

топтарды т.б. қосу арқылы мелодиялар, күйлер мен әуендер композициялау, 

шығару болып табылады. «Музыканың ұлы кітабында» математикадағы 

функция, функциялық тәуелдіктер ұғымына келетін мәселелер мен 

пайымдаулар кездеседі. Фарабидің қорытындысы бойынша тондар дыбысты 

туғызатын шектердің ұзындықтарына кері пропорционал болады. Бұл білетін 

өзара кері пропорционалдық функцияналдық тәуелділік. Функциялық 

мазмұнды мәселелер Фарабидің музыкалық түрлерді топқа бөлу, әуендердің 

қозғалысын, эволюциясын зерттеулерінде де мол ұшырасады. Бұл трактатта 

математикалық атомизмге тірелетін біраз ұғымдар бар. 

 Фарабидің логикалық трактатгарында қазіргі замандағы математикалық 

логиканыңда нышаны болғанын көрсететін мағлұматтар баршылық. Ол 

логиканы философиядан бөліп, оны математика, грамматика т.б. сияқты нақты 

дәл ғылым деп санап, зерттеуәдістерін анықтайды. Ғалымның пікірінше, 

логиканың мән-мәнісі белгісізден белгілеуге бастайтын ойлау процесінде 

жатыр, ол математика арқылы танылады және негізделеді. Зергтеушілер 

Фараби трактатында математикалық логиканың іргетастарының бірінен 

саналатын материалдық импликация теориясының бастамасы барекенін 

дәлелдеп отыр. Мұнда күрделі тұжырымдар, қорытындылар арасында 

мазмұнды байланыс сөз етіледі. Фарабидін логикалық, оның ішінде әсіресе 
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математикалық логика жөніндегі мүрасы, идеялары арнайы зергтеуді қажет 

етеді. 

 Қорыта айтқанда ұлы бабамыздың мұраларын зерттеу, игеру жолында 

ғұламаның өз заманындагы асқан математиктердің бірі болғандығын көреміз. 

Әл-Фараби арифметика, математикалық астрономия, логика, тригонометрия, 

конструктивті геометрия, музыка т.б. математиканың салаларымен 

айналысып, оларды алғаш рет теорияда жөне практикада қатар қолданған 

универсал математик. Фарабидің математикалық идеяларын, мұраларын Әбу-

л-Уафа, Ибн Сина, Бируни, Омар Хайям сияқты шығыс ғүламаларымен қатар 

Роджер Бэкон, Леонардо да Винчи тәрізді Европа ғалымдары да көп 

пайдаланған. Оның бізге қалдырған аса қүнды еңбектері бүгінгі күнге дейін 

маңызын жойған жоқ. 

 

Аннотация 

Ғылымдарды жіктеу барысында ойшыл математикаға да ерекше көңіл 

бөлген. Әл-Фарабидің ойынша математика ғылымы/әл-Та’алим/ жеті бөлімнен 

тұрады: арифметика, геометрия, оптика, астрономия, музыка, динамика, 

механика. Бұл бөлімдер табиғи ерекшеліктеріне байланысты теоретикалық 

және тәжірибелік деп тағы да бөлшектеніп кетеді. Жұлдыздар туралы 

ғылымды әл-Фараби астрология мен астрономия деп екіге бөледі. Мысалы әл-

Фараби астрономияны астрология/ілім адкам әл-нуим/және математикалық 

астрономия деп екіге бөледі. Астрология туралы елеулі ескертпелерін 

Астрологиядан шыққан ақиқат және жалған түйіндер /Ма иасуб уа ма 

лаиасуб мин илм Адкам әл-Нуим/атты трактатынан таба аламыз. Бұл еңбегінде 

автор өткенді тану, қазіргі жағдайды қадағалау я болмаса болашақты болжау 

мақсатындағы планеталардың қызметін зерттеген. Оған қоса ойшыл 

астрологтардың болжамдары үнемі ақиқат бола бермейді, әлемдегі 

құбылыстар кейде кездейсоқ себептермен де өзгерістерге ұшырай беретіндігін 

басып айтады. 

 

Аннотация 

В классификации наук, мыслящая математика была также подчеркнута. 

Согласно аль-Фараби, математическая наука аль-Таалима состоит из семи 

разделов: арифметика, геометрия, оптика, астрономия, музыка, динамика и 

механика. Эти разделы далее разбиты на теоретические и практические из-за 

их специфики. Аль-Фараби разделяет науку о звездах на астрологию и 

астрономию. Например, аль-Фараби делит астрономию на астрономию и 

математическую астрономию. Значительные примечания по астрологии 

можно найти в «Истинах и ложных узлах в астрологии» этой статье автор 

исследует функцию планет в распознавании прошлого, отслеживании текущей 

ситуации или предсказании будущего. В то же время предположения 

вдумчивых астрологов не всегда верны, но они также подчеркивают, что 

явления в мире иногда могут меняться случайным образом. 
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Әбу Насыр Әл-Фараби және физика ғылымы  

 

Жандарбекова Рахила Айтбековна 

Ордабасы ауданы, Қ. Сәтбаев атындағы ЖОМ 

 

Шығыстың ғұлама ойшылы, математик, астролог, музыка теоретигі, 

Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған Әбу Насыр Әл-Фараби 870 жылы 

Арыс өзенінің Сырдарияға барып құятын сағасындағы Фараб (қазіргі 

Түркістан облысы Отырар ауданы) қаласында дүниеге келді. Ғұлама 

ойшылдың толық аты-жөні – Әбу-Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммед Тархан 

ибн Ұзлағ Әл-Фараби. Әл-Фараби білімге деген құштарлығының арқасында 

Аристотельден кейінгі "екінші ұстаз" атанды. Ол 150-ге жуық философиялық 

және ғылыми трактаттар жазып қалдырды [2].Ғалым философия мен логика, 

саясат пен этика, музыка мен астрономияны зерттеді. Ғұлама ойшыл ғылымды 

2 топқа бөлген: 

Бірінші: теориялық ғылымдар. Бұл топқа жаратылыстану ғылымдары мен 

метафизиканы енгізген. 

Екінші: практикалық ғылымдар. Бұл топқа этика, кәләм (исламдағы өзекті 

тақырыптарын қамтыған ғылым саласы) ғылымдарын жатқызған.Әбу Наср 

Әл-Фараби өз заманындағы ғылымның барлық салаларынан, әсіресе, 

математика, астрономия, физика, жаратылыстану ғылымдарынан көп мұралар 

қалдырды. “Ғылымдар тізбегі” деген еңбегінде сол кездегі ғылымды үлкен-

үлкен бес салаға бөледі: 

 1) тіл білімі және оның тараулары;  

2) логика және оның тараулары; 

 3) математика және оның тараулары;  

4) физика және оның тараулары, метафизика және оның тараулары;  

5) азаматтық ғылым және оның тараулары, заң ғылымы және дін ғылымы. 

Жаратылыстану саласында жазған трактаттары да, бұл салаға қосқан 

жаңалықтары да қыруар. Физикалық құбылыстарды талдайтын еңбегі оннан 

асады. Оның таразы туралы, механизмдер туралы, оптика мен бос кеңістік 

(вакуум) туралы көптеген құнды тұжырымдары әлемге әйгілі. Ол механикаға 

математика мен геометрия әдістерін жан-жақты пайдаланды, тәжірибені 

логикалық терең ойлау нәтижелерімен ұштастырды. Астрономияда күн 

апогейі орнының тұрақты болмайтынын өз тәжірибесі арқылы бақылап 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D1%82%D1%96%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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анықтаған. Сәуленің таралуын геометриялық оптика заңдылықтарымен 

дәлелдеп береді. Сәуленің жиналу, сыну, тарау, шоғырлану заңдылықтарын 

геометриялық дәл әдістермен тапқан Әбу Насыр Әл-Фарабидің шұғыла 

туралы түсінігі Еуропа ғылымына 17 ғасырда ғана мәлім болды. Оны неміс 

астрономы И. Кеплер арабшадан аударып “фокус” атаған. Мұны Әбу Насыр 

Әл-Фараби сегіз ғасыр бұрын “күйдіру”, “оттық орын” мәнінен шығарған. Ол 

және өз қолымен ойыс айна, яғни парабола, линза жасап, бұларын ғылымда 

қолданған. 

Әбу Насыр Әл-Фараби ежелгі гректің ұлы астрономы Клавдий 

Птоломейдің еңбектерін түсіндіре, кемелдендіре отырып, өз тарапынан да 

теориялық (математикалық), практикалық мәні зор қорытындылар жасап, 

соны идеялар, пікірлер айтады. Мысалы, ол тарихта тұңғыш рет Шолпан 

планетасының Күннің бетін басып өтуін бақылайды, “Астрологиялық 

болжамдарда не дұрыс, не теріс” деп аталатын трактатында ғұлама ғылыми 

астрономияны, жұлдыздардың орны, түр-түсі, қозғалысы т.б. көрінерлік 

қасиеттеріне сүйеніп, жер бетіндегі оқиғалардың, адам өмірінің болашағын 

алдын-ала болжауға болады дейтін дүдәмал, күмәнді ғылымсымақты 

астрологиядан бөліп қарады[1]. 

Әл-Фараби өз заманындағы көрнекті физиктердің бірі болған. Фараби ең 

әуелі физиканың философиялық мәселелерімен көп шұғылданған: ол физика 

ғылымының пәнін анықтайды, материя және форма, кеңістік және уақыт, 

қозғалыс және тыныштық т.б. түбегейлі ұғымдар жөнінде құнды-құнды 

пікірлер айтқан. Фараби оптика, статика, механика сияқты математикаға 

жақын, туыс ғылымдар мәселелерімен көп шұғылданған, олардың пәнін, 

мазмұнын қайта қарап шыққан, математиканы табиғат құбылыстарын 

зерттеуге, практикада қолдануға ерекше мән берген. Фараби, әсіресе, 

физиканың музыкалық акустика саласы бойынша ірі жаңалықтар ашқан. Ол, 

мәселен, музыканың физикалық негіздері, тәжірибе мен бақылаудың музыка 

теориясын жасауда ролі, табиғи-музыкалық қабылдау т.б. мәселелерді терең 

зерттеген. Әсіресе, дыбыстың тегі, олардың таралуы, дыбыстың жоғарылығы 

және күші, музыкалық дыбыстардың ерекшелігі және оларға сандық 

сипаттама беру т.б. көптеген мәселелер жайлы сындарлы мағлұматтар, 

пайымдаулар айтқан. Фарабидің физикалық көзқарастары оның «Музыканың 

ұлы кітабы», «Вакуум туралы трактат», «Ғылымдар энциклопедиясы», 

«Физика негіздері» және басқа еңбектерінде қамтылған. Фарабидің аса 

көрнекті физикалық еңбектерінің біріне саналатын,осы кезге дейін жеткілікті 

түрде зерттелмей келген «Вакуум туралы трактаты-мен» таныстыра кетуді 

мақұл көрдім. Физика саласындағы Әбу Наср Әл-Фарабидің көрнекті еңбегі 

“Вакуум туралы” деп аталады. Мұнда ол вакуум жоқ екенін ежелгі гректерде 

сирек кездесетін тәжірибеге сүйенген логикалық қорытындылар арқылы 

дәлелдеуге тырысқан. Әбу Наср Әл-Фараби бұл еңбегінде вакуум мәселесінен 

басқа да физиканың әр түрлі мәселелерін қарастырып, сол кездегі ғылымның 

дәрежесіне сай өз шешімдерін дұрыс тапқан (дененің жылудан ұлғаюы не 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B
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кішіреюі, түсірілген кернеуге, қысымға байланысты ауа көлемінің ұлғаю 

немесе кішірею заңдылықтары, ауаға түсірілген кернеудің берілуі, 

т.б.)Кеңістік-ғылым мен философияның ең іргелі де дербес мәселелерінің бірі. 

Өйткені кеңістік ұғымы, материя ұғымымен тығыз байланысты. Міне, 

сондықтан жүздеген, мыңдаған жылдар бұрын-ақ материядан, тыс бос кеңістік 

бола ма немесе кеңістік әрқашанда материямен бірге сабақтас бола ма деген 

сауалдар болды. Осыдан барып «вакуум», яғни «бостық» мәселесі шыққан. 

Ертедегі Мысыр елінде, «табиғат бостықтан қорқады, сондықтан бостық жоқ» 

деп жорыған. Бұл мәселені ғылыми философиялық тұрғыдан шешуге 

тырысқандар ішіндегі ертедегі грек ғалымдары Демокрит пен Аристотельді 

атап айтуға болады. Бұл  екі ғұлама вакуумның, яғни бостықтың жаратылысы, 

бар-жоғы жайлы қарама-қарсы көзқараста тұрған. Вакуум мәселесі кейінірек, 

орта ғасырларда қайта көтерілді. Бұл тұста да, баяғы Демокрит пен 

Аристотельден басталған осы екі бағыт қайта сарапқа салынды[3]. Осы 

мәселеге арнап Фараби өзінің атақты еңбектерінің бірі «Вакуум» деген 

трактатын жазған. Фараби бұл еңбегінде вакуумның жоқ екендігін ертедегі 

гректерде сирек кездесетін тәсілмен, яғни эксперимент жасау жолымен, 

физика ғылымының сол кездегі жетістіктеріне, дұрыс логикалық ақыл-ой 

қорытындыға сүйене отырып дәлелдеуге ұмтылады. Фараби былай дейді: 

«Егер сору нәтижесінде ауаның үштен бірі шықты десек, онда үштен екі бөлігі 

ыдыста қалады, сөйтіп ыдыстың үштен бір бөлігі ауадан босайды. Бұдан кейін 

Фараби дененің ұлғаю, кішірею құбылыстарына тоқталады: «Заттардың ұлғаю 

және кішіреюінде де осы сияқты жағдай байқалады... Дененің мөлшерінін 

ұлғаюы екі түрлі жолмен жүзеге асады: 1) оған сыртқы жағынан басқа бір 

денені әкеліп қосу арқылы ұлғайтылады. Мұның мысалына қосып сығымдау 

арқылы бір дәнді екінші дәнге жабыстыруды алуға болады. Сонда бөліктерден 

тұратын жалпы көлем артады. Осы сияқты, араластыру және бөлшектеу 

арқылы да көлемді өзгертуге болады. Мысалы, егер арпа мен бидайды 

араластырса жалпы көлем ұлғаяды. Осы сияқты бір денені екінші денеден 

ажыратсақ зат кішірейеді. Бұл жерде денені араластыру немесе денеден жылы 

және суық бөлшектердің ажырауы салдарынан жылы дененің сууы, суық 

дененің жылуы сияқты құбылыс орын алып отыр. 2) Дененің мөлшерінің 

өзгеруі оған басқа бір бөліктің қосылуы немесе алынуы арқылы жүрмейді, 

өздігінен болады. Бұл қызу дененің температура-сы одан қызу бөлшектердің 

қосылуынсыз-ақ төмендеуі немесе артуы сияқты көптеген денелердің көлемі 

осы тәріздес ұлғаяды. Олардың мөлшері оған басқа бір шаманың қосылуынсыз 

немесе алынуынсыз-ақ өзгереді». Фараби былай дейді: «Мұндай дәлелдің 

қатарына ауаны жатқызуға болады, өйткені оның көлемі басқа көлемнің 

қосылуынсыз-ақ ұлғаяды. Ешнәрсенің қосылуынсыз-ақ судың температурасы 

өсіп, кему кезінде судың өзінің баяғы су қалпында қалатыны сияқты ауа да 

көлемі ұлғаю және кішірею кезінде баяғы ауа болып қалады». Бұл жерде 

әңгіме су мен ауаның массасы жайлы болып отыр. Әрі қарай ғалым: «Ауаның 

ұлғаюы мен кішіреюі табиғи немесе зорлау арқылы жүзеге асады. Мысалы, 
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тастың қозғалысын алайық. Ол табиғи түрде, яғни төмен қарай қозғала алады 

және күш қолдану арқылы жоғары қозғала алады, егер кернеу ала болса, өзінің 

табиғи қалпына, яғни төменге қайтып келеді. Ауа да осы сияқты. Егер оның 

көлемі зорлау арқылы ұлғайса, онда кернеу болып тұрғанда, бұл көлем 

сақталады. Кернеу қалай ада  болса, солай оның көлемі бұрынғы табиғи 

қалпына қайтып келеді»,-деп қорытындылайды[4] . Атынан көрініп тұрғандай 

Фараби бұл еңбегін ұстазы Аристотельдің атақты туындысы «Физиканы» 

өңдеп, түсіндіруге арнайды. Аристотельдің «Физикасы» сегіз кітаптан тұрады 

және ол біздің қазіргі физика ғылымына сай келмейді, оны табиғаттану 

философиясы деп қарастырған дұрыс. Мұнда Аристотель физиканың зерттеу 

объектісі, нысанасы қозғалыстағы денелер деп алып қозғалысқа қатысы бар 

мынадай проблемаларды зерттейді. Өзгерудің жалпы проблемасы, материя 

мәселесі, субстанциялар, қозғалыстың формалары т.б. «Физика,-деп жазады 

Әл-Фараби,-табиғи денелердің қайсысы жағдайға қарай анық болмыс екенін 

анықтай отырып, табиғи денелерді зерттейді; ол әр табиғи денеде оның 

нысаны мен субстанциясын, оның жаратушысы мен осы дененің, сондай-ақ 

акциден-циясының бар болу мақсатын зерттейді» [5]. Әл-Фараби жер 

бетіндегі және аспан, әлемдегі заттардың материалдық сипатта 

болатындығына күмән келтірмейді. Материалдық заттар мен денелер Фараби 

пікірінше алты түрге бөлінеді: 1. Аспан денелері; 2. Есті жануарлар (адамдар); 

3. Ессіз жануарлар; 4. Өсімдіктер; 5. Минералдар; 6. Төрт түпнегіз-от, су, ауа, 

жер[6]. Аристотель аспан денелері ерекше бір зат-эфирден тұрады деді. Ал, 

Әл-Фараби болса, аспан денелерінің ерекшелігін тек олардың құрылысынан 

көреді. Фарабидің бұл еңбегінің басты маңызы-Шығыс пен Батыс 

оқымыстыларына олардың механикалық көзқарастарын, білімдерін дамытуда 

ерекше қызмет атқарған Аристотель идеяларын тазалап, жөндеп жеткізу 

болды. Ол Аритотельдің «Физикасына» арналған ортағасыр Шығысындағы 

тұңғыш еңбек қана емес, Европа ғалымдарында да Аристотельдің 

механикалық қағидаларымен таныстырушы бірінші шығарма.  

Әл-Фарабидің тағы бір зерттеген тақырыбы-оптика. Фарабидің жіктеуі 

бойынша математикаға оптиканы да жатқызған. Бұл туралы ол былай дейді: 

«Оптикада геометрия тәріздес форма, шама, рет, тәртіп, орын, 115 теңдік, 

теңсіздік т.б. нарселерді қарастырады» [7]. Оптиканың мәні мен ақиқат, анық 

пен оның алдамшы көрінісінің парқы ажыратылады, қатаң дәлелдеу жолымен 

мұның себебі айқындалады, көзбен көруде кездесуі мүмкін болатын 

қателердің барлығы ескеріледі, одан құтылуға көмектесетін, яғни 

қарастырылып отырған нәрсенің мөлшері, формасы, орны, құрылысы, т.б. 

туралы ақиқатқа жеткізілетін әдіс айлалардың түрлері көрсетіледі.  

Әл-Фарабиді сонымен бірге аспан денелері қызықтырған. Әл-

Фарабидың астрономиядағы үлкен жаңалығы – ол Марстың жүру жолын 

мұқият зерттей келіп, оның дүркін-дүркін ауытқуын ашуы болды. Әл-Фараби 

- жұлдыздарға қарап, адамның және басқадай жер бетіндегі оқиғалардың 



244 

 

келешегін, тағдырын болжауға ұмтылған сәуегейліктің, балгерліктің жалған 

екенін ғылыми негізде дәлелдеп берген оқымысты.  

Астраномияның осы бөлігі ғана математикалық ғылымдардың қатарына 

жатады, ал қабілет – өнердің бір түрі; ол арқылы не болатынын адам 

болжамдай алады; мәселен, түс жору, құстың ұшуы бойынша жорамалдау, бал 

ашу т.б. қабілеттер». Жаратылыстану мен метафизика. Фарабидің анықтауы 

бойынша физика, яғни жаратылыстану – табиғат туралы, оның негізгі 

принциптері мен бөліктері жайлы, табиғи денелерге тән акциденциялар 

туралы, табиғи деректер мен элементтердің өзара әсері жайлы ғылым. Ал 

метафизика болмыстың жалпы принциптері мен категорияларын зерттейді. 

Әл-Фараби – педагогика тарихында алатын үлкен орны бар асқан дидакт 

методист, ғұлама болған адам.  

Әл-Фарабидің «Катагурийас» кітабы немесе «Категориялар» кітабында 

сан туралы пайымдаулар,дене беті, сапа, қатынас, уақыт, дененің орны, 

кеңістік, әрекетке ұшырау, форма, мөлшер деген ұғымдар кездеседі. Бұл 

ұғымдардың барлығы қазіргі уақытта физика пәнінде қолданатын терминдер. 

Сан туралы пайымдаулар-денелердің өлшем бірліктерінің мәні ретінде, 

қатынас-денелердің бір-біріне әсерлесуі, әрекетке ұшырау-диффузия 

құбылысы, форма-денелердің пішіні, мөлшер-көлем, өлшем бірліктерге 

сәйкес келеді. 

Қорыта келгенде «Ғылыммен айналыссам деген адамның ақыл-ойы – 

айқын, ерік-жігері - зор, тілек-мақсаты - ақиқат пен адалдыққа қызмет етуге 

талап жолында болуы шарт» дейді ойшыл. Сондықтан Әл-Фараби мұраларын 

оқу үйрену, зерттеу қоршаған дүниге деген сын көзқарасымызды қалып-

тастырып, жаңа серпін берері анық. Расында да, Әл-Фараби қазақ халқының 

ғана емес, жалпы мұсылман үмметіне, барша адамзатқа ортақ тұлға, ортақ 

мақтаныш! 

Аннотация 

Бұл баяндамада Әл-Фарабидің жаратылыстану ғылымдары, соның 

ішінде физика пәніне қатысты философиялық еңбектері қарастырылған. 

Әсіресе , физиканың механика, оптика, атомдық физика бөлімдері бойынша 

зерттелген еңбектері жөнінде жазылған. Әл-Фарабидің «Вакуум туралы 

трактат», «Музыканың ұлы кітабы»,«Ғылымдар тізбесі», «Категориялар» 

еңбектерінде материя, форма, әрекет, кеңістік пен уақыт, қозғалыс пен 

тыныштық, аспан денелері, мөлшер, көру, дене ұғымдары жан- жақты 

зерттеледі. Әл-Фарабидің  физиканың музыкалық акустика саласы бойынша 

ірі жаңалықтары,мәселен, музыканың физикалық негіздері, тәжірибе мен 

бақылаудың музыка теориясын жасауда ролі, табиғи-музыкалық қабылдау т.б. 

мәселелерді терең зерттеулері енген.  

Түйінді сөздер:физика, вакуум, материя, оптика, астрономия, кеңістік, уақыт. 

Ключевые слова: физика, вакуум, материя, оптика, астрономия, 

пространство, время. 
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Биылғы 2020 жыл еліміздің тарихы үшін маңызды атаулы күндерге бай. 

Төрткүл дүниеге танымал Әбу-Насыр Әл-Фараби бабамыздың 1150 жылдық 

мерейтойы - солардың ішіндегі ең елеулілерінің бірі. 

Әл-Фарабидің шығармашылық мұрасы орасан зор. Ойшыл екі жүзге 

жуық философиялық және ғылыми трактат жазып қалдырған. Ғұлама ғарышқа 

тән ғажап үйлестіктің жердегі тіршілікте де болуы керектігін пайымдап, 

қоғамның даму заңдылықтарын, болмыстың мәңгілік заңдарымен 

ұштастыруға ұмтылды. 

Әл-Фараби физиканың кейбір салаларына қатысты жазып қалдырған 

трактаттары бар екендігін атап өткіміз келеді. Әл-Фараби заманынан бері 

физика ғылымының ауқымында қарастырылатын астрономия ғылымы әлі де 

осы бағытта зерттеу нысанына айналып отыр. “Жұлдыздар үкімінде не – 

дұрыс, не – бұрыс”, “Птоломейдің Альмагесіне түсіндірме” атты ғылыми 

еңбектерінде астрономиялық идеялары мен оның тақырыптық алаңы туралы 

маңызды мәліметтер беріледі.  “Қазақ халқының философиялық мұрасы” атты 

кітапта Әл-Фараби астральдық идея ғылымының көптеген салаларын 

қамтығандығы да баян етіледі.  

Әл-Фараби өзінің  Жұлдыздар үкімінде не – дұрыс, не – бұрыс еңбегінде 

жердегі барлық істерді аспан денелерінің қандай да бір орналасқан орнынан 

шығаруға тырысатын астрологияны сынаған. Ғалым астрономиялық 

құбылыстарды физикалық әдістер арқылы зерттеуді ұсына отырып, ғылыми 

түсіндіру әдісін қолдануды ұсынады. Ал “Птоломейдің Альмагесіне 

түсіндірме” атты еңбегінде астрономиялық кестелерді 

құрастырудың  принципиалды теориялық негіздері туралы айтады. 

«Түсіндірмелерде» аспан шырақтарының координаттарын анықтаудың жаңа 

геометриялық-тригонометриялық әдістері қолданылады, планеталарды, 

https://kk.wikipedia.org/
https://www.topreferat.com/
http://fatua.kz/kz/post/view?id=244
https://sputniknews.kz/spravka/20191123/12106699/Al-Farabi-qazaq.html
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әсіресе, Марстың кері қайтқандағы қозғалысының сипаты анықталады. Әл-

Фарабидің зерттеулерінің осы жағына келетін болсақ, кейбір ғалымдар «оның 

осы теориялардың және Марстың қозғалысы туралы сипаттамасындағы 

бақылауларының соншалықты кенеттен айырылып кетуі дерегін айтпай өту 

мүмкін емес» [78] деген пікір айтады, өйткені Марстың бойлығындағы және 

радиус-векторларындағы осы ең ақырғы ауытқулар Кеплердің атақты 

зерттеулерінің арқасында /әл-Фарабиден кейін 700 жыл өткен соң/ 

планеталардың шынайы эллипстік қозғалыс теориясы шыққан қайнар 

көздердің бірі болғандығын ескертеді. Әл-Фарабидің ашқан бұл жаңалығы 

әлем туралы білімнің шарттылығы мен салыстырмалылығы туралы 

постулатына толық сәйкес келеді және оның табиғатты экспериментальді-

математикалық зерттеу туралы әдіснамалық нұсқауының жемістілігін 

көрсетеді. 

Қазіргі таңда адамзат баласының астрономия ғылымына қатысты 

қызығушылығы артып отырғаны жасырын емес. Жаңартылған білім 

мазмұнына сай жазылған  7 -сыныпқа арналған мектеп оқулығында Күннің 

Жер бетіндегі заттарға жылулық әсері де физиканың астрономия бөлімінде 

қарастырылады. Әл-Фараби жоғарыда аталған еңбектерінің бірінде 

физикалық астрономия, аспан денелері мен Жерді үш бағытта қарастырады: 

«Біріншіден, олардың формалары мен орнын бір-бірімен салыстырып 

зерттейді: олардың әлемдегі тәртібі, мөлшері, бір-бірінен қашықтығы, Жердің 

өз орнынан да, өз орнында да қозғалмайтындығы туралы. Екіншіден, аспан 

денелерінің қозғалыстарын зерттейді. Олардың санын, сонымен қатар ол 

қозғалыстардың дөңгелек бойымен болатынын, аспан шырақтары мен 

планеталар үшін ортақ емес қозғалыстар жайын, әрбір шырақтың өзіне ғана 

тән қозғалыстарды және ол қозғалыстардың түрлері мен бағыттарын, қандай 

шыраққа қандай бағыт сәйкес келетіндігін зерттейді. Физикалық астрономия 

әрбір шырақтың әрбір шоқжұлдыздағы орнын кез келген қозғалысқа қатысты 

анықтайды. Осы сияқты барлық аспан денелеріне және олардың әрқайсысына 

қатысты барлық нәрселерді қарастырады... Мысалы, Күн тұтылуы және 

Жердің әлемдегі орнына байланысты басқа құбылыстар /Ай тұтылуы т.б./, 

олардың саны, қалай және қашан болатындығы, қанша мезгілге 

созылатындығы; мәселен, аспан шырақтарының шығуы және батуы т.б. 

Үшіншіден,  математикалық астрономия Жердің мекенделген және 

мекенделмегендігі тұрғысынан зерттейді, мекенделген бөлігінің шамасы 

анықталады, үлкен бөліктер климаттардың  /территория/ саны көрсетіледі, сол 

климаттарға сәйкес мекенді пункттер тізімі келтіріледі, олардың орны мен реті 

сипатталады..., күн мен түннің ұзақтығы және олардың өзгеруі т.б. Осының 

барлығы астрономия ғылымына жатады» (91.63-64). «Физика» сөздің ғылыми 

мағынасын байытуда тарихта «екінші ұстаз» атанған біздің ұлы бабамыз-Әбу 

Насыр әл-Фарабидің еңбегі зор. Ойшыл физика мен астрономияға да, 

ғылымның басқа салаларының қалыптасуына да зор үлес қосты. Әл-Фараби 

болса бұл бағытты одан әрі кеңейте түседі, оның еңбектерінің Птоломей 
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жазғандарынан ерекшелігі планеталар қозғалысына байланысты 

айырмашылықтар, «аспан шырақтарында астрономиялық сияқты 

математикалық та ортақ нәрселер кездеседі» деген. [8,9] Птоломейдің 

құрастырған кестелерінің құрылу әдісін түсіндірген. Егер Птоломей Жердің 

ешқандай айналысқа түспейтіндігін дәлелдесе, Әбу Наср Физикасында Жер өз 

орнында ешқандай қозғалысқа ұшырамайды деп ой айтқан. Әл-Бируни де бұл 

жерде Канон Масудасында Жердің өз кіндігін айналмайтыны туралы 

пікірлерін ұсынған. Бұдан шығатын қорытынды үш ойшыл да Птоломейдің 

геоорталық жүйесіне иек артқан. Олардың ойынша Жер қозғалмайтын әлем 

орталығы, тек басқа аспан  шырақтары ғана оны айналып жүреді деген 

тұжырымға тоқталған. Бірақ Фараби аспан денелеріне байланысты ойларына 

күмәндана қарапты, өзінің әлемдік үйлесімдікті түсінуі музыканы түсінгені 

сияқты кемел еместігін айтыпты. Бұл шығармада сонымен бірге көкжиек 

доғасы, полюстер биіктігі, күн мен түннің теңесуі, күннің ұзаруы мен 

қысқаруы мәселелері кеңінен талқыланған. Ойшыл жағрафиялық климатқа 

байланысты елдердің орналасу тәртібіне де мән береді. Ең ақиқаты әл-

Фарабидің келтірген мысалдары.  

 Физиканың оптика бөлімінде  нәрсенің көзге көрінген қалпы, яғни 

сондай болып көрінген нәрсе мен  ақиқатында тап сондай нәрсе арасында 

айырмашылық ажыратылады. Көз жанары ауған және көретін нәрселердің бәрі 

ауадан немесе көз жанарымыз бен көзіміз түскен нәрсенің арасында 

орналасқан мөлдір нәрседен өтетін сәулелердің арқасында көреді.  

Біз 8-ші сыныпта  сәулелердің мөлдір денелерден өтіп , көзбен көрілетін 

нәрсеге түсетін сәулелер түзу, немесе ауытқып кететін, немесе шағылысқан, 

немесе сынық сәулелер болып табылады.  

Түзу сәулелер – бұлар көз жанарынан шыққан соң, көзден түзу бағытта 

тарайтын, тарап өтіп барып жоғалатын сәуле. 

Ауытқып кететін сәулелер  - бұлар көз жанарынан шыға отырып, таралу 

барысында  өзі жолында түзу тарауға кедергі жасайтын  айнаға кездесіп, соның 

әсерінен айнаның бір шетіне қарай қисық бұрылатын сәуле; сонан соң ол 

айнаның бұрған жағынан бақылаушыға барып жеткенге дейін аралықта 

таралады. 

Сынық сәулелер – бұлар айнаға жеткен соң, айнадан кері көз жанарынан 

шыға осы сәуле шыққан бақылаушыға қарай қайта оралып, бақылаушының бір 

жағына қарай бұрылып, оның арт жағындағы немесе сол жағындағы немесе 

оның жоғарғы жағындағы  басқа бір кез келген затқа түсетін сәулелер, 

мұндайда адам өзінің арт жағындағы немесе басқа бір жағындағы затты көреді. 

Шағылысқан сәулелер – бұлар ең алғаш шыққан бағытының бойымен 

айнадан қайта оралып, көз жанарынан осы сәулелер шыққан бақылаушының 

денесіне кайта оралатын сәулелер, адам өзі  тағы көреді.  

Салмақтар туралы ғылымға келсек, ол салмақтарға қатысты екі саланы 

қамтиды. 
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1) Салмақтарды қарастырғанда, соның мөлшерінің  белгіленуіне қарай 

зерртеу 

2) Бұл - ауыр нарселерді көтеретін және оларды бір орыннан екінші орынға 

ауыстыратын аспаптар туралы ілім. 

     Біз тоғызыншы сыныпта дене салмағы, салмақсыздық, асқын салмақ, дене 

салмағының артуы және кемуі деген физикалық ұғымдарға түсінік береміз. 

Егер дене тірекпен бірге еркін түсу үдеуімен бір бағытта қозғалса, онда оның 

салмағы  тыныштықтағы дененің салмағынан аз болады.Ғарышкерлер ғарыш 

стансасында  салмақсыздық күй кешеді. Себебі салмақсыздық күйінде 

ғарышкердің салмағы нольге тең, ал ауырлық күші нольге тең емес. 

Шығыстың ұлы ойшылының шығармашылық мұрасына деген қызығушылық 

бүкіл әлемде және Қазақстанда да толассыз артып келеді. Жастар – ел 

болашағы. Шығыс әміршілерінің бірі  Әл-Фарабиден: «Уа, Ұстаз, менің 

мемлекетімнің болашағы қандай күйде болмақ?» деп сұрағанда.  

Әл-Фараби: «Еліңнің болашағын білгің келсе, маған жастарыңды көрсет, 

сонан соң айтып берейін» деген екен. Осы ретте Әл-Фарабидің адамгершілік 

құндылықтары арқылы тәрбиелеу ісі қоғамды  ізгілендіруге жастарға септігін 

тигізері анық деп білемін. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада Әл-Фараби еңбектеріндегі теориялық тұжырымдамалар 

мектеп бағдарламасында көрініс берілетіндігі жайлы айтылады. Әл-Фараби 

екі жүзге жуық философиялық және ғылыми тракт жазып қалдырған. Ғұлама 

ғарышқа тән ғажап үйлестіктің жердегі тіршілікте де болуы керектігін 

пайымдап, қоғамның даму заңдылықтарын, болмыстың мәңгілік заңдарымен 

ұштастыруға ұмтылды. Әл-Фараби физиканың барлық бөлімдерінде өз 

трактаттарын жазып кеткен. Физиканың оптика бөлімінде  нәрсенің көзге 

көрінген қалпы, яғни сондай болып көрінген нәрсе мен  ақиқатында тап сондай 

нәрсе арасында айырмашылық барын ажыратып көрсеткен. 

Аннотация 

В научные работе широко освещены как теоретичиские концепции  Аль-

Фараби рассматриваются в школьный программе. Творческое наследие Аль-

Фараби очень богото. Титан мысли оставил за собой около 200 философских 

и научных трактатов. В своих работах он старается показать гармоничность 

вселенный, сплетая с развитием общественности и закономерностями быта. 

Аль-Фараби  во всех трактатах системно показал  разделы  физики. Например,  

в разделе «Оптика» показаны как при слабом освещении зрачки расширяются.   

Түйін сөздер:  аспан шырақтары,жұлдыздар,салмақ,салмақсыздық,сәуле 

Ключевые слова: небесные свечи, звезды, весы, невесомость, луч 
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Фараби энциклопедиясы - жаратылыстану 

ғылымдарының негізі 

 

Самбетова Гүлсара., Түкібай Гүлдана 

Түркістан қаласы, Нұртас Оңдасынов атындағы мамандандырылған                             

мектеп-интернаты 

 

 Жаратылыс сырын тану мен ұғуға деген адам баласының ұмтылысын, 

оның сол жолда атқарған ұлы істерін санамалап айтып тауысу мүмкін емес. 

Әсіресе, орта ғасырлардағы  ғылым мен өнерді өркендетудегі шығыс елдерінің 

үлесі тіпті зор екендігін баса айтуға тиіспіз. Ғылым мен мәдениеттің барша 

саласында мәңгі өшпес мұра қалдырған ертедегі грек ғалымдарының өздерін 

бұрынғы өткен шығыс ғұламаларының шәкірттері деп санауы біздің шығыс 

өркениетіне деген көзқарасымызды жаңа арнаға бұрды.  

 500 жылдан астам уақыт бойы мұсылмандық мәдени өрлеу дәуірінің,   

Шығыс Ренессансының ықпалы адамзат өркениетінің мүлдем жаңа кезеңінің 

бастамасы болғандығын ешкім жоққа шығара алмайды. Оның Әл-Кинди,               

Әл-Фараби, Ибн-Сина, Фирдауси, Жүсіп Баласағұн, Қожа Ахмет Иассауи, 

Омар Хаям сияқты өкілдерінің рухани мұрасын меңгермей, қазір мәдениетті 

адам деп саналудың өзі қиын.  

 Әл-Фараби Аристотель еңбектерінің комментаторы (түсіндірушісі) ретінде 

танылып, Аристотель бірінші ұстаз болса, Әл-Фараби «екінші ұстаз» деп 

бағаланды. Алайда «бірінші ұстаз», «екінші ұстаз» деген теңеулер 

ғалымдардың ғылымды игеру деңгейіне емес, олардың өмір сүрген кезеңін 

ескергендіктен берілген баға деп түсінген жөн деп ойлаймыз.   Осы күнге 

жеткен деректердің бірінде Аристотельге тиесілі «Метафизика» атты еңбекті 

атақты Әбу Әли Ибн Синаның  қырық рет оқыса да түсінбегендігі жайлы 

мәлімет кездеседі. Бірде ғалым Бұқардың базарын аралап жүріп, Фарабидің 

осы еңбек туралы жазған кітабын кездейсоқ қолға түсіреді. Осы еңбекті 

оқыған соң ғана оның Аристотель ғылымына бойлауға мүмкіндік алғандығы 

айтылған екен.    

 Фараби ғылымды өзінің асқан табандылығы мен зор ықыласының 

арқасында игерді. Ізденіс жолында ұстаздық еткен тұлғалардың болғандығы 

даусыз, алайда ғалымның өз бетінше жүргізген зерттеулері кейінгі ұрпаққа 

өнеге боларлық деңгейде болатын. Фарабидің туған елі мен жеріне деген 
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шексіз сүйіспеншілігі де оның ғылымдағы ұлы жетістіктеріне арқау болды 

деген ой түйеміз.     

 Маймонидтің (орта ғасырлардағы еврей философы) айтуынша, Фараби 

еңбектерінің орта ғасырлардағы еврей ойының дамуы үшін үлкен маңызы 

болған.  

 Орта ғасырлар заманында әр түрлі үлгіде жазылған көптеген 

энциклопедиялар дүниеге келе бастады. Әл-Фараби де өзінің ең атақты 

«Ғылымдар энциклопедиясы» деген трактатын жазды. Фарабидің 

энциклопедиясының ғылым тарихында алатын орны ерекше. Фарабидің 

трактаты «Ғылымдар энциклопедиясы», «Ғылымдар реті», «Ғылымдар 

классификациясы» аттарымен Шығыс пен Батыс елдерінде өте ертеден-ақ 

мәлім болып, одан көп ғұламалар тәлім алып, аталмыш еңбек ХІІ ғасырда 

арабшадан латын тіліне екі рет аударылды.  

 Қазақстан республикасы Ғылым академиясының философия және право 

институты жанынан құрылған Фарабитану тобы Фарабидің 

«Энциклопедиясын» арабша нұсқасынан тұңғыш рет орыс және қазақ тіліне 

аударды. Фараби трактатқа жазған кіріспесінде бұл еңбекті жазу мақсатын 

былай деп түсіндіреді: «Бұл кітапта біз белгілі ғылымдардың әрқайсысын                  

дара-дара саралап, мазмұнын толық баяндауды көздедік, сонымен қатар ол 

ғылымдардың бөліктері болса, оларды да атап, мазмұнын келтірмекшіміз». 

Кітап бес тараудан тұрады.  

1) Тілі білімі және оның тараулары 

2) Логика және оның тараулары  

3) Математика, геометрия, оптика, математикалық астрономия, статика, 

механика 

4) Физика және оның тараулары, метафизика және оның тараулары 

5) Азаматтық ғылым және оның тараулары, заң ғылымы 

Зерттеу еңбекте қамтылған мәселенің барлығы да пайдалы, өйткені               

кімде-кім осы ғылымдардың кейбіреуін терең зерттеп үйренбекші болса, ол 

құрғақ жоба, соқыр сезіммен емес, білікті және саналы түрде алдын ала нені, 

не үшін үйренбекші екендігін, одан қандай пайда алатынын біліп отырады. 

Фарабидің «Ғылымдар энциклопедиясы» ғылым жайлы танымды кеңейтіп, 

ізденісті тереңдетуге ғана қызмет етіп қоймай, сол замандағы ғылым деңгейін 

бағалауға да үлкен мүмкіндік береді. Фараби энциклопедиясында математика 

мен геометрия ғылымдарына көп орын берілген. Фарабидің жіктеуінде оптика 

матиматика ғылымы ауқымында қарастырылған.  Фараби пікірінше,  оптика 

да геометрия тәріздес форма, шама, рет, тәртіп, орын, теңдік, теңсіздік тәрізді 

ұғымдарды  қарастырады. Оптиканың жәрдемімен ақиқат, анық пен оның 

алдамшы көрінісінің парқы ажыратылады, қатаң дәлелдеу жолымен себебі 

айқындалады, көзбен көруде кездесуі мүмкін қателердің барлығы ескеріледі, 

одан құтылуға көмектесетін, яғни қарастырылып отырған нәрсенің мөлшері, 

формасы, орны, құрылысы туралы ақиқатқа жеткізетін әдіс-амалдардың 

түрлері сараланады. 
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 Фарабидің оптикасы, қазіргі тілмен айтқанда, геометриялық оптикаға 

жатады. Геометриялық оптика дегеніміз-жарықтың табиғатын қарастырмай, 

оның тек таралуын ғана зерттейтін оптиканың бөлімі. Геометриялық 

оптиканың негізгі түсініктерінің бірі-жарық сәулесі. Геометриялық оптиканың 

заңдары Фараби еңбектерінің жарық сәулелеріне жүргізген алғашқы 

эксперименттері арқылы ашылған. Фараби ежелгі грек физиктерінің сәуле 

адам көзінен шығады деген көзқарастарын теріске шығарып, сәуле болу үшін 

жарық көзі болу керек екендігін дәлелдейді. 

 Геометриялық оптикада жарықтың таралуын түсіндіретін негізгі төрт заң 

бар: 

1) Жарықтың түзу сызық бойымен таралуы; 

2) Жарықтың тәуелсіз таралу заңы: жарық сәулелері кездескенде бір-бірінің 

әрі қарай таралуына әсер етпейді; 

3) Жарықтың шағылу заңы; 

4) Жарықтың сыну заңы 

 Фараби энциклопедиясында осы жарықтың таралу заңдарын былай 

түсіндіреді: көрінетін, байқалатын нәрселердің барлығы ауа немесе басқа бір 

мөлдір зат арқылы өтіп, көзді көрінетін нәрсемен байланыстыратын сәулелер 

арқылы жүзеге асады. Бұл сәулелер түзу сызықты, аударушы, шағылысушы, 

және сынушы сәулелер болып бөлінеді. Түзу сызықты сәулелер-көзден 

шыққаннан кейін ғайып болғанша көру бағытымен таралады делінген.  

 Фарабидің астрономияны да математика аясында қарастырады. 

«Астрономия деген бір атпен екі ғылымды түсінеміз» - дейді ғалым. Олардың 

біреуі-жұлдызнама. Бұл ғылым жұлдыздарға қарап болашақта не болатынын, 

қазір  не болып жатқанын және өткенде болып өткен  оқиғаларды болжауға 

арналған. 

 Екіншісі–математикалық астрономия. Фараби былай дейді: 

«Математикалық астрономия аспан денелері мен жерді үш бағытта 

қарастырады. Біріншіден, олардың формалары мен орнын бір-бірімен 

салыстырып зерттейді. Екіншіден, аспан денелерінің қозғалысын зерттейді. 

Олардың санын, денелердің дөңгелек бойымен қозғалатын, аспан шырақтары 

мен планеталар үшін ортақ емес қозғалыстар жайын, әрбір шырақтың өзіне тән 

қозғалыстары, бағыттарын зерттейді, жалпы айтқанда, олардың 

қозғалыстарынан және олардың жерге қатысты қозғалыстарынан шығатын 

барлық нәрселер қарастырылады. Мысалы: Күн тұтылуы, Ай тұтылуы, аспан 

шырақтарының шығуы және батуы. Жұлдыздар бойынша бағдар жасау 

астрономия деп аталады Теңіз саяхатшылары бағдар жасау үшін аспанның 

жұлдызды картасын пайдаланған. Бүгінгі күнде де астроновигация өзінің 

қажеттілігін жоғалтқан жоқ. Әуе қатынасында, теңізде жүзуде,  ғарышқа 

ұшуда, тіпті саяхат жасауда да оның пайдасы бар. 

 Авиацияда, теңізде жүзу мен ғарышта  кеменің бағыты мен орнын анықтау 

үшін қолданылатын жұлдыздар-навигациялық жұлдыздар деп аталады. 

Навигациялық шоқ жұлдыздар саны 20-дан астам. ХХІ ғасыр - Жер 
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орбитасында ғарыштық телескоптар мен құралдар қолданатын ғасыр.                      

ХХІ ғасыр-адамзаттың әлем тұңғиығына ғарыш кемесімен саяхат жасауға 

мүмкіндік алған ғасыры. 

 Әлемге саяхат жасағанда бағыт беретін- тек қана жұлдыздар. Қазақтар өз 

тіршілігін аспанмен байланыстырып, дала астрономиясын меңгерген. Әр 

шоқжұлдыздың орналасуына қарай жыл мезгілін, уақытты анықтап, ауа 

райын, егін салатын мезгілді, аңшылық белгілерін болжап отырған. Фараби 

энциклопедиясының математикалық астрономияға қатысты үшінші 

бағытында осы құбылыстар жайлы айтылады: күн мен түннің ұзақтығы, 

ауысуы, шығуы мен батуы. Осының барлығы астрономия ғылымының зерттеу 

еншісіне тиесілі.   

 Фараби ежелгі гректердің ізімен музыка туралы ғылымды да математика 

ғылымының ауқымына кірігізеді. Мұның  негізгі себептерінің бірі тон, 

интервал, ырғақ тәріздес музыка теориясының негізгі ұғымдарын 

математикалық жолмен өрнектеуге болатындығында деп білу керек. Физика 

курсының толқындар тарауында «Дыбыс, дыбыстық сипаттамалары» 

тақырыбында дыбысты сипаттау үшін оны қабылдауға байланысты дыбыс 

қаттылығы, тонның биіктігі, тембр сияқты физикалық шамалар енгізілді. 

Дыбыс қаттылығының деңгейін өлшеу үшін логарифмдік шкала бекітілген. 

16Гц-тен 20000 Гц-ке дейінгі адамдар қабылдайтын дыбыстар диапазоны 0-

ден 140дБ дейінгі логарифизін шкала бекітілген. Децибел (дБ) 1847-1922 

жылдары өмір сүрген телефонды ойлап тапқан американдық өнертапқыш 

А.Бельдің  құрметіне Бел (Б) деп белгіленген. 

    Фарабидің музыка жөніндегі  мұрасы өте бай. Фарабидің  аса үлкен 

музыкант, тамаша орындаушы болғаны мәлім. Фараби  дыбыс және оның 

таралуы жөніндегі кейбір ой-пікірлері осы күнгі физикада қабылданған 

мағлұматтарға негіз болып жүргендігін айта кеткен жөн. Мәселен, «өзара  әсер 

еткен екі дененің арасындағы ауа тығыздала түсетіндіктен дыбыс шығады. 

Ауаның әрбір бөлшектері басқа бөлшектерін қозғалысқа келтіретіндіктен, бұл 

тербеліс ақырында қозғала келе құлақ жарғағына беріледі. Ал есту органы оны 

дыбыс түрінде қабылдайды. Есту органы дыбысты  әртүрлі естиді, ол оның 

дыбыс көзінен алыс-жақындығына байланысты»-деп түсіндіреді. Фарабидің  

пікірінше, дыбыс- сапасы жағынан жоғарылық, күш және  басқа қасиеттерімен 

анықталатын объективті құбылыс. Дыбыстың тағы да бір маңызды 

сипаттамасы оның бояуы немесе музыка терминімен айтқанда оның тембрі 

болып табылады.  

 Тембр- адамның даусына немесе аспаптың үніне өзіндік бояу беретін 

дыбыстың сапасы. Фарабидің пікірінше, музыканың  ғылыми іргетасы 

тәжірибе-бақылау мен физика-математика  ғылымдарының қағидаларынан 

тұрады, ал оның негізгі мақсаты адамның эстетикалық мұқтаждығын 

қанағаттандыруға тиісті, оның бір ұшы поэзияға тіреледі, өйткені поэтикалық 

тіл мен музыканың әсерлілігі, эффектісі күшейе түседі, яғни музыка ғылым 

ретінде математикаға жақын тұрса, өнер ретінде поэзияға туыстас. 
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 Фараби энциклопедиясындағы келесі ғылым салмақ туралы (статика)  

ғылым. Фараби теориясы бойынша  статика екі бөлімнен тұрады. 

 Бірінші таразы туралы ілім. Бұл ілім әр түрлі заттар мен денелердің 

меншікті салмағын табу әдістерін қарастырады. 

 Екінші- механизмдер туралы ілім. Бұл ілім рычаг, блог, шыны, винть, сына 

тәріздес жай механизм, машиналардың жұмыс істеу принципін, қарастырады. 

 Айлакерлік (механика) туралы ғылым. Фараби бұл ғылымның  пәні мен 

мазмұны  жайлы былай дейді. «Айлакерлік туралы ғылым математикалық 

ғылымдарда талқылау мен дәлелдеулер арқылы табылған нәрселердің  

барлығын табиғи денелерге  қалай сәйкестендіріп жүзеге асыруға 

болатындығы жайлы ілім. Айлакерлік туралы ғылымдардың барлығында, 

шындығында да, сызықтар, жазықтықтар, геометриялық денелер, сандар, тағы 

басқа табиғи денелерден дерексіз бөлініп алынып қарастырылады. Көптеген 

геометриялық айлакерлік ғылымдар да болады. Бұған құрылыс  әдістері, әр 

түрлі денелерді өлшеу әдістері, астрономиялық және музыкалық аспаптар 

жасау, садақ және басқа қару-жарақ әдістері жатады. «Айлакерлік» грек тіліне 

аударғанда  «Механика» деген мағына береді. 

Фараби архитектура, астрономиялық,  музыкалық, оптикалық және басқа да 

аспаптар жасаудың математикалық негіздерін аса зор данышпандықпен 

болжап отыр.  

 Фараби зерттеуі  бойынша физика, яғни жаратылыстану –табиғат  туралы, 

оның негізгі принциптері мен бөліктері жайлы, табиғи денелерге тән акци 

денекциялар туралы, табиғи денелер мен элементтердің өзара қатысы мен 

өзара әсері жайлы ғылым. 

 Әл-Фараби  өзінің трактаттарын сол замандағы рухани-ғылыми құрал 

саналған араб тілінде жазғанымен, өз Отанының ғасырлар бойы қалыптасқан 

мәдениетінен әрқашан нұр алып отырған. Фарабидің ұлылығы - ирандық, 

үнділік және антикалық мәдениеттерді оның өз Отанының мәдени көңіл 

қалпына ұштастыра білуінде. 

 Жалпы алғанда, ойымызды Әл-Фарабиді жаратылыстану ғылымдары мен 

техниканы математикаландыру тарихындағы ұлы тұлға деген тұжырыммен 

аяқтағымыз келеді.  

Аңдатпа 

 Бұл баяндамада ұлы ғалым Әл-Фарабидің теориялық зерттеу еңбектерінің 

Шығыс пен Батыс елдерінде үлкен танымдылыққа ие болғандығы жайлы 

айтылады. Ғалым еңбектерінің Батыстық ғылымның өркендеуіне де зор 

ықпал болғандығы нақты мысалдар негізінде дәлелденеді. Әл-Фарабидің 

математика, физика, астрономия, музыка т.б секілді ғылым салаларына 

қатысты теориялық тұжырымдамаларының маңызы бүгінгі білім жүйесіндегі  

қолданысы арқылы да дәлелденді. 

 

Аннотация 
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 В данном докладе говарится о широкой известности теоретических 

исследований великого ученого Аль-Фараби среди народов Востока и Запада 

на конкретных примерах доказывается мысль о влиянии трудов ученого на 

развития науки Запада. Пирменение в современной системе образования 

теоретических выводов Аль-Фараби в области физики, астрономии и других 

наук доказывает их актуальность. 

Түйінді сөздер: Әл-Фараби энциклопедиясы, геометриялық оптика, 

математикалық астрономия, дыбыс сипаттамалары, тембр, айлакерлік туралы 

ғылым. 

Ключевые слова: энциклопедия Аль-Фараби, геометрическая оптика, 

математическая астрономия, характеристика звуков, тембр, наука о ловкости 

(механика). 
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Әл-Муалим ас-Сани, яғни Екінші Ұстаз деген атпен танымал Әбу Наср 

әл-Фараби   грек ғылымы мен ислам идеясы арасындағы насихаттаушы тұлға 

ретінде фәлсафа тарихында үлкен орын алады. Аристотельдік логика 

тарихында маңызды рөлге ие болып, латын тіліне Аристотель еңбектерін 

аударған Рим консулы Боэтиус /525 ж.қ.б./ пен Батыс 

Еуропадағы Абелард /1141 ж.қ.б./ тұлғаларынан алға кетті десек 

қателеспейміз. Өзінің ұстазы деп мойындаған әл-Киндидің өзі /866 ж.қ.б./ 

оншалықты көп еңбек мұрағаттай алмады. Әбу Якуб әл-Кинди асторономия 

мен исхологияның, физика мен метафизиканың негізін салған. Дегенмен, 

кейбір деректерге жүгінетін болсақ, ойшыл туындылары шашыраңқы, бір 

жүйелі емес, кеміс кеткен тұстары көп, көптеген маңызды мәліметтерге 

тоқталмаған. Ал әр-Рази /925 ж.қ.б./ болса Платонды ерекше құрметтеп, оның 

бүкіл шығармашылығына таңданыспен қараса да, фәлсафа мен дінді 

алшақтатуға әрекет жасаған. Исламдағы ең үлкен сектант ретінде танымал 

болған ойшыл ресми діни көзқарасты бес принциппен – жаратушы, жан, 

материя, кеңістік және уақыт деп алмастырады. Әбу Насыр Әл-Фараби-
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Аристотельден кейінгі ойшыл, кемеңгер философ. Ертеде және орта ғасыр да 

философиялық және медициналық білім бірімен-бірі тығыз байланысты 

болған. Әл-Фарабидің медицина ғылымдарының теориялық мәселелерін терең 

білгендігі оның еңбектерінен белгілі. Әл-Фараби өмір сүрген заманда 

жаратылыстану ғылымының дамыған саласының бірі медицина болды. 

«Физика - табиғи денелердің қайсысы жағдайға қарай анық болмыс екенін 

анықтай отырып, табиғи денелерді зерттейді; ол әр табиғи денеде оның 

нысаны мен субстанциясын, оның жаратушысы мен осы дененің, сондай-ақ, 

оның акциденциясының бар болу мақсатын зерттейді, - дейді әл-Фараби. 

Физика олардың мәнін; олардың ішінде әрекет ететін заттарды; бұл 

акциденциялардың әрекет ету мақсатын зерттейді. Бұл ғылым табиғи 

денелердің негіздері мен олардың акциденцияларының негіздерін береді». 

Жалпы тарихта Фарабиді физик деп те атауға болады. Алайда бұған дәлел 

болатын еңбектері жоқтың қасы. Кейбіреулері жоғалып кеткен. Ең бір ауыз 

толтырып айтатынымыз Вакуум деген туындысы. Аталмыш шығармада 

кеңістік мәселесі, оның материямен тығыз байланысы яки кеңістік пен 

материяның сабақтастығы болмаса бейтараптығы ұғымына байланысты 

бостық немесе вакуум мәселесі туындаған. «Табиғат бостықтан қорқады, 

сондықтан бостық жоқ» деген ежелгі даналардың ұғымын философиялық 

тұрғыда зерттейді, Демокрит пен Аристотель зерттеулеріне иек артады. 

Демокрит атомдар өмір сүретін бос кеңістік бар десе, Аристотель табиғатта 

вакуум жоқ деген қағиданы ұсынған. Бұл мәселе біраз ойшылдардың дау-

дамайына ұшырап, ақыр соңында мутакаллимдер яғни діншіл философтар 

вакуум бар деп болжаса, Әбу Наср Аристотель пайымымен үндес болып 

келетін, бостық жоқ деген өзінің шебер мұратын алға тартады. Вакуум деген 

трактатында осы мәселелер жан-жақты қарастырылып,  «материядан мүлдем 

бос кеңістік, яғни абсолют бостық жоқ, бірақ ол материяның жаратылысы бізге 

белгісіз дейді. Тағы бір пікірі, «ол салыстырмалы түрде бостықтың болуы 

мүмкін екенін аңғартады, бірақ ол шын мәніндегі абсолют бостық емес, ауасы 

сиретілген кеңістік дегенді дәлелдейді. Фараби ең алдымен барлық 

мәселелерді кең қарастырып, талдау жасап көреді. Мысалы, олар тесігі 

симметриялы имек ыдысты төмен қаратып суға төңкереді де, қайта көтереді, 

бұл кезде ыдысқа су кірмейді. Өйткені бұл кезде ауа бар, бостық жоқ, 

сондықтан да су кірмейді. Ал ыдыстың ауасын сорып алып, суға төңкерсе 

ыдыс суға толады. Олай болса, сорылып алынған ауаның орны абсолют бос 

қалады, ендеше вакуум бер деп қорытынды шығарады. Қалай десек те бұл 

зерттеудің барлығы физикада үлкен алға жылжу болды, ғылым мен 

техниканың ілгері басуына ықпалын тигізеді. 

Қазақ халқының философиялық мұрасы атты кітапта Әл-Фараби 

заманында астрономиялық идеялар кеңінен таралған болатын және 

астральдық идея ғылымының көптеген салаларын қамтығандығы ерекше баян 

етіледі. Әл-Фараби өзінің Жұлдыздар үкімінде не – дұрыс, не – бұрыс атты 

атақты еңбегінде аспан шырақтары туралы ғылымды қарастырады, ол бұл 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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еңбегінде жердегі барлық істерді аспан денелерінің қандай да бір орналасқан 

орнынан шығаруға тырысатын астрологияны сынаған. Ғалым астрономиялық 

құбылыстарды математикалық әдістер арқылы зерттеуді ұсына отырып, 

ғылыми түсіндіру әдісін өтініп сұрайды [1]. Әл-Фарабидің Птоломейдің 

Альмагесіне түсіндірме атты еңбегі сол кездегі астрономияның тақырыптық 

алаңы туралы неғұрлым толығырақ мәліметтерден тұрады. Ол еңбекте 

астрономиялық кестелерді құрастырудың  принципиальды теориялық 

негіздері берілген. Түсіндірмелерде аспан шырақтарының координаттарын 

анықтаудың жаңа геометриялық-тригонометриялық әдістері қолданылды, 

планеталарды, әсіресе, Марстың кері қайтқандағы қозғалысының сипаты 

анықталды. Әл-Фарабидің зерттеулерінің осы жағына келетін болсақ, «оның 

осы теориялардың және Марстың қозғалысы туралы сипаттамасындағы 

бақылауларының соншалықты кенеттен айырылып кетуі дерегін атап кетпеу 

мүмкін емес», өйткені Марстың бойлығындағы және радиус-векторларындағы 

осы ең ақырғы ауытқулар Кеплердің атақты зерттеулерінің арқасында /әл-

Фарабиден кейін 700 жыл өткен соң/ планеталардың шынайы эллипстік 

қозғалыс теориясы шыққан қайнар көздердің бірі болды. Әл-Фарабидің ашқан 

бұл жаңалығы Әлем туралы білімнің шарттылығы мен салыстырмалылығы 

туралы постулатына толық сәйкес келеді және оның табиғатты 

экспериментальды-математикалық зерттеу туралы әдіснамалық нұсқауының 

жемістілігін көрсетеді»  Өз кезегінде әл-Фарабидің жоғалып кеткен 

"Фәлсафаның шарықтауы" атты еңбегінде грек 

фәлсафасының  Аристотель заманынан бастап, Птоломей дәуіріндегі 

Александрия ойшылдарының талғамынан өте отырып, исламдық ортаға енуі 

терең зерттеліпті. Алайда ол туынды белгісіз себептермен жоғалып кеткенін 

өкінішпен атап көрсетеді профессор Мажид Фахри. Бірақ ойшылдың кейбір 

сақталған жазбаларына үңілетін болсақ, Аристотель мен Платон 

философиясы, сонымен қатар өзінің ұстаздары Юханна ибн Хайлан, Абу 

Бишр Матта /940 ж.қ.б./, Куайри, Ибрахим әл-Маруази шығармашылығы 

туралы көбірек мәлімет табамыз. Бір айта кететін нәрсе, жоғарыдағы сириялық 

ойшылдардың ешқайсысы Аристотельдік логиканың алғашқы төрт кітабынан, 

Порфиридің Исагогасынан, Категорияларынан, Приордың 

Аналитикасынан асып кете алмаған. Себебі сол тұстарда христиан дінінің 

ықпалында өмір сүрген ойшылдар ғылымның кейбір тұстарын жетік аша 

алмады. Ал әл-Фараби болса бірінші болып сириялық дәстүршілдіктен аттап 

өтіп, Аристотельдік логикадан негіз алған өзінің түсіндірмелері 

қатарында Риторика мен Поэтикасын ұсынады. Сонымен бірге ол бірінші 

болып Аристотельдің Органонына түсініктеме беріп, ислам әлеміне танытты. 

Екінші Ұстаздың логика саласында ғана емес, космология мен 

метафизикадағы ерен еңбегін айтпасқа тағы да болмайды. Себебі әл-Кинди 

мен әр-Рази космология мен метафизиканы Әбу Наср сияқты жүйелі түрде 

қарастыра алмаған. Сондықтан да біз әл-Фарабиді эманациялық жүйеге 

негізделген космология мен метафизиканы реттестіре отырып, ислам 
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қоғамдық ой-санасы тарихындағы жүйелі философияның ірге тасын қалаған 

тұңғыш философ деп атаймыз. Әбу Наср әл-Фараби  философия мен 

ғылымның барлық тараулары бойынша қалам тартып жүз алпысқа жуық еңбек 

жазған. Бабамыздың мирасы біртіндеп игеріліп келеді. Ойшылдың артында 

қалған мол рухани байлыққа иелік етіп, оларды толық жинастырып, аударып 

зерттеу, қазіргі күннің келелі пайдасына жарата білу – біздің қасиетті 

парызымыз деп білемін. 

Ихса әл-Улум яғни Ғылымдар классификациясында Әбу Насыр 

фәлсафалық, лингвистикалық, теологиялық және құқықтық ғылымдар жүйесін 

зерттеген. Бұл еңбегінің кіріспесінде ойшыл түрлі ғылымдарды басы бүтін 

түгендеп, өсиетті сарын әдісімен тарауларға бөліп, олардың оқытылу әдісін 

қанағаттанарлықтай сипаттай алған. Әуелі ойшыл барлық ғылымдарды бес 

тармаққа бөледі: 

-тіл туралы ғылым және оның тармақтары; 

-логика және оның тармақтары; 

-математика ғылымдары; 

-физика мен метафизика, олардың тармақтары; 

-азаматтық ғылым және оның тармақтары, юриспруденция және дін ілімі. 

Кейінгі кезекте ойшыл логиканы қарастыра отырып, оны сегіз тармаққа 

жіктейді. 

«Логиканың негізгі мақсаты деп әл-Фараби мыналарды есептейді:  

а) интеллект жүруге тиіс жолды білу; ә) ол бара жатқан бағытты айқындау; б) 

қозғалыс басталатын, алғышарттарды білу; в) бұл қозғалыстың ақиқаттылығы 

тұратынын, таңдау.  Бұл мақсат рас және ықтимал білімнің мәнісін 

айқындауды және сонымен бірге жалған білімді және олардың риторикамен, 

поэтикамен қалай байланысты екендігін білуді қажет етеді». «Логиканың 

жоғарғы ұстанымы ретінде әл-Фараби қайшылық заңын есептейді. Білім мен 

зердеден шықпай, логика заңдарын білмей, деп есептейді Әбу Наср, егер олар 

қателіктерге толы болса да, қарама-қарсы пайымдар мен дәлелдемелерді 

талқылай алмаймыз. Егер біз логиканы надан болсақ және диалектикалық 

алғышарттарды пайдалана алмасақ, деп жазады ол, онда біз «қарама-қарсы 

көзқарастарды қарастыра алмаймыз, әркім өзінің көзқарасын жақтау және 

қарсыласының көзқарасын бекерлеу үшін келтіретін таласты екі пікірлерге, 

пайымдарға және дәлелдерге шешім шығара алмаймыз». Екінші тарауды 

ғалым философия ғылымдарына арнаған. Бұл тарауда ойшыл жазбаларынан 

аристотельдік ықпал еркін байқалады. Мен де әл-Кинди сияқты Аристотельге 

көбірек жүгіндім деуіне қарағанда Бірінші Ұстазға көбірек сілтеме жасаған. 

Бұл жөнінде ойшылдың  Аристотель жазбалары туралы санақ /Каммиат Китиб 

Аристуталис/ атты қысқаша жазбаларынан таба аламыз. Ерекше басып 

айтарымыз ойшыл  өзінің еңбегін жүйеленген түрде елеп екшеп, оқырманға 

ыңғайлы етіп ұсынады. Логика,- дейді әл-Фараби,- грамматика сияқты,  егер 

грамматика терминдер мен сөздердің қолданылуына көмектессе, логика - ми 

гимнастикасының бапкері, біздің  саналық зеректігіміз бен қырағылығымызды 
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/макулат/ оятады дейді. «Грамматика - кез-келген бір халықтың сөздеріне тән 

ереже береді, ол және басқа халық үшін ортақ болғандықтан емес, осы 

грамматика құрастырылған тілдің ішінде болғаны үшін, ортақ сөзді 

шығарады, - дейді әл-Фараби. Ал логика сөздердің ережесін берген кезде, 

барша халықтардың сөздері үшін жалпы ережелерді ғана береді. Логика олар 

ортақ болғаны үшін ғана оларды шығарады, тек кез келген бір халыққа тән еш 

нәрсені қарастырмайды; оған қоса, ол бұл тіл бойынша қажетті болып 

табылатын барлық нәрсені ғалымдардан алып пайдалануға кеңес береді». 

Сондықтан да адамдар грамматика сияқты логиканы да меңгеру керек. 

Өйткені қоғамның элиталық қабаты, яғни ақындар мен 

абыздар  грамматиканы меңгеру арқылы әдеби шешендік сөз сайыстарында 

логика арқылы поэтикалық пікірталастар жүргізеді – дейді. Логика – ойлаудың 

заңдылығы мен ережесі. Дәл осы ғылымның көмегімен кез келген адам өзінің 

ойлау әрекетін дағдыландырады. Логика ойлаудың грамматикасы. Оны тіл 

арқылы көркемдеп, түйсік арқылы талдаймыз. Ойшыл осы ұғымдарын 

тереңдету мақсатында Аристотельдің Категориялар, Герменевтика, Бірінші 

Аналитика, Екінші Аналитика, Топика, Софистика еңбектеріне тоқталады. 

Бұл еңбектердің барлығына арнайы түсініктемелер жазып, өзінің қаламынан 

туындаған Логикаға кіріспе, Ақыл мен түсінік, Логика жайлы трактат, Логика 

жайлы кіші трактат еңбектерін ұсынады. 

Әл-Фараби  логика, саясат және метафизика сияқты ғылым салаларымен 

айналысып, тарихта бірінші болып осы үш бағытты терең зерттеді. 

Барлығымызға белгілі екінші Аристотель деген атаққа ие болған ойшыл грек 

ғалымының салған сара жолын жалғастыра отырып, ғылым саласында, әсіресе 

логикалық таным таразысын талқылау бағытында жаңа дерек көздерін тапты. 

«Фарабидің анықтауы бойынша логика – ойлаудың заңдары мен ережелері 

туралы ғылым. Бұл ғылымның арқасында адам өзінің ойлау әрекетін 

тәрбиелей алады, өзінің ойын анық та айқын, жүйелі түрге келтіреді; ойлау, ой 

қорыту, талқылау барысында логикалық қателер жіберуден аулақ болады» 
Логика – нәтижесі «нақтылы білім» /әл-илм әл-иакин/ болып табылатын 

ғылым илм, алайда сонымен бірге логика «ғылыми тәртіп үшін жіктеу жүйесі 

мен негізді қамтамасыз етті» 

Әл-Фараби адам мен табиғат құбылыстарының жасырын сырын ашуға, 

оны түсінуге күш салды. Қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы туралы 

трактатында тыныштық пен бейбітшілікке негізделген білімді әкім билеген 

идеал қауым кодексін ұсынды. «Адамның ішкі дүниесін аша білу, түйсік, 

сезімге әсер ету білімділікті талап етеді»,- деген пікірді жариялады. 

Орта ғасырлық ғылым мен философия тарихында Әбу Наср әл-Фараби 

сияқты ұшан-теңіз теоретикалық ғылыми мұра қалдырған ойшылдар кем де 

кем. Ол Шығыс пен Батыстың құрметті ойшылы. Ғалымдардың көпшілігі 

отырарлық ойшылдың трактаттарын оқып, түсіндірме жасаумен айналысқан. 

Оның философиясы ғылыми ой-сананың нәтижелі дамуына түрткі болды. Әбу 

Насрдың еңбектері Еуропаның жоғарғы оқу орындарында оқытылды. Қайта 
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өрлеу (Ренессанс) дәуірі ғылым саласының қайнар бастауындағы көшбасшы 

болып танылады. 

Әл-Фараби – ерекше тұлға; данышпандық пен кемеңгерліктің үлгісі; 

бірегей дара ғылыми жігер мен ынтаның иесі. Мәдениеттің барлық саласына 

өз үлесін қосты. Сондықтан да көптеген уақыт бойына оның шексіз мұрасын 

Батыс пен Шығыс талқыға түсіруде. Оның жасаған философиялық пайым 

жүйесі орта ғасырлық теоретикалық ой-сананың жоғарғы шыңы болып 

табылады.  Ол ақиқатты іздеп қана қойған жоқ, оны бүкіл адамзат бақытын 

табу жолында пайдалануға тырысты. Адам бақытын жақсы және дұрыс 

басқарылатын қоғамнан іздеуі әділетті шешім болды. Әділетсіздікті, өтірікті, 

екі жүзділікті, қызғаншақтықты әшкереледі. Адамзат қоғамының нысаны деп 

әділеттілік пен ақыл ой патшалығын көкседі. Ізгілік, ар, ұят, сабыр, 

мейірімділік, білімділік сияқты өнегелілікпен қатар тұратын сенімге яғни 

Аллаға деген ықыласқа үндеді.  Үздіксіз қарама-қайшылықтар мен 

қақтығыстар шарттылығында гуманизм идеясын жариялауы ерлік болатын. 

Адамдық пен имандылық жолы ғаламды құтқаратындығын насихаттады. 

Адам болмысындағы кісілік пен парасаттылықты оятты. Әдемілікке 

құштарлық пен сезімдік музыканың кілтін ашты. Адамның тәні, жаны және 

рухани кемелденуіне жол көрсетті. Сол жолдағы төзімділік пен тәубешіліктің 

үлгісі бола білді. Тән мен жанның үйлесімділігін, деніңіздің саулығын, 

шипагерліктің сырларын танытты. 

Аңдатпа 

Энциклопедист-ғалымның әлемдік ғылым дамуына ықпалы туралы 

тарақиятты қоғамдық-фәлсафалық ой-санада көптеген көрнекті туындылар 

өмірге келді. Адамзат соларды тыңғылықты оқып, өткен күннің рухани 

мұрасын ыждағаттылықпен бағалауда. Әл-Фарабиге деген кейінгі ұрпақтың 

таңданысы шексіз. Кемеңгер ойшылдың шығармашылық мұрасын терең 

меңгеру жолында  барлық әлем ғалымдары бірігіп жұмыс істеуі парыз. 

Қайырымды адамзаттың Дала өркениетінің перзентіне деген ең керемет 

шынайы ілтипаты да сол болмақ.  

Аннотация 
В заключение я хотел бы завершить свое исследование аль-Фараби, чье 

мышление бесконечно, и человека, который его читает, уважая взгляды 

других, религиозную терпимость, способность понимать и рассуждать с 

другими, великое достижение свободы совести и мирского плюрализма, 

посредством которого они оценивают уровень культуры и демократии. уметь 

понимать ключевые моменты, которые можно передать, но в качестве 

гарантии проанализировать вселенную и вселенную, представить свои знания 

и знания публично. 

Түйінді сөздер: физика, жаратылыстану, астрономия,  логика, 

философия, Герменевтика, Аналитика, Топика, Софистика , Риторика, 

Птоломей, Каммиат Китиб Аристуталис. 
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Әбу Насыр әл- Фарабидің физика пәнінің дамуына қосқан үлесі 

 

 Сейітқұлова Динара Боранқызы 

Бәйдібек ауданы, «Боралдай» ЖОМ 

 

Қасиетті қазақ даласы талай ұлы ғұламаларды дүниеге алып келді. Қазақ 

топырағынан көкірегі ояу, көзі ашық ойшыл азаматтарымыз бүкіл шығыс 

араб-парсы мәдениетін меңгеріп, өз шығармаларын көпке ортақ тілде жаза 

біліп, кейінгі ұрпақтарына мұра етіп қалдыра білді. Олардың ішінде аты 

әлемге танылғандары да аз емес. Солардың бірі — бәрімізге танымал ұлы 

жерлесіміз Әбу Насыр әл-Фараби. 

Әбу Насыр Әл-Фараби есімі-әлемге белгілі даналықтың, 

білімпаздықтың символы. Ал қазақ жұрты үшін, алаш баласы үшін бұл есімнің 

қасиеті тым ерекше.  Ұлы даланың төл перзенті екені дәлелденгелі бұл есім 

қазақ тарихында дара тұрады.   

Әлемдік ғылымның алғашқы классификациясын жасап, ұлы табиғат 

жолының даму тамырын айқындауға ұмтылған, исламды ғылым арқылы 

таныған, дүние ғаламның пайда болуындағы нұрсәуле  - жарық сәуле ұғымын 

енгізген, тіршілік үйлесімін таныған әл-Фараби.  

«Физика - табиғи денелердің қайсысы жағдайға қарай анық болмыс екенін 

анықтай отырып, табиғи денелерді зерттейді; ол әр табиғи денеде оның 

нысаны мен субстанциясын, оның жаратушысы мен осы дененің, сондай-ақ, 

оның акциденциясының бар болу мақсатын зерттейді, - дейді әл-Фараби. 

Физика олардың мәнін; олардың ішінде әрекет ететін заттарды; бұл 

акциденциялардың әрекет ету мақсатын зерттейді. Бұл ғылым табиғи 

денелердің негіздері мен олардың акциденцияларының негіздерін береді» [25. 

168-169]. Жалпы тарихта Фарабиді физик деп те атауға болады.  

Физика саласындағы Әбу Наср Әл-Фарабидің көрнекті еңбегі “Вакуум 

туралы” деп аталады. Мұнда ол вакуум жоқ екенін ежелгі гректерде сирек 

кездесетін тәжірибеге сүйенген логикалық қорытындылар арқылы дәлелдеуге 

тырысқан. Әбу Наср Әл-Фараби бұл еңбегінде вакуум мәселесінен басқа да 
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физиканың әр түрлі мәселелерін қарастырып, сол кездегі ғылымның 

дәрежесіне сай өз шешімдерін дұрыс тапқан (дененің жылудан ұлғаюы не 

кішіреюі, түсірілген кернеуге, қысымға байланысты ауа көлемінің ұлғаю 

немесе кішірею заңдылықтары, ауаға түсірілген кернеудің берілуі, т.б.). 

Фараби ең алдымен барлық мәселелерді кең қарастырып, талдау жасап 

көреді. Мысалы, олар тесігі симметриялы имек ыдысты төмен қаратып суға 

төңкереді де, қайта көтереді, бұл кезде ыдысқа су кірмейді. Өйткені бұл кезде 

ауа бар, бостық жоқ, сондықтан да су кірмейді. Ал ыдыстың ауасын сорып 

алып, суға төңкерсе ыдыс суға толады. Олай болса, сорылып алынған ауаның 

орны абсолют бос қалады, ендеше вакуум бер деп қорытынды шығарады [30. 

83]. Қалай десек те бұл зерттеудің барлығы физикада үлкен алға жылжу болды, 

ғылым мен техниканың ілгері басуына ықпалын тигізеді.  

Әбу Наср Әл-Фарабидің филосия және натурфилософия еңбектерінде 

жаратылыстанудың көптеген мәселелеріне тоқталады. Жаратылыстану 

саласында жазған трактаттары да, бұл салаға қосқан жаңалықтары да қыруар. 

Физикалық құбылыстарды талдайтын еңбегі оннан асады. Оның таразы 

туралы, механизмдер туралы, оптика мен бос кеңістік (вакуум) туралы 

көптеген құнды тұжырымдары әлемге әйгілі. Ол механикаға математика мен 

геометрия әдістерін жан-жақты пайдаланды, тәжірибені логикалық терең 

ойлау нәтижелерімен ұштастырды. Астрономида күн апогейі орнының 

тұрақты болмайтынын өз тәжірибесі арқылы бақылап анықтаған. 

 Әл Фарби  сәуленің таралуын геометрия оптика заңдылықтарымен дәлелдеп 

береді. 

  Геометриялық оптиканың негізгі заңдары 
Жарықтың табиғаты толық анықталғанға дейін төменде келтірілген заңдар   

белгілі болған: 

Жарықтың түзу сызық бойымен таралу заңы – жарық сәулелері 

оптикалық біртекті ортада түзу сызық бойымен таралады. 

Жарық сәулесі – бойынан жарық әнергиясы тасымалданатын сызық. 

Біртекті ортада жарық сәулелері түзу сызықтар сияқты болады. 

 Жарық шоқтарының тәуелсіздік заңы – жарықтың бір шоғыныңың 

тудыратын әсері  басқа шоқтардың әсерлеріне тәуелді емес, яғни жарық 

шоқтары бір - біріне ықпалын тигізбейді.   

  Жарықтың Шағылу заңы – 

тегіс бетке түскен сәуле, шағылған 

сәуле және екі ортаның бөліну 

шекарасындағы түсу нүктесі арқылы 

жүргізілген нормаль бір жазықтықта 

жатады;  шағылу бұрышы  түсу 

бұрышына тең: 

 Голландық ғалым В. Снеллиус 1620 

ж тұжырымдаған Жарықтың сыну 

құбылысы деп бірінші ортадан 
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екінші ортаға өткенде жарық сәулелерінің таралу бағытының өзгеруін айтады. 

Әртүрлі ортада жарықтың таралу жылдамдығы әртүрлі болғандықтан 

жарықтың сыну құбылысы байқалады. 

 

Жарықтың сыну заңдары: 
І. Түсу бұрышының 

синусының сыну бұрышының 

синусына қатынасы екі орта 

үшін тұрақты. 

 
ІІ. Түскен сәуле, сынған сәуле 

және екі орта шекарасындағы 

түсу нүктесіне жүргізілген 

перпендикуляр бір 

жазықтықта жатады. 

Салыстырмалы сыну көрсеткіші (n2,1) - берілген екі ортаның сипаттамасы 

болатын физикалық шама. Жарық жылдамдығының бір ортадан екінші ортаға 

өткенде неше есе өзгеретінін көрсетеді 

 
Сынудың абсолют көрсеткіші - берілген ортаның вакууммен 

салыстырғандағы сыну көрсеткіші  с - вакуумдағы жарық 

жылдамдығы 

Жарықтың оптикалық тығыз ортадан оптикалық тығыздығы аз ортаға өтуін 

қарастырсақ, сәуленің түсу бұрышы сыну бұрышынан кіші болады. Түсу 

бұрышы өскен сайын сыну бұрышы артады. Белгілі бір мезетте αшек түсу 

бұрышына сәйкес сыну бұрышы 900-қа тең болады Яғни жарық сәулесі екі 

ортаның шекарасы бойымен кетеді. Мұндай құбылыс толық ішкі шағылу деп 

аталады. 

 

 болғанда 

Егер 

шектік бұрыш 

 
түсу бұрышында 

толық ішкі шағылу 

болады. 

 

Егер жарық (n1=n) белгілі бір ортадан ауаға өтсе, n2=1 онда  
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Жарықтың бағытының өзгеруі 

Оптикалық біртекті емес ортада жарық екі орта шекарасында бағытын 

өзгертеді( Әл- Фараби) 

Жазық параллель пластина 

 
Екі жағы параллель мөлдір 

бетте сәуле өзіне параллель 

ығысады. 

(х-ығысу) 

беттің тереңдігі 

h – сұйықтықтың көрінерлік 

тереңдігі, α – жарықтықтың 

түсу бұрышы, β – сыну бұры 

шы. 

Призма 

 
Жарық сәулесі призма 

табанына қарай ауытқиды 

Ауытқу бұрышы - призмаға 

кірген сәуле мен призмадан 

шыққан сәуле бағыттары 

арасындағы бұрыш 

 жұқа 

призманың формуласы 

- жарықтың 

максимум ауытқу шарты. 

 

      Сәуленің жиналу, сыну, тарау, шоғырлану заңдылықтарын геометриялық 

дәл әдістермен тапқан Әбу Наср Әл-Фарабидің шұғыла туралы түсінігі Еуропа 

ғылымына 17 ғасырда ғана мәлім болды. Оны неміс астрономы И. Кеплер 

арабшадан аударып “фокус” атаған. Мұны Әбу Наср Әл-Фараби сегіз ғасыр 

бұрын “күйдіру”, “оттық орын” мәнінен шығарып “мұхарақ” атаған. Ол және 

өз қолымен ойыс айна, яғни парабола, линза жасап, бұларын ғылымда 

қ

о

л

д

а

н

ғ

а
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о
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а
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Сонымен қорыта келгенде, Фараби еңбектерінің, оның өз дәуірі үшін 

жасаған шығармашылық, тарихи, ғылыми мұраларын зерттеп, кейінгі ұрпаққа 

қалдырған оқу-ағарту, білім беру ілімінің мәні мен мазмұнының  маңызы 

ерекше. 

Әл-Фараби шығармашылығын зерттеудің жаңа көк- жиектерін атауға ең 

бастысы Батыс пен Шығыстың диалогына, әртүрлі елдер мен халықтардың 

дүниетанымдарының өзара жақындай түсуіне, адамзат баласы енді аяқ басқан 

жаңа мыңжылдықта бейбітшілік пен келісімнің салтанат құруына септігін 

тигізетіні де ақиқат. 

Ежелгі грек ғылымы мен араб ғылымының арасын қосқан Әл-Фараби 

дүниетанымы екі әлемнің — көшпелілер мен отырықшылар өркениетінің және 

Шығыс пен Грек-Рим мәдениетінің өзара байланыстарының нәтижесі. Әл-
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Фараби заманының әлеуметтік-саяси көзқарастарын, тіл мәдениетін, 

философиялық-гуманистік (философия, логика, этика, эстететика, саясат, 

социология, лингвистика, поэзия, шешендік, музыка) және жаратылыстану 

(астрономия, астрология, физика, химия, география, космология, математика, 

медицина) ғылымдары салаларын терең меңгеріп, осы бағыттарда өзі де құнды 

ғылыми жаңалықтар ашты. /3,14/. 

Сәуленің жиналу, сыну, тарау, шоғырлану заңдылықтарын 

геометриялық дәл әдістермен тапқан Әбу Наср Әл-Фарабидің шұғыла туралы 

түсінігі Еуропа ғылымына 17 ғасырда ғана мәлім болды. Оны неміс астрономы 

И. Кеплер арабшадан аударып “фокус” атаған. Мұны Әбу Наср Әл-Фараби 

сегіз ғасыр бұрын “күйдіру”, “оттық орын” мәнінен шығарып “мұхарақ” 

атаған. Ол және өз қолымен ойыс айна, яғни парабола, линза жасап, бұларын 
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Шынында да туған даламыздың құнарлы топырағы рухани суат көзі 

болып ашылып, әлемде сирек ұшырасатын кемеңгер тұлғаларды жарық 

дүниеге әкелгені ақиқат.  

Аңдатпа 

Есімі дүние жүзіне мәлім болып, ғылыми және мәдени мұралары 

ғасырлар бойы ардақталып, ұрпактан-ұрпаққа өтіп келе жатқан ардагер 

азаматтар тарихта аса көп емес. Тарих жазбасында, халықтың рухани 

қазынасында айтулылардың айтулысы, жүйріктердің жүйрігі ғана мәңгілік. 

Мың жылдан артық уақыт өтсе де, аты ауыздан-ауызға жатталып, еңбектері 

уақыттың, мезгілдің катыгез сынынан мүдірмей өткен, сол адамзат 

ұлдарының, тарих перзенттерінің бірі Әбунасыр Фараби. Орта ғасырдағы 

физиканың  дамуына "Ваккум туралы " атты трактаты  және басқа да 

еңбектерімен сүбелі үлес қосты. Ғылыми бағыттардың жіктелуіне қарай 

«Геометриялық оптиканың негізгі заңдарын тұжырымдап»  Әл Фараби  

сәуленің таралуын геометрия оптика заңдылықтарымен дәлелдеп береді. 

Аннотация 

В мире не так много ветеранов, чье имя известно во всем мире, чье 

научное и культурное наследие почиталось веками и передавалось из 

поколения в поколение. В исторических записях, в духовных сокровищах 

людей, высказываниях высказывания, скорость бегунов вечна. Более тысячи 

лет спустя один из сынов человечества, один из потомков истории, Абундасыр 

Фараби, передал свое слово и слово, пройдя через катастрофические 

испытания времени и времени. Он внес значительный вклад в развитие 

средневековой физики с помощью своего трактата «О вакууме» и других 

работ. Согласно классификации научных направлений, Аль-Фараби  

«Формулируя основные законы геометрической оптики» подтверждает 

распространение излучения по законам геометрии оптики. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
1. Көбесов А. «Әл – Фараби» Алматы «Қазақстан », 1971 
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2. Көбесов А «Әбу Насыр Әл – Фараби» Алматы – 2004 

3. Физика –Математика журналдарының жиынтығы;               

4. www.google.ru интернет желісі; 

 

 

 

Ғылым әлемі-түпсіз кеңістік  

 

Сатыбалдиева Эльмира Омираликызы 

Қазығұрт ауданы, Мамандандырылған «Дарын» мектеп-интернаты 

 

Ғылым әлемі - түпсіз кеңістік. Жаратылыс негізін құраушы барлық 

заттың тегі – сәуле, сәуледен пайда болмайтын нәрсе жоқ, жердің өзі әлем 

кеңістігіндегі болымсыз нүкте ғана. Адам рухы - әлемді шолған ғажайып 

құбылыс. 

Әбу Насыр Әл-Фараби 
Әбу Насыр Әл-Фараби Әбу Насыр Мұхаммад ибн Мұхаммад Тархан ибн 

Узлағ әл-Фараби ат-Турки (870 - 950 ж. ш.-әлемге әйгілі ойшыл, философ, 

социолог, математик, физик, астроном, ботаник, лингвист, логика, музыка 

зерттеушісі.  

                                         
Ол көпжақты оқымысты-энциклопедист және шығыс рационализмін 

қалыптастырғандардын бірі болды. Осы себепті оған “Аристотельден кейінгі 

екінші ұстаз” деген құрметті атақ берілген. Әл Фарабидің, бір кездері Орта 

Азияның етедегі мәдени орталығы болған қала Отырарда туылғаны тарихтан 

белгілі. Әл Фараби осы Отырарда, өзінің ана тілі қыпшақ тілінде бастауыш білім 

алады. Фарабидің еңбегі мен әрекет дәуірі араб мәдениетінің даму дәуірімен 

тұстас келді. Әлемнің атақты оқымыстылары, философтары, ақындары, 

музыканттары Бағдатқа жиналады және онда ғылым академиясы мен 

университет ашады. Фараби трактаттары біздің заманымызға дейін аса жоғары 

http://www.google.ru/
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B9%D1%88%D1%8B%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
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бағаланады. Фараби геометрияны барлық жаратылыстың - философиялық 

ғылымдардың негізі деп қарады. Ұлы идеяны “Философияны меңгерудің қажетті 

шарттары” деген трактатында анық келтірген. Астроном және астролог ретінде 

Фарабидің беделі жоғары болды, ол бұл ғылымдарды арифметика, геометрия, 

музыка сияқты жоғары педагогикалық ғылымдар категогриясына жатқызды. 

Физика мен жалпы жаратылыстанудан жазған Фараби еңбектері белгілі. Жалпы 

физикалық және жаратылыс құбылыстарын зерттеуде ол эксперименттер жасау 

қажеттілігін атап көрсетеді. 

«Физика - табиғи денелердің қайсысы жағдайға қарай анық болмыс екенін 

анықтай отырып, табиғи денелерді зерттейді; ол әр табиғи денеде оның нысаны 

мен субстанциясын, оның жаратушысы мен осы дененің, сондай-ақ, оның 

акциденциясының бар болу мақсатын зерттейді, - дейді Фараби. Физика олардың 

мәнін; олардың ішінде әрекет ететін заттарды; бұл акциденциялардың әрекет ету 

мақсатын зерттейді. Бұл ғылым табиғи денелердің негіздері мен олардың 

акциденцияларының негіздерін береді» [25. 168-169]. Жалпы тарихта Фарабиді 

физик деп те атауға болады. Алайда бұған дәлел болатын еңбектері жоқтың қасы. 

Кейбіреулері жоғалып кеткен. Ең бір ауыз толтырып 

айтатынымыз «Вакуум» деген туындысы. Аталмыш шығармада кеңістік 

мәселесі, оның материямен тығыз байланысы яки кеңістік пен материяның 

сабақтастығы болмаса бейтараптығы ұғымына байланысты бостық немесе 

вакуум мәселесі туындаған. «Табиғат бостықтан қорқады, сондықтан бостық 

жоқ» деген ежелгі даналардың ұғымын философиялық тұрғыда зерттейді, 

Демокрит пен Аристотель зерттеулеріне иек артады. Демокрит атомдар өмір 

сүретін бос кеңістік бар десе, Аристотель табиғатта вакуум жоқ деген қағиданы 

ұсынған. Бұл мәселе біраз ойшылдардың дау-дамайына ұшырап, ақыр соңында 

мутакаллимдер яғни діншіл философтар вакуум бар деп болжаса, Әбу Насыр 

Аристотель пайымымен үндес болып келетін, бостық жоқ деген өзінің шебер 

мұратын алға тартады. «Вакуум» деген трактатында осы мәселелер жан-жақты 

қарастырылып,  «материядан мүлдем бос кеңістік, яғни абсолют бостық жоқ, 

бірақ ол материяның жаратылысы бізге белгісіз дейді. Тағы бір пікірі, «ол 

салыстырмалы түрде бостықтың болуы мүмкін екенін аңғартады, бірақ ол шын 

мәніндегі абсолют бостық емес, ауасы сиретілген кеңістік дегенді дәлелдейді [30. 

67]. Фараби ең алдымен барлық мәселелерді кең қарастырып, талдау жасап 

көреді. Мысалы, олар тесігі симметриялы имек ыдысты төмен қаратып суға 

төңкереді де, қайта көтереді, бұл кезде ыдысқа су кірмейді. Өйткені бұл кезде ауа 

бар, бостық жоқ, сондықтан да су кірмейді. Ал ыдыстың ауасын сорып алып, суға 

төңкерсе ыдыс суға толады. Олай болса, сорылып алынған ауаның орны абсолют 

бос қалады, ендеше вакуум бер деп қорытынды шығарады [30. 83]. Қалай десек 

те бұл зерттеудің барлығы физикада үлкен алға жылжу болды, ғылым мен 

техниканың ілгері басуына ықпалын тигізеді. 

Жаратылыстану ғылымы сегіз тармақтан тұрады: 

  -барша табиғаттың негіздерін зерттеу; 
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  -жай денелер, сондай-ақ күрделі денелердің элементтері мен бөліктерін 

зерттеу; 

  -табиғи денелердің пайда болуы мен жойылуын зерттеу; 

  -элементтердің қасиеттерін зерттеу; 

  -күрделі денелерді, әр түрлі бөліктерінің сипаты мен бірігу әдісін зерттеу; 

  -күрделі денелерді бірыңғай бөліктермен не бірлестіретінін зерттеу /мысалы 

минералдар/; 

  -өсімдіктерді, олардың жалпы қасиеттерін, сондай-ақ, олардың 

әрқайсысының ерекшеліктерін зерттеу; 

  -жан-жануарларды, олардың жалпы қасиеттерін, түрлерін, олардың 

әрқайсысының рухани күші мен ерекшеліктерін зерттеу. 

Оптиканы Фараби математиканың бір саласы деп қарастырады. «Бұл – айна 

туралы ғылым саласы» [20. 386]. Ойшыл бұл турасында «Оптика да геометрия 

тәріздес форма, шама, рет, тәртіп, орын, теңдік, теңсіздік т.б. нәрселерді 

қарастырады. Алайда геометрияның пәні өте жалпы, ол сызықтарды, жазық 

фигураларды және геометриялық денелерді абсолют мағынада қарастырады. 

Оптика геометрия зерттейтін мәселелерді қарастырғанмен, оны дербес бөліп 

қарастыру ыңғайлы, өйткені геометрия бойынша  белгілі бір қалпы, формасы, 

орны, реті бар нәрселерді сыртынан қарағанда оларға қарама-қарсы қасиеттер 

көрінуі мүмкін. Мәселен, ақиқатында төрт бұрышты нәрселер белгілі бір 

аралықтан қарағанда дөңгелек болып, үздіксіз шамалар – үздікті, тең емес – тең, 

бір жазықтықта орналасқан нәрселердің біреуі жоғары, біреуі төмен, алда 

тұрғаны артта, ал артта тұрғаны алда болып көрінуі мүмкін. Оптиканың 

жәрдемімен ақиқат, анық пен оның алдамшы көрінісінің парқы ажыратылады, 

қатаң дәлелдеу жолымен мұның себебі айқындалады. Көзбен көруде кездесуі 

мүмкін болатын қателердің барлығы ескеріледі... Оптиканың жәрдемімен адам 

қасына баруға болмайтын нәрселердің шамасын, мөлшерін, олардың 

бақылаушыдан және бір-бірінен қашықтығын біле алады... Оптиканың 

жәрдемімен бақылаушының орнына немесе жер бетіндегі кез келген басқа бір 

орынға қатысты бұлттың немесе басқа нәрселердің қашықтығын білуге болады... 

Көрінетін, байқалатын нәрселердің барлығы ауа немесе басқа бір мөлдір зат 

арқылы өтіп, біздің көзімізді көрінетін нәрсемен байланыстыратын сәулелер 

арқылы көрінеді... Сынушы сәулелер көзден шыққаннан кейін айнаға түсіп, 

бақылаушы жаққа қарай бұрылып, оның артқы, оң немесе сол немесе жоғары 

жағындағы нәрсеге түсіп, қайта қайтады... [31. 22-26]. Б.Г. Ананьевтің айтуынша 

«көз торы клетакаларының жарық сезгіштігі суретке түсіргіш пластинканың 

жарық сезгіштігінен 3000 есе артық». «Фарабидің оптикасы, қазіргі тілмен 

айтқанда, геометриялық оптикаға жатады. Ол ежелгі грек физиктерінің 

еңбектеріне сүйеніп сәуле адам көзінен шығады-мыс деген көзқарасты мақұлдап 

отыр. Фараби басқа физикалық еңбектерінде гректердің бұл қате пікірін 

мойындамайды. Сәуле болу үшін жарық көзі болу  қажет деген дұрыс пікірді 

жақтайды» [30. 62]. А.Қасымжанов былай дейді: «Адамның көру түйсігінің 

айрықша ерекшеліктері, әсіресе, оның түсті сезу және кеңістікті көру сияқты 
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құрамдас бөліктері, олардың адам өз қолымен жасаған заттардың, олардың 

формалары мен бояуларының негізінде дамытылған заттың кеңейтілген әлемінде 

болып табылады. Өзінің барлық формалары арқылы көрініс табатын 

материалдық өндіріс заттарды технологиялық тұрғыда өзінің мақсатты және 

эстетикалық формасына дейін өңдеу, кескіндеме, сәулет өнері, мүсін өнері – міне 

бұл адамның көзін культивация жасайтын және дамытатын негіз». Әл Фараби өз 

трактатында былай деп жазады: 

 Оптика ғылымы, геометрияның зерттегеніндей, [денелердің] формалары мен 

шамаларын, тәртібі мен қалыптарын, теңдігі мен 185 тең еместігін және тағы 

басқаларын қарастырады, бірақ [геометрия] сызықтар мен жазықтықтарды жэне 

геометриялық денелерді абсолюттік мағынада зерттейді. Геометрияның саласы 

анағұрлым жалпылама. Сондықтан геометрия зерттейтіндердің бәрі [оптикаға] 

енетін болса да, оптиканы бөліп алу қажет болды.Көз жанары ауған және көретін 

нәрселердің бәрі ауадан немесе көз жанарымыз бен көзіміз түскен нәрсенің 

арасында орналасқан мөлдір нәрседен өтетін сәулелердің арқасында көреді. 

Мөлдір денелерден өтіп, көзбен көрінетін нәрсеге түсетін сәулелер түзу, немесе 

ауытқып кететін, немесе шағылысқан, немесе сынық сәулелер болып табылады. 

(56-бет) Түзу [сәулелер] - бұлар көз жанарынан шыққан соң, көзден түзу бағытта 

тарайтын, тарап өтіп барып жоғалатын сәуле. Ауытқып кететін [сәулелер] - бұлар 

көз жанарынан шыға отырып, таралу барысында өзі жолында түзу тарауға 

кедергі жасайтын айнаға кездесіп, соның әсерінен айнаның бір шетіне қарай 

қисық бұрылатын сәуле; сонан соң ол айнаның бұрған жағынан бақылаушыға 

барып жеткенге дейін [аралықта] таралады. Шағылысқан [сәулелер] - бұлар ең 

алғаш шыққан бағытының бойымен айнадан қайта оралып, көз жанарынан осы 

сәулелер шыққан бақылаушының денесіне қайта оралатын сәулелер, [осылайша] 

(бақылаушы) адам осы сәулені өзі тағы көреді. Сынық сәулелер - бұлар айнаға 

жеткен соң, айнадан кері көз жанарынан осы [сәуле] шыққан бақылаушыға қарай 

қайта оралып, бақылаушының бір жағына қарай бұрылып, оның арт жағындағы 

немесе сол жағындағы немесе оның жоғарғы жағындағы басқа бір кез келген 

затқа түсетін сәулелер, мұндайда адам өзінің арт жағындағы немесе басқа бір 

жағындағы затты көреді. Айна, жалпы алғанда, мөлдір денелер: ауа, немесе су, 

немесе аспан денесі немесе бізде шыныдан немесе сол сияқтылардан жасалған 

нәрсе. (57-бет) Айналар - бұлар сәулелерді шағылыстырып, олардың өз 

бағытымен жүруіне кедергі жасайтын айналар немесе бізде темірден немесе 

басқа бір нәрселерден жасалғандары да бар, немесе дымқыл бу, немесе су, немесе 

осыларға ұқсас басқа бір дене. Оптика ілімі сәулелердің осы төрт [түрі] арқылы 

әрбір айнадан көрінетін және бақыланатын нәрселердің бәрін, сондай-ақ 

бақыланатын [нәрселерге] қатыстының бәрін зерттейді. Ол екі бөлімге бөлінеді: 

Біріншісі - түзу сәулелер арқылы бақыланатын [нәрселерді] зерттеу; Екіншісі - 

түзу емес сәулелер арқылы бақыланатын [нәрселерді] зерттеу және бұл 

ғылымның айналар туралы саласы 

Әл-Фараби өзінің Жұлдыздар үкімінде не – дұрыс, не – бұрыс атты атақты 

еңбегінде аспан шырақтары туралы ғылымды қарастырады, ол бұл еңбегінде 
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жердегі барлық істерді аспан денелерінің қандай да бір орналасқан орнынан 

шығаруға тырысатын астрологияны сынаған. Ғалым астрономиялық 

құбылыстарды математикалық әдістер арқылы зерттеуді ұсына отырып, ғылыми 

түсіндіру әдісін өтініп сұрайды [20. 28]. Әл-Фарабидің Птоломейдің Альмагесіне 

түсіндірме атты еңбегі сол кездегі астрономияның тақырыптық алаңы туралы 

неғұрлым толығырақ мәліметтерден тұрады. Ол еңбекте астрономиялық 

кестелерді құрастырудың  принципиальды теориялық негіздері 

берілген. Түсіндірмелерде аспан шырақтарының координаттарын анықтаудың 

жаңа геометриялық-тригонометриялық әдістері қолданылды, планеталарды, 

әсіресе, Марстың кері қайтқандағы қозғалысының сипаты анықталды. Әл-

Фарабидің зерттеулерінің осы жағына келетін болсақ,«оның осы теориялардың 

және Марстың қозғалысы туралы сипаттамасындағы бақылауларының 

соншалықты кенеттен айырылып кетуі дерегін атап кетпеу мүмкін емес», өйткені 

Марстың бойлығындағы және радиус-векторларындағы осы ең ақырғы 

ауытқулар Кеплердің атақты зерттеулерінің арқасында /әл-Фарабиден кейін 700 

жыл өткен соң/ планеталардың шынайы эллипстік қозғалыс теориясы шыққан 

қайнар көздердің бірі болды. Әл-Фарабидің ашқан бұл жаңалығы Әлем туралы 

білімнің шарттылығы мен салыстырмалылығы туралы постулатына толық 

сәйкес келеді және оның табиғатты экспериментальды-математикалық зерттеу 

туралы әдіснамалық нұсқауының жемістілігін көрсетеді» [32. 42-43]. Осы 

тарауда ойшыл тағы да математикалық тағылымдарын музыкамен ұштастырады 

/төменде музыка іліміне арналған тарау бар- А.Қ./. «Әл-Фараби бойынша, 

астрономия  арифметика мен геометрия сияқты дәл (қажетті) заңдылықтарды 

зерттеумен шұғылдануы керек (аспан денелерінің орналасуы, олардың өлшемі, 

осы денелерге дейінгі артықшылық туралы білімдер). Көптеген жағдайларда 

болатын құбылыстар, мысалы, Күннің Жер бетіндегі заттарға жылулық әсері де 

астрономия пәнінің мәселелері категориясына жатады» [20. 

419]. «Математикалық астрономия, аспан денелері мен Жерді үш бағытта 

қарастырады, - дейді ойшыл. Біріншіден, олардың формалары мен орнын бір-

бірімен салыстырып зерттейді: олардың әлемдегі тәртібі, мөлшері, бір-бірінен 

қашықтығы, Жердің өз орнынан да, өз орнында да қозғалмайтындығы туралы. 

Екіншіден, аспан денелерінің қозғалыстарын зерттейді. Олардың санын, 

сонымен қатар ол қозғалыстардың дөңгелек бойымен болатынын, аспан 

шырақтары мен планеталар үшін ортақ емес қозғалыстар жайын, әрбір 

шырақтың өзіне ғана тән қозғалыстарды және ол қозғалыстардың түрлері мен 

бағыттарын, қандай шыраққа қандай бағыт сәйкес келетіндігін зерттейді. 

Математикалық астрономия әрбір шырақтың әрбір шоқжұлдыздағы орнын кез 

келген қозғалысқа қатысты анықтайды. Осы сияқты барлық аспан денелеріне 

және олардың әрқайсысына қатысты барлық нәрселерді қарастырады. Мысалы, 

Күн тұтылуы және Жердің әлемдегі орнына байланысты басқа құбылыстар /Ай 

тұтылуы т.б./, олардың саны, қалай және қашан болатындығы, қанша мезгілге 

созылатындығы; мәселен, аспан шырақтарының шығуы және батуы т.б. 

Үшіншіден,  математикалық астрономия Жердің мекенделген және 



270 

 

мекенделмегендігі тұрғысынан зерттейді, мекенделген бөлігінің шамасы 

анықталады, үлкен бөліктер климаттардың  /территория/ саны көрсетіледі, сол 

климаттарға сәйкес мекенді пункттер тізімі келтіріледі, олардың орны мен реті 

сипатталады..., күн мен түннің ұзақтығы және олардың өзгеруі т.б. Осының 

барлығы астрономия ғылымына жатады» (91.63-64). Таяу және Орта Шығыс 

елдерінде астрономияның дамуы Птоломейдің «Алмагесімен» тығыз байланыста 

десек қателеспейміз. Птоломей еңбектерінің тұңғыш рет орыс тіліне аударылуы 

Фарабидің Птоломей Алмагесіне түсінігін жариялау арқасында болды. Бұл 

туынды ІХ ғасырда грек тілінен араб тіліне аударылады. Кейінірек бұл жұмысты 

әл-Баттани (850-929), әл-Фараби, Абу-Вафа (940-998), әл-Бируни, Насир ад-Дин 

ат-Туси (1202-1247) сияқты кемеңгерлердің талдауынан өтіп, түсіндірме 

жасалған. Птоломейдің «Алмагесі»  астрономия ғылымына арналған 13 кітаптан 

тұрады. Алғашқы екі кітап аспан денелерінің тәуліктік қозғалысын, әсіресе 

күннің, айдың, басқа да планеталардың негізгі қозғалыстарына, үшінші кітап 

жыл ұзақтығы мен Күн теориясына, төртінші кітап ай ұзақтығы мен Ай 

қозғалысы теориясына, бесінші кітап Күн мен Айдың ара-қашықтығына, 

алтыншы кітап Ай мен Күннің тұтылуыны, жетінші және сегізінші кітап 1028 

жұлдыздар айтылатын жұлдыздар каталогіне, ал соңғы бес кітап Меркурий, 

Венера, Марс, Сатурн, Юпитер планеталарына арналған. Әл-Фараби бірінші 

болып Гиппарх пен Птоломейдің методологиясын кең түрде дамытқан адам. . 

Жұлдыздар туралы ғылымға келсек, бұлай аталатын екі ғылым белгілі: 

Біріншісі - жұлдыздар өкімі туралы ғылым /45/: бұл болашақта не болатынын, 

қазір болып жатқан және бұрын болып өткен нәрселердің көбісін жұлдыздардың 

қалай көрсететіндігін баяндайтын ғылым. Екіншісі - жұлдыздар туралы 

математикалық ғылым /46/; бұл ғылымдарда және математикада қолданылатын 

ғылым. Жұлдыздар туралы математикалық ғылым аспан денелері мен Жер 

туралы үш мәселе төңірегінде зерттейді: біріншіден, олардың формаларын; 

денелердің көлемін, біреулерінің басқаларына қарағанда орналасуын, бұлардың 

бірінің бірінен ара қашықтығының қаншалықты екенін және Жердің өзінің тұтас 

қалпымен не өз орнынан, не өз орнында еш жаққа ауыспайтынын зерттейді. 

Екіншіден, аспан денелерінің қозғалысын, олардың қанша екенін, бүлардың 

бәрінің қозғалысы айналмалы қозғалыс екенін және  [айналмалы қозғалыс] 

осылардың бәріне, жұлдыздар да, жұлдыз еместерді де және барлық аспан 

денелері үшін ортақ екенін көрсететін ғылым; сонан соң әрбір аспан денесіне тән 

қозғалыстар қандай екенін және оның әрқайсысында осы қозғалыстардың 

түрлері қанша екенін; олар қай бағытта қозғалатынын және олардың 

әрқайсысына бұл қозғалыстың қандай бағыты сәйкес келетінін [зерттейді]; ол 

шоқжұлдыздардың әрбір жұлдызы өзі орналасқан орнына белгілі бір уақытта 

және өз қозғалысының барлық түрлері арқылы қандай жолмен жететінін 

түсіндіреді. Ол сондай-ақ, барлық аспан денелеріне және жеке алғанда олардың 

әрқайсысына тән шоқжұлдыздардағы қозғалыстарын және осыларға тән бір-

біріне толықтыру рстіндсгі бірігу, бөліну, ажырату нсмссе бір-біріне 

қарағандағы орналасуын зерттейді. Жалпы алғанда, бұлардың қозғалыстарына 
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тән нәрсенің барлығын олардың Жерге қатынасына қарамай-ақ зерттейді, 

мысалы, күннің тұтылуы және Жердің Ғаламдағы орналасқан орнына 

байланысты осыларға тән нәрселердің бәрін түсіндіруі, мысалы, айдың тұтылуы 

сияқты; [ол ғылым] бөгде құбылыстарды, олардың қанша екенін, бұлар қандай 

жағдайларда және қандай уақытта орын алады және қанша уақытқа созылады; 

мысалы, күннің шығуы мен батуы және т.б. (60-бет) Үшіншіден, [бұл ғылым] 

Жердің ел мекендеген және мекендемеген жерлерін зерттейді; мекендеген 

жерлердің қаншалықты екенін; ол қанша үлкен-үлкен бөліктерден, яғни 

климаттардан тұратынын сипаттайды; сол уақытта олардың әрқайсысының бар 

екендігі мойындалған ел мекендеген жерлер; әрбір мұндай ел мекендеген жердің 

қайда орналасқанын және оның ғаламдағы тәртібі тізбектеледі. Әлемнің барлық 

шыр айналымына тарала, әрбір климат пен әрбір жерге қажетті түрде ненің тән 

екендігі туралы зерттейді; ал мұның өзі Жердің орналасқан орнындағы 

жағдайына байланысты күн мен түннің айналымы; мысалы, күннің шығуы мен 

батуы, күн мен түннің ұзаруы мен қысқаруы және т.б. осыған ұқсас құбылыстар. 

Міне, бұлардың бәрін осы ғылым қамтиды.  

Байқап отырғандарыңыздай ұлы ғұлама Әл Фараби бабамыздың ғылымдарға 

қосқан еңбегі орасан зор. Соның ішінде физика және астрономия саласын 

зерттеудегі еңбектері таптырмас құндылықтарға толы. Бабамыздың физика 

жайында жазылған еңбектерінің басым бөлігі өкінішке орай жоғалып кетті десек 

те, осы күнге жеткен өзге еңбектерін, әсіресе астрономия және оптика, 

жаратылыстану жайында жазылған еңбектерін қазіргі жас ұрпаққа насихаттау 

басты міндетіміз деп білемін. Ғаламның жаратылысы оны құраушы барлық 

нәрселермен тығыз байланыста екендігін, сол ғаламның бір бөлшегі - адамзаттың 

жаратылысын зерттеуге қызығушылық танытуы, зерттеу барысында көптеген 

жаңалықтар ашуы бабамыздың «Әлемнің екінші ұстазы» атануына себепкер 

болған жоқ па?!  

Мектеп оқулығынан тыс қосымша таптырмас ақпараттар ретінде физика 

пәнінде оқушыларға неге айтпасқа? Әл Фараби еңбектері физика пәнінде 

оқытылып жатса нұр үстіне нұр болары хақ. Әл Фараби еңбектерін ғаламтор 

желілерінен, кітапхана әдебиеттерінен қарастыру барысында өзімнің осыншама 

құнды дүниелермен өз шәкірттеріммен ертерек бөліспегеніме өкіндім. Алдағы 

уақыттарда бабамыздың «Вакуум» трактатын, астрономия, оптика ғылымдары 

жайында жазған еңбектерін шығармашылық, бағыттау сабақтарының басты 

тақырыптары ретінде алсам деп жоспарлап отырмын.  

 

Аннотация 

Великий мыслитель Аль Фараби внес огромный вклад в развитию науки, 

особенно в области физики и астрономий. Большая часть его трудов о физике к 

сожелению полностью не дошли до нас. Некоторая часть его работы в области 

астрономии и оптике которую мы имеем должны пропагандировать среди 

молодого поколения. Не зря мы его называем «вторым учителем мира», так как 

он в ходе многих иследований открыл неразрывную связь планеты со всеми ее 
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составляющими. Почему бы нам не использовать его труды в качестве 

дополнительной информации при преподавании физики в школах?! Поэтому я 

поставила перед собой цель в ближайщее время использовать его работу по 

физике трактат «Вакуум» как основная тема для своих творческих и 

ориентационных занятий.  
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Әл-Фарабидің вакуум туралы ілімі 

 

Таңсықбай Перизат Бахытқызы 

Жетісай ауданы, Е.Есенбеков атындағы №59 ЖОМ 

 

Әбу Насыр Әл-Фараби(араб.:  أبو نصر محمد الفارابي) Әбу Насыр Мұхаммад 

ибн Мұхаммад Тархан ибн Узлағ әл-Фараби ат-Турки (870 - 950 ж. ш.) - әлемге 

әйгілі ойшыл, философ, социолог, математик, физик, астроном, ботаник, 

лингвист, логика, музыка зерттеушісі.Өзінің білімділігі мен сауаттылығының 

арқасында “Екінші Ұстаз” атауына ие болды. Әл-Фарабидің шығармашылық 

мұрасы орасан зор (150-ге жуық философиялық және ғылыми трактаттар), ал 

оның айналысқан ғылыми салалары ол – философия мен логика,  физика, 

саясат пен этика т.б. Жаратылыстану, физика және математика  саласындағы 

ғылыми еңбектері бүгінгі күнге дейін өз маңызын жоғалтпаған. Физика 

саласындағы вакуум мәселесі механика, оптика мен статика мәселерін кеңінен 

зерттеді . 

Әл-Фарабиге дейінгі вакуум мәселесі негізінен кеңістік пен оның 

материалдылығы жөніндегі ұғымдардың дамуымен байланысты болды. 

Шындығында, кеңістік пен материяның өзара тікелей байланыстылығы 

туралы мәселе ғылымдар мен философияның ең түбегейлі мәселелерінің 

бірінен саналады. 
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Осыдан жүздеген жылдар бұрын ғылым алдында  материядан тыс бос 

кеңістік бар ма және ол материямен тығыз байланыста ма деген сауал тұрды. 

Осыдан барып бос кеңістік, яғни вакуум мәселесі туды.  Қазіргі кездегі біздің 

көзқарасымыз бойынша вакуум -  атмосфералық қысымнан  төмен қысымдағы  

газ күйі. Вакуум түсінігі қабырғалармен шектелген белгілі көлемдегі  газдарға 

ғана арналған(ғарыш  кеңістігіндегі газдар үшін қолданылмайды) [1]. Ерте 

заманда вакуум түсінігі материядан мүлдем бос кеңістік деп түсіндірді. Ежелгі 

грек ғылымында, мәселен  біздің жыл  санауымызға дейінгі VI және IV  

ғасырлар арасында  алғаш рет вакуум мәселесін  материализм  және идеализм 

тұрғысынан  жүйелі түрде  талдауға талпынған. Бұл аталған жағдайлар ежелгі 

гректің атақты оқымыстылары  Демокриттің, Аристотельдің, Левкипптің  

табиғат философиясы  туралы ілімдерінде  талқыланды. 

Демокрит  ежелгі грек атомистикасының  негізін салушы Левкипптің  

шәкірті ретінде танылды. Левкипп атомистиканың  түпкі мәселесі  мына да деп 

жазды: «материя атомдар деп аталатын  бөлінбейтін шексіз бөлшектерден 

тұрады, олардың қосылуынан  және бөлінуінен әр түрлі заттар  құралады және 

олардың қасиеттері анықталады» [2]. Левкипп  материямен  қатар  атомдардың 

қозғалуы үшін қажет бос кеңістік  болады деп есептеді. Левкипп сияқы  

демокрит те осы қағиданы уағыздады. Бұл ілімдер, олардың материалистік 

мазмұны мен  диалектикалық тенденциялары – вакуум туралы  

көзқарастардың  физикалық білімдерінің  тарихи дамуының  негізі болды. 

Фараби физика ғылымының осы еңбектеріне сүйене отырып, олардың 

абсолют бос кеңістік деп отырған кеңістігінің сыр-сипатын ашып беруге 

тырысады. Мұны Фарабидің вакуум жөніндегі  гипотезасы деп атауға болады. 

Фараби: «егер дене бұрын ауамен бірігіп бос кеңістікті толтырса, онда екі дене 

біреуіне  ғана арналған орында бір-біріне ығысып бұрынғы көлемді  алып 

тұрған болып шығады. Ауа судың ыдысқа кіруіне  кедергі жасамайды, 

керісінше, өз табиғаты бойынша  суды ыдысқа тартады, бұл жайт олардың 

ыдыста вакуум  бар деген көзқарасын жоққа шығарады  ». Әл-Фараби  өз 

гипотезасын тұжырымдай отырып, келесі физикалық  құбылыстарды 

талдайды. Ең әуелі, ол дененің қызу және суу құбылыстарына тоқталады. 

Фараби: «Дененің қызуы, сууы және осыған байланысты құбылыстарды 

қарастырғанда мен дененің қызуы екі  түрлі жолмен, яғни оны басқа бір ыстық 

денемен араластырып, қызу беру жолымен немесе  бүкіл кеңістікті  қыздыру 

жолымен жүзеге асады деймін, мәселен судың қызуы. Осы сияқты  судың суы 

да екі түрлі жолмен, яғни суды денемен араластыру, болмаса оны ауа немесе 

қармен суыту арқылы жүзеге асады...» [3]. 
Бұдан кейін Әл-Фараби дененің ұлғаю, кішірею құбылыстарына да 

тоқталады. Фараби: « Заттардың ұлғаюы және кішіреюі кезінде де осы сияқты 

жағдайлар байқалады, дене көлемінің  ұлғаюы екі түрлі жолмен жүзеге асады: 

1) Денеге сыртқы жағынан  басқа бір денені қосу арқылы. Мысалы, бір 

дәнді екінші  бір дәнге қосып сығымдау арқылы жабыстырсақ, бөлшектерден 
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тұратын жалпы көлемі артады. Осы сияқты араластыру немесе бөлшектеу  

арқылы да көлемді өзгертуге болды. 

2) Дене көлемінің өзгеруі оған басқа бір бөліктің қосылуы немесе одан 

алынуы арқылы емес өздігінен болады. Яғни дене көлемінің өздігінен ұлғаю 

немесе кішірею құбылысына әл-Фараби денелердің көлемінің қызғаннан 

(суығаннан) ұлғаюын (кішіреюін) жатқызуы мүмкін. Ол бұл жағына көп 

тоқталмайды. Мысалы ретінде ауа көлемінің өзгеруі құбылысын қарастырады, 

ал бұл Фарабиге ыдыстағы ауаны сорып алған кезде болатын құбылыстарды 

түсіндіруіне мүмкіндік туғызады. 

Фараби былай дейді: «Мұндай денелердің қатарына ауаны жатқызуға 

болады, оның көлемі  басқа көлемнің қосылуынсыз-ақ ұлғаяды. Ешнәрсенің 

қосылуынсыз-ақ су температурасының  артып не кеміген кезінде, судың өзінің 

баяғы су қалпында қалатыны сияқты, ауа да  көлемі ұлғайған және кішірейген 

кезінде баяғы ауа қалпында қалады». Бұл жердегі әңгіме су мен ауа массасы 

жайлы. Ауа көлемінің ұлғаюы  мен кішіреюі табиғи немесе әсер ету арқылы 

жүзеге  асады. Мысалы, тастың қозғалысын қарастырайық. Ол табиғи түрде  

төмен қарай өздігінен қозғала алады және белгілі  бір күштің әсерінен  жоғары 

қарай қозғалады, егер кернеу (Кернеу деп Әл-Фараби денеге әсер етуші күш 

жайлы айтып отыр) ауа болса, онда сол ауаның әсерінен  ол өзінің табиғи, яғни 

төменгі қалпына қайтып келеді. Ауа да осы сияқты, егер оның көлемін күш 

түсіру арқылы  ұлғайтсаң, онда кернеу бар кезде оның бұл көлемі сақталады.  

Бұдан шығатын қорытынды: ауаның көлемі ұлғайғанда  кернеу артады 

да қысым кемиді, ал көлем кемігенде, кернеу де кеміп ауаға беріледі, қысым 

артып бұрынғы қалпына жетеді, масса  мен температура тұрақты болады. 

Фарабидің бұл қорытындысы 700 жылдан кейін ашылған  Бойль-Мариотт 

заңының бастамасы деуге болады. Әл-Фарабидің пікірі бойынша пайда болған 

кернеу  ыдыстағы ауаның барлық бағытына  бірдей беріледі де, осының 

нәтижесінде  ауа көлемі ыдыстың барлық жағына бірдей ұлғайып, сол 

ыдыстың пішінінк көшеді. Фарабидің бұл қорытындысы  бұдан 700 жыл  кейін 

мәлім болған  газдар үшін орындалатын Паскаль заңына жуық келетінін 

байқау қиын емес. 

Бұл жерде Фараби, біздің білуімізше, физика тарихында тұңғыш рет 

гидродинамика мәселесімен айналысып, жуық түрде  болса да, оның алғашқы 

заңдылығын тағайындады. Фараби  бұл заңды былай дәлелдейді: «Ыдыста 

қалған ауаның мөлшері кеміген сайын оны осы ыдыс көлемінде ұстап  тұратын 

күш көп болады. Сондықтан бұл ауаның  мөлшері кеміген сайын  кернеудің 

ауа болған кездегі  бастапқы көлеміне ауысу жылдамдығы соншалықты да  

үлкен болады. Осыған тікелей тәуелді су да  үлкен жылдамдықпен кіреді. 

Судың  қозғалыс жылдамдығын тартылу немесе тебілу  арқылы түсіндіруге 

болмайды, өйткені ол денелер өз табиғатында бір кеңістіктен  екінші 

кеңістікке ауысып отыруға бейім. Олар, сүйтіп, әруақытта шекаралы болып 

қала береді, яғни бір дене кеңістікті босатса, дәл сол мезетте  басқа бір денемен 
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толады, сүйтіп, оған көршілес дене пайда болады, ешқашан бірінші дене 

шыққан кеңістік абсолют бос қалмайды »[4]. 
Сонымен, Фараби бұл трактатында вакуум жөнінде бірін-бір жоққа 

шығармайтын екі пікір ұсынады. Бірінші пікір бойынша материадан мүлдем 

бөлек бос кеңістік,яғни абсолют бостық жоқ,бірақ ол материяның жаратылысы 

бізге белгісіз ,- дейді. Екінші пікір бойынша Фараби салыстырмалы түрде 

бостықтың болуы мүмкін екенін аңғартады, бірақ ол шын мәніндегі абсолют 

бостық емес, ауасы сиретілген кеңістік дейді. 

Әл-фарабидің бұл трактатында вакуум мәселесіне толық және терең  

талдау жасау үшін  онымен байланысты  көптеген физикалық құбылыстарды 

түсіндірді. Ол: «денені қыздыру және суыту кезіндегі шығатын нәтижені айта 

келіп,  мен мынадай нәтижеге келемін: денені қыздыру  процесі негізінен екі 

жолмен өтеді , біріншіден, қарастырылатын денені ыстық денемен араластыру 

(бірінші денеге ыстық денені тарату) арқылы барлық бірінші денені  

толығымен араластыру, бұл процесс суға ыстық суды  құйған кезде болады; 

екіншіден, денені қыздыру процесі оны басқа ыстық денемен  қоспаған және 

араластырмаған кезде өтеді. Денені суыту процесі де осы сияқты екі жолмен 

өтеді» [5].  Дене жылуының жоғалуы және артуы басқа ыстықтау және 

суықтау денелердің  қатысуы арқылы болатынын түсіндіріп, жылу мен 

суықтың таралу себептері және олардың түрлері жөнінде жазылған. 

Әл-Фараби  Аристотельдің  қозғалыс табиғи және жасанды  күштеу 

арқылы болады деген теориясын негізге ала отырып, ауа көлемінің ұлғаюы 

мен кемуі кезінде болатын физикалық құбылыстарды түсіндіруге тырысты. 

Дәлірек айтсақ, ауа көлемінің  ұлғаюы мен кемуі кезінде  кернеу болмайды, ол 

ауа көлемі ұлғайған кезде ғана білінеді. Біздің пікірімізше,  кернеу ыдыс 

ішіндегі  «бірінші» және «екінші»  ауа қабаттары арасындағы  қысым 

айырмасы болады (1 − сурет).  Бұдан мынадай қорытынды шығаруға болады: 

ыдыстағы  қалған ауаның көлемі  кеміген кезде кернеу ұлғаяды.  Жоғарыда 

айтылғандай,  ыдыс ішіндегі ауа температурасы тұрақты болады, яғни бұл 

жерде кейіннен ашылған Бойль-Мариот заңы сақталады. 

Сонымен, Әл-Фарабидің  бұл қағидаларының мәні  зор деп білемін. 

Өйткені, Әл-Фараби бұл ғылым саласында  ғана үлкен қадам жасағанымен 

ауаның (газдың)  көлемі мен қысымы арасындағы  байланысты  түсіндіруде 

алғашқы мағлұматтар берді, сондықтан  Бойль-Мариот  заңының ашылуының  

алғы шарттары бар ма деп ұғынамын.  

Әл-Фараби массасы өзгермеген кездегі ауаның көлемі мен оның 

өзгерісінің арасындағы тәуелділікті тағайындайтын заңды анықтауға 

тырысты. Бұл заңды анықтаудағы Әл-Фарабидің пайдаланған сызбанұсқасы 

Аристотельдің қозғалыс туралы заңын қолдануға негізделген. Ол былай деп 

түсіндіреді: «Ауаның әрбір бөлігіне  әдеттегі көлем сәйкес келеді және бұл 

көлемнің ауытқуына еріксіз күш қабылданады. Қысылған немесе ұлғайған ауа 

жаңа көлемде кернеу әсері жойылғанға дейін болады; егер кернеу әсері 

жойылса, онда ауа өзінің бастапқы көлеміне қайта оралады». Ол: «Осы 
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көлемдегі кернеу жойылса, онда ауа өзінің бастапқы көлемін қабылдайды, 

сондықтан ауаны қоршаған  бөліктер үшін орын босайды. Егер кернеу  

жойылғаннан кейін оны ауа қоршаса, онда бұл ауа бос орынды алады. Егер су 

қоршаса, онда ол орын  босаған мезетте оған су енеді.  Күштеп шығарылған 

ауаның орнына  сол уақытта белгілі бір жылдамдықпен су енеді, егер кернеу 

болмаса, онда бұл жылдамдық кернеуге тура пропорционал болады. Екінші  

ауа көлемінің кемуі кезінде оның көлемін ұлғайту үшін кернеу беріледі» [5]. 
Әл-Фараби былай деп есептейді: «Егер қысым жоғары болса, онда 

көлемнің ұлғаюы  мен кемуі соғұрлым артық боады. Сондықтан көлемнің 

өзінің табиғи орнына қайтуы  соғұрлым күштірек  және тезірек болады». Бұл 

қағида  Архимедтің  гидростатикалық заңымен астарлас сияқты, яғни суға 

батырылған денеге  су тарапынан әсер ететін күш жайында деп білемін . 

Гидродинамика мәселесімен айналыса отырып, шамамен бір заңдылықтың 

сырын шып тұр. Егер кернеуді р арқылы, ал жылдамдыұты 𝜗-мен белгілесек, 

онда бұл екі шаманың арасындағы тәуелділікті мына түрде жазуға болады: 

p=𝒌𝝑 немесе𝝑 =
𝟏

𝒌
p=𝜸𝒑 

мұндағы  k  және 𝛾 – пропорционалдық коэффициенттер. Фараби  ыдыстағы  

ауа барлық бағытқа бірдей  қысым таратады деген пікірді мақұлдайды. Бұл 

ұсыныстың  негізінде атмосфералық  қысым туралы пікір жатуы мүмкін. 

Бұл трактат  вакуум туралы мәселені толығымен  аша  алмағанын және 

вакуум туралы  мәселені  тек философиялық  жағынан ғана қарастырғанын 

айта кетуіміз керек. Бірақ бұл трактат  орта ғасыр заманындағы мазмұны  

жағынан  жаңадан ашылған  факторларды  түсіндіру барысында алғашқы ірі 

еңбектердің бірі болып есептелінеді. Атомистер бос кеңістіктің болу шартын 

барлық жағынан жақтады. Аристотель бұл пікірлерді жоққа шығару  

мақсатында  бос кеңістіктің болмайтынын дәлелдейтін  көптеген пікірлер 

енгізген ұсыныстары   кейін де әрі қарай  дамытылып, жалғасып жатты.       Әл-

фараби трактатында, Аристотельдің  идеясын негіздей  отырып, вакуум 

туралы мәселені жете зерттеп дамытып , оны жаңа деңгейге көтерді. Сонымен, 

Аристотельдің күш туралы теориясына сүйене отырып, бұл трактатты  

физиканың дамуына  қосқан үлесі деп санаймын. 

Қорыта айтқанда, Әл-Фарабидің  вакуум туралы ілімі ХVI және  XVII  

ғасырлардағы физиканың шығуына  негіз болған факторлардың ішінен  

ерекше орын алады. Шын мәнінде Аристотель физикасындағы және орта 

ғасыр ғылымындағы  басты кемшіліктердің бірі -  тәжірибелерге немесе 

жүйелі бақылауларға мән берілмеуінде. Эксперименталды әдіске жақын 

мысалдарға бұл трактат  Әл-Фарабидің жаңашыл екеніне  сөзсіз дәлел бола 

алады. Сондықтан трактат орта ғасыр кезіндегі  физикаға үлкен ықпалын 

тигізіп, методологияға жаңа жол салды. 

Аңдатпа 
Баяндамада, Әл-Фарабидің физика ғылымына, соның ішінде 

гидростатика, динамика саласына қосқан еңбегі жөнінде айтылады. Фараби 
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Демокриттің, Аристотельдің және Левкипптің табиғат философиясын зерттей 

келе өз еңбегінде абсолют бос кеңістік ұғымының сыр-сипатын ашып беруге 

тырысқаны жайлы айтылған. Өзінің «трактат о вакууме» еңбегінде «бос 

кеңістік» гипотезасын ұсынады. Зерттей келе, өз еңбегінде  заттардың ұлғаю 

мен кішірею құбылысына, денеге әсер етуші күш, қысым, температураның 

өзара байланысын  зерттегені жайлы нақты мағлұмат берген. Гидростатика 

мәселесімен айналысып, оның алғашқы заңдылығын тағайындағаны 

айтылған.«Вакуум туралы» трактатындағы  физиканың кейбір дербес 

мәселелері:денені қыздыру және  суыту процестерінің себептерін объективті 

заңдылықтардың негізінде дәлелденген. Массасы өзгермеген  кездегі ауаның 

көлемі  мен оның  өзгерісінің  арасындағы  тәуелділікті тағайындайтын  заңды 

анықтауға  тырысқаны жөнінде баяндалады. Баяндамада  вакуум туралы 

мәселені толығымен  аша  алмағанын және вакуум туралы  мәселені  тек 

философиялық  жағынан ғана қарастырғанын айтылады. 

Түйінді сөздер: трактат о вакууме, абсолют бос кеңістік, табиғат 

философиясы. 

Аннотация 

В докладе говорится о заслугах Аль-Фараби в физическую науку, в том 

числе в области гидростатики, динамики. Исследовав философию природы 

Демокрита, Аристотеля и Левкиппа, Фараби в своей работе говорил о 

стремлении раскрыть характер понятия абсолютного свободного 

пространства. В своей работе «трактат о вакууме» предлагает гипотезу 

«свободное пространство». В своей работе он подробно описал взаимосвязь 

между увлечением  уменьшением веществ, взаимосвязь между силой, 

давлением и температурой тела.  Было сказано, что имел  дело с проблемой  

гидростатики и что он установил ее первый закон.Некоторые самостоятельные 

проблемы физики в тракте "о вакууме": доказаны на основе объективных 

закономерностей причин процессов нагрева и охлаждения тела. Излагаются 

попытки определить закон, который устанавливает зависимость между 

объемом воздуха и его изменением при неизменной массе.В докладе 

говорится, что вопрос о вакууме не полностью раскрыл, и вопрос о вакууме 

рассматривался только с философской точки зрения. 

Ключевые слова: трактат о вакууме,абсолютного свободного 

пространства, философию природы. 
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ШЫҒЫСТЫҢ АРИСТОТЕЛІ – ӘБУ НАСЫР ӘЛ-ФАРАБИ 

 

Омархан Арайлым Нұрсейтқызы 

Мақтаарал ауданы, №9 ЖОМ 
Армысың, аманбысың, Отырарым! 

Әрдайым медет болған менің арым. 

Кетпейді көңілімнен өткен күндер, 

Көктемде гүл жамылған атырабың. 

(Әбу Насыр әл-Фараби) 

Қыпшық даласынан шыққан Әбу Насыр Әл-Фарабидің даңқы өз 

замандастарының арасында ойшыл және энциклопедист - ғалым, философ, 

математик, астроном, дәрігер, астролог, саз теоретигі, тарихшы және ақын 

ретінде кең тарап, Аристотельден кейінгі дүние жүзі білімі мен мәдиниетінің 

Екінші ұстазы атанды. Оның Екінші  ұстаз аталуының тағы бір себебі Әл-

Фараби аса көлемді, бірақ бізге жетпеген «Екінші ілім» (ат-Талим ас-сани) деп 

аталатын тұтастай энциклопедиялық еңбегінің авторы болған. Бұл еңбектің 

маңыздылығы соншалық - ол Екінші ұстаз (Ал Муаллим ас-сани)  деп аталып 

кеткен. Аристотельдің бірінші ұстаз аталуы оның «Метафизикасы» көбіне 

«Алғашқы фиософия» деп аталғаны белгілі. Әл-Фараби-Аристотельдің және 

ертедегі грек философтарының мұрагері және олардың еңбектерін өзінің 

замандастарына жеткізген адам[2].  

Әл - Фараби ғылым түрлерін негізінен өз бетінше оқумен меңгерді. Аса 

зор табандылық көрсетіп, орасан үлкен жетістіктерге жетеді. Үздіксіз білімін 

толықтырумен айналысқан ол көрнекті оқымыстылармен де тығыз байланыста 

болады. Мысалы, шәкірт шағында-ақ атақты оқымысты  Әбубәкір ибн 

Сиражбен жақын қарым - қатынаста болып, оған логиканы үйретеді, өзі одан 

астрономияны үйренеді. Ғылым - білімге өте құмартқа зерек Әбу Насыр 

мұсылман бола тұра кәпірлерден сабақ алудан тартынбайды. Мәселен, 

медицина мен логиканы христиан оқымыстысы Юханна ибн Хайланнан, ал 

жаратылыстану ғылымдары мен грек тілін атақты аудармашы Әбу Башар 

Маттадан үйренеді[2].  

Әл-Фараби өз заманының әлеуметтік-саяси көзқарастарын, тіл 

мәдениетін, философиялық-гуманисттік (философия, логика, этика, эстетика, 

саясат, социология, лингвистика, поэзия, риторика, саз) және жаратылыстану 

(астрономия, астрология, физика, химия, география, космология, математика, 

медицина) ғылымдары салаларын меңгеріп осы бағыттарда өзі де құнды 

ғылыми жаңалықтар ашты. Философия, логика, риторика, этика, мета-физика, 

әлеуметтану, поэзия тіл білімі, жаратылыстану, астрономия, астрология, 

география, табиғаттану, математика, медицина, саз салаларын 164 трактат 

жазып қалдырды. Шығармаларында көне оқымыстылардың туындыларына 

талдау жасап, Аристотельдің  метафизика, категория, аналитика сияқты 

еңбектеріне түсіндірмелер жазды. Ғылым - ақылдың нәтижесі, оның 

теориялық және практикалық түрі болады. Теориялыққа – логика, табиғаттан, 
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метафизика, ал практикалыққа - саясат және этика ғылымдарға жатады. Бір 

сөзбен айтқанда, әл - Фараби адамдардың көздеген мақсатына жетуі оның 

өзіне ғана байланысты екенін айтады. Адам рухани жағынан үнемі өзін - өзі 

жетілдіріп отыруға тиіс, адам тек ақиқатты, айналадағы дүниені танып білу 

арқылы жетіледі деп қорытынды жасады. Әбу Насыр әл-Фараби азаматтық, 

саяси, адам, қоғам жөнінде ойлары «Мемлекет қайраткерлерінің нақыл 

сөздері» трактатында қаралады. Фарабидің математикалық идеялары мен 

мұралары Әбу Әли ибн Сина (980-1037 ж), Әбу Райхан Бируни (973-1048 жж) 

Омар Хайям (1040-1123 жж) сияқты Шығыс ғұламаларымен қатар Роджер 

Бэкон (1214-1292 жж), Леонардо да Винчи (1452-1519 жж)тәрізді Батыс 

философтары мен ғалымдары да көп пайдаланған. 

 Әл-Фараби – адамзатты біріктіруге бар өмірін бағыштаған адамдар үшін 

өмір сүрген жан. Ол үшін ақыл мен сана, ғылым мен ой, танымпаздыққа 

шөліркеуден басқа ештеңе де, ешкімде жоқ еді. Әл-Фараби өмірінің соңғы 

жылдарын Сирияның Халаб қаласында өткізеді. Бір күні сұлтан Сайф  әл-

Даула сарайына шақырады. Ғалым сарайға кіргенде сұлтан игі жақсылармен 

мәжіліс құрып отыр екен. Сұлтан Сайф әл-Даула: «Отыр!»- деп әмір етеді оған. 

Әл Фараби: «Қайда отырайын, сіз көрсеткен жерге ме, әлде өзім қалаған жерге 

ме ?» - деп сұрайды. Сонда сұлтан: «Өзіңе қай жер лайық деп тапсаң сол жерге 

отыр», -дейді. Әл Фараби іркілместен сұлтанның жанындағы орынға барып 

отырады. Сұлтан бұған шамданып қалады. Әміршінің өзі және бірнеше жақын 

қызметшісі білітін сарай тілі болатын. Осы жасырын тілде оларға: «Егер бұл 

кісі сұхбатта өзінің данышпандығын көрсетсе, біз оны кешірейік, егер 

ойымыздан шыға алмаса жазалаймыз. Ал әзірше сабыр сақтайық» дейді. Әл - 

Фараби күтпеген жерден сол тілде: «О, әміршім, сабыр ет! Қай істеде 

сабырлық пен шыдамдылық сақтаған жөн», - деп жауап қайтарды. Таңғалған 

сұлтан оның бұл тілді қайдан білетінін сұрағанда, әл-Фараби бұдан басқа 70 

тілді білетінін айтады[2]. 

ХХ ғ. екінші жартысынан бері қарай А.Машанов, А.Қасымжанов,           А. 

Көбесов, Ә. Дербісәлі және т.б қазақстандық ғалымдар да ұлы ұстаздың бай 

мұрасын жинап зерттеп тануға өз үлестерін қоса бастады . А.Қасымжанов 

басқарған Фарабидің мұрасын зерттеумен шұғылданатын шығармашылық топ 

айрықша ыждағаттылықпен жұмыс істеді. Олардың күшімен Әбу Насыр       әл-

Фараби трактаттарының аудармалары бірнеше том болып жарыққа шықты. 

Қазір Қазақстан Ғылым академиясының кітапханасында әл-Фарабидің елуге 

жуық еңбегі бар. Олардың ішінде басқа тілге аударылмаған, ғалымдар 

арасында осы күнге дейін белгісіз болып келген – «Алмагеске түсініктеме», 

«Геометриялық сызықтар жасаудың әдістері», «Астрология», «Кітап             әл-

мусики әл-кабир» се-кілді әрқайсысы бір бір ғылымның шыңын көрсететін аса 

ірі туындылары бар. Мұның сыртында соңғы жылдары фиософия 

ғылымдарының докторы, профессор Мырзатай Жолдасбеков тауып әкеліп, 

Алматыдағы әл-Фараби атындағы Ұлттық университеттің  кітапханасына 

тапсырған әл-Фарабидің қолжазбалары өз алдына бір қазына. Олардың 
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көшірмесі (13 қолжазба) бүгінде Еуразия Ұлттық университетінің  «Отырар» 

кітапханасында сақтаулы. Әл-Фараби ісін жалғастырған, ғылымға берілген 

шәкірттері көп болған. Орта Азияның ұлы ғалымы Әбу Әли ибн  Синаның  

есімін атауға болады. Кейінгі кездегі Шығыс ғалымдары оларды бөліп - 

жармайды «Қос Фараби» деп те атайды. Сондай-ақ еңбектері ұлы ұстаз 

еңбектерімен сабақтасып жатқан ұлы ғалымдар – Бируни, Бозжани, Омар 

Хайямдар да өздерін әл-Фарабидің шәкірттеріміз деп есептеген.  

Қашықтасың , туған ел, қалың елім, 

Небір жүйрік болдырып жарау деген. 

Шаршадым мен, қанатым талды менің , 

Шаңыт жолға сарылып қарау менен ... 

деп отанына деген сағынышын ұлы баба бұдан мың жыл бұрын жырлаған еді.  

Иә, ата-баба есімін қастерлеп, рухына Құран бағыштап, еске алып жүру 

ұрпақ парызы. Осы орайда белгілі ғалым, еліміздің Бас мүфтиі Әбсаттар қажы 

Дербісәлі бастаған делегация қасиетті Отырар жерінің ақ шүберекке түйілген 

бір уыс топрағын алып Әбу Насыр әл-Фараби бабамыздың рухына тағзым етіп 

қайту үшін 2006 жылы наурыз айында Дамаскіге барып қайтқан еді. Делегация 

құрамында әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің ректоры, 

академик Төлеген Қожамқұлов, Отырар ауданының әкімі Әлімжан Құртаев, 

тарихшы Абдолла Жұмашев, жазушы Жарылқасын Нұсқабайұлы және 

«Хабар» арнасының екі қызметкері болды. Отырар ауданының әкімі Әлімжан 

Құртаев сол сапар туралы былай деп жазды: «Бізді Сирия - Дамаск 

муфтиятының өкілдері үлкен ілтипатпен  қарсы алды. Сол сапарда бізге Омея 

мешітінің имамы Отырардағы әл – Фараби мұражайына деп қасиетті Құран 

Кәрімді сыйлады. Сириядағы алғашқы алған сыйымыз құран Кәрім болған соң 

оны жақсылыққа жорып қуанысып қалдық. Ертесіне бізді шырақшы 

қабіртастың төр жағындағы темір шарбақпен қоршалған жайға алып келді. 

Шарбақтың ені - 2 м 30 см, ұзындығы - 7м 45 см, биіктігі- 3 м шамасында екен. 

Ішінде 5 қабір тұр. Төрдегі оқшау қабірдің Әбу Насыр әл-Фарабидікі екенін 

білдік. Жетекшіміз Әбсаттар қажы Дербісәлі зияраттың аяқ жағына қойылған 

бедер тастағы көне жазуды және қабірдің бас жағына орнатылған жаңа 

нұсқаның арабша мәтінін оқып, қазақша аударып берді. Бәрімізде баба 

құлыптасына басымызды қойып тәу еттік, Құран оқыдық, тебіреніп, егіліп, 

1050 жылдық үзілістен кейін қабіріне туған жері - Отырардың топырағын 

салдық, гүл шоғы деп исі  аңқыған дермене мен жусан қойдық. Біз қайтар кезде 

әл-Фараби бабамыздың қабіріне бір уыс топырақ алып қайттық. Ортағасырлық  

Мысырды 17 жылдан астам уақыт билеген Бейбарыс бабамыз өзінің әлемге 

әйгілі ғұлама бабасы, жерлесі, бауыры  Әбу Насыр әл-Фараби сағанасын 

саралап Баб әс-Сағир (Кіші Қақпа ) маңынан осы кесене-мешітті, кітапхананы 

салдырып, өз өсиеті бойынша осында жерлеген екен. Біз де сұлтан әз-Заһир 

Бейбарыс пен оның ұлы Сайд Заһирұлы қабіріне туған жер топырағын салып, 

топырақ алдық. Гүл шоғы ретінде оған да елден әкелген дермене қойдық. 

Қайтып оралған соң Отырарға барып бабаларымыздың қабір топырағын 
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бабтардың бабы Арыстан баб мазаратына салдық. Бұған қуанған халық 

елімізге ілім - білімнің, ерліктің рухы келді десіп жатты. Осылайша бірі әл-

Фараби, бірі Бейбарыс болып күллі әлемге танылған бабалар рухы арада ХI ғ. 

өткен соң туған Отанына оралып отыр. Кеудемізге мақтаныш сезімін 

ұялататын ұлы бабаларымыздың топырағы торқа болсын!    

Еске сала кететін жайт, бұған дейін ұлы баба - Әбу Насыр әл-Фарабидің 

Дамаскідегі қабіріне барап зиярат етіп, Құран бағыштап, оның 

құлыптасындағы жазуды егжей тегжейлі сипаттап зерттеген, сөйтіп, еліміздің 

басты басылымы «Егемен Қазақстан» газеті арқылы барша қазаққа мәшһүр 

еткен мемлекет қайраткері, мәдениет жанашыры – Мұхтар Құл-Мұхаммед 

болатын. Оның «Әл-Фараби» деп аталатын танымдық кітабы да бар.            

Бабамыз Әбу - Насыр әл-Фарабидің «Әуен әрекет» атты еңбегін бес тілге 

аударған Абылай Түгелбаев өз жазбасында былай дейді. Бабамыз Әбу - Насыр 

әл-Фарабидің «Әуен әрекет» еген тарихи  ғылыми еңбегін 1956 жылы 

қытаидың орталғы пикиндегі «Гулу» архивінен  Уаң есімді он бір тілді білетін 

маман парсы тілінен қытайшаға аударып, сабақ есебінде өткен. Одан мен 

қазақша тәржімалап, қарияның өзіне аудармамды оқып беріп, жариялауыма 

болады деген ризашылғын да алған едім. Өйткені ол адам ұйғырша да қазақша 

да білетін. Сол кезде өзі сексен жаста екендігін айтып  «қазақтан Сексенбай 

деген есімдер бар ғой» деп әзілдейтін. Уаң қарияның айтуынша әуен мен 

әрекет былай басталған: «Нағыз ғылым – ауа,күн,ай, жер, су, жер тасы 

байлығы, он сегіз мың әлем. Бұның жаратушысы – Құдай. Адам не нәрсені де 

сол құдай  Жаратқан бардан құдайды. Оны біз өнер дейміз. Мысалы, әрекет 

болмаса, ырғақты дыбыс болмайды. Ал дыбыс болмаса музыка құралмайды . 

Демек, дыбыс пен әрекеттің болмысынан саз өнері келіп шыққан. Жел соқпаса  

шөп жайқалып, су толқымайды. Осыдан физиканың басталу, құралу 

бастамасы пайда  болып, дамудың  алғашқы негізі жасалған. Жылдың төрт 

мезгілі бар. Олар; көктем, жаз, күз, қыс. Осы маусымда күллі табиғат өзгереді. 

Бұл өзгерстің болмасына химия келіп шыққан. Сондықтан әрбір саналы 

адамның сыйлап қадірлейтін төрт түрлі міндеті бар. Оның біріншісі - уақытты 

сыйлау. Себебі әрбір өсімдіктің  де өніп- өсу уақыты бар. Дәл солай адамның 

да өмірі өлшеулі. Содан да уақыт қымбатты. Екінші, еңбектің қарапайым 

түрінен бастап, күрделісіне дейін сыйла . Өйткені оған уақыт кетеді. Үшінші, 

өнерді бағала. Олар: математика, химия, медицина, физика, музыка 

,астрономия, әдебиет әлемі. Өйткені бұлардың әр тармағында мыңдаған дарын 

адамдардың өмірі мен еңбегі  бар. Ал күллі өнер атаулының негізі екі бөліктен 

тұрады. Ол – қарапайымнан күрелі болады да, күрделіден – қарапайым 

қалпына барады. Мысалы, бар есептің негізі нөл мен бір. Онсыз есеп 

құралмайды. Демек, өнерлердің өсіп-өрбуі негізі осындай. Төртінші, ақылды, 

дарынды адамды сыйлау керек. Себебі Жаратушы ием асылдарды аз жаратқан. 

Мысалы, гауhар, алтындар, шөп пен топырақтай көп емес. Осы тектес 

адамның  да жаңалықты құрайтын ақылды дарындылары  аз. Сол  үшін де 

сыйлау  қажет-ті. Халық ілесуші, оларды ұйымдастырып, парасатқа 
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бастаушылар – ақылдылар. Ақылдының екі түрі бар. Біріншісі, халықты  

бақытқа, татулыққа, адамшылыққа бастаушылар.  Екіншісі, ақыл парасатын 

зылымдық  пен зұлымдыққа  жұмсаушылар. Мұндайлар - халыққа да, ұрпақа 

да,тарихқа да зияндылар. Өнердің қауіпті, қатерлісі үшеуі[1].                           

Олар: математика, физика, химия. Болшақта адам баласы осы үшеуін 

байқап қолданбаса, өмірге, әлемге апат әкелетін болады. Бар халықтың 

сенім,салт, тірлік ету кәсібіне байланысты, жерінің жағырапиялық болмасына 

тән сезінуінен,өмір суретін, жасаған ортасының қалыптасқан өнері, тілі, әуені-

сол әуенді әрлейтін саз аспаптары болады. Ол саз аспабының бір ішектісі неге, 

қалай пайда болды ? Адам баласы дүниеге бір-ақ  рет келеді, содан да ойшыл, 

өнерлісі бір ішекті саз аспабын  жасаған. Аспап не үшін екі ішекті? Бар 

халықтың екі қолы, екі аяғы бар, сол үшін ол екі ішекті. Аспап неге үш ішекті? 

Адам туылады, өмір сүреді, өледі - содан  да үш ішекті. Аспап көп ішекті- өмір 

күрделі, содан да көп ішекті. Күллі халықтың саз аспабының құлақ бұрауы да 

шекті, оны бір-біріне ауыстырсаң, туындының мәні өзгеріп кетеді. Сол үшін 

әр елдің саз аспабындағы әр музыкалық шығарманың шекті тондық әуен 

өлшемін бұзуға болмайды. Жалпы, музыка - уақыттың ырғағы. Ол екі  

заңдылыққа  бағынады. Әрбір нотаның ырғағы –есеп, сіздің шертіп айтуыңыз 

– физика[1]. 

«Астрологиялық болжамдарда не дұрыс, не теріс» деп аталаты еңбегінді 

ол, ғылыми астрологияны астрономиядан бөліп қарап. Аристотельдің 

логикалық шығармаларында айтылған қағидалар мен жаратылыстану 

ғылымдарының жетістіктеріне сүйене отырып, белгісіз, кездейсоқ 

құбылыстарды алдын ала болжауға болатынын немесе болмайтынын 

ажыратуға тырысады[3].  

Жаратылыстану саласында жазған трактарттары да, бұл салаға қосқан 

жаңалықтары да қыруар. Физикалық құбылыстарды сипаттайтын еңбегі оннан 

асады. Оның таразы туралы, механизмдер туралы, оптка мен бос кеңістік 

туралы көптеген құнды тқжырымдары әлемге әйгілі.  Физика саласында 

«Вакуум туралы» деп аталатын еңбегі бар. мұнда ол вакуум жоқ екенін ежелгі 

гректерде сирек кездесетін тәжірибеге сүйенген логикалық қорытындылар 

арқылы дәлелдеуге тырысқан. Әбу Насыр әл-Фараби бұл еңбегінде вакуум 

мәселесінен бөлек физиканың әр түрлі мәселелерін қарастырып, сол кездегі 

ғылымның дәрежесіне сай өз шешімдерін дұрыс тапқан (дененің жылудан 

ұлғаюы немесе кішіреюі, түсірілген кернеуге, қысымға байланысты ауа 

көлемінің ұлғаю немесе кішірею заңдылықтары, ауаға түсірілген кернеудің 

берілуі т.б).  

Астрономияда күн апогейі орнының тұрақты болмайтынын өз 

тәжірибесі арқылы бақылап анықтаған. Сәуленің таралуын геометрия оптика 

заңдылықтарымен дәлелдеп берген. Сәуленің жиналу, сыну, тарау, шоғырлану 

заңдылықтарын геометриялық дәл әдістермен тапқан. Өз қолымен ойыс айна 

яғни линза жасап, ғылымда қолданған болатын. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада «Шығыстың Аристотелі» атанған, 70 – ке жуық тіл білген, 

150 тарта трактат жазып мұра қалдырған ұлы бабамыз Әбу Насыр                    әл 

– Фарабидің бізге жеткен мұралары туралы жазылған.  Әбу Насыр              әл – 

Фараби заманының әлеуметтік – саяси көзқарастарын, тіл мәдениетін және 

жаратылыстану ғылымдары салаларын терең меңгеріп, осы бағытта өзі де 

құнды ғылыми жаңалықтар ашқан. Әбу Насыр әл Фараби ілімі шығыс 

ойшылдарына, аристотельдік және жаңа платоншылдық көзқарастарға 

сүйенеді. Ұлы даңқты бабамыз : «Білімсіз адамгершілік молаймайды, білімсіз 

адам өзгенің абзал қасиеттерін тани алмайды. Мінез – құлқын түзей алмаған 

адамның ақиқат ғылымға қолы жетпейді» деп ескертіп кеткен. Бабамыз: адам 

рухани жағынан үнемі өзін – өзі жетілдіріп отыруға тиіс, адам тек ақиқатты, 

айналадағы дүниені танып – білу арқылы жетіледі деп түйін жасаған. Адам 

міндетті түрде адал ниетті болу керек деп есептеген. Бабамыз өз заманындағы 

ғылымның барлық салаларынан, әсіресе, математика, физика, жаратылыстану 

ғылымдарынан көп мұралар қалдырған.  

 

Аннотация 

Это статья об «Аристотеле Востока» ,о полиглоте  знавшего 70 

языков,написавший около 150 тратктатов и оставившего для нас как огромное 

наследство. Абу Наср аль-Фараби в свое время был первооткрывателем 

ценных научных новостей, глубоко изучая направления естествознания, 

культуру языка и социально - политические взгляды своего века. Знания Абу 

Наср аль-Фараби основавался на аристотельских и неоплатоновских взглядах, 

на трудах восточных ученых. В одном из трудов великий ученый говорит: «Без 

знания – человечность не умнажается, человек без знания  не распознает самые 

лучшие качества другого человека. А человеку не сумевшего исправть свой 

характер – не удастся завлеч наукой» . «Человек постоянно должен себя 

развивать, человек развивается при постоянном ознакомлении окружащей 

себя природой» так он был уверен. Он считал, что человек обязательно должен 

быть благонамеренным. Великий учений оставил после себя множество 

ценных наследий о разных сферах науки, как естествознания, физика, 

математика.  

Түйінді сөздер. 

Бабамыздың мұрасын дәріптеу – жас буынның парызы, міндеті. 

Возгласить наследство предков – обязанность и долг нового поколения.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. «Жалын» республикалық әдеби – көркем және әлеуметтік журнал. №4 

2004 жыл. 22 бет 

2. Еркін Қыдыр «Отырар» кітабы. «Фолиант» баспасы,2009 жыл.73-84 бб. 

3. Қазақ әдебиеті. Энциклопедиялық анықтамалық. Алматы қ, 2010 ж. 

4. Отырар. Энциклопедия. Алматы қ, «Арыс» баспасы, 2005  
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Әбу Насыр әл-Фарабидың табиғи ғылым және тәңірлік ғылым туралы 

ойлары 

 

Әбдікаримова Ақбөпе Такурақызы 

Отырар ауданы, М.Әуезов атындағы ЖОМ  

 

Мың жылдан артық уақыт өтсе де, аты ауыздан-ауызға жатталып, 

еңбектері уақыттың, мезгілдің катыгез сынынан мүдірмей өткен, сол адамзат 

ұлдарының, тарих перзенттерінің бірі Әбу Насыр Әл-Фараби. Ол да осы 

Отырарда туды, осында “кірін жуып, кіндігін кесті”. Қаратаудың тасына 

секірді. Сырдың суын ішті. Арыстың суын кешті, Қызыл-құмның аптабына 

күйді.Фарабидің өмірі жөнінен бізге жеткен мағлұматтар үздік-үздік аңыз-

шыны аралас болып келеді.  

Қазақстан фарабитанушыларының зерттеулері ұлы ғалымның өз 

заманындағы көрнекті физиктердің бірі болғанын көрсетіп отыр. Фараби ең 

әуелі физиканың философиялық мәселелерімен көп шұғылданған: ол физика 

ғылымының пәнін анықтайды, материя және форма, кеңістік және уақыт, 

қозғалыс және тыныштық т.б. түбегейлі ұғымдар жөнінде құнды-құнды 

пікірлер айтқан.  Денелер жасанды және табиғи болып келеді. Жасанды 

денелердің бар болуы соларды жасаушы, болдырушылардың арқасында, ал 

табиғи денелер – бұлар болмысы өнердің және адам еркінің қатысынсыз 

болған нәрселер. Фараби оптика, статика, механика сияқты математикаға 

жақын, туыс ғылымдар мәселелерімен көп шұғылданған, олардың пәнін, 

мазмұнын қайта қарап шыққан, математиканы табиғат құбылыстарын 

зерттеуге, практикада қолдануға ерекше мән берген. Фараби, әсіресе, 

физиканың музыкалық акустика саласы бойынша ірі жаңалықтар ашқан. Ол, 

мәселен, музыканың физикалық негіздері, тәжірибе мен бақылаудың музыка 

теориясын жасауда ролі, табиғи-музыкалық қабылдау т.б. мәселелерді терең 

зерттеген. Фараби ғылымының философиялық-логикалық ірге тасын 

дұрыстап қайта қалап шықты, ғылымды оку және оқыту ретін белгіледі, 

әрқайсысының пәнін анықтап, мазмұнын ажыратып беруге тырысты. Ол 

музыка жайлы күрделі зерттеулер жүргізді, математикада үлкен жаңалыктар 

ашты, астрономия жайлы кесек еңбектер қалдырды, физика ғылымын жаңа 

идеялармен байытты, медицина, химия, минерология тәрізді жаратылыстану 

ғылымының маңызды салалары бойынша еңбектер жазды, ертедегі дүние 

оқымыстыларының пікірлеріндегі озық және тозық қағидаларды талдады. 

Фарабидің метафизика, тіл ғылымы, логика, психология, география, этика т.б. 

ғылымдар жайлы жазғандары өз алдына бір төбе. Әсіресе, дыбыстың тегі, 

олардың таралуы, дыбыстың жоғарылығы және күші, музыкалық 

дыбыстардың ерекшелігі және оларға сандық сипаттама беру т.б. көптеген 

мәселелер жайлы сындарлы мағлұматтар, пайымдаулар айтқан. Фарабидің 

физикалық көзқарастары оның «Музыканың ұлы кітабы», «Вакуум туралы 

трактат», «Ғылымдар энциклопедиясы», «Физика негіздері» және басқа 

https://baribar.kz/student/20689/abu-nasyr-al-farabi-khkhi-ghasyr-aynasynda/
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еңбектерінде қамтылған. Фарабидің аса көрнекті физикалық еңбектерінің 

біріне саналатын,осы кезге дейін жеткілікті түрде зерттелмей келген «Вакуум 

туралы трактаты-мен» таныстыра кетуді мақұл көрдім. Кеңістік-ғылым мен 

философияның ең іргелі де дербес мәселелерінің бірі. Өйткені кеңістік ұғымы, 

материя ұғымымен тығыз байланысты. Міне, сондықтан жүздеген, мыңдаған 

жылдар бұрын-ақ материядан, тыс бос кеңістік бола ма немесе кеңістік 

әрқашанда материямен бірге сабақтас бола ма деген сауалдар болды. Осыдан 

барып «вакуум», яғни «бостық» мәселесі шыққан. Ертедегі Мысыр елінде, 

«табиғат бостықтан қорқады, сондықтан бостық жоқ» деп жорыған. Бұл 

мәселені ғылыми философиялық тұрғыдан шешуге тырысқандар ішіндегі 

ертедегі грек ғалымдары Демокрит пен Аристотельді атап айтуға болады. Бұл 

83 екі ғұлама вакуумның, яғни бостықтың жаратылысы, бар-жоғы жайлы 

қарама-қарсы көзқараста тұрған. Вакуум мәселесі кейінірек, орта ғасырларда 

қайта көтерілді. Бұл тұста да, баяғы Демокрит пен Аристотельден басталған 

осы екі бағыт қайта сарапқа салынды. Мутакалимдер, яғни діншіл философтар 

«бостық бар» деп болжаса, Фараби және оның шәкірттері Аристотельдің ізін 

қуып ешқандай вакуумның жоқтығы жайлы ілім жасады. Осы мәселеге арнап 

Фараби өзінің атақты еңбектерінің бірі «Вакуум» деген трактатын жазған. Бұл 

еңбектің арабша нұсқасы түрікше және ағылшынша аудармаларымен бірге 

1951 жылы Түркияда басылып шықты. Бұл трактатты Қазақстан Ғылым 

Акедемиясының фарабитану тобы орыс және қазақ тіліне аударды. Фараби бұл 

еңбегінде вакуумның жоқ екендігін ертедегі гректерде сирек кездесетін 

тәсілмен, яғни эксперимент жасау жолымен, физика ғылымының сол кездегі 

жетістіктеріне, дұрыс логикалық ақыл-ой қорытындыға сүйене отырып 

дәлелдеуге ұмтылады. Фараби былай дейді: «Егер сору нәтижесінде ауаның 

үштен бірі шықты десек, онда үштен екі бөлігі ыдыста қалады, сөйтіп 

ыдыстың үштен бір бөлігі ауадан босайды.    Айталық, бұл бөлік ыдыстың орта 

жағын қамтысын. Сонда ыдыстағы қалған екі бөлік арасында белгілі бір 

аралық немесе көлем барма? Олар бұл сұраққа бар немесе жоқ деп жауап 

беруге тиіс. Егер бар десе, онда ұзындығы, ені және тереңдігі бар нәрсемен 

толды деген сөз. Ал,егер жоқ десе, онда мынадай қарсы дау айтуға болады: «су 

ыдыс аузынан ауасыз кеңістікті толтырғанша құйылған жоқ па? Су біраздан 

кейін ағуын тоқтатып, ыдыстың аузынан судың тоқтаған жеріне дейінгі 

деңгейді алған жоқ па? Егер олар бұған құптап жауап берсе,онда аралықтың 

бар болғаны...» Бұдан кейін Фараби дененің ұлғаю, кішірею құбылыстарына 

тоқталады: «Заттардың ұлғаю және кішіреюінде де осы сияқты жағдай 

байқалады... Дененің мөлшерінін ұлғаюы екі түрлі жолмен жүзеге асады: 1) 

оған сыртқы жағынан басқа бір денені әкеліп қосу арқылы ұлғайтылады. 

Мұның мысалына қосып сығымдау арқылы бір дәнді екінші дәнге 

жабыстыруды алуға болады. Сонда бөліктерден тұратын жалпы көлем артады. 

Осы сияқты, араластыру және бөлшектеу арқылы да көлемді өзгертуге болады. 

Мысалы, егер арпа мен бидайды араластырса жалпы көлем ұлғаяды. Осы 

сияқты бір денені екінші денеден ажыратсақ зат кішірейеді. Бұл жерде денені 
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араластыру немесе денеден жылы және суық бөлшектердің ажырауы 

салдарынан жылы дененің сууы, суық дененің жылуы сияқты құбылыс орын 

алып отыр. 2) Дененің мөлшерінің өзгеруі оған басқа бір бөліктің қосылуы 

немесе алынуы арқылы жүрмейді, өздігінен болады. Бұл қызу дененің 

температура-сы одан қызу бөлшектердің қосылуынсыз-ақ төмендеуі немесе 

артуы сияқты көптеген денелердің көлемі осы тәріздес ұлғаяды. Олардың 

мөлшері оған басқа бір шаманың қосылуынсыз немесе алынуынсыз-ақ 

өзгереді». Фараби былай дейді: «Мұндай дәлелдің қатарына ауаны жатқызуға 

болады, өйткені оның көлемі басқа көлемнің қосылуынсыз-ақ ұлғаяды. 

Ешнәрсенің қосылуынсыз-ақ судың температурасы өсіп, кему кезінде судың 

өзінің баяғы су қалпында қалатыны сияқты ауа да көлемі ұлғаю және кішірею 

кезінде баяғы ауа болып қалады». Бұл жерде әңгіме су мен ауаның массасы 

жайлы болып отыр. Әрі қарай ғалым: «Ауаның ұлғаюы мен кішіреюі табиғи 

немесе зорлау арқылы жүзеге асады. Мысалы, тастың қозғалысын алайық. Ол 

табиғи түрде, яғни төмен қарай қозғала алады және күш қолдану арқылы 

жоғары қозғала алады, егер кернеу ала болса, өзінің табиғи қалпына, яғни 

төменге қайтып келеді. Ауа да осы сияқты. Егер оның көлемі зорлау арқылы 

ұлғайса, онда кернеу болып тұрғанда, бұл көлем сақталады. Кернеу қалай ада 

84 болса, солай оның көлемі бұрынғы табиғи қалпына қайтып келеді»,-деп 

қорытындылайды [1, 52 б.]. Атынан көрініп тұрғандай Фараби бұл еңбегін 

ұстазы Аристотельдің атақты туындысы «Физиканы» өңдеп, түсіндіруге 

арнайды. Аристотельдің «Физикасы» сегіз кітаптан тұрады және ол біздің 

қазіргі физика ғылымына сай келмейді, оны табиғаттану философиясы деп 

қарастырған дұрыс. Мұнда Аристотель физиканың зерттеу объектісі, 

нысанасы қозғалыстағы денелер деп алып қозғалысқа қатысы бар мынадай 

проблемаларды зерттейді. Өзгерудің жалпы проблемасы, материя мәселесі, 

субстанциялар, қозғалыстың формалары т.б. «Физика,-деп жазады Әл-

Фараби,-табиғи денелердің қайсысы жағдайға қарай анық болмыс екенін 

анықтай отырып, табиғи денелерді зерттейді; ол әр табиғи денеде оның 

нысаны мен субстанциясын, оның жаратушысы мен осы дененің, сондай-ақ 

акциден-циясының бар болу мақсатын зерттейді» [2, 30 б.]. Ә-Фараби жер 

бетіндегі және аспан, әлемдегі заттардың материалдық сипатта 

болатындығына күмән келтірмейді.  

Материалдық заттар мен денелер Фараби пікірінше алты түрге бөлінеді: 

1. Аспан денелері; 2. Есті жануарлар (адамдар); 3. Ессіз жануарлар; 4. 

Өсімдіктер; 5. Минералдар; 6. Төрт түпнегіз-от, су, ауа, жер. Жұлдыздар 

туралы ғылымға келсек, бұлай аталатын екі ғылым белгілі: біріншісі: 

жұлдыздар өкімі туралы ғылым: Болашақта не болатынын, қәзір болып жатқан 

және бұрын болып өткен нәрселердің көбісін жұлдыздардың қалай 

көрсетілетіндігін баяндайтын ғылым. Екіншісі: жұлдыздар туралы 

математикалық ғылым . Бұл ғылымдарда және математикада қолданылатын 

ғылым. Жоғарыдағы айтылған бірінші ғылымға келсек, ол болашақта болатын 

нәрсені алдын-ала ескертуге адамға мүмкіндік беретін күштердің немесе 
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кәсіптердің бірі. Ол сонымен қатар, барлық аспан денелеріне және жеке 

алғанда олардың әрқайсысына тән шоқ жұлдыздардағы қозғалыстарын және 

осыларъға тән бір біріне толықтыру ретіндегі бірігу, бөліну ажырату немесе 

бір біріне қарағандағы орналасуын зерттейді. Сонымен қатар оптика ғылымы, 

геометрияның зерттегеніндей, денелердің формалары мен шамаларын, тәртібі 

мен қалыптарын, теңдігі мен тең еместігін және т.б қарастырады. Бірақ 

геометрия сызықтармен жазықтарды, геометриялық денелерді абсолюттік 

мағынада зерттейді.Осы ғылым арқылы нәрсенің көзге көрінген қалпымен 

шындығында қандай болып табылатын қалпы, яғни сондай болып көрінген 

нәрсемен ақиқатында тап сондай нәрсе расында айырмашылық ажыратылады: 

осының бәрінің себебі берідеді, сондай-ақ ақиқат дәлелдер арқылы мұның неге 

осылай екені түсіндіріледі. Көздің қателесуі мүмкін әрбір нәрседе қате 

жібермей керісінше, нәрсенің мөлшерін, формамсын, қалпын және көздің 

қателесуі мүмкін басқа жағдайларды қарастырғанда ақиқатқа жету үшін 

қажетті түрлі айла амалдар түсіндіріледі. Аристотель аспан денелері ерекше 

бір зат-эфирден тұрады деді. Ал, Әл-Фараби болса, аспан денелерінің 

ерекшелігін тек олардың құрылысынан көреді [3, 110 б.]. Фарабидің бұл 

еңбегінің басты маңызы-Шығыс пен Батыс оқымысты-ларына олардың 

механикалық көзқарастарын, білімдерін дамытуда ерекше қызмет 

атқарғанАристотель идеяларын тазалап, жөндеп жеткізу болды. Ол 

Аритотельдің «Физикасына» арналған ортағасыр Шығысындағы тұңғыш 

еңбек қана емес, Европа ғалымдарында да Аристотельдің механикалық 

қағидаларымен таныстырушы бірінші шығарма.      

Қорыта келгенде «Ғылыммен айналыссам деген адамның ақыл-ойы – 

айқын, ерік-жігері - зор, тілек-мақсаты - ақиқат пен адалдыққа қызмет етуге 

талап жолында болуы шарт» дейді ойшыл. Менің білгенім, үйренгенім бір 

тоғыз болса, білмегенім тоқсан тоғыз. Сондықтан Әл-Фараби мұраларын оқу 

үйрену, зерттеу қоршаған дүниге деген сын көзқарасымызды қалып-тастырып, 

жаңа серпін берері анық. 

Аңдатпа 

Бұл баяндамада Қазақстан фарабитанушыларының зерттеулері ұлы 

ғалымның өз заманындағы көрнекті физиктердің бірі болғанын көрсетіп 

жазылған. Фараби ең әуелі физиканың философиялық мәселелерімен көп 

шұғылданған: ол физика ғылымының пәнін анықтайды, материя және форма, 

кеңістік және уақыт, қозғалыс және тыныштық т.б. түбегейлі ұғымдар жөнінде 

құнды-құнды пікірлер айтқаны туралы айтылады. Әл-Фарабидің 

жаратылыстану ғылымдары бойынша жазылған философиялық еңбектеріне 

арналған. Әсіресе оптика, статика, механика, материя және форма, кеңістік 

және уақыт, қозғалыс және тыныштық ұғымдары қарастырылған. 

 

Аннотация 

Этот отчет показывает, что исследования фарисея Казахстана были 

одним из величайших физиков его времени. Фараби прежде всего занимается 
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философскими аспектами физики: он определяет дисциплину физической 

науки, материи и формы, пространства и времени, движения и покоя и т. Д. 

значимые мнения о фундаментальных понятиях. 

Он посвящен философским работам Аль-Фараби по естественным наукам. В 

частности, книга «Великая книга музыки», «Трактат о вакууме», 

«Энциклопедия наук», «Основы физики», в которой рассматриваются понятия 

оптики, статистики, механики, вещества и формы, пространства и времени, 

движения и покоя.  

Түйінді сөздер: вакуум, материя, бостық, физика, оптика, астрономия. 

Ключевые слова: вакуум, материя, свобода, физика, оптика, астрономия. 
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Әбу Насыр - Әл Фараби еңбектерінің қазіргі оқудағы физика және 

астрономия пәндерімен байланысы 

 

Ережепова Ханзада Тулебовна                                                            

Сарыағаш ауданы, № 3 М.Ломоносов атындағы ЖОМ 

 

      Әбу Насыр әл-Фараби (870— 950) — қыпшақ даласынан шыққан ұлы 

энциклопедист ғалым, астролог, музыка теоретигі. Ол әскербасының 

отбасында дүниеге келген. Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мухаммед Фараби ерте 

орта ғасырдағы ұлы ғұламалардың бірі болып табылады. Ол көпжақты 

оқымысты-энциклопедисть және шығыс рационализмін 

қалыптастырғандардын бірі болды. Осы себепті оған “Аристотелден кейінгі 

екінші ұстаз!” деген құрметті атақ берілген Әл Фарабидің, бір кездері Орта 

Азияның ертедегі мәдени орталығы болған қала Отырарда туылғаны тарихтан 

белгілі.  

Фарабидің жаратылыстану ғылымдары бойынша жазылған 

философиялық еңбектеріне арналған. Әсіресе оптика, статика, механика, 

материя және форма, кеңістік және уақыт, қозғалыс және тыныштық 

ұғымдары қарастырылған «Музыканың ұлы кітабы», «Вакуум туралы 

трактат», «Ғылымдар энциклопедиясы», «Физика негіздері» еңбектеріне шолу 

жасалған. Физикалық тұрғыдан бір нәрсені нақты түсіндіресің, ал бір нәрсені 
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ойша түсіндіресің. Нәрсені ойша түсіндіретін – пәлсапа. Ол ғылымдардың 

ғылымы. Бұл ғылым ең жоғарғы табиғи ғылымы метафизика немесе құдіретті 

ғылым деп аталады. Ол мынадай себептерге тоқталады.Субстанция кейде 

қызыратын, кейде ұлғаятын, кейде кішірейетін, кейде туатын, кейде ауыратын, 

кейде өлетін,кейде сығылатын болғандықтан, осылардың бәрін түсіндіретін 

ғылым қажет болады. Ол арқылы біз қажет болса, өзгерістердің зиянды әсерін 

жоя аламыз немесе зиянды әсерін өріште аламыз. Бұл табиғат туралы, яғни 

әрекеттер мен құбылыстар туралы ғылым. Содан, ол кісі білім саласын 

жүйелейді.   

Жұлдыздар туралы ғылым. Бұл ғылымды гректер – «астрономия» дей-

ді. Ол гректердің айтқанын әрі қарай түсіндірген. «Астраномия деген бір атпен 

екі ғылымды түсінеміз, – деді ғалым. Олардың біреуі – жұлдызнама. Бұл 

ғылым жұлдыздарға қарап болашақта не болатынын, кейде қазіргі кезде болып 

жатқан және өткенде болған оқиғаларды болжауға арналған. Екіншісі –

математикалық астраномия. Астрономия-космология,архитектура, 

оптика,акустика осылардың бәрін Әл-Фараби геометриялық әдіспен зерттейді.   

Астраномияның осы бөлігі ғана математикалық ғылымдардың қатарына 

жатады, ал қабілет – өнердің бір түрі; ол арқылы не болатынын адам 

болжамдай алады; мәселен, түс жору, құстың ұшуы бойынша жорамалдау, бал 

ашу т.б. қабілеттер».                                            

Әл-Фарабидің аса зор нәтижеге жеткен ғылымдары – астрономия мен 

геометрия. Ол оптикалық аспаптар жасаған. Оның ішінде ойыс парабола айна, 

уақыт өлшегіш күн сағаты бар. Әл-Фарабидің күн сағатын жасау әдісі осы 

күнге дейін қолданылады. Ғылымда көлеңке өлшеу әдісі, күн сағаты арқылы 

жердің меридианын табу Әл-Фараби әдісі деп саналады. Сондай-ақ ғалым 

сфералық тригонометрияға негіз салған. Фараби астрономия мен 

астрологияны өте терең білген адам. Күн сағаты бұрынғы кездерде мешітте 

болған. Күн сағатының сызғын жүргізу өрнегі мынадай: 𝑡𝐠𝐱=t𝐠tcosȹ.  Мұнда 

𝑡𝐠𝐱 іздеп отырған сағат сызығымыз, оны қазіргі ғылымда тангенс Х дейді, 

арапша көлеңке Х (зил Х). t – күннің сағаттық уақыты, ȹ - ендік бұрыш. Оның 

синус жиб аталуы, косинус жиб тамам дегені соның жалғасы деген мағынада, 

Арабша сол сияқты тангенс – зил (көлеңке) аталас, котангенс зил тамам болды. 

Бұл мәселе тоқтап отырған себебіміз осы түсініктердің қалыптасуына әл- 

Фараби зор үлес қосқан. Одан бұрын гректерде, Евклид еңбегінде синус 

сызығының екі есе түрі,яғни хорда қолданылатын. Хорда садақтың бауы – жібі 

немесе шек мағынасында айтылатын. Әл –Фараби соның жартысын алып, оны 

көлеңке сыры ретінде пайдаланған. Осымен байланысты күн сағатын жасаған, 

осымен байланысты синус теоремасын қалыптастырған. 
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Фараби  сонымен төрт үшкілді екі- екіден жұптап, Күн үшкілі(1,2), Ай 

үшкілі (3,4)деп атаған.Осы айтылған үшкілдіктердің қиылысуы, жақтарының 

тұспа-түс келуі, қиғаш келуі,бәрі де астрономияда зерттелген. Халықтың 

«жұлдызы қарсы», «жұлдызы оңынан» деген түсініктер осыдан шыққан.                                    

Екінші жағынан бұл айтылған үшкілдер бұрыштарында жыл аттарымен 

қатар ай аттарын балап алынған жануарлар (зодиак)тұр ғой. Күн мен Ай 

сияқты, сол бұрыштар басқа аттар – сияқты (планеталар) тұр. Мысалы бірінші 

үшкілдің бірінші бұрышынан бастайық. Бас үшкілдік  бас бұрышында Күн тұр. 

Ол аспан шырақтарының патшасы болып саналады.Күннің жылы 

«бауырымен» жорғалайтын Ұлу- Аждаһар- Дракон,соған сәйкес ай төрт 

айяқты жануарлар патшасы – Асад- Арыстан делінеді.Бұл бұрын аспан 

әлемінің бас жолы – Көк шөміштің басынан Темірқазыққа тартылатын 

сызықтың басы болады.[4.133.б] Айталық Әл-Фараби астрономия-

космология, архитектура, оптика, акустика осылардың бәрін геометриялық 

әдіспен зерттейді.  Мысалы геометриялық әдіспен жұлдыздардың шарықтау 

кезінде шырақтың еңістігі δ,биіктігі һ және ᵩ ендігі арасындағы байланысты 

анықтауға болады. Регул жұлдызы үшін δ= 12º,05´.Қандай ендіктерде Регул 



291 

 

жұлдызы батпайды, шықпайды, батады және шығады. Мына суреттерден 

табуға болады. Жұлдыздың батпайтынын келесі теңсіздік анықтайды: δ<90º ᵩ, 

демек, ᵩ=90º - δ = 90º- 12º05´=+77º55´.  

  ᵩ =77º55´ мәнінен ᵩ=90º дейін батпайды:  ᵩ = -77º55´мәнінен ᵩ =77º55´ дейін 

шығады. ᵩ = -77º55´ мәнінен ᵩ= -90º дейін шықпайды. [9.61б.б] 

                           
Бұрыштық қашықтықтар арнайы құралдармен өлшенеді: секстант, теодолит 

және т.б. Бірақ ең қарапайым өлшеулерді ешқандай құралсыз, яғни 

суреттегідей қолдың саусақтарын пайдалана отырып жүргізуге болады. 

 
Әл-Фараби аспан мен жер арасын жалғастырған ғұламаның ойлағанын 

яғни оның темір жайында айтқандарын жалғастырғым келеді. Әлемді 

құртушы заттар көп. Олады төрт-бес топқа бөлген. Енді солардың ішінде ең 

негізгі күрделі, басқалардың қасиетін бойына жинаған қайсысы десе ,ол темір 

дер едік. Сол  темірдің табиғат дүниесін құрауы да заңды. Адам баласының 

аспан әлемінің кіндігі болып тұрған жұлдызды Темірқазық деп аталуы да 

содан. Темірдің осынша жоғары дәрежеде болуындағы негізгі қасиеттерін атап 

өтеді. 

Фараби өзінің кеннен әкелген тасын қолына алады да, оны компас тіліне 

жақындатып көрді. Магнит тіл бір нәрсенің жақындап келе жатқанын 

сезгендей, бір жағына қарай қисая бұрылады. Екінші  бір жағын айналдырып 
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ұстап  еді, керісінше, ол соған қарай бой ұрып бұрылды да, тастың бір жеріне 

бір ұшы келіп жабыса түсті. Дәл сол арасын белгілеп алады және «солтүстік»  

деп жазды. Сол белгілеген жерге қарама – қарсы бетіне компастың бас жағын 

жақындатып еді, ол да барып  бір жеріне  жабысты. Бұл жерін тағы белгілеп 

«оңтүстік» деп таңбалады.  

Фараби екінші тасты алып келіп, компасқа жақындатып көрді.Бұл 

қандай? Оны компас онша ескере қоймайтын сияқты. Сәл ғана жаңбыр 

себелегендей болды да қойды. Бұл  екеуінің де темір тотығы екені рас. Бірақ 

екеуі екі түрлі тотық яғни екі түрлі тас емес пе? Біріншісі нағыз магнетик яғни 

күшті магниттас. Екіншісі – қызыл жоса (гематит) тасы, оның магниттік 

қасиеті әлсіз. Анықтап қарағанда ол енді көрді, екі тастың түсі екі басқа екен. 

Бірі қаракөк, бірі қызыл күрең. Бұл тастың да  пайдасы көп екен. Өйткені бұл 

магнитттасқа қарағанда көп жеңіл балқитын көрінеді. Ертеде мұны асыл 

қатарына қосып, жоғары  бағаланған. Қызыл жоса – қасиетті бояу орнына, дәрі 

орнына қолданылуы өз алдына. Оны жақсылап өңдегенде көркем түсті 

моншақ – алқа болады.  [4.116 б]                                                                                                         

Жаратылыстану мен метафизика. Фарабидің анықтауы бойынша 

физика, яғни жаратылыстану – табиғат туралы, оның негізгі принциптері мен 

бөліктері жайлы, табиғи денелерге тән акциденциялар туралы, табиғи 

деректер мен элементтердің өзара әсері жайлы ғылым. Ал метафизика 

болмыстың жалпы принциптері мен категорияларын зерттейді. Әл-Фараби – 

педагогика тарихында алатын үлкен орны бар асқан дидакт методист, ғұлама 

болған адам. Ғұламаның бұл саладағы мұралары сұрыптап, қазіргі педагогика 

игілігіне – абзал міндеттердің бірі.  

   Фарабидің бөлуі бойынша жаратылыстану ғылымы сегіз бөлімнен тұрады. 

Олар:прогностика, яғни алдын ала болжау ғылымы, медицина, физиканың 

нигромантия ғылымы, навигация, яғни кеме жүргізу ғылымы, заттарды басқа 

түрге айналдыру амалын көздейтін алхимия және айналар жөніндегі 

ғылым.[4.46. б ]  

      Фараби саны физика – математика ғылымдарында қолданылатын белгілі 

табиғи сандар сияқты терең зандарды түсіндіруге жол ашты. Айталық 

физикада жарық сәуленің шап-шаңдығы (с),электрон (е), Планк тұрақтысы 

(Һ), Больцман саны (К) деген сандар бар.Осылардың өзара қатынастарынан 

туатын сандар ғылымның тамаша терең заңдарының кілті сияқты. Фараби 

саны солардың қатарына кіреді. Фараби саны (Ғ =6,758) деп аталады.[4. 201.б] 

Оптика. Фарабидің жіктеуі бойынша математикаға оптиканы да 

жатқызған. Бұл туралы ол былай дейді: «Оптикада геометрия тәріздес форма, 

шама, рет, тәртіп, орын, теңдік, теңсіздік т.б. нарселерді қарастырады».Алайда 

геометриянің пәні жалпы ол сызықтарды, жазық  фигураларды және 

геометриялық  денелерді абсолют мағынада қарастырады. Оптика геометрия 

зерттейтін мәселелерді қарастырғанмен, оны дербес бөліп қарастыру ыңғайлы, 

өйткені геометрия бойынша белгілібір қалпы, формасы, орны, реті бар 

нәрселерді сыртынан қарағанда оларға қарама-қарсы қасиеттер көрінуі 
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мүмкін. Мәселен, ақиқатында төрт бұрышты нәрселер белгілі бір аралықтан 

қарағанда дөңгелек болып, үздіксіз шамалар – үздікті, тең емес – тең, бір 

жазықтықта орналасқан нәрселердің біреуі жоғары, біреуі төмен, алда тұрғаны 

артта, ал артта тұрғаны алда болып көрінуі мүмкін.     

     Әл-Фараби бабаның ғылыми әдістерінің ең бастысы геометриялық әдіс деп 

білеміз. Алғашқы жаралған Нұр сәулесінен бастап, ғаламның барша дамуы 

геометриялық заң бойынша түсіндірілді. Оптика – жарық сәулесінің таралу 

заңы сол геометриялық заң. Кристалдардың құралу заңы сол геометриялық 

заң. Барлық ғаламның – космостық құрылысы заңы сол геометриялық заң.[ 

4.200.б ]                                                                                

      Оптиканың жәрдемімен ақиқат, анық пен оның алдамшы көрінісінің парқы 

ажыратылады, қатаң дәлелдеу жолымен мұның себебі айқындалады, көзбен 

көруде кездесуі мүмкін болатын қателердің барлығы ескеріледі, одан құтылуға 

көмектесетін, яғни қарастырылып отырған нәрсенің мөлшері, формасы, орны, 

құрылысы, т.б. туралы ақиқатқа жеткізілетін әдіс айлалардың түрлері 

көрсетіледі. Оптиканың жәрдемімен адам қасына баруға болмайтын 

нәрселердің шамасын, мөлшерін, олардың бақылаушыдан және бір-бірінен 

қашықтығын біледі. Мысалы, ағаштың, қабырғаның биіктігі, өзен, сайдың 

көлденең ені, т.б таудың басы мен сайдың табанын көру арқылы ғана 

анықтауға болады.  

    Оптиканың жәрдемімен бақылаушының орнына немесе жер бетіндегі 

кезкелген басқа бір орынға қатысты бұлттың немесе басқа нәрселердің 

қашықтығын білуге болады, паралакстары арқылы аспан шырақтарының 

қашықтығын, мөлшерін анықтауға болады. Бұл айналар жөніндегі 

ғылым.[4.61-62 .б]  

     Көрінетін байқалатын нәрселердің барлығы ауа немесе басқа бір мөлдір зат 

арқылы өтіп көзімізді көрінетін нәрсемен байланыстыратын сәулелер арқылы 

көрінеді. Бұл сәулелер түзу сызықты, аударушы, шағылысушы және сынушы 

сәулелер болып бөлінеді. Сынушы сәулелер көзден шыққаннан кейін айнаға 

түсіп, бақылаушы жаққа қарай бұрылып оның артқы, оң немесе сол немесе 

жоғары жағындағы нәрсеге түсіп қайта қайтады. Осының нәтижесінде адам 

өзінің артындағы немесе кез келген бір жағындағы нәрселерді көреді. Көз 

көрінетін нәрсе және айна үшін орта (кеңістік) мөлдір зат болады. Мысалы: 

ауа,су немесе аспан денелері шыныдан жасалған құрама зат т,б.  Сәулелердің 

тарауына кедергі жасап шағылыстыратын айналар – ол темірден немесе басқа 

материалдан жасалған айналар немесе тығыз, дымқыл бу т,б. 

     Сонымен оптика сәуле мен айна екі бөліктен тұрады: бірінші түзу сызықты 

сәулелер арқылы көрінетін обьектілерді қарастырады; екіншісі түзу емес 

сәулелер арқылы көрінетін обьектілерді қарастырған. 

    Фарабидің оптикасы, қазіргі тілмен айтқанда, геометриялық оптикаға 

жатады. Ол ежелгі грек физиктерінің  еңбектеріне сүйеніп сәуле адам көзінен 

шығады – мыс деген көзқарасты мақұлдап отыр. Фараби басқа физикалық 

еңбектерінде гректердің бұл қате пікірін мойындамады. Сәуле болу үшін 
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жарық көзі болу қажет деген дұрыс пікірді жақтайды. Фарабидің оптика 

жөніндегі қағидаларын жүзеге асырып, дамытушы атақты араб физигі Ибн әл-

Хайсам болды.    

Қорыта келгенде,  адам рухани жағынан үнемі өзін-өзі жетілдіріп 

отыруға тиіс, адам тек ақиқатты, айналадағы дүниені танып білу арқылы 

жетіледі.. Олар адам міндетті түрде адал ниетті болу керек деп есептейді. 

Өйткені жақсы істер істеп, мұның төлеуін күтсе, адам бұл істерін жамандыққа 

айналдырады. Әл-Фараби Аристотельдің пантеистік пікірлерін қайта 

қарастырып, оның еңбектеріне түсіндірме ретінде өз пікірін білдіретін 

еңбектерін жазды. Әлемнің ұлы ұстаздарының психологиялық 

тұжырымдарының ауқымы мен тереңдігі қай уақытта болмасын өз маңызын 

жоймақ емес.  Әл-Фараби әрмен қарай жылжыды.  Әл-Фарабидің ғылыми 

қызығушылықтары таң қаларлықтай кең. Қазақ топырағының көкірегі ояу, 

көзі ашық, ойшыл азаматтары бүкіл арабпарсы мәдениетін меңгеріп, өз 

шығармаларын көпке ортақ тілде жаза біліп, кейінгі ұрпақтарына мұра етіп 

қалдыра білді. Олардың ішінде аты әлемге жайылғандары да аз емес. 

        

Аңдатпа 

Әбу Насыр Әл-Фараби ғылымы фәлсафа, логика сияқты салаларының 

іргетасын қайта қалаған, әр ғылым саласын жеке пән ретінде игеру жағын 

көтере отырып олардың мәнін айқындап, мазмұнын ажыратуға тырысқан. 

      Әуез жайлы да күрделі зерттеулер жүргізген, астраномияда кесек-кесек 

еңбектер қалдырған, физика ғылымын тың ойларымен байытқан. 

Жаратылыстану ғылымының медицина, химия, аса маңызды салалары 

бойынша күні бүгінге дейін мәнін жоғалтпаған еңбектер жазған. Көне грек 

оқымыстыларының пікірлеріндегі озық қағидаларды талдаған. Әл-Фарабидің 

«Ғылымдар энциклопедиясы» трактатының ғылым тарихында алатын орны  

ерекше. Ұлы ойшыл, Аристотельден кейінгі екінші ұстаз, өз заманындағы 

өнер-білімнің ең асылын таңдап ала біліп, өз дәуірінің шынайы 

энциклопедиясын жасап берген – Әл-Фарабидің өмірі, ғылыми мол мұрасы, 

мемлекет басқару, ізгілікті қоғам жөніндегі гуманистік идеялары, 

данышпандық болжамдары мен терең мағыналы пікірлері жөнінде 

қарастырылған.  

 

Аннотация 

В данной работе посвящённой 1150- летию великого учёного Аль – 

Фараби, предпринимается попытка исследования жизни  и творчества  Аль – 

Фараби,  о вкладе учёного  в восстановление  таких наук как логика  и 

философия, печеркивая значения каждой дисциплины как отдельного   

предмета.Показана исследовательская работа  Аль – Фараби в  области 

музыки, астрономии.  Обогащение   новыми идеями физических наук, о его 

работах в  области  медицини, химиии  и наиболее  важных естественных наук, 
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о работах  по исследованию лучших принципов древногреческих учёных,об 

особам месте  в  творчестве  Аль – Фараби книги  «Энциклопедия  

наук».     

     Великий мыслитель, второй учитель продолжатель идеи 

Аристотелянаставник, жизнь Аль Фараби богатое научное наследие 

гуманистические предсказания и глубокие последствия считаются.  

Түйінді сөздер: вакуум, материя, бостық, физика Қазақстан 

фарабитанушыларының зерттеулері ұлы ғалымның бірі. 

Ключевые слова: вакуум, материя, пространства, физика исседования  

ученых – фарабистов Казахстане. 
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ӘЛ-ФАРАБИДІҢ «ҒЫЛЫМДАР ЭНЦИКЛОПЕДИЯСЫ» 

ЕҢБЕГІНІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ МЕН ЗЕРТТЕЛУІ ТУРАЛЫ 

 

Оразбаева Ләйла 

Төлеби ауданы, «Қайнар»ЖОМ 

 

Әл-Фараби есімі орта ғасырлардағы араб философиясының 

қалыптасуымен және дамуымен байланысты. Әл-Фараби – көрнекті ойшыл, 

өзінің замандастарының арасындағы ең ірі ғалым, философ және шығыс 

аристотелизмінің ең ірі өкілі. Өзінің білімділігі мен сауаттылығының 

арқасында "Екінші Ұстаз" атанған Әл Фараби Отырар (арабша – Фараб) 

қаласында шамамен  870 жылы  дүниеге келген. Әл Фарабидің толық  аты  –   

Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн Тархан ибн Узлаг әл Фараби әл-

Түрки.  «Әл-Фараби астрономия мен медицина туралы трактаттар, ұлы 

философтардың теориялары, психология мен педагогика негіздері, логика, 

құқық және музыка туралы еңбектер жазды. Сондықтан ең көне кітаптар 

https://kazislam.kz/bu-nasyr-al-farabi-zh-ne-ony-zamany/?lang=ru
https://kazislam.kz/bu-nasyr-al-farabi-zh-ne-ony-zamany/?lang=ru
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жинағының құрылуы, Отырар кітапханасының пайда болуы оның есімімен 

байланысты болуы ғажап емес. 

Зерттеуші К.Жұбатқанов:  «Әл Фарабидің өмірі және ғылым жолы» атты 

еңбегінде: «Әл Фараби көп саяхаттады. Шашта (Ташкент) және Самарқандта, 

кейінірек Бұхарада оның білімге деген құштарлығы дамыды. Әл Фарабиді  

Аристотельдің  –  ежелгі грек ойшылының ойлары қызықтырды және олардың 

әсерінен ол өз өмір жолын өзгертті. Әл Фараби 40 жасында (910-912)  

Бағдадқа, ортағасырлық араб әлемінің ғылымы мен өнерінің орталығына 

барады. Бағдадта ол орта ғасырлардағы даналар сөйлейтін екі тілді  – ежелгі 

грек және араб тілдерін игереді. Жалпы алғанда, философ 70 тілін білген. 

Ежелгі грек ғалымдары Аристотель, Евклид, Платон, Гален шығармалары 

арқылы әл Фараби логика заңдылықтары, білім теориясының негіздері туралы 

білім алды,-деп жазады  [1].  

Әбу Насыр әл-Фараби мұраларын зерттеу  XX ғасырдың 60-жылдарында 

ғана қолға алынып, жариялана  бастады. Зерттеу жұмыстарының алғашқы 

бастамашылары көрнекті  ғалымдар А.Машанов пен Қ.Сәтбаев болды.  

Әл-Фарабидің шығармашылық мұрасы орасан зор 150-ге жуық 

философиялық және ғылыми трактаттар бар, ал оның айналысқан ғылыми 

салалары  – философия мен логика, саясат пен этика, музыка мен астрономия. 

Ғылыми еңбектерінің ең әйгілісі "Қайырымды қала тұрғындарының 

көзқарастары жайлы трактат" деп аталады. Оның атақты “Музыка туралы 

үлкен трактат” деген шығармасы әлемнің көптеген тілдеріне аударылған. 

Әл-Фараби философия саласы бойынша грек ойшылы Аристотельдің 

"Категориялар", "Метафизика", "Герменевтика", "Риторика", "Поэтика", 

бірінші және екінші "Аналитика", "Топикасы" және т.б көптеген еңбектеріне 

түсініктемелер жазды. 

Әбу Насыр Әл-Фарабидің  Платон және Аристотель философиясындағы 

идеяларға арналған кітабы оның философия саласындағы аса көрнекті ғалым 

екенін әрі философия пәнін терең меңгергенін дәлелдейді.  Фараби  

Аристотельдің  әлеуметтік-қоғамдық идеяларын дамыта отырып, өз 

тарапынан да  “Кемеңгерлік меруерті”, “Ізгі қала тұрғындарының көзқарасы”, 

“Мәселелердің түп мазмұны”, “Ғалымдардың шығуы”, “Бақытқа жету”, 

“Азаматтық саясат”, “Мемлекеттік қайраткерлердің нақыл сөздері” сияқты 

көптеген сындарлы философиялық еңбектер жазған. Фараби бұл еңбектерде 

дүние, қоғам, мемлекет, адамдардың қатынастары туралы заманнан озық 

тұрған пікірлер, пайымдаулар айтады [2]. 

Әл-Фарабидің әдебиет әлеміне қатысты ғылыми еңбектері мен жеке 

шығармашылығы белгілі ғалымдар А.Машанов, Х.Сүйіншәлиев, 

М.Мырзахметов, Р.Бердібай, Н.Төреқұлов зерттеулеріне арқау болды. 

Ә.Дербісәлиев, А.Көбесов, Б.Ғафуров, Н.Келімбетов, Т.Медетбаев 

еңбектерінде Фараби мұраларының әдеби қырына назар аударады [3]. 

 Зерттеуші  Р.С.Каренов  «Әбу Насыр әл-Фараби: өмірі, шығармалары, 

жаһандық ғылым мен мәдениетке қосқан үлесі» атты мақаласында ғалымдар 
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Ə.Дербісәлиев, Н.Келімбетов,  М.Мырзахметұлы, Ж. Исахметұлы, М.  

Даутбаев  т.б. еңбектеріне талдау жасай отырып:  «Ғылымдар 

энциклопедиясы» деп аталатын трактатының  ғылым тарихында алатын 

орны ерекше үлкен. Осы трактат «Ғылымдар энциклопедиясы», «Ғылымдар 

реті», «Ғылымдар классификациясы», т.б. аттармен Шығыс пен Батыс 

елдерінде өте ертеде-ақ мәлім болып, одан көп ғұламалар тәлім алды»,-деп 

тұжырымдайды [4]. 

 Зерттеуші Р.С.Каренов: «Бұл кітап мынадай бес тараудан тұрады:         1. 

Тіл білімі және оның тараулары; 2. Логика және оның тараулары; 3. 

Математика, яғни арифметика, геометрия, оптика, математикалық 

астрономия, музыка, статистика, айла-әрекет жөніндегі ғылым (механика); 4. 

Физика мен метафизика және олардың тараулары; 5. Азаматтық ғылым және 

оның тараулары, заң ғылымы және кәләм (дін ғылымы)», - дей келе әр тарауға 

талдау жасайды:   

 Тіл білімі. Фараби тіл білімін 7 тарауға бөледі: дербес және 

қарапайым сөздер мен сөйлемдер туралы; мәнерлеп оқу ережелері; тілдің заңы 

мен ережелері жайлы ғылым; дұрыс оқу ережелері; өлең жазу; шайырлық 

туралы ғылым немесе поэтика. Кейінгінің өзі ырғақ, ұйқас және поэзия болып 

үшке бөлінеді. 

 Логика және оның тараулары. Фарабидің анықтауы бойынша, 

логика – ойлаудың заңдары мен ережелері туралы ғылым. Бұл ғылымның 

арқасында адам өзінің ойлау әрекетін тәрбиелей алады; өзінің ойын анықтап 

айқын, жүйелі түрге келтіреді; ой қорыту, талқылау барысында логикалық 

қателер жіберуден аулақ болады. 

 Математика. Фарабидің энциклопедиясында математика 

ғылымдарына көп орын берілген. Ол математиканы үлкен-үлкен жеті тарауға 

бөлген. Арифметика, яғни, сан туралы ғылым. Оған практикалық және 

теориялық арифметика деп айрықша мән берді. Фарабидің түсіндіруі 

бойынша, сан объективті ақиқат нәрселердің сезіп-түйсінуге болатын, яғни 

«көзбен көріп, қолмен ұстауға» болатын жақтарын елеусіз қалдырып, тек 

саналуға, есептеуге тиісті қырларын бейнелейді. Бұл өте дұрыс материалистік 

түсінік. 

 Геометрия. Бұл ғылымның мазмұны мен мәнін ғалым төмендегіше 

тұжырымдайды. Геометрия екі ғылымды біріктіреді: біріншісі – практикалық 

геометрия; екіншісі – теориялық геометрия. Практикалық геометрия сызықтар 

мен беттерді, ағаш ұстасы, темірші, тас қалаушы, жер өлшеушілердің 

ыңғайына лайық ағаш, темір, тас денелердің бетінде қарастырылады. 

Теориялық геометрия сызықтардың, жазық фигуралардың, геометриялық 

денелердің формасы мен мөлшерін, теңдігі мен теңсіздігін, олардың түрлері, 

реті және басқа осыларға байланысты барлық нәрселерді зерттейді. 

 Оптика. Әл-Фарабидің жіктеуі бойынша, математикаға оптиканы 

да жатқызған. Бұл туралы ол былай дейді: «Оптикада геометрия тәріздес 

форма, шама, рет, тәртіп, орын, теңдік, теңсіздік, т.б. нәрселерді 
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қарастырады». Оптиканың мәні мен ақиқаты, анық пен оның алдамшы 

көрінісінің парқы ажыратылады, қатаң дәлелдеу жолымен мұның себебі 

айқындалады, көзбен көруде кездесуі мүмкін болатын қателердің барлығы 

ескеріледі, одан құтылуға көмектесетін, яғни қарастырылып отырған нәрсенің 

мөлшері, формасы, орны, құрылысы, т.б. туралы ақиқатқа жеткізілетін әдіс, 

айлалардың түрлері көрсетіледі. 

 Астрономия. «Астрономия деген бір атпен екі ғылымды 

түсінеміз,-дейді ғалым. Олардың біреуі  –  жұлдызнама. Бұл ғылым 

жұлдыздарға қарап болашақта не болатынын, кейде қазіргі кезде болып 

жатқан және өткенде болған оқиғаларды болжауға арналған. Екіншісі  –

математикалық астрономия. Астрономияның осы бөлігі ғана математикалық 

ғылымдардың қатарына жатады, ал қабілет   –   өнердің бір түрі; ол арқылы не 

болатынын адам болжамдай алады; мәселен, түс жору, құстың ұшуы бойынша 

жорамалдау, бал ашу, т.б. қабілеттер». 

 Жаратылыстану мен метафизика. Фарабидің анықтауы бойынша, 

физика, яғни жаратылыстану, табиғат туралы, оның негізгі принциптері мен 

бөліктері жайлы, табиғи денелерге тән акциденциялар туралы, табиғи 

деректер мен элементтердің өзара әсері жайлы ғылым. Ал метафизика 

болмыстың жалпы принциптері мен категорияларын зерттейді [4]. 

Зерттеуші Р.С.Каренов мақаласының «Ғұламаның физика, медицина, 

биология салаларындағы туындылары» атты бөлімінде зерттеушілер 

М.Орынбеков, Ж.Алтаевтың «Әл-Фараби философиясы» атты еңбектеріне 

талдау жасай отырып:  Әл-Фарабидің физика саласындағы көрнекті еңбегі – 

«Вакуум» туралы деп аталады. Мұнда ол табиғатта вакуум (бостық) жоқ 

екенін ежелгі грек оқымыстыларында да сирек кездесетін тәжірибелерге 

(экспериментке) сүйенген логикалық қорытындылар арқылы дәлелдеуге 

тырысады. Бұл еңбегінде ол вакуум проблемасынан басқа да физиканың әр 

түрлі мәселелерін қарастырып, сол кездегі ғылымның деңгей-дәрежесіне сай 

шешімдерін тауып беруге тырысады. Олардың ішінде түсірілген кернеу-

күшке, қысымға байланысты ауаның көлемінің ұлғаю немесе кішірею 

құбылыстарының заңдылықтары, ол күштің жан-жаққа берілуі және басқалар 

бар»,- деп қорытындылайды [4]. 

 «Фарабидің энциклопедиясы» ХІІ ғасырда арабшадан латын тіліне екі 

рет аударылған. Одан кейінгі ғасырларда бұл еңбек толық немесе үзінді 

түрінде ескі еврей, неміс, ағылшын, француз, түркі, т.б. тілдерге 

тәржімаланған. Роджер Бэкон, атақты Әбу Әли ибн Сина (980-1037) және 

басқалар тікелей соның әсерімен өздерінің көпке мәлім энциклопедиялық 

еңбектерін жазған. 

Ұлы ғалымның бұл еңбегі  – оның еңбек заңдарына, еңбек адамдарының 

өз жұмысына саналылықпен, ұқыптылықпен қарап, өндірісті дамыту, еңбек 

өнімін, жеке адамның еңбекке құштарлығын, ынта-жігерін арттыру 

мақсатының қойылуымен құнды болып табылады. 



299 

 

«Ғылымдар энциклопедиясында» ойшыл ғалым Аристотельден өзіне 

дейінгі 1300 жылдай уақыт ішінде өркендеген ғылымдарға талдау жасаған, 

пәнін тағайындаған, мазмұнын анықтаған, үйрену және үйрету жолдарын 

белгілеген. Бұл еңбек Фарабиден кейін де 500 жыл бойы Шығыс, Батыс 

оқымыстыларының қолынан түспес кітабына айналды. Жоғары мектептерге 

ғылым негіздері жөніндегі басты оқулық болды»,- деп тұжырымдайды [4]. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев арнайы қаулы қабылдап, 

елімізде Шығыстың ғұлама ойшылы, математик, астролог, музыка теоретигі, 

Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған Әбу Насыр әл-Фарабидің  1150 

жылдық мерейтойы аталып өтіліп жатыр.  

 Адамзаттың ұлы ойшылы атанған Әбу Насыр әл-Фарабидің оқу-тәрбие 

туралы айтқан «Ар-ождан алдындағы адалдық өз қадір-қасиетіңе, ізгі іс-

әрекетіңе байланысты. Адам мақсатына өзін-өзі жетілдіру арқылы жетеді.  

Мінез-құлық міні – рухани кеселге жатады.  Білімді болу деген – жаңалық 

ашуға қабілетті болу.  Шын білім – ақиқат, анық білім. Ғылым адам санасына 

болмысы бөлек, ерекше ұтқыр ұғымдарды орнықтыру арқылы ғана терең 

ұялайды. Ғылыммен айналыссам деген адамның ақыл-ойы – айқын, ерік-

жігері – зор, тілек-мақсаты – ақиқат пен адалдыққа қызмет етуге талап 

жолында болуы шарт.  Мінез – жанның айнасы. Адамның басына қонған 

бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез-құлыққа байланысты. Мінез бен ақыл 

жарасса – адамгершілік ұтады. Ақыл-парасат – адамның ойлауына, 

пайымдауына, ғылым мен өнердің қыр-сырын ұғуына, жақсы қылық пен 

жаман қылықтың ара жігін ашуына көмектесетін күш.  Тәрбиелеу дегеніміз – 

адамның бойына білімге негізделген этикалық құндылықтар мен өнер қуатын 

дарыту.  Ұстаздық мінез-құлық нормасы мынадай болуға тиіс: ол тым қатал да 

болмауы керек, тым ырыққа да жығыла бермеуі керек. Өйткені, аса қаталдық 

– шәкіртті өзіне қарсы қояды, ал тым ырыққа көне беру – қадірін кетіреді, 

берген білімі мен ғылымына шәкірті селқос қарайтын болады»,- деген нақыл 

сөздерінің мәні үлкен және еш уақытта маңыздылығын жоймақ емес [5].  

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада «Екінші ұстаз»  атанған энциклопедист ғалым Әбу Насыр 

әл-Фарабидің өмірі мен еңбектерін зерттеген ғалымдардың ғылыми 

мақалалары негізге алына отырып, ғалымдардың пікірлері келтірілді.  

Сонымен бірге Әбу Насыр әл-Фараби мұраларын зерттеу  XX ғасырдың 60-

жылдарында ғана қолға алынып, жариялана  бастағандығы, зерттеу 

жұмыстарының алғашқы бастамашылары көрнекті  ғалымдар А.Машанов пен 

Қ.Сәтбаев болғандығы айтылды.  Зерттеуші Р.С.Кареновтің «Әбу Насыр әл-

Фараби: өмірі, шығармалары, жаһандық ғылым мен мәдениетке қосқан үлесі» 

атты мақаласында «Ғылымдар энциклопедиясы» трактатына талдау 

жасалынғандығы, кітабының бес тараудан тұратындығы және әр тарауда 

ғылым салалары қарастырылғандығы жазылды.  
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Аннотация 

 Эта статья отражает мнение ученых, основанное на научных статьях 

ученых, которые изучали жизнь и творчество ученого-энциклопедиста Абу 

Насра аль-Фараби, который стал «Вторым учителем». Также было сказано, что 

изучение наследия Абу Насра  аль-Фараби началось в 60-х годах ХХ века, а 

первыми инициаторами исследования стали выдающиеся ученые                 

А.Машанов и К.Сатпаев. Статья исследователя Р.С.Каренова, озаглавленная 

«Абу Наср аль-Фараби: жизнь, творчество, вклад в мировую науку и 

культуру»  рассматиривает   трактат «Энциклопедия науки»,  которая состоит 

из пяти глав, и каждая глава посвящена области  науки. 

Тірек сөздер: екінші ұстаз, ұлы ойшыл, энциклопедист ғалым, ғылым 

салалары, ғылыми еңбек, зерттеу, оқу-тәрбие жұмысы 

 Ключевые слова: второй учитель, великий мыслитель, ученый 

энциклопедист, области науки, научный труд, исследования, учебно-

воспитательная работа 
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Әбу Насыр Әл-Фарабидің физика пәнін дамытуға қосқан үлесі 

 

Баймахан Ә.Д. 

Түлкібас ауданы, Т.Иманбеков атындағы ЖОМ 

 

Қазақстан фараби танушыларының зерттеулері ұлы ғалымның өз 

заманындағы көрнекті физиктердің бірі болғанын көрсетіп отыр. Фараби ең 

әуелі физиканың философиялық мәселелерімен көп шұғылданған: ол физика 

ғылымының пәнін анықтайды, материя және форма, кеңістік және уақыт, 

қозғалыс және тыныштық т.б. түбегейлі ұғымдар жөнінде құнды-құнды 

пікірлер айтқан. Фараби оптика, статика, механика сияқты математикаға 

жақын, туыс ғылымдар мәселелерімен көп шұғылданған, олардың пәнін, 

мазмұнын қайта қарап шыққан, математиканы табиғат құбылыстарын 

зерттеуге, практикада қолдануға ерекше мән берген. 

https://abai.kz/post/
https://kazislam.kz/abu-nasyr-al-farabidi-adebi-ylymi-m-rasy/?lang=ru
https://articlekz.com/kk/article/magazine/119
https://articlekz.com/kk/artic
https://massaget.kz/layfstayl/debiet/kkzhiek/15755
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Фараби, әсіресе, физиканың музыкалық акустика саласы бойынша ірі 

жаңалықтар ашқан. Ол, мәселен, музыканың физикалық негіздері, тәжірибе 

мен бақылаудың музыка теориясын жасауда ролі, табиғи-музыкалық қабылдау 

т.б. мәселелерді терең зерттеген. Әсіресе, дыбыстың тегі, олардың таралуы, 

дыбыстың жоғарылығы және күші, музыкалық дыбыстардың ерекшелігі және 

оларға сандық сипаттама беру т.б. көптеген мәселелер жайлы сындарлы 

мағлұматтар, пайымдаулар айтқан. 

Фарабидің физикалық көзқарастары оның «Музыканың ұлы кітабы», 

«Вакуум туралы трактат», «Ғылымдар энциклопедиясы», «Физика негіздері» 

және басқа еңбектерінде қамтылған. 

Фарабидің аса көрнекті физикалық еңбектерінің біріне саналатын,осы 

кезге дейін жеткілікті түрде зерттелмей келген «Вакуум туралы трактаты-мен» 

таныстыра кетуді мақұл көрдім. Кеңістік-ғылым мен философияның ең іргелі 

де дербес мәселелерінің бірі. Өйткені кеңістік ұғымы, материя ұғымымен 

тығыз байланысты. Міне, сондықтан жүздеген, мыңдаған жылдар бұрын-ақ 

материядан, тыс бос кеңістік бола ма немесе кеңістік әрқашанда материямен 

бірге сабақтас бола ма деген сауалдар болды. Осыдан барып «вакуум», яғни 

«бостық» мәселесі шыққан. 

Ертедегі Мысыр елінде, «табиғат бостықтан қорқады, сондықтан бостық 

жоқ» деп жорыған. Бұл мәселені ғылыми философиялық тұрғыдан шешуге 

тырысқандар ішіндегі ертедегі грек ғалымдары Демокрит пен Аристотельді 

атап айтуға болады. Бұл екі ғұлама вакуумның, яғни бостықтың жаратылысы, 

бар-жоғы жайлы қарама-қарсы көзқараста тұрған. 

Вакуум мәселесі кейінірек, орта ғасырларда қайта көтерілді. Бұл тұста 

да, баяғы Демокрит пен Аристотельден басталған осы екі бағыт қайта сарапқа 

салынды. Мутакалимдер, яғни діншіл философтар «бостық бар» деп болжаса, 

Фараби және оның шәкірттері Аристотельдің ізін қуып ешқандай вакуумның 

жоқтығы жайлы ілім жасады. Осы мәселеге арнап Фараби өзінің атақты 

еңбектерінің бірі «Вакуум» деген трактатын жазған. Бұл еңбектің арабша 

нұсқасы түрікше және ағылшынша аудармаларымен бірге 1951 жылы 

Түркияда басылып шықты. Бұл трактатты Қазақстан Ғылым Акедемиясының 

фарабитану тобы орыс және қазақ тіліне аударды. 

Фараби бұл еңбегінде вакуумның жоқ екендігін ертедегі гректерде сирек 

кездесетін тәсілмен, яғни эксперимент жасау жолымен, физика ғылымының 

сол кездегі жетістіктеріне, дұрыс логикалық ақыл-ой қорытындыға сүйене 

отырып дәлелдеуге ұмтылады. 

Фараби былай дейді: «Егер сору нәтижесінде ауаның үштен бірі шықты 

десек, онда үштен екі бөлігі ыдыста қалады, сөйтіп ыдыстың үштен бір бөлігі 

ауадан босайды. Айталық, бұл бөлік ыдыстың орта жағын қамтысын. Сонда 

ыдыстағы қалған екі бөлік арасында белгілі бір аралық немесе көлем барма?     

Олар бұл сұраққа бар немесе жоқ деп жауап беруге тиіс. Егер бар десе, онда 

ұзындығы, ені және тереңдігі бар нәрсемен толды деген сөз. Ал,егер жоқ десе, 

онда мынадай қарсы дау айтуға болады: «су ыдыс аузынан ауасыз кеңістікті 
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толтырғанша құйылған жоқ па? Су біраздан кейін ағуын тоқтатып, ыдыстың 

аузынан судың тоқтаған жеріне дейінгі деңгейді алған жоқ па? Егер олар бұған 

құптап жауап берсе,онда аралықтың бар болғаны... [1, 49 б.]» 

          Бұдан кейін Фараби дененің ұлғаю, кішірею құбылыстарына тоқталады: 

«Заттардың ұлғаю және кішіреюінде де осы сияқты жағдай байқалады... 

Дененің мөлшерінін ұлғаюы екі түрлі жолмен жүзеге асады:  

1) оған сыртқы жағынан басқа бір денені әкеліп қосу арқылы 

ұлғайтылады. Мұның мысалына қосып сығымдау арқылы бір дәнді екінші 

дәнге жабыстыруды алуға болады. Сонда бөліктерден тұратын жалпы көлем 

артады. Осы сияқты, араластыру және бөлшектеу арқылы да көлемді өзгертуге 

болады. Мысалы, егер арпа мен бидайды араластырса жалпы көлем ұлғаяды. 

Осы сияқты бір денені екінші денеден ажыратсақ зат кішірейеді. Бұл жерде 

денені араластыру немесе денеден жылы және суық бөлшектердің ажырауы 

салдарынан жылы дененің сууы, суық дененің жылуы сияқты құбылыс орын 

алып отыр.  

2)Дененің мөлшерінің өзгеруі оған басқа бір бөліктің қосылуы немесе 

алынуы арқылы жүрмейді, өздігінен болады. Бұл қызу дененің температура-

сы одан қызу бөлшектердің қосылуынсыз-ақ төмендеуі немесе артуы сияқты 

көптеген денелердің көлемі осы тәріздес ұлғаяды. Олардың мөлшері оған 

басқа бір шаманың қосылуынсыз немесе алынуынсыз-ақ өзгереді».     

Фараби былай дейді: «Мұндай дәлелдің қатарына ауаны жатқызуға 

болады, өйткені оның көлемі басқа көлемнің қосылуынсыз-ақ ұлғаяды. 

Ешнәрсенің қосылуынсыз-ақ судың температурасы өсіп, кему кезінде судың 

өзінің баяғы су қалпында қалатыны сияқты ауа да көлемі ұлғаю және кішірею 

кезінде баяғы ауа болып қалады». Бұл жерде әңгіме су мен ауаның массасы 

жайлы болып отыр. Әрі қарай ғалым: «Ауаның ұлғаюы мен кішіреюі табиғи 

немесе зорлау арқылы жүзеге асады. Мысалы, тастың қозғалысын алайық. Ол 

табиғи түрде, яғни төмен қарай қозғала алады және күш қолдану арқылы 

жоғары қозғала алады, егер кернеу ала болса, өзінің табиғи қалпына, яғни 

төменге қайтып келеді. Ауа да осы сияқты. Егер оның көлемі зорлау арқылы 

ұлғайса, онда кернеу болып тұрғанда, бұл көлем сақталады. Кернеу қалай ада 

болса, солай оның көлемі бұрынғы табиғи қалпына қайтып келеді»,-деп 

қорытындылайды [1, 52 б.]. 

Атынан көрініп тұрғандай Фараби бұл еңбегін ұстазы Аристотельдің 

атақты туындысы «Физиканы» өңдеп, түсіндіруге арнайды. Аристотельдің 

«Физикасы» сегіз кітаптан тұрады және ол біздің қазіргі физика ғылымына сай 

келмейді, оны табиғаттану философиясы деп қарастырған дұрыс. Мұнда 

Аристотель физиканың зерттеу объектісі, нысанасы қозғалыстағы денелер деп 

алып қозғалысқа қатысы бар мынадай проблемаларды зерттейді. Өзгерудің 

жалпы проблемасы, материя мәселесі, субстанциялар, қозғалыстың 

формалары т.б. «Физика,-деп жазады Әл-Фараби,-табиғи денелердің қайсысы 

жағдайға қарай анық болмыс екенін анықтай отырып, табиғи денелерді 

зерттейді; ол әр табиғи денеде оның нысаны мен субстанциясын, оның 
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жаратушысы мен осы дененің, сондай-ақ акциден-циясының бар болу 

мақсатын зерттейді» [2, 30 б.]. 

Әль-Фараби жер бетіндегі және аспан, әлемдегі заттардың материалдық 

сипатта болатындығына күмән келтірмейді. Материалдық заттар мен денелер 

Фараби пікірінше алты түрге бөлінеді: 1.Аспан денелері; 2. Есті жануарлар 

(адамдар); 3.Ессіз жануарлар; 4. Өсімдіктер; 5. Минералдар; 6. Тқрт түпнегіз-

от, су, ауа, жер. Аристотель аспан денелері ерекше бір зат-эфирден тұрады 

деді. Ал, Әл-Фараби болса, аспан денелерінің ерекшелігін тек олардың 

құрылысынан көреді [3, 110 б.]. 

Фарабидің бұл еңбегінің басты маңызы-Шығыс пен Батыс оқымысты-

ларына олардың механикалық көзқарастарын, білімдерін дамытуда ерекше 

қызмет атқарғанАристотель идеяларын тазалап, жөндеп жеткізу болды. Ол 

Аритотельдің «Физикасына» арналған ортағасыр Шығысындағы тұңғыш 

еңбек қана емес, Европа ғалымдарында да Аристотельдің механикалық 

қағидаларымен таныстырушы бірінші шығарма. 

Қорыта келгенде «Ғылыммен айналыссам деген адамның ақыл-ойы – 

айқын, ерік-жігері - зор, тілек-мақсаты - ақиқат пен адалдыққа қызмет етуге 

талап жолында болуы шарт» дейді ойшыл. Менің білгенім, үйренгенім бір 

тоғыз болса, білмегенім тоқсан тоғыз. Сондықтан Әл-Фараби мұраларын оқу 

үйрену, зерттеу қоршаған дүниге деген сын көзқарасымызды қалып-тастырып, 

жаңа серпін берері анық. 

Аңдатпа 
Бұл мақалада Әл-Фарабидің жаратылыстану ғылымдары бойынша 

жазылған философиялық еңбектеріне арналған. Әсіресе оптика, статика, 

механика, материя және форма, кеңістік және уақыт, қозғалыс және 

тыныштық ұғымдары қарастырылған «Музыканың ұлы кітабы», «Вакуум 

туралы трактат», «Ғылымдар энциклопедиясы», «Физика негіздері» 

еңбектеріне шолу жасалған. 

Түйінді сөздер:  вакуум, материя, физика 
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Әл- Фарабидің физикаға деген көзқарасы 

 

Торғай Айда 

Созақ ауданы, С.Сейфуллин атындағы ЖОМ 

 

Орта ғасырда Орта Азия халықтарынан шыққан ұлы ғалым-

энциклопедист  Әбу Насыр әл- Фараби Қазақстандағы Түркістанның Фараб 
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аймағының Васидж бекінісінде түрік әскери отбасында туған. Ерте орта ғасыр 

дәуіріндегі ежелгі Отырар қалаы Фараб деп аталған, сондықтан да әл-Фараби 

есімі осыған байланысты берілген, яғни Фарабтан шыққан деген  сөз.Шын 

мәнінде Фараб деп тек Отырар қаласы кезінде мәдениеттің, қолөнердің  және 

сауданың үлкен орталығы болған.  Отырардың орны Шымкент облысының 

Шәуілдір ауданына жақын жердегі Арыс өзенінің Сырдарияға құятын жерінде 

орналасқан. Отырар қаласы ертеде монғол шапқыншыларының әсерінен 

қираған. Қазіргі кезде Қазақстанда ұйымдастырылған археология-лық 

экспедициялар Отырар қаласының орнында қазба жұмыстарын жүргізіп, 

үлкен зерттеулермен айналысуда. Әл- Фараби алғашқыда ежелгі түркі тілінде 

білім алады. Білімге ынтызар жас әл- Фараби Орта Азия мен Таяу Шығысқа 

саяхат жасап, көп жылдар бойы Бағжатта тұрды.  Әл- Фарабидің еңбек 

сүйгіштігі және оған табмғаттың берген таланты оны халифаттағы ең ірі 

оқымыстылар дәрежесіне көтерілуіне мүмкіндік берді. Әл Фарабиге «Ал 

муаллим ас сани» деген атақ берген. Осымен байланысты көптеген 

зерттеушілер әл- Фарабиді «Екінші ұстаз»  деп атаған.   Әл- Фараби ежелгі 

грек оқымыстыларының, оның ішінде Аристотельдің, Евклидтің, Птолемейдің 

көптеген басты еңбектеріне түсініктемелер жазған. Әл- Фарабиді «екінші 

Аристотель» деп атау себебі, ол табиғат туралы ғылымды да, өнер саласы 

туралы ғылымды да  саралаған. Әл-Фараби сонымен бірге грек 

оқымыстыларының еңбектеріне түсініктеме беріп қана қоймай, көптеген 

салаларда өзінің жеке еңбектерін қалдырған.  Ғылым тарихында әл- Фарабидің 

жүзден астам еңбектері белгілі. [1]  Оның шығармалары араб тілінде 

жазылған.  Әл- Фарабидің ғылыми еңбектерінде физика, математика 

пәндерінің алатын орны ерекше. Бұған әл- Фарабидің физика- математикалық 

еңбектері жақсы дәлел бола алады. 1. Ғылымдардың тізімі. 2. Жұлдыздар 

бойынша болжаулардың дұрысы мен терісі туралы трактат. 3. Вакуум туралы 

траттат. 4. аспан күмбезінің үздіксіз қозғалысы туралы кітап 5. астрологияға 

түсініктеме. 6. Күш туралы кітапқа түсініктеме. 7. Физиканың негізі туралы. 8.  

Оптика. 9. Астрономиялық кестелер және сәулелердің проекциялары туралы.  

10. Шоқжұлдыздар кітабы немесе шоқжұлдыздар туралы мақала.  [2] 

Физика мен математиканың аса маңызды методологиялық мәселелері 

әл- Фарабидің « Мәселелердің түпкі мәні», Аристотельдің, « Категориясына» 

түсініктеме және тағы да басқа философиялық еңбектерінде қарастырылады.  

Сонымен, әл- Фараби өте бай ғылыми мұра қалдырған. Әл- Фарабидің 

мұрасы- көп ғасырлық мұра. Араб ғылымы мен философиясының атақты  

тарихшыларының айтуларына қарағанда, әл- Фарабидің ғылыми еңбектері, 

әсіресе физика, математикалық еңбектері аз зерттелген.  Әл- Фараби физика 

саласында біраз мұра қалдырды.  Мұның дәлелі ретінде оның физикаға арнайы 

жазылған, еңбектерін, сонымен қатар көптеген жаратылыстану 

шығармаларын алуға болады. Әл -Фараби физикасы шындығында 

Аристотельдің негізгі қағидаларын қорғайды және оны дамытады, бірақ  

қазіргі кездегі физиканың мәнін бермейді, ол табиғат философиясын, яғни 
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табиғат туралы жалпы білімді қарастырады. Әл- Фараби физиканы 

Аристотельдің түсінігінде ұғынады, ал Аристотель болса, ол өзінің 

философиялық жүйесінде сол кездегі барлық ғылыми білімдерді біріктіреді. 

Аристотель физика пәнінің анықтамасын  және оның философиялық 

мәселелерін өзінің «Метафизика» [3] деген еңбегінің тарауларында және 

«Физикада» [4] келтірілген.  

  Әл- Фараби физикаға былай анықтама береді: « физика- субстанция мен 

оған қатысты акциденцияны, яғни табиғи денелерді қарастырады. Ол 

денелерде пайда болатын қасиеттерді, сонымен қатар, берілген денелердің 

және оған қатысты акциденциялардың болу шарттарын  түсіндіреді. Физика 

денелердің  неден құралатынын және олардың акциденцияларының негіздерін 

береді. Сонымен, әл- Фараби физиканы табиғат, оның негізгі қағидалары 

туралы табиғаттағы денелердің акциденциялары, табиғаттағы денелердің 

және олардың элементтерінің өзара байланысы, өзара байланысы, өзара 

әрекеттесуі туралы ғылым деп есептейді. Осы ойларды жалғастыра келіп, Әл- 

Фараби өзінің, «Евклидтің бірінші және бесінші кітабының кіріспесіндегі 

қиыншылықтар мен түсініктеме» атты еңбегінде физика пәнінің математика 

пәнінен ерекшелігін былай көрсетеді. « Математика денені елестету үшін, оны 

сапалық түрімен де және сапалық жағынан бөлек басқа жағдайында да 

қарастыруға болады; ал физикада бұлардың барлығы сапалық түрімен бірге 

қарастырылады». [5]  Физика және математика пәндерінің дәл осындай  

анықтамасы кейіннен Әбу Али Ибн Синада кездеседі. Ибн Сина-  әл-

Фарабидің ілімін және философиясын жалғастырушы.  

Бұдан әрі әл- Фараби физикалық денелер табиғи және жасанды болып 

бөлінеді дейді. Табиғатта адамның еркінен тәуелсіз өмір сүретін денелр табиғи 

денелерге жатады. Бұған аспан, жер және олардың арасындағы жануарлар  мен 

өсімдіктерді қоса есептегндегі барлық денелер кіреді. Ал өмір сүруі адамның 

еркіне және өнердің нәтижесіне тікелей тәуелді денелерді, яғни, шыны, мыс, 

кереует, және т.б әл-Фараби жасанды денелерге жатқызады.  Әл- Фараби 

өзінің « Ғылымдардың шығуы туралы» деген шығармасында физика ілімін 

және оның мазмұнын анық түрде былай береді: «Субстанция кейде қызарады; 

кейде бозарады; кейде ұзарады; кейде қысқарады; кейде ұлғаяды; кейде туады; 

кейде өледі; кейде ауырады; кейде бүтінделеді. Сондықтан осылардың  бәрін 

көрсететін, түсіндіретін ғылым керек деп тұжырымдаймын. Ол осы 

өзгерістерді қандай болу себебін көрсетеді. Бұл ғылым табиғат туралы, яғни 

олардың әрекетттесуін және өзгерістерін көрсеетін ғылым. Одан әрі әл- 

Фараби денелердің шығу тегін қарастырады, олардың төрт негізі барын (атап 

айтқанда –от, ауа, су және жер көрсетеді. Олар айдың орбитасында тұрған 

субстанциялардың масссасын құрайды, ал олардың акциденциясын құрайтын 

және әсері мен өзгерісін беретін төрт, атап айтқанда, ыстық, суық, ылғалдылық 

және құрғақтық қасиеттері болады. Бұл төрт негізден ғылымдармен қатар 

басқа дүниенің шын қасиетін түсіндіретін ғылым шығады.  
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Әл Фараби өзінің «Ғылымдарды класстарға бөлу» атты еңбегінде оптика 

мен сатика ілімін және оның мазмұнын  анықтаған, бірақ бұлар сол кездегі 

дәстүр бойынша негізінен математикаға негізделген. 

Алғашқыда оптика жалпы физика саласы ретінде ежелгі грек 

ғылымында пайда болып, көру туралы ғылым ретінде дамыды. Бұл кезде 

оптика тек жарық пен түстің қасиеттерін зерттеп қана қойған жоқ, сонымен 

қатар, адам көзінің қасиетін де зерттеді. Сондықтан ол оптика қазіргі кездегі 

геометриялық, физикалық және физиологиялық оптиканы біріктірген. Ежелгі 

оптиканың қалыптасуы астрономия мен бейнелеу өнерінің тәжірибелік 

мәселелермен байланысты болды. Ежелгі дәуірден бастап қазірге дейін әр 

түрлі жазылған оптика туралы шығармалардың біразы бізге келіп жетті. 

Олардың ішінен Евклидтің «Оптикасын», Героннның «Катоптрикасын», сол 

сияқты Птоломейдің «Оптикасын» атауға болады.  [6] 

Әл –Фараби оптика пәнін былай деп талқылайды: «Оптика, геометрия 

сияқты, дененің пішінін, шамасын, тәртібін, теңдік пен теңсіздік күйін және 

т.б қарастырады. Оптика арқылы адамдар өте алыстағы денелердің өлшемін, 

шамасын анықтауға мүмкіндік береді.  әл-Фарабидің оптика ғылымы туралы 

айтқан тұжырымдамалық проблемалары оптика ілімінің пәні мен мазмұнын 

дамытты және, дәлірек айтсақ, Әбу- Әли ибн әл-Хайсамның «Оптика кітабы» 

атты еңбегінде нақтылы түрде іске асты.  Одан бөлек ұлы данышпанның 

физика саласында  атқарған қызметі өте көп. Әл- Фараби  «Ауырлық туралы»  

Ғылымды статика және динамика көзқарасы бойынша қарастырады.      

«Ауырлық туралы ғылым негізінен ауырлық мәселесінің екі түрлі бағытымен 

айналысады»,- деп жазады әл- Фараби. Біріншіден, ауырлық анықталған 

немесе анықтаушы ретінде, екіншіден, қозғаушы немесе қозғалушы ретінде 

қарастырады. Бұл мағынада әл-Фараби затты бір орынннан екінші орынға 

қалай көтеру керек екендігін немесе ауырлық мәселесі механизмдерінің 

негізін зерттеу керек екендігін айтады. « Ауырлық туралы» ғылымның бірінші 

бөлімі- статика саласына жатады, бұл ғылымның негізін Архимед қалаған. 

Архимедтің мұндағы кейбір нәтижелерім белгілі дәрежеде Героннның 

«Механикасында»  келтірілген. Бұл еңбек статика мәселесімен қатар динамика 

элементтерін де қамтыған. [7] 

Бұл жерде «механизм» дегеніміздің өзі шын мәнінде рычагтан, блоктан, 

сынадан құралатын қарапайым машиналар екенін ескергеніміз жөн.  

 Әл-Фарабидің «Мәселелердің түпкі мәні» трактатында қозғалыс 

проблемасына көп мән берілген. «Қозғалыс, уақыт, шексіздік мәселелері әлі 

де болса «жеткіліксіз түсініктерге» толы, сондықтан олар жан-жақты және 

тереңірек зерттеулерді талап етеді»,- деп көрсетеді. Шындығында, қозғалыс 

туралы мәселе ежелгі грек оқымыстыларының да ғылыми ойларының өзекті 

мәселеелрінің бірі болып саналады. Қозғалыс мәселесі қазіргі ғылым үшін де 

өзекті мәселе, оны тек әрі қарай зерттеп қана қоймай, оған тарихи- логикалық 

талдау жасау керек, өйткені, бұл мәселе өткен оқымыстылардың ақыл- 

ойларының жетістіктері.  
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Әл-Фараби қозғалысты табиғаттан тыс күш немесе заң түрінде емес, 

табиғаттағы денелердің ерекше, оқщауланған күйі деп ұғынды. Қозғалысты 

әл-Фараби  механикалық орын ауыстыру деп түсінеді. [8] 

Әл–Фараби дененің қозғалысы әр түрлі болатынын қарастыра келіп, 

қозғалыстарды акцидентальді, еріксіз және табиғи түрге бөліп, олардың 

қасиеттерін сипаттайды. [9] Егер бір дене екінші бір қозғалыстағы денеде 

орналасқан болса, онда бірінші дененің қозғалысы екінші дененің 

қозғалысынан болатындықтан, алдыңғы дене қозғалысын әл-Фараби 

акциденциялық қозғалыс деп атап мынадай мысал келтіреді: сандық ішінде 

тұрған киім, сандықты қозғалтқан кезде, онымен бірге қозғалады, бірақ 

киімнің орны өзгермейді. [10] Жалпы алғанда әл-Фарабидің  табиғат туралы 

ғылымдарды терең ұшқыр философиялық  оймен зерттеп, дәлдікпен 

қорытынды шығарып  терең білім иесі болғаны көрініп-ақ тұр. Көп жылдар 

бойы ғылымның сырын ашқысы келіп, көп ізденген ұлы тұлғаға айналған әл-

Фарабидің бойынан Абай атамыз айтқандай бес асыл істі көруге болады.  Енді 

осы мақаламды қорытындылай келе білім соңына түскен адам төзімді, 

табанды, шыдамды, сабырлы қасиеттерді бойына жинай отырып кемеңгер 

ғалым  болып шығатынын айтқым келеді.  

 

Аңдатпа 

Ғылым тарихында Әл-Фарабидің жүзден астам еңбектері белгілі. Оның 

шығармалары араб тілінде жазылған. Әл- Фараби сол кездегі Шығыстың ұлы 

қоғамдық-саяси ойшылы болған. Әл-Фарабидің ғылыми еңбектерінде физика, 

математика пәндерінің алатын орны ерекше.  

Жалпы алғанда, ескі тарихи жазба құжаттарды оның ішінде әл-Фараби 

сынды ұлы ғалымдардан қалған мұраларды талдап, зерттеп, оның ғылым 

тарихындағы бағасын бірден үзілді- кесілді беру кімге болса да оңайға 

түспейді. Сондықтан әл- Фарабидің бұл физикалық еңбектерін әлі де болса бір 

емес, бірнеше рет қайта қарап, физика ғылымына қосқан үлесін, ашып кеткен 

заңдарын, теоремаларын, қазіргі физикамызбен байланыстыруымыз керек деп 

санаймын.  

  

Аннотация 

Более ста работ Аль-Фараби известны в истории науки. Его работы 

написаны на арабском языке. Аль-Фараби был тогда великим общественно-

политическим мыслителем Востока. Физико-математические науки играют 

важную роль в научной работе Аль-Фараби.  

    В общем, никому не легко анализировать и исследовать наследие древних 

исторических записей, включая наследие великих ученых, таких как Аль- 

Фараби, и немедленно оценить их  историческую ценность. Вот почему я 

считаю, что физическая работа Аль-Фараби все еще должна пересматриваться 

не раз, и он должен связать свой вклад в физическую науку, законы  теоремы, 

которые он открыл, с нашей современной физикой 
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Шығыстың ұлы ойшылы Әл-Фарабидің физика және астрономияға 

қосқан үлесі 

 

Аксакалова Нурбиби Багжановна 

Созақ ауданы, Л.Бөкенов атындағы ЖОМ 

 

«Физика - табиғи денелердің қайсысы жағдайға қарай анық болмыс екенін 

анықтай отырып, табиғи денелерді зерттейді; ол әр табиғи денеде оның 

нысаны мен субстанциясын, оның жаратушысы мен осы дененің, сондай-ақ, 

оның акциденциясының бар болу мақсатын зерттейді, - дейді әл-Фараби. 

Физика олардың мәнін; олардың ішінде әрекет ететін заттарды; бұл 

акциденциялардың әрекет ету мақсатын зерттейді. Бұл ғылым табиғи 

денелердің негіздері мен олардың акциденцияларының негіздерін береді»       

[1. 168-169б].  

Фараби ең әуелі физиканың философиялық мәселелерімен көп 

шұғылданған: ол физика ғылымының пәнін анықтайды, материя және форма, 

кеңістік және уақыт, қозғалыс және тыныштық, күш т.б. түбегейлі ұғымдар 

жөнінде құнды-құнды пікірлер айтқан. Фараби оптика, статика, механика 

сияқты математикаға жақын, туыс ғылымдер мәселелерімен көп шұғылданған, 

олардың пәнін, мазмұнын қайта қарап шыққан, математиканы табиғат 

құбылыстарын зерттеуге, практикада қолдануға ерекше мән берген.  

Фараби, әсіресе, физиканың музыкалық акстика саласы бойынша ірі 

жаңалықтар ашқан. Ол, мәселен, музыканың физикалық негіздері, тәжірибе 

мен бақылаудың музыка теориясын жасауда ролі, табиғи – музыкалық 

қабылдау т.б. мәселелерді терең зерттеген. Әсіресе дыбыстың тегі, олардың 

таралуы, дыбыстың жоғарылығы және күші, музыкалық дыбыстардың 

екшелігі және оларға сандық сипаттама беру, ішектердің тербеліс теориясы, 
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музыкалық аспаптар жасаудың физикалық негіздері, принциптері т.б көптеген 

мәселелер жайлы айтқан. Фарабидің физикалық көзқарастары оның 

«Музыканың ұлы кітабы», «Вакуум туралы трактат», «Ғылымдар 

энциклопедиясы», «Физика негіздері», «Астрологиялық трактат», 

«Аристотельдің физикасына түсініктеме» және басқа еңбектерінде де 

қамтыған [2. 81-82б].  

Жалпы тарихта Фарабиді физик деп те атауға болады. Алайда бұған дәлел 

болатын еңбектері жоқтың қасы. Кейбіреулері жоғалып кеткен. Ең бір ауыз 

толтырып айтатынымыз «Вакуум» деген туындысы. Аталмыш шығармада 

кеңістік мәселесі, оның материямен тығыз байланысы яки кеңістік пен 

материяның сабақтастығы болмаса бейтараптығы ұғымына байланысты 

бостық немесе вакуум мәселесі туындаған. «Табиғат бостықтан қорқады, 

сондықтан бостық жоқ» деген ежелгі даналардың ұғымын философиялық 

тұрғыда зерттейді, Демокрит пен Аристотель зерттеулеріне иек артады. 

Демокрит атомдар өмір сүретін бос кеңістік бар десе, Аристотель табиғатта 

вакуум жоқ деген қағиданы ұсынған. Бұл мәселе біраз ойшылдардың дау-

дамайына ұшырап, ақыр соңында мутакаллимдер яғни діншіл философтар 

вакуум бар деп болжаса, Әбу Наср Аристотель пайымымен үндес болып 

келетін, бостық жоқ деген өзінің шебер мұратын алға тартады. «Вакуум» деген 

трактатында осы мәселелер жан-жақты қарастырылып,  «материядан мүлдем 

бос кеңістік, яғни абсолют бостық жоқ, бірақ ол материяның жаратылысы бізге 

белгісіз дейді. Тағы бір пікірі, «ол салыстырмалы түрде бостықтың болуы 

мүмкін екенін аңғартады, бірақ ол шын мәніндегі абсолют бостық емес, ауасы 

сиретілген кеңістік дегенді дәлелдейді [2. 67б]. Фараби ең алдымен барлық 

мәселелерді кең қарастырып, талдау жасап көреді. Мысалы, олар тесігі 

симметриялы имек ыдысты төмен қаратып суға төңкереді де, қайта көтереді, 

бұл кезде ыдысқа су кірмейді. Өйткені бұл кезде ауа бар, бостық жоқ, 

сондықтан да су кірмейді. Ал ыдыстың ауасын сорып алып, суға төңкерсе 

ыдыс суға толады. Олай болса, сорылып алынған ауаның орны абсолют бос 

қалады, ендеше вакуум бар деп қорытынды шығарады [2. 83б]. Қалай десек те 

бұл зерттеудің барлығы физикада үлкен алға жылжу болды, ғылым мен 

техниканың ілгері басуына ықпалын тигізеді.  

Фарабидің жіктеуі бойынша математикаға оптиканы да жатқызған. Бұл 

туралы ол былай дейді: «Оптика да геометрия тәріздес форма, шама, рет, 

тәртіп, орын, теңсіздік, т.б нәрселерді қарастырады.Алайда геометрияның пәні 

өте жалпы, ол сызықтарды, жазық фигураларды және геометриялық денелерді 

абсолют мағынада қарастырады. Оптиканың жәрдемімен адам қасына баруға 

болмайтын нәрселердің шамасын, мөлшерін, олардың бақылаушыдан және 

бір-бірінен қашықтығын біле алады. Нәрсенің мөлшері формасы, орны, 

құрылысы т.б туралы ақиқатқа жеткізетін әдіс-айлалардың түрлері 

көрсетіледі.  
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Фарабидің оптикасы, қазіргі тілмен айтқанда, геометриялық оптикаға 

жатады. Ол ежелгі грек физиктерінің еңбектеріне сүйеніп, сәуле адам көзінен 

шығады-мыс деген көзқарасты мақұлдап отыр.  

Жаратылыстану ғылымы сегіз тармақтан тұрады: 

  -барша табиғаттың негіздерін зерттеу; 

  -жай денелер, сондай-ақ күрделі денелердің элементтері мен бөліктерін 

зерттеу; 

  -табиғи денелердің пайда болуы мен жойылуын зерттеу; 

  -элементтердің қасиеттерін зерттеу; 

  -күрделі денелерді, әр түрлі бөліктерінің сипаты мен бірігу әдісін 

зерттеу; 

  -күрделі денелерді бірыңғай бөліктермен не бірлестіретінін зерттеу 

/мысалы минералдар/; 

  -өсімдіктерді, олардың жалпы қасиеттерін, сондай-ақ, олардың 

әрқайсысының ерекшеліктерін зерттеу; 

  -жан-жануарларды, олардың жалпы қасиеттерін, түрлерін, олардың 

әрқайсысының рухани күші мен ерекшеліктерін зерттеу. 

  Ал қасиетті ғылымды ойшыл үш тармаққа бөледі: 

  -бірінші тармақ бар нәрселер мен заттарды зерттейді, өйткені олар бар 

болып табылады; 

  -екінші тармақ әрқайсысы ерекше мәні бар нәрсені қарастыру үшін 

бөлінетін жеке теориялық ғылымдардың дәлелдерінің негіздерін зерттейді; 

  -үшінші тармақ дененің мәні емес және денесі жоқ материалдық емес 

нәрселерді зерттейді. 

«Қазақ халқының философиялық мұрасы» атты кітапта Әл-Фараби 

заманында астрономиялық идеялар кеңінен таралған болатын және 

астральдық идея ғылымының көптеген салаларын қамтығандығы ерекше баян 

етіледі. Әл-Фараби өзінің «Жұлдыздар үкімінде не – дұрыс, не – бұрыс» атты 

атақты еңбегінде аспан шырақтары туралы ғылымды қарастырады, ол бұл 

еңбегінде жердегі барлық істерді аспан денелерінің қандай да бір орналасқан 

орнынан шығаруға тырысатын астрологияны сынаған. Ғалым астрономиялық 

құбылыстарды математикалық әдістер арқылы зерттеуді ұсына отырып, 

ғылыми түсіндіру әдісін өтініп сұрайды [3. 28б]. 

«Әл-Фараби бойынша, астрономия  арифметика мен геометрия сияқты 

дәл (қажетті) заңдылықтарды зерттеумен шұғылдануы керек (аспан 

денелерінің орналасуы, олардың өлшемі, осы денелерге дейінгі артықшылық 

туралы білімдер). Көптеген жағдайларда болатын құбылыстар, мысалы, 

Күннің Жер бетіндегі заттарға жылулық әсері де астрономия пәнінің 

мәселелері категориясына жатады» [3. 419б]. «Математикалық астрономия, 

аспан денелері мен Жерді үш бағытта қарастырады», - дейді ойшыл. 

Біріншіден, олардың формалары мен орнын бір-бірімен салыстырып зерттейді: 

олардың әлемдегі тәртібі, мөлшері, бір-бірінен қашықтығы, Жердің өз 

орнынан да, өз орнында да қозғалмайтындығы туралы. Екіншіден, аспан 
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денелерінің қозғалыстарын зерттейді. Олардың санын, сонымен қатар ол 

қозғалыстардың дөңгелек бойымен болатынын, аспан шырақтары мен 

планеталар үшін ортақ емес қозғалыстар жайын, әрбір шырақтың өзіне ғана 

тән қозғалыстарды және ол қозғалыстардың түрлері мен бағыттарын, қандай 

шыраққа қандай бағыт сәйкес келетіндігін зерттейді. Математикалық 

астрономия әрбір шырақтың әрбір шоқжұлдыздағы орнын кез келген 

қозғалысқа қатысты анықтайды. Осы сияқты барлық аспан денелеріне және 

олардың әрқайсысына қатысты барлық нәрселерді қарастырады... Мысалы, 

Күн тұтылуы және Жердің әлемдегі орнына байланысты басқа құбылыстар 

/Ай тұтылуы т.б./, олардың саны, қалай және қашан болатындығы, қанша 

мезгілге созылатындығы; мәселен, аспан шырақтарының шығуы және батуы 

т.б. Үшіншіден,  математикалық астрономия Жердің мекенделген және 

мекенделмегендігі тұрғысынан зерттейді, мекенделген бөлігінің шамасы 

анықталады, үлкен бөліктер климаттардың  /территория/ саны көрсетіледі, сол 

климаттарға сәйкес мекенді пункттер тізімі келтіріледі, олардың орны мен реті 

сипатталады, күн мен түннің ұзақтығы және олардың өзгеруі т.б. Осының 

барлығы астрономия ғылымына жатады» (4. 63-64б).  

Егер Птоломей Жердің ешқандай айналысқа түспейтіндігін дәлелдесе, 

Әбу Насыр Физикасында Жер өз орнында ешқандай қозғалысқа ұшырамайды 

деп ой айтқан. Әл-Бируни де бұл жерде Канон Масудасында Жердің өз кіндігін 

айналмайтыны туралы пікірлерін ұсынған. Бұдан шығатын қорытынды үш 

ойшыл да Птоломейдің геоорталық жүйесіне иек артқан. Олардың ойынша 

Жер қозғалмайтын әлем орталығы, тек басқа аспан  шырақтары ғана оны 

айналып жүреді деген тұжырымға тоқталған. Бірақ Фараби аспан денелеріне 

байланысты ойларына күмәндана қарапты, өзінің әлемдік үйлесімдікті түсінуі 

музыканы түсінгені сияқты кемел еместігін айтыпты. Бұл шығармада сонымен 

бірге көкжиек доғасы, полюстер биіктігі, күн мен түннің теңесуі, күннің 

ұзаруы мен қысқаруы мәселелері кеңінен талқыланған. Ойшыл жағрафиялық 

климатқа байланысты елдердің орналасу тәртібіне де мән береді. Мысалы 

өзіне дейінгі ойшылдар айтып кеткен экватор маңайында тіршілік жоқ деген 

пікірлерін сынға ала отырып, Африкадағы тіршіліктің барлығын дәлелдеген, 

бұған әл-Бируни де қосылған. Жыл мезгілдеріне байланысты айтқандары да 

қызықты. Бұл Күннің орташа қозғалысы туралы ойлары. Күнге байланысты 

Птоломейдің дәлелдеулері ғана емес Гиппархтың, Халид әл-Мервурридің де 

айтқандары бізге мәлім. Ең ақиқаты әл-Фарабидің келтірген мысалдары.  

Әбу Насыр әл-Фараби  философия мен ғылымға байланысты жүз алпысқа 

жуық еңбек жазған. Бабамыздың мұрасы біртіндеп игеріліп келеді. Ойшылдың 

артында қалған мол рухани байлыққа иелік жасап, оларды толық  пайдасына 

жарата білу – жастардың парызымыз деп білемін. 

Орта ғасырлық ғылым мен философия тарихында Әбу Насыр әл-Фараби 

сияқты ұшан-теңіз теоретикалық ғылыми мұра қалдырған ғалымдар кем де 

кем. Ол Шығыс пен Батыстың құрметті ойшылы. Оның философиясы ғылыми 

ой-сананың нәтижелі дамуына түрткі болады. Әбу Насырдың еңбектері 
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Еуропаның жоғарғы оқу орындарында оқытылды. Қайта өрлеу (Ренессанс) 

дәуірі ғылым саласының қайнар бастауындағы көшбасшы болып танылады. 

Әл-Фараби – ерекше тұлға, мәдениеттің барлық саласына өз үлесін қосқан 

данышпан иесі. Сондықтан да көптеген уақыт бойына оның шексіз мұрасын 

Батыс пен Шығыс талқыға түсіруде. Оның жасаған философиялық пайым 

жүйесі орта ғасырлық теоретикалық ой-сананың жоғарғы шыңы болып 

табылады.  Ол шындықты іздеп қана қойған жоқ, оны бүкіл адамзаттың 

бақытын табу үшін  пайдалануға тырысты.  Адамзат қоғамының нысаны деп 

әділдік пен ақыл ой парасаттылығын көкседі. Адамдық қасиет әлемді 

құтқаратындығын насихаттады. 

Әл-Фарабиге деген кейінгі ұрпақтың алғысы шексіз. Ұлы ойшылдың 

шығармашылық мұрасын терең игеру жолында  әлем ғалымдары бірігіп 

жұмыс істеуі парыз. Әл-Фараби туралы зерттеуімді аяқтай келе айтқым 

келетіні ойшыл танымы шексіз, оны оқыған адам өзін басқалардың көзқарасын 

сыйлауға, діни төзімділікке, айналасындағыларды ұғынуға, ар-ождан 

бостандығының, яғни солар арқылы мәдениет пен демократия деңгейі туралы 

баға беру басты белгілер екенін түсінуге, сөйте тұра ғалам мен ғарыш 

пайымына талдау жасауға, өзінің білімін қоғамда ашық көрсетуге үйренеді.  

 

Аңдатпа  

Бұл баяндамада  қолда бар материалдарға, мағлұматтарға сүйене 

отырып, ғұлама оқымысты, энциклопедист - ғалым Әбу Насыр әл-Фарабидің 

физика және астрономияға қосқан үлесіне ерекше мән беріледі.  Физика және 

астрономияға қосқан үлесін физика пәнінен сыныптан тыс жұмыстарға 

тақырыптық талдау әдісімен қорытындыланған. Әл-Фараби заманында 

астрономиялық идеялар кеңінен таралғандығы туралы баян етіледі.  

Баяндаманы жазу барысында бірнеше еңбектер кеңінен пайдаланылды.  

 

Аннотация 

В этом докладе придается особое значение трудам, которые вложил в 

физику и астрономию великий ученый – энциклопедист Абу – Наср Аль 

Фараби, опираясь на материалы и своденися находящиеся под руками. Вклад, 

вложенный великим ученым в область физики и астрономии, был использован 

во внеклассных работах по физике методом тематического анализа. При 

написании докалада были использованы материалы из несколко литературных 

источников. 
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Сайрам ауданы, №83 А.Байтұрсынов атындағы ЖОМ 

 

Әбу Насыр әл-Фараби рухани-зиятты мұрасының мол әрі көпқырлы 

екені баршамызға аян. Әл-Фараби өзінің энциклопедиялық дарынының 

арқасында филисофиялық, әлеуметтік, саяси, этикалық, эстетикалық 

мәселелермен бірге, жаратылыстану, математика саласындағы көптеген 

ауқымды ғылыми мәселелердің түйінін шешкен ғалым. Ойшылдың өзінің 

ғылыми мұрасын қалдырумен бірге, осындай күрделі мәселелерді шешуші, 

әлемдік ғылымның даму тарихында өзіндік бағасын алып, адамзаттың табиғат 

пен оның заңдылықтарын тануға деген үнемі артып келе жатқан 

құштарлығына зор ықпалын тигізгені сөзсіз. 

Әл-Фараби: «Метафизика» деген ғылым бар, ол құдіретті ғылым» 

дейді. «Метафизика» деген физикадан кейінгі деген сөз. 

Аристотель «Метафизика» деген еңбек жазған. Дүние жүзіндегі барлық 

нәрсені түсіндіруші – физика. Альберт Эйнштейн: «физика астрономияның 

қарындасы еді, енді физиканың қарындасы биология» – дейді. Биология – тірі 

жүйелер физикасы. Физикадан асқан ғылым. Физикаға қажетті бір ғылым бар. 

Ол – математика. Математикасыз физиканы түсіндіре алмайсыз. Мысалы, 

кварк. Ол көрінбейді. Оны тек математикалық жолмен бар деп отырмыз. Оны 

математикалық жолмен ғана табуға болады. Математикасыз физика ешқашан 

алға баса алмайды. Математика қызмет етуші ғылым. Сонда әл-

Фараби «метафизикадан кейін ғылым жоқ» – дейді. «Метафизика» деп 

отырғаны ол – пәлсапа. Физикалық тұрғыдан бір нәрсені нақты түсіндіресің, 

ал бір нәрсені ойша түсіндіресің. Нәрсені ойша түсіндіретін – пәлсапа. Ол 

ғылымдардың ғылымы. Бұл ғылым ең жоғарғы табиғи ғылымы метафизика 

немесе құдіретті ғылым деп аталады. Ғылым осымен тәмәм деген. 

Оптиканы әл-Фараби математиканың бір саласы деп қарастырады. «Бұл – 

айна туралы ғылым саласы» [1]. Ойшыл бұл турасында «Оптика да геометрия 

тәріздес форма, шама, рет, тәртіп, орын, теңдік, теңсіздік т.б. нәрселерді 

қарастырады. Алайда геометрияның пәні өте жалпы, ол сызықтарды, жазық 

фигураларды және геометриялық денелерді абсолют мағынада қарастырады. 

Оптика геометрия зерттейтін мәселелерді қарастырғанмен, оны дербес бөліп 
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қарастыру ыңғайлы, өйткені геометрия бойынша  белгілі бір қалпы, формасы, 

орны, реті бар нәрселерді сыртынан қарағанда оларға қарама-қарсы қасиеттер 

көрінуі мүмкін. Мәселен, ақиқатында төрт бұрышты нәрселер белгілі бір 

аралықтан қарағанда дөңгелек болып, үздіксіз шамалар – үздікті, тең емес – 

тең, бір жазықтықта орналасқан нәрселердің біреуі жоғары, біреуі төмен, алда 

тұрғаны артта, ал артта тұрғаны алда болып көрінуі мүмкін. Оптиканың 

жәрдемімен ақиқат, анық пен оның алдамшы көрінісінің парқы ажыратылады, 

қатаң дәлелдеу жолымен мұның себебі айқындалады. Көзбен көруде кездесуі 

мүмкін болатын қателердің барлығы ескеріледі... Оптиканың жәрдемімен адам 

қасына баруға болмайтын нәрселердің шамасын, мөлшерін, олардың 

бақылаушыдан және бір-бірінен қашықтығын біле алады... Оптиканың 

жәрдемімен бақылаушының орнына немесе жер бетіндегі кез келген басқа бір 

орынға қатысты бұлттың немесе басқа нәрселердің қашықтығын білуге 

болады... Көрінетін, байқалатын нәрселердің барлығы ауа немесе басқа бір 

мөлдір зат арқылы өтіп, біздің көзімізді көрінетін нәрсемен байланыстыратын 

сәулелер арқылы көрінеді... Сынушы сәулелер көзден шыққаннан кейін айнаға 

түсіп, бақылаушы жаққа қарай бұрылып, оның артқы, оң немесе сол немесе 

жоғары жағындағы нәрсеге түсіп, қайта қайтады... [2]. Б.Г. Ананьевтің 

айтуынша «көз торы клетакаларының жарық сезгіштігі суретке түсіргіш 

пластинканың жарық сезгіштігінен 3000 есе артық». «Фарабидің оптикасы, 

қазіргі тілмен айтқанда, геометриялық оптикаға жатады. Ол ежелгі грек 

физиктерінің еңбектеріне сүйеніп сәуле адам көзінен шығады-мыс деген 

көзқарасты мақұлдап отыр. Фараби басқа физикалық еңбектерінде гректердің 

бұл қате пікірін мойындамайды. Сәуле болу үшін жарық көзі болу  қажет деген 

дұрыс пікірді жақтайды» [2]. А.Қасымжанов былай дейді: «Адамның көру 

түйсігінің айрықша ерекшеліктері, әсіресе, оның түсті сезу және кеңістікті 

көру сияқты құрамдас бөліктері, олардың адам өз қолымен жасаған заттардың, 

олардың формалары мен бояуларының негізінде дамытылған заттың 

кеңейтілген әлемінде болып табылады. Өзінің барлық формалары арқылы 

көрініс табатын материалдық өндіріс заттарды технологиялық тұрғыда өзінің 

мақсатты және эстетикалық формасына дейін өңдеу, кескіндеме, сәулет өнері, 

мүсін өнері – міне бұл адамның көзін культивация жасайтын және дамытатын 

негіз». 

 Қазақ халқының философиялық мұрасы атты кітапта Әл-Фараби 

заманында астрономиялық идеялар кеңінен таралған болатын және 

астральдық идея ғылымының көптеген салаларын қамтығандығы ерекше баян 

етіледі. Әл-Фараби өзінің Жұлдыздар үкімінде не – дұрыс, не – бұрыс атты 

атақты еңбегінде аспан шырақтары туралы ғылымды қарастырады, ол бұл 

еңбегінде жердегі барлық істерді аспан денелерінің қандай да бір орналасқан 

орнынан шығаруға тырысатын астрологияны сынаған. Ғалым астрономиялық 

құбылыстарды математикалық әдістер арқылы зерттеуді ұсына отырып, 

ғылыми түсіндіру әдісін өтініп сұрайды. Әл-Фарабидің Птоломейдің 

Альмагесіне түсіндірме атты еңбегі сол кездегі астрономияның тақырыптық 
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алаңы туралы неғұрлым толығырақ мәліметтерден тұрады. Ол еңбекте 

астрономиялық кестелерді құрастырудың  принципиальды теориялық 

негіздері берілген. Түсіндірмелерде аспан шырақтарының координаттарын 

анықтаудың жаңа геометриялық-тригонометриялық әдістері қолданылды, 

планеталарды, әсіресе, Марстың кері қайтқандағы қозғалысының сипаты 

анықталды. Әл-Фарабидің зерттеулерінің осы жағына келетін болсақ, «оның 

осы теориялардың және Марстың қозғалысы туралы сипаттамасындағы 

бақылауларының соншалықты кенеттен айырылып кетуі дерегін атап кетпеу 

мүмкін емес», өйткені Марстың бойлығындағы және радиус-векторларындағы 

осы ең ақырғы ауытқулар Кеплердің атақты зерттеулерінің арқасында /әл-

Фарабиден кейін 700 жыл өткен соң/ планеталардың шынайы эллипстік 

қозғалыс теориясы шыққан қайнар көздердің бірі болды. Әл-Фарабидің ашқан 

бұл жаңалығы Әлем туралы білімнің шарттылығы мен салыстырмалылығы 

туралы постулатына толық сәйкес келеді және оның табиғатты 

экспериментальды-математикалық зерттеу туралы әдіснамалық нұсқауының 

жемістілігін көрсетеді» [4]. Осы тарауда ойшыл тағы да математикалық 

тағылымдарын музыкамен ұштастырады /төменде музыка іліміне арналған 

тарау бар- А.Қ./. «Әл-Фараби бойынша, астрономия  арифметика мен 

геометрия сияқты дәл (қажетті) заңдылықтарды зерттеумен шұғылдануы 

керек (аспан денелерінің орналасуы, олардың өлшемі, осы денелерге дейінгі 

артықшылық туралы білімдер). Көптеген жағдайларда болатын құбылыстар, 

мысалы, Күннің Жер бетіндегі заттарға жылулық әсері де астрономия пәнінің 

мәселелері категориясына жатады» [20. 419]. «Математикалық астрономия, 

аспан денелері мен Жерді үш бағытта қарастырады, - дейді ойшыл. Біріншіден, 

олардың формалары мен орнын бір-бірімен салыстырып зерттейді: олардың 

әлемдегі тәртібі, мөлшері, бір-бірінен қашықтығы, Жердің өз орнынан да, өз 

орнында да қозғалмайтындығы туралы. Екіншіден, аспан денелерінің 

қозғалыстарын зерттейді. Олардың санын, сонымен қатар ол қозғалыстардың 

дөңгелек бойымен болатынын, аспан шырақтары мен планеталар үшін ортақ 

емес қозғалыстар жайын, әрбір шырақтың өзіне ғана тән қозғалыстарды және 

ол қозғалыстардың түрлері мен бағыттарын, қандай шыраққа қандай бағыт 

сәйкес келетіндігін зерттейді. Математикалық астрономия әрбір шырақтың 

әрбір шоқжұлдыздағы орнын кез келген қозғалысқа қатысты анықтайды. Осы 

сияқты барлық аспан денелеріне және олардың әрқайсысына қатысты барлық 

нәрселерді қарастырады... Мысалы, Күн тұтылуы және Жердің әлемдегі 

орнына байланысты басқа құбылыстар /Ай тұтылуы т.б./, олардың саны, қалай 

және қашан болатындығы, қанша мезгілге созылатындығы; мәселен, аспан 

шырақтарының шығуы және батуы т.б. Үшіншіден,  математикалық 

астрономия Жердің мекенделген және мекенделмегендігі тұрғысынан 

зерттейді, мекенделген бөлігінің шамасы анықталады, үлкен бөліктер 

климаттардың  /территория/ саны көрсетіледі, сол климаттарға сәйкес мекенді 

пункттер тізімі келтіріледі, олардың орны мен реті сипатталады..., күн мен 

түннің ұзақтығы және олардың өзгеруі т.б. Осының барлығы астрономия 
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ғылымына жатады» (91.63-64). Таяу және Орта Шығыс елдерінде 

астрономияның дамуы Птоломейдің «Алмагесімен» тығыз байланыста десек 

қателеспейміз. Птоломей еңбектерінің тұңғыш рет орыс тіліне аударылуы 

Фарабидің Птоломей Алмагесіне түсінігін жариялау арқасында болды. Бұл 

туынды ІХ ғасырда грек тілінен араб тіліне аударылады. Кейінірек бұл 

жұмысты әл-Баттани (850-929), әл-Фараби, Абу-Вафа (940-998), әл-Бируни, 

Насир ад-Дин ат-Туси (1202-1247) сияқты кемеңгерлердің талдауынан өтіп, 

түсіндірме жасалған. Птоломейдің «Алмагесі»  астрономия ғылымына 

арналған 13 кітаптан тұрады. Алғашқы екі кітап аспан денелерінің тәуліктік 

қозғалысын, әсіресе күннің, айдың, басқа да планеталардың негізгі 

қозғалыстарына, үшінші кітап жыл ұзақтығы мен Күн теориясына, төртінші 

кітап ай ұзақтығы мен Ай қозғалысы теориясына, бесінші кітап Күн мен 

Айдың ара-қашықтығына, алтыншы кітап Ай мен Күннің тұтылуыны, жетінші 

және сегізінші кітап 1028 жұлдыздар айтылатын жұлдыздар каталогіне, ал 

соңғы бес кітап Меркурий, Венера, Марс, Сатурн, Юпитер планеталарына 

арналған. Әл-Фараби бірінші болып Гиппарх пен Птоломейдің 

методологиясын кең түрде дамытқан адам. Птоломейдің «Алмагесімен» 

/Шарх әл-Мажисти/ танысу әлем ғалымдарына көп септігін тигізді және бұл 

кітаптың жалғыз қолжазбасы Британ музейінде сақталған. Бұл еңбектің 

кіріспесінде ойшыл былай деген: «Біз енді астрономиялық ғылым 

туралы  айтқан Птоломейдің барлық ойларын толық жеткізе аламыз. Жеткізе 

отырып, оның айтқандарын құп аламыз, керек жерлерін толықтырамыз». 

Ойшыл шамасы келгенше шығарманы түсінікті етіп жеткізуге тырысқан. 

Птоломей бұл еңбекті астрономиялық құбылыстарды байқай отырып жазған, 

математикалық заңдылықтарға сүйенген, белгілі геометриялық алғы 

шарттылықтарды пайдаланған, өзінің алдындағы арифметикалық әдістерге 

ғана қарап жызылған еңбектерге геометриялық модельдер енгізу арқылы 

кеңейткен. Әл-Фараби болса бұл бағытты одан әрі кеңейте түседі, оның 

еңбектерінің Птоломей жазғандарынан ерекшелігі планеталар қозғалысына 

байланысты айырмашылықтар, «аспан шырақтарында астрономиялық сияқты 

математикалық та ортақ нәрселер кездеседі» деген. Птоломейдің құрастырған 

кестелерінің құрылу әдісін түсіндірген. Егер Птоломей Жердің ешқандай 

айналысқа түспейтіндігін дәлелдесе, Әбу Наср Физикасында Жер өз орнында 

ешқандай қозғалысқа ұшырамайды деп ой айтқан. Әл-Бируни де бұл 

жерде Канон Масудасында Жердің өз кіндігін айналмайтыны туралы 

пікірлерін ұсынған. Бұдан шығатын қорытынды үш ойшыл да Птоломейдің 

геоорталық жүйесіне иек артқан. Олардың ойынша Жер қозғалмайтын әлем 

орталығы, тек басқа аспан  шырақтары ғана оны айналып жүреді деген 

тұжырымға тоқталған. Бірақ Фараби аспан денелеріне байланысты ойларына 

күмәндана қарапты, өзінің әлемдік үйлесімдікті түсінуі музыканы түсінгені 

сияқты кемел еместігін айтыпты. Бұл шығармада сонымен бірге көкжиек 

доғасы, полюстер биіктігі, күн мен түннің теңесуі, күннің ұзаруы мен 

қысқаруы мәселелері кеңінен талқыланған. Ойшыл жағрафиялық климатқа 
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байланысты елдердің орналасу тәртібіне де мән береді. Мысалы өзіне дейінгі 

ойшылдар айтып кеткен экватор маңайында тіршілік жоқ деген пікірлерін 

сынға ала отырып, Африкадағы тіршіліктің барлығын дәлелдеген, бұған әл-

Бируни де қосылған. Жыл мезгілдеріне байланысты айтқандары да қызықты. 

Бұл Күннің орташа қозғалысы туралы ойлары. Күнге байланысты 

Птоломейдің дәлелдеулері ғана емес Гиппархтың, Халид әл-Мервурридің де 

айтқандары бізге мәлім. Ең ақиқаты әл-Фарабидің келтірген мысалдары. 

 «Физика - табиғи денелердің қайсысы жағдайға қарай анық болмыс 

екенін анықтай отырып, табиғи денелерді зерттейді; ол әр табиғи денеде оның 

нысаны мен субстанциясын, оның жаратушысы мен осы дененің, сондай-ақ, 

оның акциденциясының бар болу мақсатын зерттейді, - дейді әл-Фараби. 

Физика олардың мәнін; олардың ішінде әрекет ететін заттарды; бұл 

акциденциялардың әрекет ету мақсатын зерттейді. Бұл ғылым табиғи 

денелердің негіздері мен олардың акциденцияларының негіздерін береді». 

Жалпы тарихта Фарабиді физик деп те атауға болады. Алайда бұған дәлел 

болатын еңбектері жоқтың қасы. Кейбіреулері жоғалып кеткен. Ең бір ауыз 

толтырып айтатынымыз Вакуум деген туындысы. Аталмыш шығармада 

кеңістік мәселесі, оның материямен тығыз байланысы яки кеңістік пен 

материяның сабақтастығы болмаса бейтараптығы ұғымына байланысты 

бостық немесе вакуум мәселесі туындаған. «Табиғат бостықтан қорқады, 

сондықтан бостық жоқ» деген ежелгі даналардың ұғымын философиялық 

тұрғыда зерттейді, Демокрит пен Аристотель зерттеулеріне иек артады. 

Демокрит атомдар өмір сүретін бос кеңістік бар десе, Аристотель табиғатта 

вакуум жоқ деген қағиданы ұсынған. Бұл мәселе біраз ойшылдардың дау-

дамайына ұшырап, ақыр соңында мутакаллимдер яғни діншіл философтар 

вакуум бар деп болжаса, Әбу Наср Аристотель пайымымен үндес болып 

келетін, бостық жоқ деген өзінің шебер мұратын алға тартады. Вакуум деген 

трактатында осы мәселелер жан-жақты қарастырылып,  «материядан мүлдем 

бос кеңістік, яғни абсолют бостық жоқ, бірақ ол материяның жаратылысы бізге 

белгісіз дейді. Тағы бір пікірі, «ол салыстырмалы түрде бостықтың болуы 

мүмкін екенін аңғартады, бірақ ол шын мәніндегі абсолют бостық емес, ауасы 

сиретілген кеңістік дегенді дәлелдейді [2]. Фараби ең алдымен барлық 

мәселелерді кең қарастырып, талдау жасап көреді. Мысалы, олар тесігі 

симметриялы имек ыдысты төмен қаратып суға төңкереді де, қайта көтереді, 

бұл кезде ыдысқа су кірмейді. Өйткені бұл кезде ауа бар, бостық жоқ, 

сондықтан да су кірмейді. Ал ыдыстың ауасын сорып алып, суға төңкерсе 

ыдыс суға толады. Олай болса, сорылып алынған ауаның орны абсолют бос 

қалады, ендеше вакуум бер деп қорытынды шығарады [2]. Қалай десек те бұл 

зерттеудің барлығы физикада үлкен алға жылжу болды, ғылым мен 

техниканың ілгері басуына ықпалын тигізеді. 

Метафизика – Құдайды тану туралы және оны Жаратқанның тануы 

туралы ғылым. "Бәле жаладан аман сақтаушы, жарылқаушыға шүкіршілік!" - 

деген сияқты сөздермен Құдайды мадақтау - әл-Фарабидің дағдылы лебіз 
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білдіру рәсімі ғана емес, сонымен қатар философиялық ой-пікірді дамытуға 

септігін тигізетін діни теологиялық форма еді. Демек, негізінен алғанда, әл-

Фарабидің философиялық ілімі идеализм болып табылады. Әлемді жаратқан 

Құдай деп білетін теологиялық түсінікке сүйенеді. Бірақ бұл едәуір өңделген 

ілім, өйткені бұның өзі дербес ой толғауының өзегі, догма мен нанымға емес, 

парасатқа сүйенген философияның өзегі болып отыр. Ортодокстар дін 

мәселелері жайындағы еркін зерттеу атаулының, дінге қатыстыға 

салынушылық атаулының "күпірлігін" мейлінше қатты сезінген, әсіресе әл-

Фараби философиясына қарсы қатты шүйліккен. Бұлай болатын себебі, 

Усейбианың тауып айтқанындай, әл-Фарабидің философиялық жүйесінің 

"жұмбақ жерлері" көп, ал бұлардың сыры ойшылдың өзі қайтыс болғаннан 

кейін ғана ашылады да, қазіргі терминология бойынша материалистік 

тенденциялар екені, яғни идеализм мен материализм арасында ауытқып, 

материализмге бейімделе бастағаны танылады. Біз өткен дәуірлердің мәдени 

мұрасын игеру туралы айтқанда, рухани мәдениеттің феномендерін игеру 

талдау үрдісінен тыс өмір сүрмейтінін біз білуіміз керек» [4]. 

Аңдатпа 

Бұл мақалада Әл-Фарабидің физика, астрономияны зерттеудегі үлесі 

туралы жазылған. Бұл мақалада Әл-Фарабидің жаратылыстану ғылымдары 

бойынша жазылған философиялық еңбектеріне арналған. Әсіресе оптика, 

статика, механика, материя және форма, кеңістік және уақыт, қозғалыс және 

тыныштық ұғымдары қарастырылған «Музыканың ұлы кітабы», «Вакуум 

туралы трактат», «Ғылымдар энциклопедиясы», «Физика негіздері» 

еңбектеріне шолу жасалған.  

Аннотация 

Эта статья описывает вклад Аль-Фараби в изучение физики и 

астрономии. Эта статья посвящена философским работам Аль-Фараби по 

естественным наукам. В частности, книга «Великая книга музыки», «Трактат 

о вакууме», «Энциклопедия наук», «Основы физики», в которой 

рассматриваются понятия оптики, статистики, механики, вещества и формы, 

пространства и времени, движения и спокойствия. 

Түйінді сөздер:  вакуум, материя, бостық, физика 

Ключевые слова: вакуум, материя, свобода, физика.  
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Әбу Насыр әл-Фараби еңбектерінің 

 биология ғылымындағы қолданыстары 

 

                                                                      Оразалиева Ж., Бабашова М. 

                         Нұртас Оңдасынов атындағы Түркістан  

                                                             мамандандырылған мектеп-интернаты 

         

«Ұстаз тумысынан өзіне айтылғанның бәрін жетік түсінген, көрген, 

естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында сақтайтын, олардың ешбірін 

ұмытпайтын, өнер-білімге құштар, аса қанағатшыл, жаны таза және әділ, 

жұртқа жақсылық жасап, үлгі көрсететін, қорқу мен жасқануды білмейтін 

батыл, ержүрек болуы керек» [3] деп, әл-Фарабидің сөзімен бастайық. 

Орта ғасырдағы медицина мен философияның дамуына "Медицина 

каноны" атты және басқа да еңбектерімен сүбелі үлес қосты. Ғылыми 

бағыттардың жіктелуіне арналған "Бесінші трактатында" адам тіршілігіндегі 

мидың маңызы туралы баяндай келіп, мида жүйке орталықтары мен сезімтал 

және козғалтқыш жүйкелер болатындығы туралы пікір айтады.[1] Бұл пікір 7-

8 сыныпта «Жүйке жүйесінің құрамды бөліктері» тақырыбында тірек сөз 

ретінде пайдаландым. 

Оқушыларға «Жүрек» пен «ми бөлімдері» тақырыбын өту барысында 

«жүрек басшы ма?» әлде «ми басшы ма?» деген сұрақ қою арқылы мақсаты 

мен тақырыпты аша аламыз. Оның жауабы Қайырымды қала, - дейді әл-

Фараби, - жетілген, сау тән сияқты, оның барлық органдары тірі жанның 

тіршілігін сақтап, оның толыққанды және өміршең етуде бір-біріне көмектесіп 

отырады. Дене,- дейді Екінші ұстаз - жоғары және төменгі деңгейдегі 

бөліктерден тұрады, олар белгілі бір тәртіппен бір-бірімен қосылады және 

әрқайсысы жеке-жеке әлдебір қимылдар жасайды, олардың барлық 

қимылдары адам денесіндегі мақсатқа бағытталған өзара көмекке құйылады. 

Адам денесінің органдары сияқты қала тұрғындары да табиғаты мен 

қабілеттеріне сай ерекшеленеді. Мысалы, басты орган жүрек және соған 

сәйкес қалада басшы бар, ал өз қабілеттері бойынша осы басшыға жақын 

адамдар, бас органға деңгейі бойынша жақын органдарға сәйкес келеді. 

Жүрек, өзіне басқа бір мүше әмір жүргізе алмайтын ең басты мүше. Одан кейін 

ми келеді. Ми да басшы мүше болып табылады, бірақ оның басшылығы 

бірінші емес екінші орында; ол жүректің әмірін орындайды және басқа барлық 

мүшелерге әмірін жүргізеді. Өйткені оның өзі жүрекке қызмет етеді.  Басқа 

барлық мүшелер болса жүректің табиғи мақсатына сай қызмет етеді. Оны 

үйдің қарауылымен салыстыруға болады; өйткені қарауылдың өзі үй иесінің 

қызметінде болады. Сондықтан жүректің қызметінде ең жоғарғы қызметтерді 

атқару ісі миға жүктелген. Барлық қайырымдылық, жақсылық жасауда неге 

«жүректен-жүрекке» сөзін қолданамыз. Соны ойланып көретін болсақ: Жүрек- 

табиғи жылудың қайнар көзі. Осы жылу басқа барлық мүшелерге жүректерден 

тарайды және үздіксіз одан қолдау тауып, қамтамасыз етіледі. Бұл, табиғи 



320 

 

тіршіліктің артерия арқылы  жүректен басқа мүшелерге жіберілуі арқылы 

болады. Алайда мүшелерге жүректен жіберілген жылуды реттеп қалыпты 

жағдайда ұстайтын мүше- ми. Мұның нәтижесінде әрбір мүшеге енген 

жылудың мөлшері, реттелініп осы мүшенің қажетіне орай реттеліп беріледі. 

Мидың бірінші жұмысы және ағза мүшелеріне жасаған алғашқы және жалпы 

қызметі осы.[1]  

Осы істердің бірі де мынандай: нервтер екі түрлі болады. Олардың бірі, 

жүректегі әмірші сезім күшінің көмекшілері болып табылады. Бұл нервтер 

әрбір сезімге осы сезімге тән жұмыстарды орындауда құрал қызметін 

атқарады. Нервтің екінші түрі болса жүректегі қалау қызмет ететін 

мүшелердің құралдары болып табылады. Бұлар да мүшелерге осы мүшелердің 

ерікті түрде әрекет етуінде құрал қызмет атқарады. Алайда жүрекке, сезім 

нервтерін осы нервтердің өздерінің арқасында қуаттарын сақтайтын нәрсені 

іске асыру тұрғысынан ми қызмет етеді. Бұл нервтердің қуаттарын сақтайтын 

тамырларының бір бөлігі мида орналасқан.  Бір бөлігінің тамырлары 

омыртқамен созылып жатқан жұлында орналасқан және осы жұлынның 

үстіңгі жақ бөлігі мимен қосылып жатыр. Ми жұлынмен қатар түбі жұлынмен 

орналасқан осы нервтерге қуаттарын беріп отырады.  Оның бір нәрсені өзінде 

сақтауы мен еске түсіруі да осы секілді. Енді ойлау, жақсы жұмыс істеуін, ақыл 

жүгірту мен ойлауын жақсы болуы, есте сақтау мен еске түсірудің жақсы 

болуын қамтамасыз ететін қажетті және дұрыс жылуды өзіне беріу 

тұрғысынан ми жүрекке қызмет етеді. Мидың бір бөлігімен де есте сақтау мен 

еске түсірудің жақсы жүзеге асатындай болып жүректің жылуы деңгейлестіріп 

реттеледі. Өйткені жүрек табиғи жылудың қайнар көзі болғандықтан,оның 

жылуы ағзаның басқа бөліктеріне мол тарайтындай күшті әрі көп болуы 

қажет,әлсіз және аз болмауы керек. Мүшелердің өздері жүрек тарапынан 

жіберілген жылуды реттеуге шамалары жетпейді. Бұған қоса жүректің 

жылуының өзі де,оның өзіне тән іс-әрекеттердің толық жүзеге асуы үшін 

қажетті дұрыс мөлшерде емес .Бұл үшін ми,жаратылысы бойынша басқа 

мүшелермен салыстырылып,оған тиген кезде де сезілетін суық әрі дымқыл 

құрылымда дүниеге келген және өзімен жүректің жылуынығ белгілі және дәл 

реттестірілген рухани бір күшпен қамтамасыз етілген.[2] 

       Сезім мен іс-әрекет нервтерінің табиғаттары тұрғысынан топырақ секілді 

және тез құрғай алатын ерекшелі бар. Алайда олар әрдайым дымқыл және 

ұзарып қысқаруға бейім,жұмсақ болуы шарт.Сондай-ақ сезім нервтері 

ешқандай да түтіндік емес табиғи рухқа мұқтаж.Тағы да жүректің от секілді 

өте жоғары ыстық болуына қарама-қарсы,ми бөліктерінің ішіне енген табиғи 

рухтың жағдайы осындай .Сондықтан да тез құрғамауы,сынып қалмаулары 

және қуатпен іс-әрекеттерінің жойылмауы үшін осы нервтердің түйіндері 

жүректің ішіне орналастырылмай, ми мен жұлынның ішіне орналастырылған. 

Өйткені олардың екеуі де өте дымқыл. Осылайша нервтерге олардан сұйықтық 

келіп тұрады және осы ылғалдық нервтердің жұмсақ болуына жағдай 

жасайды. Осылайша нервтермен байланысты байланысты болып рухани 
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қуаттар осы ылғалдың арқасында сақталады. Кейбір нервтерде осы нервтерге 

келетін ылғалдың ешқандай да қою болмай су секілді сұйық болуы керек. Ал 

басқа біреулерінде, белгілі бір қоюлану болуы міндетті. Қою емес сұйық және 

су сияқты ылғалға мұқтаж нервтердің түптері мида болады.Бұған қосымша 

ылғал қою болуы керек болған нервтердің тамыры болса жұлынанда 

орналасқан. Ылғалы аз болуы керек нервтерге келер болсақ,олардың 

түйіндеріде жұлынның ең төменгі бөлігінде және құйымшақта болады. Мидан 

кейін дәреже жағынан бауыр, одан кейін көк бауыр және одан кейін көбею 

мүшелері келеді.Өйткені бір дененің бір мүшеден бөлінуі және басқа бір 

мүшеге ауысуын қамтамасыз ететін материалдық әрекетті жүзеге асыру үшін 

қажет болған немесе осындай бір әрекетті жасау ерекшелігіне ие мүшелер 

ішіндегі әрбір қуатқа көптеген нервтің мимен және көбінің жұлынмен бір 

тұтас болуында көрінгеніндей осы басқа мүшенің бірінші мүшемен бір тұтас 

болуы немесе ауыз,өкпе,бүйрек,бауыр,көк бауыр мен басқаларында болғаны 

секілді,бұл қуат қызметші, әмірші болсын,осы мүшемен біртұтас болған осы 

дененің ішінде ағатын жолдың немесе каналдың болуы міндетті  

Өкпе жүрекке, жүректегі табиғи рухқа көмек көрсету және оған 

араластыру мақсатымен сырттан ауа жеткізу арқылы қызмет етеді.Егер 

жүректің қандайда бір бөлігінде түтіндік нәрсе пайда болса,бұл зат сыртқа 

шығарылу арқылы реттеліп жақсарылады осылайша жүректен күре тамырлар 

арқылы мүшелерге табиғи рухтың мөлшері реттеліп отырады.  

Биология пәнінде көбею тақырыбын ашық түсіндіруге қазақ халқының 

салт-дәстүрі мен қазақилығы басым болады. Осы тақырыпты оқушылардың 

қабілетіне анық түрде көрінуі үшін әл-Фарабидың трактаттарында берілген 

рухани өсиеттерін әр оқушыға ұсынып, оқып шығып және ойына түюіне 

ықпалын тигізсе өте керемет дүние деп білеміз. Енді сол рухани өсиеттеріне 

тоқталсақ: 

 Көбеюдің өзі арқылы жүзеге асатын қуатта бір басша және бір қызмет 

ететін бөлік бар. Басшы бөлік жүректе, қызметші бөлік болса көбею 

мүшелерінде болады. Біріншісі осы қуатқа ие болған жануардың өзінен пайда 

болған затты дайындайтын қуат, екіншісі болса осы жануар түрінің формасын 

беретін қуат болса, еркектік қуаты. Өйткені әйел материяны дайындайтын 

қуатпен әйел, еркек болса осы материяға осы қуатқа ие осы түрдің формасын 

беретін қуатпен еркек болып табылады.  

Жүрекке жануардың материясын беру тұрғысынан қызмет ететін мүше, 

адам туралы айтылар болса, сперманы жасап шығаратын мүше. Өйткені 

ұрғашының жатырына келген кезде және ол жерде жатырдың адам формасын 

алу үшін дайындаған қанмен жолыққан кезде, сперма бұл қанға қуат беріп, осы 

қуатпен ол өзінен адамның мүшелерін әрбір мүшенің формасы және ең 

ақырында бір бүтін ретінде адам формасы пайда болатын бір әрекет жасайды. 

Демек, жатырдағы дайындатып қойған қан адамның материясы онда 

форманың пайда болуына қарай әрекет ететін нәрсе. Сперманың жатырдағы 

дайындалған қанмен салыстарғандағы өлшемі сүтті ұйытатын ашытқы мен сүт 
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арасындағы өлшемі секілді. Қалайша ашытқы ашылатын сүттің бір бөлігі әр 

материясы болмай ашытылудың бір әрекет ететін нәрсесі болса, дәл сол 

секілді сперма да жатырда пайда болған нәрсенің бір бөлігі немесе материясы 

емес. Ұйытылған сүт ашытқыдан кейін қалай пайда болса ұрық(зигота) 

спермадан солай пайда болады. Бірақ оның жатырдағы қаннан пайда  болуы, 

ұйытылған сүттің сауылған сүттен, құмыраның бақырдан жасалатыны секілді. 

[2] 

Құлақ- ауа толқындары екі дененің арасында тіркесетін және соғысатын 

шұңқыр. Сол себепті сен естисің. Сезім мүшеде тең мөлшерде орналасқан әсер 

етуші күш болып табылады.      

 Әл-Фарабидың көптеген кітаптарын, зерттеулері мен пікірлерін оқи келе 

және өз сабағымда пайдаланғанымда оқушылардың өз ойларын өзгеруіне әсер 

етті. Оқушылардың өткен тақырыпты түсінуі мен өз жадысына сақтауы 

жақсарды. Кез-келген тақырыпты әл-Фараби зерттеулерімен түсіндіру жеңіл, 

әрі тиімді болды.     

Аңдатпа 

Бұл мақалада әл-Фарабидың медицина, биология ғылымдарына қосқан 

үлестері, зерттеулері баяндалады. 7 және 8 сыныптарына биология пәні 

бойынша сабақтарын ғұламаның сөздерімен байланыстырып, оқушылардың 

ойларына түюіне жәрдем  болатындығына сенімдіміз.  

Түйінді сөздер: биология, жүрек, қантамырлар, сезім, медицина, басшы, 

жүйке жүйесі, ми. 

Аннотация 

В этой статье повествуется о вкладах аль-Фараби в медицину и 

биологию. Я уверена в том, что если связывать уроки биологии для                           

7 и 8 классов со словами ученого, это поможет быстрому осваиванию 

предмета. 

Ключевые слова: биология, сердце, вены, медицина,чувство, нервная 

система, мозг, глава.  
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Шығыстың iнжу маржаны- Әл-Фараби 

 

                                                          Утегенова.П., Рысбаева Ү.  

                          Нұртас Оңдасынов атындағы Түркістан  

                                                            мамандандырылған мектеп-интернаты 

                      

Әбу Насыр әл-Фараби- ұлы ойшыл, философ. Әл-Фараби заманында 

медицина, жаратылыстану ғылымдарының дамуына елеулi үлес қосқан ,ұлы 

даламыздың ұлы ұландарының бiрi де бiрегейi болды. Оның теориялық 

медицина саласында бiлiмi терең болды. Ал қазiр бiз айтып отырған медицина 

– бұл бiздiң биология ғылымымыздың бiр саласы ғана. Ол замандағы 

медицина ғылымының негiзгi тiрегi ботаника саласы едi, демек ұлы дара 

бабамыздың – биология,медицина, ботаника ғылымында қосқан үлесi орасан 

зор болды. Әбу Насыр әл-Фараби - Аристотельден кейiнгi ойшыл, кемеңгер 

философ. Ертеде және орта ғасыр да философиялық және медициналық бiлiм 

бiрiмен-бiрi тығыз байланысты болған. Әл-Фарабидiң медицина және 

биология  ғылымдарының теориялық мәселелерiн терең бiлгендiгi оның 

еңбектерiнен белгiлi. Әл-Фараби өмiр сүрген заманда жаратылыстану 

ғылымының дамыған саласының бiрi медицина және ботаника болды. Оны сол 

кезде халық арасында «емдеу шеберлiгi ғылымы» деп атады. Ол 

«Медицинаның мiндетi - тек адам ауруларының себептерiн анықтап қоймай, 

адамның денсаулығын сақтау жолдарын, ауруды жою жағын да зерттейдi» - 

деп көрсеткен. Әл-Фарабидiң биологияға, медицинаға ерекше көңiл бөлiп 

адам ағзасының (организмiнiң) кейбiр тұстарын зерттегенiнен мысал 

келтiрейiк: «Қайырымды кала» еңбегiнде жүрек туралы өте құнды пiкiрлер 

айтқан, мысалы, «жүрек - табиғи жылылыктың көзi». Басқа мүшелерге 

жылылық нақ осыдан тарайды, олар жүректен нәр алады; «жүрек - басты 

мүше, мұны тәннiң ешкандай мүшесi билемейдi» және т. б. Шынында да, 

жүрек жұмысы өздiгiнен жүзеге асады. Жүректiң соғуын ешкiм токтата 

алмайды. Әл-Фараби тек өз пiкiрлерiн айтып қана қоймай, ұлылардың ұлысы 

Аристотель, К. Галеннiң зерттеулерiне өз көзқарасын бiлдiрген. Әл-Фараби - 

артына iрiлi-ұсақты 150- ге жуық ғылыми еңбек қалдырған данышпан. 

Жаратылыстануға катысты «Адам ағзасындағы мүшелер», «Жануарлар 

ағзасындағы мүшелердiң құрылысы мен қызметi» және т. б. еңбектер жазған. 

Әл-Фараби бабамыздың медицина ғылымына үлкен мән бере қарап, зерттегенi 

жайлы бiлемiз. Әсiресе теориялық тұрғыдан кеңiрек қарастырған. Медицина 

жайында «Адам ағзалары жайлы Аристотельмен алшақтығы туралы Галенге 

қарсы жазылған трактаттар», «Жануарлар ағзалары», «Темпераменттер 

туралы», т.б еңбектерi бар. Бұл еңбектерi медицина пәнiнiң негiзiн анықтауға 

мүмкiндiк бередi. Әл-Фараби медицинаға көп көңiл бөлгендiгi соншалық, адам 

ағзасының әрбiр мүшелерiн зерттегенiн кейбiр еңбектерiнде айшықтап 

көрсеткен. «Қайырымды қала» еңбегiндегi жүрек жайлы айтқан ойларын 

медицинамен ұштастыра отырып шебер жеткiзе бiлген. Өз пiкiрлерiн ғана 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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айтып қоймай Әл-Фараби өз кезегiнде ұлы ойшылдар Аристотель мен 

Галеннiң пiкiрлерiне де жеке көзқарасын бiлдiрiп отырған. Данышпан 

ойшылдың медицина, биология ғылымдарына да үлкен мән бергенi мәлiм 

болып отыр. Ол, әсiресе, бұл ғылымдарды теориялық философиялық тұрғыда 

негiздеуге көп күш жұмсаған.Ұлы ғұламаның бұл еңбектерiнен — атақты 

ғалым, Фарабидiң шәкiртi, медик Әбу Әли ибн Сина (Авиценна) тәлiм алған. 

Мәселен, оның «Медицина негiздерi» атты әйгiлi шығармасы теориялық- 

әдiснамалық жағынан ұстазының «Адам ағзалары жайлы» трактатына өте 

жақын келедi. Фарабидiң жақсы дәрiгер болғаны белгiлi. Оның пiкiрiнше, 

дәрiгердiң медицина өнерiне жетiлуi мынадай нәрселердi бiлуге байланысты. 

Бiрiншiден, адам ағзаларының ерекшелiктерiн бiлу — медицина мен табиғат 

зерттеушiлерге ауадай қажет. Екiншiден, саулықтың өлшемiн (критерийiн), 

оны дұрыс сақтау және қалпына келтiру үшiн қолданылатын шараларды бiлу 

керек. Үшiншiден, ол аурудың түрлерiн бiлумен қатар, оның себептерiн, 

әсiресе, кеселдi жоятын жолдарды бiлуге, организмдегi аурудың әрекетiн 

бақылауға алуы тиiс. Төртiншiден, дәрiгерге сау және сырқат мүшелердiң 

айырмашылықтарын айқындау, оның басты белгiлерiн бiлу, iшкi мүшелердi 

зерттеу қажет. Бесiншiден, тамақтану тәртiбiн, дәрi-дәрмектi (фармакология) 

қолдану жолын және күрделi дәрiлердiң ерекшелiктерiн, олардың әсерлiлiгiн 

арттыратын барлық құралдарды бiлу қажет. Алтыншыдан, ауру адамның 

денсаулығын нығайтуға себепшi болатын әсер заңдарын бiлу және қолдану 

жолдарын меңгеру керек. Әл-Фараби сауатсыздық жайлаған заманда 

жаратылыстану ғылымдары iшiндегi ең сүбелiлерiнiң бiрi – медицина, 

биология туралы қызықты пiкiрлер айтып, бұл ғылымның деректерiн адамның 

тiршiлiк қажеттерiне пайдалануды қарастырған. Ұлы ғұлама медициналық 

мәселелердi психология ғылымымен жақындастыруды ерекше мақсат еткен.   

Сонымен, Әл-Фараби бабамыздың дүниежүзiлiк медицина саласына 

қосқан үлесi мен алғышарттары айтарлықтай. Бүгiнгi ұрпақ өз бабасының осы 

жетiстiктерiмен мақтанып қана қоймай ары қарай жалғастырып, мақтанарлық 

дәрежеге жетсе екен. Әл- Фараби трактаттарында халықтық педагогикалық ой 

даналығына үздiксiз назар аудару байқалады. Бала тәрбиесi, қоғам мен 

халықтың балаларды оқыту жөнiндегi қамқорлығы, жастарды халық өмiрiне 

байланысты бiлiмдермен қаруландыру, балаға оның жеке жас ерекшелiктерiн 

ескерiп, шын жүректен қамқорлықты қарым қатынас жасау - мұның барлығы 

Әл- Фараби педагогикалық жүйесiнiң  құрамды бөлiгi болды. Әл- Фараби 

жаратылыстану ғылымдарына баса назар аударып, медицина, биология, 

ботаника салаларын халықтық өмiрде пайдаланып ,оның қыр сырын халыққа 

ұғындырып қана қоймай, өмiрде пайдалануға үйрету табиғи жүйе. Ол 

педагогткалық құбылыстар жиынтығын байыптады, тәрбие және тәрбие 

орындары мәнiн түсiндiруге жаңа мазмұн берiп, әрi қарай шығармашылықпен 

дамыта алды. Оның пiкiрiнше ғылым үйренуге кiрiспек үшiн, кiсiнiң жасы, 

денсаулығы , зейiнi жақсы болуы керек. Бiзде өз сабақтарымызда Әл- фараби 

бабамыздың өсиеттерiн негiзге ала отырып, биология сабақтарын қызықты 
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ғылым етiп, бабамыз айтқан басты мүше- жүрекке ғылымды қондыруға 

iзденудемiз. Биология ғылымын жаратылыстану әлемiмен байланыстырып, 

ұлт тәрбиесiнде баба өсиетiн негiздеудемiз. Елiмiзде ең басты құндылық – 

адам болғандықтан, адам өмiрiнiң мәнi мықты да салауатты денсаулықта. Сол 

себептi бүгiнде өз алдына жеке арна болуға сұранып-ақ тұрған нақ осы – 

медицина саласы. Бүгiнгi ғасыр ғылым мен техниканың, цифрлық 

технологияның заманы болғандықтан медицина да сол көштен қалмай 

халыққа лайықты қызмет көрсетуi шарт. Ақпараттар ағынының көшiнен 

қалмай, медицина арнасы ашылса ел тұрғындарының медициналық сауаты 

кемелденiп, дертiне шипа iздегендер өз қажетiне жарар ақпарат  алатын едi. 

Қазiргi замандағы биология ғылымының саласы медицина және ботаника 

ғылымдары зерттеудi сұранып тұрған салалардың бiрi. Фараби бабамыз салған 

ұлы даңғыл жол арқылы осы ұлы еңбектердi  ұлы даламызға оралту жас 

ұрпақтың негiзгi алдындағы мiндетi болмақ. Iнжу маржанымыз, ойшылымыз 

Әл–Фараби бабамыздың артында қалдырған медицина және биология 

ғылымына арнаған iнжу маржандай жарқырап, көмескiленбеген еңбектерiн 

қазiргi заман ғылымымен ұштастыру, бабамыздың көнермес еңбектерiн қазақ 

халқына, ұлы даламызға қайтару соны зерттеу бiздiң алдымыздағы басты 

мiндетiмiз. 

 

Аңдатпа 

         Әл- Фараби бабамыздың еңбектерiн зерттей отырып, биология, 

медицина, ботаника ғылымдарына қосқан үлесiн мейлiнше зерттеп, қазiргi 

мектептегi биолиогия сабақтарымен ұштастырылды. Мақалада Әл- Фараби 

бабамыздың биология ғылымының бiр саласы медицина ғылымына қосқан 

үлесiн, ғылым жайлы айтқан еңбектерiн өз сабақтарымызда атап айтқанда 8- 

және 9 сынып оқушыларына сабақ өту барысында бабамыздың артында 

қалдырған мұраларымен ұштастыру жұмыстары жүргізілуде. Әл-Фараби 

бабамыздың өсиеттерiн негiзге ала отырып, биология сабақтарын қызықты 

ғылым етiп, бабамыз айтқан басты мүше-жүрекке ғылымды қондыруға 

iзденудемiз. Биология ғылымын жаратылыстану әлемiмен байланыстырып, 

ұлт тәрбиесiнде баба өсиетi берілуде. 

Түйінді сөздер: Темперамент, ұлы дала, қайырымды қала, кемеңгер, 

данышпан, халықтық педагогика. 

 

Аннотация 

Изучая труды наших предков Аль-Фараби, исследовав большой вклад в 

биологическую, медицинскую, ботаническую науку, сочетались с уроками 

биолиогии в современной школе. В статье проводится работа по 

увековечиванию памяти Аль - Фараби, внесшего вклад в медицинскую науку, 

а также на занятиях для учащихся 8 - х и 9-х классов. Основываясь на 

заповедях нашего предка Аль-Фараби, мы находимся на занятии биологии 

интересной наукой и в поиске науки на сердце-главный член, который говорил 
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нашим предком. В связи с наукой биологии с миром естествознания, в 

воспитании нации передается заповедь бабы. 

Ключевые слова: Темперамент, великая степь, добрый город, 

гениальный, ученый, народная педагогика. 
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Әбу Насыр әл-Фараби мұрасының биология ғылымындағы маңызы 

 

                                                            Ниязметова Саёра Махмутжанқызы 

                Түркістан қаласы, Хамза атындағы №2 жалпы орта мектебі  

                                                                              

           Әбу Насыр әл-Фараби – дүниежүзілік мәдениет пен білімнің 

Аристотельден кейінгі «екінші ұстаз» және Шығыстың Аристотелі – 

атанған данышпан, философ, энциклопедист – ғалым, әдебиетші, ақын. 

Әлемге әйгілі ойшыл, философ, социолог, математик, физик, астроном, 

ботаник, лингвист, логика, музыка зерттеушісі[5]. 

           Әл-Фарабидің жаратылыстануға қатысты мұрасы табиғатты 

тәңірінің туындысы деп есептейтін ортағасырлық жаратылыстануға тән 

көзқарастармен тамырлас болып келеді[4]. Ғалым Фараби рухани күш 

табиғатын анықтауға көп мән берген. Ол өзінің «Даналық негіздері» атты 

еңбегінде адам табиғатының қасиеттеріне қарай оның сыртқы және ішкі 

дүниесінің бар екенін айтады. Қоршаған ортаның құбылыстарын тани 

алатын физиологиялық дене құрылысы мен бітім болмысын құрайтын 

сыртқы тән сезімдері ішкі дүниеге де әсерін тигізеді. Ал ішкі құпия дүние 

дегеніміз - адамның рухани күштері. Өз кезегінде, даму процесінің үш түрі 

бар. Ол адамның, жануардың және өсімдіктің дамуы[6]. Дамуды осылай 

жіктеген әл-Фараби дамудың мазмұнын түсіндіруде: «Өсімдіктерше өз 

ұрпағын, өзіне тән құрылыс сипатын сақтап қалуды ғана мақсат тұту немесе 
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жануарларға өзінен басым күштермен күресу сияқты мінез-құлықтармен 

қорғанатын даму мен таным барысындағы ортақ ұқсастықтар адамзат 

баласының өрісін кеңейте алмайды. Адамның тіршілік етіп дамуы, оның 

пайдалы, ізгі, игі мақсаттарға бағытталған жолды таңдауына, шындыққа 

ұмтылуына байланысты. Мұндай үлкен мақсаттарға жетелейтін адамның 

санасы ғана» [6]. Оның еңбектерінде адам баласының ішкі дүниесі мен 

сыртқы дүниесі арасалмағына ерекше мән беріледі. Ғалымның айтуынша, 

рухы әлсіз адамдардың ішкі әлемін құрайтын сезім күйлерінің терең өріс 

алуы оның сыртқы дүниесінің белсенділігін өшіреді, яғни дүние 

құбылыстарын дұрыс табиғи тепе-теңдікте қабылдай алмайтындай 

жағдайға жеткізеді[6]. 

       Әл-Фараби жер бетіндегі және аспан, әлемдегі заттардың материалдық 

сипатта болатындығына күмән келтірмейді. Материалдық заттар мен 

денелер Фараби пікірінше алты түрге бөлінеді: 1. Аспан денелері; 2. Есті 

жануарлар (адамдар); 3. Ессіз жануарлар; 4. Өсімдіктер; 5. Минералдар; 6. 

Төрт түп негіз-от, су, ауа, жер. Аристотель аспан денелері ерекше бір зат-

эфирден тұрады деді[4].   

         Адамзат тарихында ғылыми ойдың үздіксіз даму барысында «өзін 

танымақтың» немесе «жан қуаты» туралы ойлардың қалыптасу жолдарын 

танып білу күрделі мәселеге айналып, бастан-аяқ қарама-қарсы 

көзқарастардың өріс алуына түрткі болды. Адамның өзін танымақтық 

жөніндегі ілімнің алғашқы қадамы көне дүние философтарынан басталса 

да, оны өз заманында ғылыми жүйеге түсіріп, қалыптастырған Фараби 

еңбегі ерекше көзге түседі. Жалпы «жан қуаты» немесе «өзін танымақтық» 

жайлы күрделі ой сарасына қазақ топырағында арғы заманда Фараби, соңғы 

дәуірде Абайға терең барлап барған. Абай өлеңдері мен қарасөздеріндегі 

жан қуаты жайлы ой толғануында «жан құмары», «жанның жибили қуаты», 

«жан қуаты», «жанның азығы» т. б. осы іспеттес философиялық сарындағы 

ойларын таратқанда: «Жан қуаты деген қуат-бек көп нәрсе, бәрін мұнда 

жазарға уақыт сиғызбайды» - деп, айрықша ескертуінің өзіндік себептері 

бар. Бұл тұжырымынан ақынның «өзін танымақтығы» жөніндегі ілімнің 

тарихымен толық таныстығы анық байқалып, өз тарапынан ойларын кең 

түрде тыңдаушыларына молынан жеткізе алмаған өкініші де сезіледі. Жан 

қуаты жөнінде Фараби қолданған филосиялық терминдер Абайдың 

өлеңдері мен жетінші, Он жетінші, Жиырма жетінші, Отыз сегізінші, 

Қырық үшінші қарасөздеріңде сол түпнұсқадағы қапыңа немесе қазақы 

ұғымға сай балама сөздермен беріледі. Ақынның Он төртінші, Он жетінші 

қарасөзі мен «Әуелде бір суық мұз ақыл зерек...», «Көзінен басқа ойы 

жоқ...», «Малға достың мұңы жоқ малдан басқа...», «Алла деген сөз 

жеңіл...», «Жүрек - теңіз, қызықтың бәрі асыл тас... «өлеңдерінде арнайы 

сөз болып, талқыланатын ақыл, қайрат, жүрек жайлы философиялық 

мағынадағы ойларының бастау алар көзі Фараби еңбектеріңде жатыр.[1]    

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%BA%D2%AF%D1%88-%D2%9B%D1%83%D0%B0%D1%82)&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%AF%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80_%D3%98%D0%BB-%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8#cite_note-5
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Фараби «Ізгі қала тұрғындарының көзқарастары туралы трактат» атты 

еңбегінде адамның өзін танымақтығы жөнінде айтылатын ойларын 

«өсімдік жаны», «хайуан жаны», «адам жаны» деп жүйелейді. Адам жанына 

(интеллект), оның ішкі және сыртқы сезім мүшелеріне (хауас) талдау 

бергенде жүрекке үнемі шешуші мән беріп, ерекше даралай көрсетіп 

отырады. Бұл жөнінде Фараби мен Абайдың ой қорытулары сабақтас, өзара 

іліктес келеді. Фараби «Жүрек - басты мүше, мұны тәннің ешқандай басқа 

мүшесі билемейді. Бұдан кейін ми келеді. Бұл да басты мүше, бірақ, мұның 

үстемдігі бірінші емес» (әл - Фараби. Философиялық трактаттар. -А. , 1973, 

289-6.), - деп, жүрекке шешуші мән бере қараса, Абай да: «Сен үшеуіңнің 

басыңды қоспақ менің ісім депті. Бірақ, сонда билеуші жүрек болса 

жарайды» деген тұжырымға келеді. Бұдан екі ұлы ойшылдың да жүрек 

жөніндегі танымдарының негізі бір екені, тек баяндау түрі басқаша 

берілгені көрінеді. Ақын Фараби ұйғарысындай жүрекке шешуші мән-

мағына берумен қатар, оны ізгілік, рақым, шапағат атаулының шығар көзі, 

тұрар мекені деп біледі. Ойшыл-ақын көп көңіл 

бөлген мораль философиясы да осы танымға негізделген[7]. 

      Абай туындыларының өн бойына таралып отыратын адамгершілік, 

имандылық ойларының бәрі де осы көзқараспен ұштасады. Ақынның 

«хауас», «үш құю» (имани гүл), «жә уан мәрелік», «әділет», «шапағат» 

жайлы ой толғаныстарының желісі де осы таным шеңберіндегі ұғымдар. 

Бұлар Фарабдің жоғарыда аталған еңбегіндегі адамның жеке басының ең 

кемелденген (камили инсани) үлгі-өнегесі жайлы арналы танымының 

негізіне саяды. Осы Фараби дәстүрінің жалғасы Абайдың «толық адам» 

жөніндегі ой-пікірінен айқын сезіледі. Абайда жиі сөз болатын «толық 

адам», «жарым адам», «адам болу», «инсаниаттың кәмаләттығы», 

«бенделіктің кәмаләттығы», «толық инсаниат», «адамшылық», «адамның 

адамдығы», «адам болу» т. б. атаулық мәні бар ұғымдар, сөздер тобы, ол 

жайлы пікірлердің шығар көзі Фараби еңбектеріндегі ой желісінен 

туындайды. [5] 

       Фараби «Табиғат ғылымдарының негіздері» (космогония) жайлы 

еңбегінде жалпы хакасқа, әсіресе, оның хауаси хамса заһири деп аталатын 

сыртқы сезім мүшелеріне ерекше назар аударған. Фарабидің қоршаған орта 

болмысының сырын тануда басты орын алатын сезім мүшелері - хауаси 

хамса жайлы философиялық ұғымдары Абайдың Жиырма жетінші, Отыз 

сегізінші қарасөзі мен «Алла деген сөз жеңіл» өлеңінде сол түпнұсқадағы 

қалпында берілген. Ақынның «Жансыз жаратқандарынан пайда алатын жан 

иесі хайуандарды жаратып, жанды хайуандардан пайдаланатын ақылды 

инсанды (адамды) жаратыпты» деген тұжырымы дүниенің жаралуы жайлы 

Фарабидің тәңірі әуелі жансыз дүниені, өсімдіктерді, жан-жануарларды, 

содан соң ақыл иесі адамдарды жаратқан дейтін сатылы танымынан 

туындайды. Бұл таным Фараби көзқарасының әлсіз жері болса, Абай 

танымының да осал жағы болып табылады. Ойшыл ақын өз 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BC_%D0%BC%D2%AF%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%AF%D1%88%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80_%D3%98%D0%BB-%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8#cite_note-6
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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шығармаларында Фараби дәстүрімен хауаси хамса заһириге ерекше мән 

береді. Ақыл, сана дегеніміз бізді қоршаған өмір шындығының сыртқы бес 

сезім арқылы, яғни, танымның жибили қуаты мен адамның санасында 

сәулеленуінен пайда болатын рухани құбылыс деп таниды[3].  

       Абайдың ақыл мен сананың пайда болуы туралы дүниетанымының 

негізі Фарабидің «Ақыл дегеніміз тәжірибеден басқа ешнәрсе де емес» (әл-

Фараби. Философиялық трактаттар, 295-6.) деген ой желісімен өзектес 

келеді. Фараби жан қуатын қозғалттыратын қуат және танып білетін қуат 

деп екіге бөліп, адам бойындағы танып білетін қуатты ішкі және сыртқы 

жан қуаты ретінде қарастырады. Фарабидің бұл танымы Абайдың 

шығармашылығында сол тұрғыдан психологиялық ұғымдардың баламасы 

ретінде сөз етіледі. Ақынның қарасөздерінде адамның сыртқы бес мүшесі 

мен ішкі сезім мүшелері бірлікте алынып, хауас ретінде түсіндіріледі. 

Абайдың хауас ұғымы-көбінесе, бейнелеу қағидасымен (ахси жиһан) 

ұштасатындықтан, қырық үшінші сөзінде адам бойындағы жан қуаты 

жөніндегі Фараби танымдарымен іштей сабақтасып жатады. Ақынның 

«адамды танымақтық» деп өз алдына сараланатын ұғымдары 

Фарабидің жан туралы ойларымен өзектес келеді. Фарабидің адамның 

дүниені танып білу қуатына (әл-қуат алмутехаййла) ерекше мән бере 

қараған, негізгі ой желілері Абайда арнайы сөз болатын хауас, хауаси хамса 

заһири, хауас сәлем ұғымдарынан көрініс тапқан. Фараби жан қуаты 

жөнінде өзіндік соны ойлар желісін таратқанда, оларды өсімдік жаны, 

хайуан жаны, адам жаны деп үшке жіктеп, таным процесін адам жанына тән 

тума қасиет ретінде қарастырады. Осындай тұжырымдар Абайдың 

Жетінші, Он тоғызыншы, Жиырма жетінші, Отыз сегізінші, Қырық үшінші 

сөздерінде ұшырасады. Жетінші сөзінде «жанның тамағы» жайында 

тоқтала келіп, Абай: «...өрістетіп, өрісімізді ұзартып құмарланып жиған 

қазынамызды көбейтсек керек, бұл жанның тамағы еді», - деп, оны жан 

құмары арқылы дамитын сезім тұрғысында түсіндіреді. Жиырма жетінші 

сөзінде хайуан мен адам арасындағы ерекшелікті олардың дүние тану 

үрдісіне қарай жіктеп, «... Һәмма мақлұққа да қара, өзіңе де қара, жаңды 

бәрімізде де беріпті. Жанның жарығын бәрімізге де бірдей ұғарлық қылып 

беріп пе? Адам алдын, артын, Һәм осы күнін - үшеуін де тегіс ойлап 

тексереді. Хайуан артын, осы күнін де бұлдыр біледі, алдыңғы жағын 

тексермекке тіпті жоқ» деп тану қабілетінің адамда зор сапалық 

ерекшелікте болатынын атап өтеді. Ақын Фарабидің түсіндіргеніңдей жан 

құмары, жан қуаты деген қасиеттер тек адамға ғана тән нәрселер деп 

таныған.[2] Есімі дүние жүзіне мәлім болып, ғылыми және мәдени мұралары 

ғасырлар бойы ардақталып, ұрпақтан-ұрпаққа өтіп келе жатқан ардагер 

азаматтар тарихта аса көп емес. Тарих жазбасында, халықтың рухани 

қазынасында айтулылардың айтулысы, жүйріктердің жүйрігі ғана мәңгілік. 

Мың жылдан артық уақыт өтсе де, аттары ауыздан ауызға жатталып, 

еңбектері уақыттың, мезгілдің катыгез сынынан мүдірмей өткен тарих 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%83%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%8B%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80_%D3%98%D0%BB-%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8#cite_note-6
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перзенттері Аристотель мен Әбу-Насыр-әл-Фараби ұстаздардай әлі ешкім 

болған емес. 

         Қазақстан оқымыстыларының соңғы зерттеулері әл-Фарабидің 

жаратылыстану, математика ғылымдары бойынша терең, сындарлы мұра 

қалдырғанын анықтап отыр. Бұл, әсіресе, оның математика, физика, 

медицина, химия, биология салалары бойынша жазған еңбектерінен айқын 

көрінеді. әл-Фараби қалдырған философиялық пайым жүйесі мен ғылыми 

зерттеу дәстүрі кейінгі ұрпаққа ғылым саласын дамытуға негіз болды.[1]. 

Қорыта келгенде «Ғылыммен айналыссам деген адамның ақыл-ойы – 

айқын, ерік-жігері - зор, тілек-мақсаты - ақиқат пен адалдыққа қызмет етуге 

талап жолында болуы шарт» дейді ойшыл. Менің білгенім, үйренгенім бір 

тоғыз болса, білмегенім тоқсан тоғыз. Сондықтан әл-Фараби мұраларын 

оқу үйрену, зерттеу қоршаған дүниеге деген сын көзқарасымызды 

қалыптастырып, жаңа серпін берері анық. 

 

Аңдатпа 
      Бұл мақалада Әбу Насыр әл-Фарабидің жаратылыстану, оның ішінде 

биология ғылымын дамытудағы ролі қарастырылады. Адам жаратылысы 

туралы ойлары Абайдың қара сөздерімен байланысы сипатталған.  Ғылым мен 

парасаттың көптеген тақырыптарын жүйелі әрі жан-жақтылы зерделеп, 

жаратылыс пен өмірдің түрлі құбылыстарына нақты ғылыми зерттеулер 

жасап, артына сүбелі еңбектер жазып қалдырғандығы туралы баяндалған.  

 

     Түйінді сөздер: философия, ойшыл, жаратылыстану, Абай, қара сөз, рухани 

қазына 
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Табиғат және адамзат 

 

Шринбекова Н.Б. 

Жетісай ауданы,  №10 "Қайнар" мектеп-гимназиясы 

 

Ғылыммен айналыссам деген адамның ақыл ойы - айқын, ерік жігері - 

зор, тілек мақсаты - ақиқат пен адалдыққа қызмет етуге талап жолында болу 

шарт. Шын беріліп қызықтаған нәрсе ғана жүрекке жетеді, - деп мен өз 

мақаламды жаздым. Әбу Насыр Әл-Фараби,  Әбу Насыр Мұхаммад ибн 

Мұхаммад Тархан ибн Узлағ Әл-Фараби ат-Турки (870 - 950 ж. ш.) - әлемге 

әйгілі ойшыл, ғалым, философ, математик, астролог, музыка теоретигі. Әкесі 

әскербасы болған, бай-бақуатты отбасында дүниеге келген. Әбу Насыр Әл-

Фарабидің арғы аталарының аттары таза түркі тілінде Тархан, Узлағ деп 

аталады. Әл Фарабиге әкесінің батылдығы берілді. Оны мен мына деректер 

бойынша растағым келеді. Бірде хан барлық ағартушы ғалымдарды басын 

қосып жиын өткізген, сол жиынға кешігіп келген Әбу Насыр әл-Фарабиді өзіңе 

лайықты орынға отыр деп айтады. Сонда Әбу Насыр әл-Фараби ханның 

қасына барып отырады, сонда барлығы таңырқап қалады. Бұл ісіне ренжіген 

хан Әбу Насыр әл-Фарабиге сұрақтар қояды. Сұрақтардың барлығына Әбу 

Насыр әл-Фараби дұрыс жауап береді. Хан сол кезде тек хандық билікте 

қолданылатын тілмен сөйлейді. Сонда да сұрақтардың барлығына жауап 

береді. Сол кезде барып хан Әбу Насыр әл-Фарабидің өзінің орнына 

отырғанына көз жеткізеді. Міне Әбу Насыр әл-Фараби әкесінен, атасынан 

берілген батыл да батыр қасиетімен мінезін ғылым жолына жұмсады. 

Алғашқы сауатын өз тілінде ашса, 12-16 жасында керуенмен ілесіп, Бағдадқа 

барып білімін жалғастырды. Отырар медрессесінде Шаш, Самарханд, Бұқара 

кейін Харрак, Мысыр, Халеб, Бағдад жерлерінде білім алған. Әлемнің екінші 

ұстазы атанған ұлы ғалым. Әбу Насыр әл-Фараби әрдайым өзімен жұмыс 

жасап, Орта Азия, Парсы, Ирак, Араб елдері қалаларына жиһанкездік сапарлар 

жүргізіп, білім алды. Әбу Насыр әл-Фараби білім алған жерлерінде көптеген 

ойшыл - ақындармен, қайраткерлермен танысып, сұхбаттасты. Деректерге 

қарап Әбу Насыр әл-Фарабидің 70 тілді меңгергенін білеміз. Өздігінен көп 

ізденген ойшыл логика, этика, метафизика, философия, тіл білімі, 

жаратылыстану, география, математика, медицина, музыка саласында 200 - 

ден аса трактат жазған. Әсіресе шығармаларында көне грек оқымыстысы 

Аристотель еңбектерін талдап, түркі тілдеріне сай, жіктеп, талдап, түсінікті 

етіп жазды. 

Әбу Насыр әл-Фарабидің өмірге келместен 216 жыл бұрын түркілерден 

мәдени орталығы болған Фараб қаласы бейбіт жолмен ислам дінін қабылдаған 

болатын. Қасиетті Құран Кәрімнің құпия кілтін бойына бүккен кітап 

болғандықтан өзінің жазған еңбектеріне ойлау қабілетінің шыңына жету үшін 

беріле еңбек ету және шұғылданған зерттеу жұмыстарын Құран Кәрімдегі 

парыз сүннет амалдарына негіздей отырып жасады.  
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Әбу Насыр әл-Фарабиді ұстаздары Исаны Алланың баласы емес, 

Пайғамбар деп таныған христиандар болды. Осы ұстаздары арқылы грек 

ойшылдарымен байланысты. Грек ғалымдарының қолжазбаларын оқи отыра 

ғылымды зерттеді. Осылай Әбу Насыр әл-Фарабидің Аристотельді зерттеуі 

басталды. 

Әбу Насыр әл-Фарабидің өзінен: Сіз қандай ғылымдар саласында еңбек 

еттіңіз? — деп сұрай қалсақ, ол не дер еді? Біздің ойымызша, ол былай дер еді: 

Менің айналысқаным бір-ақ түрлі ғылым, оның аты — «Табиғат пен адамзат» 

деп аталады. Оп-оңай, екі-ақ ауыз сөз. Бірақ осы екі сөздің шеңберінен тыс 

ғылым қайда, ондайды естіген жан бар ма? Олай болса, Фараби қамтыған 

ғылым мен өнер жоқ деуге болады. Мен осылай өз тақырыбымды "Табиғат 

және адамзат" - деп алдым. 

Ол өз дәуірінің материалдық және рухани мәдениет жетістіктерін 

жинақтаумен қатар, озық философиялық жүйені жасады. Сол арқылы 

әлеуметтік-философиялық, этика-эстетикалық, жаратылыстану-ғылыми ой 

қазыналарына бағалы үлес қосты.  

Ғылымның даму тарихында жинақталған білім қорларын сұрыптап, 

реттеп белгілі бір жүйеге салу тәртібі ежелден бар. 

Жаратылыстану мен метафизика. Фарабидің анықтауы бойынша, 

физика, яғни жаратылыстану,— табиғат туралы, оның негізгі принциптері мен 

бөліктері жайлы, табиғи денелерге тән акциденциялар туралы, табиғи 

деректер мен элементтердің өзара әсері жайлы ғылым. Ал метафизика 

болмыстың жалпы принциптері мен категорияларын зерттейді. Әбу Насыр әл-

Фарабидің көптеген еңбектері жойылып кеткен, Ибн Синаның өмірбаянынан 

келтірсем, мен астрономия, логика ғылымдарын зерттеп, метафизиканы 

зерттеуге көштім дейді. Бірақ Аристотельді қанша оқысамда еш түсінбедім. 

Содан қаланы аралап жүріп кітап түптеп жатқан бір саудагерге жолықтым, 

саудагер маған  Әбу Насыр әл-Фарабидің метафизикасы деген кітап ұсынды. 

Сол кітапты оқығанда мен метафизиканы түсіндім - дейді. Бізге бұл кітап 

жеткен жоқ. 

Адамзатқа байланысты әл-Фараби «Қайырымды қала тұрғындарының 

көзқарасы туралы трактат» деген еңбегінде адамның өзін танымақтығы 

жөнінде айтылатын ойларында «өсімдік жаны», «хайуан жаны», «адам жаны» 

деп жүйелейді. "Өсімдік жаны" деген - өзіне деген сенімділігі жоқ, "хайуан 

жаны" деген - қатігез, "адам жаны" деген бір бойында барлық адами қасиет 

жиналған тұлға. Осы трактатында «Қайрат», «Ақыл» және «Жүрек» сияқты 

ұғымдарға түсінік бере келіп: "Жүрек — басты мүше, мұны тәннің ешқандай 

басқа мүшесі билемейді. Бұдан кейін ми келеді. Бұл да басты мүше, бірақ 
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мұның үстемдігі бірінші емес", — деп жүрекке шешуші мән береді. Жүрек 

арқылы мейірімділіктің шырағын жағу керектігі айтылды. 

Әбу Насыр әл-Фараби осы еңбегінде билік басына философияны жетік 

меңгерген адам отыру керек. Басшының бойында адамгершілік, сыйластық, 

батырлық, адалдық, еңбекқорлық, қайырымдылық, әдептілік, шыдамдылық 

сынды жақсы қасиеттер бір бойынан табылу керек. Егер бұл қасиеттер бір 

адамның бойынан табылмаса, мемлекетті екі немесе үш басшы басқару керек 

- деп айтты. Осындай барлық құндылық басшының бойынан табылса, ол елдің 

тұрғындары бақытты болады. Адам әрдайым өзін жетілдіріп отыру керек, 

адамның негізгі мақсаты жұмаққа түсу емес, осы өмірде бақытты өмір сүру 

керектігін айтып өтті.  

Әбу Насыр әл-Фарабиді хан патшалыққа жұмыс жаса деп ұсынады. 

Ханның ұсынысынан бас тартып, Шам аймағына келгеннен кейін алғашында 

Дамаск қаласындағы бір бақта бағбан болып жұмыс істейді. Су диірменін 

ойлап тауып, жасап шығарып, сол аймақты жасыл - желекпен гүлдендіреді. 

Мұнда ол жеміс ағаштарын баптай жүріп ғылыммен айналысуын әрі қарай 

жалғастырады. Осы салада бұрын-соңды жазылған еңбектердің бәрін парақтап 

оқып шығады. Қолындағы бар қаражатын кітап сатып алуға жұмсап, күні-түні 

ғылыммен айналысады. Ол бақ қарауылшысы ретінде берілетін май шамның 

жарығымен талай томдарды оқып тауысады. Өзінің трактаттарында жазып 

шығады. Ғылыми деректерге байланысты осы бақта жұмыс жасап жүрген 

кезде, өсіп тұрған алманың тәттілігі құнды ма, құрамындағы дәрумені құнды 

ма немесе дәні құнды ма деп сұрағанда Әбу Насыр әл-Фараби дәні құнды, егер 

де еңбек етіп, тер төксең алманың дәнінен үлкен бір бақ жасауға болады деп 

айтады.  

Әбу Насыр әл-Фарабиді оқи отыра адамның мақсатқа жетуі өзіне ғана 

байланысты екенін айтқан. Адам әрдайым өзін рухани жетілдіріп отыру 

керектігі, ақиқатты айналадағы дүниені танып білу арқылы жетілетінін айтты. 

Өзін жетілдіру арқылы табиғатты танып білуге, табиғатты таныған және өзін 

сол табиғаттың бөлшегі деп білген адам әрдайым жақсылыққа жақсы өмірге 

ұмтылатынын атап өтті. Адам Алланы шексіз сүйе отырып, өзі адал болу 

керек, сонда ол адамның алдынан барлық есіктер ашылады деп жазып кеткен. 

 

Аннотация 

      Бұл мақалада Әбу Насыр әл-Фарабидің өмір жолы еңбектері жайында 

айтып өтті. Әбу Насыр әл-Фарабиді оқи отыра адамның мақсатқа жетуі өзіне 

ғана байланысты екенін айтқан. Адам әрдайым өзін рухани жетілдіріп отыру 

керектігі, ақиқатты айналадағы дүниені танып білу арқылы жетілетінін айтты. 

Өзін жетілдіру арқылы табиғатты танып білуге, табиғатты таныған және өзін 
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сол табиғаттың бөлшегі деп білген адам әрдайым жақсылыққа жақсы өмірге 

ұмтылатынын атап өтті. Адам Алланы шексіз сүйе отырып, өзі адал болуға 

тәрбиелеу керек, сонда ол адамның алдынан барлық есіктер ашылады деп 

жазып кеткен. 

Аннотация 

      В этой статье Абу Насыр аль - Фараби написал о своей жизни, о своих 

трудах. Читая Аль - Фараби мы поняли, что достижение цели зависит только 

от себя. Достижение цели всегда зависитот самого человека. Он должен всегда 

духовно развивать себя. Познавая окружающую среду, он и сам развивается.  

Человек, который считает себя частью окружающей среды, частью природы, 

всегда стремится к доброте, хорошей жизни. 

В своих трудах он верил в то, человек может создать идеальное общество, если 

будет рукаводствоваться разумом и постоянно развивать себя, любить бога. 

Бесконечно любить бога и воспитать себя честным. По его мнение, идеальный 

мир - это кто когда этим миром управляет человек, который постиг глубины 

познания и отрекся от соблазнов бытия, материальных ценностей. 

 

Түйінді сөз:  Әл-Фараби табиғат жайлы ғылымды адамзатқа нақтылап берді 

Ключевые слова: Аль-Фараби конкретизировал человечеству науку о 

природе, об естествознании. 
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      Әбу Насыр әл-Фараби - Аристотельден кейінгі ойшыл, кемеңгер 

философ. Ертеде және орта ғасыр да философиялық және медициналық білім 

бірімен-бірі тығыз байланысты болған. Әл-Фарабидің медицина 

ғылымдарының теориялық мәселелерін терең білгендігі оның еңбектерінен 

белгілі. Әл-Фараби өмір сүрген заманда жаратылыстану ғылымының дамыған 

саласының бірі медицина болды. Оны сол кезде «емдеу шеберлігі ғылымы» 

деп атады. Ол «Медицинаның міндеті - тек адам ауруларының себептерін 

анықтап қоймай, адамның денсаулығын сақтау жолдарын, ауруды жою жағын 

да зерттейді» - деп көрсеткен. Оның шығармаларының басым көпшілігі әлі де 

араб тілінен аударылмай, зерттелмей жатыр. Әбу Насырдың көптеген 

туындылары дүние жүзі кітапханаларында сақтаулы, бізге беймәлім күйде. 

Демек олардың іздестіру, жарыққа шығару, сөйтіп халықтың игілігіне 

айналдыру – болашақтың зор міндеттерінің бірі. 

      Әл-Фараби өмір сүрген заманда жаратылыстану ғылымының дамыған 

саласының бірі медицина болды. Оны сол кезде «емдеу шеберлігі ғылымы» 

деп атады. Ол «Медицинаның міндеті - тек адам ауруларының себептерін 

анықтап қоймай, адамның денсаулығын сақтау жолдарын, ауруды жою жағын 

да зерттейді» деп көрсеткен. Әл-Фарабидін медицинаға ерекше көңіл бөліп, 

адам ағзасының кейбір тұстарын зерттегенінен мысал келтірейік: 

«Қайырымды кала» еңбегінде жүрек туралы өте құнды пікірлер айтқан, 

мысалы, «жүрек - табиғи жылылыктың көзі».Фараби мұралары өзінен кейінгі 

ұрпақтарына ғана емес, әлем елдерінің ойшылдарына да,  ғылымға бастар 

жолды ашып береді. Сонымен қатар Әл-Фараби медициналық-пәлсапалық 

ілімінде былай дейді: " Медицина – тәжірибеден туындаған ілім, өзіне сай 

белгілі заңдылықтары, аурудың түріне лайықты оның неден пайда болатынын, 

қалай емдеу керектігін анықтап, адам тәнінің сау болуы үшін күрес жүргізетін 

сала" дейді.Фараби мұралары өзінен кейінгі ұрпақтарына ғана емес, әлем 

елдерінің ойшылдарына да,  ғылымға бастар жолды ашып береді 

      Жалпы қазіргі медицина саласында дәрілердің 90% табиғаттағы өсімдіктер 

мен жануарлар организмінен дайындалады. Дәрі-дәрмек адам баласына біздің 

жыл санауымыздан IV-V ғасырдан бері белгілі. Әл – Фарабидің өзі дәрі-

дәрмек мәселелеріне қатты мән берген. Адам баласының ежелден ауру-

сырқауға қолданып келе жатқан дәрі-дәрмектерінің қайнар көзі - табиғат 

дүниесіндегі өсімдіктер мен жануарлар организмдері. Оларды жинау, жасау, 

сақтау, пайдаға асыру медицина ғылымына тән болса, оның ем болуы 

дәрігердегі біліктілікке тәуелді. 

       Егер тері ауру пайда болатын болса, онда ішкі организмдегі асқазан мен 

бауырды, өтті негіз ете отырып емдейді. Қан қысымды қазақ шипагерлігінде, 

ең бірінші асқазан мен бауырдағы майларды ыдырату мен денедегі қан 

айналымды жақсарту арқылы қалыпқа келтіреді. Ал Батыс медицинасында қан 

қысымды түсіру үшін тікелей қанды сұйылту арқылы емдейді. Тері 

ауруларында, басқада ауруларды тікелей тәсілмен емдейді.Әл-Фараби де өз 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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заманында кез-келген ауру түрін емдеуде табиғатқа тікелей қатысы бар 

заттарды қолдануға тырысқан. Мысалға алар болсақ, бәрімізге белгілі жусан 

өсімдігінің емдік қасиеті жайлы ұлы ғұлама сол заманның өзінде байқап, адам 

ағзасына қуат беріп, құнарландыратын зат ретінде қолданған. 

Ұлы ғұлама Әл- Фараби өзі өмір сүрген Оңтүстік өңірінде көп кездесетін 

жұқпалы тері ауруларын емдеуге  көп көңіл бөледі. Улы жануарлар  арқылы 

жұғатын тері ауруларын Әл Фараби өз заманында зерттеп, қазіргі кезде 

еліміздің дерматолог дәрігерлері тері ауруларын емдеуде  сол 

әдістергежүгінуде. 

Кез-келген ауруды емдеу үшін ол арурудың пайда болу себебін анықтау 

қажет екендігі бәрімізге аян. Аурулардың табиғи ошағы дегеніміз кейбір 

жұқпалы аурудың түрлері. Бұл аурулардың қоздырғыштары- адамдар немесе 

үй жануардарынан тыс климатогеографиялық жағдайларда жабайы жануарлар 

ағзасында паразиттік жолмен өмір сүретін жәндіктер. Оңтүстік өңірінің негізгі 

шаруашылығы – мал шаруашылығы болғандықтан көптеген аурулар 

адамдарға мал арқылы да жұғатыны белгілі.Аурулардың табиғи ошақтарының 

пайда болу негізінде оларды қоздырғыш омыртқалылардың, соның  ішінде, 

кеміргіштер, құстар, сондай- ақ, ашатұяқтылар мен жыртқыштардың бір- 

бірімен үздіксіз қарым- қатынасы әсерінен болып жатыр. Қоздырғыштар 

жануарлардан – жануарларға, жануарлардан – адамдарға түрлі жәндіктер мен 

кенелер арқылы жұғады. Дегенмен, қоздырғыштардың жұғуының өзге де 

факторлары болуы мүмкін. Мысалы, ауыз су, тамақ, жанасу және т.с.с. 

Адамдар немесе үй жануарлары табиғи – ошақтық ауруларды табиғи 

ошақ аумағында жұқтыруы мүмкін. Адамдардың қоздырғыштарды жұқтыруы 

табиғи – ошақтық ауруларды жұқтырған үй жануарларынан болуы да мүмкін. 

Адамдарға қатысты табиғи – ошақтық ауруларға келесі жұқпалы ауруларды 

жатқызуға болады: сары безгек, маса энцефалиттері, жылқы энфефаломиелиті, 

оба, лейшманиоз, ұйқы ауру, кене энцефалиті, туляремия. Құтыру, 

шистосомоз, эхинококкоз ауруларының да табиға ошақтары болады.  

Медицинада тері ауруларының табиғи ошақтарын зерттеуде Әл- Фараби 

өмір сүрген дәуірде медицинаның дамуының нашар болуынан көптеген 

адамдар зардап шегуге тура келді. Адамдарда кездесетін тері ауруларын 

таратушы көбінесе шыбындар мен масалар болып келеді. Ұлы ғұлама, өз 

кезегінде, шыбындар мен масалар әсерінен жұғатын ауруларды  ароматерапия, 

фототерапия, гелиотерапия және фототерапия әдістерін қолданған. 

Ароматерапия-адамның көңіл – күйін, когнитивтік функцияларын және 

денсаулығын жақсарту мақсатында өсімдіктерден алынған эфир майларымен 

және басқа да хош иісті қоспаларды арқылы емдейтін медициналық балама. 

Эфир майлары өсімдіктердің құрамынан табылатыны да бізге белгілі. 

 Гелиотерапия – күн сәулесі әсерінен көптеген қабыну, тері ауруларын 

емдеу әдісі.Қазіргі кезде ғылымның дамуының арқасында гелиотерапия 

түрлендіріліп, әр түрлі құрылғылардың көмегімен тері ауруларын емдеуде 
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қолданылып,  дерматологияда да осы әдістер арқылы емдеу өз жалғасын 

табуда.  

Біз де, өз кезегімізде, биология пәнінің мектеп бағдарламасындағы тері 

ауруларына қатысты тақырыптармен жұмыс жасау барысында  ұлы ғұлама Әл 

- Фарабидің өз заманында адамдардағы тері ауруларын емдеуде медицинадан 

гөрі халықтық емдеу әдісіне көбірек жүгінгендігі жайлы үнемі алға тартып 

отырамын. 

Қорыта келе, әл-Фарабидің еңбектерінде  адам ағзасына қажетті 

көптеген пайдалы кеңестер мен емдік жолдар жан-жақты талқыланып 

баяндалған. Бұл ғалымның медицина саласында білімінің жоғары екеніндігін 

айқындайды. Бұған қоса, аталмыш еңбек қазіргі экологиясы бұзылған, 

химиялық қоспасы бар дәрі-дәрмек пен сапасыз азықтың саны артқан қоғам 

үшін аса маңызды болса керек. Өйткені, бүгінгі ортада аталмыш дәрі-

дәрмектен гөрі дәстүрлі емдеу жолдарын іздейтін науқастардың саны аз емес. 

Сондықтан, алдағы уақытта бұл жұмысты жіті зерттеп, оның пайдалы 

тұстарын халықтың назарына ұсыну менің мақсатым болып отыр. 

Аңдатпа 

       Бұл мақалада  ІХ-Х ғасырларда өмір сүрген ұлы ғұлама Әл-Фарабидің 

еңбектеріндегі медицинаға қатысты, соның ішінде  дерматологиялық 

ауруларға қарсы ойшылдың қолданған халықтық емдері қарастырылған. 

Заманауи медицинада қолданылып жүрген ароматерапия, гелиотерапия және 

фитотерапия сынды ем түрлері әл-Фарабидің трактаттарынан бастау 

алғандығы нақты дәлелдермен жеткізілген. Сондай-ақ, автор ұлы ойшыл әл-

Фарабидің тері аурулары мен ауруды таратушы жәндіктерден жұғатын 

ауруларды емдеу жайлы тұжырымдарын мектеп бағдарламасында қолданып 

жүргендігі туралы алға тартқан. 

Аннотация. 

 В этой статье рассматриваются труды Аль – Фараби относительно 

медицины, применение им народного лечения против  кожных, 

дерматологических  заболеваний. Доказано, что применяемые в современной 

медицине  такие виды лечения как ароматерапия, гелиотерапия и фитотерапия 

берут начало с трактатов Аль – Фараби. Вместе с этим, автор рассказывает о 

том, что применяет некоторые примеры относительно лечения кожных 

заболеваний  и представляет  терапию заразных заболеваний от укусов 

насекомых. 

          Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

 1.Аль – Фараби.  Историко- философские трактаты.1985ж 

2. С.Я. Чикин.  Врачи – философы.  1990ж 

3. Әбу Насыр әл – Фараби. Метафизика. 2007ж 

4. Мәдени мұра. Әлемдік философиялық мұра. 2005ж 
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Әл-Фарабидің жаратылыстану ғылымына қоскан үлесі 
 

Айтбаев Алмас Сапарбайұлы  

       Созақ ауданы, Абай атындағы ЖОМ, химия-биология пәні мұғалімі  
 

Отырар ойшылдарының ең атақтысы, ең мәшhүрі – Аристотельден 

кейінгі «екінші ұстаз», «Шығыстың Аристотелі» атанған ұлы ғұлама Әбу 

Насыр әл-Фараби. Оның толық аты жөні Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммед 

ибн Мұхамед ибн Тархан ибн  Ұзлағ әл-Фараби. Яғни, әл-Фарабидің өз аты 

Әбу Насыр Мұхамед, әкесінің есімі де Мұхамед, бабасының есімі Тархан, арғы 

атасы – Ұзлағ. Түрік оқымыстыларының Әбу Насыр есімі соңына кейде «әл-

түрки» деген сөзді қосып, оның түркі текті екенін шегелей түседі. Араб, парсы 

шежірелерінің деректеріне қарағанда әл-Фараби 870 жылы Арыс өзенінің 

Сырға құяр тұсындағы Фараб  қаласында әскербасының отбасында дүниеге 

келген. 

Әл-Фараби – өздігінен оқып жетілген ғалым. Ол ең алдымен грек 

ғылымын, оның фәлсафасын, әсіресе Аристотельдің еңбектерін қызығып 

оқыған. Ибн Халиланың айтуына қарағанда  Әбу Насыр Аристотельдің 

«Метафизикасын», «Жан туралы» еңбегін жүз, ал «Риторикасын» екі жүз рет 

оқып шыққан сияқты. Осындай ыждағаттылығының арқасында ғана ол 

Аристотельдің ғылыми мұрасын еркін игерген. Оның фәлсафалық 

еңбектерінің  басым көпшілігі грек ғылымдарының, әсіресе, Аристотельдің 

мұрасын зерттеуге арналған. 

Әбу Насыр Аристотельдің «Категория», «Бірінші және екінші 

Аналитика» сияқты фәлсафалық және логикалық шығармаларына 

түсіндірмелер жазған. 

Сондай-ақ өзі де «Кемеңгерлік меруерті», «Ізгі қала тұрғындарының 

көзқарасы», «Мәселелердің түп мазмұны», «Ғылымдардың шығуы», «Бақытқа 

жету» сияқты т.б. көптеген трактаттар туындатқан. Бұл еңбектерінде ол дүние, 

қоғам, мемлекет және адамдардың өзара қарым- қатынасы туралы өз заманы 

үшін ой-пікірлерін айтады. Орта ғасырдың өзінде-ақ Әбу Насыр қанаусыз, 

зорлықсыз бақытты қоғам орнату жөнінде батыл болжам жасаған. Мұндай 

қоғамның тууын ол мемлекет басшысының ақылымен, білімімен, 

адамгершілігімен байланыстырған. 

  Әл-Фараби бабамыздың медицина ғылымына үлкен мән бере қарап, 

зерттегені жайлы білеміз. Әсіресе теориялық тұрғыдан кеңірек қарастырған. 

Медицина жайында «Адам ағзалары жайлы Аристотельмен алшақтығы 

туралы Галенге қарсы жазылған трактаттар», «Жануарлар ағзалары», 

«Темпераменттер туралы», т.б еңбектері бар. Бұл еңбектері медицина пәнінің 

негізін  анықтауға мүмкіндік береді. Әл-Фараби өз заманында медицинаны 

«емдеу шеберлігі ғылымы» деп атады. Ол медицинаның тек аурулардың 

себептерін анықтаумен ғана емес, адам денсаулығын сақтау жолдарын, 

ауруды жою шараларын да іздеген. Әл-Фараби медицинаға көп көңіл 
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бөлгендігі соншалық, адам ағзасының әрбір мүшелерін зерттегенін кейбір 

еңбектерінде айшықтап көрсеткен.  

«Қайырымды қала» еңбегіндегі жүрек жайлы айтқан ойларын 

медицинамен ұштастыра отырып шебер жеткізе білген. Өз пікірлерін ғана 

айтып қоймай Әл-Фараби өз кезегінде ұлы ойшылдар Аристотель мен 

Галеннің пікірлеріне де жеке көзқарасын білдіріп отырған. Сонымен, Әл-

Фараби бабамыздың дүниежүзілік медицина саласына қосқан үлесі мен 

алғышарттары айтарлықтай. Бүгінгі ұрпақ өз бабасының осы жетістіктерімен 

мақтанып қана қоймай ары қарай жалғастырып, мақтанарлық дәрежеге жетсе 

екен.     

Елімізде ең басты құндылық – адам болғандықтан, адам өмірінің мәні 

мықты да салауатты денсаулықта. Сол себепті бүгінде өз алдына жеке арна 

болуға сұранып-ақ тұрған нақ осы – медицина саласы. Бірлі-жарым медицина 

жайындағы бағдарламалар жыртыққа  жамау болып жарытпайды. Бүгінгі 

ғасыр ғылым мен техниканың, цифрлық технологияның заманы болғандықтан 

медицина да сол көштен қалмай халыққа лайықты қызмет көрсетуі шарт. 

Ақпараттар ағынының көшінен қалмай, медицина арнасы ашылса ел 

тұрғындарының медициналық сауаты кемелденіп, дертіне шипа іздегендер өз 

қажетіне жарар ақпарат  алатын еді. Данышпан ойшылдың медицина, 

биология ғылымдарына да үлкен мән бергені мәлім болып отыр. Ол, әсіресе, 

бұл ғылымдарды теориялық философиялық тұрғыда негіздеуге көп күш 

жұмсаған. Фарабидің жақсы дәрігер болғаны белгілі. Оның дәрігерлік-

философиялық ойлары тек соңғы жылдары ғана «Адам (тәнінің) мүшелері 

туралы» және «Галеннің Аристотельмен адам тәніндегі мүшелер жөніндегі 

оның келіспеушілігі туралы қарсылығы» трактаттарын орыс тіліне аудару 

және оқып-білуге байланысты ғалымдардың зерттеу тақырыбына айналды.  

Әл-Фараби сауатсыздық жайлаған заманда да жаратылыстану 

ғылымдары ішіндегі ең сүбелілерінің бірі – медицина туралы қызықты 

пікірлер айтып, бұл ғылымның деректерін адамның тіршілік қажеттеріне 

пайдалануды қарастырған. Ұлы ғұлама медициналық мәселелерді психология 

ғылымымен жақындастыруды ерекше мақсат еткен.Дүние жүзі мәдениетінің 

дамуында із қалдырған қайраткерлер осы заманға дейін адамзат мәдениетінің 

бірлігін паш етіп келеді. 

 Әл-Фараби осындай дүниежүзілік тарихи тұлғалардың санатына 

қосылады. Ол туған елінің мәдени байлығын, Иранның, Үндістаннің ежелгі 

дүние мәдениеттерінің жемістерін бойына дарытты. Дәл сондықтан да ол таяз 

ұғымдар мен соқыр сенімдерден жоғары көтеріле білді. Өзінің ойлау жүйесін 

сындарлы да икемді ете білді. Әл-Фараби өз заманындағы өнер-білімнің ең 

асылын таңдап ала білді. Өз дәуірінің шынайы энциклопедиясын жасап берді, 

- дей келе, оның терең мағыналы пікір айтпаған, жете зер салмаған, 

данышпандық болжам жасамаған бірден-бір саласы жоқ десек артық 

айтқанымыз емес. Фарабидің гуманистік идеялары әлемге кең тарады. Ол 

ақыл-ой мен білімнің биік мәнін дәріптеді. Қазақстан оқымыстыларының 
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соңғы зерттеулері Әл-Фарабидің жаратылыстану-математика ғылымдары 

бойынша терең, сындарлы мұра қалдырғанын анықтап отыр. Бұл, әсіресе, 

оның математика, астрономия, физика, медицина, химия биология салалары 

бойынша жазған еңбектерінен айқын көрінеді.  

Ғұлама өзінің "Ғылымдардың шығуы туралы" атты трактатында 

табиғаттану ғылымдарының шығу төркінін, себептерін ашып көрсетуге 

тырысады. Оның пікірі бойынша, табиғат әуелде жаратқан бір Алланың 

құдіретті күшінен пайда болып, одан былай өз алдына дербес 

зандылықтарымен өмір сүрді. Өзге бөтен еш нәрсеге тәуелді емес. 

Жаратылыстың, болмыстың түпнегізінде субстанция, акциденция 

жатыр. Оларды танып білу — ғылымдардың шығуының қайнар көзі. 

Субстанция, қазіргіше айтқандай, материя ұғымына жуық келеді. Ал 

акциденция — субстанцияның түрліше көрінісі. Медицина жөнінде "Адам 

ағзалары жайлы Аристотельмен алшақтығы туралы Галенге карсы жазылған 

трактаттар", "Жануарлар ағзалары", "Темпераменттер туралы", т.б. еңбектер 

жазған, бұларда ол негізінен медицина ғылымының пәнін, міндет-мақсатын 

анықтап беруді көздейді.  

Бұл еңбектерден ұлы ғұлама Әбу-әли ибн Сина білім алған. Әл-

Фарабидің бұлардан басқа көптеген философиялық және натурфилософиялық 

тұжырымдарында да жаратылыстану жайында айтылған бағалы ойлармен 

ғылыми қорытындылар кездесіп отырады. 

Қазақстан оқымыстыларының соңғы зерттеулері әл-Фарабидің 

жаратылыстану-математика ғылымдары бойынша терең, сындарлы мұра 

қалдырғанын анықтап отыр. Бұл, әсіресе, оның математика, астрономия, 

физика, медицина, химия биология салалары бойынша жазған еңбектерінен 

айқын көрінеді.  

Ғұлама өзінің "Ғылымдардың шығуы туралы" атты трактатында 

табиғаттану ғылымдарының шығу төркінін, себептерін ашып көрсетуге 

тырысады. Оның пікірі бойынша, табиғат әуелде жаратқан бір Алланың 

құдіретті күшінен пайда болып, одан былай өз алдына дербес 

зандылықтарымен өмір сүрді. Өзге бөтен еш нәрсеге тәуелді емес. 

Жаратылыстың, болмыстың түп негізінде субстанция, акциденция жатыр. 

Оларды танып білу — ғылымдардың шығуының қайнар көзі. Субстанция, 

қазіргіше айтқандай, материя ұғымына жуық келеді. Ал акциденция — 

субстанцияның түрліше көрінісі. 

 Осы көзқарасты негізге алып әл-Фараби арифметика, геометрия, 

астрономия, музыка, әр алуан жаратылыстану ғылымдарының қалай 

шыққанын және өзінше қалай дами бастағанын сипаттайды. Данышпан 

ойшылдың медицина, биология ғылымдарына да үлкен мән бергені мәлім 

болып отыр. Ол, әсіресе, бұл ғылымдарды теориялық философиялық тұрғыда 

негіздеуге көп күш жұмсаған. 

Фарабидің жақсы дәрігер болғаны белгілі. Оның дәрігерлік-

философиялық ойлары тек соңғы жылдары ғана «Адам (тәнінің) мүшелері 
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туралы» және «Галеннің Аристотельмен адам тәніндегі мүшелер жөніндегі 

оның келіспеушілігі туралы қарсылығы» трактаттарын орыс тіліне аудару 

және оқып-білуге байланысты ғалымдардың зерттеу тақырыбына айналды. 

Әл-Фараби сауатсыздық жайлаған заманда да жаратылыстану ғылымдары 

ішіндегі ең сүбелілерінің бірі – медицина туралы қызықты пікірлер айтып, бұл 

ғылымның деректерін адамның тіршілік қажеттеріне пайдалануды 

қарастырған. Ұлы ғұлама медициналық мәселелерді психология ғылымымен 

жақындастыруды ерекше мақсат еткен [3]. Жаратылыстану ғылымының 

медицина, химия, минералогия секілді аса маңызды салалары бойынша күні 

бүгінге дейін мәнін жоғалтпаған еңбектер жазған. Көне грек 

оқымыстыларының пікірлеріндегі озық қағидаларды талдаған. Фараби тамаша 

дәрігер ретінде де белгілі. Дәрігерлік қызметіне байланысты Фараби, сол 

замандағы басқа да дәрігерлер сияқты, алхимиямен, ботаникамен, 

минерологиямен айналысады. Ғылымның бұл салаларының бәрі 

жаратылыстану құрамына кіретін. Фараби географияға көп көңіл бөлді. 

Саяхатшы ретінде ол, Қазақстан мен Орталық Азияның, Таяу 

Шығыстың, Африканың көптеген ғылыми және мәдени орталықтарында 

болды. Оның Отырарда, Талас, Шаш, Самархант, Бухара, Хива, Кабул, Бағдат, 

Дамаск қалаларында болғаны құжат түрінде белгілі. Барлық елдер мен 

қалаларда, Фараби жаратылыс зерттеушісі, географ және астрорном ретінде 

аймақты оқып үйренді, орынның координаталарын анықтады т.б. 

Жаратылсытануға Фараби басты мән берді. Ол, “қандай да бір педагогикалық 

ғылымға қарағанда, табиғат туралы ғылым әлдеқайда бай және кең көлемді 

болып келеді” деп жазды [4].  

Өзінің басқа бір еңбегінде “философияны оқып үйренуден бұрын 

табиғат туралы ғылымды игеру керек, өйткені бұл ғылым адамға барынша 

жақын, мәндері анық және оған түсінікті ғылым саласы” деп жазады. Асыл 

тастарды, минералдық заттарды Фараби негізінен алғанда су ерітінділерінен 

пайда болады деп білген. Ол алхимияны да үйренген адам. Бірақ оның 

астрологияға байланысты, сиқырға сенетін жерін қабыл алмаған. Бұл 

ғылымның негізгі мақсаты – «жаман» металдарды алтынға айналдыратын 

«философиялық тас» табу немесе адамға мәңгі өмір берерліктей «өмір өзегін» 

жасау болған. Фараби «Алхимия өнерінің қажеттілігі туралы» деп аталатын 

арнайы трактат жазып, алхимия өнерінде не дұрыс және не теріс екендігін 

ашып беруге тырысқан [8]. Әл-Фарабидің жаратылыстануға қатысты мұрасы 

табиғатты тәңірінің туындысы деп есептейтін ортағасырлық жаратылыстануға 

тән көзқарастармен тамырлас болып келеді[1.16]. 

Ғалым Фараби рухани күш табиғатын анықтауға көп мән берген. Ол 

өзінің «Даналық негіздері» атты еңбегінде адам табиғатының қасиеттеріне 

қарай оның сыртқы және ішкі дүниесінің бар екенін айтады. Қоршаған 

ортаның құбылыстарын тани алатын физиологиялық дене құрылысы мен бітім 

болмысын құрайтын сыртқы тән сезімдері ішкі дүниеге де әсерін тигізеді. Ал 
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ішкі құпия дүние дегеніміз - адамның рухани күштері. Өз кезегінде, даму 

процесінің үш түрі бар. Ол адамның, жануардың және өсімдіктің дамуы[2.20]. 

Дамуды осылай жіктеген әл-Фараби дамудың мазмұнын түсіндіруде: 

«Өсімдіктерше өз ұрпағын, өзіне тән құрылыс сипатын сақтап қалуды ғана 

мақсат тұту немесе жануарларға өзінен басым күштермен күресу сияқты 

мінез-құлықтармен қорғанатын даму мен таным барысындағы ортақ 

ұқсастықтар адамзат баласының өрісін кеңейте алмайды. Адамның тіршілік 

етіп дамуы, оның пайдалы, ізгі, игі мақсаттарға бағытталған жолды таңдауына, 

шындыққа ұмтылуына байланысты. 

 Мұндай үлкен мақсаттарға жетелейтін адамның санасы ғана» [2.20]. 

Оның еңбектерінде адам баласының ішкі дүниесі мен сыртқы дүниесі 

арасында ерекше мән беріледі. Ғалымның айтуынша, рухы әлсіз адамдардың 

ішкі әлемін құрайтын сезім күйлерінің терең өріс алуы оның сыртқы 

дүниесінің белсенділігін өшіреді, яғни дүние құбылыстарын дұрыс табиғи 

тепе-теңдікте қабылдай алмайтындай жағдайға жеткізеді[2.20]. 

 

Аңдатпа 
Ұлы ойшыл қазылық қызмет атқарып жүрген тұсында да ғылымнан қол 

үзген емес. Бірде таным өрісін одан әрі кеңейтіп, білімін молайта түсуді 

көздеген данышпан қазылық мансаптан бас тартады. Ұлы данышпан 

жаратылыстану, медицина салаларындағы өзінің алдына қойған мақсаттарына 

жетіп, олардың әрқайсысына жеке-жеке кітап жазып шыққан. Осылайша 

ғылым-білімнің әу бастағы қайнар бұлағы Алла Тағала тарапынан 

келетіндігіне жаратылыстану ғылымдарынан нақты дәлелдер келтірген. 

Мұндай пікірін ұлы ойшыл өзінің Платон философиясының негіздері атты 

кітабында айтып өткен. Әл-Фараби өз заманында медицинаны «емдеу 

шеберлігі ғылымы» деп атады. Ол медицинаның тек аурулардың себептерін 

анықтаумен ғана емес, адам денсаулығын сақтау жолдарын, ауруды жою 

шараларын да іздеген. Әл-Фараби медицинаға көп көңіл бөлгендігі соншалық, 

адам ағзасының әрбір мүшелерін зерттегенін кейбір еңбектерінде айшықтап 

көрсеткен. «Қайырымды қала» еңбегіндегі жүрек жайлы айтқан ойларын 

медицинамен ұштастыра отырып шебер жеткізе білген. Өз пікірлерін ғана 

айтып қоймай әл-Фараби өз кезегінде ұлы ойшылдар Аристотель мен Галеннің 

пікірлеріне де жеке көзқарасын білдіріп отырған. Бұл мақалада Әбу Насыр әл-

Фарабидің жаратылыстану бағытында жазған еңбектері туралы айтылады. 

Әбу Насыр әл-Фарабидің ғылыми еңбегі, соның ішінде биология, химия, 

медицинадағы еңбектері кеңінен талданды.     

 

Түйінді сөздер: жаратылыстану, биология, химия, медицина, ғылым, Әл-

Фараби, ұлы ғұлама, дүние жүзі 

 

Ключевые слова: естествознание, биология, химия, медицина, наука, Аль-

Фараби, великий ученый, ми 
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Әбу Насыр әл-Фарабидың биология пәнін дамытуға  қосқан үлесі 

 
                                                          Жүнісбекова Камшат Аманкелдіқызы 

         Созақ ауданы,  Т.Әлімқұлов атындағы №14 мектеп интернат-лицейі 

 
      Тарихты білмей тұрып қазіргінің қадіріне жету, болашақты болжау қиын 

дейтін өз қағидасы бар. Өміріміздің даму барысын дұрыс түсініп ғылымның 

бүгіні мен ертеңін танып, бағдарлап отыруда ғылым тарихы маңызды орын 

алады. Расында адамзаттың жинақталған материалдық байлықтары қандай 

ұшан теңіз болса, оның рухани байлығының қоры да сондай көп. Бұлардың 

бәрі – баршаға бірдей ортақ қазына. Сол мәдени мұраны талдап, іріктей білу, 

оны қастерлеп бағалай білу, халыққа жеткізу – кейінгі ұрпақтың абыройлы 

міндеті. Осы кездегі өркені өскен сан салалы  ғылым мен мәдениетті жасауға 

талай елдің, талай ұрпақтың таңдаулы өкілдері қатысты. Орта ғасырларда 

адамзат білімінің молайып, ақыл-парасаттың жетілуіне орасан зор еңбек 

сіңірген ғұламаның бірі – қазақ топырағынан шыққан данышпан Әбу Насыр 

әл–Фараби. Фараби және оның шәкірттерінің ғылым мен мәдениетті 

дамытудағы орнын анықтау, ғылыми мұраларын мұқият зерттеу өте үлкен 

маңызды жұмыс. Бұл жағдайда білім- паздар өте ертеден-ақ аңғарған сияқты. 

Сондықтан да болу керек, дүние жүзінің әр түрлі халықтарынан шыққан 

оқымыстылар әл-Фараби мұраларын мың жыл бойы зерттеп келеді. 

Әдебиетпен ауызша шығармалардан баска Қазақстанда ғылыми білімнің 

дамуы да кең тараған. Астрономия, география және басқа да жаратылыстану 

ғылымдары туралы көшпенділердің білімі орта ғасырларда ғылыми 

тракататтар түрінде кең тараған. Өкінішке орай соның көп бөлігі бізге дейін 

жеткен жоқ. Бізге Қазақстаннан шыққан көптеген есімдер белгілі, бірақ 

солардың ішінде Абу Насыр Аль Фарабидің жөні бөлек. Әл - Фараби 

заманында бүкіл Орта Азия мен Түркістан Араб халифатының ықпалында 

болған. Соған байланысты қала халқы сауда - саттық мәселесінде ислам 

қалыптасып, дамуына зор үлес қосқан араб, парсы, түркі тілдерін қатар 

қолданған. Соның ішінде рухани, ғылыми тіл араб тіл болған. Сондықтан осы 

қалада сауат ашып, осы қалада білімге, ғылымға деген құмарлығы оянған Әл- 

Фарабидің осы үш тілді жетік білуі заңдылық еді. Ол кейін білім ғылым іздеп, 

көп жерді аралайды. Ақыры сол кезде әлемнің ғылым дүниесінің орталығы 

болған Бағдадқа келіп, сонда тұрақтап қалады. Сол кездің әйгілі 

ғалымдарымен кездесіп, олармен сырлас болады. Грек, латын, санскрит және 

басқа тілдерді үйренеді. Ол өз заманындағы дамыған ғылым салаларының 

бәріне, өнеріне өзіндік үлес қосып, елеулі із қалдырады. Одан қалған ғылыми 
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еңбектердің өзінің саны жүзден астам. Сол еңбектерді ғылым салаларына 

қарай бөлетін болсақ, олар мынандай: астрономия, астрология, математика, 

логика, музыка, медицина, табиғат ғылымдары, социология, лингвистика, 

поэзия риторика, философия болып келеді. Қазақстан ғалымдары да бұл 

салада біраз жұмыстар істеді. Орыс және  қазақ  тілдерінде Фарабидің 

философиялық  және  әлеуметтік - этикалық  трактаттарының  жинақтары, 

орыс тілінде математикалық, тарихи философиялық, логикалық, 

жаратылыстану - ғылыми еңбектері, Птолемейдің «Алмагестіне» 

түсініктемелері жарық көрді. Ғұламаның философиялық , ғылыми еңбектерін 

зерттеуді, түсіндіруді, насихаттауды нысана еткен көптеген ғылыми зерттеу, 

кітаптар, мақалалар көркем әдеби туындылар басылып шықты. Бұлардың 

ішінде осы еңбек авторының «Әл-Фараби», «Фарабидің математикалық 

мұрасы» (орыс тілінде), «Сөнбес жұлдыздар», «Фараби еңбектеріндегі 

астрономия мәселелері» (орыс тілінде),  «Фарабидің педагогикалық мұрасы» 

(орыс тілінде) монография, кітаптары, «Фараби Бағдат шаһарында» атты 

повесі, көптеген мақалалары бар. Фарабидің философиялық және қоғамдық 

саяси еңбектерін, көзқарастарын талдауға орын бір шама аз берілді. Фарабидің 

төл еңбектерінің халық арасында көп белгісіз болып отырғанын ескеріп, біз 

оның ғылым мен өнер туралы мұраларына арналған тарауларда, көбінесе, 

ғалымды ана тілімізде сөйлетуге көп көңіл бөлдік. Бұл ұлы ғалымның өзінің 

ой - парасатын, ойлау, пайымдау, баяндау жүйесін ғана емес, сол замандағы 

рухани мәдениеттің жай - жапсарын, ерекшеліктерін дұрыс аңғаруға, түсінуге 

қолайлы болар деп ойлаймыз. Әл-Фараби өздігінен оқып жетілген ғалым. Ол 

ең алдымен грек ғалымын, оның фәлсафасын, әсіресе ұлы ұзтазы 

Аристотельдің еңбектерін қызыға оқыған. Әл-Фараби логика, музыка, 

астрономия және басқа ғылымдар бойынша еңбектер жазған. Орта ғасырлық 

тарихшылар оның қарапайым, аса қанағатшыл, жұпыны ғана киініп, той – 

думан, ырду-дырдудан бойын барынша аулақ ұстаған адам болғанын жазған. 

Күндіз ол көбінесе қаладағы бақта күзетшілік қызмет атқарып, тапқан 

ақшасына сатып алған шырақ жарығымен түні бойы кітап оқумен 

шұғылданған. Сондай-ақ өзі де «Кемеңгерлік меруерті», «Ізгі қала 

тұрғындарының көзқарасы»,  «Мәселенің түп мазмұны», «Ғылымдардың 

шығуы», «Бақытқа жету» сияқты т.б. көптеген трактаттар жазған. 

         Шығыстың ғұлама ойшылы Әбу Насыр әл-Фараби 870 жылы бүгінде 

Отырар аталатын, Арыс өзенінің Сырға барып құятын сағасындағы Фараб 

қаласында дүниеге келді (қазіргі Оңтүстік Қазақстан облысындағы Отырар 

қаласының маңайындағы ортағасырлық қала). Фарабидің толық аты-жөні 
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Әбу-Насыр Мұхаммед Иби Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан әл-Фараби. Әл-

Фараби түрік тайпасының дәулетті бір ортасынан шыққаны бізге мәлім, бұған 

дәлел оның толық аты жөнінде "Тархан" деген атаудың болуы. Туған жері 

қазақтың ежелгі қаласы Отырарды арабтар Барба-Фараб деп атап кеткен, 

осыдан барып ол Әбу Насыр әл-Фараби, яғни Фарабтан шыққан Әбу Насыр 

атанған. Сол тұста өмір сүргендердің қалдырған жазбаларына қарағанда, 

Отырар қаласы IX ғасырда тарихи қатынастар мен сауда жолдарының 

торабындағы аса ірі мәдениет орталығы болған. Ол қыпшақтың әскери 

қолбасшысының жанұясында туылған. Әбу Насыр бала күнінен ғылымға үйір 

болып өсті, оның бақытына қарай сол заманда Отырарда аса бай кітапхана бар 

еді. Әл-Фараби парсы, грек тілдерін үйеренді, осы тілде ғылыми трактаттар 

оқиды. Кәмелеттік жасқа толған соң ол, оқуын жалғастыру үшін жетекші 

ғылыми орталықтарға барады. Осы мақсатпен Шаш (Ташкент), Самарқантта, 

Исфаханда, Хамадан және тағы басқа көптеген қалаларда болады. Сол 

замандағы ғылым мен мәдениеттің дамыған орталықтарының бірі Халифат 

астанасы Бағдат қаласында ұзағырақ болады. Осы жерде өз білімін толык 

жетілдіреді және көптеген көрнекті ғалымдармен танысып, олардың арасында 

жетекші орынға ие болады. Бірақ бұл жағдай діни-ғалымдардың көре 

алмаушылығын туғызып, олармен көзқарасы жараспаған әл-Фараби Бағдатты 

тастап Хорасанға кетуге мәжбүр болады. Өмірінің ақырғы күндерін Аллепо 

және Дамаскіде өткізді. Әл-Фараби энциклопедисть ғалым ретінде ғылымның 

барлық саласына елеулі еңбек сіңірді. Ол барлық ғылымды теориялық (логика, 

жаратылыстану, математика) және практикалық (этика, саясат) деп екіге 

бөледі. Оның қолынан музыка теориясы, физика, заң, әлеумет, астрономия, 

медицина, логика, философия ғылымдарына арналған көптеген трактаттар 

шықты. Аристотель оқуларын дамыта және жалғастыра отырып әл-Фараби 

көзі тірісінде ақ “Екінші ұстаз” (Аристотельден кейінгі) деген атақ алады. 

Арабияның орта ғасырдағы ғылымы осы әл-Фарабидің еңбектері негізінде 

қалыптасады және оның ықпалымен Ибн Рушид, Ибн Сина, Омар Хаям, 

Роджер Бекон, Леонардо да Винчи және көптеген ғұламалардың көзқарастары 

қалыптасқан. Фараби еңбектерінің жалпы саны жүзден асады. Зерттеушілердің 

айтуынша Фараби еңбектерін бөлек-бөлек қағаздарға жазып, көрінген 

шәкірттеріне бере салады екен. Соның салдарынан оның еңбектерінің арабша 

көп нұсқасы жоғалып кеткен. Бірақта арабша нұсқасы жоғалып кеткен 

еңбектерінің біразы латынша, еврейше аудармаларда сақталған. Оның бұл 

енбектерін Европа ғалымдары кең түрде пайдаланған. Ал араб ғалымдары 

Фараби тірі кезінде де, өлгеннен кейін де оны   өздерінің ұстазы деп білген. 



347 

 

Әсіресе, оның еңбектерін Орта Азия ғалымдары жоғары бағалаған. Фараби 

еңбектерінің кейбіреулері кейінгі кездерде неміс, ағыл-шын, француз тілдеріне 

аударылған. Мысалы Дерлангер Б. өзінің "Араб музыкасы" атты француз тілінде 

шыққан енбегінде Фарабидың "Қитаби музыка ал-кабир" деген еңбегін толық 

келтірген. Фарабидың бұл еңбегі дүние жүзінде музыка жөнінде жазылған 

еңбектердің ең ірісі болып табылады. Немістің белгілі ориенталисы Диатерци 

1890-1895 жылдары Лейденде Фараби жөнінде еңбектер шығарған және 

Фараби кітаптарының бірнешеуін арабша бастырған. Европа тілдерінде шыққан 

"Ислам энциклопедиясы" атты жинақтарда да әл-Фараби туралы үлкен 

мақалалар басылған. Шығыс елдерінде Фараби туралы жазылған еңбектер көп. 

Солардың ішінде араб тілінде шыққан "Салсалати Таржим ал ғалам" 

жинағында. Шамсутдин Сахидын "Хамус ал ғалам" атты түрік тіліндегі 

еңбегінде, тағы басқаларында Фараби туралы бірсыпыра мәліметтер келтірілген. 

Бұл еңбектерде Фарабидың суреттері де бар. "Айқап", "Шора" журналдарында 

да Фараби жөнінде аздаған тиіп қашпа мәліметтер айтылады. Кейінгі кезді 

алатын болса. Фараби туралы біраз сөз Ә.Кольманның еңбегінде (Алматы, 

1942), С.Н. Григориянның еңбектерінде (Москва, 1958, 1960), М.Ысқақовтың 

1960 жылы Алматыда шыққан "Қазақтың байырғы каленьдары" атты енбегінде 

едәуір мәліметтер келтірілген. Фараби жөнінде 1958 жылы ағылшын тілінде 

шығатын "Мұсылман дүниесі" ("Мuslim Word”) атты журналда материал 

жарияланған. Онда Каирдағы Американ университетінің жанындағы 

Шығыстану мектебінде оқылған лекция талданды. Ал, ол лекцияда 

Аристотель, әл-Фараби және Ибн-Сина — үшеуінің дүниенің жаралуы 

жөніндегі көз қарастары және аль-Газалидің оларға қарсы пікірлері айтылады. 

Фараби жөніндегі қазіргі бізге белгілі болып отырған мәліметтер осындай. 

Жоғарыда айтылған Фараби туралы шет тілде шыққан материалдардың 

бірсыпырасын Қазақ ССР Ғылым Академиясының кітапханасы кейінгі екі жыл 

ішінде жинастырып отыр. Олардың ішінде шет мемлекеттерден алдырылған 

Фарабидың аса құнды еңбектерінен жасалған фотосурет кітаптары мен 

микрофильдер, "Ғылым меруерті", "Ғылымдардың шығуы", "Қайырлы 

қаланың адамдары" деген сияқты еңбектер бар. Жалпы алғанда қазір біздің 

қолымызда Фараби еңбектері мен ол туралы жазылған еңбектердің екі томдық 

материалы бар. Көп еңбекпен жиналған осындай кұнды материалдарды тездетіп 

іске асыру қажет. Біз қазір олардың кейбіреулерінен шама келгенше қазақша 

және орысша тілге аудара бастадық. Бірақ бұл іс жеке-жарым адамның колынан 

келе бермейді. Кітапхана мұнан былайда Фараби еңбектерін жинай беруі керек. 
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Ал біздің ғалымдарымыз бұл іске ат салысулары қажет. Қолда бар еңбектерді 

баспаға дайындау  істерінде ұйымдастырған жөн. 

Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мухаммед әл-Фараби ерте орта ғасырдағы 

ұлы ғұламалардың бірі болып табылады. Ол көпжақты оқымысты-

энциклопедисть және шығыс рационализмін қалыптастырғандардын бірі 

болды. Осы себепті оған “Аристотельден кейінгі екінші ұстаз!” деген құрметті 

атақ берілген әл-Фарабидің, бір кездері Орта Азияның ертедегі мәдени 

орталығы болған қала Отырарда туылғаны тарихтан белгілі. Әл-Фараби осы 

Отырарда, өзінің ана тілі қыпшақ тілінде бастауыш білім алады. Фарабидің 

еңбегі мен әрекет дәуірі араб мәдениетінің даму дәуірімен түстас келді. 

Әлемнің атақты оқымыстылары, философтары, ақындары, музыканттары, 

Бағдатқа жиналды және онда ғылым академиясы мен университет 

ашады.Бағдат оқымыстыларының арасында Орталық Азия мен Қазақстаннан 

шыққандар құрметті орындарды иеленді. Солармен бірге Бағдатқа – білімнің 

барлық саласынан; музыкадан бастап астрономияға дейін   хабары бар Фараби 

де келді. Фараби тіл ғылымының, калеграфияның, лингвистиканың, өлең 

құрастырудың, риториканың ірі теоретигі ретінде танылды. Сауатты жазу, 

каллиграфия, өлең жазу риторикадан трактаттар жазды. Әбу Насыр әл-Фараби 

– жан-жақты дамыған музыкант әрі компазитор, мәнерлеп орындаушы әрі 

теоретик, тарихшы, музыкалық аспаптарды жасаушы шебер болды.  

Астроном және астролог ретінде Фарабидің беделі жоғары болды, ол бұл 

ғылымдарды арифметика, геометрия, музыка сияқты жоғары педагогикалық 

ғылымдар категогриясына жатқызды. Физика мен жалпы жаратылыстанудан 

жазған Фараби еңбектері белгілі. Жалпы физикалық және жаратылыс 

құбылыстарын зерттеуде ол эксперименттер жасау қажеттілігін атап 

көрсетеді. Фараби тамаша дәрігер ретінде де белгілі. Дәрігерлік қызметіне 

байланысты Фараби, сол замандағы басқа да дәрігерлер сияқты, алхимиямен, 

ботаникамен, минерологиямен айналысады. Ғылымның бұл салаларының бәрі 

жаратылыстану құрамына кіретін. Фараби географияға көп көңіл бөлді. 

Саяхатшы ретінде ол, Қазақстан мен Орталық Азияның, Таяу Шығыстың, 

Африканың көптеген ғылыми және мәдени орталықтарында болды. Оның  

Талас, Шаш, Самархант, Бухара, Хива, Кабул, Бағдат, Дамаск қалаларында 

болғаны құжат түрінде белгілі. Барлық елдер мен қалаларда, Фараби 

жаратылыс зерттеушісі, географ және астроном ретінде аймақты оқып 

үйренді, орынның координаталарын анықтады т.б. Жаратылыстануға Фараби 

басты мән берді. Ол, “қандай да бір педагогикалық ғылымға қарағанда, табиғат 

туралы ғылым әлдеқайда бай және кең көлемді болып келеді” деп жазды. 
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Өзінің басқа бір еңбегінде “философияны оқып үйренуден бұрын табиғат 

туралы ғылымды игеру керек, өйткені бұл ғылым адамға барынша жақын, 

мәндері анық және оған түсінікті ғылым саласы” деп жазады.  

Философия саласында Фараби өз заманындағы теңдесі жоқ тұлға 

саналды. Оның негізгі көзқарасы – рациональдық. Оның философиялық 

еңбектерінде Аристотель, Платон және басқа ертедегі данышпандардың 

философиялық еңбектеріне коментарийлер жазуға көп орын берілген. 

Фарабидің тамаша, өте бағалы еңбегі “Даналықтың маржандары” деген 

трактаты 1000 жылдан бері Шығыс университеттерінің оқулық құралы болып 

келеді. Фараби еңбектері Европаның Қайта өрлеуінде үлкен рол атқарды. 

Бэкон, Л. Да Винчи, Коперник, Кеплер, Лейбниц сияқты оқымыстылар өз 

жетістіктері үшін Фарабиге қарыздар. Бүкіл өркениеттің жан дүниесін даму 

бағытындағы оның білімін бағалау оңай емес. 

        Жаратылыстану өнері - табиғат денелері мен оларға тән 

акциденциялардың көмегі арқылы нағыз білімге жеткізетін теориялық [өнер]. 

         Бұл әдістердің әрқайсысы ең толық білім ретінде белгілі анық әмбебап  

және жеке ережелерден тұрады. «Ең толық білім» түсінігі «Дәлелдеу» 

кітабынан оқығандай таза да анық білімді білдіреді. 

            Жаратылыстану ғылымы әрбір табиғи заттың мәнін түсіндіреді, 

материяны, форманы, заттың өмір сүру болмысы мен мақсатын тудыру үшін 

әрекет ету себебін танытады, сондай – ақ жеке белгісін анықтайды. Бұл 

себептердің бірі заттың болмысы – бұл материя және әрекет етуші себеп: 

басқалары - зат ненің арқасында бар болса, онда оның болғаны – бұл форма, 

үшінші – заттың болмысы не үшін болады – бұл болмыстың мақсаты.  

       Жоғарыда аталған [Аристотель] анық дәлелдермен түсіндіруге тырысады. 

Табиғат туралы ғылымды  оқыту пәніне табиғи дене, оның түрлері және жеке 

белгілері кіреді. Олардың ұқсас түрлерінің әрқайсысы толықтай белгілі болуы 

мүмкін емес, анық білімге ақылы жетеді. [Бұл ғылымның] – түпкі мақсаты – 

теориялық танымның жетістігі.  

      Жаратылыстану ғылымы теориялық танымның бір бөлігі болғандықтан 

оның жеткен жетістіктері теориялық жетістіктің бір бөлігі болып табылады, ал 

бұл адамға аямай берілген рухтың шегіне жеткен соңғы жетістігі. Оның 

мақсаты – сол, не басқа қасиетке, жағдайға не сапаға не мәнді түсіндіру емес, 

оларды рухани игілікке айналдырып, соның арқасында жетістікке жеткізетін 

рух жасау. Рухани кемелділікке келу өте жақсы, мысалға кемелділіктің сауда 

өнеріне келу, себебі сауданың субстанциясы: ағаш, ағаштың түрлері – және 

ағашқа тән акциденциялары бар. Біз оны рухани кемелділікке жеткізуге 

тырыспаймыз. Сауданың мақсаты әрекет ету және осы әрекеттің арқасында 

ағаш қандай – да бір сапаға ие болады – оның түпкі мақсаты осында. 

          Әл-Фараби бабамыздың медицина ғылымына үлкен мән бере қарап, 

зерттегені жайлы білеміз. Әсіресе теориялық тұрғыдан кеңірек қарастырған. 
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Медицина жайында «Адам ағзалары жайлы», «Жануарлар ағзалары», 

«Темпераменттер туралы», т.б еңбектері бар. Олардың басым көпшілігі әлі 

аударылмай, зерттелмей жатыр.  

       Медицина адам денсаулығын, оның әрбір мүшесін зерттейді, Өйткені 

медицина – адам ағзасы мен оның әрбір мүшесінің саулығын сақтауға 

себепкер болатын ақиқат принциптерге сүйенетін өнер. 

       Фарабидің кейінгі кезге дейін онша белгісіз болып келген осындай 

медициналық бір трактаты мәлім болып отыр. Медицина мәселелеріне 

арналған бұл еңбектің толық аты «Адам ағзалары жайлы Аристотельмен 

алшақтығы туралы Галенге қарсы жазылған трактат». Бұл трактатты араб 

қолжазбасынан орыс тіліне Қазақ ССР Ғылым академиясының фарабитану 

тобының қызметкерлері аударып, «Қазақ ССР Ғылым академиясының 

хабаршысының» 1969 жылғы 11 нөмерінде жарияланған. Гален Кладвий –

біздің заманымыздан 130-200 жылдары шамасында өмір сүрген рим дәрігері 

және табиғат зерттеушісі. Одан бізге жеткен азын-аулақ еңбектердің өзі 

Галеннің атақты Гипократтан кейінгі ерте дүние медицинасының ең үлкен 

медик ғалымы болғанын көрсетеді. Ол анатомия, физиология,фармакология 

және диагностиканың негіздерін қалаған, Гален орта ғасырлар заманында өте 

үлкен, талассыз беделге ие болған, медицина, биология ғылымының кемеңгері 

саналған. 

        Ал Аристотель болса, ол жалпы ғылымның, оның ішінде медицина мен 

жаратылыстану ғылымдарының да «пайғамбары» болғаны мәлім.Фараби ескі 

дүние медицинасының екі алыбы жайлы трактат жазып , олардың ұстаған 

ғылыми принциптерін, әдістерін саралап араларын ашып беруді көздеген, 

төрелік айтқан. Бұдан Фарабидің медицина жөніндегі өзінің көзқарасын 

айқындау мүмкіндігі туып отыр . 

          Ал тереңірек салыстыра зерттеу Аристотель мен Галеннің медицина 

жөніндегі нәтижелерінде пәлендей алшақтық жоқ екенін көрсетеді.Тек 

екеуінің зерттеу әдістерінің негізінде айырмашылық бар.Бұл айырмашылық 

кей жағдайда принципалды, түбегейлі қайшылыққа соқтыруы мүмкін. 

Сондықтан да Фараби бұл мәселеге айрықша мән беріп,арнайы трактат жазған. 

Ол өзінің ғылымды жасау әдісіне сүйене отырып, бір жағынан, эмпиризмге 

қарсы шықса, екінші жағынан, құрғақ-теоретиктерге қарсы тұрған. 

           Аристотель мен Фарабидің теория мен практиканың ара қатынасы 

жөніндегі көзқарастары бірдей.Олардың айтуы бойынша білу тәжірбеге 

негізделеді. Аристотельдің айтуынша «Ешбір түйсігі жоқ нәрсе ешнәрсені біле 

де алмайды, түсіне де алмайды». Фараби Аристотель дәстүрлерін дамытып, 

оны ғылымға алып келген жан-жақты ғылым. Бұл еңбектері медицина пәнінің 
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негізін  анықтауға мүмкіндік береді. Әл-Фараби өз заманында медицинаны 

«емдеу шеберлігі ғылымы» деп атады. Ол медицинаның тек аурулардың 

себептерін анықтаумен ғана емес, адам денсаулығын сақтау жолдарын, 

ауруды жою шараларын да іздеген. Әл-Фараби медицинаға көп көңіл 

бөлгендігі соншалық, адам ағзасының әрбір мүшелерін зерттегенін кейбір 

еңбектерінде айшықтап көрсеткен. «Қайырымды қала» еңбегіндегі жүрек 

жайлы айтқан ойларын медицинамен ұштастыра отырып шебер жеткізе 

білген.  

          Елімізде ең басты құндылық – адам болғандықтан, адам өмірінің мәні 

мықты да салауатты денсаулықта. Сол себепті бүгінде өз алдына жеке арна 

болуға сұранып-ақ тұрған нақ осы – медицина саласы. Бүгінгі ғасыр ғылым 

мен техниканың, цифрлық технологияның заманы болғандықтан медицина да 

сол көштен қалмай халыққа лайықты қызмет көрсетуі шарт.  

       «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы трактат» Жүрек-

басты мүше»  (1-бет). Жануарлардың әрбір біртекті дене мүшесінде ерекше   

күш пен табиғи жылылық бар. Солар арқылы дене бөлшектерінде үздіксіз 

бірігу жүзеге асады. Әрбір мүше үшін ерекше қоректенуші күшті сіңіретін 

табиғи жылылық құралып, толығуға дейін жеткізіп, бойға таратады және оның 

бір бөлшегіне ұқсас басқа бөлшегін жасап, сонымен байланыстырады. Бұл 

«Метерологиядағы» төртінші пікірден, анатомиямен айналысқандардаң 

бірауызды пікірі мен бақылауынан және дәстүр бойынша пайдаланылатын 

ақиқатты дәлелдеуден келіп шығады.(2-бет) 

       Жүректе тамыр соғатын жолдарда кездесетін, жүректен әрбір бөліктерге 

таратылған, өзінің үздіксіз бастауын жалғастыратын бөліктер бар. Өйткені, 

жүректе оған тән үлкен жылу, ал оның қуысында пневма бар. Бұл пневма  

қатты қызуды қабылдай отырып, сол сияқты жалынға айналып жүрек 

жылуымен қыздырылады және осыған байланысты басқа мүшелерге үшін 

ортақ болуы тиіс. Егер жүрек жылуы әрбір мүшеге сай және барлық мүшелер  

үшін ортақ болуы тиіс. Егер жүрек жылуының қандай да бір мүшеге берілген 

бөлігі басқа мүшеге берілсе, онда ол біріншісі сияқты соңғысына да сәйкес 

келер еді. (4-бет) 

        Жүректен басқа әрбір мүшеге басынан бастап бөлінген табиғи 

жылылыққа әр мүшеге қан тамырлары арқылы пневма атқаратын табиғи 

жылылық көмегімен іске асырылатын қайнату, дайындау, асыра пісіріп жіберу 

әрекеті жеткіліксіз екені түсінікті. 

        Бұл-жаратылысынан және жүрекке табиғаттан берілген біршама 

бастапқы күш.Бұл жүректен басқа әрбір мүшені жылумен жабдықтайтын, ол 
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мүшенің жылудың көмегімен іске асыратын әрбір қимылы арқылы жылуды 

теңестіретін күш. Бұл басқа мүшелердің көмегімен дайындап, мүшелерге 

тарататын жылудың саны мен сапасына қатысы  шамасын анықтап және тепе-

теңдігін қалыптастыру кезінде оның негізінде болатын жылуды қолданатын 

күш.Осыдан жүрек жылуы басқа мүшелердің әрқайсысына сай келетін 

жылылық. Жүрек басқа жылуға қарамай-ақ, осы өзінің жылуына 

қанағаттанады. Әрбір мүше өз жылуын теңестіру үшін оған мұқтаж болады. 

       Сірә, басқа мүшелерде бар күштің оларда бар жылылық мөлшерін 

күшейтуі жеткіліксіз, соның арқасында олар өз әрекетін іске асырады. Осыған 

байланысты соған не басқа мүшеге тән құнарландырушы күш тағамды дайын 

болғанға дейін жеткізуде пайдаланылатын өзінше теңесуге қабілетсіз, өйткені 

дене жылылығының қайнар көзінде орналасқан жылу мүшелердегі жылуды өз 

бетінше бөле алмайды, тек әр мүшеге аз да емес , көп те емес сан мен сапаның 

мөлшерін күшейтеді.(6-бет) 

        Пневма сол арқылы басқа мүшелердің ішіне кіреді. Кей жағдайларда өнер 

мен табиғат арасындағы өзгешелік болмайды, себебі екеуі де оларға арналған 

қан тамырларына дайын болғанға дейін жеткізу ештеңе үшін жылуды 

пайдаланады. Бірақ өнерде қолданылатын жылылық денеге сырттай 

бағытталған өнерде әрқашан бола бермейді, көбінесе немесе барлық 

жағдайларда ол сол бір денеде болады. Табиғаттың әсер етуі жүректің басқа 

мүшелерге әсер етуіне ұқсас.(8-бет) 

          Жүректен шығатын күштен басқа мүшелердегі әрбір күшке келсек, бұл 

мүшелер пайдаланылатын жылылықтың әрекетін басқарумен байланысты 

емес. Сонымен қатар одан шығатын іс-әрекет үшін қажетті шара қолдану 

жеткіліксіз.Ол өз мәнінің әрекетін басқарады және жүрек күшіндегі оның 

әрекетінің басы болып табылатын оған сай шара қолданылады.(9-бет) 

           Басқа күштерге келер болсақ, онда оны бірыңғай, біркелкі қылып алып, 

сосын оны пайдаланады. Оның жылылыққа деген мөлшерінің әрекеті 

жүректегі күшке байланысты екені түсінікті. Сондықтан жүректен басқа 

мүшелердің күші жүректегі күшке байланысты болады. Өз әрекетіне 

байланысты қандай күш болса да қандай да бір басқа күштің әрекетіне 

байланысты болады. Өз әрекетіне байланысты қандай күш болса да қандай да 

бір басқа күштің әрекетіне байланысты болып, осы күшке қызмет етеді, ал 

соңғысы басты сапасы ретінде алға шығады. Жүректен басқа барлық 

мүшелерде қоректенуші күш оларды азыққа айналдырып, мүшелердің жылуға 

қажетті мөлшерін қосатын күшке қызмет етеді.Соңғы негізгі қоректенуші күш 
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болып табылады. Ендеше, жүрек өз субстанциясы бойынша қалай қоректенсе 

сол мөлшерде негізгі мүше болады.                                                                                                                       

          Біздің мақсатымыз Гален мен Аристотельдің адам мүшелеріне қатысты 

зерттеулері қандай мақсатта жазылғанын ашып көрсету, оларды қабылдау 

жолдары арқылы тану мүмкіндігі қандай екендігін, [сонымен бірге] адам 

мүшесінде болып жатқан жағдайларды логикалық ойлау арқылы тану 

мүмкіндігі қандай екенін көрсету; адам денесінің толықтай және әрбір 

мүшесіне тән ауру түрлерін [анықтау]. 

          Гален мен Аристотельдің көзқарастары әртүрлі мақсатты көздемегенмен 

дәрігер мен табиғат зерттеушісінің көзқарасымен сәйкес келеді.Галеннің 

[әдісі] мен мақсаты таза медициналық.Аристотельдің [мақсаты ] –табиғат 

зерттеушісінің әдісі , ал мақсаты – пікірінің жетілгендігі , бірақ олардың екеуі 

де мұны өнер ретінде қарастырады. (4-бет) 

          Адам жануарлардың бір түрі болғандықтан Аристотель адам тәні мен 

оның мүшелерін зерттейді. Жануарлар мен оның түрлері жайлы ғылым 

жаратылыстану ғылымының бір бөлігі. Жануарлар қоректенетін және 

сезінетін субстанция. Аристотель жануарларды денелі субстанция деп 

түсіндіреді , ал денелілерді кейде жәй дене деп атайды; дене дегенде оның 

ұзындығын, көлемін, тереңдігін айтады. (9-бет)  

           Денедегі әрбір мүшенің өмір сүру мақсаты оның болмысының 

себептерінің бірі болып табылады. Табиғат зерттеуші әрбір дене мүшесін 

танып білуі керек, бірақ ол басқа дене мүшелерін тану үшін бұдан еш пайда 

көрмейді Осы жолмен ол теориялық білімге, яғни жаратылыстануды 

меңгеруде табысқа жетеді. (10-бет) 

           Ары қарай, дене мүшелерінің жаратылу мақсаты бізге осы мүшелердің 

субстанциясы, материясы, формасы туралы түсінік берсе, онда заттардың 

мақсаты оның ең негізгі себебі болады,бұл кезде оның басқа себептері тек осы 

мақсаттар үшін ғана қолданылады.Соңғы себептер басқа себептердің болу 

себебі болып табылады. 

          Сондықтан табиғи зерттеуші адам мен жануардың әрбір мүшесінің 

тіршілік ету мақсатын танып –білуі керек. Табиғат зерттеушінің мақсаты да 

осы, яғни, жануарлардың әр түрінің, мысалы, жылқы, піл немесе шегіртке, 

масса сияқты қаншалықты кішкентай болса да шыбын-шіркейлердің әрбір 

мүшесінің тіршілік ету функциясын жақсылап білу. 

          Табиғат зерттеушінің қол жеткізген жетістігі әрбір табиғат денесінің 

тіршілік ету мақсатын танудан тұрады. Мұны Аристотельдің «Жан туралы» 

кітабы мен басқа да еңбектерінде айтылып кеткен теориялық ғылымнан 

шығарып, қорытындылауға болады. (13-бет) 

           Ары қарай, жаратылыстану өсімдіктерді, оның түрлерін бөліп-бөліп 

зерттейді, сонымен бірге минералды заттардың субстанциясын,болмысын 

мәнін, акциденциясын, әрқайсысының себеп-салдарын және бұл жануарларда 

қалай болатынын анықтайды.Бұл жерде табиғат зерттеуші теориялық 

философия мен оның мәнін тұсіну жолында үлкен жетістікке жетеді. (14-бет)  
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           Тура сол сияқты дәрігер де адамның әрбір мүшесін зерттеп,олардың 

қызметін, аурудың түрлерін, пайда болу себептерін, акциденциясын адам 

денесінде болатын өзгерістер арқылы тексеріп,кейбір қан тамырларын 

зақымдайтын, сулы не құрғақ бөлінулердің негізінде болатын өзгерістерді 

анықтайды. 

          Дәрігердің көздеген мақсаты табиғат зерттеушіден басқа.Өйткені 

медицина практикалық өнердің бір түрі,  ал әр өнердің іске асыратын нысаны, 

қол жеткізуге тырысатын мақсаты бар. Әрбір практикалық өнер өз іс-әрекеті 

мен қол жеткізуге тырысқан мақсаттарына бағытталған өз нысандарын тани 

отырып, жетістікке жетеді. Сонымен бірге олардың іс-әрекеті аспаптарды 

тануға бақытталады, себебі олардың іс-әрекеті тек аспаптар арқылы іске 

асады. Осылардың бәрі медицинаға да керек. (15-бет) 

         Медицина өнерінің нысаны ретінде адам мен оның дене мүшелері қызмет 

етеді. Адамның денесі мен оның мүшелерін қараудағы дәрігердің мақсаты 

оларды қандай да бір аурудан сақтау және деніне саулық тілеу. 

         Медициналық іс-әрекет кімде-кім өз денсаулығын күте білсе, соны 

қолдауға және ауырып қалғандарға денсаулығын қайтаруға бағытталған.Бұл іс 

–әрекет тек дене мүшелерінің арқасында ғана іске асады. 

         Медицина әрбір дене мүшесінің қызметін танып, дәрігер мен дәрігерлік 

өнердің көзқарасы бойыншы әр мүше өз қызметін қаншалықты орындап 

тұрғанын анықтағанда ғана аурудың түрін, денінің саулығын көрсетіп бере 

алады. Сондықтан дәрігер адамның әрбір мүшесін жақсы білу керек. Ол дене 

мүшелерінің табиғатына сай қызметін анық білуі керек.Ол дене мүшелерінің 

табиғатына сай қызметін анық білуі керек.Бұл мына жағдайға байланысты 

туған: оған денедегі [...] аурудың себебін жиі жоюға тура келеді .Аурудың 

көптеген себептері мен акциденциясы денеде қандай да бір аурудың бар екенін 

көрсететін, не ауруды емдеу мақсатында дене мүшесінде аурудың қай түрі бар 

екенін табу үшін ауру түрлерінің арасындағы айырмашылықты көрсететінін 

дәлелдеу арқылы анықталуы мүмкін.Қуықтағы бөлінетін іріңдерді 

бақылаудағы өзгерістер кейбір дене мүшелеріндегі аурудың кейбір түрлерінің 

себептерін тудырады. (16-бет) 

          [Дәрігер] сонымен бірге өзінің жұмыс құралдарын: оның ішіндегі 

тағамды, жай, күрделі дәрілерді, скальпель және басқа да заттарды оқып-

үйренуі тиіс. Малдан, өсімдіктен, минералдан алынатын тағамдар болады, сол 

үшін оған малдың көптеген түрлері мен мүшелерін, көптеген өсімдіктер мен 

олардың түрлерін, көптеген минералды денелерді зерттеу қажет, бірақ бұл 

жерде ол табиғат зерттеушінің көзқарасымен емес, қандай құралдар арқылы 

адам денсаулығын көтеруге болатынын анықтауы керек. Сонымен бірге аспаз 

бен наубайшының өз мақсаттарына жету мақсатында от пен судың қасиетін 

қарастырмайтыны сияқты ол да ауруды жоюға және денсаулықтың жақсы 

болуына көмектесетін дәрілік заттарға айналу қасиеті мен сапасын зерттеуге 

[міндетті емес].(7 -  бет) 
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          [«Жануарлар жайында»] деген кітабында Аристотель жануарлардың 

түрлерін екі тәсілмен екіге бөліп тану керектігін анықтады. Бірінші бөлімде ол 

бақылау, тәжірибе арқылы, сезімдік қабылдау, яғни пайымдауды қажет 

етпейтін  тану жолдарын көрсетті.  Бұл жайында ол «Жануарлар жайында» 

кітабының басынан бастап оныншы пікірінің соңына дейін сөз қылады. 

(24 – бет)  

        Жануарлар жайлы кітабының ХІІ,ХІІІ, ХІҮ бөлімдерінде Аристотель 

жануарлардың әр түрінде қарастырылған әртекті және біртекті мүшелердің 

әрқайсысының тіршілігіне байланысты қызметін белгілейді.  

         Қорыта келе Аристотель ойынша жаратылыстану ғылымы әрбір табиғи 

заттың мәнін түсіндіреді, материяны, форманы, заттың өмір сүру болмысы мен 

мақсатын тудыру үшін әрекет ету себебін танытады, сондай – ақ жеке белгісін 

анықтайды. Бұл себептердің бірі заттың болмысы – бұл материя және әрекет 

етуші себеп: басқалары - зат ненің арқасында бар болса, онда оның болғаны – 

бұл форма, үшінші – заттың болмысы не үшін болады – бұл болмыстың 

мақсаты.  

         Жаратылыстану ғылымы теориялық танымның бір бөлігі болғандықтан 

оның жеткен жетістіктері теориялық  жетістіктің бір бөлігі болып табылады, 

ал бұл адамға аямай берілген рухтың шегіне жеткен соңғы жетістігі. Оның 

мақсаты – сол, не басқа қасиетке, жағдайға не сапаға не мәнді түсіндіру емес, 

оларды рухани игілікке айналдырып, соның арқасында жетістікке жеткізетін 

рух жасау. Рухани кемелділікке келу өте жақсы, мысалға кемелділіктің сауда 

өнеріне келу, себебі сауданың субстанциясы: ағаш, ағаштың түрлері – және 

ағашқа тән акциденциялары бар. Біз оны рухани кемелділікке жеткізуге 

тырыспаймыз. Сауданың мақсаты әрекет ету және осы әрекеттің арқасында 

ағаш қандай – да бір сапаға ие болады – оның түпкі мақсаты осында. 

          Елімізде ең басты құндылық – адам болғандықтан, адам өмірінің мәні 

мықты да салауатты денсаулықта. Сол себепті бүгінде өз алдына жеке арна 

болуға сұранып-ақ тұрған нақ осы – медицина саласы. Бүгінгі ғасыр ғылым 

мен техниканың, цифрлық технологияның заманы болғандықтан медицина да 

сол көштен қалмай халыққа лайықты қызмет көрсетуі шарт.  

Фараби музыканттар сияқты ақындарды, поэзия өнерін қууышыларды 

да талантына, арқалылығына, логикалық қисынды, тұжырымды, үйлестікті 

сақтау - сақтамауына байланысты үш топқа бөледі. Ол бұл туралы былай деп 

жазады: "Ақындарды үш топқа бөлген абзал. Біріншісіне табиғи дарыны 

өлеңді жазып, келісті оқуға қабілеті барлар жатады, олар поэзияның көптеген 

түрінде, не қайсыбір жеке түрінде бейнелілікке, тамаша теңеулер құруға 

керемет бейім тұрады. Бұл ақындар қандай болғанда да өлең өнерінің сын-

сипатымен онша таныс емес, тек аса алғырлығы мен бейімділігі арқасында 

жырлары ұшқыр, жүрекке жылы тиіп жатады. Бұл ақындардың туындылары 

мүлде кемеліне келмегендіктен һәм өнерден берік қоныс теппегендіктен, шын 
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мәніндегі екі ой қорытындысынан үшінші қорытынды тудыратындар 

қатарына жатпайды... 

Екінші топтағы ақындар - өлең өнерімен толық таныс: қай тәсілді 

таңдамасын олар қағиданың да, бейнелеу құралының да қайсысына болсада 

жетік келеді. Бұндайларды екі қорытындыдан үшінші қорытынды жасайтын 

ақындар сапына толық жатқызуға болады. 

Үшіншілерінің қатарына алғашқы екі топтағының шығармаларына 

еліктейтіндер жатады. Олар әлгілердің бейнелеу мен теңеудегі ізденістерін 

дамытып отырса да, поэзияның қағидаларына онша қанық емес". 

Фарабидің өлеңдерін логикалық арқауы мен көркемдік өрнегінің өзара 

сай келіп, қиюын тауып жатуы туралы бұл қағидалары мың жыл өтіп барып 

Абайдың поэтикалық принциптерінен де бой керсетеді. 

   ХХ ғасырдың екінші жартысынан бері қарай Қазақстан ғалымдары да ұлы 

ұстаздың бай мұрасын жинап, зерттеп тануға өз үлестерін қоса бастады. Қазір 

Қазақстан Ғылым академиясының кітапханасында Әл-Фарабидің елу шақты 

еңбегі бар. Олардың ішінде басқа тілге аударылмаған, ғалымдар арасында осы 

күнге дейін белгісіз болып келген: «Алмагеске түсініктеме», « Геометриялық 

сызықтар жасаудың әдістері», «Астрология», «Китаб әл мусики әл кабир» 

секілді әрқайсысы бір бір ғылымның шыңын көрсететін аса ірі туындылары 

бар. Мұның сыртында соңғы жылдары Қазақстанның Иранда алғашқы 

Төтенше және Өкілетті елшісі болған ғалым Мырзатай Жолдасбеков тауып 

әкеліп, Алматыдағы Әл-Фараби атындағы ұлттық университеттің 

кітапханасына тапсырған Әл-Фарабидің қолжазбалары өз алдына бір пара 

қазына. Олардың көшірмесі (он үш қолжазба) бүгінде Еуразия ұлттық 

университетінің Отырар кітапханасында сақтаулы. Өмірінің соңына қарай Әл-

Фараби Мысыр, Шам, Халеб қалаларында болып, ақырында Шам шахарында 

келіп, сонда тұрақтайды. Осында қайтыс болады. Оның денесі Шам 

шахарының Кіші қақпа (Баб ас Сағир) жағындағы зиратқа қойылады. Әл-

Фарабидің ісін жалғастырған, ғылымға берілген шәкірттері көп болған. 

Олардың ішінен, ең алдымен, Орта Азияның ұлы ғалымы Әбу Әли ибн 

Синаның (Авиценна) есімін атауға болады. Кейінгі кездегі шығыс ғалымдары 

оларды бөліп жармай «Қос Фараби» деп те атайды. Сондай ақ еңбектері ұлы 

ұстаз еңбектерімен сабақтасып жатқан ұлы ғалымдар Беруни, Бозжани, Омар 

Һайямдар да өздерін Әл- Фарабидің шәкірттеріміз деп есептеген. 

 

Аңдатпа 

Әбу Насыр Әл-Фараби – есімі дүние жүзіне мәлім тарих перзенттерінің 

бірі және бірегейі. Оның ғылыми және мәдени мұралары ғасырлар бойы 

ардақталып, ұрпақтан-ұрпаққа жетіп келе жатыр. Бұл ғылыми жұмыста Әбу 

Насыр Әл-Фарабидің өмірі мен биология пәнін дамытуға  қосқан үлесі туралы 

қарастырылған. Ғылыми жұмыстың мақсаты –  тұңғыш Елбасының «Ұлы 

даланың жеті қыры» мақаласын насихаттай отырып, Әбу Насыр Әл-Фарабидің 
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мұрасын, тарихи тұлғасын дәріптеу. Жоба жастардың жаратылыстануға  

(биология) деген құлшынысын арттырып, патриоттық сезімі мен азаматтық 

жауапкершілігін арттыруға жол ашуға бағытталған. 

 

Аннотация 

          Имя Абу Насыр Аль Фараби  известно всему  миру как один из великих  

историков. Его научное и культурное наследие веками ценятся из поколения в 

поколение. Здесь рассматривается большая заслуга при изучении жизни 

Фараби и развитии предмета биологии.  

         Цель научной работы – пропаганда статьи первого Президента «Семь 

стороны Великой степи». Прославлять его как человек исторической 

наследии. Проект направлен на возбуждение интереса молодежи и к 

естествознанию, (биология) патриотические чувства и гражданской 

ответственности.  

Түйінді сөз: жаратылыстану, жүрек, тамыр, дене, мүшелер, медицина, жануар, 

өсімдік 

Ключевые слова: естествознание, сердце, сосуд, тело, члены, медицина, 

животное, растение. 
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Әл-Фараби трактаттарындағы жаратылыстану ғылымдарының 

мәселелері 

 

                                          Дүйсембекова Гүлшара 

                                       Төлеби ауданы,  № 3 П.Тәжібаева атындағы мектеп 

 

Құрметті Президентіміз Қ.Тоқаев 2019 жылындағы 2 қыркүйектегі 

Жолдауында «Ендігі жылы бәріміз әл-Фарабидің 1150 жылдық, Абай 

Құнанбайұлының 175 жылдық мерей тойларын атап өтеміз. Мерейтой 

барысында ысырапшылдыққа жол бермей, ғұлама тұлғаларымыздың 

еңбектерін халық арасында дәріптеуіміз керек... Ел өміріндегі осындай елеулі 

оқиғаларға жас ұрпақты нағыз отаншылдыққа тәрбиелеуге жол ашады деп 

сенемін»,-деген болса, 2020 қаңтарда жарияланған «Абай және XXI ғасырдағы 

Қазақстан» атты мақаласында «Қазіргі өркениетті мемлекеттердің барлығы 

дерлік шоқтығы биік тарихи тұлғаларымен мақтана алады. Олардың 

қатарында саясаткерлер, мемлекет және қоғам қайраткерлері, қолбасшылар, 

ақын-жазушылар, өнер және мәдениет, ғылым майталмандары бар. Қазақ 

жұрты да біртуар перзенттерден кенде емес» деген болатын.  

Солардың бірі – жерлесіміз Әбу-Насыр әл-Фараби болатын. Әл-

Фарабидің өмірі мен шығармашылығы көптеген ғалымдардың назарына орта 

ғасырдан бастап іліне бастады. Әл-Фараби ілімін үйренген ғалымдар Батыс 

Еуропада көп болды. Бұл туралы толық мәліметті профессор Әбсаттар қажы 

Дербісәлінің Егемен Қазақстан газетінде жарияланған «Фарабитанудың 

қайнар бастауларынан» аламыз [1,4] 

Бұл мақалада Әл-Фараби шығармашылығын зерттеген неміс, араб, 

америка, орыст т.б көптеген Еуропалық ғалымдардың еңбектеріне талдау 

жасалады. Мақалада Фарабитануға үлес қосқан Ә.Марғұлан, А.Машанов, 

Ғ.Сапарғалиев, Ә.Дербісәлі, А.Иванов, А.Тәукелов, Г.Қоянбаева тағы басқа 

ғалымдардың есімдері орынды аталады. Профессор Ә.Дербісәлі осы 

мақаласында Фарабитануға байланысты Қ.Сәтбаев пен Ш.Есенов есімдерін 

ерекше атау керектігін өте орынды ескертеді. [1,4] 

Әбу-Насыр әл-Фарабидің жеке басының өмір жолы туралы мәліметтер 

өте аз. Ол өзі түркі тайпасының дәулетті бір отбасынан шыққаны мәлім. Бұған 

дәлел-оның толық аты-жөнінде «Тархан» деген терминнің болуы. Ол 870 

жылы Отырар қаласында туған. Ізденуге, ілім-білімге құмарлық оны 

саяхатшылыққа итерді. Ол өз заманындағы көптеген мәдениет орталықтары 

Хорасанда, Бағдатда, Домаскде, Каирде болды. 
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«Екінші Аристотель» атанған Әбу-Насыр әл-Фараби әлемге әйгілі 

ойшыл,философ, астраном, математик, физик, әрі музыка мен педагогика 

саласын терен зерделеген ғалым. 

Әл-Фараби бірінші кезекте ұстаз. «Әл-Фарабидің XI ғасырдың 40-

жылдарында ұсынған оқыту әдістері, принциптері XXI ғасырдағы ғылыми 

педагогиканың жүйесінде көрініс тауып отыр», -деп жазды. Гүлсезім 

Ғабиденқызы өзінің «Өркендеріміз Әл-Фараби өнегесімен өссе»... деген 

мақаласында [2,3]. 

Академик Ғарифулла Есім «Ғұлама Әбу-Насыр әл-Фараби» деген 

мақаласында Әл-Фарабидің білім саласын 6 топқа жүйелегенін көрсетеді. 

5-тобы Табиғат туралы ғылым. Табиғатта төрт қасиет бар: от,су,ауа,жер. 

Соларға байланысты су дымқыл және құрғақ субстанциялар, акциденциялар 

көріне бастайды. Соған байланысты сегіз бөлімнен тұратын ғылымдардың 

жүйесі бар. Медицина, физика, навигация, агромәдениет, алхимия... Бұлар 

жаратылыстану ғылымдар жүйесін құрайды [3,5]. 

Профессор Ғ.Есімнің осы мақаласының көпшілік қауымға аса қызықты 

әрі құнды жағы метафизика, физика, математика, биология ғылымдары туралы 

Аристотель, Эйнштейн, әл-Фараби пікірлеріне талдау жасауы. 

Әл-Фараби: «Метафизика» деген ғылым бар, ол құдіретті ғылым» дейді. 

Метафизика деген физикадан кейінгі деген сөз. Аристотель «Метафизика» 

деген еңбек жазған. Дүние жүзіндегі барлық нәрсені түсіндіруші-физика. 

Альберт Эйнштейн: «физика астрономияның қарындасы еді, енді физиканың 

қарындасы биология »- дейді. Биология- тірі жүйелер физикасы. Физикадан 

асқан ғылым. Физикаға қажетті бір ғылым бар. Ол- математика. 

Математикасыз физиканы түсіндіре алмайсыз. Мысалы, кварк. Ол көрінбейді. 

Оны тек математикалық жолмен бар деп отырмыз. Оны математикалық 

жолмен ғана табуға болады. Математикасыз физика ешқашан алға баса 

алмайды. Математика қызмет етуші ғылым. Санда әл-Фараби «метафизикадан 

кейін ғылым жоқ» -дейді. «Метафизика»деп отырғаны ол-пәлсапа-дейді [3,5]. 

Бұндай пікірді Ауданбек Көбесов «Әл-Фараби ашылмаған әлемі» деген 

еңбегінде келтірген болатын [4,22-26]. 

Әл-Фараби өзінің «Ғылымдардың шығуы туралы» трактатында 

субстанция мен акциденцияны тану,білу- ғылымдардың шығатын бұлағы 

дейді. Және оларға төмендегідей түсінік береді: Субстанция- заттың, нәрсенің 

өзгермейтін мәні,мазмұны, ол қозғалыста, бірлікте оны ақылмен тануға 

болады. Акциденция субстанцияның түрліше көрінісі. Бұдан кейін әл-Фараби 

субстанция мен акциденцияның қалай шыққанын, дамығанын баяндайды. 

Әл-Фараби трактаттарында жаратылыстану ғылымының шығу 

себептеріне тоқталады «Субстанция кейде қызарып, кейде бозаратын, кейде 

ұзаратын, кейде қысқаратын, кейде ұлғайатын, кейде кішірейетін, кейде 

туатын, кейде өлетін, кейде ауыратын, кейде сауығатын болғандықтан, 

осылардың барлығын түсіндіретін ғылым қажет болды. Бұл табиғат туралы, 

яғни әрекеттер мен құбылыстар туралы ғылым» [5,25]. 
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Әл-Фараби осы ғылымдарды оқып үйрену жолдарын көрсетеді. Қай 

ғылым болмасын қоғамның мүддесін көздеп, мұқтаждығын өтейді дейді 

ғалым. 

Әл-Фараби  жаратылыстану – табиғат туралы, оның негізгі принциптері 

мен бөліктері жайлы табиғи денелерге тән акциденциялар туралы, олардың 

өзара қатысы мен әсері жайлы ғылым дейді. 

Әл-Фараби қарапайым және құрамды денелерін негіздерін білу, бүкіл 

табиғатқа ортақ мәселелерді қарастыру, денелердің түзілу тәсілін білу, 

минералдардың зерттеу, өсімдік және хайуанаттарды тағы басқа зерттеуде 

жаратылыстану ғылымын сегіз топқа бөліп қарайды [4,44]. 

Әл-Фараби метофизиканы үш тарауға бөліп қарастырады. Әл-Фарабидің 

көп еңбектері физикаға арналған А.Көбесов «Әл-Фарабидің медицина, 

биология ғылымдарымен шұғылданып, оның теориялық мәселелеріне көп мән 

берген. Бірақ олардың басым көпшілігі әлі аударылмай, зерттелмей жатыр» -

дейді [4,58]. 

Аристотель мен Фарабидің теория мен практиканың арақатысы жөніндегі 

көзқарастары бірдей. Олардың айтуы бойынша білу тәжірибеге негізделеді. 

Әбу ибн- Сина Фарабидің методологиялық нұсқауларына сүйеніп, медицинада 

жаңалықтар ашты. 

Әл-Фараби медицина- ақиқат негіздерінің өнері, бұл адам денесінің және 

оның мүшелерінің саулығын сақтауға бағытталған дейді. 

Табиғаттану өнері- теориялық өнер, бұл табиғи денелерде және оларға тән 

дербес, жеке белгілерді айқын да анық білуді қамтамассыз етеді, деп келтіреді 

Фараби. 

Әл-Фарабидің тағы бір тарктаты жануарларға арналған. Оның толық аты 

«Жануарлардың дене мүшелері, олардың қызметтері мен мүмкіндіктері 

туралы» деп аталады. Жануарлардың дене мүшесінде айрықша күш және 

табиғи жылу болады- дейді. Осылардың арқасында дененің бөліктері 

дамылсыз бірігіп, қосылып отырады. Табиғи жылу әрбір мүшеге қажетті. 

Әл-Фараби анатомиялық трактаттарында жүрек құрылысына, оның 

қызметіне айрықша тоқталады. «Жүрек соғып тұрған және жүректен басқа 

бөліктерге дәрмен жеткізуші тамырлар бойында орналасқан нәрлі жел бастау 

ашатын орын болады. Өйткені жүрек етінде оған сай үлкен жылу болады, ал 

оның қуыстарында нәрлі жел орналасады. Бұл нәрлі жел жүрек жылуының 

қызынып, одан күшті от алып жалынға ұқсайды да, соғып тұрған тамырлар 

арқылы ағып, басқа мүшелерге жүрек жылуын жеткізеді дейді.» [5,210].

 А.Көбесов Фарабидің «Нәрлі жел деп отырғаны» қазіргі ғылымдағы қан 

ұғымына балама деп қарауға болады. Бұл да тауып айтылған керемет жаңалық-

деп келтіреді [4,64]. 

Әл-Фараби бауырдың қызметін толық бағалайды. Бірақ ол жүрекке 

бағынышты, тәуелді, одан нәр алатын ағза. Оны былай деп келтіреді «Жүрек 

бастаушы басшы орын. Бауыр екі түрлі әрекетте болады. Бірі –асқорыту, 
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екіншісі-өзіне тән қорек дайындау. Бұл екі әрекет жүрек дайындап берген 

жылу арқылы іске асады» [5,116]. 

Әл-Фараби трактаттарында қоғамның пайда болу себептерін, қоғамның 

типтерін және бұл қоғамдардың өмірге қабілеттілігін бағалау сияқты 

мәселелерді қозғайды. «Бақыт жолын сілтеу» трактатына логикаға қатысты 

мәселелер мен ғылымдар классификациясына қатысты мәселелер де енген 

[5,127]. 

Әл-Фарабидің трактаттарының бірқатары адамның ішкі құрылысының 

қызметтеріне арналған. «Қарын мен ішектер де басты қызмет болады. Бірақ 

олардың жұмысы негізінен түскен тағамдарды қорытумен шектеледі. Мұнда 

соңғы жану нәтижесінде болатын жалынды байқағандай боласын. Ол қазан 

қайнатып соғып тұрған тамырлар арқылы жүректен дене мүшелеріне нәрлі 

жел айдайды. Бірінші-ас қорыту қарын мен ішектерге, ал екіншісі- бауыр мен 

еттен жүреді»- дейді. 

Әл-Фараби дене мүшелерінің жұмыстары бірін-бірі толықтырып, жалпы 

денсаулықты қамтамассыз етеді,- дейді. 

Әл-Фарабидің химия туралы трактаттары өте қызықты баяндалады. 

Арабтар химия деген терминді өзінің тілінің заңы бойынша алхимия деп 

атаған. Бұл термин XVI ғасырға дейін қолданып келген. Алхимияның 

мақсаты- жаман металдарды алтынға айналдыратын тас табу немесе адамға 

мәңгі өмір берерліктей «Өмір өзені» жасау болған. 

Әл-Фараби «Алхимия өнерінің қажеттілігі туралы» деген трактат жазған. 

Ғалым трактатында мен бұл өнердің қажеттілігін ескеріп және мұның қандай 

жолмен дәлелденетінің, оны оқып үйренушілердің қателерінің себептерін 

ашып беруді көздедім. Фараби бұл өнерді үйренушілердің қателерін екі топқа 

бөліп қарайды. Фараби алхимияны жаратылстану ғылымдарының жаңа бір 

саласы деп санайды.  

Әл-Фарабидің алхимия, химия туралы дұрыс көз қарасы, қағидасы кейінгі 

ғасырларда ибн Сина, Омар Хайям, Леонардо да Винчи тағы басқа 

оқымыстылар тарапынан қолдау тапқан. Әл-Фараби адамның өз ожданы 

алдында адал, шыншыл болуы, адам өзіне-өзі ізгі болуынан ғана тұрады-деп 

түсіндіреді. 

Әл-Фараби, әсіресе, Аристотелдің комендаторы «Түсіндірушісі» ретінде 

белгілі. Арабтар Фарабидің осы қызметіне байланысты арабтар оны «Екінші 

ұстаз» яғни бірінші ұстаз Аристотелдің ізбасары деп атайды.Әл-Фараби 

ғылымының барлық саласына трактаттар жазған. Әл-Фараби туралы дүние 

жүзінің ғалымдары орта ғасырдан бері мыңдаған жылдардан бері еңбек жазып 

келеді. Әлі де талай ғасырлар бойы әл-Фараби туралы ғылыми еңбектердің 

жазылатыны анық. Себебі әл-Фарабидің ойлары ғасырдан ғасырға өткен 

сайын құндылығы артып келеді.  

Әл-Фарабидің трактаттары ғылымның барлық саласын қамтиды. Ондағы 

айтылған теориялық пікірлер талай ғасыр жетіп артады.Әл-Фарабидің 

данышпандығы да даналығы да осында жатыр. Ғалымның пікірлері ғылымның 
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барлық саласы үшін жол жоба болып есептелетініне айдан анық көзіміз жетіп 

отыр.Әл-Фарабиді зерттеу ғасырлар бойы жалғаса беретіне күмән жоқ.       

 

Аннотация 

В этой статье рассматривается содержание и научные открытия трактатов 

Аль-Фараби и их роль в развитии естественных наук в целом. Аль-Фараби в 

своих трактатах развивает идеи Платона и Аристотеля о естественных науках. 

В статье также уделяется внимание мыслям казахских ученых об Аль-Фараби. 

 

Аңдатпа 
Мақалада әл-Фараби трактаттарының мазмұны мен ғылыми 

жаңалықтары баяндалады. Олардың жаратылыстану ғылымдарына қосқан 

рөлі көрсетіледі. Әл-Фараби трактаттарында Платон мен Аристотельдің 

жаратылыстану ғылымдары жөніндегі идеялар айтылады. Сондай-ақ мақалада 

әл-Фараби туралы қазақ ғалымдарының ой-пікірлері келтіріледі. 

 

Түйінді сөздер 

Трактат, тархан, метафизика, субстанция, акциденция, навигация, 

агромәдениет. 
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5. Әл-Фараби. Әлеуметтік -этикалық трактаттар Алматы 1975 жыл 

                

 
 

Әбу Насыр әл-Фарабидің жаратылыстану пәніндерін дамытуға қосқан   үлесі 

 

                                                                   Жүсіпәлиева Амина Уалиханқызы 

                       М.Әуезов атындағы жалпы орта мектебі, Отырар ауданы  

 

       Қасиетті қазақ даласы талай ұлы ғұламаларды дүниеге алып келді. Қазақ 

топырағының көкірегі ояу, көзі ашық, ойшыл азаматтары бүкіл шығыс араб-

парсы мәдениетін меңгеріп, өз шығармаларын көпке ортақ тілде жаза біліп, 

кейінгі ұрпақтарына мұра етіп қалдыра білді. Олардың ішінде аты әлемге 

жайылғандары да аз емес. Солардың бірі — бәрімізге танымал ұлы жерлесіміз                                                                                                                                             

Әбу Насыр әл-Фараби түрік тайпасының дәулетті бір ортасынан шыққаны 
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бізге мәлім, бұған дәлел оның толық аты жөнінде “Тархан” деген атаудың 

болуы. Әл-Фараби 870 жылы Сыр бойындағы Арыс өзені Сырға барып құятын 

өңірдегі, Фараб қаласында дүниеге келді. Фарабидің толық аты-жөні Әбу-

Насыр Мұхаммед Иби Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан Әл-Фараби, яғни әкесі 

Ұзлағ, арғы атасы Тархан. Туған жері қазақтың ежелгі қаласы Отырарды 

арабтар Барба-Фараб деп атап кеткен, осыдан барып ол Әбу Насыр Фараби, 

яғни Фарабтан шыққан Әбунасыр атанған. Бұл қаланың орны қазіргі Отырар  

ауданы, Түркістан  облысының территориясында. Әбу Насыр бала күнінен 

ғылымға үйір болып өсті, оның бақытына қарай сол заманда Отырарда аса бай 

кітапхана бар еді. Әл-Фараби парсы, грек тілдерін үйренеді, осы тілде ғылыми 

трактаттар оқиды. Фараб пен Бұқарада бастапқы білім алған соң әл-Фараби өз 

білімін жетілдіру мақсатында Бағдатқа аттанады. Фарабидің 

дүниетанымының қалыптасуына Мерв мектебінің ғылыми дәстүрлері мен 

философиялық бағдарлары өз әсерін қалдырды. Бағдадта әл-Фараби ғылым 

мен әртүрлі пәндерді оқиды. Білімге деген құштарлығының арқасында әл-

Фараби сол уақыттағы ғылым мен білімнің ордасы саналған Дамаск, Халеб, 

Каир, Шаш, Самарқан, Бұхара, Мерв, Нишапур, Рей, Хамадан қалаларында да 

болып, білімін үнемі жетілдірумен болды. Сол қалаларда оқыды, еңбек етті. 

Шығыстың осы шаһарларында ол өз дәуірінің ең көрнекті ғалымдарымен, 

көркем сөз деректерімен танысады. Олардан тәлім-тәрбие алады.                                                                                                                                            

Әбу Насыр Әл-Фараби (араб.: أبو نصر محمد الفارابي ) Əбу Насыр Мұхаммад ибн 

Мұхаммад Тархан ибн Узлағ әл-Фараби ат-Турки (870 - 950 ж. ш.) - әлемге 

әйгілі ойшыл, философ, социолог, математик, физик, астроном, ботаник,линг

вист, логика, музыка зерттеушісі. 

   Әбу Насыр әл-Фарабидің жаратылыстануды дамытуға қосқан үлесі. 

        Жаратылыстану өнері-табиғат денелері мен оларға тән 

акциденциялардың көмегі арқылы нағыз білімге жеткізетін теориялық өнер. 

Фараби химия, медицина, география, минерология т.б. жаратылыстану 

ғылымдары бойынша да шығармалар жазған: “Алхимия өнерінің қажеттігі 

туралы” атты трактатында өз тұсындағы алхимиялық білімдерді талдап, 

алхимияның жалған қабыршағынан ғылыми дәнін бөліп алып, оны белгілі бір 

зерттеу пәні бар жаратылыстану ғылымының бір саласы ретінде қарастырады. 

Әбу Насыр Әл-Фараби медицина саласында “Адам ағзалары жөніндегі 

Аристотельмен алшақтығы жөнінде Галенге қарсы жазылған трактат]]”, 

“Жануарлар ағзалары”, “Темперамент туралы” т.б. еңбектер жазған, онда 

негізінен медицинаның теория мәселелерімен айналысып, медицина өнерінің 

пәнін, міндет-мақсатын анықтап беруге тырысады. Әбу Наср Әл-

Фарабидің философия және натурфилософия еңбектеріндежаратылыстануды

ң көптеген мәселелеріне тоқталады. Жаратылыстану саласында жазған 

трактаттары да, бұл салаға қосқан жаңалықтары да қыруар. Әл-Фарабидің 

еңбектері күні бүгінге дейін өз мән-маңызын жоғалтқан жоқ. Әл-Фарабидің 

мемлекет, ел басқару жөніндегі тұжырымдары, әлеуметтік-этикалық саяси 

көзқарастары бүгінгі қоғам үшін де айрықша маңызды. Оның еңбектері 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B9%D1%88%D1%8B%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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еуропалық Ренессанстың өрлеуіне үлкен ықпал етті. Әлі күнге дейін мәлім 

болып отыр. Ол, әсіресе, бұл ғылымдарды теориялық философиялық тұрғыда 

негіздеуге көп күш жұмсаған. 

     Фарабидің физика және жалпы жаратылыстану бойынша еңбектері белгілі. 

Жалпы физикалық және табиғи құбылыстарда ол эксперимент қою 

қажеттілігін атап көрсетеді. Фараби тамаша дәрігер ретінде белгілі болды. 

Дәрігерлік қызметке байланысты, Фараби сол кездегі барлық медицина 

қызметкерлері сияқты, алхимия, ботаника, минералогиямен айналысты. Бұл 

ғылымдардың барлық салалары жаратылыстану ғылымдары құрамына кірді; 

Оның жаратылыстану, философия, астрономия, математика, медицина, 

логика, этика, метафизика, жағрафия, әдебиеттану, тіл білімі, музыка сияқты 

ғылым салаларынан 164 трактат жазғаны мәлім. Келтірілген еңбектер 

санының өзі Фарабиден бізге көп мұра қалғанын байқатады. Мың жылдан асса 

да осынша рухани мол дүниесінің қолдан қолға өтіп бізге аман жетуі 

Фарабидің ұлылығының, данышпан білімпаздығының тағы бір айғағы болса 

керек. Ендігі парыз осы еңбектердің барлығын жинап, екшеп-талдап ұрпақтар 

кәдесіне жарату болып отыр. Саяхатшы ретінде ол Қазақстан мен Орта 

Азияның, Таяу Шығыстың, Африканың көптеген мәдени және ғылыми 

орталықтарында болды. Ол Отырар, Талас, 13 Шаш, Самарқанд, Бұхара, Хиуа, 

Кабул, Бағдад, Дамаск қалаларында өмір сүріп, жұмыс істегендігі құжаттардан 

белгілі. Ол болған барлық елдер мен қалаларда Фараби жаратылыстануды 

үйренуші, географ және астроном ретінде өлкені зерттеумен, жердің 

координаттарын анықтаумен және т.б. айналысты. Жаратылыстану ғылымына 

Фараби үлкен мән берді.  Әбу Насыр әл-Фараби өз  заманындағы ғылымның 

барлық  салаларынан, әсіресе математика, физика, астрономия, 

жаратылыстану ғылымдарынан көп мұралар қалдырды. 

      Медицинаға қосқан үлесі. Фараби тамаша дәрігер ретінде де белгілі. 

Дәрігерлік қызметіне байланысты Фараби, сол замандағы басқа да дәрігерлер 

сияқты, алхимиямен, ботаникамен, минерологиямен айналысады. Әл Фараби 

өмір сүрген заманда  жаратылыстану ғылымының дамыған саласының  бірі 

медицина болды. Ғылымның бұл салаларының бәрі жаратылыстану құрамына 

кіретін. Жаратылыстануға Фараби басты мән берді. Ол, “қандай да бір 

педагогикалық ғылымға қарағанда, табиғат туралы ғылым әлдеқайда бай және 

кең көлемді болып келеді” деп жазды. Өзінің басқа бір еңбегінде 

“философияны оқып үйренуден бұрын табиғат туралы ғылымды игеру керек, 

өйткені бұл ғылым адамға барынша жақын, мәндері анық және оған түсінікті 

ғылым саласы” деп жазады.          

Фараби химия, медицина, география, минерология т.б.жаратылыстану 

ғылымдары бойынша да шығармалар жазған: “Алхимия өнерінің қажеттігі 

туралы” атты трактатында өз тұсындағы алхимиялық білімдерді талдап, 

алхимияның жалған қабыршағынан ғылыми дәнін бөліп алып, оны белгілі бір 

зерттеу пәні бар жаратылыстану ғылымының бір саласы ретінде қарастырады. 

Әбу Наср Әл-Фараби медицина саласында “Адам ағзалары жөніндегі 
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Аристотельмен алшақтығы жөнінде Галенге қарсы жазылған трактат”, 

“Жануарлар ағзалары”, “Темперамент туралы” т.б. еңбектер жазған, онда 

негізінен медицинаның теория мәселелерімен айналысып, медицина өнерінің 

пәнін, міндет-мақсатын анықтап беруге тырысады. Әбу Наср Әл-

Фарабидің философия және натурфилософия  жаратылыстанудың көптеген 

мәселелеріне тоқталады. Жаратылыстану саласында жазған трактаттары да, 

бұл салаға қосқан жаңалықтары да қыруар. Әл-Фарабидің еңбектері күні 

бүгінге дейін өз мән-маңызын жоғалтқан жоқ. Әл-Фарабидің мемлекет, ел 

басқару жөніндегі тұжырымдары, әлеуметтік-этикалық саяси көзқарастары 

бүгінгі қоғам үшін де айрықша маңызды. Оның еңбектері еуропалық 

Ренессанстың өрлеуіне үлкен ықпал етті. Әлі күнге дейін мәлім болып отыр. 

Ол, әсіресе, бұл ғылымдарды теориялық философиялық тұрғыда негіздеуге 

көп күш жұмсаған. 

       Әл-Фарабидің шығармашылық мұраларындағы медицина сауалдары 

бойынша шығармасы ғалымдарға осы ғылымның теориялық қайнар көзінің 

негізгі білімімен және оның тарихымен жете таныстығын көрсетеді. Оның 

дәрігерлік-философиялық ойлары тек соңғы жылдары ғана «Адам [тәнінің] 

мүшелері туралы» және «Галеннің Аристотельмен адам тәніндегі мүшелер 

жөніндегі оның келіспеушілігі туралы қарсылығы» трактаттарын орыс тіліне 

аудару және оқып-білуге байланысты ғалымдардың зерттеу тақырыбына 

айналды. Оның жаратылыстану, философия, астрономия, математика, 

медицина, логика, этика, метафизика, жағрафия, әдебиеттану, тіл білімі, 

музыка сияқты ғылым салаларынан 164 трактат жазғаны мәлім. Келтірілген 

еңбектер санының өзі Фарабиден бізге көп мұра қалғанын байқатады. Мың 

жылдан асса да осынша рухани мол дүниесінің қолдан қолға өтіп бізге аман 

жетуі Фарабидің ұлылығының, данышпан білімпаздығының тағы бір айғағы 

болса керек. Ендігі парыз осы еңбектердің барлығын жинап, екшеп-талдап 

ұрпақтар кәдесіне жарату болып отыр. 

       Адам мүшелері жайында. Біздің мақсатымыз Гален мен Аристотельдің 

адам мүшелеріне қатысты зерттеулері  қандай мақсатта жазылғанын ашып 

көрсету,оларды қабылдау  жолдары  арқылы тану мүмкіндігі қандай 

екендігін,адам дене мүшесінде  болып жатқан жағдайларды  логикалық  ойлау 

арқылы тану мүмкіндігі қандай екенін көрсету,адам денесінің толықтай және 

әрбір мүшесіне тән  ауру  түрлерін анықтау.  

      Медицина адам денсаулығын,оның әрбір мүшесін зерттейді,өйткені 

медицина адам ағзасы мен  оның әрбір мүшесінің  саулығын сақтауға себепкер 

болатын  ақиқат принциптерге сүйенетін өнер. 

      Табиғат зерттеуші белгілі бір жағдайда адам мүшесі жайлы  еш 

пайымдаусыз  ақ білуі мүмкін. Бұл жерде дене мүшелерін мұқият қарамай, 

бөлшектеп не сою арқылы  бірден  танылатыны  сөз болып отыр. Бұл жағдайда 

зерттеліп отырған мүшелер жайлы  дұрыс пікір жасау үшін,мүшелерді түгнл 

бақылауға алуға тырысады. 
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      Адам жануарлардың бір түрі болғандықтан Аристотель адам тәні мен оның 

мүшелерін зерттейді. Жануарлар мен оның түрлері жайлы ғылым 

жаратылыстану ғылымының бір бөлігі. Денедегі әрбір мүшенің өмір сүру 

мақсаты оның болмысының себептерінің бірі болып табылады. Табиғат 

зерттеуші әрбір дене мүшесін танып білуі керек, бірақ ол басқа дене мүшелерін 

тану үшін бұдан еш пайда көрмейді. Осы жолмен ол теориялық білімге, яғни 

жаратылыстануды меңгеруде табысқа жетеді. 

     Жануарлар мүшелері жайында. Жануарлардың әрбір дене мүшесінде 

ерекше күш пен табиғи жылылық бар. Солар арқылы дене бөлшектерінде 

үздіксіз бірігу жүзеге асады. Әрбір мүше үшін ерекше қоректенуші  күшті 

сіңіретін табиғи жылылық құралып, толығуға дейін жеткізіп, бойға таратады 

және оның бір бөлшегіне ұқсас басқа бөлшегін жасап, сонымен 

байланыстырады. Бұл «Метеорологиядағы» төртінші  пікірден, анатомиямен 

айналысқандардың  бірауызды пікірі мен бақылауынан және дәстүр бойынша 

пайдаланылатын ақиқатты дәлелдеуден келіп шығады. Бұның барлығы 

жануарлардың денесіндегі табиғи жылылық пен пневманың қайнар көзі болып 

табылатын жүрек екенін дәлелдейді. Жүректе тамыр соғатын жолдарда 

кездесетін, жүректен әрбір бөліктерге тартылған, өзінің үздіксіз бастауын 

жалғастыратын бөліктер бар. Өйткені, жүректе оған тән үлкен жылу, ал оның 

қуысында пневма бар. Жүрек жылуы әрбір мүшеге сай және барлық мүшелер 

үшін ортақ болуы тиіс. Егер жүрек жылуының қандай да бір мүшеге берілген 

бөлігі басқа мүшеге берілсе, онда ол біріншісі сияқты соңғысына да сәйкес 

келер еді. Жүректен басқа әрбір мүшеге басынан бастап бөлінген табиғи 

жылылыққа әр мүшеге қан тамырлар  арқылы пневма атқаратын табиғи 

жылылық көмегімен іске асырылатын қайнату,  дайындау, асыра пісіріп 

жіберу әрекеті жеткіліксіз екені түсінікті.  

      Қорыта айтқанда, әл-Фараби сауатсыздық жайлаған заманда 

жаратылыстану ғылымдары ішіндегі ең сүбелілерінің бірі-медицина туралы 

қызықты пікірлер айтып, бұл ғылымның деректерін адам тіршілігіне 

пайдалануды қарастырған. Сонымен қатар, Ұлы ғұлама медициналық 

мәселерді психология ғылыммен  жақындастыруды ерекше  мақсат еткен. 

       Адам жаратылысының жақсылыққа не жамандыққа бейім болып 

тумайтындығын айтқан. Сонымен қатар, Әбу Насыр әл-Фараби адам міндетті 

түрде адал ниетті болу керек деп есептейді. Өйткені, жақсы істер істеп, мұның 

төлеуін күтсе, адам бұл істерін жамандыққа айналдырады деген. 

 

                                           Аңдатпа 
      Бұл мақалада әль-Фарабидің жаратылыстану бойынша жазылған 

философиялық еңбектеріне арналған. Жаратылыстану өнері-денелер мен 

оларға тән акциденциялардың көмегі арқылы нағыз білімге жеткізетін 

теориялықФараби химия, медицина, география, минерология т.б.жаратылыст

ану ғылымдары бойынша да шығармалар жазған: “Алхимия өнерінің қажеттігі 

туралы” атты трактатында өз тұсындағы алхимиялық білімдерді талдап, 
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алхимияның жалған қабыршағынан ғылыми дәнін бөліп алып, оны белгілі бір 

зерттеу пәні бар жаратылыстану ғылымының бір саласы ретінде қарастырған. 

Сонымен қатар,данышпан,ойшыл,биология,медицина ғылымдарына үлкен 

мән бергені мәлім. Әсіресе, бұл ғылымдарды теориялық философиялық 

тұрғыда көп күш жұмсаған.Жүректе тамыр соғатын жолдарда 

кездесетін,жүректен әрбір бөліктерге  тартылған,өзініәң үздіксіз бастауын 

жалғастыратын бөліктер бар екені жайлы мағлұмат береді,сонымен қатар 

Фараби тамаша дәрігер ретінде де белгілі. Дәрігерлік қызметіне байланысты 

Фараби, сол замандағы басқа да дәрігерлер сияқты, алхимиямен, ботаникамен, 

минерологиямен айналысады. Әл Фараби өмір сүрген заманда жаратылыстану 

ғылымының дамыған саласының бірі медицина болғаны жайлы айтылған. 

 

Түйінді сөз: медецина,минерологоия,биология, химия 

 

Аннотация 
       Эта статья посвящена философской работе Аль-Фараби по 

естествознанию, теоретическому искусству, позволяющему получить 

истинные знания за счет использования тел и связанных с ними акцентов. 

Фараби также написал работы в области химии, медицины, географии, 

минералогии и естественных наук: в своем «Трактате о необходимости 

алхимии» он рассматривает алхимию в своей области, отделяет научное семя 

от алхимии и алхимии и использует его для изучения науки. как индустрия. 

Также известно, что гений, ученый, мыслитель, биолог и врач уделяли 

большое внимание наукам, в частности, теоретически философски поглощая 

большую часть информации, и что в сердечно-сосудистом пути есть части, 

проходящие от каждого сердца к каждой части и продолжающие свое 

продолжение. Фараби также известен как превосходный доктор. Благодаря 

своей медицинской деятельности Фараби, как и многие другие врачи того 

времени, занимается алхимией, ботаникой и минералогией. Говорят, что 

медицина была одной из самых передовых областей естествознания во 

времена Аль-Фараби. 

       Поскольку люди являются видом животных, он определяет, что опыт 

распознается посредством контроля и ощущений, а также посредством 

доказательств или доказательств, а также использует доказательства в 

качестве доказательств. 

Ключевые слова: медицина, минералогия, биология, химия 
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Әбу Насыр әл-Фарабидің «Жүректің дауасы жайлы» еңбегі 

 

                                                           Сегизбаева Малика Шерхановна 

                                       Мақтаарал ауданы, Қ.Әбдалиев №54 ЖОМ  

 

       Көпжақты оқымысты-энциклопедист және шығыс рационализмін 

қалыптастырушы, “Аристотелден кейінгі екінші ұстаз!” деген құрметті атақ 

берілген Әбу Насыр Мұхаммед ибн Тархан ибн Узлағ әл-Фараби әл-Турки 870 

жылы бір кездері Орта Азияның ертедегі мәдени орталығы болған қала 

Отырарда туылғаны тарихтан белгілі. Әл Фараби осы Отырарда, өзінің ана тілі 

қыпшақ тілінде бастауыш білім алады. Фарабидің еңбегі мен әрекет дәуірі 

араб мәдениетінің даму дәуірімен тұстас келді. Әлемнің атақты 

оқымыстылары, философтары, ақындары, музыканттары, Бағдатқа жиналды 

және онда ғылым академиясы мен университет ашады.Әбу Насыр бала кезінен 

ғылым-білімге әуес болды. Ол парсы, грек тілдерін оқыды, ғылыми-зерттеу 

трактаттарын осы тілдерде жазды. Ұлы ғұлама оқуын жалғастыру мақсатында 

Шашқа (Ташкент), Самарқандқа, Исфаханға, Хамаданға және басқа да 

қалаларға барады. Бағдат оқымыстыларының арасында Орталық Азия мен 

Қазақстаннан шыққандар құрметті орындарды иеленді. Солармен бірге 

Бағдатқа – білімнің барлық саласынан; музыкадан бастап астрономияға 

дейін   хабары бар Фараби де келді. Фараби тіл ғылымының, калеграфияның, 

лингвистиканың, өлең құрастырудың, риториканың ірі теоретигі ретінде 

танылды. Сауатты жазу, каллиграфия, өлең жазу риторикадан трактовкалар 

жазды. Әбу Насыр әл-Фараби – жан-жақты дамыған музыкант әрі компазитор, 

мәнерлеп орындаушы әрі теоретик, тарихшы, музыкалық аспаптарды 

жасаушы шебер болды. Біршама уақыт сол кездегі ғылымды дамыту орталығы 

болған Бағдатта болды. Мұнда ол өзінің білімін толықтырып, әйгілі 

ғалымдармен байланыс орнатып, олардың арасында көшбасшы болды. 

Алайда, әйгілі философтың даралығы өзге ғалымдардың арасында қызғаныш 

тудырды, оған деген жеккөрушілік және оның ғылыми көзқарастары әл-

Фарабиді Бағдадтан кетіп, Хорасанға көшуге мәжбүр етті. Ол өмірінің соңғы 

жылдарын Алеппо мен Дамаскіде өткізді. Әл-Фараби –ғылым-білімнің 

көптеген салаларына елеулі үлес қосқан энциклопедиялық ғалым екені мәлім. 

Адамзат тарихында орта ғасырдың көрнекті ғалымдарының ішінде әл-

Фарабидің әлем ғылымының дамуына үлкен үлес қосқан,әлемдік өркениеттің 

техникалық және рухани дамуының негізгі қозғаушысы екенін бүкіл әлем 

біледі. Ол барлық ғылымдарды теориялық (логика, жаратылыстану, 

математика) және практикалық (этика, саясат) деп бөлді.  Философия, логика, 

математика, медицина, астрономия, әлеуметтану, заңтану, физика және 

музыка теориясы туралы көптеген трактаттар жазған. Соның ішінде 

математика, жаратылыстану, философия, логика пәндерін дамытуға қосқан 

үлесі орасан. Әл-Фараби тамаша дәрігер ретінде белгілі. Дәрігерлік қызметіне 

байланысты Әл-Фараби, сол замандағы басқа да дәрігерлер сияқты, 



369 

 

алхимиямен, ботаникамен, минерологиямен айналысады. Ғылымның бұл 

салаларының бәрі жаратылыстану құрамына кіретін. Әл-Фараби биология мен 

географияға да көп көңіл бөлді. Саяхатшы ретінде ол, Қазақстан мен Орталық 

Азияның, Таяу Шығыстың, Африканың көптеген ғылыми және мәдени 

орталықтарында болды. Оның Отырарда, Талас, Шаш, Самархант, Бухара, 

Хива, Кабул, Бағдат, Дамаск қалаларында болғаны құжат түрінде белгілі. 

Барлық елдер мен қалаларда, Фараби жаратылыс зерттеушісі, географ және 

астрорном ретінде аймақты оқып үйренді, орынның координаталарын 

анықтады т.б. Жаратылыстануға Фараби басты мән берді. Ол, “қандай да бір 

педагогикалық ғылымға қарағанда, табиғат туралы ғылым әлдеқайда бай және 

кең көлемді болып келеді” деп жазды. Өзінің басқа бір еңбегінде 

“философияны оқып үйренуден бұрын табиғат туралы ғылымды игеру керек, 

өйткені бұл ғылым адамға барынша жақын, мәндері анық және оған түсінікті 

ғылым саласы” деп жазады. Ғылым мен білімнің өркендеуіне ақли ағымның 

зор әсер еткені мәлім. Осы айтылған ақли - рационалдық ағымның негізін 

салушы ретінде көбіне үш адамның — Әл-Кинди, Әл-Фараби, Әбу Әли Ибн 

Синалардың есімдері аталады. Араб мәдениетінің негізін салушы осы үш 

философ. Фараби алғашқы жаңа талап кезінде Әл-Кинди еңбегімен танысып, 

содан әрмен қарай өрлей бастаған болса, кейінгі Әбу Әли ибн Сина да өзінің 

философиялық бағытын Фараби еңбегінен бастаған. Фарабидің атағы 

философ ретінде Аристотель, Платон сияқты ірі философтардың еңбектерін 

талдаумен әйгілі болады. Ол еңбектері күні бүгінге дейін де маңызын 

жоғалтқан жоқ. Сөйтіп, Фараби Шығыс пен Батыстың ғылымы мен ежелгі 

мәдениетін таныстыруда үлкен рөл атқарды.«Ақылдың мәні туралы», 

«Әлеуметтік-этикалық трактаттар», «Философиялық трактаттар», т.б. сол 

сияқты көптеген философиялық еңбектер жазған. Әл-Фараби «Қайырымды 

қала тұрғындарының көзқарасы туралы трактат» деген еңбегінде адамның өзін 

танымақтығы жөнінде айтылатын ойларында «өсімдік жаны», «хайуан жаны», 

«адам жаны» деп жүйелейді. Осы трактатында «Қайрат», «Ақыл» және 

«Жүрек» сияқты ұғымдарға түсінік бере келіп: «Жүрек — басты мүше, мұны 

тәннің ешқандай басқа мүшесі билемейді. «Қалайша денедегі әмірші мүше 

(орган) өзі мен жеке қасиеттері тұрғысынан бүкіл мүшелердің ең кемелі,ең 

толығы болса, сондай –ақ ол басқа бір мүшемен ортақтаса отырып иеленген ең 

жақсы ие болған болса, орның төменгі жағында өз үлестеріне орай өздерінен 

де төмен мүшелерді басқаратын басқа мүшелер бар болса, бірақ олардың 

биліктері біріншісінен дәреже жағынан төменірек және біріншінің билігіне 

бағынатын болса және олар бір мезгілде, әрі әмір етуші және әмірге бағынушы 

болса;», - деп жазады. Бұдан кейін ми келеді. Бұл да басты мүше, бірақ мұның 

үстемдігі бірінші емес» — деп жүрекке шешуші мән береді. Әл-Фарабидің 

«қайрат», «ақыл» және «жүрек» жайындағы философиялық ой-пікірлерін 

Абай өзінің «Әсемпаз болма әрнеге» атты өлеңінде де әрі ойшыл-кемеңгер, әрі 

аса дарынды сөз зергері ретінде оқырманға зор шеберлікпен жеткізген: 

 Әсемпаз болма әр неге,  
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Өнерпаз болсаң, арқалан. 

Сен де — бір кірпіш дүниеге, 

Кетігін тап та, бар қалан! 

Қайрат пен ақыл жол табар,  

Қашқанға да, қуғанға.  

      Абай ақыл мен қайраттың иесі болған адамды «жарты адам» дейді. Өйткені 

ондай адам тек «суық ақыл» мен «жүгенсіз қайраттың» ғана өкілі болып 

табылады. Ал бойына осы екі қасиетпен қоса қабат әділет-шапқат (жүрек) 

біткен адам ғана «толық адам», яғни ол енді «нұрлы ақылдың» өкілі деп 

танылады. Әл-Фараби өзінің «Интеллект (сөзінің) мағынасы жайында» деп 

аталатын зерттеуінде адамның ақыл-парасат мүмкіндігіне жан-жақты талдау 

жасай келіп, оны «потенциалды интеллект», «актуалды интеллект», «жүре 

келе дарыған интеллект», «әрекетшіл интеллект» сияқты философиялық 

категорияларға бөліп-бөліп талдайды. Әл-Фараби «жүре келе дарыған 

интеллект» туралы айта келіп, адам туғаннан ақылды, білімді болып 

тумайтынын, интеллекттің өзі жүре келе, есітіп, көріп барып қана дамитынын 

ескертеді. Осы тұрғыда Ұлы Абайдың  мынандай бір сөзі адамды 

толғандырады: «Үш ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл 

жылы жүрек». Осы арқылы, Фарабидің адам баласы үшін ең маңызды 

мүшелер туралы жазған дәйекті сөздері оның жаратылыстану саласында 

елеулі еңбек қалдырғандығын айқындайды. Ғұламаның интеллект жөніндегі 

философиялық ой-тұжырымын араға тоғыз ғасырдай уақыт салып барып, 

қазақ қауымының жаңа тарихи жағдайында Абай Құнанбайұлы зор 

білгірлікпен жалғастыра түскен. Кейбір табиғи құбылыстарды талдаған 

қағидаларында оның табиғат зерттеуші ғалымдығы мен ойшыл 

философтығының арасын айыру өте қиын. Әл-Фарабиді Аристотельдің 

шәкірті дейді. Оның шындығына біз де таласпаймыз. Әл-Фараби Аристотельді  

аса жоғары бағалаған. Әсіресе, оның логикасын жақсы көріп: «Бұл кітапты жүз 

мәртебе оқыдым, тағы оқысам деген ойым бар» деп жазады ол. Сонымен қатар 

Әл-Фараби Аристотель қосымша математика мен табиғат ғылымдарына 

сүйенуі қажет еді дейді. Ол Аристотель ілімін толықтырды, сынады, талдады, 

дамытты.Бұл кезде Аристотельдің еңбегін талдау, сынау, дамыту түгіл, тіпті 

оның еңбегін дүние жүзінің көптеген ғалымдары түсініп оқудың өзін арман 

ететін. Осы жайды ескергенде, Әл-Фарабидің Аристотельді сынап, оны 

толықтырып еңбек жазуы аса зор оқиға еді. Қорыта келе, Ұлы бабамыз – 

Аристотельдің ілімін дамыта отырып, өз тарапынан көптеген маңызды 

ғылыми еңбектер жазды. Әл-Фараби жаратылыстану ғылымының іргетасын 

қайта қалап шықты. Осы ғылымының салаларына көптеген зерттеулер 

жүргізді. Фарабидің жаратылыстану, әсіресе оның ішінде биология пәніне 

қатысты жазған еңбектерінің мәні ерекше зор. Дүниежүзі мәдениетінің 

дамуында із қалдырған қайраткерлер осы заманға дейін адамзат мәдениетінің 

бірлігін паш етіп келеді. Әл-Фараби осындай дүниежүзілік тарихи 

тұлғалардың санатына қосылады. Ол туған елінің мәдени байлығын, Иранның, 
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Үндістанның ежелгі дүние мәдениеттерін жемістерін бойына дарытты. Дәл 

сондықтан да ол таяз ұғымдар мен соқыр сенімдерден жоғары көтеріле білді. 

Өзінің ойлау жүйесін сындарлы да икемді ете білді. Әл-Фараби заманындағы 

өнер-білімнің ең асылын таңдап ала білді. Өз дәуірін шынайы 

энциклопедиясын жасап берді. Оны терең мағыналы пікір айтпаған, жете зер 

салмаған, данышпандық болжам жасамаған бірде-бір саласы жоқ деуге 

болады. Жоғарыда айтып өткен ғылым салаларында оның бүкіл әлем 

ғылымына қосқан үлесі орасан зор. Биыл әл-Фараби бабамыздың 1150 

жылдығына байланысты кең көлемде іс-шаралар өткізілуде. Қазіргі таңда, 

Тәуелсіз Қазақстанымыздың арқасында Ұлы бабамыздың ұрпаққа қалдырған 

бағалы еңбегін ешқандай шектеусіз танып біліп жатырмыз. 

 

Аңдатпа 

      Әбу Насыр әл-Фарабидің ғылым мен білімнің өркендеуіне қосқан 

еңбектері толықтай келтірілген. Әл-Фараби «Қайырымды қала 

тұрғындарының көзқарасы туралы трактат» деген еңбегінде адамның өзін 

танымақтығы жөнінде айтылатын ойлары жүйеленген. Мақалада 

энциклопедист-ғалымның әлеуметтік этикалық мәселелерді қозғайтын ой-

толғаныстары, философиялық ой-тұжырымы қарастырылған.   

Түйінді сөздер: Философ, математик, энциклопедист,музыкант, композитор, 

дәрігер, ғалым. 

Аннотация 

       В эссе рассматривается этические и философские мировоззрения великого 

мыслителя и философа Аль-Фараби.Аль-Фараби была создана целая 

энциклопедическая система, где в своих трудах он рассматривал такие 

понятия, как правда, логика и мораль. В своих философских размышлениях, 

Аль-Фараби затрагивал все аспекты жизни человека. О значении трудов и 

важности деятельности Абу Насра Аль-Фараби в современном мире 

свидетельствует огромное внимание, которое уделяется изучению его 

богатого, научного наследия.Работа вклада Абу Насра Аль-Фараби в развитие 

науки и образования полностью проллюстрирована в его «Трактате о 

милосердных гражданах», где систематизированы его самосознании человека 
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Отырардан шыққан ұлы ғұлама 

 

                                                                         Доненбаева Гульзат Истибаевна 

        Сарыағаш ауданы, №22 Елшібек батыр ат. ЖОМ 

 

      Отырар (Фараб) ойшылдарының ең атақтысы, ең мәшһүрі – Аристотельден 

кейінгі «Екінші ұстаз», «Шығыстың Аристотелі» атанған ұлы ғұлама Әбу 

Насыр әл-Фараби. Оның толық аты-жөні – Әбу Насыр Мұхаммад ибн Тархан 

ибн Узлағ Әл-Фараби. Араб, парсы шежірелерінің деректеріне қарағанда әл-

Фараби 870 жылы Арыс өзенінің Сырға құяр тұсындағы Фараб қаласында, 

қайсыбір деректерде оның тікелей ықпалында болған іргелесі Уасиджде 

(Оқсыз) отырарлық әскербасының отбасында дүниеге келген [1,12-

б.]Жастайынан зерек, оқу-білімге құмар болып өскен әл-Фараби алғашқы 

білімін Отырарда қыпшақ тілінде алады. Отырар медресесін бітірген соң әл-

Фараби өз білімін арттыра түсу мақсатымен сол кездегі ғылым мен мәдениет 

ошағы саналған Шам (Бағдат) шаһарына аттанады. Әл-Фараби бүкіл өмірін 

Бағдат қаласында өткізеді. Ғұлама-ғалым ретінде әл-Фараби ат салыспаған, 

зерттеу жүргізбеген ғылым саласы жоқ деуге болады. Ол философия, логика, 

математика, астрономия, медицина, музыка, тіл білімі, әдебиет теориясы, т.б. 

ғылым салалары бойынша сан түрлі еңбектер жазды. Алайда оның көптеген 

шығармалары ел арасында қолжазба күйінде тарап, бірте-бірте жоғалып қала 

берген. Фараби еңбектерінің кейбір тізімдері ғана сақталған. Соның өзінде ұлы 

ғалым еңбектерінің саны жөнінде нақтылы деректер жоқ. Мәселен, Фараби 

шығармаларының санын неміс ғалымы Ш.Штейншнейдер 117 еңбек десе, 

түрік ғалымы А.Атеш 160, ал тәжік ғалымы Б.Ғафуров 200 трактат деп 

көрсетеді. Фарабидің «Ақылдың мәні туралы трактат», «Данышпандықтың 

інжу маржаны», «Ғылымдардың шығуы», «Философияны оқу үшін алдымен 

не білу керек?», «Аристотель еңбектеріне түсіндірме» сияқты зерттеулері 

оның есімін әлемге философ ретінде танытты. Әл-Фараби философия 

ғылымына қоғамдағы адамдардың сана-сезімін оятатын парасат шамшырағы 

ретінде қарады. Сондай-ақ философия бүкіл халықты әділетті қоғамға қарай 

жетелейтін бағдарлы күш деп білді. Философияның ұрпақтар арасындағы 

рухани мәдени сабақтастықты қамтамасыз ететін құрал екенін дәлелдеді [2, 

154; 155-б.].  

      Әл-Фарабидің философия, логика, тіл білімі, этика, метафизика, медицина, 

т.б. ғылым салалары бойынша жазылған еңбектерін оқып білудің өзі ұлы 

ғалымның әдебиет теориясы мәселесіне арналған трактаттарын тереңірек 
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түсінуге мүмкіндік береді [2, 156; 157-б.]. Әл-Фарабидің аса зор нәтижеге 

жеткен ғылымдары – астрономия мен геометрия. Ол оптикалық аспаптар 

жасаған. Оның ішінде ойыс парабола айна, уақыт өлшегіш күн сағаты бар. Әл-

Фарабидің күн сағатын жасау әдісі осы күнге дейін қолданылады. Ғылымда 

көлеңке өлшеу әдісі, күн сағаты арқылы жердің меридианын табу Әл-Фараби 

әдісі деп саналады. Сондай-ақ ғалым сфералық тригонометрияға негіз салған. 

Фараби астрономия мен астрологияны өте терең білген адам. Орта ғасырдан 

бастап дүние жүзіне тараған астрологияның бетін ашып, сырын шешкен осы 

Фараби болып саналады. Бірақ ол астрологияны үйретіп, оны қолдануды 

көздеп, түзету енгізген емес. Оның шын мағынасында негізі қайдан шыққан, 

шындығы мен өтірігі қайда, осыны көрсету мақсатын көздеді. Бал ашу кітабы 

«Талиғынаме» («Гороскоп») бойынша болашақты білуге болады деушілердің 

ісін Фараби ашықтан-ашық надандық немесе адам аулаған арамзалық дейді. 

Осы пікірін ол жалпы астрономиялық, математикалық-логика әдісімен 

дәлелдейді. Фараби астрологияны өзінің ақыл елегінен өткізіп, зерттемей 

тұрып, одан сырттай безген жоқ. Ол астрологияның жалғандығына әбден 

өзінің көзін жеткізген соң ғана одан біржола қол үзді. 

      Данышпан ойшылдың медицина, биология ғылымдарына да үлкен мән 

бергені мәлім болып отыр. Ол, әсіресе, бұл ғылымдарды теориялық 

философиялық тұрғыда негіздеуге көп күш жұмсаған. Әл-Фарабидің 

еңбектеріне, оның қоғамды дамытудағы ой-пікірлеріне, тәрбие талаптарына 

сүйене отырып Әбу-әл-Уафа, Ибн Сина (Авецина), Әл-Бируни, Омар Хаям 

сияқты Шығыс ғұламаларымен қатар Роджер Бэкон, т.б. жаратылыстану 

ғылымдары бойынша шығармалар жазған. Фарабидің жақсы дәрігер болғаны 

белгілі. Оның дәрігерлік-философиялық ойлары тек соңғы жылдары ғана 

«Адам (тәнінің) мүшелері туралы» және «Галеннің Аристотельмен адам 

тәніндегі мүшелер жөніндегі оның келіспеушілігі туралы қарсылығы» 

трактаттарын орыс тіліне аудару және оқып-білуге байланысты ғалымдардың 

зерттеу тақырыбына айналды. Әл-Фараби сауатсыздық жайлаған заманда да 

жаратылыстану ғылымдары ішіндегі ең сүбелілерінің бірі – медицина туралы 

қызықты пікірлер айтып, бұл ғылымның деректерін адамның тіршілік 

қажеттеріне пайдалануды қарастырған. Ұлы ғұлама медициналық мәселелерді 

психология ғылымымен жақындастыруды ерекше мақсат еткен [3] 

       Сонымен қорыта келгенде, Фараби еңбектерінің, оның өз дәуірі үшін 

жасаған шығармашылық, тарихи, ғылыми мұраларын зерттеп, кейінгі ұрпаққа 

қалдырған оқу-ағарту, білім беру ілімінің мәні мен мазмұнының маңызы 

ерекше. Әл-Фараби өзінің «Риторика», «Поэзия өнері туралы», «Бақытқа жол 

сілтеу» туралы трактаттарында этикалық, эстетикалық мәселелерге көңіл 

бөліп, көркемдік, сұлулық, бақыт, мейірбандық туралы білім 

категорияларының бетін ашып, солардың негізін дәлелдеп берді. Еліміз 

егемендік алғаннан бері Әбу Насыр Мұхаммед жайлы зерттеулер жолға 

қойылып,кең қамтылып, тереңірек қарала бастады. Әбу Насыр Мухаммедтің 
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трактаттары күні бүгінге дейін өз маңызын жоғалтқан жоқ. Сондықтан 

тұлғаның Шығыс пен Батыстың мәдени жетістіктеріне қосқан үлесі мол. 

Аңдатпа 

     Мақалада ұлы ойшыл, Аристотельден кейінгі екінші ұстаз, өз заманындағы 

өнер-білімнің ең асылын таңдап ала біліп, өз дәуірінің шынайы 

энциклопедиясын жасап берген – Әл-Фарабидің өмірі, ғылыми мол мұрасы, 

ізгілікті қоғам жөніндегі гуманистік идеялары, данышпандық болжамдары 

мен терең мағыналы пікірлері жөнінде қарастырылған.Сан түрлі ғылымның 

даму тарихына негіз болған, ерекше жинақталған білім қорларын қалдырып 

кеткен ойшыл данышпан – Әбу Насыр Әл-Фарабидің философиялық 

жүйесіндегі идеализм мен материализм, ақыл және ізгі мемлекет (қала) туралы 

ілімдері жөнінде айтылған. Фараби шығармаларының «Ақылдың мәні туралы 

трактат», «Данышпандықтың інжу маржаны», «Ғылымдардың шығуы», 

«Философияны оқу үшін алдымен не білу керек?», «Аристотель еңбектеріне 

түсіндірме» сияқты зерттеулері оның есімін әлемге философ ретінде 

танытқаны жайлы, Әл-Фараби философия ғылымына адамдардың сана-сезімін 

оятатын парасат шамшырағы ретінде қаралғандығы қарастырылған. 

Түйінді сөздер: Екінші ұстаз,Шығыстың Аристотелі,философ, Ибн Сина 

(Авецина),зерттеуші, медицина, музыка. 

Аннотация 

      В статье рассказывается о великом мыслителе, втором после Аристотеля 

учителе, самом благородном из его поколения искусства и настоящей 

энциклопедии его эпохи - жизни Аль-Фараби, богатом научном наследии, 

гуманистических идеях о человеческом обществе, гениальных 

предположениях и глубоких последствиях. Мыслящий гений Абу Насир, 

идеалист и материализм в философской системе Аль-Фараби, интеллектуал и 

хорошее государство (ал. аа) об учении. Исследования таких работ Фараби, 

как «Трактат о значении разума», «Жемчужина мудрости», «Происхождение 

науки», «Что нужно знать, чтобы читать философию» и «Объяснение 

произведений Аристотеля», раскрыли его имя миру как философа и 

философию Аль-Фараби. наука как маяк интеллекта, который пробуждает 

сознание людей. 

Аnnotation 

     The article tells about the great thinker, the second teacher after Aristotle, the 

noblest of his generation of art and the real encyclopedia of his era - the life of Al-

Farabi, a rich scientific heritage, humanistic ideas about human society, ingenious 

assumptions and profound consequences. The thinking genius Abu Nasir, idealist 

and materialism in the philosophical system of Al-Farabi, is an intellectual and good 

state (al. Aa) about teaching. Studies of such works by Farabi as “A Treatise on the 

Meaning of the Mind”, “The Pearl of Wisdom”, “The Origin of Science”, “What 

You Need to Know to Read Philosophy” and “Explanation of the Works of 

Aristotle”, revealed his name to the world as a philosopher and philosophy of Al-

Farabi . science as a beacon of intelligence that awakens people's consciousness. 
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Шығыс ойшылы Әл-Фарабидың философиялық  

мәселелерді зерттеуге логикалық көзқарасы 

 

                                                  Абилхасимова Салтанат Жапбархановна 

Шардара қаласы, А.Иманов атындағы жалпы орта мектебі  

                    

       Дамыған және мықты қоғамның тірегі – білім. Адамзаттың болашағы ең 

алдымен оның интеллектуалды, ақпараттық, адамгершілік прогресіне тікелей 

байланысты. Білімнің мазмұн мағынасын анықтау және оған жіктеу жасау 

жөніндегі Әл-Фараби ілімі орта ғасырдағы ғылыми жетістіктерінің ең 

маңызды жетістіктерінің бірі болды. Сөйтіп ол білім салаларының дамуында 

және оларды жүйелеуде елеулі рөл атқарды. Ғылымда жіктеу жөніндегі Әл-

Фарабидің еңбегі 11-12 ғасырларда көне грек латын тілдеріне аударылды, 

сөйтіп Батыс Еуропа ғалымдары арасында жоғары бағаланды. Батыстың 

кейінгі зерттеушілері оның трактаттарын орта ғасырдағы ғылымның 

энциклопедиясы деп атады. 

      Әл-Фараби философия саласы бойынша грек ойшылы Аристотельдің 

"Категориялар", "Метафизика", "Герменевтика", "Риторика", "Поэтика", 

бірінші және екінші "Аналитика", "Топикасы" және т.б көптеген еңбектеріне 

түсініктемелер жазды. 

       Әбу Насырдың Платон және Аристотель философиясындағы идеяларға 

арналған кітабы оның философия саласындағы аса көрнекті ғалым екенін әрі 

философия пәнін терең меңгергенін дәлелдейді. Фараби Аристотельдің 

әлеуметтік-қоғамдық идеяларын дамыта отырып, өз тарапынан да 

“Кемеңгерлік меруерті”, “Ізгі қала тұрғындарының көзқарасы”, 

“Мәселелердің түп мазмұны”, “Ғалымдардың шығуы”, “Бақытқа жету”, 

“Азаматтық саясат”, “Мемлекеттік қайраткерлердің нақыл сөздері” сияқты 

көптеген сындарлы философиялық еңбектер жазған. Фараби бұл еңбектерде 

дүние, қоғам, мемлекет, адамдардың қатынастары туралы заманнан озық 

тұрған пікірлер, пайымдаулар айтады. 

     Әл-Фарабидің еңбектері күні бүгінге дейін өз мән-маңызын жоғалтқан жоқ. 

Әл-Фарабидің мемлекет, ел басқару жөніндегі тұжырымдары, әлеуметтік-

этикалық саяси көзқарастары бүгінгі қоғам үшін де айрықша маңызды. Оның 

еңбектері еуропалық Ренессанстың өрлеуіне үлкен ықпал етті. Фараби Шығыс 

пен Батыстың ғылымы мен ежелгі мәдениетін табыстыруда зор рөл 

атқарды.Әл-Фарабидың ғылыми еңбектері оқу тәрбие мәселелерін де 
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қамтыған. Оның ойынша оқу білім алу, ғылыми адам болу, адамгершілік және 

еңбек тәрбиесі мәселелерімен тығыз байланысты. Ол білім алу, оқу еңбегін 

пайдалы еңбекке жатқызады. Еңбек тәрбиесінің теориясын жасауда 

Аристотель негізін салған теорияның анықтамасына сүйенеді. Демек ол 

қандай да болсын құбылысты түсіндіруге бағытталған ұғымның, идеяның, 

белгілі бір саласының мәнді байланыстары мен заңдылықтары жөнінде толық 

түсінік беретін ғылыми білімді қорытудың ең жоғары формасы деген 

қағиданы ұдайы басшылыққа алып отырды. Осы негізде алсақ еңбек 

тәрбиесінің теориясын Әл-Фараби «Өзінің ішкі құрылымы жағынан бір-

бірімен логикалы байланыста болатын біртұтас білім жүйесін құрайды» [1]-

деп тұжырымдады. Педагогикалық тұрғыда қарастырсақ, бұл тұжырым 

оқушыларға саналы тәртіп, сапалы білім беріп, пайдалы қоғамдық еңбекке 

баулу деген сөз. 

      Әл-Фараби тәрбиенің барлық мәселелерін логикамен, тәрбие мұратымен, 

білім алумен, үйренумен үлгілі тәжірибемен, оқумен байланыстыра 

уағыздағанын білеміз. Ол өзінің «Ақыл мен түсінік» атты еңбегінде 

ақылдылық пен адамгершілік үлгілі тәрбиеге байланысты, оның негізі таза 

еңбекте, еңбек өз кезегінде тәрбиенің негізінен туындайды деген еді. Тәрбие 

қоғамдық өмірдің жалпы және қажетті категориясы екенін біз тәрбие 

тағылымынан жақсы білеміз. Демек жасөспірім мен аға буын арасындағы 

мирасқорлық тәрбие арқылы жүзеге асады. Дәлірек айтсақ, тәрбие жеке 

адамның адамгершілік ақыл ойының дамуында, еңбек баулуда басты рөл 

атқарады.  

      Әл-Фараби жас ұрпаққа және жеке адамдарға тәлім тәрбие беріп, еңбекке 

үйретіп, еңбек тәрбиесін беретін ұстаздық жасайтын адамдарды өте жоғары 

бағалаған. Оның ойынша тәрбиеші адам – «мәңгі нұрдың қызметшісі» [2]. Ол 

барлық ой мен қимыл әрекетіне ақылдың дәнін сеуіп, нұр құятын тынымсыз 

лаулаған оттың көзі, - деген болатын. 

       Этика Әл-Фараби мұрасының ішінде үлкен орын алады. Этиканы ол ең 

алдымен, жақсылық пен жамандықты ажыратуға мүмкіндік беретін ғылым деп 

қарады. Сондықтан оның этика жөнінде концепцияларында жақсылық, 

мейірбандылық категориясы басты орын алады. Жақсылық мазмұн-

мағынаның бір бөлігі, сондықтан ол материяның өзінде біте қайнап жатыр. Ал 

жамандық жақсылық сияқты емес, ол болмыс жоқ жерден пайда болған дейді. 

Ұлы шығыс ойшылының осынау этикалық ойларынан терең гуманизмнің лебі 

еседі, ол адам баласының жаратылыстың, бүкіл жан иесі атаулының биік 

шоқтығы, сондықтан орын құрметтеу, қастерлеу керек деп түсінеді. Бірақ 

жамандықты жақсылық жеңгенде ғана адам баласы ізгі мұратына жетеді деп 

қарады. Әл-Фарабидың бұл салада жасаған қорытындысының бас түйіні – 

білім, мейірбандық, сұлулық үшеуінің бірлігінде, әл-Фараби гуманистік 

идеялары әлемге кең тараған. Ол ақыл ой мен білімнің биік мәнін, халықтар 

арасындағы туысқандық, достықтың принциптерін негізге алды, 
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адамгершілік, мораль мәселесін діни тұрғыдан берілетін негіздеу екенін 

көрсетті. 

      Сондай-ақ, Әл-Фарабидің педагогикалық жүйесінде тәрбие мен тәлім, 

білім мәселелері бір-бірімен диалектикалық байланыста қарастырылады. Әл-

Фараби де Аристотель сияқты адамды қоғамдық жан деп қарап, өзінің 

педагогикалық, этикалық және басқа гуманитарлық көзқарастарында осы 

қағиданы басшылыққа алады. «Қайырымды қала тұрғындарының 

көзқарастары» атты трактатында адамзаттың өзара бірлестік пен өзара көмекті 

қажет ететіні туралы былай деп жазады: «Жаратылысында әрбір адамға өз 

тіршілігі үшін және ең жоғарғы кемелділік дәрежесіне жету үшін көп нәрсе 

керек, ол мұны өзі жалғыз жүріп таба алмайды және оған жету үшін ол қандай 

да бір адам қауымын қажет етеді, осы қауымдағы адамдардың әрқайсысы оған 

қажетті нәрселердің жалпы жиынтығынан қандай да бір затты тауып беріп 

отырады. Оның бер жағында әрбір адам өзінен басқа екінші адам жөнінде де 

нақты осындай күйге түседі. Міне сондықтан да бір-біріне көмектесіп 

отыратын, біреуі екіншісінің өмір сүруіне қажетті нәрселердің бір бөлігін 

тауып беріп отыратын көптеген адам бірлестіктері арқылы ғана адам өзінің 

жаратылысына сай кемелділік дәрежесіне жете алады.[3]. 

      Әл-Фараби заманнында медицина жаратылыс тану ғылымдарының 

дамыған саласының бірі болды. Әл-Фарабидің медецина ғылымдарының 

теориялық мәселелерін терең білгендігі оның еңбектерінен белгілі. Ол:  

«Медицинаның міндеті-тек аурудың себебтерін анықтап қана 

қоймай,денсаулықты сақтау, ауруды емдеу жолдарын зерттеді.» 

«Қайырымды қала» еңбегінде жүрек туралы өте құнды пікірлер 

айтты,мысалы, «Жүрек табиғи жылылықтың көзі. «Жүрек-табиғи жылықтың 

көзі». «Басқа мүшелерге жылылық нақ осыдан тарайды, олар жүректен нәр 

алады».     

       Қоғамды кемелдендіру – бақытқа жетудің басты шарты болып табылады. 

Тек кемелденген қоғамда ғана адам ғылым, тәрбие арқылы кемелділікке жете 

алады. Әл-Фараби шартты түрде адамды бақытқа, кемелділікке жеткізуге 

тиісті негізгі құрал ретінде мінез-құлық, мораль және ақыл-ой, 

интеллектуалдық жылылық нақ тарайды, жүректен нәр тарайды. «Жүрек-

басты мүше, мұны тәннің ешқандай мүше билемейді» Шынында да жүрек 

шынында да жұмысы өздігінен жүзеге асады жүректің жиырылуын ешкім 

тоқтата алмаиды. Әл-фараби тек өз пікірін айтып қана қоимаи,ұлылардың 

ұлысы Аристотель, К.Г.Аленнің зерттеулеріне өз көз қарасын білдірген.Әл-

Фараби-артына ірілі-ұсақты 160-қа жуық ғылыми еңбек қалдырған данышпан. 

Тәрбиеге шешуші мән береді. «Біз жақсы мінез-құлық пен ақыл-парасатқа ие 

болған кезде солардың арқасында міндетті түрде бақытқа жетеміз..Бұл екеуі 

бар кезде біздің өзіміз және іс-әрекеттеріміз үстем де кемел болады, 

осылардың арқасында біз шын мәнінде қастерлі, қайырымды инабатты 

боламыз» [4]. 
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     Әл-Фараби өзінің шығармаларында халықты тұрғындарды, мінез-құлықты, 

ақыл парасатты етіп тәрбиелеуде қайырымды қала, мемлекеттерге, олардың 

басшыларына үлкен орын береді. Ол «Тұрғындар бірі-бірімен шынайы 

көмекке бірігіп, шынайы бақытқа жетуді көздеген қала қайырымды қала, 

халқы да қайырымды адамдар болады. Егер дәл осылай бақытқа жету жолында 

барлық халық бір-біріне қалтқысыз көмектесетін болса, онда бүкіл дүние жүзі 

қайырымды мекен болар еді.[5]. 

     Әл-Фарабидың пікірінше халықтар достығы-ырыстың басы. Бұл шығыс 

ойшылын адамзатты болашақ бақытқа жеткізу жөніндегі ең басты гуманистік 

принципі. Ғұламаның түпкі ойы, имандай сыры, міне осы қағидада жатыр. 

Басқаша айтқанда, адамдар бақытқа жету жолында өзара көмек, достық, 

бейбітшілік қатынаста өмір сүру тиіс. Адамдар туралы айтсақ, «Оларды 

қосатын, байланыстыратын дәнекер, тұтқа – адамгершілік болып табылады. 

Сондықтан, адамдар адамзат тегіне жататын болғандықтан, өзара бейбітшілік, 

татулық сақтауы керек»-дейді. [6] 

      Қазіргі дүниені неғұрлым дұрыс танып, білу үшін және жақсы өмірдің 

дұрыс жолын таңдай білу үшін және жаңа мыңжылдықта білімді, тәрбиені, 

адамгершілікті ізгілікті дамыту үшін біз әр уақытта, әр дәуірде өзімізге дейінгі 

өткен идеялар мен қағидаларға сүйенгеніміз жөн. Ондай идеяларды ғалым 

сонау ерте орта ғасырлардың өзінде адамзат ілімінің молайып, ақыл-

парасаттың жетілуін, оқу-ағартудың қажеттілігін айтып, білім алудың 

маңызын атап көрсеткен болатын. Сол идеялар оның 140-тан астам 

еңбектерінің арқауы болды.  

      Заман талабына сай білім беруде оқушыны қандай бағытта оқытып 

жатырмыз десек, әрине бұл ұстаздың іс-әрекетімен тығыз байланысты. «Не 

ексең соны орасың»-демекші нені үйретсең сол бағыттағы болашақ маман 

болар шәкірттіт тәрбиелейміз. Оқушылардың қызығуы арқылы танымдық 

белсенділігін арттыруға болады. Осы кезде ұлы Абайдың мына бір сөздері 

еске түседі. «Ғылым, білімді әуел бастан өзі ізденіп таппайды. Басында 

зорлықпен, яки алдаумен үйір қылу керек, үйрене келе өзі ізденгендей 

болғанша». Шынында да бала күнінде зорлықпен, алдаумен ғылымға үйір 

еткен соң, бара келе әр нәрсе адамзаттың қызығушылығын оятатындай іс-

әрекет туғыза білуі қажет. Қашан бала ғылым, білімді махаббатпен көксерлік 

болса, сонда ғана оның аты адам болады. Сонда ғана дүниені танитындығы 

рас» [7]. 

      Әл-Фараби тәрбие процесінде «қатты әдіс» пен «жұмсақ әдіс» 

ұштастыруды талап етеді. Ол оқыту мен тәрбиелеудің мақсаттарын жеке жеке 

анықтайды. Қазіргі тәрбие процесі тұрғысынан қарағанда қатты әдіс деп 

отырғаны жазалау да, «жұмсақ әдіс» деп отырғаны мадақтау болса керек. 

Демек, ғалымның педагогикалық ықпал ету әдістерін алғаш ұсынған,оның 

тиімділігін қолдану жолдарын дәлелдеп кеткен дана ойшыл. «Ғылымдар 

тізбегі», «Ғылымдардың шығуы» атты еңбектерінде ол ғылымдарды үйрену, 

үйрету реттерін белгілейді.  
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     Әл-Фарабидің пікірінше, философия оқу, тәрбие, білім алу, еңбек ету, 

ғылым адамы болу адамгершілік және еңбек тәрбиесіне тығыз байланысты. 

Әл-Фараби ең алғаш еңбекті таза еңбекті, адал еңбекті тәрбиенің алғышарты 

етіп алды. «Тәрбиені неден бастау керек?» атты еңбегінде ғылымды, оқу-

ағартуды меңгеру тәрбие әдістеріне байланысты екенін ғылыми тұрғыда 

дәлелдеді. Осы негізде оқыту мен тәрбиелеудің мақсаттарын жеке жеке жеке 

анықтады. «Ғылымдар тізбесі», «Ғылымдардың шығуы» атты еңбектерінде  

ғылымдарды үйрену реттерін белгілейді және тәрбиенің оның ішінде  еңбек 

тәрбиесінің тарихи тағылымын, үлгісін болашақ ұрпаққа өнеге тәлім етіп 

қалдырды.  

     Сонымен, шығыс ойшылының туындыларының оның ішінде білім, тәрбие 

және еңбек тәрбиесі, адамгершілік, игілік туралы тағылымдарының маңызы 

әлі күнге дейін өз маңызын жойған жоқ. Қайта оны тағылымдарының мазмұны 

қазіргі егеменді еліміздің жағдайында қайта түлеп, заман талабына сай жаңа 

көрініс алуда. Ол жаңа теориялық мазмұн алары анық. 

Аңдатпа 

      Адамның барлық адамгершілік қасиеттері - парызы мен ар-ожданы, 

жақсылық пен жамандық, өлшеу мен модерация және басқалары басты 

мақсаттан - бақытқа жетуден туындайды. Сондықтан оның этикасында бақыт 

категориясы этикалық, эстетикалық, педагогикалық тұрғыдан да кең мазмұнға 

ие. Бақытқа жету үшін ойшының пайымдауынша, ең алдымен, теориялық 

негіз, яғни философия туралы білім керек және замандастарына осы ғылымды 

тереңірек зерттеуге кеңес беру керек. 

Аннотация 
     Все моральные качества человека – долг и совесть, добро и зло, мера и 

умеренность и другие, являются производными от основной цели – 

достижения счастья. Поэтому в его этике категория счастья имеет широкое 

содержание, этическое, эстетическое, педагогическое. Для достижения 

счастья, считает мыслитель, необходимо, прежде всего, теоретическое 

обоснование, т. е. знание философии, и советует своим современникам глубже 

изучать эту науку наук. 

Түйін сөздер: Әл-Фараби, тәрбие, білім, трактат, педагогика, кемелдену, 

құндылық. Шын білім-ақиқат, анық білім. 

Ключевые слова: аль-Фараби, воспитание, образование, трактат, педагогика, 

совершенство, ценность. 
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Әбу Насыр Әл-Фараби биология және медицина  

ғылымдарының негізін қалаушы 

 

                                                                  Абдикадырова А.А 

                                               "Шардара" мектеп-лицейі, Шардара қаласы 

                                               

         Әл-Фараби – орта ғасырлық ғылымдардың қай саласында үздік білімнің 

иесі, энциклопедист ғалым ретінде даңқы шыққан ғұлама-ойшыл. Философия 

мен логика, математика мен биология, медицина салаларын қамтыған.   

Фараби «Ізгі қала тұрғындарының көзқарастары туралы трактат» атты 

еңбегінде адамның өзін танымақтығы жөнінде айтылатын ойларын «өсімдік 

жаны», «хайуан жаны», «адам жаны» деп жүйелейді. Адам жанына 

(интеллект), оның ішкі және сыртқы сезім мүшелеріне (хауас) талдау бергенде 

жүрекке үнемі шешуші мән беріп, ерекше даралай көрсетіп отырады.  

      Фараби «Жүрек - басты мүше, мұны тәннің ешқандай басқа мүшесі 

билемейді. Бұдан кейін ми келеді. Бұл да басты мүше, бірақ, мұның үстемдігі 

бірінші емес» (әл - Фараби. Философиялық трактаттар. -А. , 1973, 289-6.), - 

деп, жүрекке шешуші мән бере қарады. Ақын Фараби ұйғарысындай жүрекке 

шешуші мән-мағына берумен қатар, оны ізгілік, рақым, шапағат атаулының 

шығар көзі, тұрар мекені деп біледі. Ойшыл-ақын көп көңіл 

бөлген мораль философиясы да осы танымға негізделген. Оның дәрігерлік-

философиялық ойлары тек соңғы жылдары ғана «Адам [тәнінің] мүшелері 

туралы» және «Галеннің Аристотельмен адам тәніндегі мүшелер жөніндегі 

оның келіспеушілігі туралы қарсылығы» трактаттарын орыс тіліне аудару 

және оқып-білуге байланысты ғалымдардың зерттеу тақырыбына айналды. 

Осы еңбектерден басқа әл-Фарабидің медицина мәселесіне арнаған тағы бір 

шығармасы — «Жануарлар [денесінің] мүшелері, олардың қызметтері мен 

потенциясы туралы» [18]. 

      Ұлы ғұламаның бұл еңбектерінен — атақты ғалым, Фарабидің шәкірті, 

медик Әбу Әли ибн Сина (Авиценна) тәлім алған. Мәселен, оның «Медицина 

негіздері» атты әйгілі шығармасы теориялық- әдіснамалық жағынан 

ұстазының «Адам ағзалары жайлы» трактатына өте жақын келеді. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BC_%D0%BC%D2%AF%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%AF%D1%88%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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         Фарабидің жақсы дәрігер болғаны белгілі. Оның пікірінше, дәрігердің 

медицина өнеріне жетілуі мынадай нәрселерді білуге байланысты. Біріншіден, 

адам ағзаларының ерекшеліктерін білу — медицина мен табиғат 

зерттеушілерге ауадай қажет. 

 Екіншіден, саулықтың өлшемін (критерийін), оны дұрыс сақтау және қалпына 

келтіру үшін қолданылатын шараларды білу керек.  

Үшіншіден, ол аурудың түрлерін білумен қатар, оның себептерін, әсіресе, 

кеселді жоятын жолдарды білуге, организмдегі аурудың әрекетін бақылауға 

алуы тиіс.  

Төртіншіден, дәрігерге сау және сырқат мүшелердің айырмашылықтарын 

айқындау, оның басты белгілерін білу, ішкі мүшелерді зерттеу қажет. 

Бесіншіден, тамақтану тәртібін, дәрі-дәрмекті (фармакология) қолдану жолын 

және күрделі дәрілердің ерекшеліктерін, олардың әсерлілігін арттыратын 

барлық құралдарды білу қажет.  

Алтыншыдан, ауру адамның денсаулығын нығайтуға себепші болатын әсер 

заңдарын білу және қолдану жолдарын меңгеру керек [19]. 

       Фараби «Табиғат ғылымдарының негіздері» (космогония) жайлы 

еңбегінде жалпы хакасқа, әсіресе, оның хауаси хамса заһири деп аталатын 

сыртқы сезім мүшелеріне ерекше назар аударған. Фарабидің қоршаған орта 

болмысының сырын тануда басты орын алатын сезім мүшелері - хауаси хамса 

жайлы филос. Ақыл, сана дегеніміз бізді қоршаған өмір шындығының сыртқы 

бес сезім арқылы, яғни, танымның жибили қуаты мен адамның санасында 

сәулеленуінен пайда болатын рухани құбылыс деп таниды. Фараби жан 

қуатын қозғалт тыратын қуат және танып білетін қуат деп екіге бөліп, адам 

бойындағы танып білетін қуатты ішкі және сыртқы жан қуаты ретінде 

қарастырады.  

 

Аннотация 

       Аль-Фараби - выдающийся мыслитель и ученый в области средневековой 

науки. Охватывал философию и логику, математику и биологию, медицину ... 

Фараби говорит: «Сердце - это главный орган, который не может 

контролировать ни один другой член тела. После идет мозг. Это главный 

орган, но его превосходство не в первую очередь». (Аль-Фараби. Философские 

трактаты. –А., 1973, 289 -6.) 

        В дополнение к предоставлению Фараби ключевой роли в его сердце, поэт 

считает, что это добро, сострадание, источник всякой милости и место 

жительства. Эта философия основана на моральной философии мыслителя и 

поэта. Фараби в своем труде  «Основам естествознания» (космогония) он 

уделял особое внимание внешним чувствам, которого звали хауаси хамса 

захири. Ключевую роль в формировании природы окружающей среды 

философ – Фараби считал  внешние члены чувств хауаси хамса. Разум и 

сознание распознают нас как духовные явления, которые возникают из пяти 

внешних чувств реальности жизни, то есть через призрачную энергию 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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познания и исцеления в человеческом разуме. Фараби, в свою очередь, делит 

энергию души на силу существа и силу разума и рассматривает силу человека 

внутри как энергию внутреннего и внешнего. 

Түйінді сөздер 

 Әбу Насыр әл-Фараби -әйгілі ойшыл, биолог-ботаник , математик,медицина 

саласының дамуына  қосқан үлесі туралы айтылады. 

Ключевые слова 

Аль-Фараби - выдающийся мыслитель и ученый в области средневековой 

науки. Охватывал философию и логику, математику и биологию, медицину ... 
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Әл-Фарабидің адам мүшелерін зерттеуде қосқан үлесі 

 

                                                                                  Шанай Сұлушаш Рсатай  

                                     Арыс қаласы,  № 32 Ә. Жангелдин атындағы ЖОМ 

                

       Ертеде өмір сүрген Әбу Насір әл-Фараби, Әбу Әли Ибин-Сина, Беруни, 

Әл-Джуржани және орта ғасырларда өмір сүрген тағы да басқа Шығыс 

ғалымдарының қазақ халық медицинасының дамуына, әсіресе дәрілік 

өсімдіктерді танып,  пайдалануға деген ықпалдарына зор үлес қосты. Адам 

мүшелері жайында   зерттеуіне тоқталып өтейік.Біздің мақсатымыз Гален мен 
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Аристотельдің адам мүшелеріне қатысты зерттеулері қандай мақсатта 

жазылғаның ашып көрсету, оларды қабылдау жолдары арқылы тану 

мүмкіндігі қандай екендігін, адам мен дене мүшесінде болып жатқан 

жағдайларды логикалық ойлау арқылы тану мүмкіндігі қандай екенің көрсету, 

адам денесінің  толықтай және әрбір мүшесіне тән ауру түрлерін 

анықтау.Көзқарастары әртүрлі мақсатты көздегенмен дәрігер мен табиғат 

зерттеушінің  зерттеушінің көзқарастарымен сәйкес келеді. 

Медицина адам денсаулығын,оның әрбір  мүшесін зерттейді, өйткені 

медицина –адам ағзасы мен оның әрбір мен мүшесінің саулығын сақтауға 

себепкер болатын ақиқат принциптерге сүйенетін өнер. Адам жануарлардың 

бір түр болғандықтан Аристотель адам тәні мен оның мүшелерін зерттейді. 

Жануарлар мен оның түрлері жайлы ғылым жаратылыстану ғылымның бір 

бөлігі. Жануарлар қоректенетін және сезетін  субстанция. Жануарларды денелі 

суббстанция деп түсіндіреді, ал денелерді кейде жәй дене деп те атайды, дене 

дегенде оның үзындығын,көлемін, тереңдігін айтады. 

      Жүрек қызметін бақыласақ. Белгілі бір мүшелері кейде күрделі, кейде 

қарапайым болады. Жануарлардың қарапайым мүшелері-бұлар жекеге 

ұқсастары. Ал күрделісі - түрлі мүшелері барлары. Жекеге ұқсастары жалпы 

тұтас денеден бөлініп алынған мүшелері, ал қалған мүшелерін мағынасына 

қарай қарастыру керек. Күрделісі-алғашқы мүшелері қарапайымымы, яғни бір 

ғана бөлуге келетін қарапайым мүшелерден тұрады. Мысалға көзді алайық, 

алғашқы бөліктері құрама болып келеді,дәлірек айтсақ,бөлудің арқасында 

қарапайым мүшелері белгіленеді. Қол мен аяқ та осылай болып келеді. Қолға 

келсек, ол иық,білек,қолдың басы болып бөлінеді, ал осы мүшелердің 

әрқайсысы өзінше күрделі, егер әрқайсысын мүшелеп бөлсек, қарапайым 

мүшелер болып саналатын ет, сүйек, сіңір және байланыстыратын буындардан 

тұрады. 

      Адам-жануарлардың бір түрі. Аристотельдің Жануарлар жайында 

кітабында ол туралы қысқаша айтып кетуін өтінген. Бірінші бөлімде ол 

тәжірибе, бақылау және сезу арқылы, екіншіде дәлелдеу не айғақтау арқылы 

танылатының анықтайды, сонымен бірге дәлелдеу не айғақтау тәсілін 

пайдаланған жайлы айтады. (8 бетте) Дененің әр бір мүшенің өмір сүру 

мақсаты оның болмысының себептерінің бірі болып табылады.Табиғат 

зерттеушісі әрбір дене мүшесін танып білуі керек, бірақ ол басқа дене 

мүшелерін тану үшін бүдан еш пайда көрмейді. Осы жолмен ол теориялық 

білімге, яғни жаратылыстануды меңгеруде табысқа жетеді. 

      Ары қарай, дене мүшелерінің жаратылу мақсаты бізге осы мүшелердің 

субстанциясы, материясы, формасы туралы түсінік берсе, онда заттардың 

мақсаты оның ең негізгі себебі болады, бұл кезде оның басқа себептері тек осы 

мақсаттар үшін ғана қолданылады. Соңғы себептер басқа себептердің болу 

себебі болып табылады. 

      Сондықтан табиғат зерттеушісі адам және жануардың әрбір мүшесінің 

тіршілік ету мақсатын танып білу керек. Табиғат зерттеушінің мақсаты да осы 
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болды, яғни, жануарлардың әр түрінің, мысалы жылқы, піл, немесе шегіртке, 

маса сияқты қаншалықты кішкентай болса да шыбын-шіркейлердің әрбірі 

мүшесінің тіршілік ету функциясын жақсылап білу. 

      Дәрігерде адамның әрбірі мүшесін зерттеп олардың қызметін аурудың 

түрлерін пайда болу себептерін акциденциясын адам денесінде болатын 

өзгерістер арқылы тексеріп, кейбір қан тамырларының  зақымдайтын,сулы не 

құрғақ бөлінулердің  негізінде болатын өзгерістерді анықтайды. 

      Дәрігердің қөздеген мақсаты табиғат зерттеушіден басқа.Өйткені 

медицина практикалық өнердің бір түрі, ал әр өнердің іске асыратын 

нысаны,қол жеткізуге тырысатын мақсаты бар. Әрбір практикалық өнер іс-

әрекеті мен қол жеткізуге тырсқан мақсаттарына бағытталған өз нысандарын 

тани отырып, жетістікке жетеді. Сонымен бірге олардың іс әрекеті аспаптарды 

тануға бағытталады,себебі олардың іс әрекеті тек аспаптар арқылы іске асды. 

Осылардың бәрі медининаға да  керек. 

      Медицина өнерінің нысаны ретінде адам мен оның дене мүшелері қызмет 

етеді. Адамның денесімен оның мүшелерін қараудағы дәрігердің мақсаты 

оларды қандай да бір аурудан сақтау және деніне саулық тілеу. 

Медициналық іс әрекет кімде кім өз денсаулығын күте білсе соны қолдауға 

және ауырып қалғандарға денсаулығын қайтаруға бағытталған бұл іс әрекет 

тек дене мүшелерінің арқасында ғана іске асады.  

       Медицина әр бір дене мүшесінің қызметін танып, дәрігер мен дәрігерлік 

өнердің көз қарасы бойынша әр мүше өз қызметін қаншалықты орындап 

тұрғанын анықтағанда ғана аурудың түрін, денінің саулығын көрсетіп бере 

алады. Сондықтан дәрігер адамның әрбір мүшесін жақсы білу керек. Ол 

аурудың  түрлерін, егер біреу ауырып қалса,оны емдеп, денсаулығын қайтару 

жолын білуі керек.Ол дене мүшелерінің табиғатына сай қызметінің анық білуі 

керек. Ол үшін әр ауруды жеке жеке түріне арай анықтау керек. Бұл мына 

жағдайға байланысты туған, оған денедегі аурудың себебін жиі жоюға тура 

келеді. Аурудың көптеген себептері мен акциденциясы денеде қандай да бір 

аурудың бар екенін көрсететін, не ауруды емдеу мақсатында дене мүшесінде 

аурудың қай түрі бар екенін табу үшін ауру түрлерінің арасындағы 

айырмашылықты көрсететінін дәлелдеу арқылы анықталуы мүмкін. Қуықтағы 

бөлінетін іріндерді бақылаудағы өзгерістер кейбір дене мүшелеріндегі 

аурудың кейбір түрлерінің себептерін тудырады. 

       Сонымен бірге өзінің жұмыс құралдарын оның ішіндегі тағамды, жай, 

күрделі дәрілерді, скальпель және басқада заттарды оқып үйренуі 

тиіс.Малдан, өсімдіктен, минералдан алынатын тағамдар болады, сол үшін 

оған малдың көптеген түрлері мен мүшелерін, көптеген өсімдіктер мен 

олардың түрлерін, көптеген минералды денелерді зерттеу қажет, бірақ бұл 

жерде ол табиғат зерттеушінің көз қарасымен емес, қандай қүралдар арқылы 

адам денсаулығын көтеруге, болатының анықтауы керек. Сонымен бірге аспаз 

бен наубайшының өз мақсаттарына жету мақсатында от пен судың қасиетін 

қарастырмайтының сияқты ол да ауруды жоюға және денсаулықтың жақсы 
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болуына көмектесетін заттарға айналу қасиеті мен сапасын зерттеуге міндетті 

емес. 

      Табиғат зерттеуші олардың өмір сүру және басталу себептерін анықтай 

отырып, субстанциясы аспаз тағамды толық дайын болғанға дейін жеткізу 

жағдайының қандай екенің дәрігер солардың көмегімен ауруды жойып, 

денсаулығын түзеуге болатынын қарастырады. 

      Осыған ұқсас бұл адамдардың алға қойған мақсаттарында да 

айырмашылық бар. Дәрігер мен аспаздың мақсаты аурудың жағдайын немесе 

тағамның дайын болуын танып білуден көрінсе, табиғат зерттеуші әрбірі 

зерттеп отырғанда обектілерінің ішінен оның өмір сүру себептері мен 

субстанциясын, яғни материясын, нысан көтеру үшін немесе аспаздың 

тамағының болуы үшін пайдаланатын затқа не құралға айналатынын туралы 

ой тастайды. 

       Фараби ізгі қала тұрғындарының көзқарастары туралы трактат атты 

еңбегінде адамның өзін танымақтығы жөніңде айтылатын ойларын өсімдік 

жаны, хайуан жаны, адам жаны, деп жүйелейді. Адам жанына оның ішкі және 

сыртқы сезім мүшелеріне талдау бергенде жүрекке үнемі шешуші мән беріп, 

ерекше даралар көрсетіп отырады. Жүрек басты мүше, мұны тәнінің ешқандай 

басқа мүшесі билемейді. Бұдан кейін ми келеді. Бұл да басты мүше, бірақ, 

мұның үстемдігі бірінші емес, Фараби филолософиялық трактаттар. -А,1973-

289-6, деп жүрекке шешуші мін бере қараса Абай да. Сен үшеуінің басынды 

қоспақ менің ісім депті.Бірақ, сонда билеуші жүрек болса жарайды,деген 

тұжырымға келеді.бұдан екі ұлы ойшылдың да жүрек жөніндегі 

танымдарының негізі бір екені,тек баяндау түрі басқаша берілгені көрінеді. 

Ақын Фараби ұйғарысындай жүрекке шешуші мән мағына берумен қатар, оны 

ізгілік, рахым,шапағат атаулының шығар көзі, тұрар мекені деп біледі. 

 

Аңдатпа 

  Әл –Фараби мұрасы әр уақытта да, қазіргі жаҺандану кезеңінде де өзекті 

тақырып. Адамдар мақсатқа жетуге мүмкіндік беретін үш түрлі тамаша табиғи 

қабілет болады,ол: ерекше жасалған дене қүрылысы, жан құмарлықтары,ой 

парасаты,деген. Әл-фараби адамның жан дүниесін жетілдіру мәселесін 

философиялық тұрғыдан зор білгірлікпен жан-жақты да терең зерттеп, талдау 

жасайды. Ал қайта өрлеу дәуірінде адам өзінің-өзі билеу еркі, мақсаты бар 

тіршілік иесі ретінде қабылданды. Ол өзінің байланысты сезімтал дене иесі. 

Аннотация 

  Наследие Аль-Фараби была иостается актуальным в современный век 

глобализации.Было три вида замечательный природных способностей 

которые позволяли людям достигать своей цели: особый дизайн,страсть 

интеллект. Аль-фараби философски и всесторонне рассматривает проблему 

совершенствования своей души,и в эпоху Возрождения человек 

воспринимался как живое существо со своей свободной волей и целью в танце. 
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Әлемнің екінші ұстазы Абу-Насыр әл-Фараби  

«Жүрек –табиғи жылылықтың көзі» 

 

Есалиева Нұрлайм Мадиевна 

                             Түлкібас ауданы, М.Әуезов атындағы ЖОМ  

  

       Әбу Насыр Әл-Фараби 870 жылы Фараб қаласында дүниеге келген. Ежелгі 

қазақ қаласы Отырырды арабтар Барфа яғни Фараб деп атаған, есімі осыдан 

келіп «Фарабтан шыққан Әбу Наср» болып аударылыды. Қазіргі орны 

Түркістан облысы Шәуілдір ауданының аумағы яғни Арыс өзенінің 

Сырдарияға келіп құятын жағасында орналасқан. 

      Әл-Фарабидің толық аты жөні Әл-Фараби Әбу Насыр Мұхаммед ибн Ұзлағ 

ибн Тархан деп аталады. Әкесінің аты Ұзлағ, ал арғы атасының аты- Тархан 

болған.  Әл-Фараби көзі тірісі кезінде ақ Аристотельден кейінгі «Екінші ұстаз» 

атанған. Тарихи деректер бойынша 70 жуық тіл білген. Ол философия, логика, 

этика, метафизика, математика, тіл, білімі, жаратылыстану, география, 

медицина, музыка салаларынан 150- ге тарта трактат жазып қалдырған. Өзінің  

білімділігі мен сауаттылығының арқасында «Екінші ұстаз» атауына ие 

болады. Ғылыми еңбектерінің ең әйгілісі «Қайырымды қала тұрғындарының 

көзқарастары жайлы трактат» деп аталады. Бұл кітапты Бағдат қаласында 

болған кезінде жазған. 330 жылдың соңында кітаптың қолжазбасын өзімен 

бірге Шамға (Сирия )  алып келеді. Кітапты 948 жылы Дамаск қаласында 

аяқтайды. Кітап алты бөлімнен тұрады. Кітап алғаш рет 1895 жылы Лейденде 

«Бирбил баспасы» басып шығарады. Трактаттың қол жазбасы Түркияның 

Ыстамбул қаласындағы Сүлеймения кітапханасында 674 инвентарлық 

номермен сақталған.  Оның еңбектері «Қайырымды қала»  «Бақытқа жол 

сілтеу»  «Қайырымды қаланың жақсы өмір сүруін,  тірі ағзаның өмір сүруімен 

байланыстырған.тірі ағзаның өмірін сақтау үшін барлақ мүшелері бір-біріне 

көмектесетін сау тән тәріздес»  деп сипаттап жазады. Ол мінсіз қаланы  

адамның өмір сүруі және тамаша заттарға қол жеткізу үшін адамдар бір-біріне 

көмектесетін қала деп сипаттаған. Егер адамдар бірлессе шынайы бақытқа 

жетеді,бір-біріне көмектесетін қоғам қайырымды қоғам болып табылады және 
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оны адам денсаулығымен  барлық мүшелердің саулығымен теңестіреді. Қала 

болмысы-адамның кемелденгенденесі меноның мүшелері секілді. Дене 

мүшелері тіршілік ету мақсатында бір-біріне көмектесіп отырады және 

өздерінің  қабілеттері мен жаратылысына қарай  бөлінеді. Сол сияқты қала 

бірлестіктері де қабілеттеріне қарай бөлінеді. Ал қала бірлестігінің басшысы 

бойындағы қасиеттерімен өзгелерден ерекше жоғары тұру керек. Ол қаланы 

басқарушы, жол сілтеуші, мұны Әл-Фараби адам денесіндегі жүрекпен 

теңестіреді. Бір адамда бір ғана жүрек болатын болса, қалада бір ғана басшы 

болады, ол өзінен кейінгі істің атқарылуын талап етеді, осылайша сатылап кете 

береді, ал ең төменгі талап ете алмайды. Қала басқару үшін әділ болу керек 

.осы жерде қазақтың мына бір сөздері тура келеді.  «тура биде туған жоқ, 

бұрған биде иман жоқ» деген сөздермен ұштасады. Әл-Фараби адамдардың 

әлеуметтік теңсіздігі туралы айтқан «Адамдар әуелден тоқымашы немесе 

хатшы болып туылмайды ,қайырымдылық пен жаман әрекеттер де әуел бастан 

жаратылысынан дарымайды» ол адамдардың бір-біріне үстемдігінен пайда 

болады деп түсіндіреді. «Бақытқа жол сілтеу» туралы трактаттарында этика 

,эстетика мәселелеріне назар аударып, әсемдік, сұлулық кішіпейілділік, 

мейірімділік туралы жазап, дәлелдеп берді. Мысалы, Әл-Фараби «білімсіз 

адамгершілік молаймайды,білімсіз адам өзгенің абзал қасиеттерін тани 

алмайды. Жан дүниені тәрбиелемей үлкен жетістікке жету жоқ. Ғылым мен 

тәрбие ұштасса ғана рухани салауаттылыққа жол ашылмақ» деп ескертеді. 

      Әл-Фараби өмір сүрген заманда жаратылыстану ғылымының дамыған 

саласының бірі медицина болды. Әл-Фарабиді «Емдеу шеберлігі ғылымы» деп 

атады. Әл-Фарабидің медицинаға ерекше көңіл бөлген  «Қайырымды 

қала»еңбегінде жүрек туралы өте құнды пікір айтқан, «жүрек –табиғи 

жылылықтың көзі». Басқа мүшелерге жылылық осы жүректен  тарайды, олар 

жүректен нәр алады: «жүрек – басты мүше, оны тәннің ешқандай мүшесі 

билемейді» деп айтып өткен. Адам ағзасын  жүрек басқарса, қайырымды 

қаланы әділ басшы ғана басқара алады деп көрсеткен. Жаратылыстану 

ғылымына қатысты «Адам ағзасындағы мүшелер», «Жануарлар ағзасындағы 

мүшелердің құрлысы мен қызметі» еңбектерін жазған. Осы бір кез Абай 

атамыздың   өлеңдерінде «Жүрек –теңіз, қызықтың бәрі асыл тас деп арнайы 

айтылған ақыл, қайрат, жүрек» жайлы айтылған ойларының бастау алар көзі 

Әл-Фараби еңбектерінде жатыр емес пе. Ұлы адамдар дүниеге мың жылда бір-

ақ рет келеді десек, қазақ топырағында, қазақ даласынан шыққан екі ойшыл 

данышпан даналарымыздың арасы да мың жылдың шамасы болады екен. Абай 

нәр алған рухани үш қайнар көз бар. Олар: біріншісі-қазақ халқының көнеден 

келе жатқан мәдениеті мен өнері, екіншісі-орыс мәдениеті сол арқылы келген 

Батыс мәдениеті, үшіншісі-шығыс мәдениеті мен өнері. Осы біріншісі мен 

үшіншісі Абайға да, Әл-Фарабиге де ортақ.  

       Екі ғылым да дүние ғажап құбылыс екендігін, әр заттың, әр адамның өз 

орыны болатындығын, соны тапқанда ғана өзінің қадірінің артатындығын, 

адамгершіліктің содан туындайтындығын атап көрсеткен. Мысалы Әл-Фараби 
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«Ғақли көзбен қарасаң, Дүние ғажап сен есім. Жаһли көзбен қарасаң, Дүние 

қоқыс сен - мешін» деп айтса  Абай атамыз  «Әсемпаз болма әр неге, Өнерпаз 

болсаң арқалан. Сенде бір кірпіш дүниеге, Кетігін тапта бар қалан» деп айтып 

өткен. Ұлы бабалардың арасындағы рухани сабақтастық саралай отырып 

оқушыларға Абай мен Әл-Фарабидің  еңбектерін оқи отырып, бойларына 

адамгершілік, инабаттылық, қайырымдылық, әділдікті, ізгілікті 

қалыптастыру. 

       Әл-Фараби «Бесінші трактатында» адам тіршілігінде мидың маңызы 

туралы баяндай келіп, мида жүйке орталықтары мен сезімтал және 

қозғалтқыш жүйкелер болатындығы туралы пікір айтқан. Қорыта келе ең 

басты құндылық - адам болғандықтан, адам өмірінің мәні салауатты 

денсаулықта. Бүгінгі ұрпақ өз бабасының осы жетістіктерімен мақтанып қана 

қоймай, өз бойларына ғибрат алады.  

Аңдатпа 

        Бұл баяндамада әлемге әйгілі ғұлама ғалым, философ, әрі ақын Шығыс 

халықтарының  екінші ұстазы атанған Әбу-Насыр Мұхаммед әл-Фарабидің 

өмірі мен қызметі  және еңбектері баяндалады. Қазақтың жерінде дүниеге 

келген Әл-Фараби өз заманында ғылым  мен өнердің барлық саласына үлес 

қосқан. Қайырымды қала еңбегінде  қала басқарушысын адам денесіндегі 

жүрекпен теңестіреді. Қайырымды қала бейнесінде адамдардың жүрегіне 

мейірімді, әділдікті, турашылдықты және даналықты ұялатқаны баяндалады. 

Әл-Фараби мен Абай даналықтарының арасын жалғастыратын дәйектерді 

тауып ғылыми тұрғыдан ашып көрсетіп баяндалған. Әл-Фарабидің 

жаратылыстану ғылымын зерттеп артынан мұрағат қалдырған еңбектері және 

әдебиет, музыка, жаратылыстану, математика, химия, логика, дін 

инабаттылық мәселелері де баяндалады. 

Пайдаланылған әдебиеттер тiзiмi: 

1. А.Асқаров «Ұлы Тұранның ұлдары» Алматы «Нұрлы әлем» 1998 ж. 

2. Б.Тоғысбаев, А.Суржикова «Тарихи тұлғалар» Алматы 2012 ж. 

3. Қазақ мәдениеті «Аруана » баспасы 2005 ж  

4. Р.Әлімқұлова Р.Ә.Сәтімбеков Биология: Жалпы білім беретін мектептің  

8-сыныбына арналған оқулық Алматы «Атамұра» 2004 ж.  

5.А.Машанов Әл-Фараби және Абай Алматы «Қазақстан» 1994 ж.  
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Әл-Фараби және Музыканың ұлы кітабы 

 

Архабаев Нугман 

Түркістан облысының әдістемелік орталығының  

эстетикалық пәндер жөніндегі әдіскері   

                                                                                      

  Біздің халқымыздың музыка өнері және оның адам сезіміне әсері мен 

қуат күші жайында айтылған тұжырымды ойларымен тартымды пікірлерінің 

бастауында Әбу насыр әл-Фараби тұрады. Оның музыка жайында жазған 

трактаттарында саз өнерінің адамды тәрбиелеу мен түзетуге деген 

мүмкіндіктері айтылған. Әл-Фараби бабамыздың бұл мұрасы педагогикалық 

жағынан да, психологиялық жағынан да көптеген зерттеулерге негіз болатыны   

айқын. 

         Абу Насыр Мухаммед Ибн Мухаммед Ибн Ұзлах Ибн Тархан Әл-Фараби 

ғалым, энциклопедист Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған Әл- 

Фарабидің толық аты-жөні осылай.(873-950) Ұлы Жібек жолының маңызды 

орталығының  бірі, Отырар қаласында дүниеге келіп, осында оқып 

тәрбиеленеді де, өсе келе Шығыс елдерін аралап,  өркениетпен мәдениеттің 

орталығы болып саналатын  Бағдатта, Кайрде, Бұқара, Самарқанд Дамаскіде, 

болып, ғылыми зерттеулер жасайды.  Шам шахарында ұзақ жылдар тұрып, 

ғылыми салаларды игерді. Бүгінгі күнге дейін логика, метафизика, этика, 

саяси және әлеуметтік философия, музыка, медицина 100-ден аса трактаттары 

сақталған. Ең алғаш болып музыкасы математикалық негізде жүйелеп, оны 

ғылымның бір бақыты ретінде көрсеткен. Ол аудармашы, түсініктемеші ғана 

болған жоқ, еңбектері Шығыс пен Батыстың бірлігімен түсіністігінің 

мәдениетінің символы болды. Әл-Фараби еңбектерінің шоқтығы биігі-музыка. 

Фараби өзі асқан музыкант, аспапта шебер орындаушы болған. Музыка 

зерттеу саласында Фараби әр алуан шығармаларымен қатар «Музыка туралы 

үлкен кітап» атты көлемді еңбек қалдырды. Бұл жұмыс музыкалық дыбыстың 

сипаты мен құрылымынан бастап, музыканың поэзиямен байланысына дейінгі 

музыканың эстетикалық – теориялық принциптерін шешуге 

бағытталғын.Музыканың адамға емдік қасиетін,жағымды әсерін дәлелдеді.Өзі 

тек орындаушы ғана емес, ұлы музыка зерттеуші теоретик болды.Осы кітапты 

бүкіл музыка тарихшылары бірауыздан музыка теориясы туралы жазылған 

үлкен еңбектердің қатарына жатқызды.  ағылшынның қазіргі музыка 

зерттеушісі Г.Фармер : «Музыканың ұлы кітабы»- Фарабиді орта 

ғасырлардағы музыка жөнінде жазған ең үлкен автор болды деді. Осы еңбекті 

француз тілдеріне аударған Р.Эрланже: «Фарабидің бұл салада, кейіннен араб 

тілінде жазған авторлардан айырмашылығы жер мен көктей»-деді. 

      Фарабидің пікірінше, музыканың ғылыми іргетасы тәжірибе-бақылау мен 

физика-математика ғылымдарының қағидаларынан тұрады, ал оның негізгі 

мақсаты мен адамның эстетикалық мұқтаждығын қанағаттандыруға тиісті, 

оның бір ұшы поэзияға тіреледі, өйткені поэтикалық тіл мен музыка тілі бір-
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біріне етене болып қабысқан кезде музыканың әсерлігі мен эфектісі күшейе 

түседі, яғни музыка ғылым ретінде математикаға жақын тұрса, өнер ретінде 

поэзияға туыстас. Музыкалық аспаптар үрлеп тартатын: най, сыбызғы, 

қыпшақ. Ішекті: уд, чанг, шахруд, дутар, қобыз, танбур, канун.Ұрып 

ойнайтын: нагора, тыйбл, дойра музыкалық аспаптарын зерттеген. Кейбір 

деректерге қарағанда Фараби шығарған әндер осы күнгі Иран, Ирак, Түрік 

және басқа да Шығыс елдерінде орындалады. Оның өзі жасаған «Канун», 

«Уд», «Қыпшақ» деп аталған аспаптары болған. Музыка ғылымын талдауға 

арналған: «Музыканың ұлы кітабы», «Музыка жайлы талдау», «Ырғақтардың 

классификациясы», «Ғылымдардың шығуы», «Ғылымдардың 

энциклопедиясы».Әл-Фараби ежелгі ойшылдардың музыка жайындағы 

еңбектерін мұқият оқып зерттеген. Әл-Фараби музыка ілімін жасауда грек 

оқымыстылары Пифагор, Аристотель, Евклид, Аристоксен, Птоломей 

еңбектерінде сүйенеді, дегенмен бұлардың идеяларына сын көзбен 

қарайды.Логикалық сарапқа салып, ғылымның жаңа жетістіктерін қайта 

талдап шығады. «Мен музыка ғылымын бағалаушы ғана емес, музыка өнерін 

бағалаушымын, сондықтан ертедегі гректерге қарағанда көп зерттеуіме, 

ізденуіме мүмкіндік болды-дейді. Әл-Фараби теориялық ғылым жасаудың үш 

шартын қойып, музыка теориясын жасап, шығады. «Музыканың ұлы кітабы»: 

Музыка ғылымына кіріспе Музыка ғылымының негіздері, Музыкалық 

аспаптары, музыкалық композиция атты тараулардан тұрады.Бұл еңбек XV 

ғ.латын тіліне аударды. «Музыканың ұлы кітабы» I тарауында мелодия, 

музыкаға бейімділік, практикалық және теориялық музыка, музыканың 

шығуы, музыкалық білім беру, музыкалық өнер, сезім және ақыл 

қорытындысы, негізгі принциптер, музыкадағы табиғилық туралы айтылады. 

II-тарауында музыка ғылымдарының негіздері жайлы баяндайды.                III-

тарауында музыкалық аспаптар жайлы, IV-ші тарауында ырғақ, фонема, 

фреза, тондар, жайлы айтылады. Әл-Фараби дүние жүзінің барша ғалымдары 

Аристотельден кейінгі «екінші ұстаз» деп таныды.Ол музыкалық 

аспаптарында шебер орындаушы болды, ән-күй шығарды, музыканы зерттеді, 

аспаптардың жаңа түрлерін өзі ойлап тауып, жасап шығарды және 

жетілдірді.Өз замандасы Нышан Абызбен, Қорқытпен таныс болған. 

Сондықтан да Әл-Фараби бабамыздың кейінгі ұрпақтарға қалдырып кеткен 

мынандай даналық сөздерін әрдайым жадымызда ұстаға тиістіміз. 

1. Музыканның жұмыс салдарынан пайда болған шаршағандықты 

ұмыттырып, өзіне баурап әкететін қасиеті болады. Ол – бізге осы жұмыстың 

зардабына шыдауға, төзуге, көмектеседі. 

2. Бұл ғылым (яғни музыка) өзінің байсалдығынан айрылған адамдарды 

түзетуге, қызба адамды қалпына түсіруге, байсалды адамды ылғи да бір 

қалыпта ұстауға құдіреті әбден жетеді. 

3. Музыканың үш түрі бар. Біріншісі, жәй ғана рахат сезімін туғызады, 

екіншісі құмарлықты, ынтықтықты білдіреді, үшіншісі біздің қиялымызға 

бағытталады. Жағымды сезім оятатын музыка демалыс үшін қолданылады, ол 
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бізді жақсы тынықтырады. 

4. Музыкалық өнер – мелодияларды (әуендерді), сондай-ақ оларды барынша 

тартымдырақ және кемелірек ететін нәрселермен шұғылданатын өнер. 

5. Практикалық музыка өнерінің әртүрлі бөлшектерін оқудың, үйренудің 

арқасында ұғынуға болады.  

6. Әл-Фараби Егер сен музыканы түсініп сүйгің келсе – оны ыждағаттықпен 

тыңдай біл! Кейін сен оны міндетті түрде ұнататын боласың, бірте-бірте өзің 

белгісіз мезетте қалай үйренгеніңді де сезбей қаласың, жақсыны жаманнан 

айыра алатын боласың. Осылай етсең сенде тамаша талғам пайда болады. 

7. Адамзатқа тән ерекше бір қасиет – өзін қоршаған дүниенің әсемдік 

сырларына үңілу, содан рухани нәр алу, өзінің нәзік сезімін образдар арқылы 

паш ету. 

8. Музыканы рухымызға, құмарлығымыз бен ынтықтығымызға, көңіл 

күйімізге қатыстыруымыз керек.                 

                                             Аннотация 

Аталған мақалада автор Әл-Фарабидің  музыка саласындағы еңбектеріне 

шолу жасай келе, оның музыка жайында жазған трактаттарында саз өнерінің 

адамды тәрбиелеу мен түзетуге деген мүмкіндіктері жайлы айта отырып, Әл-

Фараби бабамыздың бұл мұрасы педагогикалық жағынан да, психологиялық 

жағынан да көптеген зерттеулерге негіз болатынына баса назар аударады. 
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 Әл-Фараби – орта ғасырлық ғылымдардың қай саласында да үздік 

білімнің иесі, энциклопедист ғалым ретінде даңқы шыққан ғұлама - ойшыл.  

Фарабиді толғандырған бұл тақырыптар қазіргі кезде де еш маңызын жойған 

жоқ. Бұл тұрғыдағы бүгінгі ізденістер Фараби ғылым философиясының 

құрамдас бір бөлігі болып табылатын рухани дәстүрге сүйенуі керек. Барлық 

азаматтары бір ғана ортақ мақсатқа, яғни мемлекет пен жеке адамның игілігіне 

қызмет етуге жұмылдырылған ізгі, қайырымды мемлекет туралы ғалымның 

толғаныстары ортағасырлық ислам әлеміне ғана емес, өзінен кейінгі 

әлеуметтік-философиялық және әлеуметтік-утопиялық ойдың дамуына да 

үлкен ықпал етті. Әл-Фарабидің музыка теориясы, музыка өнері, риторика мен 

поэзия, эстетика проблемалары жайлы көркемдік-эстетикалық көзқарастары 

да аса құнды. Бұларды бүгінгі ұрпақты рухани жағынан тәрбиелеуге, ғылымды 

дамытуға, мәдени және мәдени-ағартушылық жұмыстарын жүргізуге жан-

жақты пайдаланған дұрыс. Әл-Фарабидің жаратылыстануға қатысты мұрасы 

табиғатты тәңірінің туындысы деп есептейтін ортағасырлық жаратылыстануға 

тән көзқарастармен тамырлас болып келед. Ғалым Фараби рухани күш 

табиғатын анықтауға көп мән берген. Ол өзінің «Даналық негіздері» атты 

еңбегінде адам табиғатының қасиеттеріне қарай оның сыртқы және ішкі 

дүниесінің бар екенін айтады. Қоршаған ортаның құбылыстарын тани алатын 

физиологиялық дене құрылысы мен бітім болмысын құрайтын сыртқы тән 

сезімдері ішкі дүниеге де әсерін тигізеді. Ал ішкі құпия дүние дегеніміз - 

адамның рухани күштері. Өз кезегінде, даму процесінің үш түрі бар. Ол 

адамның, жануардың және өсімдіктің дамуы. Дамуды осылай жіктеген Әл-

Фараби дамудың мазмұнын түсіндіруде: «Өсімдіктерше өз ұрпағын, өзіне тән 

құрылыс сипатын сақтап қалуды ғана мақсат тұту немесе жануарларға өзінен 

басым күштермен күресу сияқты мінез-құлықтармен қорғанатын даму мен 

таным барысындағы ортақ ұқсастықтар адамзат баласының өрісін кеңейте 

алмайды. Адамның тіршілік етіп дамуы, оның пайдалы, ізгі, игі мақсаттарға 

бағытталған жолды таңдауына, шындыққа ұмтылуына байланысты. Мұндай 

үлкен мақсаттарға жетелейтін адамның санасы ғана». Оның еңбектерінде адам 

баласының ішкі дүниесі мен сыртқы дүниесі арасалмағына ерекше мән 

беріледі. Ғалымның айтуынша, рухы әлсіз адамдардың ішкі әлемін құрайтын 

сезім күйлерінің терең өріс алуы оның сыртқы дүниесінің белсенділігін 

өшіреді, яғни дүние құбылыстарын дұрыс табиғи тепе-теңдікте қабылдай 

алмайтындай жағдайға жеткізеді.[3] Ал білім жайлы кемеңгер бабамыз оның 

нұрымен кемелденген рухқа ешқандай күш кедергі, тосқауыл бола 

алмайтынын баяндайды. Адам рухының тұрақтылығы, ең алдымен, оған нәр 

беретін, дәлелді тәжірибе мен терең ой толғаныстарының сүзгісінен өткен, 

сөйтіп орнықты пікірге ие болған санаға байланысты дей келіп, рухты сананың 

сәулесі түсіп тұрған айнаға теңейді. [4] 

        Әл-Фараби өзінің ғылыми тұжырымдарында адам рухының кемелденуі 

санамен тікелей байланысты деген ой келтіріп, тек сана ғана ақиқатқа 

жеткізетіндігін айтады. Өзінің өмір сүрген кезеңіндегі ғылымды Әл-Фараби 
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басты-басты бес салаға бөлді, олар: тілтану, логика (ой жүйесі), математика, 

физика, азаматтық туралы ілім. Оның әлеуметтік-экономикалық мәселелерге, 

математика, философияға арналған трактаттары осы күнге дейін өзінің 

ғылыми маңыздылығымен құнды. Ол математиканы қолдану негізінде табиғат 

құбылыстарының сырын жазып шығуға болады деп тұжырымдаған. 

Фарабидің пікірінше математика адамның білімін тереңдете түседі, әрі басқа 

ғылым салаларының дамуына тікелей әсерін тигізеді. Оның математикалық 

трактаттары осы замандағы математика ілімінің негізі болып табылады. 

Фарабидің анықтауы бойынша логика - ойлаудың заңдары мен ережелері 

туралы ғылым. Осы ғылымның арқасында адам өзінің ойын анық та айқын, 

жүйелі түрге келтіреді, ойлау, ой қорыту, талқылау барысында логикалық 

қателер жіберуден аулақ болады. Ұлы ойшылдың логика мен грамматикадағы 

ортақ моменттері мен айырмашылықтары жөніндегі пікірлері аса құнды. Әл-

Фараби логиканы ойлаудың грамматикасы ретінде қарастыра келіп, логика 

ұғымдары мен категориялары бүкіл адам баласына ортақ екенін айтты. Ол 

логика ұғымдары мен категорияларын тіл арқылы өрнектеу мүмкіндіктеріне 

қатысты талдайды, білімнің түрлеріне сипаттама береді. Әл-Фараби 

философия, әлеуметтану, математика, физика, астрономия, ботаника, этика, 

эстетика, лингвистика, логика, денсаулық сақтау, музыка зерттеу салаларында 

терең білім алған. Ол ғылымның осы салаларында 160-қа тарта трактаттар 

жазған. Ғылымдар жүйесінде Әл-Фараби жаратылыстану-математика 

ғылымдарына зор көңіл бөледі. «Ғылымдардың шығуы» деген еңбегінде 

ғылымды нақты және абстрактылы, сондай-ақ теориялық және практикалық 

деп бірнеше түрлерге бөліп қарастырса, «Ғылымды классификациялау және 

анықтау» деген еңбегінде ғылымда тіл, логика және математика саласын 

жалпы үш түрге топтап, олардың әрқайсысын жекежеке бөліп көрсетеді.  Әл-

Фарабидің музыка ілімі туралы негізгі ойлары «Ғылымдар классификациясы» 

- деген еңбегінде айқын көрінеді. Онда Фараби музыка теориясын мынадай бес 

салаға бөледі: 1. Музыка туралы ілімнің негіздері, зерттеу объектісі, тәсілдері.  

2. Музыка туралы ілімнің негіздері, тондардың өзара байланысы мен 

қатынасы.  

3. Музыка теориясының негіздерін зерттеу тәсілдерінде қолдана білу.  

4. Тондардың негізін құрайтын музыкалық ырғақтар табиғаты. 

5. Музыкалық әуен, оны шығару жолы(композиция.[5]  

       Фарабидің музыкалық еңбектерінің ішіндегі ең көрнектісі – «Музыканың 

ұлы кітабы». Бұл ғалымның өзінен соңғы ізбасарларына үлгі өнеге болған 

теориялық трактат. Әл-Фарабидің музыкалық аспаптар жөніндегі еңбектерінің 

маңызды болатын себебі, ол өз заманындағы музыкалық аспаптарды 

зерттегенінде болып табылады.Олар үрлеп тартылатын: най, сыбызғы, қырчак, 

ішекті уд, чанг, рубаб, шахруд, дутар, қобыз, тангур, канун, ұрып ойналатын: 

нагора, тыйбл, дойра және басқалар. Аспаптардың кейбірі бұл күнде жоқ 

немесе уақыт өте келе едәуір өзгерген. [6]  
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       Әл-Фарабидің заманында санасы ашық әрбір мұсылман ислам 

ғылымымен шұғылдануды парыз еткен. Оның араб тілді ғалымдар санатына 

қосылуы осы кезден басталады.  Қасиетті  Құран Кәрім тек діни қағидалар 

жинағы ғана емес, сонымен қатар талай ілімнің құпия кілтін бойына бүккен 

ғаламдық кітап болғандықтан, Әл –Фараби бүкіл ислам ғалымдарына парыз 

болған Иджтихад және Муджтаһид жолына түскен.    

       Әл-Фарабидің көшпелілер мен отырықшылар өркениетін және Шығыс пен 

Грек-Рим мәдениетін өзара байланыстыруы әлі күнге дейін елімізді дүние 

жүзіне танытуда маңызды орын алады. Оның философиялық еңбектерінің 

тәрбиелік мәні «Тарихи философиялық трактаттарында» көрсетілгеніндей, 

мәңгілік пен тәуелділік бастауларын құдіретті Алладан, аспан әлеміндегі 

құбылыстардың мәнінен, ақыл мен адамның жан дүниесінен, түр мен материя 

арақатынасынан іздеуінде. Ғұлама ойшыл өз кезеңінің діни түсініктерін 

философиялық тұрғыдан дамытады, халықты ұлттық тәрбиеге баулиды. [7] 

 Орта ғасырдағы ғылым мен мәдениеттің үздік өкілі болған Әл-Фарабидің 

шығармалары латын, парсы, ағылшын, француз, неміс тілдеріне аударылып, 

жеке кітап болып шықты. Әл-Фарабидің мұраларының Қазақстанда түбегейлі 

зерттелуі XX ғасырдың 60 жылдарында басталды. ЮНЕСКО-ның шешімі 

бойынша әл-Фарабидің 1100 жылдығын атап өту қолға алынды. Алматы 

қаласында 1975 жылы Әл-Фарабидің өмірі мен шығармашылық қызметін 

зерттеуге байланысты көнференция өткізілді. Қазақстан ұлттық ғылым 

академиясы бұл мәселемен дәйекті шұғылданды, әл-Фараби еңбектер жинағы 

7 том болып шықты. Бұл ретте Москва, Бейрут, Хайдарабат, Анкара, Берлин, 

Лондон тағы да басқа қалаларда жарық көрген Фараби шығармаларының 

түпнұсқалары пайдаланылды.  ҚР ҒА-ның философия институтында 

Фарабитану бөлімі жұмыс істейді. Бұл бөлімде ұлы ғұламаның еңбектері қазақ 

және орыс тілдеріне аударылып, жиырмадан астам трактаттары жарық көрді. 

Ал Қазақтың мемлекеттік ұлттық университетіне Әл-Фараби есімі беріліп, 

онда дүние жүзінде тұңғыш рет ғұлама ғалымға  арналған мұражай  

ұйымдастырылды. ҚазМУ-де 1994 жылы әл-Фараби шығармашылығына 

арналған халықаралық ғылыми теориялық конференция өтті. Университет 

саябағында әл-Фарабиге ескерткіш орнатылды. Университеттегі Фарабитану 

орталығы Әл-Фараби мұрасын аудару, зерттеу, насихаттау жаңа, тың бағыт 

бойынша жүргізілуде [4.65-66б].   Әл - Фараби  тұлғасын ашуда мынадай үш 

негіздің сомдалған жиынтығын көреміз: біріншіден, Әл-Фараби ұлы ғалым, 

екіншіден, өнер әлемін, оның ішінде музыка дүниесін терең зерттеген адам, 

үшіншіден ол - сөзсіз дін әлемінің басты тұғырнамаларын философиялық 

тұрғыдан негіздеген, осы бағытта көптеп еңбек еткен тұлға. 

Аннотация 

«Әл-Фараби - ғұлама ойшыл» - атты мақалада автор Шығыстың Ұлы 

ойшылы еңбектерінің бүгінгі ұрпақты рухани жағынан тәрбиелеуге, ғылымды 

дамытуға, мәдени және мәдени-ағартушылық жұмыстарын жүргізуге жан-

жақты пайдалану туралы талдау жасап айта келіп, Әл-Фарабидің 1130 
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жылдығына арналып өткізілген ғылыми-теориялық конференциядағы 

Фарабитанушылар еңбектерінен ғылыми тұрғыдағы үзінділер келтірілген.  
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Мыңжылдықтағы  дала музыкасы  және  Әбу Насыр әл-Фарабидің 

музыканың теориясын дамытудағы ролі 

 

Сармурзаева Гульзира Абдуалиевна 

                                   Сайрам ауданы, А.Байтұрсынов атындағы № 83  ЖОМ 

                                                  

         Адамзат-баласының ішкі толқынысын, сезімін, мұңлы, қуанышты 

сәттерін   сонау ерте заманнан бері музыка   суреттеп келеді.Әр халықтың  
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музыкасы ғасырдан ғасырларға   түрленіп халықтардың өзімен бірге өмір сүріп  

келеді.   Абай атамыз:  «Туғанда дүние есігін ашады өлең, өлеңмен жер 

қойнына кірер денең»,- деп бекер айтпаған. 

      Музыка өзінің алғашқы кезеңінде ескі көшпелі қоғамның қажеттілігінен 

туып, ірі діни және тұрмыстық салт-дәстүрлермен біртұтас дүниеге айналды. 

  Сазды, әсем жүрек қылын тербетер музыка әрқашанда тыңдаушының 

қызығушылығын туындатып ,еліктіретін қасиетке ие. Сондықтанда болар әсем 

әуенге  «сезім қылын тербетер» деген теңеу бекер айтылмаса керек-ті.  

Музыканы  әр елдің тұрмыстық  өмір сүру дағдысы, әдет-ғұрып, салт-

дәстүріне байланысты дамып , қазіргі заман музыкасына жетіп отыр. 

        Өте ертеден- ақ, аты шыққан әйгілі адамадар музыканы зерттеуге өз 

үлестерін қосқан. музыканың мінез-құлқы,ырғағы, жылдамдығы,бояуы  бір –

бірімен байланысып жатпаса ол әуен ешқашан тыңдаушының жүрек қылын 

шерте алмаған болар еді. Музыканы зерттеушілердің бірі   Әбу Насыр  әл-

Фараби  873-950 жылдары  ежелгі Отырар қаласында дүниеге келген. 

       Хижраның 260 жылдары Мухаммед Тарқан ибн Узлағ ат-Түркінің 

шаңырағында  аңсап  күткен шаңырақ иесі дүниеге келеді. Сәбиге әкесінің 

құрметіне қарай Әбу-Насыр Мұхаммед Әл-Фараби деп ат қойылды. 

Кішкентай Әбу-Насыр  қағілез,  пысық сергек болып өседі. Оның қатарындағы  

балалар  ойын қуып жүргенде, Әбу-Насыр  көзге түскеннің барлығын 

зерттегісі  келіп ойында соған байланысты сұрақтар көбейетін. Кешкісін  

ұйқтар алдында жатып алып қиялға берілетін.  Бүркіт неге ұшады?  Кесіретке 

неге жорғалайды?  Құстар неге сайрайды ? деген сан-қилы сұрақтармен  қиялға 

беріліп  ұйқыға кететін. Өсе келе осы қызығушылығы ғылымға деген 

сүйіспеншілікке  айналды. Фарабтың жанындағы Весиж деген қалада Әл-

Фараби ең алғашқы музыка аспабын жасап шықты. Ол осы аспапта 

арғымақтардың тұяғының дүбірін, су толқындарының  дыбысын, 

жапырақтардың сыбдырын салуды үйренді. Оның шеберлігі  күн сайын 

шыңдалып тек дыбыстарды ғана емес адамзатқа тән ішкі көңіл күйді, түрлі 

сезімдерді, яғни қуану, шаттану, ренжу сияқты қасиеттерді  бейнелеп  бере  

алды.  

      Әл-Фарабидің еңбектерінің ішіндегі ең шоқтығы биігі ол-музыка саласы. 

Негізінен алғанда, Фарабидің өзі -асқан музыкант, аспапта шебер орындаушы 

болған. Ол жайлы ел арасында мынадай бір аңыз -әңгіме бар: 

      Шығыс патшаларының бірінің сарайында той-думан қызып, бек-патша, 

бай-манап, қожа-молдалар жиналып үлкен жиын-тамаша құрып жатқан 

көрінеді. Оған Фараби де қатысады. Бірақ шарап ішіп елірген қауым Фарабиге 

ілтипат жасамайды. Шыдамаған Әбу-Насыр бір шетке шығып, домбырасын 

қолға алып, аса бір мұңды күй орындайды. Оның мұңдылығы сонша жұрттың 

бәрі ойын-сауықты тастай салып, уайымға беріліп егіліп жылайды. Енді бір 

сәт аса бір қуанышты, көңілді күйді ойнай жөнелгенде әлгі жұрт еңселерін 

бірден көтеріп, балаша билеп, жын қаққандай сақылдап ойнап кетеді. Мұнан 

соң Фараби бір түрлі жайма шуақ , бір сарынды қоңыр ырғақты күй ойнағанда 
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отырғандар музыка әуеніне елітіп, бірі қалмай ұйықтап қалады.  Оларды 

ұйықтатып тастап Фараби жайына жүріп кеткен екен. 

        Әл-Фараби  өзінің  заманындағы  музыкалық  аспаптардағы  шебер  

орындаушы  және музыка  жазушы  сонымен  қатар  музыкалық аспапты  өзінің  

жасауының  арқасында  осы саланы  терең  зерттеуге  мүмкіндігі  болды. Ол 

өзінің  заманындағы  қобызшы  Нышан Абыз және Қорқытпен таныс болды.  

Олардың шығармаларын шебер орындады,   соның арқасында  өзі де «Шұбар 

айғыр» күйін  жазды.  

       Әл-Фараби көне халық аспаптарын  толымды  және  толымсыз  деп екіге  

бөлді. Толымсыз аспаптарға ән-күй орындау мүмкіншілігі шектеулі 

аспаптарды жатқызды. Бұл  топқа  үрлеп ойналатын саз-сырнай, үскірік, 

тастауық, ысқыруық, бұғышақ, қамыс сырнайдың  ең  қарапайым  түрлерін  

енгізді.  

       Орта ғасырларда қолданылған, әнді сүйемелдеуші  музыкалық 

аспаптардың  рөлін  Әл-Фараби  былайша сипаттап жазған екен:  «... аспапта 

сүйемелденетін  вокальдық  музыка  мейлінше  құлпырып,  байи түседі, 

құлаққа  жағымды естіліп,  жүрекке жылы  тиеді  және  поэзиясы  мен  

ырғақтылығының  арқасында оңай  жатталады...».  Аспаптық музыканың  

өмірге  келуі, дамуы аспаптардың  өздерін  жетілдірумен  қатар  жүреді. Нақ 

осы жөнінде әл-Фараби қызғылықты пікір айтқан: «Музыканттар аспаптардан  

адам даусымен  салыстырғанда  басқаша  түрде  болып келетін  ноталар  мен  

әуендер шығаруға болатынын  байқады.  Мұндай  әуен  жанға жағып, бойды  

билейтін болғандықтан, вокальдық тондардың  барлық қасиеттерін  бере  

алмағанымен де, табиғи әуен ретінде жоғары  бағаланған. Олар кейде  ән салу 

ережелерінен ауытқи отырып, әлгі ноталар  мен  әуендерді қолданатын болды, 

сөйтіп олардан баға жеткісіз пайда тапты».  Одан әрі  ғалым  өз  пікірін  дамыта 

келіп, былай деп толықтырады: «Аспаптық  музыканың  өзі  адам  даусын  

қаншалықты келтіре  алатын болса, соншалықты дәрежеде  әнге қосылады. Ол 

адам даусын  сүйемелдейді  және  түрлендіріп  байытады  немесе  прелюдия  

мен интермедия  рөлін  атқарады. Интермедиялар  әншінің  тыныс  алуына 

көмектеседі;  сонымен  қатар олар  дауыспен  келтіре  алмайтын әуенді 

келтіріп,  музыканы  толықтырады».   

  . Музыкалық аспаптарда ойнаудың өзіндік  екі  немесе үш  

дауысты  аккордтар  трельдер,  форшлагтар, күрделі  ырғақтар  үлгісі  пайда 

бола бастайды, ал  бұларды  адам даусымен келтіру  көбінесе өте қиынға 

соғады, тіпті адам  даусын мүлде келтіре алмайды  десе де болады. Міне, осы 

себепті  вокалдық  және аспаптық музыка  арасында  айтарлықтай 

айырмашылықтар байқалуда, ал  мұнын, өзі, түптеп  келгенде, күйдің  пайда  

болуына  әкеліп  соқты. Музыка зерттеу саласында Фараби әр алуан 

шығармаларымен қатар «Музыка туралы үлкен кітап» атты көлемді еңбек 

қалдырды. Бұл жұмыс музыкалық дыбыстың сипаты мен құрылымынан 

бастап, музыканың поэзиямен байланысына дейінгі музыканың эстетикалық – 

теориялық принциптерін шешуге бағытталғын. Музыка зерттеу саласындағы 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D1%80%D2%93%D0%B0%D2%9B
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еңбектерінде Фараби музыканың адамға емдік қасиетін, жағымды әсерін жан-

жақты дәлелдеген. Кейбір деректерге қарағанда Фараби шығарған әндер осы 

күнгі Иран, Ирак, Түрік және басқа да Шығыс елдерінде орындалады. Оның 

өзі жасаған «Канун», «Уд», «Қыпшақ» деп аталған аспаптары болған сияқты. 

Фарбидің музыка теориясына арнап бірнеше еңбек жазғаны баршамызға 

мәлім. «Музыканың ұлы кітабы», «Музыка жайлы талдау», «Ырғақтардың 

классификациясы», «Ғылымдардың шығуы», «Ғылымдардың 

энциклопедиясы» атты туындыларында музыка ғылымын талдауға арналған 

тараулар бар. Фараби теориялық ғылым жасаудың үш шартын қойып, осы 

шарттар негізінде музыка теориясын өз бетінше жаңадан жасап шығады. 

«Музыканың ұлы кітабы»: музыка ғылымына кіріспе, музыка ғылымының 

негіздері, музыкалық аспаптар, музыкалық композиция атты үлкен –үлкен 

тараулардан тұрады. 

        Әл-Фараби  орта ғасырларда  негізінен вокальдық музыканың 

дамығандығын айтқан.  Әншілер шертіп ойналатын және ысқышты 

аспаптардың ішектерін бір сарынмен даңғылдатып сүйемелдей отырып ән 

салған. Аспаптар қарапайым болғандықтан оларда ойнау мүмкіншіліктері де 

шектеулі болған, сондықтан әншінің, мың құбылттан әндерін сүйемелдеуге 

бұл аспаптар жарамаған. Әл-Фараби адамның, даусын ең жетілген және табиғи 

аспапқа балаған, басқа көне аспаптардың бәрі жетілдірілмеген деп санайды да, 

оларды аспаптың жасанды түрлеріне жатқызады. 

        Әл-Фараби арфаның шығу тегі садақ деп жазады. Әуелгі кезде оған екі 

ішек ғана тағылған, кейін он үшке дейін жеткен, жаңғырық шығаратын шанақ 

пен құлақтар орнатылған. Әл-Фарабидің айтуынша, көне арфаның басы мен 

шанағы аққудың бейнесінен аумайды екен, ал шығаратын даусы аққудың 

қиқулаған үніндей болыпты. Арфа тектес көп ішекті аспаптың диапазонын 

кеңейту үшін әл-Фараби ішектің санын көбейту керек деп тапқан.  

         Әбу-Насыр әл-Фарабидың «Музыка туралы үлкен кітабы» ислам әлемі 

музыкалық эстетикасының антологиясын ашқан. Ислам музыкасының 

феномені бізге VІІ ғ. басынан бастап, араб халифатының аймағында өмір 

сүрген халықтардың классикалық музыкалық дәстүрлеріне жарық түсіреді. 

Арабтар мен түркілердің, парсылар мен мысырлықтардың және т.б. 

халықтардың музыкалық мәдени дәстүрлері осы бір ғажайып феноменді 

жасаған.  Алайда исламдық музыканың қайнар көзін қайдан табуға болады 

және ондай музыканың бар екені жайында жалпы айтуға болады ма оның 

әмбебаптылығы мен дербестігі не нәрседе? 

            Ислам Орта ғасыр музыкасында негізгі бес жайтты баса айтуға болады. 

Құранның «шырқала» саздық оқылуы (қоңыр үнді)   ерекшелігі мен оның 

мәтінінің ырғақтылығына байланысты діни әуеннің қалыптасуы. 

Халифаттық салтанаттың   эстетикалануы мен орта ғасыр адамының тұрмыс-

тіршілігіне байланысты зайырлық музыканың  дамуы, сопылық музыка мен 

бидің дамуы. 

      Кәсіби музыканың дамуы, музыкалық сауаттылық пен музыкалық жазуды 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0_%D2%93%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BD%D1%88%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%84%D0%B0
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игеру үшін теориялық және практикалық нұсқаулардың жасалуы. 

Барлық жерлерде білім беру бағдарламаларына музыканың қосылуы 

(классикалық және кейінгі Ислам Орта ғасыр дәуіріндегі музыкалық өнерді 

практикалық үйретуге байланысты). Музыканы математикалық ғылымдарға 

жатқызуы заңды, себебі сандық математика мен музыкада ол негізгі 

қатынастың түрі. Олай болса да әл-Фараби музыканы сандық-уақыт 

кеңістіктің арақатынасынан ғана емес, дегенмен ол адам жанының ішкі терең 

тылсым құрлымы жағынан да түсінеді. Математикаға қарағанда музыканың 

дыбысталу құбылысында, адам жанының дыбыстарымен бірігуі байқалады. 

     Әл-Фарабидің пікірінше, музыканың ғылыми іргетасы тәжірибе-бақылау 

мен физика-математика ғылымдарының қағидаларынан тұрады, ал оның 

негізгі мақсаты мен адамның эстетикалық мұқтаждығын қанағаттандыруға 

тиісті, оның бір ұшы поэзияға тіреледі, өйткені поэтикалық тіл мен музыка тілі 

бір-біріне етене болып қабысқан кезде музыканың әсерлігі мен эфектісі 

күшейе түседі, яғни музыка ғылым ретінде математикаға жақын тұрса, өнер 

ретінде поэзияға туыстас. 

Аннотация 

      Әбу-Насыр Әл-Фарабидің музыка саласында жазған еңбектерінің 

маңыздылығы мен кейінгі  ұрпаққа берер білімі туралы жазылған. Әл-

Фарабидің  еңбектерін зерттей отырып музыка ғылымының адам баласының  

жан дүниесінің эстетикалық, этикалық тәрбиесінің негізгі құралы етіп алсақ 

болатынын түсінуге болады. Бұл ғылымның  математика,  физика 

ғылымдарымен тығыз байланыстылығын аңғарамыз. 

        Әл-Фарабидің   кітабы, музыка зерттеу ғылымы үшін күні бүгінге дейін 

өзінің баға жеткісіз құнын жойған жоқ. Ол Шығыс халықтарының сонау бағзы 

замандағы музыкалық мәдениетінен мағлұмат беріп, біздің білімімізді кеңейте 

түседі. « Өлең және ұйқас туралы сөз», «Ырғақ пен өлең туралы сөз», деген 

шығармалары әдебиет саласында терең зерттегендігі және музыкамен 

байланыстырғандығының  дәлелі дей аламыз. 

Аннотация 

       В этой статье рассказывается о важности творчества Абу Насра аль-

Фараби в области музыки и его последующего обучения. Изучая работы Аль-

Фараби, мы видим, что музыкальная наука может стать ключевым 

инструментом в эстетическом и этическом воспитании человеческой души. 

Мы видим, что наука тесно связана с математикой и физикой. 

     Книга Аль-Фараби до сих пор не потеряла своего значения для музыкальной 

науки. Это расширяет наше понимание древней музыкальной культуры 

народов Востока. Произведения «Стихи о песнях и стихах», «Слова о ритмах 

и стихах» можно рассматривать как свидетельство их глубокого изучения в 

литературе и их связи с музыкой. 
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Әл-Фарабидің музыка әлемі 

 

                                                              Жумабаева Акжайна Толеугалиевна 

Созақ ауданы, Абай атындағы ЖОМ 

 

Музыка – адам жанының, оның ең сырлы сезімдерінің, ұмтылысы мен 

арманының негізі. Ол адамның ішкі дүниесінің терең негіздерін қозғайды. 

Музыка – халық жанының, оның дерті мен қайғысының, ұмтылысы мен 

шабытының көрінісі. Музыка  мәдениетте  алғашқы  орында тұрады. Әл-

Фарабидің «қозғалыс музыкасы» мен өлеңдер қарапайым халық өмірінде «кө

ңіл жұбату», ал зәулім сарайларда қоғамның элитасы үшін бал татыған шекер 

болған.  Музыка өнердің барлық белгілі формасынан асып түсті, тіпті әл-

Фарабидың «Музыка туралы үлкен кітап» Әбу Жағфар Мұхаммед ибн әл-

Қасим әл-Кирхи уәзірдің өтінішімен жазылса да, егер музыка орта ғасыр қоғам 

мәдениетінде ерекше орынға ие болмағанда ол көп қырлы әрі терең зерттеу 

болмас еді деген ой туады. 

Фараби уәзірдің белгілеп берген тақырыбын ұқыпты зерттеушіге лайық

адал әрі мұқият зерттеп қанақойған жоқ керісінше, музыканың, музыкалық 

өнер мен Шығыс халықтар аспаптарының шынайы энциклопедиясын 

жасаған. Фарабидің музыка саласында зерттеу жұмысын жүргізуіне  ойшыл-

дарының өзі айтқаны сияқты уәзірдің «түсінуі жеңіл, барлығына қолайлы»   

музыка жайында кітап жазып шығу өтініші оған негізгі импульс болып 

жігерлендірген.  

Бұл мақсатқа қол жеткізуі үшін ол, өз қағидасын ұстана отырып, музыка 

туралы ежелгі ойшылдардың, әсіресе, антикалық классиктердің, олардың 

ізбасарлары мен кейінгі ғалымдардың айтқандарымен танысып шығу ниетін 

ұстанған. Әл-Фараби олардың еңбектерін зерттей отырып, өзінен 

бұрынғылардың музыкадағы барлық мәселелер мен проблемалар сұраныс 

қылынған көлемде толық зерттелмегенін анықтаған.  

Ал, оларды таныстыратын теориялар болса бұлынғыр әрі бір-бірімен 

байланыссыз болған, яғни олар Әл-Фарабидың шынайы таным үшін 

басшылыққа ұстанған критериилерін қанағаттандырмады. Әл-Фараби 

музыкатануға елеулі үлес қосты. Нәтижесінде мәдениеттің феномені ретіндегі 

музыканың мүшкіл күйі, уәзірдің өтінішіне жауап беріп, «Музыка туралы 

үлкен кітапты» жазып шығуға алып келген.  
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Бұл кітапта Фараби музыканың жан-жақты анықтамасын береді, оның 

санатын ашады, музыкалық туындыны құрайтын элементтерді сипаттайды. 

Әл-Фарабидың музыка жайындағы шығармаларына «Ырғақтардың 

жіктелуі туралы кітап», «Қосымшалардың ырғақтарға қосылуы туралы кітап» 

және «Музыка туралы кітап» жатады.  [2.23-25] Әл-Фарабиден 

бұрынғылардың музыка жайында айтқандарының түсіндірмесін 

қамтыған. Әл-Фарабиді дүниеге танытқан музыка теориясына 

арналған «Музыканың үлкен кітабы» атты еңбегі.  

Ғұлама бұл еңбегінде математикалық тәсілдерді пайдалану арқылы 

музыкалық дыбыстарды тұңғыш рет қағаз бетіне түсіріп, нотаны алғаш 

дүниеге келтірді. Ол тек музыка теориясын ғана емес музыкалық аспаптарды 

да қолдан жасап, сол аспаптарда керемет ойнайда білген екен. Қазақ 

домбырасын дүниеге келтірген асқан музыка зерттеушісі ұлы бабамыз Әбу 

Насыр әл-Фараби десек біз қателеспеген боламыз. [3.32-35.]  Оған бірнеше 

ғылыми дәлелдер, Фараби жасаған музыкалық аспаптар түрі куә бола алады. 

Оның шебер орындаушылығы жөнінде шығыс халықтары арасында күні 

бүгінге дейін айтылып жүрген көптеген аңыздар да  бар.  

  Әл-Фарабидің «Ғылымдар классификациясы» атты еңбегінде музыка 

ілімі туралы негізгі ойлары айқын көрінеді. Мұнда Фараби музыка теориясын 

бес салаға бөледі.  

1. Музыка туралы ілімнің, негізгі, зерттеу объектісі, тәсілдері. 

  2. Музыка туралы ілімнің негіздері, тондардың өзара байланысы мен 

қатынасы.  

3. Музыка теориясының негіздерін зерттеу тәсілдерін қолдана білу 

(тәжірибе)  

4. Тондардың негізін құрайтын музыкалық ырғақтар табиғаты.  

5. Музыкалық әуен, оны шығару жолдары (композиция) «Музыканың 

үлкен кітабы» оның бірінші тарауы  - «Музыка өнеріне кіріспе». Бұл бөлім екі 

тараудан құралады. Оның алғашқысында «музыка» атауы, оның этимологиясы 

мен семантикалық негіздері, музыка ілімінің сан алуан мәселелері әуенінің 

шығу тегі, оны шығару, орындау, сондай-ақ музыкалық теориясы туралы 

ұғымдар болады.  

Фараби жалпы музыка жайлы пікірлер айта отырып, музыка әуенімен 

оның қоғамдық қызметі туралы тоқтала келіп адамды ләззатқа бөлейтін әуен, 

эмоциялық әсер тудыратын әуен және әдеби текспен (өлшем) байланысты әуен 

деп үшке бөледі. Бұл кітаптың екінші бөлімінде, адам құлағына жағымды 

әуендер, дыбыстың табиғи сезілуі, гармония және үндестік, музыкалық 

тондардың әрқандай ерекшеліктері, сөз болады. Мұнда дыбыстардың табиғи 

ерекшеліктері музыкалық әуендері кемелдендірудің жолдары мен 

принциптері, музыка теориясына байланысты көптеген құнды теориялық 

мағлұматтар келтіріледі.  

Тағы бір көңіл бөлетін жай Әл-Фараби музыка мен поэзия арасындағы 

табиғи бірлікті мойындайды. Мұның өзі Фарабидің әндердің синкреттік 
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сипатынан хабардар болғандығын дәлелдесе керек. Бұл біздер үшін өте құнды 

деректердің бірі болмақ. Яғни біздер Фарабидің поэзия өнерімен де 

шұғылдағандығы туралы мәлімет аламыз.  

«Музыка өнерінің негіздері» - деп аталатын екінші тарау да екі бөліктен 

тұрады. Бірінші бөлікте физикалық оның анықтамасы, дыбыс шығаратын 

денелер, жоғары және төмен дыбыстардың себептері, музыкалық 

интервальдар-қос октава, кварта, тон, үндестік және диссонанс қатынастары 

үлкен, орта кіші интервальдар жасаудың тәсілдерін, теориялық негіздерін 

көрсету.  

Тараудың екінші бөлімінде Фараби квартадан немесе аралықта пайда 

болатын интервалдар туралы теориялық мәселелерді қозғайды. Трактаттың 

үшінші – «Музыкалық аспаптар» - тарауы да екі бөліктен тұрады. Алғашқысы- 

«кең таралған музыкалық аспаптардағы тондардың қалыптасу жолдары». 

Мұнда Фараби, ең алымен, уд аспабының құрылысы, ашық пернелері, оған 

орындаушы саусақтарының орналасуы, төрт ішекті уд, соның бойында 

жасалатын интервалдардың арақатынасы, дыбыс қатары, жағымды тондар. Уд 

аспабын күйге келтірудің қарапайым және күрделі түрлері, оларды 

қолданудың тәсілдерін қарастырады.  

Тараудың екінші бөлігі тамбур аспабының ерекшеліктеріне арналған. 

Бағдат тамбуры, тұрақты және айналымы пернелер, әр түрлі аккордтар 

жайында айтылады. Содан соң Фараби Хорасан тамбурына тоқталады. Оның 

да сан алуан нәзік ерекшеліктеріне үңіліп, теориялық мәселелерін сөз етеді.       

Кітаптың соңғы тарауы,  «Музыкалық композиция» деп аталады. Соңғы 

тарау да екі бөліктен тұрады. 1-ші бөлікте мелодияның анықтамасы, толық 

және толық емес топтар, топтардың кестелері, үндестік және диссонанс, 

эволюция, ырғақ негізгі ырғақ, соғулар, қосылушы ырғақтар, арабтардың 

дәстүрлі ырғақтары, мелодиялар шығару сөз болады.  

Екінші бөлігінде дауыс мелодиялары, адам дауысы, фонема және 

фризалар, сөздің мелодияға бейімделуі, бос және толтырылған тондар, бос 

және толтырылған топтарды айту, аралас айту, қосылушы және ажыратушы 

айтыстың, түрлері, дауыс мелодияларын шығарып (композиция) айтудың 

басталуы мен соңы мелодияның тиімділігі (әсері), мелодиялары әшекейлеу 

және олардың адам сезіміне қатысты жайлы айтылады. Бұл тұста да біздер әл-

Фарабидің поэзиядан хабары бар екенін жақсы аңғарамыз. Себебі, әл-  

Фарабидің поэзия және әдебиет теориясымен айналысқан, зерттелген ғылыми 

еңбектері жайлы мағлұматтар өте аз. 

Әл-Фарабидың «Музыка туралы үлкен кітабы» ислам әлемі музыкалық 

эстетикасының антологиясын ашқан. Ислам музыкасының феномені бізге 

VІІғ. басынан бастап, араб халифатының аймағында өмір сүрген халықтардың 

классикалық музыкалық дәстүрлеріне жатады. Арабтар мен түркілердің, 

парсылар мен мысырлықтардың және т.б. халықтардың музыкалық мәдени 

дәстүрлері осы бір ғажайып феноменді жасаған. Алайда исламдық музыканың 

қайнар көзін қайдан табуға болады және ондай музыканың бар екені жайында 
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жалпы айтуға болады ма, оның әмбебаптылығы мен дербестігі не 

нәрседе? Ислам Орта ғасыр музыкасында негізгі бес жайтты баса айтуға 

болады. Құранның «шырқала» саздық оқылуы (қоңыр үнді) ерекшелігі мен 

оның мәтінінің ырғақтылығына байланысты діни әуеннің қалыптасуы. 

Халифаттық салтанаттың эстетикалануы мен орта ғасыр адамының тұрмыс-

тіршілігіне байланысты зайырлық музыканың дамуы, сопылық музыка мен 

бидің дамуы. 

Кәсіби музыканың дамуы, музыкалық сауаттылық пен музыкалық 

жазуды игеру үшін теориялық және практикалық нұсқаулардың жасалуы. 

Барлық жерлерде білім беру бағдарламаларына музыканың қосылуы 

(классикалық және кейінгі Ислам Орта ғасыр дәуіріндегі музыкалық өнерді 

практикалық үйретуге байланысты). Музыканы математикалық ғылымдарға 

жатқызуы заңды, себебі сандық математика мен музыкада ол негізгі 

қатынастың түрі. Олай болса Әл-Фараби музыканы сандық-уақыт кеңістіктің 

арақатынасынан ғана емес, дегенмен ол адам жанының ішкі терең тылсым 

құрлымы жағынан да түсінеді. Математикаға қарағанда музыканың 

дыбысталу құбылысында, адам жанының дыбыстарымен бірігуі байқалады.  

  Әлемдік музыка мәдениетінің тарихында музыка туралы ғылыми 

білімнің қарқынды көтерілуін білдіретін кезеңдер бар: осы саладағы барлық 

алдыңғы тәжірибені жалпылау болашақ ғылым коллизияларының алдын ала 

пайымдауында музыкалық өнерді ұғынуға жаңа және батыл мүмкіндік береді.  

Әл-Фарабидің Музыканың дамуындағы мәні оның ерекше тарихи жағдайымен 

толыспайды. Шығыстағы музыка туралы ғылымның қалыптасу бастауында, 

оның музыкалық-теориялық көзқарасының кеңдігі мен энциклопедиялығы 

қазіргі заманғы батыс еуропалық және араб-мұсылман музыка ғылымы 

аясында (IX-X ғғ.) шын мәнінде бірегей болып табылады. Әл-Фарабиді 

ортағасырлық музыка теоретиктерінің бірі ретінде сипаттай отырып, 

Дж.Фармер былай деп жазады: "Әл-Фараби Орта ғасырлар бойы музыка 

теориясының ең үлкен авторы болған шығар. Оның теориялық ғылымы 

(музыкасы) гректер жасаған нәрселерді дамытып қана қоймай, батыс Еуропада 

болған жоқ. Әл-Фарабидің музыкалық дыбыстарын қабылдау туралы мәселеде 

дыбыстар саласындағы естудің беделін мойындамаған және бастапқы пікір 

білдіру нүктесіне тек есептеу мен өлшеуді қабылдаған пифагорей мектебіне 

қарама-қарсы, бұл мәселеде Аристоксеннің үйлесімді мектебіне түйістіре 

отырып, дыбыстарды анықтау ісінде құлақ ғана шешуші мәнге ие деп 

есептейді. Әл-Фараби "Музыка туралы сөз" және "ырғақты жіктеу туралы 

кітап"жазды. Музыканың үлкен кітабы "- араб-мұсылман"Ренессанс" дәуірінің 

бірегей көзі. Тіпті өзінің ауқымы бойынша (шамамен екі мың бет)" кітап "оған 

дейін және одан кейін жазылған музыка туралы көптеген шығармалардан асып 

түседі, және ортағасырлық мәдениеттің ең монументалдық туындысы - 

"Дәрігерлік ғылымның каноны" ("фи т-тиб каноны") Ибн Синаның және" 

ғылым кілттері" ("Мафатих ал-'улум") әл-Хваризмидің (X-XI ғғ.) қатарына 

қойылуы мүмкін.  
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Онда музыкалық ғылым мәселелері, негізінен, бұрын жекелеген 

шығармалар тақырыптарын ұсынған терең зерттелген. Фарабидің 

энциклопедиялық танымдары мен ұмтылыстары осы мәселелерді қараудың 

өзіндік ерекшелігін анықтайды. Дәстүр аясында ғалым музыканы ұғынудың 

жоғары деңгейіне шығып, тұтас музыкалық-теориялық концепцияны құрады. 

Фарабидің трактатында, сонымен қатар, ортағасырлық Еуропада антикалық 

мұралардың берілуіне ықпал ете отырып, осы теория туралы білімнің жалғыз 

шығыс көздері егжей-тегжейлі сипатталған.  

          Қорыта айтқанда Әл-Фарабидің «Музыка туралы үлкен кітап» (аударған 

Ж.Сандыбаев. Алматы: «Колор», 2008.-751 б) ғылыми редакторы академик 

Ә.Нысанбаев бастап шығарған кітабы – музыка өнері хақында толық білім 

беретін еңбек. Оқырман бұл кітаптың ішінен музыкалық өнердің практикалық 

және теориялық турасынан пайдалы білімдерді табады. Егер ол адам үшін 

пайдалы сөз тіркестерін қосу арқылы ән айту және музыка шығару 

практикасымен шұғылдануды, халық сөздерін аспаптарда еркін ойнаумен 

байланыстыруды қаласа, онда бұл болашақта біздің ғылымымыз үшін ең 

дұрысы әрі қайырлысы демекпіз. 

Аннотация 

Әл-Фараби шығармасында адамның рухани құндылықтарында адам 

жоғарғы ізгілік қасиеттерді қалыптастыру мен ізгілік адамды тәрбиелеумен 

қатар адамның өз әрекеті мен қылықтарына үлкен жауапкершілігі болуы керек 

деп қарастырды. Сонымен қатар Әл-Фараби адам туған кезінде парасатты 

әрекетке бейім, ақыл жететін бейнелерді тану мүмкіндігіне ие дейді. Адамның 

ақылға деген мүмкіндігіне, әрекетке, актуалды парасатқа жетуі үшін әрекетшіл 

парасат қажет. Индивидтің әрекетшіл парасат сатысына жетуі дегеніміз, ең 

жоғары жетілуге жету мүмкіндігі, оған тән күштерді дамытудың белгілі 

кезеңдерінен өту арқылы жүзеге асады, оларға жататындары: ақылды күш, 

талпыну күші, қиялдау күші және сезімдік күштер деп айтады. Әл-Фараби 

этикасы келетін болсақ адамды ізгілік қасиеттерді дамытуға, тәрбиелеуге және 

дәріптеуге шақырады, адам өз кезегінде ізгілікті өмірге сәйкес өмір сүріп 

жатқан жанның жақсы әрекеттері мен қасиеттеріне сәйкес әрекет етуі керек 

сонда адам бойындағы рухани құндылықтары жоғары дамиды. 

Түйінді сөздер: Әбу Насыр Әл-Фараби, музыка, екінші ұстаз, кәсіби 

музыкант, үлкен кітап, кітап жазу, музыкалық композиция 

Ключевые слова: Абу Насыр Аль-Фараби, музыка, второй учитель, 

профессиональный музыкант, большая книга, написать книги, музыкальная 

композиция. 
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Ұлы дала ойшылы Әбу-Насыр Әл-Фарабидің музыкаға қосқан үлесі 

                                                        

                                                                     Абдужалиев Садриддин Рахматұлы 

                                                               Созақ ауданы, «Суындық» ат.ЖОМ 

                                                                

      Тұтас мыңжылдықтар бойы  білім сарабы  ұлттық  дүниетанымымызға  

алтын  діңгек, берік  өзек   болған Әл-Фараби туралы кең толғап, келелі сөз  

қозғау  қандай  ғанибет?!  Ұлы  ғалым, ұлы ойшыл, философ, социолог, 

математик,  физик, астроном,   ботаник,   лингвист,   логик,  музыка зерттеушісі   

Әбу  Насыр Мұхаммед ибн  Тархан  әл-Фарабидің  бұл мерейтойы-тәуелсіз  

еліміздің   рухани  өміріндегі  елеулі  оқиға.  Атақты  ғалым  қазіргі  Түркістан  

облысының   жеріндегі  көне Фараб  (Отырар)  қаласында  туған.   Жиырма  

жасына  дейін   осында  білім  алып,  өмірінің    кейінгі  кезеңдерін  мұсылман  

Шығысының  елдерінде  өткізген.   

      Осы  заңғар  тұлғаны   бізге  биіктетіп,  жақындатып  тұрған  қандай  

құдірет?  Рас,  қазақтың    бұл   күреңселі     даласында  талайлар  ұмытылып 

кетіп  жатады.  Бірақ  әл-Фараби  жайлы  қысқа  қайырып  қалай  айтарсың?   

       Бәрінен  де  маған ғалымның  музыка саласындағы  еңбектері  қымбат  

тарта  береді. Өйткені  музыка-күллі  мәдениеттің  феномені,  адам  жанының  

негізі, арманының  өзегі. Әл-Фарабидың  музыка  саласында  қалам  тербеуіне  

уәзірдің  «түсінуге  жеңіл,  жалпы жұртқа   қолайлы»  музыка  жайында  кітап  

жазып  шығу туралы  өтініші  себеп  болған  екен.  

      Ғалымның  өзі  жазғандай ол ежелгі ойшылдардың музыка жайындағы 

еңбектерін мұқият оқып шыққан және зерттеген. Ежелгі ғалымдар  да 

музыканы зерттеуге сүбелі  үлес  қосқаны,  ой  толғағаны  белгілі  болған. 

Аристокеннің, Евклидтің, Клеонидтің, Герестағы Никомахтың, Птолемейдің, 

Аристид Квинтилианың, Гауденцияның т.б. музыкалық-теориялық 

трактаттары-осыған  дәлел.  «Музыка   туралы   кітап»  міне  осылай  жазылған.  

Исламдық  ортағасырлық  мәдениетте  ірі  құбылыс  болған  бұл  еңбек  музыка  

феноменінің  мәнін  өте  биік  деңгейге  көтерді. Өйткені ғұлама бұл еңбегінде 

математикалық тәсілдерді пайдалану арқылы музыкалық дыбыстарды тұңғыш 

рет қағаз бетіне түсірді. Нотаны алғаш ойлап  тапты. Әл-Фараби   тек музыка 

теориясын ғана емес, музыкалық аспаптарды да қолдан жасап, сол аспаптарда 

керемет ойнай білген. Қазақ домбырасын дүниеге келтірген де Әбу Насыр әл-
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Фараби десек  артық  айтқанымыз емес. Оған Фараби жасаған музыкалық 

аспаптар  мен  бірнеше ғылыми дәлелдер бар.  Таза  араб  музыкасымен  қатар 

антикалық  әлем мен орта ғасырлық  ислам  әлемінің   мәдениетін  бір арнаға  

тоғыстыра  отырып  Әл-Фараби  дыбыстардың табиғи ерекшеліктері 

музыкалық әуендері кемелдендірудің жолдары мен қағидалары, музыка 

теориясына байланысты көптеген құнды теориялық мағлұматтар келтірген. 

Тағы бір көңіл бөлетін жай әл-Фараби музыка мен поэзия арасындағы табиғи 

бірлікті мойындайды.  

      Ең  қызығы  бұл  еңбекте  ғалым  музыканың  емдік қасиетін,  жағымды  

әсерін  жан-жақты  дәлелдеп  шықты.  Бұл  тұжырымды  біз  Пифагор мен  

Платонның   еңбектерінен  де  кездестіре  аламыз.  Музыканың  әуені мен  

ырғағы  адам  жанын  тазартуға тікелей  ықпал  ете  алатынын  талдаған  ғалым  

музыка  арқылы  әлеммен  үйлесімді  өмір  сүру   қағидасын  ұсынады.  

Сондықтан  Әл-Фараби  адами  білімнің  күрделі  саласы-музыканы  әлемді  

тану тәсілі  ретінде   қарастырған.  Жақсы,  жайлы музыка жанға әсер етіп, оны 

емдейді әрі жақсартады, ал даңғаза   музыка  адам  жанына  үрей  туғызады деп 

санаған. Басқа  өнер  атаулының  ішіндегі  адамға  аса  жақыны,  түсініктісі-

музыка. Өзімен  бетпе-бет  келген  я  оңашаланған,  мұңға  берілген  жан  

музыкамен  астасып кетеді. Әуен  арқылы  адамның  өзіндік  үйлесімін  

қалыптастыруға,  әлемді  сезінуіне  жол  ашуға  болады. Міне,  ғалым 

музыканың  құдіретін осылай  баяндаған.  Демек,  музыка-адамда  

адамгершілік  қағидаларын  қалыптастыратын  шығармашылық  үрдіс.    

     Әл-Фараби орта ғасырларда негізінен вокальдық музыканың 

дамығандығын айтады. Әншілер шертіп ойналатын және ысқышты 

аспаптардың ішектерін бір сарынмен даңғылдатып сүйемелдей отырып ән 

салатын  болған. Аспаптар қарапайым болғандықтан оларда ойнау 

мүмкіншіліктері де шектеулі, сондықтан әншінің әуезді  әнін  шеңберін  

ширатып, шебін  тұтастыра әдемі жеткізуге   бұл аспаптар жарамаған. Әл-

Фараби адамның  өз даусын ең жетілген жәие табиғи аспапқа балай отырып, 

басқа көне аспаптардың бәрі  жетілдірілмеген деп санайды да, оларды 

аспаптың жасанды түрлеріне жатқызады.  

     Ғалым  ұрып ойналатын аспаптарды даусы тым қатты шығатын, адамның 

құлағын тұндырып жіберетін ащы дауыстылар қатарына жатқызады және 

мұндай  аспаптардың  көбінесе соғыс жағдайларында қолданылатынын  

айтқан. Қазіргі кездегідей, бұрын да халық аспаптарының ойналу мүмкіншілігі 

әр түрлі болған. Мүның өзі аспаптың жасалу құрылысындағы өзгешеліктеріне, 

ойнау тәсілдеріне, дыбыс шығару жолдарына, диапазонына байланысты. 

Кейбір аспаптар жетілдіріле келе адам даусының мүмкіншілігіне таяу келіп, 

тіпті асып та түсті, енді біреулерін жетілдіру қиынға соқты. 

     Әл-Фараби көне халық аспаптарын толымды және толымсыз деп екіге 

бөлді. Ол толымсызға ән-күй орындау мүмкіншілігі шектеулі аспаптарды 

жатқызған. Бізге белгілі қазақтыц көне музыкалық аспаптарының ішінен 

мұндай топқа — саз сырнайды, үскірікті және тастауықты; үрлеп тартылатын 
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аспаптар ішінен — қамыс сырнайды, ысқыруықты, бүғышақты; сым тілшелі 

аспаптардан — шаңқобыздың ескі қарапайым түрін жатқызуға болады. 

Аспаптық музыканың (күй) өмірге келуі, дамуы аспаптардың өздерін 

жетілдірумен қатар жүреді. Нақ осы жөнінде әл-Фараби қызғылықты пікір 

айтқан: «Музыканттар аспаптардан адам даусымен салыстырғанда басқаша 

түрде болып келетін ноталар мен әуендер шығаруға болатынын байқады. 

Мұндай әуендер жанға жағын, бойды билейтін болғандықтан, вокальдық 

тондардың барлық қасиеттерін бере алмағанымен де, табиғи әуен ретінде 

жоғары бағаланған. Олар кейде ән салу ережелерінен ауытқи отырып, әлгі 

ноталар мен әуендерді қолданатын болды, сөйтіп олардан баға жеткісіз пайда 

тапты». Одан әрі ғалым өз пікірін дамыта келіп, былай деп толықтырады: 

«Аспаптық музыканың өзі адам даусын қаншалықты келтіре алатын болса, 

соншалықты дәрежеде әнге қосылады. Ол адам даусын сүйемелдейді және 

түрлендіріп байытады немесе прелюдия мен интермедия ролін атқарады. 

Интермедиялар әншінің тыныс алуына көмектеседі; сонымен қатар олар 

дауыспен келтіре алмайтын әуенді келтіріп, музыканы толықтырады».   

       Иә,  музыка-жан мен  тәнді  емдейтін  әмбебап құрал.  Ол  мәдениетте  

алғашқы  орында  тұрады.   Егер  музыка  ғылым саласы  деп  танылмаса      Әл-

Фарабидей  ғалым  бұл  жайында  ой  толғамас  еді.  Қалай  десек те,   ғалымның  

музыка  жайлы  еңбектері-біздің  мәдениетке  тіпті  адамзат  мәдениетіне  

қосылған  зор үлес! 

Аңдатпа 

      Фарабидің музыка саласында жазған «Музыканың ұлы кітабы» атты 

трактаты құрғақ музыкалық шығарма емес, бүкіл орта ғасырлық ғылымдардың 

ерекше ескерткіші. Мұнда ғылымның,  музыканың философиялық мәселелері 

мол қамтылған, музыканың тәжірибелік және теориялық негізін қалап, 

музыкалық аспаптарды қалай жүзеге асыру жолдарын көрсетіп береді. 

Нақтылы айтқанда, Фараби теориялық ғылым жасаудың үш шартын қойып, 

осы шарттар негізінде музыка теориясын өз бетінше жаңадан жасап шығады. 

«Музыканың ұлы кітабы»: музыка ғылымына кіріспе, музыка ғылымының 

негіздері, музыкалық аспаптар, музыкалық композиция атты үлкен –үлкен 

тараулардан тұрады.  

Түйінді  сөздер: поэзия,  диапазон,  прелюдия, интермедия, нота, вокаль, 

музыка 

 

Аннотация 

     Трактат Фараби «Великая книга музыки», написанный в области музыки, - 

это не сухое музыкальное произведение, а уникальный памятник 

средневековой науки. Он охватывает широкий круг философских вопросов 

науки и музыки, закладывает основы практической и теоретической музыки и 

демонстрирует, как применять музыкальные инструменты. В частности, 

Фараби излагает три условия для теоретической науки и на основе этих 

условий самостоятельно разрабатывает теорию музыки. «Великая книга 
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музыки» состоит из больших, больших разделов: Введение в музыкальную 

науку, Основы музыкальной науки, Музыкальные инструменты и 

Композиция. 

Ключевые слова: поэзия, ансамбль, прелюдия, промежуточный, нота, вокал, 

музыка. 

 

 

 

Әбу Насыр Әл-Фарабидің музыканың теориясын дамытудағы ролі 

 

Раимжанова Мавжуда Улугбековна 

                                         Түркістан қаласы, Хамза атындағы №2 ЖОМ                        

 

Әбу Насыр Әл-Фараби (араб.: أبو نصر محمد الفارابي ) Әбу Насыр Мұхаммад 

ибн Мұхаммад Тархан ибн Узлағ әл-Фараби ат-Турки (870 - 950 ж. ш.)–

әйгілі ойшыл, философ, социолог, математик, физик, астроном, ботаник,  

лингвист, логика, музыка зерттеушісі.  

Музыка өнердің барлық белгілі формасынан асып түсті, тіпті әл-

Фарабидың «Музыка туралы үлкен кітап» Әбу Жағфар Мұхаммед ибн әл-

Қасим әл-Кирхи уәзірдің өтінішімен жазылса да, егер музыка орта ғасыр қоғам 

мәдениетінде ерекше орынға ие болмағанда ол көп қырлы әрі терең зерттеу 

болмас еді деген ой туады. Әл-Фараби  уәзірдің белгілеп берген тақырыбын 

ұқыпты зерттеушіге лайық адал әрі мұқият зерттеп қана қойған жоқ керісінше, 

музыканың, музыкалық өнер мен Шығыс халықтар аспаптарының шынайы 

энциклопедиясын жасаған. 

Әл-Фарабидің музыка саласында зерттеу жұмысын жүргізуіне ойшылдың 

өзі айтқаны сияқты уәзірдің «түсінуі жеңіл, барлығына қолайлы» музыка 

жайында кітап жазып шығу өтініші – оған негізгі импульс болып 

жігерлендірген. Бұл мақсатқа қол жеткізуі үшін ол, өз қағидасын ұстана 

отырып, музыка туралы ежелгі ойшылдардың, әсіресе, антикалық 

классиктердің, олардың ізбасарлары мен кейінгі ғалымдардың айтқандарымен 

танысып шығу ниетін ұстанған. Әл-Фараби олардың еңбектерін зерттей 

отырып, өзінен бұрынғылардың музыкадағы барлық мәселелер мен 

проблемалар сұраныс қылынған көлемде толық зерттелмегенін анықтаған. Ал, 

оларды таныстыратын теориялар болса бұлынғыр әрі бір-бірімен байланыссыз 

болған, яғни олар әл-Фарабидың шынайы таным үшін басшылыққа ұстанған 

критериилерін қанағаттандырмады. Нәтижесінде мәдениеттің феномені 

ретіндегі музыканың мүшкіл күйі, уәзірдің өтінішіне жауап беріп, «Музыка 

туралы үлкен кітапты» жазып шығуға алып келген. Әл-Фарабидың музыка 

жайындағы шығармаларына «Ырғақтардың жіктелуі туралы кітап», 

«Қосымшалардың ырғақтарға қосылуы туралы кітап» және «Музыка туралы 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B9%D1%88%D1%8B%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
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кітап» жатады. Әл-Фарабиден бұрынғылардың музыка жайында 

айтқандарының түсіндірмесін қамтыған [1].  

Әл-Фарабиді дүниеге танытқан музыка теориясына арналған 

«Музыканың үлкен кітабы» атты еңбегі. Ғұлама бұл еңбегінде математикалық 

тәсілдерді пайдалану арқылы музыкалық дыбыстарды тұңғыш рет қағаз бетіне 

түсіріп, нотаны алғаш дүниеге келтірді. Ол тек музыка теориясын ғана емес 

музыкалық аспаптарды да қолдан жасап, сол аспаптарда керемет ойнайда 

білген екен. Қазақ домбырасын дүниеге келтірген асқан музыка зерттеушісі 

ұлы бабамыз Әбу Насыр әл-Фараби десек біз қателеспеген боламыз. Оған 

бірнеше ғылыми дәлелдер, Фараби жасаған музыкалық аспаптар түрі куә бола 

алады. Оның шебер орындаушылығы жөнінде шығыс халықтары арасында 

күні бүгінге дейін айтылып жүрген көптеген аңыздар да бар.  

Әл-Фарабидің «Ғылымдар классификациясы» атты еңбегінде музыка 

ілімі туралы негізгі ойлары айқын көрінеді. Мұнда Фараби музыка теориясын 

бес салаға бөледі.  

1.Музыка туралы ілімнің, негізгі, зерттеу объектісі, тәсілдері.  

2.Музыка туралы ілімнің негіздері, тондардың өзара байланысы мен 

қатынасы.  

3. Музыка теориясының негіздерін зерттеу тәсілдерін қолдана білу 

(тәжірибе) 

4. Тондардың негізін құрайтын музыкалық ырғақтар табиғаты.  

5. Музыкалық әуен, оны шығару жолдары (композиция) «Музыканың 

үлкен кітабы» оның бірінші тарауы- «Музыка өнеріне кіріспе». Бұл бөлім екі 

тараудан құралады. Оның алғашқысында «музыка» атауы, оның этимологиясы 

мен семантикалық негіздері, музыка ілімінің сан алуан мәселелері әуенінің 

шығу тегі, оны шығару, орындау, сондай-ақ музыкалық теориясы туралы 

ұғымдар болады [2]. 

 Фараби жалпы музыка жайлы пікірлер айта отырып, музыка әуенімен 

оның қоғамдық қызметі туралы тоқтала келіп адамды ләззатқа бөлейтін әуен, 

эмоциялық әсер тудыратын әуен және әдеби текспен (өлшем) байланысты әуен 

деп үшке бөледі. Бұл кітаптың екінші бөлімінде, адам құлағына жағымды 

әуендер, дыбыстың табиғи сезілуі, гармония және үндестік, музыкалық 

тондардың әрқандай ерекшеліктері, сөз болады. Мұнда дыбыстардың табиғи 

ерекшеліктері музыкалық әуендері кемелдендірудің жолдары мен 

принциптері, музыка теориясына байланысты көптеген құнды теориялық 

мағлұматтар келтіріледі. Тағы бір көңіл бөлетін жай әл-Фараби музыка мен 

поэзия арасындағы табиғи бірлікті мойындайды. Мұның өзі Фарабидің 

әндердің синкреттік сипатынан хабардар болғандығын дәлелдесе керек. Бұл 

біздер үшін өте құнды деректердің бірі болмақ. Яғни біздер Фарабидің поэзия 

өнерімен де шұғылдағандығы туралы мәлімет аламыз. «Музыка өнерінің 

негіздері»-деп аталатын екінші тарау да екі бөліктен тұрады. Бірінші бөлікте 

физикалық оның анықтамасы, дыбыс шығаратын денелер, жоғары және төмен 

дыбыстардың себептері, музыкалық интервальдар-қос октава, кварта, тон, 
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үндестік және диссонанс қатынастары үлкен, орта кіші интервальдар 

жасаудың тәсілдерін, теориялық негіздерін көрсету. Тараудың екінші 

бөлімінде Фараби квартадан немесе аралықта пайда болатын интервалдар 

туралы теориялық мәселелерді қозғайды. Трактаттың үшінші – «Музыкалық 

аспаптар»-тарауы да екі бөліктен тұрады. Алғашқысы- «кең таралған 

музыкалық аспаптардағы тондардың қалыптасу жолдары». Мұнда Фараби, ең 

алымен, уд аспабының құрылысы, ашық пернелері, оған орындаушы 

саусақтарының орналасуы, төрт ішекті уд, соның бойында жасалатын 

интервалдардың арақатынасы, дыбыс қатары, жағымды тондар. Уд аспабын 

күйге келтірудің қарапайым және күрделі түрлері, оларды қолданудың 

тәсілдерін қарастырады. Тараудың екінші бөлігі тамбур аспабының 

ерекшеліктеріне арналған. Бағдат тамбуры, тұрақты және айналымы пернелер, 

әр түрлі аккордтар жайында айтылады. Содан соң Фараби Хорасан тамбурына 

тоқталады. Оның да сан алуан нәзік ерекшеліктеріне үңіліп, теориялық 

мәселелерін сөз етеді. Кітаптың соңғы тарауы,-«Музыкалық композиция» деп 

аталады. Соңғы тарау да екі бөліктен тұрады. 1-ші бөлікте мелодияның 

анықтамасы, толық және толық емес топтар, топтардың кестелері, үндестік 

және диссонанс, эволюция, ырғақ негізгі ырғақ, соғулар, қосылушы ырғақтар, 

арабтардың дәстүрлі ырғақтары, мелодиялар шығару-сөз болады. Екінші 

бөлігінде дауыс мелодиялары, адам дауысы, фонема және фризалар, сөздің 

мелодияға бейімделуі, бос және толтырылған тондар, бос және толтырылған 

топтарды айту, аралас айту, қосылушы және ажыратушы айтыстың, түрлері, 

дауыс мелодияларын шығарып (композиция) айтудың басталуы мен соңы 

мелодияның тиімділігі (әсері), мелодиялары әшекейлеу және олардың адам 

сезіміне қатысты жайлы айтылады. Бұл тұста да біздер әл-Фарабидің 

поэзиядан хабары бар екенін жақсы аңғарамыз. Себебі, әл- Фарабидің поэзия 

және әдебиет теориясымен айналысқан, зерттелген ғылыми еңбектері жайлы 

мағлұматтар өте аз.                                                                                                                                                                  

Әл-Фараби жазғандай ол ежелгі ойшылдардың музыка жайындағы 

еңбектерін мұқият оқып шыққан және зерттеген. Ежелгі авторлар музыканы 

зерттеуге көптеген шығармаларын арнағаны белгілі болған. Олар 

Аристокеннің, Евклидтің, Клеонидтің, Герестағы Никомахтың, Птолемейдің, 

Аристид Квинтилианың, Гауденцияның т.б. музыкалық-теориялық 

трактаттары. Пифагор замандасы Гермиондық Ласа алғашқы музыка туралы 

арнайы шығарманың авторы саналады. Музыка хақындағы шығармалардың 

молшылығы оған тәрбие мен білім беру жүйесінде қаншалықты үлкен мән 

берілгендігін білдіреді. Грекиядағы музыкалық білім беру жүйесі тіпті VІ ғ. 

бастап дәстүрлі болып, сауат ашу дәрістерімен бірге тұрады. Бұл беталыс 

ежелгі ойшылдардың мұрасында тұрақтылыққа айналады және тұлғаны 

тәрбиелеуге қатысты мәселелерде бірге айтылып, адам жанын тәрбиелеуге 

болысатын ғылымдардың қатарына кіреді [3]. 

Музыканың математикалық түсіндірілуінің негізін салушылардың 

қатарында пифагоршылардың да қатысы бар екені белгілі. Олар музыканы 
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эстетикалық тәрбиенің негізгі құралы деп білді және оны «жанды тазалау» 

үшін қолданған. Пифагоршылдардың үлесі, негізінен, сандық қатынас 

тұрғысынан музыкалық үйлесімдікті зерттеуде болғанымен, физикалық 

тұрғыдан олардың пікірінше үйлесімдікті талдау – дыбыстың үнділігін 

белгілеуші қозғалыс қарқындылығын тудыратын музыкалық аспаптан шыққан 

ауа қозғалысы. Пифагоршылдар дыбысты, үн шығаратын музыкалық аспаптан 

тарайтын ауаның қозғалысы бола тұрып, жан қозғалысына импульс іспеттес 

әсер етеді, ал әрекеттер өздерін жанның түрлі эмоциалық күйі сияқты 

көрсетеді деген пікірді ұстанған. Жақсы музыка жанға әсер етіп, оны емдейді 

әрі жақсартады, ал жаман музыка – бұзады деп санаған. 

Пифагорлық әдістің музыканы зерттеуіндегі ерекшелігі музыкалық 

практиканың акустикалық қасиеттерін математикалық сипаттау құштарлығы 

және музыка мен математиканың арасындағы байланысты орнату болып 

табылады. Сондықтан да гармоника математикалық ғылымдардың қатарына 

енгізілген. 

Ежелгі гректердің мифологияда көрніс тауып саулет пен мүсіндеуде 

бейнеленген симметрия, тәртіптілік пен үйлесімдік жайындағы түсіктері өз 

жалғасын жаңадан туып жатқан-астрономия, медицина, жағрафия 

ғылымдарында тапқан. 

Платон музыканы мақам мен ырғақтар өнері деп санады. Оның пікірінше, 

мақам үндестігін шығаратын белгілі дыбыстардың тіркесімдігі. Ырғақ болса 

белгілі түр дегі созылыңқы және қысқа дыбыстардың үйлесімдігі. Ол: «… 

музыкада: үйлесімдік үшін дарыған, дыбыс арқылы естуге пайда келтіретін 

барлық нәрсе барр» – деген.Музыка адам жанын жоғарыға ұмтылдырып, ең 

кемел әрі шынайы болмысқа ақыл жүгіртуге алып келеді. Музыка адам жанын 

қалыптастыру мағанасында түсінгені сияқты адамды тәрбиелеуге үлес қосады. 

Егер тәрбие дұрыс болмаса, онда керісінше болмақ дейді.  

Аристотель өзінің білімді жүйелеу мен реттеуге икемділігіне қарамастан 

бізге арнайы музыканы қамтитындай ешбір еңбегін қалдырмаған. Біз оның 

шығармаларында дәл әрі терең бірақ шашыранқы музыка жайындағы 

пайымдарды кездестіреміз. 

Аристотельдің музыка жайында айтып, жалпы тұрғыдан сөйлеген сөзін 

былай қорытындыласа болады: бірінші, Аристотель ғылымдарды өзінше 

теориялық және практикалық деп бөлген және музыканы теориялық өнер мен 

практикалық ісәрекет ретінде зерттейді; екіншіден, ол музыканы болмыс 

ұстанымдарын ашатын пәндерге қатысты ғылым сияқты талдайды. Өйткені ол 

мәдени, білімді және жоғарғы әдепті адамды тәрбиелеудегі музыканың 

мазмұны мен рөлін зерттейді, үшіншіден, Аристотель музыкалық 

қабылдаудың ерекшелігін талдайды. Сондықтан ол адамды тәрбиелеу 

жүйесіне қосылған пәнге айналған. Музыка ізгілікке алып барады, ол адам 

жанының адамгершілік жағынан әсер етеді. Адам өмірін саналы еткен, оның 

жан құштарлығын ретке келтірген философия сияқты музыка да жетістікке 

еліктіретін сенімділікпен жетеді деп санайды Аристотель [4]. 
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 Ислам мәдениеті музыка жайындағы ежелгі антикалық түсініктерді 

қабылдап, өзінің дамуындағы бастапқы кезеңдермен ұқсастық табады. Әл-

Кинди ислам орта ғасыр мәдениетінде алғаш болып музыканың сфералар және 

бастапқы элементермен үйлесімдік байланысы жайында айтады және музыка 

адамның рухани қасиеттеріне әсер ететінін сөз қылады. Оның еңбектерінде 

музыкалық өнермен байланысты деңгейдегі түрлі құбылыстар өз көрністерін 

тапқан. Мысалы, уд аспабының төрт ішегі алғашқы төрт элементке, жылдың 

төрт мезгіліне, желдің төрт бағытына, адам денесіндегі төрт «сөлге», адам 

өміріндегі төрт өмір жасына т.б. сәйкес келді. Жеті үннің әрбіріне жеті 

планета, удтың негізгі құрлымды он екі бөлігіне – зодиактың он екі белгісі 

сәйкес келген. 

Әбу Насыр әл-Фарабидың «Музыка туралы үлкен кітабы» ислам әлемі 

музыкалық эстетикасының антологиясын ашқан. Ислам музыкасының 

феномені бізге VІІ ғ. басынан бастап, араб халифатының аймағында өмір 

сүрген халықтардың классикалық музыкалық дәстүрлеріне жарық түсіреді. 

Арабтар мен түркілердің, парсылар мен мысырлықтардың және т.б. 

халықтардың музыкалық мәдени дәстүрлері осы бір ғажайып феноменді 

жасаған. Алайда исламдық музыканың қайнар көзін қайдан табуға болады 

және ондай музыканың бар екені жайында жалпы айтуға болады ма оның 

әмбебаптылығы мен дербестігі не нәрседе? 

Ислам Орта ғасыр музыкасында негізгі бес жайтты баса айтуға болады. 

Құранның «шырқала» саздық оқылуы (қоңыр үнді) ерекшелігі мен оның 

мәтінінің ырғақтылығына байланысты діни әуеннің қалыптасуы. 

Халифаттық салтанаттың эстетикалануы мен орта ғасыр адамының 

тұрмыс-тіршілігіне байланысты зайырлық музыканың дамуы, сопылық 

музыка мен бидің дамуы. 

Кәсіби музыканың дамуы, музыкалық сауаттылық пен музыкалық 

жазуды игеру үшін теориялық және практикалық нұсқаулардың жасалуы. 

Барлық жерлерде білім беру бағдарламаларына музыканың қосылуы 

(классикалық және кейінгі Ислам Орта ғасыр дәуіріндегі музыкалық өнерді 

практикалық үйретуге байланысты). Музыканы математикалық ғылымдарға 

жатқызуы заңды, себебі сандық математика мен музыкада ол негізгі 

қатынастың түрі. Олай болса да әл-Фараби музыканы сандық-уақыт 

кеңістіктің арақатынасынан ғана емес, дегенмен ол адам жанының ішкі терең 

тылсым құрлымы жағынан да түсінеді. Математикаға қарағанда музыканың 

дыбысталу құбылысында, адам жанының дыбыстарымен бірігуі байқалады. 

Музыкалық дыбыстардың қасиетті жаратылысы жайында мынадай аңыз бар 

деседі: Құдай адамның денесін жаратып, жанға оған кіруге әмір береді. Жан 

ұзақ уақыт бұдан бас тартады. Сонда Құдай оны музыка арқылы адам 

жанымен бір бүтінге айналдырады. Адамның бойында «материалдық» пен 

«руханилықтың» музыка арқылы қосылуы адамды жаратқан екен [5]. 

Аңдатпа 
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Мақалада Шығыстың ұлы ғалымының ғылыми, әсіресе 

музыка саласында зерттеу жұмысын жүргізуіне ойшылдың өзі айтқаны сияқт

ы уәзірдің «түсінуі жеңіл, барлығына қолайлы» музыка жайында кітап жазып 

шығу өтініші – оған негізгі импульс болып жігерлендірген. Бұл мақсатқа қол 

жеткізуі үшін ол, өз қағидасын ұстана отырып, музыка туралы ежелгі 

ойшылдардың, әсіресе, антикалық классиктердің, олардың ізбасарлары мен 

кейінгі ғалымдардың айтқандарымен танысып шығу ниетін ұстанған 

Аннотация 

В статье написана книга о музыке «легче понять, удобнее для 

всех".Великий ученый Востока ведет исследовательскую работу в научной, 

особенно в музыкальной сфере.Заявление о выходе, вдохновило его основным 

импульсом. Для достижения этой цели он, придерживаясь своего принципа, 

стремился познакомиться о музыке с высказываниями древних мыслителей, 

особенно античных классиков, их последователей и последующих ученых. 

Түйінді сөздер: уәзір, классиктер, музыка, композиция, аспаптар, 

Аристокен, Евклид, Клеонид, Гереста, Никомах, Птолемей, Аристид 

Квинтилиа, Гауденция, Пифагор, Гермион, Ласа, трактат. 
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                    Әл-Фарабидің музыканы дамытудағы рольі 

 

     Сұлтанова Сандуғаш Ермырзақызы 

                                                             Бәйдібек ауданы, Абай ат.ЖОМ 

                                            

 «Адамды шындыққа жеткізетін- ғылым жолы»  

                                                                                                        Әл-Фараби 

 

       Әл-Фарабидің туған жері Сырдария бойындағы Фараб (Отырар) екенін 

дәлелдеп жазып,картаға түсірген –атақты ғалым-географ ибн-Хаукал. Ол 

өзінің «Китаб Масалик уа мамалик» аталатын географиялық еңбегінде 
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Түркістан аймағының сипатын берген, қалаларын картаға түсірген.Ол 

Отырарды жазғанда, картаға түсіргенде арнайы тоқтап : «Бұл жер атақты 

ғұлама,асқан философ әл-Фарабидің туған жері» деп жазған.Ибн-Хаукал әл-

Фарабидің шамалы кіші замандасы және екеуі бірін-бірі жақсы білген, екеуі 

де Сирияның сол кездегі атақты әмірі Сайф-ад-Даула сарайында қызмет еткен 

адамдар.Ибн-Хаукалдың сол кездегі картасы біздің қолымызда.Оны қазіргі 

картамен салыстырғанда ,ғажайып дәлдікті көреміз. Демек, әл-Фарабидің 

туған жері туралы ешбір күмән болмаса керек. 

       Әл-Фараби заманында Түркістан елі исламды қабылдап, ғылыми, мәдени 

салада араб тілін меңгере бастаған. Сондықтан әл-Фарабидің араб елдерінде 

болып, ғылымды сол тілде жазуы түсінікті. Ол кезде араб тілі дүние жүзінде 

дәрежеге көтерілген тіл болатын. Әл-Фарабидің араб ғалымдары қатарында 

саналуы да осыдан. Оны араб тілді ғалым деу дұрыс.   Әл-Фарабидің өзінің 

туған елінде мәдениет дәрежесі болған, оның балалық шағы қалай өткен? 

     Ислам діні тарамай тұрған кезде Отырар елдерінің, жалпы алғанда 

Туранның,Сарматтың көне мәдениеті едәуір жоғары дәрежеде болған. 

Ертедегі мәліметтерде Отырар жоғары мәдениетті қала, оның кітапханасы 

дүние жүзіндегі кітапқа бай орын болып табылады: осы жағынан 

Александриядан кейінгі екінші орынды алады деп Александрия ғалымы 

Птолемей (бірінші ғасыр) жазған. Отырар сол Птоломей картасында бар. 

      Әл-Фарабидің бала кезінде Отырар сол кездегі, сол төңіректегі ірі қаланың 

бірі еді. Оның әкесі сол жердің атақты, ауқатты, қолында билігі бар 

адамдарының қатарынан.Әл-Фараби бала шағында алғашқы сауатын осы 

өзінің елінде, өз тілінде ашқан. Ол 16 жасында (кейбір мәлімет бойынша 12 

жасында) керуенге ілесіп Бағдатқа оқуға келген. Алғашқы кезде әл-Фараби 

өзін-өзі ақын-әнші-күйші, музыкант ретінде танытқан. Одан кейін ол ірі 

ғалымдардан дәріс алуға, сабақ үйренуге кіріскен. Әл-Фарабидің алғашқы 

ұстаздары ертедегі Александриядан, Византиядан ығысып келген ғалымдар 

болған. 

      Грек ғалымдары Платон, Аристотель бірінші ұстаз болса, әл-Фараби 

екінші ұстаз болып шықты. Оның музыкалық мектебі бүкіл араб еліне әйгілі 

болды. Астрономия-архитектура-музыка салаларын бірдей, бір әдіспен 

зерттеу негізін қалайды. Сириядағы Сайф ал-Даула сарайында әл-Фарабидің 

жазған тамаша еңбегі: «Китаб аль-музики аль Кабир» («Музыканың үлкен 

кітабы») Бұл-он екі тараудан тұратын аса күрделі еңбек. Бұл еңбегін Сайф ал-

Даула әмірдің тапсырмасы бойынша жазған. Ол туралы мынадай бір әңгіме 

бар.Сарайдағы сауық кештердің бірінде әл-Фараби өзінің музыка өнерінде 

асқан шебер, ірі талант иесі екенін көрсетіп күй тартқанда бүкіл сарайдағы 

адамдар ұйқыға кетіп, мұны ойнаған қыпшақ деп қағазға жазып шығып кетіпті 

деген.  

       Содан кейін Сайф ал-Даула оған музыка өнері өнері туралы кітап жазуды 

тапсырады. Сол еңбектің он екі тарауында музыка саласы, музыка тарихы 

түгел қамтылды. Музыканың табиғи заңдылықтары сипатталады. Мұны 
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адамды ой-өрісін кеңейтіп ,адамзаттыққа тәрбиелейтін педагогикалық, 

математикалық ғылымдар тарауы деп қорытындылайды. Әл-Фараби қағидасы 

бойынша көзге көрікті зат құлаққа да жағымды дыбыс береді. Табиғат 

дүниесіндегі көріктің ғажабы –аспан шырақтарында, жердегі заттың дыбыс 

көркі- музыкада. Ол өнер адамның жан дүниесіне жалғасады. Музыка 

мақамды ғаламның ғажайып үндестік гармониясын түсіндіреді. Өзінің еңбегін 

Сайф ал-Даулаға бергендегі алғы сөзін былай жазады: 

      «Маған музыка жөнінде қолдануға жарарлық бір кітап жазуға тапсырма 

бергенде мен тез-ақ жазып бітіремін деп ойлағанмын. Ондағы ойым музыка 

туралы бұрынғылардың жазғандары бар, соларды жөндеп, құрастырып атын 

сақтап орындармын деген едім.Оным болмай шықты. Арабша аудармалар 

нашар ма,әлде ертедегі еңбектер бізге жетпей жоғалған ба, әйтеуір сенің 

тапсырмаңды орындарлық бір нәрсе таба алмадым. Сол себепті бұл нәрсені 

тыңнан жазуға тура келді.» 

     Шынында музыка саласында әл-Фарабиге теңдес адам бұрын да, одан кейін 

де болмаса керек. Осы кітапты арабшадан французшаға аудартып бастырған 

атақты Барон де Ерланже. Ал, араб музыкасының жалпы тарихын жазған 

белгілі ғалым Г.Фармер былай дейді: «Барлық ғылымдар саласында әл-Фараби 

«Екінші ұстаз» Ал, музыка саласын алатын болсақ, әл-Фараби бір өзі ғана бас 

король болып табылады. Яғни музыка саласында әл-Фарабиге үлгі боларлық, 

бірінші ұстаз боларлық адам болмаған. Көп жерлерде әл-Фарабиді екінші 

Аристотель дейді. Ал, сол Аристотель өзінің еңбегінде былай деген: «Музыка 

мәселесі ғылымда, өнерде орын алатынын білемін. Бірақ оны талдау үшін 

адамда музыкалық талант, дыбысты түсіну қабілеті болу керек. Ондай қабілет 

менде жоқ» 

      Қорыта айтқанда адамзаттың бірінші ұстазы атанған Аристотельден асыра 

айтатын  ешкім жоқ екені шындық. Ұлы бабамыз әл-Фарабидің теңдесі жоқ 

ұлы мұрасы ұрпақтарына таусылмас азық екені даусыз.  
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 Тлегенова Гульжан Толешкызы 
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       «Музыканың негізгі міндеті – адамның эстетикалық қажетін өтеу»                                                                              

Әбу Насыр Әль-Фараби 

 

 Есімі дүние жүзіне мәлім болып, ғылыми және мәдени мұралары ғасырлар 

бойы ардақталып, ұрпақтан-ұрпаққа мирас болып келе жатқан қазақ 

даласының асыл перзенттерінің ең жарық жұлдызы – Әл-Фараби. Х ғасырдан 

бастап қазіргі таңға дейінгі мың жылдан астам уақыттың ішінде ұлы 

бабамыздың еңбектері әлем ғалымдарының сусындар кәусәр бұлағына 

айналды. Ұлы ғұламадан қалған мирас ғылымның түрлі саласын қамтиды, әрі 

өте құндылығымен ерекшеленеді.  

     Әл-Фараби Аристотельден кейінгі дүние жүзілік білім мен мәдениеттің 

екінші ұстазы атанған данышпан, ойшыл, музыка теоретигі, энциклопедист 

ғалым. Әл-Фараби Сырдария бойындағы (Фараб) қазіргі Отырар қаласында 

870 жылы дүниеге келген. Шам (Дамаск) қаласында 950 жылы дүние 

салған.  Отырар қаласының  орта ғасырда Фараб деп аталғаны белгілі.  Бұлай 

дейтін себебіміз, орта ғасырдағы қалыптасқан дәстүрі бойынша, қандай да бір 

ғалым не ақын болсын, өз аты-жөнінің соңына шыққан жерін білдіру 

мақсатында туған қаласының атын қосып жазатын болған. Әбу Насыр  

Мұхаммед ибн Тархан  әл-Фараби әл-Түрки атануы сондықтан болса керек. 20 

жасына дейін Отырарда  оқып  тәрбиеленеді де, өсе келе Шығыс елдерін 

аралап білімі мен ғылымын дамытады.   Әл-Фараби жастайынан түрлі 

ғылымдарды оқып үйренді. Оның ақыл-ойының ұшқырлығы мен білімінің 

молдығына тәнті болған талай жан еріксіз таңдай қаққан. Ол бірнеше тілдерді 

әсіресе араб, парсы, түрік тілдерін жетік меңгерді. Жалпы ол 70 тіл білген. 

Ұлы ойшыл біраз жылдар Бағдат, Алеппо, Дамаск шаһарында ғылыми 

ізденістермен айналысып тұрақтап қалады. Содан кейін Шам аймағына қоныс 

аударады да сексен жасқа жетіп, өмірден өткенше сол өлкеде 

қалады.   Алғашқы сапарында әл-Фараби Бағдат шаһарында логика, 

математика ғылымдарын терең зерттеп, араб тілін игереді. Ол өте зерек еді, 

дүниенің өткінші қызықтарынан, ойын-сауықтан алыс болатын. Тұрмысына 

жетерлік аз дүниеге қанағат етіп, уақытының барлығын ғылым жолына 

арнаған. Ол алдыңғы толқындағы даналардың ізін қуған данышпан философ. 

Сондай-ақ, ол медицина ғылымын да толық меңгерген.  Ал Шам аймағына 

келген кезде әл-Фараби алғашында Дамаск қаласындағы бір бақта бағбан 

болып жұмыс істейді. Мұнда ол жеміс ағаштарын баптай жүріп ғылыммен 

айналысуын әрі қарай жалғастырады. Бар қаражатын кітап сатып алуға 

жұмсап, күні-түні ғылыммен айналысты. Ол май шамның жарығымен талай 

томдарды оқып үйреніп, өзінің еңбектерін де жазып шықты. Еңбектері 

шартарапқа тарағаннан соң есімі дүниеге әйгілі болды. Уақыт өте келе оны 

білім иелері мойындады. Осылайша  өз заманының бірегей ғұламасына, 

біртуар дара тұлғасына айналды. Әл-Фарабидің аса парасаттылығы туралы 

естіген Халеб қаласының әкімі Сәйф әд-Дәулә әл-Хамдани оны басқа да 

мұсылман ғалымдармен бірге сарайына шақырып құрметтеп, қонақ қылады. 
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Ұлы данышпанның даналық сөздеріне ден қойып тыңдаған әмірші оны өзіне 

жақын тартып, оны қазылыққа тағайындайды.  Оның қарапайым тіршілік 

кешкені сондай, кейде тіпті, тек қана қара сумен күнелткен кездері де 

болған.  Ұлы ойшыл қазылық қызмет атқарып жүрген тұсында да ғылымнан 

қол үзген емес. Бірде таным өрісін одан әрі кеңейтіп, білімін молайта түсуді 

көздеген данышпан, қазылық мансаптан бас тартады. Одан кейінгі өмірінде 

ғылымның алуан түрлерімен шұғылданады.   

      Әль-Фарабидің музыкалық мұрасы. Әл-Фарабидің 160-қа жуық 

трактаты (еңбегі) біздің заманымызға жетті.  Оның көп томдық “Музыка 

туралы үлкен трактат” деген шығармасы көптеген тілдерге аударылған. 

Фараби еңбектері біздің заманымызға дейін аса жоғары бағаланады. Ғұлама 

бұл еңбекте математикалық тәсілдер пайдалану арқылы музыкалық 

дыбыстарды тұңғыш рет қағаз бетіне түсіріп, нотаны алғаш дүниеге келтірді. 

Ол тек музыка теориясын ғана жазып қоймай, музыкалық аспаптарды да 

қолдан жасап, сол аспаптарда керемет ойнай да білген. Музыка өнерінің қыр-

сырларын тексеріп, терең игерген ғұлама көп ішекті ғажайып аспап ойлап 

табады. Бұл цитра (канун) атты музыкалық аспап болатын.  

              Уд аспабы 

        Сол аспаптан адамның жан жүрегін елжіретіп жіберетін сиқырлы бір 

ғажап әуен естіледі дейді. Ол жайлы ел арасында мынадай бір аңыз -әңгіме 

бар:  

        Бірде Әл-Фараби Сәйф Әд-Дәуләның сарайында отырғанда әмірші оған: 

«Тағам алдырайын, ас ішесіз бе?» – деп сұрайды. Ғұлама: «Жоқ, ішпеймін», – 

дейді. Әмірші: «Сусын ішесіз бе?» – деп сұрағанда одан да бас тартады. Сосын 

Сәйф Әд-Дәулә: «Олай болса бірдеңе тыңдарсыз», – деп ұсынады. Әл-Фараби: 

«Тыңдайық», – деп келісімін береді. Сонда әмірші қолдарында музыкалық 

аспаптары бар әншілер тобын алдырады. Бұлар патшаның ең талантты 

өнерпаздары болатын. Олар орындарына жайғасқан соң қолдарындағы 

аспатарының күйін келтіріп, алуан түрлі сазды әуендерді ойнай бастайды. 

Алайда олардың өнеріне Әл-Фарабидің көңілі толмай, қателіктерін айтып 

сынайды. Сонда одан Сәйф Әд-Дәулә: «Өзің жақсы ойнайтын ба едің?» – деп 

сұрайды. Әл-Фараби: «Иә, ойнай аламын», – деп өзінің саз аспабын алып, 

құлақ күйін келтіреді де көңіл көтерер әуездерді төге жөнеледі. Бұл әуен 
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мәжілісте отырғандардың көңілдерін шаттандырып, жүздеріне қуаныш 

ұялатады. Олар бір-бірлеріне жымия қарасып, шад-шадыман болысады. Әл-

Фараби бұл әуенін аяқтаған соң, қолындағы аспабының құлақ күйін басқаша 

келтіреді. Сиқырлы сазды ішектерден енді адамның жүрегін жылатар мұңлы 

әуен сарнап қоя береді. Құлақтан кіріп, бойларын билеп алған қайғылы күйге 

елтіген жиналған жұрт кірпіктерін жас шалып, кемсеңдей бастайды. Бұл 

қайғылы әуенді аяқтап болған соң Әл-Фараби аспабының құлағын басқаша 

бұрап, енді құлаққа жағымды, мамыражай, баяу күйді тарта бастайды. 

Жиналған жұрт күйдің әсеріне беріліп, отырғандар музыка әуеніне елітіп, 

тынышталып қала берген деседі.   

       Фараби музыкалық аспаптарды зерттеуді тыңнан бастап, математика мен 

физиканы жетік білгені сонша, бұрынғылардың музыка іліміндегі мүлт кеткен 

жерлерін дәл тауып түзетеді, дамытады. Әбу Насыр әл-Фарабидің тарихи-

теориялық трактаты 1967 жылы Каирде Махмұд Ахмад Хафийдің 

редакциясымен жарық көрді. Кітап үлкен төрт тараудан тұрады: “Музыка 

іліміне кіріспе” “Музыка ғылымының негіздері” “Музыклық аспаптар” 

“Музыка композициясы”  “Музыка композициясы” – трактаттың соңғы 

тармағы. Онда музыканың поэзиямен байланысы, жағымды, жағымсыз тондар 

кестесі, бір тоннан өзге тонға көшу жолдары қарастырылған. Үндестік – 

бірнеше дыбыстың бір мезгілде естілуі деген анықтамасы да ұғымды. 

Гармония (үндестік)-музыка өнерінің негізі. Гармония-деп аккордтың яғни  

дыбыстардың бір – бірімен үндесуін айтамыз. Мелодияға көркемдік үн беретін 

– ол гармония. Әль Фараби гармонияның бірнеше түрін анықтаған. Олар: а) 

композициямен бірге оны көркемдейтін не мәнін төмендететін үндестік; ә) 

уақыт үндестігі; б) нақты әуен құрайтын ноталарды топтастыру үндестігі; в) 

музыкалық әуен құрайтын басқыштарды топтастыру үндестігі; г) музыкалық 

әуен құру үшін ноталардың өзара алмасуының ерекше үндестігі; д) үндес 

ноталарды қосу гармониясы; е) музыкалық әуен құрайтын басқыштар 

үндестігі; ж) интервалдар үндестігі; з) әр түрлі тоналдықтар негізінде 

алынатын құрылымы ортақ үндестіктер; и) ноталардың биіктігі мен төмендігі 

туралы үндестік. Ұлы ғалым музыкалық теорияны жасай орырып, ғылымның 

әсіресе музыкалық гармонияның негізін  қалаушы болғанына, көз жеткізіп 

отырмыз.  

    Фарабидiң музыка iлiмi туралы негiзгi ойлары “Ғылымдар 

классификациясы” деген еңбегiнде айқын көрiнедi. Онда ғалым музыка 

теориясын мынадай бес салаға бөлген:  

1. Музыка туралы iлiмнiң негiзi, зерттеу объектiсi, тәсiлдерi.  

2. Музыка туралы iлiмiнiң негiздерi, музыкалық тондардың өзара байланысы 

мен қатынасы.  

3. Музыка теориясының негiздерiн зерттеу тәсiлдерiн қолдана бiлу (тәжiрибе).  

4. Тондардың негiзiн құрайтын музыкалық ырғақтар табиғаты. 

5. Музыкалық әуен, оны шығару жолдары (композиция).  
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      Герард Кремонский ортағасырлық итальян ғалымы, философ, дәрігер. 

Ортағасырдағы ірі аудармашылардың бірі. Ол Әл-Фарабидің «Музыканың 

үлкен кітабы» атты трактатын араб тілінен латын тіліне аударған. 2008 жылы 

Фарабидің музыкалық трактаты «Музыка туралы үлкен кітап» деген атаумен 

тұңғыш рет Астана қаласының Лотос-Астана полиграфия баспасында қазақ 

тілінде жарық көрді. Құрастырғандар: Ә.Нысанбаев, Ғ.Құрманғалиева, 

Н.Сейтахметова.  

      Әл-Фарабидің музыка саласында жазған “Музыканың үлкен кітабы” атты 

еңбегі 1200 беттен тұрады. Бұл кітаптың екі томын француз шығыстанушысы 

Р.Эрланже 1930-1935 жылдары түпнұсқадан француз тіліне аударды. 

Қазір музыкада жеті нота болса, Әл-Фарабидің музыканы математикалық 

цифрлар арқылы қағазға түсірген еңбегінде нота саны – 12 деп көрсетілген.  

Октава - бұл қашықтығы бар музыкалық интервал : Интервал гармониясы, ол 

ноталардың арақашықтығын көрсетеді. Музыкалық интервал - белгілі 

биіктікте орналасқан екі дыбыстың арасындағы ара қатынасы . Интервал 

музыкада өте маңызды Нәтижесінде музыка ғылымына үлкен үлес қосты . Бұл 

әуендегі ноталардың төмендігін және биіктігін көрсетеді; Регистр 

гармониясы, ол музыкадағы қатарларды білдіреді. 

Регистр — музыкалық аспаптар немесе әнші дауысының белгілі бір биіктікте 

орналасқан дыбыс диапазонының бөлігі.  Бұл еңбекте  музыканың теориясы 

мен практикасында қазір қолданып жүрген он екі жарты тондық музыкалық 

жүйенің бастамасы бар.  Музыка зерттеушісі  Әбу Насыр әл-Фарабидің  әлем 

өнеріндегі басты жаңалығы музыканың теориясын жасағандығында.  Себебі 

осы уақытқа дейін музыка зерттеушілерінің сөзіне сүйенер болсақ,  Әл-

Фараби жасаған музыкалық теория нақты, әрі айқын. 

     “Ғылыми мұра қалдырмаған ғалым,- найзағай ойнатып, күркіреп тұрып, 

жаумай өткен бұлтпен тең”, – деген араб халқының дана мақалы бар. Осындай 

қанатты ойды ту қып ұстаған Әл-Фараби, ғылым мен өнердің барлық саласына 

өлшеусіз үлес қосып, артында өшпес ғылыми жазбаларын қалдырады. Аты 

әлемге мәшһүр Әбу Насырдың еңбектерінен нәр алмаған, сусындамаған ғалым 

жоқ деп айтуға болады. Оның есімі дүниежүзі мәдениеті мен ғылымының 

тарихынан берік орын алады. Дүниежүзі ғалымдары әл-Фарабиді Шығыстың 

Аристотелі деп атағаны баршаға аян. Артында қалған ғылыми мұрасы өте мол. 

Ұлы ойшылдың қаламынан екі жүзге жуық трактаттар (еңбектері) дүниеге 

келген. Оның қаламына арқау болған ғылым салалары: философия мен логика, 

математика мен физика, астрономия мен ботаника, тіл мен әдебиет, медицина 

мен музыка. Осы еңбектерінің ішінде философия мен әлеуметтану, этика мен 

эстетика мәселелері ерекше орын алады деп айтуға болады.  Биылғы жылы 

"Әлемнің екінші ұстазы" атанған Әбу Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдығы 

ЮНЕСКО көлемінде аталып өтеді. 

 

АННОТАЦИЯ 

https://kk.eferrit.com/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%B7-%D0%BD%D0%B5/
https://kk.eferrit.com/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%B7-%D0%BD%D0%B5/
http://melimde.com/sabati-tairibi-b-majlinni-shfani-belgisi.html
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«Мыңжылдықтағы дала музыкасы және Әл-Фарабидің музыканы 

дамытудағы еңбегі»,- атты мақалада  автор   “Ғылыми мұра қалдырмаған 

ғалым,- найзағай ойнатып, күркіреп тұрып, жаумай өткен бұлтпен тең”, – 

деген араб халқының дана мақалынан мысал келтіре отырып, Ғұламаның 

осындай қанатты ойды ту қып ұстап,  ғылым мен өнердің барлық саласына 

өлшеусіз үлес қосып, артында өшпес ғылыми жазбаларын қалдырған 

еңбектеріне тоқталған. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. К.Кенжетаев. «Асылдар мен ардақтылар» Алматы. Өнер-2002. 

2. М.Төлебаев. «Өнер үрдісі» 

3. П.Момынов. «Қазақ музыкасының тарихы.» 1-том. 

4. Балабеков. «Қазақтың музыка фольклоры.» Алматы. 2006. 

5. Ә.Қоңыратпаев.,  «Көне мәдениет жазбалары.» Алматы 

 

 

 

Әл-Фарабидің музыка мұралары 

 

                                                                              Олжабаева Жанар 

                                                             Қазығұрт ауданы, О.Жандосов ат.ЖОМ                                                              

                                       

          Әбу Насыр Әл-Фараби  870—950 жылдар)—дүние жүзілік мәдениет пен 

білімнің Аристотельден кейінгі екінші үстазы (арабша: «Муаллими соний») 

атанған даныш- пан, философ, энциклопедист ғалым, әдебиетші, ақын.Ол 

Арыс өзенінің Сырдарияға қүя беріс саласындағы ежелгі Отырар (оны 

қыпшақтар Қарашоқы деп те атаған) қаласында туылған. Ежелгі түркілердің 

орталық қаласы Отырарды кезінде негізінен Қыпшақ, Қаңлы, Қоңырат 

тайпалары мекен еткені тарихтан жақсы мәлім. Отырар — бір жағы көшпелі 

мал шаруашылығын кәсіп еткен, екінші жағы отырықшы-егіншіліқпен 

айналасатын түрлі түркі ру- тайпаларын өзара байланыстырып түрған буын 

іспеттес қала болған. Бұл шаһарды арабтар Фараб деп атаған. Сол бойынша, 

үлы ұстаз әл-Фараби атанып кеткен. 

       Әл-Фараби өзінің түркі тілімен қатар, араб, парсы, грек, латын, санскрит 

тілдерін жетік білген жан. Ғылыми шығармаларын, өлең-жырларын өз 

дәуірінің рухани- ғылыми тілі саналған араб тілінде жазды. 

        Әл-Фарабидің философия, логика, тіл білімі, музыка т. б. ғылым салалары 

бойынша жазылған еңбектерін оқып білудің өзі үлы ғалымның әдебиет 

теориясы мәселесіне арналған трактаттарын тереңірек түсінуге мүмкіндік 

береді. Әбу Насыр әл-Фараби әдебиет теориясымен де жан- жақты 

шүғылданған ғалым. Әдебиет теориясы бойынша бірқатар келелі еңбектер 

жазғанын ғалым шығармаларының сақталып қалған тізімдерінен білеміз. 
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Мәселен, орта ғасырда өмір сүрген араб ғалымы Ибн Аби Усайбаның (1203—

1270) айтуы бойынша, әл-Фарабидің өлең қүрылысын зерттеуге арналған 

„Қалом фи ашшеьер ва ал-қавофий» («Өлең және үйқас туралы сөз») деген 

шығармасы болған. Сондай-ақ, Фараби еңбектерінің тізімінде оның „Өлең 

ырғағы туралы», „ЬІрғақ пен өлең туралы сөз“ және „Поэ-зия өнерінің 

негіздері туралы трактат» деп аталатын зерт- теулері болғаны көрсетіледі. 

Мүндай жағдайда қолданылатын сөз тіркестері ырғақты, белгілі бір 

бөлшектерге жіктелген болуы керек, тіпті ондағы әрбір ритм, ырғақ, буын, 

бунақ саны да шек- теліп тұруы шарт. 

      Өлеңнің әрбір ритмінде қолданылатын сөз бөлшектері тәртібінің де өзіне 

лайықты шекарасы болады.Өлең шумағының әрбір буын бунағындағы ритм 

тәртібі мен өзге шумақтағы тәртіп өзара үндесіп жатуы керек.   

        Әбу Насыр әл-Фараби (873—950) ежелгі Отырар қаласында туған. Ол 

іргелі еңбектер жазып қалдырды. Музыканың теориясы мен тарихы жөніндегі 

зерттеулерінде әл-Фараби көптеген ойшылдардан асып түсті. «Китаб әл-

мусики әл-кабир» («Музыканың ұлы кітабы») деп аталатын еңбегі жарық 

көрген соңдай-ақ оны дүние жүзінің барша ғалымдары Аристотельден кейінгі 

«екінші ұстаз» деп таныды. 

     Әл-Фараби музыкалық аспаптарда шебер орындаушы болды, жанынан ән-

күй шығарды, музыканы зерттеді, аспаптардың жаңа түрлерін өзі ойлап тауып, 

жасап шығарды және жетілдірді, өз замандастары қобызшы Нышан Абызбен, 

аты аңызға айналған күйші Қорқытпен таныс болған. Олардың орындауында 

«құс жолы», «Жез табақ», «Сыр сандық», «Желмая» күйлерімен танысады 

және осы күйлердің әсерімен «Шұбар айғыр»1 күйін 

шығарады. Музыка теориясы саласында әл-Фараби араб философы әл-

Киидидің (800—879) еңбегімен танысады. 

      Әл-Фарабидің музыкалық аспаптар жөніндегі еңбектерінің маңызды 

болатын себебі, ол өз заманындағы музыкалық аспаптарды зерттегендігінде 

еді. Олар: үрлеп тартылатын: най, сыбызғы, қыпшақ; ішекті уд, чанг, рубаб, 

шахруд, дутар, қобыз, танбур, канун; ұрып ойналатын: нагора, дойра және 

басқалар. Ол жазған аспаптардың кейбірі бұл күнде жоқ немесе жетілдіріле 

келе дәуір өзгерген. 

      Әл-Фараби көне музыкалық аспаптардың шығу тегін табиғаттағы дауысқа 

балап соны қайта жаңғыртумен байланыстырады. Мысалы, құмның сусылы, 

үңгірлерде желдің уілдеп соғуы, қамыстың сыбдыры т. б. Қазақтың үскірік 

аспабының аталуы желдің үскіріп соғуына байланысты туған. Ал, ұрып 

ойналатын аспаптар негізінен ағаш пен көн теріні, сүйекті пайдалану негізінде 

дамыған. Мүйізден, қамыс сабағынан үн шығару үрлеп тартылатын 

аспаптардың бастамасы еді. Шығаратын үнінің ақырын немесе қатты 

естілуіне, сондай-ақ сыр-сипатына қарай тұрмыста түрліше дамып отырған. 

Бұл жайында әл-Фараби: «Соғыстар мен шайқастарда пайдаланатын; би, 

үйлену тойы, сауық-сайран үшін қолданылатын және махаббат жырларын 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB-%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB-%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D1%80%D2%9B%D1%8B%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D0%B7%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%BF%D1%88%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D3%99%D1%83%D1%96%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B
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сүйемелдейтін аспаптар болады»— деп жазған. Үрлеп тартылатын 

аспаптардың ащы даусын және ұрып ойналатын аспаптардың күшті даусын 

ұрыстарда, аңға шыққанда, шамандардың бақсылық құру кездерінде 

пайдаланған. Кейбір үрлеп тартылатын және 

ішекті аспаптарда музыканттар құстың сайрауын, аңдардың ақыруын, 

табиғатта болатын басқа да түрлі дауыстарды шебер сала білген, сондай-ақ 

әншінің салған әнін айнытпай келтірген. 

Әл-Фараби орта ғасырларда негізінен вокальдық музыканың дамығандығын 

айтқан. Әншілер шертіп ойналатын және ысқышты аспаптардың ішектерін бір 

сарынмен даңғылдатып сүйемелдей отырып ән салған. Аспаптар қарапайым 

болғандықтан оларда ойнау мүмкіншіліктері де шектеулі болған, сондықтан 

әншінің, мың құбылттан әндерін сүйемелдеуге бұл аспаптар жарамаған. Әл-

Фараби адамның, даусын ең жетілген және табиғи аспапқа балаған, басқа көне 

аспаптардың бәрі жетілдірілмеген деп санайды да, оларды аспаптың жасанды 

түрлеріне жатқызады. Әл-Фараби арфаның шығу тегі садақ деп жазады. 

Әуелгі кезде оған екі ішек ғана тағылған, кейін он үшке дейін жеткен, 

жаңғырық шығаратын шанақ пен құлақтар орнатылған. Әл-Фарабидің 

айтуынша, көне арфаның басы мен шанағы аққудың бейнесінен аумайды екен, 

ал шығаратын даусы аққудың қиқулаған үніндей болыпты. Арфа тектес көп 

ішекті аспаптың диапазонын кеңейту үшін әл-Фараби ішектің санын көбейту 

керек деп тапқан. 

     Әл-Фараби шертіп ойналатын аспаптардың бәрін екі түрге бөледі: 

а) әрбір ішегі бір ғана үн шығаратындар - арфа, канун; 

б)ішекті мойынға басып тарту арқылы түрлі үн шығаратындар — уд, дутар, 

танбур. 

     Музыкалық аспаптардың екінші түріне жататындар туралы ғалым былай 

деп түсіндіреді: «... белгілі бір бөлікті саусақпен басып арқылы қажетті 

нотанын, бәрін де ала аламыз...» Арфа, уд, және чанг сияқты аспаптар ежелгі 

түркі елінде құңқау, күнқу, етиген деген атаумен аталған. Әл-Фарабидің 

сүреттеп жазуына қарағанда танбур бес першелі болған. Ол аспаптан шығатын 

екі дыбыс аралық үнді құлаққа жағымды келетін және жағымсыз деп бөледі. 

Мұнымен қатар ғалым дыбыстың жақсы шығуына аспап конструкциясының 

әсері жөнінде, шанақ пен астыңғы және үстіңгі қақпақтардың үні икемделіп 

келу ерекшеліктері туралы бағалы деректер келтіреді. «Өзінің табиғаты, 

өзінің құрылысы жөнінен, - деп түсіндіреді ғалым, аспаптардың шанағы 

пернелерді басқанда шығатын ноталарга қосақтала отырып өзі де үн 

шығарады...» 

«Хорасан танбурының түрі, көлемі де әр түрлі болып келген. Оның мойнында 

шайтан тиек тұратын жерде екі тесік болған, олар арқылы ішек өткізілген. 

Ішек мойнының ұшында бір-біріне қарама-қарсы орналасқан құлаққа 

оралған». Хорасан танбурында перне саны түрліше болған. Орындаушының 

шеберлік дәрежесіне, инструменталдық музыканың дамуына қарай перне 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0_%D2%93%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BD%D1%88%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%84%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BF
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
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саны он сегізге дейін жеткізілген. Әл-Фараби най сияқты үрлеп ойналатын 

аспаптарды, олардың бір-біріне ұқсастыстары мен айырмашылықтарын 

егжей-тегжейлі зерттейді. Үннің, дауыстың неден пайда болатынын, қалай 

шығатынын теориялық жағынан негіздей отырып, ғалым барлық үрлеп 

ойналатын аспаптарда үннің шығу сипаты түтіктің ішкі қуысының көлеміне 

байланысты болатынын дәлелдейді. Түтіктің ішкі қуысы деп оның 

орындаушы үрлейтін жоғарғы ұшындағы тесіктен бастап, түтіктің үрлеумен 

пайда болған дауыс сыртқа шығатын жеріне дейінгі аралық аталады. Әл-

Фараби ұрып ойналатын аспаптарды даусы тым қатты 

шығатын, адамның құлағын тұндырып жіберетін ащы дауыстылар қатарына 

жатқызады және олардың кебінесе үрыс-соғыс жағдайларында 

қолданылатынын айтады. Сөйтсе де, әл-Фараби оларды музыкалық аспаптар  

қатарына жатқызған. Бұған дәлел, оның мына сөзін келтірелік: «Дойра, 

танбура, нагора ойнау, әуен ырғағымен қол қағу, би, ырғаққа 

негізделген мимика — осылардың бәрі музыка саласына жатады». Қазіргі 

кездегідей, бұрын да халық аспаптарының ойналу мүмкіншілігі әр түрлі 

болған.  

       Қазақтың домбыра және басқа да музыкалық аспаптары күйлердің 

дамуымен бірге жетілдірілген. Домбырада жаңа нернелердің пайда болуы 

халық өнерпаздарының интонациялық ойнау қабілетінің өскеиім бейнелейді. 

Әдетте, жаңа перне өзінде түңғыш рет ойналатын музыкалық шығарманың 

немесе автордың атымен аталып отырған. «Китаб әл-мусики, әл-кабир» еңбегі 

жазылғаннан бері 1100 жылдан астам уақыт өтті. Алайда, әл-Фарабидің бұл 

ұлы кітабы, музыка зерттеу ғылымы үшін күні бүгінге дейін өзінің баға 

жеткісіз құнын жойған жоқ. Ол Шығыс халықтарының сонау бағзы замандағы 

музыкалық мәдениетінен мағлұмат беріп, біздің білімімізді кеңейте түседі. 

Ұлы ойшыл жерлесіміздің туғанына 1100 жыл толу 

юбилейін 1973 жылы Алматыда тойлау қарсаңында республикамыздың 

ғалымдары әл-Фарабидің еңбектерін оқып-зерттеу және жариялау жөнінде 

қыруар іс тындырды. К. А. Ақышевтің «Ежелгі Отырар», К. М. Байпақов, А. Б. 

Ерзакович және Альбер Насри Надирдің «Әбу Насыр Фараби», 

А. Машановтың «Әл-Фараби», А. Көбесовтың «Әл-Фараби»; A. 

X. Қасымжановтың «Әл-Фараби» сияқты еңбектері және басқа да туындылар 

ұлы ойшылдың ғылыми және творчестволық қызметін қайта жаңғырту, 

зерттеу және көпшілікке таныстыру ісіне үлкен үлес қосты. 

«Шығыс Аристотелінің» ғылыми мұрасы республикамызда қайта 

тууы социализм дәуірі жасаған жағдайдың арқасында ғана мүмкін болды. 

Советтік Қазақстан ғылыми ойының қуатты серпіні бүдан мың жыл бұрынғы 

қазынаны халықтың өзіне қайтып беруге қол жеткізді. Әл-Фарабидің ғылыми 

еңбектерінің қайталанбас маңызы адамзаттың ғылыми ойы тарихынан өзінің 

лайықты орнын алуға тиісті, ал Қазақстандық ғалымдардың міндеті осы игі 

іске қолдарынан келгенше үлес қосу. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%83%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D0%BB%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%8B%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/1973
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D2%9B%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D2%B1%D0%BB%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D2%9B%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%96%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D2%B1%D0%BB%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D2%93%D1%8B%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D2%B1%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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      Фараби музыка саласында теориялық жәнетәжірибелік ғылыми 

тұжырымдар жасады. Аспаптық, вокалды музыкалардың тууы, орындалуы 

және оның адам сезіміне етер әсері, өмірде алатын орны мен маңызы 

жөніндегіғылыми пікірлерді түйіндеді. Сондай-ақ Фараби гармония (үндестік) 

заңдылығы, музыка құрылымының нысандарының,ырғақтық-жылдамдық 

жүйелеріне терең талдау жасап,» музыкалық жақсы мінез-құлықты, адамның 

мұраттарын қалыптастыруда елеулі рөл атқарады...                              

      Музыка  мен ән эстетикалық сезімдерді туғызу арқылы адамның өзін-өзі 

тәрбиелеуіне, бойдағы нашар қасиеттерденарылуына ықпал етеді.» деп  

жазады. Ол ежелгі гректердің ізін қуып, музыка туралы ғылымды 

математикаға жатқызады. Ол «мұның себептерінің бірі-тон, интервал, ырғақ, 

өлшем тәріздес музыка теориясының негізгі ұғымдарын математикалық 

жолмен өрнектеуге болатындығында» дейді. 

Біз халқымыздың ұлы перзенті Фарабидің «Музыканың ұлы кітабы», 

Музыка туралы үлкен  трактат», «Музыка ырғақтарын жіктеу туралы кітап» 

және «Ғылымдарды жіктеу туралы кітап» атты әлемдік музыка өнеріне қосқан 

зор үлесін мақтан тұтамыз. Бұған дәлел, оның мына сөзін келтірелік: «Дойра, 

танбура, нагора ойнау, әуен ырғағымен қол қағу, би, ырғаққа 

негізделген мимика — осылардың бәрі музыка саласына жатады». Қазіргі 

кездегідей, бұрын да халық аспаптарының ойналу мүмкіншілігі әр түрлі 

болған.  

       Қазақтың домбыра және басқа да музыкалық аспаптары күйлердің 

дамуымен бірге жетілдірілген. Домбырада жаңа нернелердің пайда болуы 

халық өнерпаздарының интонациялық ойнау қабілетінің өскеиім бейнелейді. 

Әдетте, жаңа перне өзінде түңғыш рет ойналатын музыкалық шығарманың 

немесе автордың атымен аталып отырған. 

«Китаб әл-мусики, әл-кабир» еңбегі жазылғаннан бері 1100 жылдан астам 

уақыт өтті. Алайда, әл-Фарабидің бұл ұлы кітабы, музыка зерттеу 
ғылымы үшін күні бүгінге дейін өзінің баға жеткісіз құнын жойған жоқ. Ол 

Шығыс халықтарының сонау бағзы замандағы музыкалық мәдениетінен 

мағлұмат беріп, біздің білімімізді кеңейте түседі. 

       Ұлы ойшыл жерлесіміздің туғанына 1100 жыл толу 

юбилейін 1973 жылы Алматыда тойлау қарсаңында республикамыздың 

ғалымдары әл-Фарабидің еңбектерін оқып-зерттеу және жариялау жөнінде 

қыруар іс тындырды. К. А. Ақышевтің «Ежелгі Отырар», К. М. Байпақов, А. Б. 

Ерзакович және Альбер Насри Надирдің «Әбу Насыр Фараби», 

А. Машановтың «Әл-Фараби», А. Көбесовтың «Әл-Фараби»; A. 

X. Қасымжановтың «Әл-Фараби» сияқты еңбектері және басқа да туындылар 

ұлы ойшылдың ғылыми және творчестволық қызметін қайта жаңғырту, 

зерттеу және көпшілікке таныстыру ісіне үлкен үлес қосты. 

«Шығыс Аристотелінің» ғылыми мұрасы республикамызда қайта 

тууы социализм дәуірі жасаған жағдайдың арқасында ғана мүмкін болды. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%8B%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/1973
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D2%9B%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D2%B1%D0%BB%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D2%9B%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%96%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D2%B1%D0%BB%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D2%93%D1%8B%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D2%B1%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Советтік Қазақстан ғылыми ойының қуатты серпіні бүдан мың жыл бұрынғы 

қазынаны халықтың өзіне қайтып беруге қол жеткізді. Әл-Фарабидің ғылыми 

еңбектерінің қайталанбас маңызы адамзаттың ғылыми ойы тарихынан өзінің 

лайықты орнын алуға тиісті, ал Қазақстандық ғалымдардың міндеті осы игі 

іске қолдарынан келгенше үлес қосу. 

Аннотация 

     Бұл ғылыми жобада Әбу Насыр Әл – Фарабидің музыка саласында 

теориялық және тәжірибелік ғылыми тұжырымдар жасағыны жайында 

жазылған.  Әл – Фарабидің аспаптық, вокалды музыкалардың тууы, 

орындалуы және оның адам сезіміне етер әсері, өмірде алатын орны мен 

маңызы жөнінде ғылыми пікірлері түйінделген. Музыкалық әуендер жақсы 

мінез – құлықты, адамның қоғамдық мұраттарын қалыптасыруда  әннің 

эстетикалық сезімдерді туғызу арқылы, адамның өзін – өзі тәрбиеленуіне 

ықпал ететіндігі жайлы көп мәлімет жинақталған.  

    Халқымыздың ұлы перзенті Фарабидің еңбектері әлемдік музыка өнеріне 

қосқан мол мұра екендігі айтылған.  
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тәрбиеге берудегі маңыздылығы 

 

                                       Бақыткүл Бейсеханқызы Каймолдаева 

                                                      Түркістан облыстық әдістемелік орталығы  

                                           «Өзін- өзі тану» пәнінің әдіскері                                                       
 

      Әбу Насыр әл-Фарабидің «Қайырымды қала тұрғындары» еңбегінің 

оқушыларға рухани, адамгершілік тәрбие берудегі маңыздылығы. 

      Сөз басын қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаев атамыздың сөзімен 

бастағым келіп тұр.  Себебі Абай атамыздың биыл 175 жыл мерей тойы 

тойланып жатыр. Әрбір білім, ғылымға құштар адам осы ғұламалармен бірге 

сусындап жатады емес пе? Абай атамыздың әрбір сөздері, адам баласына 

білім, ғылымға деген құштарлығын артады. Сол себепті келешек 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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ұрпақтарымызды осы ғұламаларымыздың қанатты сөздерімен сусындатсақ 

нұр үстіне нұр болады. Өзін-өзі тану пәні сабақтарында әрбір тақырыпқа 

байланысты дәйексөзбен байланыстырып, жас ұрпақтарды білім, ғылымға 

үйрету керек.   

Дүние жүзілік ғылым мен мәдениетте көрнекті із қалдырған 

ортағасырлық ойшыл, энциклопедист-ғалым, Шығыс Ренессансының 

көшбасында тұрған дара тұлғалардың бірі Әбу Насыр әл-Фараби 870 жылы 

Фараб (Отырар) қаласында дүниеге келген. Атақты Отырар кітапханасы 

орналасқан өңірдің түлегі білім баспалдағының алғашқы сатыларын осы 

өлкеде өткереді.  Фараби өмір сүрген дәуір терең тарихы, төлтума мәдениеті, 

озық дәстүрі бар түркі даласына ислам дінінің тереңінен еніп, түркі, араб, 

парсы мәдениетінің бір- бірімен тығыз байланысқа түскен күрделі кезең еді. 

Саналы ғұмырын ғылым-білім жолындағы ізденіске арнаған Фарабидің 

өмірлік ұстанымының қалыптасуына аталмыш факторлардың әсері үлкен 

болғаны анық. Мұсылман әлемінің сол кезеңдегі аса маңызды ғылым мен 

мәдениет орталықтары Бағдат, Шам, Мысыр елдеріне сапар шеккен жас 

Фараби араб, парсы, грек, латын, санскрит тілдерін жетік меңгеріп, сан-сала 

ғылымға бой ұрады. Өз дәуірінің атақты ойшыл ғалымдарымен, өнер 

иелерімен, сөз зергерлерімен сұхбаттас болған Фараби сол кезең 

ғылымындағы күрмеуі шешілмеген күрделі мәселелерді тап басып танып, 

ізденісін осы арнаға бағыттайды. Философия, логика, психология, этика, 

математика, астрономия, тіл білімі, эстетика, социология, поэтика салаларына 

арналған 150-ге жуық трактат қалдырған энциклопедист-ғалымның өз 

зерттеулерінің үлкен бөлігін Аристотель еңбектерін түсіндіруге арнауы – 

дәуір сұранысынан туған ізденістер еді. Көрнекті шығыстанушы Е.Э.Бертельс 

бұл туралы: “Аристотельдің араб тіліндегі алғашқы аудармалары мінсіз деуге 

келіңкіремейтін. Ғылыми терминологияның қалыптаспағандығы 

аудармашылар жұмысына едәуір бөгет жасады. Мәтінді игере алмағандықтан 

олар көбіне грек тіліндегі түпнұсқаның синтаксистік құрылымын сақтауға 

тырысып, аударманы араб оқырманы мүлде түсінбейтін жағдайға жеткізді. Тек 

Фараби еңбектері ғана көне дәуір дүниелерін дұрыс түсінуге мүмкіндік берді. 

Ғалым Аристотельдің “Категориялар”, “Герменевтика”, “Бірінші және екінші 

Аналитика”, “Топика”, “Риторика”, “Софистика”, “Поэтика” секілді 

еңбектеріне түсіндірме жасады. Осы еңбектері әл-Фарабиді “Екінші ұстаз” 

атандырды” деп жазады. (Осы орайда “Екінші ұстаз” атауы жөнінде 

қалыптасқан жоғарыдағы пікірден өзгеше өрбіген дінтанушы М.Бұлұтайдың: 

“Фарабидің “Екінші ұстаз” аталуын дәреже жағынан емес, тарихтағы кезеңі 

жағынан екіншілік деп түсінеміз” деген пікірін де ескере жүрген жөн секілді. 

Сан-сала ғылымның түп қазығын философия мен логикадан тарата зерттеуде 

Фараби Аристотель бағытын жалғастырды. Ғалымның өзіне дейін жасалған 

әдістеменің ізімен жүруі қалыпты құбылыс болатын. Шығу тегін өзі логикадан 

тарататын поэтика, әдебиет теориясы, тіл білімі салаларына арнап әл-Фараби 

“Өлең өнері туралы трактат”, “Өлең өнерінің қағидалары туралы трактат”, 
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“Әдебиеттегі пікірталас туралы трактат”, “Риторика туралы трактат”, 

“Аристотель “Риторикасына” түсіндірменің үлкен кітабы”, т.б. еңбектер 

қалдырды. Сондай-ақ “Логика туралы трактат”, “Ғылымдардың шығуы 

туралы трактат”, “Мемлекет билеушісінің нақыл сөздері”, “Ғылымдардың 

жіктелуі туралы трактат” секілді еңбектерінде де Фараби әдебиет пен поэзияға 

қатысты бірқатар тұдің әдебиет пен өлең өнеріне қатысты біршама пікірлері 

тұжырымдалған. Фарабидің әдебиет әлеміне қатысты ғылыми еңбектері мен 

жеке шығармашылығы белгілі ғалымдар А.Машанов, Х.Сүйіншәлиев, 

М.Мырзахметов,  Т.Медетбаев еңбектерінде Фараби мұраларының әдеби 

қырына назар аударылды. Әл-Фарабидің “Өлең өнерінің қағидалары туралы 

трактаты” мен бірнеше өлеңі А.Нысаналиннің аударуымен 1974 жылы 

“Жазушы” баспасынан жарық көрді. Дегенмен Фараби мүраларының басым 

бөлігі әзірге қазақ тілді оқырманның игілігіне айнала қойған жоқ. Бұл салада 

атқарылар қыруар іс келер күннің еншісіне қалып отыр. Әл-Фарабидің 

“Ғылымдардың жіктелуі туралы трактатында” логика ғылымының сегізінші 

бөлімі ретінде поэтика аталады: “Логиканың бұл бөлімі поэзияны талдау 

қағидаларын, кең таралған поэтикалық пайымдаулар мен өнердің өзге де 

салаларында қолданылатын пайымдау түрлерін қамтиды.  

Әбу Насыр әл-Фарабидің «Қайырымды қала тұрғындарының 

көзқарастары жайындағы трактаты» ойшыл дүниетанымының мазмұнды 

арналарының бірі. Трактатта ізгілікті қоғам болмысының негізгі тетіктері мен 

қажетті шарттары туралы жан-жақты талданып, зерделенеді. Ал орташа 

қоғамдастық дегеніміз білгілі бір халық ретіндегі қоғам дейді, кіші 

қоғамдастық ол белгілі бір қала ретінде көрсетілген. Толық емес 

қоғамдастыққа келер болсақ әл-Фараби оларды төртке бөліп қарастырған. 

Олар: квартал, көше, үй және ауыл. Соңғысы қала құрамында көрмегенімен ол 

қалаға қызмет көрсетуші толық емес қоғам болып табылады. Жоғары 

деңгейдегі дамуы мен игілікке адам ең бірінші ретте ең кіші дегенде қалада 

ғана қол жеткізе алады деп көрсеткен. Кез келген нәрсеге шын көңіл білдіріп, 

шынайы таңдау жасап талаптанып жетуге болатындықтан кез келген қалада 

бақытқа қол жеткізуге болады дейді. Әрбір тұрғыны бақытқа жету жолында 

бір-біріне көмектесетін қайырымды қала деп түсіндіріледі. Сол сияқты 

қайырымды қола, қайырымды тұрғындар (халық) болады дейді. 

Әл-Фараби трактатында: «Адам толығымен жетілуі үшін ол көптеген 

мәселелерден тәуелді болады. Себебі ол барлық өзіне қажетті нәрселерді 

жалғыз өзі жасай алмайды, әрі қол жеткізе алмайды дейді. Сондықтан адам 

өзінен басқа да адамдардың қоғамдастығында өмір сүруі керек, және сонда 

ғана ол толық жетіліп, бақытқа қол жеткізе алады дейді. Бірақ ол басқа 

адамдарға қатысты да қоғамдастықтың құраушысы болып табылады. 

Осылайша, қоғамдастықтың әрбір мүшесінің іс-әрекеті оның әрбір мүшесіне 

қажетті нәрселердің барлығын тауып береді дейді. Қауым адамдары бір-біріне 

көмек көрсетулері арқылы ғана кемелділікке жетіп, тыныштығын сақтайды 

және үйлесімді өмір сүреді. Бірақ олардың барлығы толық мәнге ие бола 
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алмайды және қоғамның да түрлері көп. Ойшыл толық мәнді қоғамды үшке 

бөледі: ұлы, орташа, шағын және оларды барша адамзат баласының 

қоғамдарының тұтас жиынтығы дейді. Игілік пен кемелділік дәрежесіне ең 

бірінші қала жетпек». 

      Бақыт – әл-Фараби этикасының орталық санаты – дербес болып 

саналмайды. Қайырымды қалада бақыт адамдар, мейірімділік, әділдік және 

әдемілілік арқылы жүзеге асырылады. 

Қала болмысы – адамның кемелденген денесі мен оның мүшелері секілді. Дене 

мүшелері тіршілік ету мақсатында бір-біріне көмектесіп отырады және 

өздерінің қабілеттері мен жаратылыстарына қарай бөлінеді. Данышпан 

ізгілікті қоғамды қалай билеу керек, оның бөлшектері туралы, әділ билеудің 

әдістері мен билеушінің қабілеті, белгісі, негізгі шарттары жайлы 

пайымдайды. Қала басшылары қала бірлестігінің мүшелері болуы үшін тек 

табиғи қасиеттерімен ғана емес, өнер секілді қасиеттерімен де мүшелікке бар 

екенін көрсеткендей.                

Қорыта келгенде бүгінгі жас ұрпақ болашақ ел тізгінін ұстайтын 

азаматтар Әбу Насыр әл-Фарабидің еңбектерімен сусындап өссе, 

Қазақстанымыз бақытты адамдардан құралған, қайырымды басшысы бар, 

қайырымды қалалары бар, қайырымды халқы бар гүлденген Қазақстанға 

айналары сөзсіз.  

Бұл баяндамада Әл-Фарабидің өмірі мен шығармашылығы және де басты 

мақсат «Қайырымды қала тұрғындары» трактаты баяндалған. Өскелең 

ұрпақты рухани-адамгершілік қасиеттерге тәрбиелеу мәслесі, сондай-ақ 

оқушылардың қайырымды қала тұрғыны бола білуге үйрету мәселесі 

көзделген. «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жөніндегі 

трактат» – әл-Фарабидің ең кемел туындыларының бірі. «Қайырымды қала 

тұрғындарының көзқарастары» трактатының шығу тарихы, баспаға беру 

кезеңдері баяндалған. Трактатқа қысқаша түсінік бере отырып, оқушы 

тұлғасын адамгершілік пен тәрбие беру маңыздылығы сөз етілді. Мәні мен 

маңызы, адам өміріндегі ең құнды еңбектерінің бірі екендігі дәлелдермен 

келтірілген. 

Түйін сөздер: адамгершілік, тәрбие, құндылық, ізгілік, қайырымдылық, 

білім беру.   
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Әл-Фараби-шығыстың ұлы ойшылы 

 

                                                         Рашбаева Орынкул  

                                                Шардара ауданы, №12 ЖОМ                     

                                                 

Әбу Насыр әл-Фараби (870-950 жж.) – түркі елінен тараған, Отырар 

топырағында дүниеге келген ғұлама. Терең білім мен ғұламалық ой оны 

«Екінші Ұстаз» атандырды. Ол философия, логика, саясат, этика, музыка және 

астрономия т.б. ғылым саласынан терең білімді 160-тан астам ғылыми 

трактаттар мен қолжазбалар қалдырды. 

       Әбу Насыр Әл-Фараби Орта Азия, Парсы, Ирак, араб елдері қалаларына 

жиһанкездік сапарлар жасап, тез есейді. Ол жерлерде көптеген ғұламалармен, 

ойшыл-ақындармен, қайраткерлермен танысып, сұхбаттасты. Тарихи 

деректер бойынша 70-ке жуық тіл білген. Өздігінен көп оқып, көп ізденген 

ойшыл философия, логика, этика, метафизика, тіл,білімі,жаратылыстану, геог

рафия,  математика,  медицина, музыка салаларынан 150-ге тарта трактат 

жазып қалдырды. Шығармаларында көне грек оқымыстыларының, әсіресе, 

Аристотельдің еңбектеріне талдау жасады (Аристотельдің “Метафизика”, 

“Категория”, “Бірінші және екінші аналитика” сияқты басты еңбектеріне 

түсіндірмелер жазған). Арабтың атақты ғалым-географы ибн-Хаукал өзінің 

“Китаб Масалик уә мамалик” атты еңбегінде және 13 ғасырлырда өмір сүрген 

ибн-Халликан өзінің “Уфиат әл-аиан фи әл-Заман” атты еңбегінде Әбу Насыр 

Әл-Фарабидің арғы аталарының аттары (Тархан, Ұзлақ) таза түркі тілінде 

келтірілген. Болашақ ғалым алғашқы сауатын туған жерінде өз тілімен ашса 

да, 12 — 16 жас шамасында керуенге ілесіп, білім іздеп Бағдатқа кетеді. Әбу 

Насыр Әл-Фараби дүниеге келгенге дейін 126 жыл бұрын түркілердің үлкен 

мәдени орталығы болған Фараб қаласы бейбіт жолмен ислам дінін қабылдаған 

болатын. Ол кез санасы ашық әрбір мұсылманға ислам діні ғылымымен 

шұғылдануды парыз еткен. Осы кезден бастап Әбу Насыр Әл-

Фараби араб тілді ғалым болып есептеле бастады. 

       Әбу Насыр Әл-Фараби өзінің философия көзқарастарында басты үш 

бағыт анық аңғарылады: ол дүниенің мәңгілігін мойындады, танымның 

болмысқа тәуелділігін растады, ақыл-парасат туралы ілімді саралады. 

Мәңгілік пен тәуелділік бастауларын құдіретті Алладан, аспан әлеміндегі 

құбылыстардың мәнінен, ақыл-парасаттан, адамның жан-дүниесінен, түр 

мен материя арақатынасынан іздеді. Аристотель қағидаларынан өз 

дүниетанымына жақындарын қабылдады және оны осы тұрғыдан түсіндірді. 

Әбу Насыр Әл-Фарабидің философиялық көзқарасын тарихи жағдайда, оның 

өз дәуірімен байланысты қарағанда ғана терең түсінуге болады. Орта 

ғасырларда философиялық ойдың дамуы діни ілім негіздеріне сүйенді. 

Демек, Әбу Наср Әл-Фарабидің философиялық ілімін де өз кезеңінің діни 

түсініктері тұрғысынан қарастырған лазым. Бірақ ол бұл түсініктерді 

философиялық тұрғыдан дамытты. Ол, әсіресе, “Аспан астындағы дүние” 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BB_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D2%93%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%80_%D3%98%D0%BB-%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8
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ілімінен неғұрлым айқын көрінеді. Бұл Аристотельдің жасампаз ақыл 

жөніндегі көзқарасын әрі қарай дамыту еді. Жасампаз ақыл — тек “аспан 

астындағы дүниенің” қозғалыс себебі ғана емес, өз алдына логос. Осы 

дүниенің заңдылығы — жер бетіндегі дүниеге іштей тән ақыл. Жеке адамның 

ақылы әлемдік санамен ұштасса ғана дамиды. Соңғысы, яғни әлемдік сана — 

мәңгі. Адам болса дүние салады, өткінші. Осыдан барып жанның мәңгі екенін 

және басқа жаққа ұшып кетуін бекерге шығару туады, мұның өзі діни 

қағидалар мен философияның арасындағы күреске тиек болған тезис еді. Ұлы 

ойшыл философияға үлкен мән берді, оған көп үміт артты. Ол философияны 

қоғамды оятатын зерде, парасат шамшырағы, халықты әділетті қоғамға 

жеткізетін негізгі бағыт, ұрпақтар арасындағы рухани-мәдени сабақтастықты 

ғасырларға жалғастыратын құрал, әлеуметтік-этикалар күрделі мәселелердің 

шешімін, уақыт талаптарының жауабын табатын әдіс деп түсінді. Осы 

деңгейде дұрыс ойланып, оңды әрекеттену үшін философияның 9 қағидасын 

оқып-білу қажеттігін ескертеді. Мұндағы мақсат — тұтастықты, ақиқатты, 

ізгілікті, жаңа игілік көздерін іздестіру, соған қол жеткізу. Философ адамды өз 

болмысын өзі танып білуге тәрбиелеу ісіне үлкен мән берді. Бұл мәселені 

логикалық, этикалық, педогогикалық, тілдік тұрғыдан кеңінен саралап, 

бұларды бір-бірімен өзара сабақтастықта қарастырады. Рухани жоғарғы 

мақсат нышандарын адамдарды өзара байланыстыратын бастаулардан — жан-

дүние үндестігінен, әдеміліктен, қайырымдылықтан, бақыттан іздестіреді. 

“Қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы”, “Мемлекет қайраткерлерінің 

қанатты сөздері” және т.б. саяси-әлеуметтік 

трактаттарында қайырымдылық пен бақыт мәселесіне кеңірек тоқталды. 

Қайырымдылық дегенде ақыл-ой, әділдік, бақыт және теңдік идеяларын 

құптаған ежелгі ойшылдар дәстүріне сүйенді. Тек бақыт туралы нақты білімі 

бар, оған жету жолдарын айқын білетін, соған сәйкес әрекет жасайтын қауым 

ғана қайырымдылыққа икемді екенін ескертті. 

        Әл-Фараби сезім мен ойлау, тәрбие мен іс-әрекет жүйесін жетілдіру 

мәселесіне қайта айналып соғып отырған. Білімсіз адамгершілік молаймайды, 

білімсіз адам өзгенің абзал қасиеттерін тани алмайды. Жан-дүниені 

тәрбиелемей үлкен жетістікке жету жоқ. Ғылым мен тәрбие ұштасса ғана 

рухани салауаттылыққа жол ашылмақ. Мінез-құлқын түзей алмаған адамның 

ақиқат ғылымға қолы жетпейді деп ескертеді. 

        Әбу Наср Әл-Фараби ілімі шығыс ойшылдарына, аристотельдік және 

жаңа платоншылдық көзқарастарға сүйенеді, оларға жаңа сипат береді. Ол 

өзінің “Философияны үйрену үшін қажетті шарттар жайлы трактат” атты 

еңбегінде Аристотелдің философиясын меңгеруге қажет болатын тоғыз шарт 

жайлы өз пікірлерін ортаға салып, бұл туралы былай дейді: 

       Бірінші шарт — философиялық ағымдарды тану (аты-жөнін білу) жеті 

нәрседен тұрады: 

1. философиялық бағытқа (ағымға) бас болған ұстаздың аты-жөні; 

2. оның шыққан қаласы; 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%BC%D1%96%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%99%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC
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3. философияға мекен (медресе) болған орынның аты; 

4. философиялық ағымды тудырған басты себеп; 

5. философиялық талдауға түскен мәселелер; 

6. философияның алға қойған мақсаты туралы; 

7. философияның практикалық мәні, нәтижесі. 

Оның пікірінше, тұңғыш рет философиялық бағыттың алғаш негізін салушы 

— грек философы Пифагор, яғни пифагоршылар мектебі. Бұл жерде Фараби 

ежелгі Грекиядағы негізгі ғылыми философиялық мектептерге шолу жасап, өз 

пікірлерін ортаға салады. 

       Екінші шарт — өткендегі ірі философтардың еңбектеріндегі негізгі 

ойларын, мақсаттарын тану. Мұнда Фараби ежелгі гректерден қалған 

логикалық шығармалардың яғни, формальдық дәлел (логика); силлогизм; 

аналитикалық мазмұн мен оқу ретін қысқаша айтып өтеді. 

      Үшінші шарт — философ болу үшін қажетті ғылымдарды тани білу. 

Төртінші шарт — философия ғылымын үйретудегі мақсатты түсіну. 

Философия ғылымын үйренуде оның күттіретін мақсатын тану. Ол мақсат — 

жаратқан иені тану. Ол өзі ауыспайтын, өзгермейтін жалғыз зат. Бүкіл дүниені, 

барлық нәрселерді барлыққа, болмысқа шығарған жаратушы. 

Жомарттылығымен, хикметімен, әділеттілігімен осы әлемге тәртіп беруші 

Алла-тағаланы тану. Барлық философ ғалымдардың істеген еңбектері 

өздерінің шамасынша сол жаратқанға ұқсап бағу. Әрине, бұл жерде біз Әбу 

Насыр әл-Фарабидің өз заманының перзенті болғандығын дұрыс түсінуіміз 

қажет, өйткені заман талабын аттап өте алмау қай кезде болсын тарихи табиғи 

нәрсе. 

       Бесінші шарт— Философия ғылымына кірісудің төте жолын тану. Бұл 

жерде Фараби білім, ғылымға жетудің ең бір дұрыс жолы аянбай еңбек ету 

дейді. Сонымен қатар философияны тек жаратылыстану ғылымдары арқылы 

ғана танып білуге болады деген пікірлер айтады. 

      Алтыншы шарт — Аристотель еңбектеріндегі қолданылған ғылыми 

ұғымдарды талдай білу. 

      Жетінші шарт — Аристотельдің өзінің еңбектерін оқыған адамнан терең 

жұмбақ сырларды шешуді талап етуінің себебін білу, Аристотель еңбектерінде 

жұмбақ түрінде айтылған түсініктердің сырын ашу. Оның кейбір ғылыми 

түсініктерді терең жұмбақ түрінде келтіруінің үш түрлі себебі бар. Бірінші, 

оқушының табиғи қабілетін сынап, үйретуге тұратынын немесе тұрмайтынын 

айыру. Екінші, философия ғылымын көрінген адамның бәріне бірдей рәсуа 

қылмай, оны алып жүретіндерге ғана пайдаландыру. Үшінші, ғылым іздеу 

жолында адам бейнеттеніп, ой-пікірін шынықтыру керек. Осы үш себептен 

Аристотель еңбектерінде жұмбақ (аллегория) қолданылады. 

Сегізінші шарт — философ адамның міндеті мен тіршілік ережесін және 

қалпын түсіну. 

      Тоғызыншы шарт — Аристотель ілімін үйрену үшін нендей нәрселер 

қажет екенін білу. Фараби бұл жерде Аристотельдің логика ғылымын, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8
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шығармаларын оқу тәртібін келтіріп, оны жоғары бағалайды. Бұл орайда 

түйіндеп айта келгенде Фараби философияны үйрену үшін ежелгі грек 

ойшылдарынан бастап өзіне дейінгі ғалымдардың ой-пікірлерін сарапқа 

салады да, соңында өз ойларын айтады. Фарабидің пікірінше, ғылым мен 

философия адамы болу үшін қойылатын ең бірінші талап — ол адамның жан 

тазалығы, ар тазалығы, бүкіл адамға, өз халқына деген таза махаббаты, ғылым 

мен білімге деген қалтқысыз құштарлығы мен берілгендігі. Бұл шарт 

орындалмаған күнде адам философияны үйрене алмайды, үйрете де алмайды 

деп көрсетеді Фараби. 

       Аристотельдің “Никомахтың этикасында” (1-кітап, §1) келтірілген 

схемасын негізге ала отырып, әл-Фараби философияны теориялық және 

практикалық деп екіге бөледі. Теориялық философия өзгермейтін, өткінші 

емес заттарды, практикалық философия өзгертуге немесе жасауға болатын 

заттарды зерттейді. Философия, Әбу Наср Әл-Фарабидің білуінше, адамда 

ғана болатын “ең ерекше” игілік — ақыл, парасат арқылы меңгеріледі. Ақыл, 

парасаттың қызметі қалай болса, солай бет-алды жүргізілмеуге тиіс, онда 

мақсаттылық сипат алады. Оның негізін логика өнері қарастыратын ойлаудың 

дұрыс әдістері құрады. Әбу Наср Әл-Фарабидің атап көрсетуінше, адам өзінің 

бақытқа жету жолын логикадан бастаған жөн. 

Бір сөзбен айтқанда, Фараби адамдардың өз көздеген мақсатына жетуі оның 

өзіне ғана байланысты екенін айтады. Адам рухани жағынан үнемі өзін-өзі 

жетілдіріп отыруға тиіс, адам тек ақиқатты, айналадағы дүниені танып-білу 

арқылы жетіледі деп түйін жасайды. 

      Әбу Насыр Әл-Фарабидің азаматтық, саяси, адам, қоғам жөніндегі ойлары  

Әбу Насыр әл-Фараби - Аристотельден кейінгі ойшыл, кемеңгер философ. 

Ертеде және орта ғасыр да философиялық және медициналық білім бірімен-

бірі тығыз байланысты болған. Әл-Фарабидің медицина ғылымдарының 

теориялық мәселелерін терең білгендігі оның еңбектерінен белгілі. Әл-Фараби 

өмір сүрген заманда жаратылыстану ғылымының дамыған саласының бірі 

медицина болды. Оны сол кезде «емдеу шеберлігі ғылымы» деп атады. Ол 

«Медицинаның міндеті - тек адам ауруларының себептерін анықтап қоймай, 

адамның денсаулығын сақтау жолдарын, ауруды жою жағын да зерттейді» - 

деп көрсеткен. Әл-Фарабидін медицинаға ерекше көңіл бөліп адам ағзасының 

(организмінің) кейбір тұстарын зерттегенінен мысал келтірейік: «Қайырымды 

кала» еңбегінде жүрек туралы өте құнды пікірлер айтқан, мысалы, «жүрек - 

табиғи жылылыктың көзі». Басқа мүшелерге жылылық нақ осыдан тарайды, 

олар жүректен нәр алады; «жүрек - басты мүше, мұны тәннің ешкандай мүшесі 

билемейді» және т. б. Шынында да, жүрек жұмысы өздігінен жүзеге асады. 

Жүректің соғуын ешкім токтата алмайды. Әл-Фараби тек өз пікірлерін айтып 

қана қоймай, ұлылардың ұлысы Аристотель, К. Галеннің зерттеулеріне өз 

көзқарасын білдірген. Әл-Фараби - артына ірілі-ұсақты 150- ге жуық ғылыми 

еңбек қалдырған данышпан. Жаратылыстануға катысты «Адам ағзасындағы 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%B8%D2%9B%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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мүшелер», «Жануарлар ағзасындағы мүшелердің күрылысы мен қызметі» 

және т. б. еңбектер жазған. 

Аңдатпа 

Әл-Фараби мұрасы әр уақытта да, қазіргі жаһандану кезеңінде де өзекті 

тақырып. Оның ғылыми еңбектеріне көптеген ғалымдардың қызғушылық 

танытуынан оның мұрасынан көптеген көкейтесті мәселелердің жауабын 

табары сөзсіз. Осыған орай кемел қоғам, қайырымды қала және кемел адам 

мәселесі ерекше қайталанбас дүние. Әл-Фараби мен оның ізбасарларының 

ілімдеріндегі кемел қоғам моделін тек Шығыста ғана емес, Батыстада үлкен 

қолданыста. 

Аталған мақалада, қайырымды қала, мейірімді тұрғындар мен кемел адам 

мәселесінің маңыздылығы мен мәні қарастырылады және ислам 

мәдениетіндегі кемел адам мәселесі бойынша алғашқы көзқарас тудырған 

сопылардың еңбектеріндегі кемел адам моделіне талдау жасалынады. 
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Әбу Насыр Әл-фарабидің «Қайырымды қала тұрғындары» еңбегінің 

оқушыларға рухани-адамгершілік тәрбие берудегі маңыздылығы 

 

                                                                          Туякбаева Айгерим Даулетовна       

                                                        Жетісай қаласы, №8 жалпы орта мектебі 

                                                                         

    Шығыстың ғұлама ойшылы Әбу Насыр әл-Фараби 870 жылы бүгінде 

Отырар аталатын, Арыс өзенінің Сырға барып құятын сағасындағы Фараб 

қаласында дүниеге келді (қазіргі Оңтүстік Қазақстан облысындағы Отырар 

қаласының маңайындағы ортағасырлық қала). Фарабидің толық аты-жөні 

Әбу-Насыр Мұхаммед Иби Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан Әл-Фараби. Әл-

Фараби түрік тайпасының дәулетті бір ортасынан шыққаны бізге мәлім, бұған 

дәлел оның толық аты жөнінде "Тархан" деген атаудың болуы. Туған жері 

қазақтың ежелгі қаласы Отырарды арабтар Барба-Фараб деп атап кеткен, 

осыдан барып ол Әбу Насыр әл-Фараби, яғни Фарабтан шыққан Әбу Насыр 



434 

 

атанған. Сол тұста өмір сүргендердің қалдырған жазбаларына қарағанда, 

Отырар қаласы IX ғасырда тарихи қатынастар мен сауда жолдарының 

торабындағы аса ірі мәдениет орталығы болған. 

Әбу Насыр бала күнінен ғылымға үйір болып өсті, оның бақытына қарай 

сол заманда Отырарда аса бай кітапхана бар еді. Әл-Фараби парсы, грек 

тілдерін үйренеді, осы тілде ғылыми трактаттар оқиды. Фараб пен Бұқарада 

бастапқы білім алған соң әл-Фараби өз білімін жетілдіру мақсатында Бағдатқа 

аттанады. Фарабидің дүниетанымының қалыптасуына Мерв мектебінің 

ғылыми дәстүрлері мен философиялық бағдарлары өз әсерін қалдырды. 

Бағдадта әл-Фараби ғылым мен әртүрлі пәндерді оқиды. Білімге деген 

құштарлығының арқасында әл-Фараби сол уақыттағы ғылым мен білімнің 

ордасы саналған Дамаск, Халеб, Каир, Шаш, Самарқан, Бұхара, Мерв, 

Нишапур, Рей, Хамадан қалаларында да болып, білімін үнемі жетілдірумен 

болды. Сол қалаларда оқыды, еңбек етті. Шығыстың осы шаһарларында ол өз 

дәуірінің ең көрнекті ғалымдарымен, көркем сөз деректерімен танысады. 

Олардан тәлім-тәрбие алады. 

Әл-Фараби – көрнекті ойшыл, өзінің замандастарының арасындағы ең 

ірі ғалым, философ және шығыс аристотелизмінің ең ірі өкілі. Өзінің 

білімділігі мен сауаттылығының арқасында "Екінші Ұстаз" атауына ие болды. 

Әл-Фарабидің шығармашылық мұрасы орасан зор (150-ге жуық 

философиялық және ғылыми трактаттар), ал оның айналысқан ғылыми 

салалары ол – философия мен логика, саясат пен этика, музыка мен 

астрономия. Ғылыми еңбектерінің ең әйгілісі "Қайырымды қала 

тұрғындарының көзқарастары жайлы трактат" деп аталады. Оның атақты 

“Музыка туралы үлкен трактат” деген шығармасы әлемнің көптеген тілдеріне 

аударылған. Әл-Фараби философия саласы бойынша грек ойшылы 

Аристотельдің "Категориялар", "Метафизика", "Герменевтика", "Риторика", 

"Поэтика", бірінші және екінші "Аналитика", "Топикасы" және т.б көптеген 

еңбектеріне түсініктемелер жазды. 

Әбу Насырдың Платон және Аристотель философиясындағы идеяларға 

арналған кітабы оның философия саласындағы аса көрнекті ғалым екенін әрі 

философия пәнін терең меңгергенін дәлелдейді. Фараби Аристотельдің 

әлеуметтік-қоғамдық идеяларын дамыта отырып, өз тарапынан да 

“Кемеңгерлік меруерті”, “Ізгі қала тұрғындарының көзқарасы”, 

“Мәселелердің түп мазмұны”, “Ғалымдардың шығуы”, “Бақытқа жету”, 

“Азаматтық саясат”, “Мемлекеттік қайраткерлердің нақыл сөздері” сияқты 

көптеген сындарлы философиялық еңбектер жазған. Фараби бұл еңбектерде 

дүние, қоғам, мемлекет, адамдардың қатынастары туралы заманнан озық 

тұрған пікірлер, пайымдаулар айтады. Әл-Фарабидің еңбектері күні бүгінге 

дейін өз мән-маңызын жоғалтқан жоқ. Әл-Фарабидің мемлекет, ел басқару 

жөніндегі тұжырымдары, әлеуметтік-этикалық саяси көзқарастары бүгінгі 

қоғам үшін де айрықша маңызды. Оның еңбектері еуропалық Ренессанстың 
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өрлеуіне үлкен ықпал етті. Фараби Шығыс пен Батыстың ғылымы мен ежелгі 

мәдениетін табыстыруда зор рөл атқарды. 

  Ұлы ойшыл, әлемнің Екінші ұстазы Әбунасыр Мұхаммед ибн Мұхаммед 

ибн Ұзлағ ибн Тархан әл-Фарабидің еңбектерiнде орта ғасырлық араб 

философиясында саясат, мемлекет және билiк пен құқық туралы ойлар жан-

жақты талқыланды. Саясат, мемлекет және билiк арасындағы 

айырмашылықтарға көңiл бөлмеген араб философтары бұл ұғымдарды 

синонимдер ретiнде бағалап саясат пен саяси iлiмнiң басқа варианттарын 

(нұсқаларын) ұсынды. Саяси мәселелердi қарастыруда араб-мұсылман 

философиясы көп жағдайда ежелгi грек философиясына, әсiресе Платон, 

Аристотельдiң көзқарастарына сүйендi. Олардың көпшiлiгi үшiн өздерi 

«қайырымды қала» деп ат қойған идеалды мемлекет iстерi туралы ғылым 

болып саналды. Мұндай қалалар ретiнде олар бiрге тұрған, мақсаттары бiр, бiр 

басшылыққа бағынған шағын қауымнан бастап Араб халифатына дейiнгi 

адамдар қауымдастығын түсiндi. Грек дәстүрлерiн мұсылманның саяси 

өмiрiмен байланыстыру араб-мұсылман философиясының барлық тармағында 

өз белгiсiн қалдырды. 

Әл-Фарабидің саяси философиялық көзқарасы көпшілік жағдайда өзінің 

құндылығын сақтады және қазіргі қоғам даму үшін маңыздылығы өте зор. Әл-

Фарабидің бірқатар («Азаматтық саясат», «Мемлекеттік қайраткердің 

афоризмдері», «Қайырымды қала тұрғыдарының көзқарастары», «Бақытқа 

жету жөніндегі кітап», «Бақыт жолдарын көрсету») трактаттары қоғамдық 

өмір туралы оқуға арналған. Араб философиясының атасы атанған әл-Фараби 

өзінің саяси философиялық теориясында қайырымды басқаруды сақтау мен 

оны ұйымдастырудың тәсiлдерiн, қала тұрғындарына қайырымдылық пен 

игiлiктiң қалай келетiндiгiн және бұл нәтижеге қандай жолмен жетуге 

болатындығын оқытып үйретедi деп атап көрсеттi. Өзiнiң көзқарастарын ол 

«Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы», «Мемлекеттiк 

билеушiнiң нақыл сөздерi» және «Азаматтық саясат» трактаттарында кеңiрек 

баяндайды. 

      «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы трактат» (арабша 

Китаб ‘ара’ ‘ахл ал-мадйна ал-фадила) Фарабидің негізгі еңбектерінің бірі, ол 

948 жылы Мысырда жазылып аяқталды. 942 жылғы мәтіннің бірінші үлгісі 

«Китаб ас-сийаса ал-маданиййа» жеке шығарма ретінде танымал болды. 

Трактатта ол Платонның ойлары әсерінен қоғамның дұрыс құрылымы, дұрыс 

заңдар және тұрғындардың дұрыс көзқарастарымен байланыстыра отырып, 

қайырымдыны саяси аспектіде зерттейді. Мұндай мінсіз қоғам «қайырымды 

қала» (мадина фадила) болыптабылады. 

Әл-Фарабидің қайырымды және қайырымсыз қалалар туралы ілімі түп 

тамырымен Платон және Аристотельдің мінсіз мемлекет және мемлекет 

түрлері туралы ілімінен бастау алады Платон өзінің «Мемлекет» деген 

шығармасында мінсіз қаланың құрылымы туралы ойын білдірген. Оның 

«мінсіз қаласы» — сол кезде өмір сүрген мемлекеттерді сынға алу негізінде 
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құрылған утопия. Алайда ол нақты болған мемлекеттермен белгілі бір 

байланысы болды, нақты мемлекеттердің сипаттары және белгілерін көрсетті. 

Платонның ойынша, мінсіз мемлекеттің негізгі қағидасы әділдік болды. Әл-

Фараби адам іскерлігінің мақсаты – тек дұрыс танудың көмегі арқылы қол 

жеткізуге болатын бақыт деп есептейді. Ойшыл қоғамды мемлекетпен 

теңестірді. Қоғам – адамдық мүше. «Қайырымды қала тірі ағзаның өмірін 

сақтау үшін барлық мүшелері бір-біріне көмектесетін сау тән тәріздес». Әл-

Фараби Платон және Аристотель сияқты қалалардың классификациясын 

көрсеткен. Ол мінсіз қаланы «адамның шынайы болып табылуымен 

байланысты, оның өмір сүруі, және оның өмірін сақтауы, тамаша заттарға қол 

жеткізуде адамдар бір-біріне көмектесетін қала» деп сипаттаған қаланың 

атауы «қайырымды қала». Өз уақытының барлық бірегей ойлары секілді, 

Фарабидің саяси тұжырымдамалары исламдық халифаттың шынайы 

бейнелеріне бағытталған араб мәдениетінің теориялық қағидаларына 

ұқсамады. «Қайырымды қала тұрғындарының көз-қарастары туралы» 

трактатында ол «қайырымды қалаға» былайша сипаттама берген: 

«Адамдардың бірлесуінің мақсаты шыңайы бақытқа жету істерінде өзара 

көмек көрсететін қала, қайырымды қала болып табылады және бақытқа жету 

мақсатында адамдар бір-біріне көмек көрсететін қоғам, қайырымды қоғам 

болып табылады. Әл-Фараби қайрымды қаланы «барлық органдары өмір 

сүруін сақтап қалу және оның толық ету үшін көмектесетін» дені сау 

денсаулықпен теңестіреді. Платонның және Аристотельдің мінсіз 

мемлекеттеріне қарағанда Әл-Фарабидің қайырымды қаласында қауымдар 

көп. «Қайырымды қалада бес бөлігі бар: аса лайықты тұлғалар – ораторлар, 

есепшілер, батырлар және байлар. Аса лайықты тұлғаларға даналар жатады 

…Кейін дін қызметшілері және ораторлар, ал нақты айтқанда шешендер, 

ақындар, музыканттар, жазушылар… Есепшілер деген – есептейтіндер, 

геометрлер, дәрігерлер, астрологтар және соған сәйкестер. Батырлар – ол 

риториктар, күзетшілер…Байлар — ол қаладағы байлықты сатып алатындар, 

жериеленушілер, малшылар, сатушылар және оған сәйкес келетіндер». 

Фараби бұл туралы былай дейді: « Әр адам өзінің табиғаты бойынша былай 

орналасқан, адам өзінің өмір сүруі және жоғары дамуға қол жеткізу үшін және 

жалғыз өзі қол жеткізе алмайтын көптеген заттарға және оның 

мұқтаждылығын ескере отырып қандай-да бір затты бере алатын адамдар 

тобынан кейбір заттарға қажетсінеді». 

       Бұл нәрселерді екі жолмен білуге болады: а) шын мәнінде қалай болған 

болса адамдардың рухтарында дәл солай көрініс табуы арқылы,  2) немесе 

байланыс құру мен символикалық жолмен ойлануы арқылы. Бұл екіншісі 

адамдардың рухында олардың ұқсас мысалдарымен  көрініс табады. 

Қоғамдағы философтар бұларды нақты дәлелдермен, көкірек көзімен білетін 

адамдар. Философтардан кейінгілер, философтардың ізімен жүріп, оларды 

дұрыс деп қабылдап, оларға сенім артып олардың айтқан нәрселері арқылы 

осыларды біледі. Қалғандары болса оларды мысалдар, символдар арқылы біле 
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алады. Өйткені оларға табиғат пен дағды жағынан осы нәрселерді дәл сол 

қалпында түсіну үшін қабілет берілмеген. Бұлардың екеуі де таным; бірақ 

философтардың танымы өте кемел болғаны күмәнсіз. Бұл нәрселерді 

символикалық мысалдар арқылы білетіндердің кейбірі оларды өте ұқсас 

символдармен, кейбір  аздаған ұқсас символдармен, кейбірі онша ұқсамайтын 

символдармен, кейбірі болса мүлдем ұқсамайтын символдармен біле алады. 

Бұл нәрселер әрбір ұлт пен әрбір ел халқы үшін, олар үшін ең таныс, ең жақын 

мысалдармен беріледі. Алайда ең жақсы танымал нәрселердің өзі, көбінесе 

ұлтқа қарай аз немесе көп болып өзгеріп отырады. 

     Үшінші бір топты барлық мысалдарда қарсы шығуға  болатын жерлердің 

болғаны үшін, оларды қате деп есептейтін кісілер құрайды. Әсіресе бұл 

адамдар әсіресе ақиқат мысалдар, символдар арқылы берілген кезде түсіне 

алмайтын, тани алмайтын әлсіз адам болғандықтан, қарсы шығатын жерлері 

болмаған мысалдарды да жоққа шығарады. Бұлар ақиқатты тану үшін оның 

дәрежесіне көтерілсе де, түсінудегі кемшіліктеріне байланысты аң-таң күйге 

түсіп, осылайша оны шын мәнінде болғанындай емес, басқаша ойлап, сол 

ойлаған нәрселерінің ақиқатын, шын мәнінде білетін кісі ақиқат деп айтқан 

нәрсенің дәл өзі, деп ойлайды.  

           Қорыта келе «Өзін-өзі тану» пәнін оқытудағы мақсаты – рухани 

адамгершілік құндылықтарға негізделген ойы, сөзі, ісі бірлікте өмір сүретін 

кемел мінезді адамды дамыту. Ұлы ойшыл Әбу Насыр Әл-Фарабидің 

«Қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы » атты еңбегінде автордың 

арманы рухани адамгершілік құндылықтарға негізделген ойы, сөзі, ісі бірлікте 

өмір сүретін кемел мінезді адамдартұратын қала туралы айтылады. Әбу Насыр 

әл-Фарабидің «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы» еңбегін негізге 

ала отырып жас ұрпақтың бойына адамгершілік қасиеттерді сіңіре отырып , 

Тәуелсіз Қазақстанның жаңашыл патриоттарын тәрбиелей отырып, әл-Фараби 

армандаған қоғамды қалыптастыру өзін-өзі тану пәнінің басты мақсаты. 

Қоғамда адам тәнімен бірге адам жаныда өмір сүреді, тәнді басқаратын 

адамның жан әлемі. Адамның жаны рухани бай болған кезде, адамдар быр-

бірыне сүйіспеншілікпен қарап қайырымды қалада өмір сүретін бақытты 

адамдардың ортасы пайда болады. Ұлы ойшылдың еңбегінде «Қайырымды 

қала тұрғындарының көз-қарастары туралы» трактатында ол «қайырымды 

қалаға» былайша сипаттама берген: «Адамдардың бірлесуінің мақсаты 

шынайы бақытқа жету істерінде өзара көмек көрсететін қала, қайырымды қала 

болып табылады және бақытқа жету мақсатында адамдар бір-біріне көмек 

көрсететін қоғам, қайырымды қоғам болып табылады.  Әбу Насыр әл-

Фарабидің қанатты сөзінде айтылғандай «Тәрбиесіз берілген білім, елге опат 

әкеледі». Оқушылардың санасына білімнен бұрын дұрыс тәрбиені 

қалыптастырып, біліммен ұштастырып қәзіргі жахандану дәуірінде нағыз елім 

деген патриоттарды тәрбиелеу арбір ұстаздың міндеті. Болашақта 

Қазақстанымыздың дамуына, ұрпағымыздың кемел ойлы адам болып өсуіне 

Әбу Насыр әл-Фарабидің еңбектерінің берері мол. Бұл еңбекгінде ғалым 
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қайырымды қаланың басшысы қандай болу керек, халқы нені білу керек 

барлық сұрақтарға жауап берген. 
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Татулық - достық кілті 

 

                                      Бектурова Гүлшарат Нурмахановна 
                

                                        Адам толығымен жетілуі үшін ол көптеген  

                                       мәселелерден тәуелді болады. Себебі ол барлық  

                                       өзіне қажетті нәрселерді жалғыз өзі жасай  

                                      алмайды, әрі қол жеткізе алмайды      

                                                                                           (Əл-Фараби) 

Шығыс әмірлерінің бірі әл-Фарабиді сарайына арнайы шақырып, 

мынандай сауал қояды: – Уа, Екінші ұстаз, менің мемлекетімнің болашағы 

қандай күйде болмақ? Болжалыңды естігім келеді, − дейді. Сонда әл-Фараби: 

– Еліңнің болашағын білгің келсе, маған жастарыңды көрсет, сонсоң айтып 

берейін, − деген екен. Бұл мәселе бүгін де өз маңызын жойған 

жоқ.Мемлекеттің негізін құрайтын әрі болашағы жастарды тәрбиелеу -

ұстаздардың қолында. Бәсекелестікке  қабілетті,өмірде өз орнын таба 

білетін,жан-жағымен сенімді қарым-қатынас жасай алатын ұрпақ 

дайындауымыз керек. Осы жағдайда  әл-Фарабидің шығармалары адам 

тәрбиелеуде,білім беруде, "жан қуатын қозғалтыратын қуат пен танып білетін 

қуатты" қозғауда үлкен рөл атқарады. Ал енді  мемлекетіміздің қуатты күшіне 

айналу үшін адам баласына не қажет? Адам бақытты болу керек. Бақытты болу 

үшін адал дос керек. Әділ патша мен қайырымды халық керек. Адамзат 

тарихында ғылыми ойдың үздіксіз даму барысында қайырымдылықтың, 

бақытқа барар жолдың, адал дос табудың жолдарын көрсетіп берген. Адамға 

тән бір жақсы қасиет – өзін қоршаған әлемнің әсемдік сырларына үңілу, содан 

рухани нәр алу, өзінің нәзік сезімін образдар арқылы паш ете алу. Керемет 

дүниені сезінуге, талдауға, бағалауға достың пікірі аса қажет. Даламыздың 

ұлы перзеті, данышпаны,әлемнің екінші ұстазы әл-Фараби терең ойлары мен 

асыл сөздері қай заманда болса да гаухардай жарқырап көзі ашық көкіректерге 
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нұр болып құйыла берері хақ. 

     "Ғақлия көзбен қарасаң, Дүние – ғажап, сен – есік. Жаһлы көзбен 

қарасаң, Дүние – қоқыс, сен – меншік" дегендей өмірге қалыптасатын 

көзқарастың да жан-жағыңдағы достарыңның үлесі көп. Өзін-өзі сабағында 

адам баласының қажеттілігін тануда, дұрыс табуда, жақсы қылықтардың өсіп-

өнуіне үлкен күш салады. Әл-Фараби әр терминге ғылыми анықтама бере 

келіп, "Даналық дегеніміз -заттардың болмысын айқындап беретін, жалған 

себептерді және себептері бар заттардың таяу себептерінбілуі-деп көрсетеді.     

 Әр адамның бақыт туралы түсінігі бір біріне ұқсамайды. Бақыт деген әр 

адамның ойынша әр түрлі жағдаяттар.Шығыс араб-мұсылман 

философиясының өкілі әл-Фараби мұрасындағы бақыт мәселесінің 

маңыздылығы оның философиялық мәнімен ұштасып жатыр. Бақытқа жету-

ғұлама философиясының алға қойған мақсаттарының бірі. Адам баласы өз 

тіршілігінде бақытты болуға тырысатыны, соған ұмтылатыны шындық. Бірақ 

әркім бақыт деген ұғымды әр түрлі түсінеді. Біреулер балалаы-шағалы, үрім 

бұтақты болсам бақыттымын дейді, енді біреулер білім қуып, ғалым болсам 

бақыттымын дейді, енді біреулер жоғары лауазымға ие болсам бақытты 

боламын дейді. 

«Ең алдымен біліп алатын нәрсе: - дейді әл-Фараби – адам тамаша 

әрекеттерді кездейсоқ жасауы және өзінің ықтиярынсыз жасауы мүмкін. 

Осындай жағдайларда жасалған ондай тамаша әрекеттер бақытқа жеткізбейді. 

Егер осы әрекеттер оның өзінің ықтиярына және таңдауына негізделген болса, 

ол бақытқа жетеді.[4] Адам өзінің барлық әрекетінде тамаша әрекетті 

қалайтын болса, және өмір бойында осылай ететін болса, сонда ғана ол 

бақытқа жетеді».[1] Егер адам жамандық жасауға ұмтылса демек бір жайт 

мазалайды. Сол себепті, Бақыт – әл-Фараби этикасының орталық санаты – 

дербес болып саналмайды. Қайырымды қалада бақыт адамдар, мейірімділік, 

әділдік және әдемілілік арқылы жүзеге асырылады. 

Адам өз өзін бақытты қыламын десе,алға қарай ұмтылу қажет.Өз мақсат 

пен мүдделеріне жету үшін шыңға шығу керек.Иә,әрине құлау болады, бірақ 

бақытты болу үшін қиындықты да бірге көтеру қажет.Қуаныш пен қиындық 

бірге жүреді.Бақытқа жету жолында Абай атамыздың мына сөзін еске 

алғанымыз жөн деп білемін."Сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан 

". Яғни бақытқа жету жолында да өз кірпішіңді қалап алу керек.Өз мақсатыңа 

жету үшін әрекет жасау керек.Сол бақытқа жеткесінде барлығын ысырып қоя 

береміз. 

Әл-Фараби :«бақытқа жеткесін біз басқа мақсатқа жетуге, ұмтылуға 

қажет етпейтінімізді көреміз, яғни бұдан шығатын қорытынды, бақыт біз үшін 

және ешқашан біреу үшін болмайды. Бақыт ең тартымды, ең үлкен және ең 

жетілген игіліктердің бірі», деп жазды. Бақыт, Әл-Фараби пікірінше, көп мәнді 

және мағыналы болып келеді «Бақытқа жол сілтеу» еңбегінде философ «біз 

бақытқа жеткесін ештеңеге мұқтаж еместігімізді көрдік. Ал бұл жағдайға жету 

үшін өзін өзі толық жетілдіру керек "дейді. 
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Ал біздің, ұстаздардың міндеті -адамның өз мінез-құлқын, іс-әрекетін 

ерікті түрде өзгертіп, игілікке бағыттап отыруында. Мен өзін-өзі тану 

сабағында мектеп бағдарламасына сәйкес үйлестіріп байланыстырып, әр 

сабақта үзінді қосып отырамын. Бұл оқушылардың бір-біріне деген 

құрметін,өмірдегі мақсатына жетуге үлкен демеу болатынына сенімдімін. 

Сыйластық сезім достар арасында берік орын алса, адам ешқашан жалғыздық 

көрмейді. Қазіргі таңдағы өзекті мәселе болып отырған оқушылардың 

арасындағы өз-өзіне қол салу, бір-біріне қастандық жасау сияқты, ұрлық 

сияқты заман жарасы болып отырған мәселелерді шешуге көмектеседі. "Ең 

тамаша әрекет-бақытқа қол жеткізетін еркіндік". Ия, өзін-өзі еркін сезінудің 

нәтижесі-үлкен шығармашылық және жетістік. Сондықтан сабақ мақсаттарын 

қоюда ғұлама еңбектерін тақырыптарға сәйкес негіздеймін. 

  Әл-Фараби адам іскерлігінің мақсаты – тек дұрыс танудың көмегі 

арқылы қол жеткізуге болатын бақыт деп есептейді. Ойшыл қоғамды 

мемлекетпен теңестірді. Қоғам – адамдық мүше. «Қайырымды қала тірі 

ағзаның өмірін сақтау үшін барлық мүшелері бір-біріне көмектесетін сау тән 

тәріздес». Әл-Фараби Платон және Аристотель сияқты қалалардың 

классификациясын көрсеткен. Ол мінсіз қаланы «адамның шынайы болып 

табылуымен байланысты, оның өмір сүруі, және оның өмірін сақтауы, тамаша 

заттарға қол жеткізуде адамдар бір-біріне көмектесетін қала» деп сипаттаған 

қаланың атауы «қайырымды қала». Яғни біз бақытқа жетуіміз үшін Әл-

Фарабидің және көптеген ғұламалар мен жазушылардың сөздерін ұғына 

отырып жетік меңгере отырып, біз алға қарай жоғарыға ұмтылуымыз 

керек.«Қайырымды қала тұрғындарының көз-қарастары туралы» трактатында 

ол «қайырымды қалаға» былайша сипаттама берген: «Адамдардың бірлесуінің 

мақсаты шыңайы бақытқа жету істерінде өзара көмек көрсететін қала, 

қайырымды қала болып табылады және бақытқа жету мақсатында адамдар бір-

біріне көмек көрсететін қоғам, қайырымды қоғам болып табылады. Әл-Фараби 

қайрымды қаланы «барлық органдары өмір сүруін сақтап қалу және оның 

толық ету үшін көмектесетін» дені сау денсаулықпен теңестіреді. Достық та 

тура солай. Бір-біріне қолдау көрсетсе, түсінсе адам жаны да сау әрі сергек, 

қуанышты болады. Үлкен істер жасауға құлшынып тұрады. Достық-адамдарға 

шынайы сезім шуағын,көңіл қуатын жеткізетін, бақытқа бөлейтін нәрсе. 

Достық-бұл мәңгілік қартаймайтын, үнемі гүл болып, нұр болып тұратын 

жастық шақ. Достық-адамдар арасындағы шынайы құрмет пен 

сүйіспеншілік.Оны қастерлеп ардақ тұту-өзіңді  де, өзгені де сыйлаудың биік 

өлшемі. Достықтың берік те мызғымас болуының кілті-татулық. Татулық бар 

жерде бейбіт өмір, алаңсыз балалық шақ бар. Татулық бар жерде бақыт та 

қатар жүреді. Егер бақытты боламыз десек, қуаныш пен қайғыны да қоса 

көтеруіміз қажет. Өмірдің ащысымен тәттісін де татып көруіміз қажет. 

Иә,әрине құлайсың, жығыласың бірақ сол арманға жетесің.Ал арманға жеткен 

кезде, әрине, адам бақытты болады. Сол еңбек арқылы елімізде тыныштық пен 

берекет орнайды деп білемін.Тіпті, философтармен басқарылатын Платонның 
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мінсіз қаласы да қайырымсыз қала саналады. Себебі, әл-Фараби дана 

философтың басқаруы ғана қаланы қайырымды жасай алмайды деген. 

  Қазіргі біздің арманымыз ол, әрине, жоғары білімде оқу. Ол біздің ең 

бірінші мақсатымыз. Ал біз ғұламалар-ақындардың нақыл, дана сөздерін 

оқып, түйіндеп нәтиже шығаруымыз. Біз сонда ғана бақытты боламыз. Біз 

арманымыз орындалғанда бақытты боламыз. Ал әр адам өз жартысын 

тапқанда яғни ғашық болғанда бақыттың махаббаттың не екенін түсінеміз.Сол 

кезден бастап бір адам емес екі адамның бір мақсаты болады. Ол шаңырақ 

көтеріп, сәби сүю. Ана бақытын сезіну. Ол әлемдегі ең үлкен ең ерекше 

бақыттың бірі.  Дәл сол секілді қала бірлестіктері де қабілеттеріне байланысты 

бөлінеді. Данышпан ізгілікті қоғамды қалай билеу керек, оның бөлшектері 

туралы, әділ билеудің әдістері мен билеушінің қабілеті, белгісі, негізгі 

шарттары жайлы пайымдайды. Қала басшылары қала бірлестігінің мүшелері 

болуы үшін тек табиғи қасиеттерімен ғана емес, өнер секілді қасиеттерімен де 

мүшелікке енеді. Ал қала бірлестігінің басшысы бойындағы қасиеттерімен 

өзгелерден кемелді болғандықтан жоғары тұрады және мәртебелі. Ол қаланы 

тәртіпке келтіруші, жол сілтеуші, мұны әл-Фараби адам тәніндегі жүрекпен 

теңестіреді. Әрбір адам өмір сүруі мақсатында «әуел бастан-ақ бірінші 

себептің үлгісі мен мақсатына жету үшін жаралған, міне нақ осының 

арқасында олар ең мәртебелі басқыштарға шығып отыр». Сондықтанда, 

қаланың әрбір мүшесі өз қызметтеріне сәйкес қала басшысының мақсаттарын 

көздеулері тиіс. 

Әр адам бақытты болуға лайықты, тіпті мүгедек адамдарда өзіне өзі 

мотивация беріп әрекет етеді. Олар тік тұруға әрекет жасайды.  Яғни әрбір 

адам әрекет жасап бақытты болу қажет! Сонымен қатар,"Өрге жүзген өнегелі 

ісімен,таңда адал дос өз теңіңнің ішінен"-деп данышпан айтқандай досты 

дұрыс таңдауға тәрбиелеймін.Өмірден нәр алып ,бақытты сезіну  ,өзіңді өзің 

тану - өзін қоршаған ортаны тану,пайымдау,ұрпақтан -ұрпаққа қастерлі 

қазына болу-әрбір адамның міндеті! 

Аңдатпа 

Мақалада орта ғасырлар кезеңінде өмір сүрген данышпан ғалым Әбу 

Насыр әл-Фарабидің еңбектері арқылы өзін-өзі тану пәнінде оқушыларды 

бақытқа жетелеудің жолдары көрсетілген .Бұл үлкен ұғымның аясында 

достық, бақыт, мемлекет, алықтың бір-бірімен тығыз байланыста екендігі 

дәлелденген. Оқушылырдың бойында адам туралы,оның табиғи ішкі 

мүмкіндіктері ,мінез-құлқы туралы жақсы көзқарас қалыптастыра 

отырып,оларға өзін-өзі қадағалай алу ,бағалай білу және өзін-өзі дамытып 

жетілдіре алу және өсу,есею жөнінде түсінік береді. 

Түйінді сөздер: ғұлама -ойшыл, бақыт,  ұстаз,өзін-өзі тану пәні, достық 

Аннотация 

И статье говорится о великом и мудром ученом.Мы учимся как находить 

пути к счастью на уроках самопознания через работа, Аль Фараби.Это понятие 

приходить крепкими связями между народов,дружбы и счастья.Учащиеся 



442 

 

могут понять о свойх внутренних природных возможностях,и это дает концеп 

что установка новых уровней самопознания помогает правильно оценивать 

развиваться расширея новые понятия и горизонты. 
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Омарбекова Айгерим Беимбетовна 

                                         Бәйдібек ауданы, С.Әбдіжаппаров атындағы ЖОМ 

 

        Х ғасырдан бастап исламның саяси iлiмi шеңберiнде мемлекет пен 

саясатты зерттеу — оны нормативтi-құқықтық және этикалы-философиялық 

тұрғыда қалыптастырды. Нормативтi-құқықтық бағыт мұсылмандық-

құқықтық теорияға сүйендi және басқа iлiмдердiң ықпалын сезiнбедi. 

Философиялық-этикалық бағытта зерттеушiлер гректiң саяси 

философиясының дәстүрлерiне сүйендi және оны мұсылман мемлекетi — 

Араб халифатының ерекшелiктерiне қарай бейiмдеп пайдаланды. Қазақтың 

бірінші фәлсафашысы, әлеуметтанушысы, математигі, физигі, астрономы, 

ботанигі, логика және тіл маманы, музыка зерттеушісі Әбу Насыр Мұхаммед 

ибн Тархан әл-Фараби 870-950 жылдары өмір кешті. Ол Арыс өзенінің 

сырдарияға құяр жерінде орналасқан Фараб (кейінгі Отырар) қаласында туды. 

Жасында сонда оқу-тәрбие алып, кейін Бұхара, Александрия, Каир, Дамаск, 

Бағдат қалаларында тұрып, білімін ұштап, қызмет атқарды.Оны әріптестері 

көзі тірісінде-ақ «екінші Аристотель» деп атаған  болатын.   Бабамыз 

ғылымның сан саласы бойынша 160-тан астам трактаттар жазып, артына мол 

мұра қалдырды. Саясаттануға байланысты «Қайырымды қала тұрғындары 

көзқарастары туралы», «Азаматтық саятсат», «Бақытқа жету жолдары», 

«Саясат туралы» деген еңбектері бар. 

     Әбу Насыр әл-Фарабидiң (870—950 жж.) еңбектерiнде орта ғасырлық араб 

философиясында саясат, мемлекет және билiк пен құқық туралы ойлар жан-
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жақты талқыланды. Саясат, мемлекет және билiк арасындағы 

айырмашылықтарға көңiл бөлмеген араб философтары бұл ұғымдарды 

синонимдер ретiнде бағалап саясат пен саяси iлiмнiң басқа варианттарын 

(нұсқаларын) ұсынды. Саяси мәселелердi қарастыруда араб-мұсылман 

философиясы көп жағдайда ежелгi грек философиясына, әсiресе Платон, 

Аристотельдiң көзқарастарына сүйендi. Саясат, олардың көпшiлiгi үшiн өздерi 

«қайырымды қала» деп ат қойған идеалды мемлекет iстерi туралы ғылым 

болып саналды. Мұндай қалалар ретiнде олар бiрге тұрған, мақсаттары бiр, бiр 

басшылыққа бағынған шағын қауымнан бастап Араб халифатына дейiнгi 

адамдар қауымдастығын түсiндi. Грек дәстүрлерiн мұсылманның саяси 

өмiрiмен байланыстыру араб-мұсылман философиясының барлық тармағында 

өз белгiсiн қалдырды. 

    Араб саяси философиясының атасы атанған әл-Фараби саяси теория 

қайырымды басқаруды сақтау мен оны ұйымдастырудың тәсiлдерiн, қала 

тұрғындарына қайырымдылық пен игiлiктiң қалай келетiндiгiн және бұл 

нәтижеге қандай жолмен жетуге болатындығын оқытып үйретедi деп атап 

көрсеттi. Өзiнiң саяси көзқарастарын ол «Қайырымды қала тұрғындарының 

көзқарастары туралы», «Мемлекеттiк билеушiнiң нақыл сөздерi» және 

«Азаматтық саясат» трактаттарында кеңiрек баяндайды. 

    «Бақыт — әрбiр адам ұмтылатын ұлы мақсат» екендiгiн атап көрсеткен әл-

Фараби бақытқа бiлiм мен игiлiк нәтижесiнде ғана жетуге болады, ал ондай 

мүмкiндiк қайырымды қала тұрғындарында көбiрек болатындығын 

дәлелдейдi.     Әл-Фараби басқаруды қайырлы және қайырсыз деп екіге бөлді. 

Қайырлы, білімді, мәдениетті басқару халықты бақытқа бастайды, олардың іс-

әрекетін, ерік-қасиетін осы жолға бағыттайды. Ол үшін басқару заң күшіне, игі 

тәжірибеге негізделуі тиіс. Ал қайырымсыз, надан басқаруда теріс әрекеттер 

мен жаман қасиеттер бой алады. Сондықтан ол надан адам басқарған, 

озбырлыққа суйенген, қайырымсыз, қатал мемлекеттік тәртіпті өткір сынайды. 

Ол мінсіз мемлекетті уағыздайды. 

    «Бақытқа жету» еңбегiнде ол «бақыт дегенiмiз игiлiктердiң iшiндегi ең 

қадiрлiсi, ең үлкенi және ең жетiлгенi» деп атап көрсетедi және әр адамның 

оған толық құқығы бар дейдi. Ал ондай құқыққа ие болуға қайырымды қала 

тұрғындарының ғана мүмкiндiгi бар, сондықтан да қайырымды билеушiлер 

билеген қала тұрғындары ғана бақытқа жете алатындығын айтады. Мұндай 

қалалардың басқа қалалардан басты айырмашылығы және негiзгi белгiсi 

жоғары тәртiп пен оның тұрғындарының мәдениеттiлiгi, сыпайыгершiлiгi 

және билеушiлерiнiң қайырымдылығы, ақыл-парасаты. Сондықтан, әл-

Фараби бұндай қалалардың өмiр сүруi өзiнiң бiлгiрлiгi мен ұстамдылығына 

толық жауап бере алатын билеушiге тiкелей байланысты деп тұжы-рымдайды. 

   Әл-Фараби «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы» 

трактатында қала тұрғындарын бес топқа бөледi. Оның ойынша, «қайырымды 

қала бес түрлi адамдар тобынан құралады: ең құрметтi адамдардан, 

шешендерден, өлшеушiлерден, жауынгерлерден және байлардан». Әл-Фараби 
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ең құрметтi адамдарға ақылдыларды, пайымдағыш адамдарды, маңызды 

iстерде беделге ие болғандарды жатқызады. Екiншi топтағы шешендерге — 

дiни қызметкерлердi, ақындарды, музыканттарды, хатшыларды сол сияқты 

шығармашылық жұмыспен айналысатындарды, ал өлшеушiлерге-

есепшiлердi, дәрiгерлердi, астрологтарды, математиканы оқытушыларды 

қосады. Әл-Фараби бойынша, байлар дегенiмiз — қалада байлық табатын-дар, 

егiншiлер, мал өсiрушiлер, саудагерлер, қол өнершiлер. 

     Әл-Фараби қайырымды қала басшысында алты түрлi қасиет болу керек деп 

есептейдi. Олар: даналық, асқан пайымдымдылық, сенiмдiлiк, ойлау 

қабiлетiнiң жоғары болуы, соғыс өнерiн жетiк бiлуi, денсаулығының мықты 

болуы. «Осының бәрiн өз бойында ұштастыратын адам барлық уақытта кiмге 

елiктеу керек екенiн, кiмнiң айтқан сөзi мен ақылына құлақ қою керек екенiн 

көрсететiн үлгi болады. Мұндай адам мемлекеттi өзiнiң қалауынша басқара 

алады» . 

     Әл-Фараби қаланы билеудiң алқалық түрiн де жоққа шығармайды. Билiктiң 

бұл түрi туралы ол былай деп жазады: «Жақсы қасиеттердiң бәрiн өз бойында 

ұштастыратын адам болмаса, бiрақ бұл қасиеттер бiр топ адамдардың 

арасында жеке-дара дарыған болса, онда бұл топтың мүшелерi бiрлесе 

отырып, әкiмнiң орнына ие болады, оларды жұрт жақсы басшылар және 

қадiрлi адамдар деп атайды, ал олардың басқаруы қадiрлi адамдардың 

басқармасы деп аталады». 

    Әл-Фараби қоғамды мемлекеттен бөлiп қарамайды. Қоғамның өзi адамның 

ағзасы сияқты «Қайырымды қала» дене мүшелерiнiң бәрi де тiршiлiк иесiнiң 

өмiрiн сақтау, оны анағұрлым толыққанды ету үшiн бiр-бiрiн толықтырып 

тұратын адамның сау тәнi секiлдi көрiнедi. Өйткенi, қоғам да оның 

толыққанды мүшелерiнен тұрады және олар да бiр-бiрiн қажетсiнедi. 

Адамдардың әлеуметтiк теңсiздiгi туралы айтқан әл-Фараби «адамдардың 

әуелден тоқымашы немесе хатшы болып тумайтыны сияқты қайырымдылық 

пен жаман әрекеттер де әуел бастан жаратылысынан дарымайды» олар 

адамдардың бiр-бiрiне деген үстемдiк құруға ұмтылысынан пайда болған 

деген ой түйедi. 

  «Қайырымды қала» трактатында әл-Фараби әлеуметтiк әдiлеттiлiк пен 

еркiндiктi орнықтыратын — iзгiлiктi қоғам туралы ой қозғайды. Мұндай 

қоғамды ұлы ойшыл «әрбiр адам екiншi адамның өмiр сүруiне қажеттi үлесiн 

беретiн, бiр-бiрiне көмектесетiн адамдарды бiрiктiру арқылы ғана адам өз 

табиғатына сай жету дәрежесiне ие болатын» қоғам түрiнде елестетедi. 

Халықтың аз қамтамасыз етiлген топтарын мемлекеттiк қолдау туралы бұдан 

мың жылдан астам бұрын айтылған ғұлама идеясы бүгiнгi күнi де мемлекеттiң 

iшкi саясатындағы басты мiндеттердiң бiрiнен саналады. Осындай 

«жетiлдiрiлген қоғамда, әл-Фарабидiң айтуынша бiр-бiрiмен қарым-қатынас 

жасау, көмектесу, қолдау, ұжымдасу адамдардың өмiрлiк қажетiне айналады» 

.  Әл-Фараби мұндай қоғамды тумысынан табиғат берген он екi қасиетi бар 
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ақылды, бiлiмдi, сабырлы, рухани билiктi iзгiлiктi билiкпен ұштастыратын, 

адам қасиеттерiн бағалауға қабiлеттi адам басқаруы керек дейдi. 

   Әрбiр отбасын қоғамның кiшкене бөлшегi ретiнде қарастырған әл-Фараби 

оның өзiнiң жеке мақсаты болады, бiрақ бұл мақсат қала белгiлейтiн ортақ 

мақсатқа қызмет етуi тиiс, яғни адамдар өзiнiң жеке мүдделерiн қоғам 

мүдделерiне бағындыруы керек дегендi айтады. «Мемлекеттiк билеушiнiң 

нақыл сөзiнде» ол отбасы мүшелерiн (Аристотель сияқты) бiрнеше бөлiкке 

бөледi. Олар ерi мен әйелi, қожайыны мен қызметшiсi, ата-ана мен балалары, 

мүлкi және оның иелерi. Үйдiң өзiне тән мақсатын қала белгiлейтiн ортақ 

мақсатқа жұмылдыруын әл-Фараби адамдардың адамгершiлiк қасиеттерiнiң 

көрiнiсi деп есептейдi. Ал адамдардың көздеген мақсаттарына жетуi оның 

өзiне ғана байланысты, шын ақыл-парасатқа, iзгiлiкке, игiлiкке тек адам ғана 

қабiлеттi, бұл адамның қолы жете алатын ең биiк бағыт деп ой қозғайды ұлы 

ойшыл. 

     «Қайырымды қаланың тұрғындарының көзқарастар жайындағы» 

трактатында Әл-Фараби бірінші тұлғаға төмендегідей сипаттама береді:        

барлық жеке біткеннің өмір сүруінің бастапқы себебі. Жалғыз сол ғана 

кемшіліктен ада: басқа жан біткеннің бәрінде – Одан басқасында – ең 

болмағанда бір кемшілік немесе бірнеше кемшілік бар. Ал біріншіні алатын 

болсақ, ол мұндай кемшіліктің бәрінен ада, өйткені оның тіршілігі кәміл және 

болмысында басқасының бәрінен озық». 

      Адамдардың рухани жетiлуiнде де дiн мен философияны салыстырған әл-

Фараби, философия дәлелдеудi, дiн сенудi қажет етедi, бiрақ екеуi де 

адамдардың ақиқатқа жету жолына көмек бере алады дейдi. Философия мен 

дiндi, әсiресе этиканы жақсылық пен жамандықты ажыратуға мүмкiндiк 

беретiн ғылым ретiнде қараған ол, адам баласын жаратылыстың ең 

құндылығы, сондықтан да адамдар арасындағы өзара құрмет пен 

мейiрбандықты, сыйластықты жоғары қояды. 

  Адамның шын бақытқа қол жеткiзу тек осы дүниеде ғана мүмкiн екендiгiне 

назар аударған әл-Фараби, адамдар өзiн-өзi жетiлдiруi және қиындықтан 

қашпауы тиiс дейдi. Оның айтуынша, адам өмiрiндегi «жақсылық» пен 

«жамандық» құдайдан емес, адамдардың күнделiктi белсендi әрекетiне ғана 

байланысты. Адамның табиғи қабiлетi жақсы әдеттi де, жаман әдеттi де iстеуге 

бiрдей мүмкiндiк бередi, ал оны таңдау адамның iзгiлiктi мiнез-құлқына келiп 

тiреледi. Сондықтан да адамның жақсы iстерге үйiр болуы оның мiнез-

құлықтық жетiлуiне де тәуелдi. 

  Бүкiл араб саяси философиясында саясатқа көзқарас оның адамгершiлiк 

мазмұнымен сипатталады. Осы жағынан алып қарағанда саясат «саяси 

адамгершiлiк философиясы» ретiнде көрiнедi. Сондықтан әл-Фараби 

саясаттың басты мақсаты адамдарды бақытқа жеткiзу, игiлiкпен жеткiзу деп 

санайды. 

  Қайырымды қаланың орнығуында әл-Фараби мұсылман құқығының 

принциптерiн талап етпейдi, оны ақыл-парасаттың дамуы мен 
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қайырымдылықтың нығаюымен байланыстырады. Ол тұжырымдаған 

жағдайдың бәрiнде мұндай қала билеушiлерi моральдық-этикалық қалыпқа 

сай болып келедi, олардың ешқайсысының исламға тiкелей қатысы жоқ. Бiрақ 

Араб халифаты заманында өмiр сүрген әл-Фараби өзiнiң зерттеулерiнiң 

тақырыптық шеңберiнде саясатты мұсылман құқығы доктринасымен, дiни 

догматикасымен бiр қатарға қояды. Дегенмен, грек философиясының 

ықпалын терең сезiнген ол бұл бағытта түбiрлi бетбұрыс жасамайды.    

    Грек философиясын мұсылман құқығы, дiнi және құқықтық теориясымен 

байланыстырып, одан саясат туралы жалпы iлiм жасауға талпыну бұл iлiмнiң 

дiни-мұсылмандық сипатын бiлдiрмейдi. Әл-Фараби саясат туралы iлiмдi 

мұсылман құқығымен, догматикасымен салыстыру арқылы олардың құдайлық 

бастауы туралы ұқсастығын емес, бұл iлiмдердiң адам iс-әрекетi мен мiнез-

құлқындағы әртүрлi жақтарға тигiзген әсерiнiң мәнiн атап көрсетедi. Әл-

Фарабидiң саясат туралы айтқан құнды ойлары Араб шығысы мен Орта Азия 

елдерiнде саяси-құқықтық iлiмнiң одан кейiнгi дамуына өз ықпалын тигiзе 

алды. Оның саяси-құқықтық идеялары орта ғасырлық және жаңа заман 

ойшылдарының еңбектерiнде көрiнiс тапты. 

 

ИГІЛІК ПЕН КЕМЕЛДІЛІК 

Әл-Фарабидің «Қайырымды қаласында» теңсіздік орын алады. Тек 

рухани ғана емес, дәулет теңсіздігі де, себебі «Қайырымды қала» тек өзінің 

қажеттілігімен шектелген еңбек етушілер тұратын «қажеттілік қаласыз» 

мүмкін емес. Олар қажетін өзара көмек арқылы табады және төзімділік пен 

көну арқылы аман-саулыққа қол жеткізеді. Жалпы адам қоғамдастығын 

философ екі түрге бөліп көрсетеді: толық және толық емес. Толық 

қоғамдастықтың өзін үш түрге бөлген: үлкен, орташа, кіші. Үлкен 

қоғамдастық деп ол бүкіл жерді мекендеуші барлық адамдардың жалпы 

қоғамдастығын көрсетеді. Ал орташа қоғамдастық дегеніміз білгілі бір халық 

ретіндегі қоғам дейді, кіші қоғамдастық ол белгілі бір қала ретінде 

көрсетілген. Толық емес қоғамдастыққа келер болсақ, әл-Фараби оларды 

төртке бөліп қарастырған. Олар: квартал, көше, үй және ауыл. Соңғысы қала 

құрамында көрмегенімен ол қалаға қызмет көрсетуші толық емес қоғам болып 

табылады. Жоғары деңгейдегі дамуы мен игілікке адам ең бірінші ретте ең 

кіші дегенде қалада ғана қол жеткізе алады деп көрсеткен. Кез келген нәрсеге 

шын көңіл білдіріп, шынайы таңдау жасап талаптанып жетуге болатындықтан, 

кез келген қалада бақытқа қол жеткізуге болады дейді. Әрбір тұрғыны бақытқа 

жету жолында бір-біріне көмектесетін қайырымды қала деп түсіндіріледі. Сол 

сияқты қайырымды қала, қайырымды тұрғындар (халық) болады дейді. Әл-

Фараби өз трактатында: «Адам толығымен жетілуі үшін ол көптеген 

мәселелерден тәуелді болады. Себебі ол барлық өзіне қажетті нәрселерді 

жалғыз өзі жасай алмайды, әрі қол жеткізе алмайды» дейді. Сондықтан адам 

өзінен басқа да адамдардың қоғамдастығында өмір сүруі керек және сонда 

ғана ол толық жетіліп, бақытқа қол жеткізе алады дейді. Бірақ ол басқа 
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адамдарға қатысты да қоғамдастықтың құраушысы болып табылады. 

Осылайша, қоғамдастықтың әрбір мүшесінің іс-әрекеті оның әрбір мүшесіне 

қажетті нәрселердің барлығын тауып береді дейді. Қауым адамдары бір-біріне 

көмек көрсетулері арқылы ғана кемелділікке жетіп, тыныштығын сақтайды 

және үйлесімді өмір сүреді. Бірақ олардың барлығы толық мәнге ие бола 

алмайды және қоғамның да түрлері көп. Ойшыл толық мәнді қоғамды үшке 

бөледі: ұлы, орташа, шағын және оларды барша адамзат баласының 

қоғамдарының тұтас жиынтығы дейді. Игілік пен кемелділік дәрежесіне ең 

бірінші қала жетпек. 

       Бақыт – әл-Фараби этикасының орталық санаты – дербес болып 

саналмайды. Қайырымды қалада бақыт адамдар, мейірімділік, әділдік және 

әдемілік арқылы жүзеге асырылады. Жұмыстарда өзара көмектесу мақсаты 

үшін біріккен шынайы бақытқа ие адамдардың бірлескен қаласы қайырымды 

қала және адамдар бір-біріне бақытқа жету үшін көмектесетін қоғам өз алдына 

қайырымды қоғам болып табылады. 

Қала болмысы – адамның кемелденген денесі мен оның мүшелері секілді. Дене 

мүшелері тіршілік ету мақсатында бір-біріне көмектесіп отырады және 

өздерінің қабілеттері мен жаратылыстарына қарай бөлінеді. Дәл сол секілді 

қала бірлестіктері де қабілеттеріне байланысты бөлінеді. Данышпан ізгілікті 

қоғамды қалай билеу керек, оның бөлшектері туралы, әділ билеудің әдістері 

мен билеушінің қабілеті, белгісі, негізгі шарттары жайлы пайымдайды. Қала 

басшылары қала бірлестігінің мүшелері болуы үшін тек табиғи қасиеттерімен 

ғана емес, өнер секілді қасиеттерімен де мүшелікке енеді. Ал қала бірлестігінің 

басшысы бойындағы қасиеттерімен өзгелерден кемелді болғандықтан жоғары 

тұрады және мәртебелі. Ол қаланы тәртіпке келтіруші, жол сілтеуші, мұны әл-

Фараби адам тәніндегі жүрекпен теңестіреді. Әрбір адам өмір сүруі 

мақсатында «әуел бастан-ақ ,бірінші себептің үлгісі мен мақсатына жету үшін 

жаралған, міне нақ осының арқасында олар ең мәртебелі басқыштарға шығып 

отыр». Сондықтан да қаланың әрбір мүшесі өз қызметтеріне сәйкес қала бас-

шысының мақсаттарын көздеулері тиіс. 

Әл-Фараби «Қайырымды қала» деген сау әрі ешбір мінсіз адам мінезіне ұқсас 

дейді. Себебі оның әрбір мүшесі денсаулықты сақтау үшін бір-біріне 

көмектесіп өмір сүреді. Бірақ адам денесіндегі мүшелер бір-біріне табиғаты, 

атқаратын қызметіне байланысты айырмашылық жасайтындығы сияқты қала 

тұрғандары да өздерінің қызметі мен қоғамдағы орны бойынша айырмашылық 

жасайды деген. 

«Қайырымды қала» басшылары және билеушілерінің келесідей төрт түрі -

болады: 

– шынайы билеуші (барлық қасиеттерге ие бірінші басшы); 

– шынайы билеуші жоқ болса қайырымды қаланы ең лайықтылар басқарады; 

– егер жоғарыда аталғандардың екеуі де болмаса, бірінші билеушілермен 

енгізілген ерте заңдарды және ережелерді білетін және орындайтын «заң 

бойынша билеуші» қаланы басқарады; 
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РУХАНИ БИЛІКТІ ІЗГІЛІКТІ БИЛІКПЕН ҰШТАСТЫРУ 

      Қала басшысы адам денесіндегі бас мүшесі, яғни жүрегі. Ол ең жетілген 

және ешкіммен басқарылмайтын мүшесі сияқты, қала басшысы бәрінен 

жоғары тұрады. Адамның жүрегі басқа органдардың бірігуінің, яғни адам 

денесінің бар болуы себебі, қалаған мүшелердің тәртіппен орналасып, жұмыс 

істеуінің ұйытқысы. Дәл сол сияқты қала басшысы да қаланың бар болуының, 

адамдардың оның маңайына топтасуының себебі, олардың белгілі сатымен 

үйлесімді түрде іс атқаруының ұйытқысы. Жүрек денеде орын алған кез келген 

орынсыздықтың барлығын жойып отыратыны сияқты, басшы да қалада орын 

алған әрбір мәселелерді шешіп, қиындықтарды жойып отыруы керек.Қала 

қоғамында оның мүшелері қызметіне қарай сатыларда орналасқан 

«Қайырымды қала» трактатында әл-Фараби әлеуметтiк әдiлеттiлiк пен 

еркiндiктi орнықтыратын – iзгiлiктi қоғам туралы ой қозғайды. 

Мұндай қоғамды ұлы ойшыл «әрбiр адам екiншi адамның өмiр сүруiне 

қажеттi үлесiн беретiн, бiр-бiрiне көмектесетiн адамдарды бiрiктiру арқылы 

ғана адам өз табиғатына сай жету дәрежесiне ие болатын» қоғам түрiнде 

елестетедi. Халықтың аз қамтамасыз етiлген топтарын мемлекеттiк қолдау 

туралы бұдан мың жылдан астам бұрын айтылған ғұлама идеясы бүгiнгi күнi 

де мемлекеттiң iшкi саясатындағы басты мiндеттердiң бiрiнен саналады. 

Осындай «жетiлдiрiлген қоғамда, әл-Фарабидiң айтуынша, бiр-бiрiмен қарым-

қатынас жасау, көмектесу, қолдау, ұжымдасу адамдардың өмiрлiк қажетiне 

айналады. 

       Әл-Фараби мұндай қоғамды тумысынан табиғат берген он екi қасиетi бар 

ақылды, бiлiмдi, сабырлы, рухани билiктi iзгiлiктi билiкпен ұштастыратын, 

адам қасиеттерiн бағалауға қабiлеттi адам басқаруы керек дейдi. Кез келген 

адам қала басшысы бола алмайды. Ондай адам қаланы басқаруы үшін екі шарт 

орындалуы қажет. Біріншісі, ол қаланы басқаруға дайын болуы керек. 

Екіншісі, басқару мүмкіндіктері мен жағдайы, оның өнері де басқалардың 

өнерінен жоғары болуы керек. Ол өнер ештеңе үшін қызмет етпейді, не 

басқалар оны қолданатын өнер түрі де емес дейді, ол оған басқа өнерлердің 

барлығы бағынатын өнер, ол үшін басқа өнерлер қызмет жасайтын өнер болуы 

керек деп айтқан. Қала басшысы осы өнерді біле тұра, өзі ең жетілген, бақытқа 

жетудің барлық жолдарын білетін адам дейді. Басшы қала тұрғындарын 

бақытқа апаратын ең дұрыс жолға сілтеп, оған жеткізетін әрекетке 

талпындыруы тиіс. Әл-Фараби қайырымды қала басшысында алты түрлi 

қасиет болу керек деп есептейдi. Олар: даналық, асқан пайымдылық, 

сенiмдiлiк, ойлау қабiлетiнiң жоғары болуы, соғыс өнерiн жетiк бiлуi, 

денсаулығының мықты болуы. Осының бәрiн өз бойында ұштастыратын адам 

барлық уақытта кiмге елiктеу керек екенiн, кiмнiң айтқан сөзi мен ақылына 

құлақ қою керектігін көрсететiн үлгi болады. Мұндай адам мемлекеттi өзiнiң 

қалауынша басқара алады. Қаланың басшысы болу үшін адамның бойында 

қасиеттердің табылуы шарт. Бірақ жаратылысынан бойында мұндай 
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қабілеттер мен қасиеттер бір адамның бойында табылуы өте қиын жағдай. 

Данышпанның пайымдауынша, игі қасиеттердің алтауы, тым болмаса бесеуі 

оның бойына біткен болса, ол адам қаланың басшысы бола алады. 

       Әл-Фараби қаланы билеудiң алқалық түрiн де жоққа шығармайды. 

Билiктiң бұл түрi туралы ол былай деп жазады: «Жақсы қасиеттердiң бәрiн өз 

бойында ұштастыратын адам болмаса, бiрақ бұл қасиеттер бiр топ адамның 

арасында жеке-дара дарыған болса, онда бұл топтың мүшелерi бiрлесе 

отырып, әкiмнiң орнына ие болады, оларды жұрт жақсы басшылар және 

қадiрлi адамдар деп атайды, ал олардың басқаруы қадiрлi адамдардың 

басқармасы деп аталады». 

         Әл-Фараби қоғамды мемлекеттен бөлiп қарамайды. Қоғамның өзi 

адамның ағзасы сияқты «Қайырымды қала» дене мүшелерiнiң бәрi де тiршiлiк 

иесiнiң өмiрiн сақтау, оны анағұрлым толыққанды ету үшiн бiр-бiрiн 

толықтырып тұратын адамның сау тәнi секiлдi көрiнедi. Өйткенi қоғам да 

оның толыққанды мүшелерiнен тұрады және олар да бiр-бiрiн қажетсiнедi. 

Адамдардың әлеуметтiк теңсiздiгi туралы айтқан әл-Фараби адамдардың 

әуелден тоқымашы немесе хатшы болып тумайтыны сияқты қайырымдылық 

пен жаман әрекеттер де әуел бастан жаратылысынан дарымайды, олар 

адамдардың бiр-бiрiне деген үстемдiк құруға ұмтылысынан пайда болған 

деген ой түйедi. 

        Әл-Фарабиге сәйкес, қайырымды қала – шынайы бақытқа жету үшін, 

адамдар бір-бірімен ынтымақтасып, бірге өмір сүретін қала. Қайырымды 

қаланың ерекшеліктерін анықтап, әл-Фараби қайырымдыға қарсы 

қайырымсыз қалаларды және олардың қанша түрлері бар екендігі, олардың 

басқару түрлері мен әдістерін де назардан тыс қалдырмайды. Егер қандай да 

бір қала қайырымды қаланың қасиеттерінің біріне ие болмаса, оны 

қайырымсыз қала қатарына жатқызады. Сол себепті, философ Платон және -

Аристотель атап кеткен қалалардың бәрін қайырымсыз қалаларға жатқызады. 

Қайырымды қала туралы ілімде, азаматтық қоғамның мұраты көрініс тапқан 

десе болады. Өзінің «қайырымды» және «қайырымсыз» қалалардың әртүрлі 

мінездемелерімен классификацияларында Фараби қоғамның жетілдірілген 

әлеуметтік құрылымын қайта жасады. Ол қала – мемлекеттің қоғамдық 

өмірінің толық мінездемесін береді. Фараби «адамның жануарлар әлемінен 

бөлініп тұратыны ақыл-ойы және тәнінің жетілдірілгендігімен, бірақ та адам 

одан әрі жетіле түсу үшін ол тіл және әртүрлі өнерге зәру» деді. Әл-Фараби 

бойынша, қайырымды қаланың бөліктері «өзара махаббатпен біріккен, 

байланысты; олар әділдікпен нығайып және сақталады». Қайырымды қала 

тұрғандарын нығайтатын келесі бір қасиет, ол әділдік, оны әл-Фараби ең 

алдымен, «осы қала тұрғындары ие болатын, ортақ ізгіліктерді бөлістіру, ал 

кейін олардың арасында бөлістірілгенді сақтау» деп сипаттайды. Философ 

ондай ізгіліктер қатарына амандық, байлық, құрмет, бедел және «басқа 

ізгіліктерді» жатқызады. Жоғарыда аталғандардың бәрі әл-Фарабидің 

қайырымды қаласы мінсіз қала болып, азаматтық қоғамның негізгі қасиеттерін 
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және құндылықтарын бейнелейді. 

«Қайырымсыз қала» болса «қайырымдыға» қарама-қарсы, «ол қаланың тұр-

ғындары ешқашан бақыт дегенді білмеген, оған жету олардың ойына да 

кірмеген». Әл-Фараби қайырымсыз қалалардың келесідей түрлерін атап 

көрсеткен: қажеттілік қаласы, айырбас қаласы, опасыз және бақытсыз қала, 

билікті сүйетін қала, адамгершіліксіз қала, өзгермелі қала. Барлық 

қайырымсыз қалаларды біріктіретін және оны қайырымды қаладан 

ажырататын кемшілік ол бақыт мәнін түсінбеуі және қайырымсыз қала 

тұрғындары және оның билеушілерінің оған жетуге тырыспауы. «Бақыт — 

әрбiр адам ұмтылатын ұлы мақсат» екендiгiн атап көрсеткен әл-Фараби 

бақытқа бiлiм мен игiлiк нәтижесiнде ғана жетуге болады, ал ондай мүмкiндiк 

қайырымды қала тұрғындарында көбiрек болатындығын дәлелдейдi. Әл-

Фараби басқаруды қайырымды және қайырымсыз деп екіге бөлді. 

Қайырымды, білімді, мәдениетті басқару халықты бақытқа бастайды, олардың 

іс-әрекетін, ерік-қасиетін осы жолға бағыттайды. Әл-Фараби «адамдар 

шынайы бақытқа тек қайырымды қалада ғана қолы жетеді» деп тұжырымдай 

келіп, қайырымды қаланың келбетін аша түсу мақсатында адамдар 

қоғамдастығы шоғырланған қалаларды классификациялап бөледі. 

Қайырымды қалада алдарына іс-әрекеттің өзара жәрдем көрсете білу мақсатын 

қойған қоғамдастығы бар қала халқы ғана бақытқа жете алады. 

ШЫНАЙЫ БАҚЫТ ЖОЛЫ 

       Әл-Фараби шынайы бақыт жолында ынтымақтастық жолы ерекше дейді. 

Ол үшін басқару заң күшіне, игі тәжірибеге негізделуі тиіс. Ал қайырымсыз, 

надан басқаруда теріс әрекеттер мен жаман қасиеттер бой алады. Сондықтан 

ол надан адам басқарған, озбырлыққа сүйенген, қайырымсыз, қатал 

мемлекеттік тәртіпті өткір сынайды. Ол мінсіз мемлекетті уағыздайды. 

Еңбегiнде ол «бақыт дегенiмiз – игiлiктердiң iшiндегi ең қадiрлiсi, ең үлкенi 

және ең жетiлгенi» деп атап көрсетедi және әр адамның оған толық құқығы бар 

дейдi. Ал ондай құқыққа ие болуға қайырымды қала тұрғындарының ғана 

мүмкiндiгi бар, сондықтан да қайырымды билеушiлер билеген қала 

тұрғындары ғана бақытқа жете алатындығын айтады. Мұндай қалалардың 

басқа қалалардан басты айырмашылығы және негiзгi белгiсi жоғары тәртiп пен 

оның тұрғындарының мәдениеттiлiгi, сыпайыгершiлiгi және билеушiлерiнiң 

қайырымдылығы, ақыл-парасаты. 

Ойды тұжырымдай келе, қазіргі саяси ғылымды жаңа идеялармен 

толықтыруда екінші ұстаз еңбектерін кең дәрежеде пайдалана аламыз. 

«Әл-Фарабидің әділетті және адамгершілік қоғам туралы идеясы Елбасының 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының мықты және жауапты адамдардан 

тұратын Ұлт қалыптастыру туралы негізгі жолдауымен үндес» дейді ректор 

Ғалымқайыр Мұтанов. Бұл ретте ол Қазақстанда ізгілікті әлеуметтік ортаны 

қалыптастыру және нығайту үшін еліміздің барлық азаматтары мен 

ұйымдарын қоғамға қайырымды істер жасауға тартуға бағытталған 

«Қайырымды Қазақстан» республикалық жобасын жүзеге асыруға шақырды 
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Қайырымды қала надан қалаға, өнегесіз қалаға, алыс-беріс қала мен адасқан 

қалаға қарама-қарсы. Сондай-ақ мұндай қалаға жеке адамдар – осы 

қалалардың өкілдері де қарсы келеді.  

     Надан қала – ешқашан да бақытты көріп-білмеген, оған талпыну ешқашан 

ойына да кіріп шықпаған тұрғындар қаласы. Олар мұны ешқашан бастан 

кешіріп те көрген емес, бұған ешқашан сенген де емес. Игілікті алатын болсақ, 

олар жұрттың ойынша игілік ретінде саналатын алдамшы дүниелерді ғана, 

жұрттың ойынша өмірлік мақсат болып көрінетін дүниелерді ғана біледі. 

Мәселен: денсаулық, байлық, ләззат, құштарлыққа салыну бостандығы, 

құрмет пен даңқ. Осы игіліктердің әрқайсысы надан қаланың барлық 

тұрғындарының пікірінше бақыт болып табылады.  

     Ал аса зор, толық бақыт барлық осы игіліктердің жиынтығы. Бақытсыздық 

атаулы – тәндегі дерт, кедейлік, ләззаттың жоқтығы, құштарлыққа салынудың 

мүмкін еместігі, сый-құрметтің жоқтығы сияқты нәрселер осы игіліктерге 

қарсы тұрады.  

    Надан қаланың өзі алтыға бөлінеді:  

1. Ділгер қаласы – сондай қала, оның тұрғындары тек ділгер заттармен ғана, 

яғни тәннің тіршілік етуіне керекті дүниелермен: тағаммен, сусынмен, 

киіммен, тұрғын үймен, сұқбаттасумен және осыған жету үшін бір-біріне 

көмектесумен ғана шектелуге тырысады.  

2. Алыс-беріс қаласы – сол оның тұрғындары дәулет пен байлыққа жету үшін 

бір-біріне көмектесуге тырысады, бірақ бұл – басқа бір нәрсеге жетудің 

құралы емес, күллі өмірінің мақсаты.  

3. Пасықтық пен бақытсыздың қаласы – сондай қала, оның тұрғындары 

тағамнан, ішімдіктен, сұқбаттасудан ләззат алуға тырысады, қысқасы олар 

сезім мен қиялға әсер ететін ләззаттарға, қандай түрде болса да сауық құрып, 

сайран салуға құштар келеді.  

4. Даңғой қала – сондай қала, оны мекендеушілер жұрттың сый-құрметіне 

бөленіп, мақтау алу үшін, өздері жайында басқа халықтар біліп, айта жүруі 

үшін, сөзбен де, іспен де мадақтап, дәріптеуі үшін, өздерін не жат көзіне не 

бір-біріне сән-салтанатымен жарқырата көрсету үшін ғана көмектесуге 

тырысады, мұның бәрін олар бұған қаншалық ынтызарлығына қарай немесе 

осы қаншалық қолынан келуіне қарай істейді.  

5. Мансапшыл қала – сондай қала, оның тұрғындары өзгелерді өздеріне 

бағындыруға, ал өздері ешкімге де бағынбауға тырысады. Олардың күш-жігері 

өздеріне жеңіс әперетін қуанышқа жетуге ғана жұмсалады.  

6. Құштар қала – сондай қала, оның тұрғындары әркім өз құштарлығын ешбір 

тежеусіз, өз қалауынша еркін істеу деп біліп, осыған ұмтылады.  

Надан қалалардың әміршілері де осы қалалардың өздеріне ұқсас болады. 

Олардың әрқайсысы өздері билейтін қаланың ісін жүргізгенде жеке 

бастарының құштарлықтары мен ниеттерін қанағаттандыруды көздейді.  

Жоғарыда біз атап өткен түсініктеменің бәрі – надан қала тұрғындарының 

кәсібі, мұны олардың өмірлік мақсаты деп санауға болады.  
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Надан қаладан бөлек, қайырымды қала тобына қарама-қарсы тағы бірнеше топ 

бар:  

    Өнегесіз қала – сондай қала, оның көзқарастары ізгі көзқарастар санатына 

қосылады және ол бақытты, пейілі кең, құдіреті күшті Алланы, екінші 

жаратылысты, әрекетшіл парасатты, тегінде қайырымды қала тұрғындары 

білетін және солар сенетін дүниелердің бәрін хақ деп біледі. Бірақ бұл қала 

тұрғындарының іс-әрекеті құдды надан қала тұрғындарының іс-әрекеті 

сияқты.  

    Құбылмалы қала – сондай қала, оның көзқарастары мен іс-әрекеті бұрын 

қайырымды қаланың көзқарастары мен іс-әрекеті сияқты болса да, кейін ол 

өзгеріп кеткен: санасына өзгеше идеялар ұялап, іс-әрекеті мүлде басқаша 

болған.  

     Бұл қаланың бірінші басшысы іс жүзінде солай болмаса да, өзін Тәңірі 

көктен жіберген адам етіп көрсетушілердің санатына жатады және осы Әл-

Фараби зияткер тұлға болу үшін төрт талапқа бөлді. 

Білінші талап-ол адамның жан тазалығы 

Екінші талап-ар тазалығы 

Үшінші талап –бүкіл адамзатқа, өз халқына деген таза махаббаты 

Төртінші талап-білім мен ғылымға деген қалтқысыз құштарлығы. 

     Осы төрт талапты өзін-өзі тану пәнінде шәкірттеріміздің бойына сіңіре 

білсек, болашақта біздің шәкірттеріміз нағыз жаны таза, айыналасына шуақ 

шашып жүретін жандар болып шығады.мақсатпен қиянат жасап, өтірік айтып, 

менмендік көрсетеді.  

 

 

Аңдатпа 
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     Әл-Фараби: «Адамдар бірлестігі шынайы бақытқа жеткізетін істерде өзара 

көмектесу мақсатын қойған қала-қайырымды қала,ал адамдар бақытқа жету 

мақсатымен бір-біріне көмектесіп отыратын қоғам-қайырымды қоғам» 

Аннотация 

     В то время как Народная ассоциация Ал-Фараби-это город, который 

стремится помочь людям достичь истинного счастья, город милосердный и 

общество, в котором люди помогают друг другу быть счастливыми. 
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Ұлы  ғұламаның ғылыми еңбектері және философиялық ойлары 

                                                                Есболған Мөлдір 

                         Отырар ауданы, Мұңайтпасов атындағы ЖОМ 

  

Қазақ топырағының көкірегі ояу, көзі ашық, ойшыл азаматтары бүкіл 

араб-парсы мәдениетін меңгеріп, өз шығармаларын көпке ортақ тілде жаза 

біліп, кейінгі ұрпақтарына мұра етіп қалдыра білді. Олардың ішінде аты 

әлемге жайылғандары да аз емес. Солардың бірі – бәрімізге танымал ұлы 

жерлесіміз, Батыс пен Шығысты терең білімімен бас идірген Әбу Насыр әл-

Фараби. Ол Отырар қаласында 870 ж. дүниеге келген. Ежелгі Ұлы Жібек 

жолында, Арыс өзенінің Сырдарияға құятын жерінде бой көтерген Отырар 

қаласын арабтар Фараб, Барба-Фараб деп атаған. Осында әл-Фараби жастық 

шағын өткізген. Нақты айтқанда, әл-Фараби Фарабтың өзінде емес, соның 

маңындағы Весиж қалашығында туған. Весиж — Сырдарияның сол 

жағалауында орналасқан қала. Археологтар Весиж қалашығы Отырардан 

солтүстік-батысқа қарай шамамен 20 шақырымдағы Ақжар сайында 

орналасқан Оксус қалашығына сәйкес келетінін анықтады. Қалашық ішкі 

қамалдан, қабырғамен қоршалған шахристаннан және рабаттан тұрады. 

Қалашықтың VІІІ–ХV ғасырларда өмір сүргені анықталды. Уақыт өте келе 

Весиж ұмытылып, асқан ақыл ой иесінің Отаны Фараб қаласы саналып кетті . 

Фарабидің толық аты-жөні — Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн 

Тархан ибн Ұзлағ әл-Фараби ат Түрки. Ат Түрки — шыққан тегі түркі дегенді, 

әл-Фараби — Фараб қаласынан шыққан дегенді білдіреді. Өзінің азан 

шақырып қойған аты — Мұхаммед, әкесінің де аты — Мұхаммед, атасының 
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аты — Тархан, бабасы — Ұзлағ. Кейде оны жай ғана «Тархани» деп те атаған. 

Әл-Фараби түркі тайпасының дәулетті отбасында дүниеге келген, әкесі 

әскербасы болған. Бір нұсқада руы қаңлы-қыпшақ делінген. Әкесінің 

әскербасы болғанын «тархан» деген атаудан да байқауға болады. Біздің 

жерімізде мекендеген ежелгі түркі тайпалары «тархан» деп әскери лауазымды 

кісілерді айтатын болған. Яғни Фараби әскери ортадан шықты деп 

жорамалдауға әбден болады. Оған қоса тарихи еңбектерде «әл-Фараби мықты, 

күшті және ержүрек болған. Ол жебені жақсы тартқан, атқан оғы нысанаға дәл 

тиетін», — деп жазылған. Осыған қарағанда әкесі әскербасы болғандықтан, 

жас Мұхаммедтің те жауынгерлік, соғыс өнерінен хабары болған сияқты. 

Екіншіден, ежелден Сыр, Отырар бойын жайлаған, тарихқа ертеден мәлім 

қаңлы тайпасында тархан (кейде дархан деп те атайды) атты ру болған, қазір 

де бар. Сондықтан Фараби қаңлы-қыпшақ руынан шықты деп айтуға толық 

негіз бар. Тағы бір деректерде «Фарабидің әкесі Весиж қаласының әміршісі 

болған» деп те айтылады . 

     Сол тұста өмір сүрген зерттеушілердің қалдырған еңбектеріне қарағанда, 

Отырар қаласы IX ғасырда тарихи қатынастар мен сауда жолдарының 

торабындағы аса ірі мәдениет орталығы болған. Отырардағы кітапхана, ел 

аузындағы аңызға қарағанда, кітабының саны жағынан атақты Александрия 

кітапханасынан соң екінші орында болған. Әл-Фарабидің ғылымға деген 

ынтасы осы 

     Отырар кітапханасында пайда болған сияқты. Осы аймақты мекендеген 

тайпалардың сонау арғы заманнан қалыптасқан өнері, ғылымы, түркі тілдес 

жазуы болған. 

     Бала Мұхаммед қала медреселерінің бірінде сауатын ашып, хат танып, 

Отырар кітапханасының мол қорынан сусындап өскен. Тіл үйренуге жастай 

көңіл қойған тәрізді. Өйткені араб тарихшысы ибн Халликан «әл-Фараби 70-

ке жуық тіл білген» деп жазып қалдырған. Ғалымдардың бір тобы: «Бұл 

шындыққа жанаспайды» десе, біраз ғалымдар ибн Халликанның жазғандарын 

мақұлдап, қайталап та жүр. Яғни бала Мұхаммед өз кезіндегі ұлы 

ғұламалардың еңбектерін оқу үшін жастайынан тіл үйренуге ден қойғандай. 

«Фарабидің энциклопедиясы» 

      Ғылымның даму тарихында жинақталған білім қорларын сұрыптап, реттеп 

белгілі бір жүйеге салу тәртібі ежелден бар. 

Бабамыз Фараби бұл тұрғыда да қарап қалмай, өзінің ең атақты 

шығармаларының бірі «Ғылымдар энциклопедиясы» деп аталатын трактатын 

жазған. Бұл еңбектің ғылым тарихында алатын орны ерекше үлкен. Осы 

трактат «Ғылымдар энциклопедиясы», «Ғылымдар реті», «Ғылымдар 

классификациясы», т.б. аттармен Шығыс пен Батыс елдерінде өте ертеде-ақ 

мәлім болып, одан көп ғұламалар тәлім алды. 

      Бұл кітап мындай бес тараудан тұрады: 1. Тіл білімі және оның тараулары; 

2. Логика және оның тараулары; 3. Математика, яғни арифметика, геометрия, 

оптика, математикалық астрономия, музыка, статистика, айла-әрекет 
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жөніндегі ғылым (механика); 4. Физика мен метафизика және олардың 

тараулары; 5. Азаматтық ғылым және оның тараулары, заң ғылымы және 

кәләм (дін ғылымы) . 

      Тіл білімі. Фараби тіл білімін 7 тарауға бөледі: дербес және қарапайым 

сөздер мен сөйлемдер туралы; мәнерлеп оқу ережелері; тілдің заңы мен 

ережелері жайлы ғылым; дұрыс оқу ережелері; өлең жазу; шайырлық туралы 

ғылым немесе поэтика. Кейінгінің өзі ырғақ, ұйқас және поэзия болып үшке 

бөлінеді. 

      Логика. Фарабидің анықтауы бойынша, логика — ойлаудың заңдары мен 

ережелері туралы ғылым. Бұл ғылымның арқасында адам өзінің ойлау әрекетін 

тәрбиелей алады; өзінің ойын анықтап айқын, жүйелі түрге келтіреді; ой 

қорыту, талқылау барысында логикалық қателер жіберуден аулақ болады. 

      Математика. Фарабидің энциклопедиясында математика ғылымдарына 

көп орын берілген. Ол математиканы үлкен-үлкен жеті тарауға бөлген. 

Арифметика, яғни, сан туралы ғылым. Оған практикалық және теориялық 

арифметика деп айрықша мән берді. Фарабидің түсіндіруі бойынша, сан 

объективті ақиқат нәрселердің сезіп-түйсінуге болатын, яғни «көзбен көріп, 

қолмен ұстауға» болатын жақтарын елеусіз қалдырып, тек саналуға, есептеуге 

тиісті қырларын бейнелейді. Бұл өте дұрыс материалистік түсінік. 

Геометрия. Бұл ғылымның мазмұны мен мәнін ғалым төмендегіше 

тұжырымдайды. Геометрия екі ғылымды біріктіреді: біріншісі — практикалық 

геометрия; екіншісі — теориялық геометрия. Практикалық геометрия 

сызықтар мен беттерді, ағаш ұстасы, темірші, тас қалаушы, жер 

өлшеушілердің ыңғайына лайық ағаш, темір, тас денелердің бетінде 

қарастырылады. Теориялық геометрия сызықтардың, жазық фигуралардың, 

геометриялық денелердің формасы мен мөлшерін, теңдігі мен теңсіздігін, 

олардың түрлері, реті және басқа осыларға байланысты барлық нәрселерді 

зерттейді. 

       Оптика. Фарабидің жіктеуі бойынша, математикаға оптиканы да 

жатқызған. Бұл туралы ол былай дейді: «Оптикада геометрия тәріздес форма, 

шама, рет, тәртіп, орын, теңдік, теңсіздік, т.б. нәрселерді қарастырады». 

Оптиканың мәні мен ақиқаты, анық пен оның алдамшы көрінісінің парқы 

ажыратылады, қатаң дәлелдеу жолымен мұның себебі айқындалады, көзбен 

көруде кездесуі мүмкін болатын қателердің барлығы ескеріледі, одан құтылуға 

көмектесетін, яғни қарастырылып отырған нәрсенің мөлшері, формасы, орны, 

құрылысы, т.б. туралы ақиқатқа жеткізілетін әдіс, айлалардың түрлері 

көрсетіледі. 

      Астрономия. «Астрономия деген бір атпен екі ғылымды түсінеміз, — дейді 

ғалым. Олардың біреуі — жұлдызнама. Бұл ғылым жұлдыздарға қарап 

болашақта не болатынын, кейде қазіргі кезде болып жатқан және өткенде 

болған оқиғаларды болжауға арналған. Екіншісі — математикалық 

астрономия. Астрономияның осы бөлігі ғана математикалық ғылымдардың 

қатарына жатады, ал қабілет — өнердің бір түрі; ол арқылы не болатынын адам 
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болжамдай алады; мәселен, түс жору, құстың ұшуы бойынша жорамалдау, бал 

ашу, т.б. қабілеттер». 

      Жаратылыстану мен метафизика. Фарабидің анықтауы бойынша, физика, 

яғни жаратылыстану,— табиғат туралы, оның негізгі принциптері мен 

бөліктері жайлы, табиғи денелерге тән акциденциялар туралы, табиғи 

деректер мен элементтердің өзара әсері жайлы ғылым. Ал метафизика 

болмыстың жалпы принциптері мен категорияларын зерттейді. 

Қала, заң жөніндегі ғылымдар және дін ғылымы (кәләм). Ғылымдардың бұл 

салалары этика, тәрбие, мемлекет басқару мәселелерімен айналысады. 

«Фарабидің энциклопедиясы» ХІІ ғасырда арабшадан латын тіліне екі рет 

аударылған. Одан кейінгі ғасырларда бұл еңбек толық немесе үзінді түрінде 

ескі еврей, неміс, ағылшын, француз, түркі, т.б. тілдерге тәржімаланған. 

Роджер Бэкон, атақты Әбу Әли ибн Сина (980–1037) және басқалар тікелей 

соның әсерімен өздерінің көпке мәлім энциклопедиялық еңбектерін жазған 

[9]. 

       Ұлы ғұламаның бұл еңбегінің құндылығы, оны басқа халықтардың өз 

қажетіне жаратып, оның еңбек заңдарына, еңбек адамдарының өз жұмысына 

саналылықпен, ұқыптылықпен қарап, өндірісті дамыту, еңбек өнімін, жеке 

адамның еңбекке құштарлығын, ьнта-жігерін арттыру мақсаты 

көзделгендігінде. 

«Музыканың ұлы кітабы» - әл -Фарабиді әлемге танытқан, музыка 

теориясына арналған шығармаларының бірі 

        Әл-Фараби музыка саласында да іргелі еңбектер жазып қалдырған. 

«Музыканың ұлы кітабы» деп аталатын еңбегі жарық көрген соң-ақ, оны дүние 

жүзінің барша ғалымдары Аристотельден кейінгі «Екінші ұстаз» деп таныған. 

      1200 беттен тұратын бұл кітаптың екі томын француздың белгілі 

шығыстанушысы Р. Эрланже 1930–1935 жж. өз тіліне аударған. 

Ғұлама бұл еңбекте математикалық тәсілдер пайдалану арқылы музыкалық 

дыбыстарды тұңғыш рет қағаз бетіне түсіріп, нотаны алғаш дүниеге әкелген. 

Қазір музыкада жеті нота болса, әл-Фарабидің еңбегінде нота саны — 12. Сол 

бес нотаны әлі күнге дейін ешкім тапқан жоқ. 

      Трактат негізгі төрт бөлімнен тұрады. А. Көбесовтің жіктеуінше, олар 

мыналар: а) «Музыка өнеріне кіріспе»; ә) «Музыка өнерінің теориялық 

негіздері»; б) «Музыкалық аспаптар»; в) Музыка композициясы . 

Әл-Фараби «канун» деген музыкалық аспап ойлап тапқан. Цитраға ұқсас құрал 

да шығарған. Оған интервал бөлімдерін өлшеп, әуендердің кемел түрін 

анықтайтын кескіндері бар сызғыш қойған. 

       Ойшыл ғалым музыканың тек теориясын зерттеп қана қоймаған. Ол 

сондай-ақ тәжірибе жүзінде де қолданып, көптеген аспаптарда тамаша 

ойнаған. Оның шебер орындаушылығы жөнінде Шығыс халықтары арасында 

күні бүгінге дейін айтылып жүрген көптеген аңыздар бар. 

Үндістанда жүрген бір күні әл-Фараби Патша әскерінің киімінін киіп алып, 

жай адам ретінде Үндістандағы ең атақты адам Патша Суффиудиннің үлкен 
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соты өтетін бөлмеге кіреді. Патша өзінің бөлмесінен қарапайым адамды көріп 

таң қалып, ол не істеп жүрген адам деп білгісі келеді. 

 

Әдебиеттер тізімі: 

1. Шолақова Р. Әл-Фараби — Шығыстың ғұлама ғалымы // Қазақ тарихы. — 

2012. — № 5  

2. Қойлыш Ж. Бала Мұхаммедтен ғұлама ғалым, «Екінші ұстаз», Әбу 

Насыр әл-Фарабиге дейін (870–950) // Аңыз адам: Жұлдыздар отбасы. — 

2011. — № 17 (29). — 5–9-б. 

3. Дербісәлиев Ə. Қазақ даласының жұлдыздары (тарихи-филологиялық 

зерттеу). — Алматы: Рауан, 1995. — 12-б. 

 

 

 
Әбу Насыр әл-Фарабидің «Қайырымды қала тұрғындары» еңбегінің 

оқушыларға рухани, адамгершілік тәрбие берудегі маңыздылығы 

 

Қайыпова Махаббат 

Созақ ауданы, Ы.Алтынсарин атындағы ЖОМ                                                         

 

Кешір мені, туған жер, 

Сені артқа тастадым. 

Кешір мені туған ел, 

Жолды алыс бастадым. 

Кешірер мені, ұлыс - ұрпағым, 

Бақ, байлық, даңқ таппадым, 

Кешірер мені, ар-ұжданым, 

Білім болды баққаным – деп  Әбу Насыр әл-Фараби өзі айтқандай.  

    Әл-Фараби – ортағасырлық ғылымдардың қай-қай саласында да үздік 

білімнің иесі, энциклопедист ғалым ретінде даңқы шыққан ғұлама-ойшыл. 

Философия мен логика, математика мен физика, музыка мен поэзия, 

грамматика мен азаматтық саясат... Әл-Фараби бабамыз меңгерген ғылымдар 

тізбегі осылай жалғасып кете барады. Кене гректің бай мұрасын жан-жақты 

игерген ол аристотелизм мен ислам идеяларына өте терең талдаулар жасады. 

Библиографиялық бастаухаттар ғалымның қаламынан туған шығармалардың 

саны 164-ке жетеді дейді. Әл-Фараби шығармаларының тізімін Байхаки, ибн 

Усайбиа, Омар Фаррух, М. Хортен, Ф. Дитерици, М. Штайншнейдер және 

басқалардың еңбектерінен ұшыратамыз. Фараби мұрасын зерттеуші көрнекті 

өзбек философ-ғалымы М.М. Хайруллаевтың айтуынша, ойшыл бабамыздың 

шығармаларының барынша толық тізімін, яки 160-тай еңбектің атауын түрік 

ғалымы А. Атештің еңбектерінен табасыз. Әл-Фараби трактаттарының 

қолжазбаларын Каир, Дамаск, Бейрут, Ыстамбұл, Лейден, Париж, Мадрид, 
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Лондон, Тегеран, Нью-Йорк және басқа да қалалардың кітапханаларынан 

кездестіруге болады. Бұлардың арасында "Әріп кітабы", "Субстанция туралы 

сөз", "Заңдар жайлы кітап", "Логиканың қысқартылған үлкен кітабы", 

"Философияны меңгеруге дайындық", "Музыка туралы үлкен кітап", "Физика 

негіздері", "Птоломейдің "Әлмагесіне" түсіндірмелер", "Ғылымдардың 

жіктелуі жайлы сөз", "Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары 

туралы", "Азаматтық саясат","Бақытқа жету туралы" еңбектері бар. 

«Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы трактат» Фарабидің 

негізгі еңбектерінің бірі, ол 948 жылы Мысырда жазылып аяқталды. 942 

жылғы мәтіннің бірінші үлгісі «Китаб ас-сийаса ал-маданиййа» жеке шығарма 

ретінде танымал болды. Трактатта ол Платонның ойлары әсерінен қоғамның 

дұрыс құрылымы, дұрыс заңдар және тұрғындардың дұрыс көзқарастарымен 

байланыстыра отырып, қайырымдыны саяси аспектіде зерттейді. Мұндай 

мінсіз қоғам «қайырымды қала» болып табылады..  

        Қайырымды қала туралы ілімде, азаматтық қоғамның мұраты көрініс 

тапқан десе болады. Өзінің «қайырымды» және «қайырымсыз» қалалардың әр 

түрлі мінездемелерімен классификацияларында Фараби қоғамның 

жетілдірілген әлеуметтік құрылымын қайта жасады. Ол қала – мемлекеттің 

қоғамдық өмірінің толық мінездемесін береді. Фараби «адамның жануарлар 

әлемімен бөлініп тұратыны ақыл ойы және тәнінің жетілдірілгендігімен, бірақ 

та адам одан әрі жетіле түсу үшін ол тіл және әр түрлі өнерге зәру» — деді. 

      Әл-Фараби бойынша, қайырымды қаланың бөліктері «өзара махаббатпен 

біріккен, байланысты; олар әділдікпен нығайып және сақталады». Қайырымды 

қала тұрғандарын нығайтатын келесі бір қасиет, ол әділдік, оны Әл-Фараби ең 

алдымен, «осы қала тұрғындары ие болатын, ортақ ізгіліктерді бөлістіру, ал 

кейін олардың арасында бөлістірілгенді сақтау» деп сипаттайды. Философ 

ондай ізгіліктер қатарына амандық, байлық, құрмет, бедел және «басқа 

ізгіліктер» жатқызады. Жоғарыда аталғандардың бәрі Әл-Фарабидің 

қайырымды қаласы мінсіз қала болып, азаматтық қоғамның негізгі қасиеттерін 

және құндылықтарын бейнелейді. 

«Қайырымсыз қала» болса «қайырымдыға» қарама-қарсы, «ол қаланың 

тұрғындары ешқашан бақыт дегенді білмеген, оған жету олардың ойына да 

кірмеген». Әл-Фараби қайырымсыз қалалардың келесідей түрлерін атап 

көрсеткен: қажеттілік қаласы, айырбас қаласы, опасыз және бақытсыз қала, 

билікті сүйетін қала, адамгершіліксіз қала, өзгермелі қала. Барлық 

қайырымсыз қалаларды біріктіретін және оны қайырымды қаладан 

ажырататын кемшілік ол бақыт мәнін түсінбеуі және қайырымсыз қала 

тұрғындары, және оның билеушілерінің оған жетуге тырыспауы. 

Сондықтан, әл-Фараби бұндай қалалардың өмiр сүруi өзiнiң бiлгiрлiгi мен 

ұстамдылығына толық жауап бере алатын билеушiге тiкелей байланысты деп 

тұжырымдайды. Қаладағы өлшеушілер дегеніміз – есепшілер, геометрлер, 

дәрігерлер, астрологтар және басқа сондайлар. Жауынгерлер дегеніміз – 

жасақшылар, сақшылар және соларға ұқсастар солардың тобына жатады. 
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Байлар дегеніміз – қалада байлық табатындар: егіншілер, мал өсірушілер, 

саудагерлерді атайды. 

            Әл-Фарабидің «Қайырымды қаласында» теңсіздік орын алады. Тек 

рухани ғана емес, дәулет теңсіздігі де, себебі «Қайырымды қала» тек өзінің 

қажеттілігімен шектелген еңбек етушілер тұратын «қажеттілік қаласыз» 

мүмкін емес. Олар қажетін өзара көмек арқылы табады және төзімділік пен 

көну арқылы аман-саулыққа қол жеткізеді. Жалпы адам қоғамдастығын 

философ екі түрге бөліп көрсетеді: толық және толық емес. Толық 

қоғамдастықтың өзін үш түрге бөлген: үлкен, орташа, кіші. Үлкен 

қоғамдастық деп ол бүкіл жерді мекендеуші барлық адамдардың жалпы 

қоғамдастығын көрсетеді. Ал орташа қоғамдастық дегеніміз білгілі бір халық 

ретіндегі қоғам дейді, кіші қоғамдастық ол белгілі бір қала ретінде 

көрсетілген. Толық емес қоғамдастыққа келер болсақ, әл-Фараби оларды 

төртке бөліп қарастырған. Олар: квартал, көше, үй және ауыл. Соңғысы қала 

құрамында көрмегенімен ол қалаға қызмет көрсетуші толық емес қоғам болып 

табылады. Жоғары деңгейдегі дамуы мен игілікке адам ең бірінші ретте ең 

кіші дегенде қалада ғана қол жеткізе алады деп көрсеткен. Кез келген нәрсеге 

шын көңіл білдіріп, шынайы таңдау жасап 

талаптанып жетуге болатындықтан, кез 

келген қалада бақытқа қол жеткізуге болады 

дейді. Әрбір тұрғыны бақытқа жету жолында 

бір-біріне көмектесетін қайырымды қала деп 

түсіндіріледі. Сол сияқты қайырымды қала, 

қайырымды тұрғындар (халық) болады 

дейді. Әл-Фараби өз трактатында: «Адам 

толығымен жетілуі үшін ол көптеген 

мәселелерден тәуелді болады. Себебі ол барлық өзіне қажетті нәрселерді 

жалғыз өзі жасай алмайды, әрі қол жеткізе алмайды» дейді. Сондықтан адам 

өзінен басқа да адамдардың қоғамдастығында өмір сүруі керек және сонда 

ғана ол толық жетіліп, бақытқа қол жеткізе алады дейді. Бірақ ол басқа 

адамдарға қатысты да қоғамдастықтың құраушысы болып табылады. 

Осылайша, қоғамдастықтың әрбір мүшесінің іс-әрекеті оның әрбір мүшесіне 

қажетті нәрселердің барлығын тауып береді дейді. Қауым адамдары бір-біріне 

көмек көрсетулері арқылы ғана кемелділікке жетіп, тыныштығын сақтайды 

және үйлесімді өмір сүреді. Бірақ олардың барлығы толық мәнге ие бола 

алмайды және қоғамның да түрлері көп.. 

Қала болмысы – адамның кемелденген денесі мен оның мүшелері секілді. Дене 

мүшелері тіршілік ету мақсатында бір-біріне көмектесіп отырады және 

өздерінің қабілеттері мен жаратылыстарына қарай бөлінеді. Дәл сол секілді 

қала бірлестіктері де қабілеттеріне байланысты бөлінеді. Данышпан ізгілікті 

қоғамды қалай билеу керек, оның бөлшектері туралы, әділ билеудің әдістері 

мен билеушінің қабілеті, белгісі, негізгі шарттары жайлы пайымдайды. Қала 

басшылары қала бірлестігінің мүшелері болуы үшін тек табиғи қасиеттерімен 
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ғана емес, өнер секілді қасиеттерімен де мүшелікке енеді. Ал қала бірлестігінің 

басшысы бойындағы қасиеттерімен өзгелерден кемелді болғандықтан жоғары 

тұрады және мәртебелі. Ол қаланы тәртіпке келтіруші, жол сілтеуші, мұны әл-

Фараби адам тәніндегі жүрекпен теңестіреді. Әрбір адам өмір сүруі 

мақсатында «әуел бастан-ақ Бірінші Себептің үлгісі мен мақсатына жету үшін 

жаралған, міне нақ осының арқасында олар ең мәртебелі басқыштарға шығып 

отыр». Сондықтан да қаланың әрбір мүшесі өз қызметтеріне сәйкес қала бас-

шысының мақсаттарын көздеулері тиіс. 

     Қала басшысы адам денесіндегі бас мүшесі, яғни жүрегі. Ол ең жетілген 

және ешкіммен басқарылмайтын мүшесі сияқты, қала басшысы бәрінен 

жоғары тұрады. Адамның жүрегі басқа органдардың бірігуінің, яғни адам 

денесінің бар болуы себебі, қалаған мүшелердің тәртіппен орналасып, жұмыс 

істеуінің ұйытқысы. Дәл сол сияқты қала басшысы да қаланың бар болуының, 

адамдардың оның маңайына топтасуының себебі, олардың белгілі сатымен 

үйлесімді түрде іс атқаруының ұйытқысы. Жүрек денеде орын алған кез келген 

орынсыздықтың барлығын жойып отыратыны сияқты, басшы да қалада орын 

алған әрбір мәселелерді шешіп, қиындықтарды жойып отыруы керек. Қала 

қоғамында оның мүшелері қызметіне қарай сатыларда орналасқан 

«Қайырымды қала» трактатында әл-Фараби әлеуметтiк әдiлеттiлiк пен 

еркiндiктi орнықтыратын – iзгiлiктi қоғам туралы ой қозғайды. 

      Ұлт зиялысы Әбу Насыр әл-Фарабидің осындай құнды еңбегін оқи отырып 

оқушылар қайырымдылық пен қайырымсыздықтың ара жігін ажырата біледі. 

Өздерін қайырымды қала тұр,ындарының орнына қоя отырып 

қайырымсыздықтан бойларын аулақ салуға тырысады. Бұл шығарманың 

өміршеңдігі де осында жатыр. Қай дәуірде де болсын қайырымды және 

қайырымсыз жандар табылатыны белгілі. Осы тұста дұрыс бағытқа жол 

сілтейтін «Қайырымды қала тұрғындары» шығармасының оқушыға берер 

тәрбиелік мәні зор. Сондықтан да біз бұл шығарманы кеңінен насихаттауымыз 

керек. Біз ғұламаға деген жалпы көпшіліктің таным көкжиегін кеңейтіп, бізге 

жазып қалдырған саяси-философиялық ой-толғамдары мен жалпыадамзаттың 

бақытты өмір сүруіне қатысты айтқан тұжырымды ойларын бүгінмен 

байланыстырудың өзектілігін атап өтуіміз керек. Елімізде бүгінгі таңда 

ғұламаның еңбегін насихаттау үшін біршама жұмыстар жүзеге асырылып 

келеді. Жыл сайын халықаралық «Фараби форумы» өткізіліп тұрады. Сонымен 

қатар «Әл-Фараби» ғылыми-зерттеу орталығы жұмыс істейді. Оның 

жұмыстары жетекші шетелдік ғылыми институттармен ынтымақтастықта 

жүргізілуде.  

        «Әл-Фарабидің әділетті және адамгершілік қоғам туралы идеясы 

Елбасының «Рухани жаңғыру» бағдарламасының мықты және жауапты 

адамдардан тұратын Ұлт қалыптастыру туралы негізгі жолдауымен үндес. Әл 

Фарабидің «Қайырымды қала тұрғындары» трактатының негізінде 

Қазақстанда ізгілікті әлеуметтік ортаны қалыптастыру және нығайту үшін 

еліміздің барлық азаматтары мен ұйымдарын қоғамға қайырымды істер 
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жасауға тартуға бағытталған «Қайырымды Қазақстан» республикалық 

жобасын жүзеге асыруымыз керек. 

Аннотация  

     Махаббат өзінің Әбу Насыр әл-Фарабидің «Қайырымды қала 

тұрғындары» еңбегінің оқушыларға рухани, адамгершілік тәрбие берудегі 

маңыздылығы тақырыбындағы баяндамасында ұлт ойшылының 

философиялық ойларының бүгінгі ұрпаққа берер тәрбиелік мәні жайында 

айтып өткен. Әл Фарабидің шығармашылығына шолу жасап өткен, негізгі 

бөлімде «Қайырымды қала тұрғындары» шығармасына кеңінен тоқтала 

отырып бала тәрбиесінде алар орнын жазған. Қорытындылай келе Ұлы 

ойшылдың құнды пікірін болашақ ұрпаққа насихаттау туралы ойымен 

бөліскен. 
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Әл-Фарабидің рухани әлеміндегі қала 

Панова А.Н. 

Түркістан облыстық әдістемелік  

орталығының бөлім басшысы 

Қаражігітова Ғ.А. 

Түркістан қаласы, Н.Оңдасынов атындағы 

                                                          мамандандырылған мектеп-интернаты 
    

Тарихымыздың ұлы тұлғаларының бірі, ислам дүниесінің ең ірі, атағы 

әлемге жайылған Әл-Фараби өзінің философиялық, әлеуметтік – этикалық ой-

тұжырымдары өзінен кейінгі дәуірлердегі ойшыл. Әл-Фарабидің 

«Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жөніндегі трактаты» ең 

кемел туындыларының бірі. Бұл трактатта әл-Фараби өзі тұрған «қайырымды 

қала» туралы оқуды баяндайды. Адам толығымен дамып жетілуі үшін ол 

көптеген нәрселерден тәуелді. Себебі ол барлық өзіне қажет нерселерді 

жалғыз өзі жасай алмайды, әрі қол жеткізе алмайды дейді. Сондықтан адам 

өзінен басқа адамдардың қоғамдастығында өмір сүруі керек және сонда ғана 

https://stud.kz/referat/show/9353
http://www.alashgazeti.kz/?p=3150
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ол толық жетіліп, бақытқа қол жеткізе алады дейді. Біздің халық ұрпақ 

тәрбиесіне айрықша мән берген дана халық.Балаға өмірдің алғашқы 

жылдарынан-ақ рухани- адамгершілік тәрбиені берудің маңызы зор. 

Жастайынан бойына сіңген мінез, басқа бір зор күш әсерінен жойылмаса, 

есейгенде де сақталады. «Сүтпен біткен мінез сүйекпен кетеді» деген мақал ең 

алдымен, тәрбие мәселесіне қаншалықты мән берілетінін көрсетеді. Халық 

даналығында «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады, ал 

үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер айтылмаған. 

Сондықтанда мен тәрбие жұмысын жасағанда осы Фараби атамыздың айтқан 

рухани адамгершілік мәселесіне баса назар аударамын. Олардың мінезінің 

қалыптасына меніңде мектептіңде үлесі зор.  

Әл-Фараби: «Ақыл-парасат күші-адамның ойлауына,пайымдауына, 

ғылым мен өнерді ұғынуына және жақсы қылық пен жаман қылықты айруына 

көмектесетін күш»деп көрсетеді.[1] Әл-Фараби өзінің Қайырымды қала 

тұрғындарының көзқарастары» атты философиялық трактатында Қайрат, 

Ақыл және Жүрек сияқты ұғымдарға түсінік бере келіп Жүрек-басты мүше, 

мұны тәннің ешқандай басқа мүшесі билемейді. Бұдан кейін ми келеді. Бұл 

басты мүше, бірақ мұның үстемдігі бірінші емес,-дейді. Әл-Фарабидің Қайрат, 

Ақыл және Жүрек жөніндегі осы философиялық тұжырымы Абайдың Он 

жетінші қара сөзінде өзінің логикалық жалғасын тапқан сияқты. Ол дегеніміз 

екі ұлы тұлғаның ойының бір жерде ұштасқаны. Осы айтқан даналық сөзін мен 

8-сыныптың «Адамгершілік бастауы –ізгілік»тақырыбында дәйек сөз ретінде 

пайдаландым. Талдау нәтижесінде сабағымның мақсаты ашылып сабақ сәтті 

шықты деп ойлаймын. 9-сыныптың мектеп оқулығында «Адамзаттың мәңгілік 

құндылықтары» тақырыбында құндылық ұғымына тоқталған болатынмын. 

Осы тақырыпты оқушыға түсіндіру барысында әл Фарабидің атап айтқан 

қайырымды қала басшысында алты түрлi қасиеті: даналық, асқан 

пайымдылық, сенiмдiлiк, ойлау қабiлетiнiң жоғары болуы, соғыс өнерiн жетiк 

бiлуi, денсаулығының мықты болуы. «Осының бәрiн өз бойында 

ұштастыратын адам барлық уақытта кiмге елiктеу керек екенiн, кiмнiң айтқан 

сөзi мен ақылына құлақ қою керек екенiн көрсететiн үлгi болады. Мұндай адам 

мемлекеттi өзiнiң қалауынша басқара алады». «Бақыт – әрбiр адам ұмтылатын 

ұлы мақсат» екендiгiн атап көрсеткен әл-Фараби бақытқа бiлiм мен игiлiк 

нәтижесiнде ғана жетуге болады, ал ондай мүмкiндiк қайырымды қала 

тұрғындарында көбiрек болатындығын дәлелдейдi. 

Адамның жаны немен азықтанатынын,білсем,көрсем,үйренсем деген 

ойдағы баланың өскенде жақсы азамат болып өсетінін өз сабағымда 

түсіндіремін.Әл-Фараби «жүре келе дарыған интелект» туралы айта келіп 

,адам туғаннан ақылды, білімді болып тумайтынын, интелектің өзі жүре келе, 

естіп, көріп барып, қана дамиды дейді. Әл-Фарабидің интеллект жөніндегі осы 

философиялық ой-тұжырымын араға тоғыз ғасырдай уақыт салып барып,қазақ 

қауымының жаңа тарихи жағдайында Абай Құнанбайұлы зор білгірлікпен 

жалғастыра түскен сияқты. Абай өзінің «Он тоғызыншы сөзінде»: «Адам ата-
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анадан туғанда есті болмайды:естіп,көріп,ұстап,татып ескерсе,  дүниедегі 

жақсы,жаманды таниды-дағы,сондайдан білгені,көргені көп болған адам 

білімді болады.[3] Естілердің сөздерін естіп жүрген кісі өзі де есті болады. Сол 

естілерден естіп, білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен 

сақтанса,сонда іске жарайды,сонда адам десе болады»,-деп жазады.Сондай-ақ 

Әл-Фарабидің ғылым-білімді меңгерудегі интеллект рөлі жайындағы 

философиялық тұжырымын Абай өзінің «Он тоғызыншы сөзінде»мейлінше 

айқындай түскен. Абай өз ойын: «ғылым-білімді әуел бастан бала өзі ізденіп 

таппайды. Басында зорлықпен яки алдаумен үйір қылу керек, үйрене келе өзі 

іздегендей болғанша. Қашан бір бала ғылым, білімді махаббатпен көксерлік 

болса,сонда ғана оның аты адам болады», деп тұжырымдайды. Жас ұрпақтың 

бойына адамгершілік- рухани қайнарын сіңіріп, мінез- құлқын тәрбиелеу 

үшін, жалпы адамзаттық құндылықтарды, адамгершілік ұстанымдарды, 

әділдік пен өзара көмекті ғұмыр бойы мұрат тұтуға бет бұруы қажет. 

Қазақстан қоғамындағы өскелең ұрпаққа адамгершілік-рухани білім және 

тәрбие беру жалпы адамдық, жалпы ұлттық, этномәдени және жеке 

құндылықтардың үйлесімділігіне бағытталған, олар адамға, қоғамға қызмет 

етуде өзін бар қырынан көрсетуге, өмірдегі өз рөлін ұғынуға мүмкіндік береді. 

Өзін-өзі тану білімнің құндылықты мағынасын нығайта отырып, риясыз сүю, 

өз-өзіне және өз күшіне сену, жақсылық жасау, өзін тануға және өзін-өзі жан-

жақты жетілдіруге мүмкіндіктерін дамытады. Жаңа кезеңдегі білім берудің 

өзекті мәселесі жас ұрпаққа адамгершілік-рухани тәрбие беру, ізгілікті білім 

беру ортасын құру, құнды қасиеттерге ие болу, рухани бай адамды 

қалыптастыру оның туған кезінен басталуы керек. «Қайырымды қала» 

трактатында әл-Фараби әлеуметтiк әдiлеттiлiк пен еркiндiктi орнықтыратын 

— iзгiлiктi қоғам туралы ой қозғайды. [2] Мұндай қоғамды ұлы ойшыл «әрбiр 

адам екiншi адамның өмiр сүруiне қажеттi үлесiн беретiн, бiр-бiрiне 

көмектесетiн адамдарды бiрiктiру арқылы ғана адам өз табиғатына сай жету 

дәрежесiне ие болатын» қоғам түрiнде елестетедi. Халықтың аз қамтамасыз 

етiлген топтарын мемлекеттiк қолдау туралы бұдан мың жылдан астам бұрын 

айтылған ғұлама идеясы бүгiнгi күнi де мемлекеттiң iшкi саясатындағы басты 

мiндеттердiң бiрiнен саналады.  
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Осындай «жетiлдiрiлген қоғамда, әл-Фарабидiң айтуынша бiр-бiрiмен 

қарым-қатынас жасау, көмектесу, қолдау, ұжымдасу адамдардың өмiрлiк 

қажетiне айналады» . Әл-Фараби мұндай қоғамды тумысынан табиғат берген 

он екi қасиетi бар ақылды, бiлiмдi, сабырлы, рухани билiктi iзгiлiктi билiкпен 

ұштастыратын, адам қасиеттерiн бағалауға қабiлеттi адам басқаруы керек 

дейдi. Әрбiр отбасын қоғамның кiшкене бөлшегi ретiнде қарастырған әл-

Фараби оның өзiнiң жеке мақсаты болады, бiрақ бұл мақсат қала белгiлейтiн 

ортақ мақсатқа қызмет етуi тиiс, яғни адамдар өзiнiң жеке мүдделерiн қоғам 

мүдделерiне бағындыруы керек дегендi айтады.Қорыта айтқанда, әр адам өзін-

өзі, өзінің қажеттілігін, өмірдегі және қоғамдағы рөлін толық түсіну 

нәтижесінде өз мүмкіндіктерін таниды. Адам өз бойындағы мүмкіндіктерін 

толық пайдаланғанда алдына қойған мақсатына жете алады. Мақсатқа 

апаратын ізгі жолдарды өздігінен іздестіру жақсы нәтижеге жеткізеді. Адам 

жағымды қасиеттерін ізгі ниеттерін дамыту барысында өзін – өзі тәрбиелейді. 

Өз бетімен танып білуге құштарлану, талпыну, іздену адам керкі мен мінезін 

шынықтырып, шыңдайды. Өмірдегі әртүрлі жағдайлардағы қиындықтарға 

қарамай мақсатқа жетуге ұмтылдырып, талпындырады. Сондықтан ізденіп, 

алдымызға қойған мақсатымызға жетейік.Сонымен қорыта келгенде әл-

Фараби қазіргі біз сүріп жатқан өмірге керекті құндылықтардың барлығын 

бізге осы трактаты арқылы жеткізуге тырысқанын айтқым келеді. 

Аннотация 

Баяндамада Әбу Насыр әл-Фарабидің «Қайырымды қала 

тұрғындары»еңбегінің оқушыларға рухани,адамгершілік тәрбие берудегі 

маңыздылығы айтылған.Бұл трактат арқылы оқушыларды дамытып қана 

қоймайды,сонымен қатар өзінің де жеке қасиеттерін жаңаша тұрғыдан ашуына 

мүмкіндік алады. 

Түйінді сөздер: қайырымдылық,тәрбие,ақыл,бақыт,құндылық,адамгершілік. 
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     В докладе говорится о важности работы Абу Насыра аль-Фараби 

«Милосердного гордского населения»в духовнонравственном воспитание 

школьников.Этот  трактат дает вожможность не только развивать учащихся,но 

и поновому раскрыть свои личностные качества. 

Ключевые слова: блоготворительность,воспитание,ум,счастье,ценность,        

нравственность. 
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Әл Фарабидің шығармашылық жолы: моральдық  

философиялық тақырыбы 

 

Шакуова Гульнар Бимырзақызы 

Төлеби ауданы, Әл Фараби атындағы ЖОМ  

 

     Әбу Насыр Әл-Фараби (араб.:  أبو نصر محمد الفارابي) Əбу Насыр Мұхаммад ибн 

Мұхаммад Тархан ибн Узлағ әл-Фараби ат-Турки (870 - 950 ж. ш.) - әлемге 

әйгілі ойшыл, философ, социолог, математик, физик, астроном, ботаник, 

лингвист, логика, музыка зерттеушісі.  

Туған жері: (870, Отырар қаласы[1] — 950, Сирия, Шам[1]) — ұлы ғалым, 

ойшыл философ, математик, астролог, музыка теоретигі. Әскербасының 

отбасында дүниеге келген.  

    Оқу жолы:Әл-Фарабидің «Кitab ihsa' al-'ulum» [Қазақша: «Ғылымдар 

энциклопедиясы», ағылшынша: «An Encyclopedia of the Sciences»] кітабының 

Кремоналық Жерар аударған латынша нұсқасы. Отырар медресесінде, Шаш, 

Самарқан, Бұхара, кейін Харран, Мысыр, Халеб (Алеппо), Бағдат 

шаһарларында білім алған.  

    Шығармашылық жолы: Әбу Насыр Әл-Фараби — түркі ойшылдарының ең 

атақтысы, ең мәшһүрі, “Әлемнің 2-ұстазы”[2] атанған ғұлама. Оның заманы 

“Жібек жолы” бойындағы қалалардың, оның ішінде Отырардың экономикасы 

мен мәдениетінің дамыған кезіне дәл келеді. Әбу Насыр Әл-Фараби Орта 

Азия, Парсы, Ирак, араб елдері қалаларына жиһанкездік сапарлар жасап, тез 

есейді. Ол жерлерде көптеген ғұламалармен, ойшыл-ақындармен, 

қайраткерлермен танысып, сұхбаттасты. Тарихи деректер бойынша 70-ке 

жуық тіл білген. Өздігінен көп оқып, көп ізденген ойшыл философия, логика, 
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этика, метафизика, тіл білімі, жаратылыстану, география, математика, 

медицина, музыка салаларынан 150-ге тарта трактат жазып қалдырды. 

Болашақ ғалым алғашқы сауатын туған жерінде өз тілімен ашса да, 12 — 16 

жас шамасында керуенге ілесіп, білім іздеп Бағдатқа кетеді. Әбу Насыр Әл-

Фараби дүниеге келгенге дейін 126 жыл бұрын түркілердің үлкен мәдени 

орталығы болған Фараб қаласы бейбіт жолмен ислам дінін қабылдаған 

болатын. Ол кез санасы ашық әрбір мұсылманға ислам діні ғылымымен 

шұғылдануды парыз еткен. Осы кезден бастап Әбу Насыр Әл-Фараби араб 

тілді ғалым болып есептеле бастады.  

     Әбу Наср Әл-Фарабидің жас кезінен Бағдатқа баруының мынадай екі сыры 

бар. Біріншіден, сол кездегі Бағдат халифатын басқарған Аббас әулетінің 

сенімді уәзірлері негізінен түркістандық Фараб қаласынан болған. Екіншіден, 

Бағдат шаһары ғылым мен өнер жолына бет алған адамдарға қақпасын кең 

ашып, барынша жағдай жасаған. Бағдатта “Баит әл-хакма” атты ғалымдар үйі 

және әлемдегі ең бай кітапхана болған. Алғашқы кезде Әбу Наср Әл-Фараби 

өзін ақын, әнші, күйші ретінде танытып, одан соң ежелгі грек ғалымдарының 

қолжазбаларын оқу арқылы күрделі ғылыми зерттеулермен шұғылдануға 

кіріскен. Фарабидің алғашқы ұстаздары Иса пайғамбарды “құдайдың баласы” 

демей, “пайғамбар” деп таныған несториандық христиандар болған. Ежелгі 

грек ғылымы мен араб ғылымының арасын қосқан осылар еді. Әбу Наср Әл-

Фараби дүниетанымы — екі әлемнің: көшпелілер мен отырықшылар 

өркениетінің және Шығыс пен Грек-Рим мәдениетінің өзара 

байланыстарының нәтижесі. Әбу Наср Әл-Фараби заманының әлеуметтік-

саяси көзқарастарын, тіл мәдениетін, философиялық-гуманитарлық 

[философия, логика, этика, эстетика, саясат, социология, лингвистика, поэзия, 

шешендік, музыка] және жаратылыстану [астрономия, астрология, физика, 

химия, география, космология, математика, медицина] ғылымдары салаларын 

терең меңгеріп, осы бағыттарда өзі де құнды ғылыми жаңалықтар ашты.  

          Әл-Фараби сезім мен ойлау, тәрбие мен іс-әрекет жүйесін жетілдіру 

мәселесіне қайта айналып соғып отырған. Білімсіз адамгершілік молаймайды, 

білімсіз адам өзгенің абзал қасиеттерін тани алмайды. Жан-дүниені 

тәрбиелемей үлкен жетістікке жету жоқ. Ғылым мен тәрбие ұштасса ғана 

рухани салауаттылыққа жол ашылмақ. Мінез-құлқын түзей алмаған адамның 

ақиқат ғылымға қолы жетпейді деп ескертеді.  

        Әбу Наср Әл-Фараби ілімі шығыс ойшылдарына, аристотельдік және 

жаңа платоншылдық көзқарастарға сүйенеді, оларға жаңа сипат береді. 

Фараби бұл жерде Аристотельдің логика ғылымын, шығармаларын оқу 

тәртібін келтіріп, оны жоғары бағалайды. Бұл орайда түйіндеп айта келгенде 

Фараби философияны үйрену үшін ежелгі грек ойшылдарынан бастап өзіне 

дейінгі ғалымдардың ой-пікірлерін сарапқа салады да, соңында өз ойларын 

айтады. Фарабидің пікірінше, ғылым мен философия адамы болу үшін 

қойылатын ең бірінші талап — ол адамның жан тазалығы, ар тазалығы, бүкіл 

адамға, өз халқына деген таза махаббаты, ғылым мен білімге деген қалтқысыз 
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құштарлығы мен берілгендігі. Бұл шарт орындалмаған күнде адам 

философияны үйрене алмайды, үйрете де алмайды деп көрсетеді Фараби. 

         Аристотельдің “Никомахтың этикасында” [1-кітап, §1] келтірілген 

схемасын негізге ала отырып, әл-Фараби философияны теориялық және 

практикалық деп екіге бөледі. Теориялық философия өзгермейтін, өткінші 

емес заттарды, практикалық философия өзгертуге немесе жасауға болатын 

заттарды зерттейді. Философия, Әбу Наср Әл-Фарабидің білуінше, адамда 

ғана болатын “ең ерекше” игілік — ақыл, парасат арқылы меңгеріледі. Ақыл, 

парасаттың қызметі қалай болса, солай бет-алды жүргізілмеуге тиіс, онда 

мақсаттылық сипат алады. Оның негізін логика өнері қарастыратын ойлаудың 

дұрыс әдістері құрады. Әбу Наср Әл-Фарабидің атап көрсетуінше, адам өзінің 

бақытқа жету жолын логикадан бастаған жөн.  

       Бір сөзбен айтқанда, Фараби адамдардың өз көздеген мақсатына жетуі 

оның өзіне ғана байланысты екенін айтады. Адам рухани жағынан үнемі өзін-

өзі жетілдіріп отыруға тиіс, адам тек ақиқатты, айналадағы дүниені танып-білу 

арқылы жетіледі деп түйін жасайды.  

      Әбу Наср Әл-Фарабидің азаматтық, саяси, адам, қоғам жөніндегі ойлары 

“Фусул ал-мадани” [“Мемлекеттік қайраткерлердің нақыл сөздері”] 

трактатында қаралады. Бұл трактаттың тақырыптары әр түрлі болса да, 

негізінен бір мақсатқа — адам мен қоғамның арақатынасы, оның жетілуіне 

арналған. Еңбектің өзіне тән бір ерекшелік сипаты — тәндік және рухани 

құбылыстардың салыстырылып отыратындығы.  

         Фараби «Азаматтық саясатта» қоғамды талдауды қаладан бастаса, 

“Нақыл сөздерде...” ол мұны ең кішкене ұядан, от басынан немесе үйден 

бастайды. Аристотель сияқты ол үйді бірнеше бөлекке — ері мен әйелі, 

қожайыны мен қызметшісі, ата-анасы мен баласы, мүлкі және иесі деп 

бөледі.Үйдің өзіне тән мақсаты болады, бірақ қаланың бір бөлшегі 

болғандықтан ол қала белгілейтін ортақ мақсатқа қызмет етуге арналады, 

сөйтіп бұл арада адамның өз басының мүдделерін қоғам мүдделеріне 

бағындыру туралы пікір айтылады. Бұл жерде Фарабидің қала дегенін 

мемлекет деп түсіне отырып, оның ойларынан үлкен азаматтық гуманизмнің 

биік көріністерін табамыз. Мұнда тек жеке басының мүдделері ғана емес, 

қоғам мүдделерін жоғары санауы үлкен бір азаматтықтың, адамгершіліктің 

қасиетті көріністері деп білеміз.  

       Ғұламаның ғылыми-философиялық еңбектерін байыптап қайта қарау 

барысында оның педагогика тарихындағы ұлы тұлғалардың бірі болғандығын 

көреміз. Ол — шығыс елдерінде тұңғыш сындарлы педагогикалық жүйе 

жасаған ағартушы оқымысты.  

        Жас ұрпақтың сана-сезімін қалыптастыру үшін үш нәрсенің ерекшелігін 

жүйелеп, дәйектеп алу шарт:  

     1.Баланың ішкі ынта-ықыласы, құмарлығы; 

     2.Ұстаздың шеберлігі, ар тазалығы; 

     3.Сабақ процесінің алатын орны. 
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      Ғалым дене тәрбиесі мен адамгершілік тәрбиесінің ұқсастығына, оның бір-

біріне тигізетін әсеріне ерекше мән берді.  

       Фараби мен Абай шығармаларындағы пікір сабақтастығын, ақын 

шығармашылығы нәр алған рухани көздерінің түп-төркінін қарастырғанда, 

алдымен екі ұлы ойшылға ортақ «жан қуаты» немесе Абайдың өз сөзімен 

айтқанда «өзін танымақтық» жөніндегі көзқарасына айрықша назар аудару 

қажет.[4] 

         Әл-Фарабидің «Философияны үйрену үшін алдымен нені білу керек?», 

«Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары», «Азаматтық саясат» атты 

трактаттарында: ұстаз қандай болу керек, ұстаз бен шәкірттің ара 

қатынасындағы психологиялық мәселелер туралы көп айтылған. Ғұлама 

бабамыздың түсінігінше ұстаздар да, қала басшысы да тәрбиелік қызмет 

атқаратын адамдар: «Ұстаз баланы тәрбиелесе, қала басшысы барша халықты 

тәрбиелейді. Олай болса екеуі де «Сегіз қырлы, бір сырлы» халыққа қай 

жағынан болса да үлгілі адамдар болуы тиіс», - деді. Әл-Фараби «Нағыз 

тәрбиеші ұстаздың бойында он екі тума табиғи қасиет және алты жүре дарыған 

қасиетті меңгерген дана адам болу керек», - дей келіп, оның мынадай 

сипаттамасын береді: «.. өнер-білімге құштар; - мүшелері мүлде мінсіз; - 

жаратылысынан өзіне айтқанның бәрін жете түсінетін; - өзі естіген, көрген, 

түсінген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы сақтайтын, алғыр да 

аңғарымпаз; - өткір сөз иесі және ойына түйгенінің бәрін анық бере алатын; - 

тағамға, ішімдік ішуге, сыр-сұқбат құруға қанағатшыл; - жаны асқақ және ар-

намысын ардақтайтын; - жаратылысынан игі істерге ынтызар; - әділеттілік пен 

әділеттілерді сүйіп, әділетсіздік пен озбырлықты жек көретін; - жақындарына 

да жат адамдарға да әділ - пасықтық атаулығы мүлде рақымсыз; - қорқыныш 

пен жасқану дегенді білмейтін батыл, ер жүрек; - бойына туа біткен он екі, 

сондай-ақ өмір барысында жүре қалыптасатын алты қасиетке ие болған, 

бұларды бір-бірімен сәтті ұштастырған адам ғана нағыз ұстаз, жұртқа жақсы 

басшы бола алады», - дейді [2]. Әл-Фараби болашақ мұғалім даярлауда ең 

алдымен еңбек етуге тәрбиелеу ең басты - қасиет деп санайды және еңбекті 

бірнеше түрге бөліп көрсетеді. Олар: адал еңбек, пайдалы еңбек, халықтық 

еңбек, көпшілік еңбек, бірлескен еңбек. Ол жастарды халықтық еңбекпен 

айналысуын жөн көрді, және мынадай өлең жолдарын да арнады: Халықтың 

қамын жесең, таза еңбек ет, Дәстүрді ұста, көксеген мұратқа жет. Болашаққа 

апарар бірақ жол бар, Білім, еңбек, тәрбие, ол – парасат [2. Б.92]. Бұл жерде 

Әл-Фараби таза, адал еңбекті – тәрбиенің алғы шарты етіп алды. «Тәрбиені 

неден бастау керек?» деген еңбегінде ғылымды, оқу-ағартуды меңгеруді, 

білім-тәрбие алу, еңбекке үйрену, философияны үйрену үшін адамның ар 

тазалығын, оның жеке басының тазалығын, еңбексүйгіштігі мен 

қызығушылығын бірінші орынға қояды. Қазақ халқының моральдық-этикалық 

тәрбиесінің басқа халықтарға ұқсамайтын өзіне тән мән-мазмұны, 

ерекшеліктері бар. Осылардың бәрі атадан-балаға жазылмаған заң ретінде 

халық педагогикасы құралдары арқылы өңделіп, толықтырылып отырған. 
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Біздің пайымдауымызша: моральдық-этикалық дәстүрлер дегеніміз 

моральдық сана тәжірибесіне ендірілген, адамгершілік қатынас мазмұнында 

көрініс тапқан моральдық ережелер мен нормалар. Тарихи кезеңдердің жаңа 

дәуірі туғанымен ешқашан құнын жоймайтын моральдық-этикалық 

категорияларға: ар, ұят, намыс, абырой, ұждан, абырой, борыш, парыз, борыш 

т.б. жатады. Оған қазақ халқының «Ақылды болсаң, арыңды сақта, ар-ұят 

керек әр уақытта», «Жігіттің құны - жүз жылқы, ары - мың жылқы», «Ұят кімде 

болса, иман сонда», «Әдептілік, ар-ұят – адамдықтың белгісі», «Өз ұятын 

білген кісі, бір кісіге төрелік береді» т.б. деген мақал-мәтелдері дәлел бола 

алады. Қазақ халқы ар-ожданды, абыройды қатты қастерлеген, оны 

адамгершіліктің туы етіп көтерген, сондықтан жастарға бата бергенде 

«Абыройлы бол!», «А, құдай абыройыңнан айырма» - деп тілек білдіріп 

отырған. Ал, намыс – адамның ішкі сезімі, абыройды қорғайтын құралы. 

Намыс – адамның қадір-қасиетіне байланысты өте нәзік, өткір, күшті лап етпе 

сезім. Ол адамды жаман әрекеттерден сақтайтын таза ұлы қасиет. Қазақ 

халқының моральдық-этикалық тәрбиесі туған жерге, отбасына, үлкен-

кішілерге, қоғамға т.б. көрініс береді. Үлкендерге деген сыйластықты орнату 

мақсатында қалыптасқан нормалар мінез-құлықтың қалыптасуына зор ықпал 

етеді. Бұған мысал: үлкеннің жолын кесіп өтпе, сөзін бөлме, үлкендерге сәлем 

бер, үлкендердің көңілін қалдыратындай қылық жасама, т.б. Мораль, 

адамгершілік, парыз деген ұғымды ең алғаш отбасынан яғни ата-

анасы арқылы біліп, түсінеді. Ата-ана парызы - өтелмейтін парыз. Соның 

ішінде ананың орны ерекше. «Ана сүтін оны Меккеге үш рет арқалап апарсаң 

да өтей алмайсың», - деп халық бекер айтпаған. Халықтық тәлім-тәрбиеде 

әкенің де орны ерекше құрметті. Аналарының балаларына «әкең біледі», 

«әкеңмен ақылдас», «әкеңнен бұрын асқа отырма» деп барлық нәрсені әкесінің 

нұсқауымен істеуге үйретуі әкенің қазақ отбасындағы орнын көрсетеді. 

Мұның бәрі қазақ халқының бала тәрбиесіне үлкен мән бергенін дәлелдейді. 

«Он үште отау иесі» деген ұғым бойынша бабаларымыз ес білген шағынан 

бастап баланы өмірге даярлаған, әсіресе ер бала шыр етіп келген сәтінен он 

үшке дейінгі кезеңде өмірдің құпия сырын, ауыртпашылығын, тұрмыс-

қарекетінің жыл мерзіміне сай ерекшелігін үйретіп, құлағына құйып отырған. 

Он үш жасқа дейін осынау ғаламды дұрыс игерген бала өзінің өмірін де 

басқара алады, елін қорғауға да ақал-парасаты жетеді деп түсінген. Халық 

педагогикасында ең негізгі қағида адамнан, адамның өмірінен артық, одан 

қымбат, одан қасиетті ешқандай құндылық жоқ деген көзқарасты ұстану және 

адамды айырбастайтын, оны өмірі пида боларлық дүниеде ешқандай 

құндылықтың жоқтығын түсіну болып табылады. «Адам деген ардақты ат», 

«Адам болып туған соң, адам болып өлу лазым», «Атаның баласы болма, 

адамның баласы бол», т.с.с. халық даналығындағы мақал-мәтелдер адамның 

құндылық екенін дәлелдейді. Қазақ халқының моральдық-этикалық 

нормалары болашақ мұғалімдерді мақсаттылыққа, ішкі сұраныспен өмір сүру 

және жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру ісіне, барлық жағдайда моральдық 
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кодекс принциптері мен жоғары адамгершілік идеяларды басшылыққа ала 

отырып, оларды оқу-тәрбие ісінде жүзеге асыруға, кәсіби парыздылық сана-

сезімінің қалыптасуына көмектеседі.[1] 

Аннотация 

         Баяндама тақырыбы «Әл Фарабидың шығармшылық жол: 

моральдық философиялық тақырыбы» деп алынған. Жалпы нұсқасы 

жазылған мәтін мазмұнымен сай келген. Әрі, Әл Фарабидың өмірбаяны 

мен шығармашылық жолын қысқаша айта келе оның философиялық 

тұрғыдағы моральдық қатынастарды, соның ішінде адамды басты тұлға 

етіп, қарап, оның моральдық даму жолдарындағы еңбектерін ізденіспен 

қарап, зерттеген. Әл Фарабидың еңбектері мен пікірлерін сол кездегі 

шығыстың ойшылдарының еңбектеріндегі пікірлерімен салыстырмалы 

ойларын аша түскен. Тақырып бойынша мазмұны ашылған және 

лайықты ізденген авторлардың еңбектерінің ішінен жазылған дәйектері 

орынды келтірілген.  
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Әбу Насыр Әл-Фарабидің «Қайырымды қала тұрғындары» еңбегіндегі 

құндылықтардың маңыздылығы 

 
Аманбекова Гульнара Мтсбековна 

                                                                                    Созақ ауданы, Н.Төреқұлов атындағы 

                                                                               ІТ мектеп-лицейіңің «Өзін-өзі тану» 

                                             пәнінің мұғалімі 

 

      Тұңғыш Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Ұлы даланың жеті қыры» атты 

мақаласында: «Ұлы дала Әл-Фараби мен Яссауи, Күлтегін мен Бейбарыс, Әз-

Тәуке мен Абылай, Кенесары мен Абай және басқа да көптеген ұлы тұлғалар 

шоғырын дүниеге әкелді»,- деп айтып, тарихи сананы жаңғырту үшін, ең 

алдымен, ұлт қаһармандарын үлгі тұтуға, олардың өнегелі өмірі мен артына 

қалдырған құнды еңбектерін елге, әсіресе жас ұрпаққа кеңінен насихаттауды 

тапсырған болатын [1].  

      Қазақ топырағының көкірегі ояу, көзі ашық, ойшыл азаматтары бүкіл араб-

парсы мәдениетін меңгеріп, өз шығармаларын көпке ортақ тілде жаза біліп, 

кейінгі ұрпақтарына мұра етіп қалдыра білді. Олардың ішінде аты әлемге 

жайылғандары да аз емес. Солардың бірі – бәрімізге танымал, Батыс пен 

Шығысты терең білімімен бас идірген Әбу Насыр әл-Фараби. Ол Отырар 

қаласында 870 ж. дүниеге келген. Ежелгі Ұлы Жібек жолында, Арыс өзенінің 

Сырдарияға құятын жерінде бой көтерген Отырар қаласын арабтар Фараб, 

Барба-Фараб деп атаған. Осында әл-Фараби жастық шағын өткізген. Нақты 

айтқанда, әл-Фараби Фарабтың өзінде емес, соның маңындағы Весиж 

қалашығында туған. Весиж — Сырдарияның сол жағалауында орналасқан 

қала. Археологтар Весиж қалашығы Отырардан солтүстік-батысқа қарай 

шамамен 20 шақырымдағы Ақжар сайында орналасқан Оксус қалашығына 

сәйкес келетінін анықтады. Қалашық ішкі қамалдан, қабырғамен қоршалған 

шахристаннан және рабаттан тұрады. Қалашықтың VІІІ–ХV ғасырларда өмір 

сүргені анықталды. Уақыт өте келе Весиж ұмытылып, асқан ақыл ой иесінің 

Отаны Фараб қаласы саналып кетті [1]. 

     Фарабидің толық аты-жөні — Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн 

Тархан ибн Ұзлағ әл-Фараби ат Түрки. Ат Түрки — шыққан тегі түркі дегенді, 

әл-Фараби — Фараб қаласынан шыққан дегенді білдіреді. Өзінің азан 

шақырып қойған аты — Мұхаммед, әкесінің де аты — Мұхаммед, атасының 

аты — Тархан, бабасы — Ұзлағ. Кейде оны жай ғана «Тархани» деп те атаған. 

Әл-Фараби түркі тайпасының дәулетті отбасында дүниеге келген, әкесі 

әскербасы болған.   

     Әл-Фараби педагогика ғылымы тарихындағы ұлы тұлғалардың бірі деуге 

болады. Ғалымның философия, логика, этика, эстетика т.б. салалар бойынша 

жазған барлық зерттеулерінде ұрпақ тәрбиесі ең басты орын алады. Әл-

Фараби баланы дұрыс тәрбиелеу үшін мынадай үш шартты күні бұрын 

дәйектеп алу қажет екенін айтады: бірінші – ынта-ықыласы, білімге 
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құштарлығы; екініші – ұстаздың шеберлігі, ар-ождан тазалығы; үшінші – сабақ 

процесінің алатын орны. Ғалым баланың дене тәрбиесі мен адамгершілік 

тәрбиесінің бір-біріне ықпал әсері зор екенін дәлелдеп көрсетеді. 

     «Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген 

білім адамзаттың – қас жауы» деген Әл-Фарабидің атақты қағидасына сүйене 

отыра, алдымен, ұлы ойшылдың тәрбие жөніндегі ілімдеріне тоқталмай кетпеу 

мүмкін емес. Әл-Фараби шығармашылығында көрнекті орын алатын 

мәселенің бірі – тәрбие мәселесі. Тіпті, оқып-білім алу, ғалым адам болу 

мәселесін тәрбиемен тығыз байланыстырады. Мәселен, «Философияны 

үйрену үшін алдын-ала нені білу қажет» деген еңбегінде ол: «ғылым үйренуге 

кіріспекші кісі ... тәрбиелі, адамгершілігі мол, адал, қулық-сұмдықтан және 

басқа ағат мінез-құлықтан аулақ болуы қажет»,- деп түйіндейді [3, 193-б.]. 

Тәрбиеге анықтама бере келіп, ол: «Тәрбиелеу дегеніміз – халықтардың 

бойына білімге негізделген этикалық ізгіліктер мен өнерлерді дарыту әдісі 

деген сөз... тәрбиелеу кезінде халықтар мен қала тұрғындарына білімге 

негізделген қасиеттерден туатын іс-әрекет жасау дағдысы сіңіріледі, олар 

осындай іс-әрекетке жігерлендіріледі, осы әрекетті жасау тілегі қоздырылады, 

осы қасиеттер және бұлармен байланысты әрекеттер адамдардың жан-

дүниесін баурап алатыңдай және адамдарды осыған жантәнімен құштар 

ететіндей болуы көзделеді»,- деп жазды. «Қайырымды қала тірі ағзаның өмірін 

сақтау үшін барлық мүшелері бір-біріне көмектесетін сау тән тәріздес». 

      Әл-Фараби «қайырымды қала» деген сау әрі ешбір мінсіз адам мінезіне 

ұқсас дейді. Себебі оның әрбір мүшесі денсаулықта сақтау үшін бір-біріне 

көмектесіп өмір сүреді. Бірақ адам денесіндегі мүшелер бір-біріне табиғаты, 

атқаратын қызметіне байланысты айырмашылық жасайтындығы сияқты қала 

тұрғандары да өздерінің қызметі мен қоғамдағы орны бойынша айырмашылық 

жасайды деген. Қалада бір басшы болады, ол өзінен бір саты төмендегілерден 

белгілі бір істің атқарылуын талап етеді, ал талап етілгендер өз кезегінде 

өздерінен кейін тұрғандардан талап етеді, осылайша ең төменгі талап ете 

алмайтын сатылардағыларға да жететінін көруімізге болады дейді. 

Әл-Фараби қоғамды тумысынан табиғат берген он екi қасиетi бар ақылды, 

бiлiмдi, сабырлы, рухани билiктi iзгiлiктi билiкпен ұштастыратын, адам 

қасиеттерiн бағалауға қабiлеттi адам басқаруы керек дейдi. Қала басшысы кез 

келген адам бола алмайды. Ондай адам қаланы басқаруы үшін екі шарт 

орындалуы қажет. Біріншісі ол қаланы басқаруға дайын болуы керек. Екіншісі 

басқаруға мүмкіндіктері мен жағдайы болуы керек. Оның өнері де 

басқалардың өнерінен жоғары болуы керек, ол өнер ештеңе үшін қызмет 

етпейді, не басқалар оны қолданатын өнер түрі де емес дейді, ол- оған басқа 

өнерлердің барлығы бағынатын өнер, ол үшін басқа өнерлер қызмет жасайтын 

өнер болуы керек деп айтқан. Қала басшысы осы өнерді біле тұра, өзі ең 

жетілген, бақытқа жетудің барлық жолдарын білетін адам дейді. Басшы қала 

тұрғындарын бақытқа апаратын ең дұрыс жолға сілтеп, оған жеткізетін 

әрекетке талпындыруы тиіс. 
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    Әл-Фараби қайырымды қала басшысында алты түрлi қасиет болу керек деп 

есептейдi. Олар: даналық, асқан пайымдымдылық, сенiмдiлiк, ойлау 

қабiлетiнiң жоғары болуы, соғыс өнерiн жетiк бiлуi, денсаулығының мықты 

болуы. «Осының бәрiн өз бойында ұштастыратын адам барлық уақытта кiмге 

елiктеу керек екенiн, кiмнiң айтқан сөзi мен ақылына құлақ қою керек екенiн 

көрсететiн үлгi болады. Мұндай адам мемлекеттi өзiнiң қалауынша басқара 

алады». Қаланың басшысы болу үшін адамның бойында қасиеттердің табылуы 

шарт. 

    Әбу Насыр бала күнінен ғылымға үйір болып өсті. Ғалым алғашында 

Бұхарада, Самарқанда, одан кейін Хамадан, Бағдат, Шам, Каир, Дамаск, 

Александрия, Мәдина, Мекке қалаларында болып, білімін үнемі жетілдірумен 

болды. 

     «Ол Хамада қаласында араб тілін үйренді. Одан кейін 20 жылдай Бағдат 

қаласында тұрып, антикалық философиямен әлемдік мәдениетпен танысты. 

Жалпы Әл-Фараби бір жерде тұрақтамаған. Ол үнемі бір қаладан екінші қалаға 

саяхат жасап, білімін шыңдаған. Ғұлама ойшыл бар өмірін ғылым мен білімге 

арнады. Біздегі мәліметтерге сәйкес, ол 70-ке жуық тілді меңгерген», - дейді 

профессор Жақыпбек Алтайұлы. Сондай-ақ ғұлама ойшыл медицина 

ғылымындарын меңгеруге де бар күшін салады. Ол біраз жыл Бағдат 

шаһарында ғылыми ізденістермен айналысып тұрақтап қалады. Содан кейін 

Шам аймағына қоныс аударып, 950 жылы өмірден өткенше сол өлкеде 

қалады.   "Ол Дамаскіде "Қайырымды қала тұрғындары" атты атақты 

шығармасын жазып бітірді. Шаһар халқы ғалымды қатты құрметтеген. Әл-

Фараби қайтыс болғанда халық оны үлкен құрметпен ақтық сапарға шығарып 

салды. 950 жылы 80 жастағы ғұлама ойшыл Дамаскідегі патшалар мазарында 

жерленді", - дейді "Әл-Фараби" ғылыми-зерттеу орталығының директоры. 

     Әл-Фараби білімге деген құштарлығының арқасында Аристотельден 

кейінгі «екінші ұстаз» атанды. Ол 150-ге жуық философиялық және ғылыми 

трактаттар жазып қалдырды. Ғалым философия мен логика, саясат пен этика, 

музыка мен астрономияны зерттеді. Ғұлама ойшыл ғылымды 2 топқа бөлген: 

Бірінші: теориялық ғылымдар. Бұл топқа жаратылыстану ғылымдары мен 

метафизиканы енгізген. 

Екінші: практикалық ғылымдар. Бұл топқа этика, фиқһ, кәләм (исламдағы 

өзекті тақырыптарын қамтыған ғылым саласы) ғылымдарын жатқызған. 

Ғылыми еңбектерінің ең әйгілісі – "Қайырымды қала тұрғындарының 

көзқарастары жайлы трактат" ("Ізгі қала тұрғындарының көзқарасы"). 

"Ғалым қала басшыларын "қайырымды және надан" деп екіге бөледі. Ол кезде 

қала-мемлекет болған. Оның тұрғындары қай кезде бақытты болады? 

Ғалымның пікірінше, бұл шаһардың әкімдеріне байланысты. Егер әкім білімді, 

әділ, ойы таза болса, барлық қала тұрғыны бақытты болады. Ал қаланың әкімі 

надан болса, өтірік айтса, шаһардың адамдары бақытсыз болады. Әл-Фараби 

шын бақытқа жету үшін адам үнемі іздену керек дейді. Сондай-ақ адамның 



474 

 

мінез-құлқы да жақсы болуы керек", - дейді Жақыпбек Алтайұлы "Әл-Фараби 

- өркениет философы" деректі фильмінде. 

Сонымен қатар Әл-Фарабидің "Музыка туралы үлкен трактат" деген 

шығармасы әлемнің көптеген тіліне аударылған. 

    «Қайырымды қала» трактатында әл-Фараби әлеуметтiк әдiлеттiлiк пен 

еркiндiктi орнықтыратын — iзгiлiктi қоғам туралы ой қозғайды. Мұндай 

қоғамды ұлы ойшыл «әрбiр адам екiншi адамның өмiр сүруiне қажеттi үлесiн 

беретiн, бiр-бiрiне көмектесетiн адамдарды бiрiктiру арқылы ғана адам өз 

табиғатына сай жету дәрежесiне ие болатын» қоғам түрiнде елестетедi. 

Халықтың аз қамтамасыз етiлген топтарын мемлекеттiк қолдау туралы бұдан 

мың жылдан астам бұрын айтылған ғұлама идеясы бүгiнгi күнi де мемлекеттiң 

iшкi саясатындағы басты мiндеттердiң бiрiнен саналады. Осындай 

«жетiлдiрiлген қоғамда, әл-Фарабидiң айтуынша бiрбiрiмен қарым-қатынас 

жасау, көмектесу, қолдау, ұжымдасу адамдардың өмiрлiк қажетiне айналады». 

     Адам қоғамындағы ілгері дамудың бәрі де өткен өмірдің нәтижесі. 

Сондықтан тарихқа мойын бұру, ата-бабаның өмір тіршілігін ұмытпау-біздің 

адамгершілік міндетіміз ғана емес, сонымен бірге ілгері дамудың кепілі де. 

Білім алу, өнерге үйрену және өмірді түсіну сияқты ортақ мақсат-адамзатты 

біріктіреді, кез-келген ортада жайлы адамгершілік ахуал қалыптастырады.  

Жалпыадамзаттық құндылықтардың, атап айтқанда белгілі дәстүрлердің, 

жағымды өнегелер, мұралар мен салт-дәстүрлердің сақталуына өзіндік үлес 

қосу да біздің міндетіміз. Сондықтан қазіргі жастар өз елінің көркеюін, ел үшін 

қызмет етуді қаласа, олар алдымен тынбай ғылым, білімді игеруі қажет. 

Сіздерге де қызметтеріңіз ізгі, бақытқа әкелсін. 

Аңдатпа 
      Мақалада есімі дүние жүзіне мәлім болып, ғылыми және мәдени мұралары 

ғасырлар бойы ардақталып, ұрпақтан-ұрпаққа өтіп келе жатқан, мезгілдің 

қатыгез сынынан мүдірмей өткен, тарих перзенттерінің бірі және бірегейі – 

Әбу Насыр Әл-Фарабидің адамзаттың қалыптасуы, жеке тұлғаның 

дамуындағы тәрбиенің алатын орны мен атқаратын ролі туралы пікірлері, 

оқыту, білім беру мәселелері мен нағыз ұстаз жөніндегі көзқарастары 

қарастырылған. Әл-Фараби «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы 

туралы трактат» деген еңбегінде адамның өзін танымақтығы жөнінде 

айтылатын ойлары жүйеленген. Әл-Фарабидің тұлғалық қалыптасуындағы 

рухани құндылықтар, оның кемел туындыларының бірі «Қайырымды қала 

тұрғындарының көзқарастары туралы трактатына», адамдар арасындағы 

қарым қатынас, мемлекет пен қаланы басқару туралы көзқарастарына шолу 

жасалады.  

Аннотация 

      В статье имя известно всему миру, на протяжении веков ардақталып 

научного и культурного наследия, передающиеся из поколения в поколение, 

который, ребятам присудили жестокого прошлого сезона, одного из ярких 

личностей в истории равенство мужчин и женщин " Абу Наср Аль-Фараби 
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становление человечества, роль и место в развитии личности отзывы о 

воспитания, обучения, образования и взглядов по вопросам, предусмотренных 

в уста. Аль-Фараби «о регионах страны действуют взгляды жителей 

Добродетельного города», в котором говорится, что мысли человека в труде-

систематизированный по танымақтығы себя. Аль-Фараби в формировании 

духовных ценностей личности, одна из его зрелых произведений «трактатына 

о взглядах жителей Добродетельного города», отношения между людьми, 

государством и, в частности, о обзор управления городом. 

Түйінді сөздер: ғалым, ғұлама-ойшыл, философия, ағартушы, ұстаз, тәрбие, 

еңбек,  адамгершілік көзқарастар.  
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Әл-Фарабидің тұлғалық қалыптасуындағы рухани құндылықтар 

 

                                                           Раманкулова Гулжан 

                                                        Отырар ауданы, М.Әуезов ат. ЖОМ   

                                                                  «Өзін-өзі тану» пәнінің мұғалімі 

                                                                             
 

       2020 жылы "Әлемнің екінші ұстазы" атанған Әбу Насыр Әл-Фарабидің 

1150 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтілуде. Әбу Насыр Әл-Фараби 

870 жылы Арыс өзенінің Сырға барып құятын сағасындағы Фараб (қазіргі 

Түркістан облысы Отырар ауданы маңайындағы ортағасырлық қала – Фараб 

қаласында дүниеге келді. Ғұлама ойшылдың толық аты-жөні – Әбу-Насыр 

Мұхаммед ибн Мұхаммед Тархан ибн Ұзлағ Әл-Фараби. "Ол әулетті отбасыда 

өмірге келді. Оның әкесі әскери қолбасшы болған. Орта ғасырда Фараб қаласы 

ғылым мен мәдениеттің ордасы еді. Мұнда Александриядан кейінгі әлемдегі 

ең үлкен кітапхана орналасты. Осының арқасында Әл-Фараби ондағы құнды 

қолжазбалар және кітаптармен танысуға мүмкіндік алды. Ғалымның жастық 

шағы осы шаһарда өттіҒалым қалай Әбу Насыр Әл-Фараби атанды. Ғалымның 
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туған жері қазақтың ежелгі қаласы Отырарды арабтар "Барба-Фараб" деп атап 

кеткен. Сондықтан "әлемнің екінші ұстазы" атанған ойшыл Әбу Насыр Әл-

Фараби, яғни Фарабтан шыққан Әбу Насыр атанған. Тарихи деректерде 

Отырар қаласы IX ғасырда тарихи қатынастар мен сауда жолдарының 

торабындағы аса ірі мәдениет орталығы болған. Әбу Насыр бала күнінен 

ғылымға үйір болып өсті. Ғалым алғашында Бұхарада, Самарқанда, одан кейін 

Хамадан, Бағдат, Шам, Каир, Дамаск, Александрия, Мәдина, Мекке 

қалаларында болып, білімін үнемі жетілдірумен болды. "Ол Хамада қаласында 

араб тілін үйренді. Одан кейін 20 жылдай Бағдат қаласында тұрып, антикалық 

философиямен әлемдік мәдениетпен танысты. Жалпы Әл-Фараби бір жерде 

тұрақтамаған. Ол үнемі бір қаладан екінші қалаға саяхат жасап, білімін 

шыңдаған. Ғұлама ойшыл бар өмірін ғылым мен білімге арнады. Біздегі 

мәліметтерге сәйкес, ол 70-ке жуық тілді меңгерген. Сондай-ақ ғұлама ойшыл 

медицина ғылымындарын меңгеруге де бар күшін салады. Ол біраз жыл Бағдат 

шаһарында ғылыми ізденістермен айналысып тұрақтап қалады. Содан кейін 

Шам аймағына қоныс аударып, 950 жылы өмірден өткенше сол өлкеде 

қалады.  "Ол Дамаскіде "Қайырымды қала тұрғындары" атты атақты 

шығармасын жазып бітірді. Шаһар халқы ғалымды қатты құрметтеген. Әл-

Фараби қайтыс болғанда халық оны үлкен құрметпен ақтық сапарға шығарып 

салды. 950 жылы 80 жастағы ғұлама ойшыл Дамаскідегі патшалар мазарында 

жерленді. 

      Әл-Фараби білімге деген құштарлығының арқасында Аристотельден 

кейінгі "екінші ұстаз" атанды. Ол 150-ге жуық философиялық және ғылыми 

трактаттар жазып қалдырды.  

     Ғылыми еңбектерінің ең әйгілісі – "Қайырымды қала тұрғындарының 

көзқарастары жайлы трактат" ("Ізгі қала тұрғындарының көзқарасы"). 

"Ғалым қала басшыларын "қайырымды және надан" деп екіге бөледі. Ол кезде 

қала-мемлекет болған. Оның тұрғындары қай кезде бақытты болады? 

Ғалымның пікірінше, бұл шаһардың әкімдеріне байланысты. Егер әкім білімді, 

әділ, ойы таза болса, барлық қала тұрғыны бақытты болады. Ал қаланың әкімі 

надан болса, өтірік айтса, шаһардың адамдары бақытсыз болады. Әл-Фараби 

шын бақытқа жету үшін адам үнемі іздену керек дейді.. 

Мысалы, Әл-Фараби "білімсіз адамгершілік молаймайды, білімсіз адам 

өзгенің абзал қасиеттерін тани алмайды. Жан-дүниені тәрбиелемей үлкен 

жетістікке жету жоқ. Ғылым мен тәрбие ұштасса ғана рухани салауаттылыққа 

жол ашылмақ. Мінез-құлқын түзей алмаған адамның ақиқат ғылымға қолы 

жетпейді" деп ескертеді. 

       Әл-Фарабидің саяси философиялық көзқарасы көпшілік жағдайда өзінің 

құндылығын сақтады және қазіргі қоғам даму үшін маңыздылығы өте зор. Әл-

Фарабидің бірқатар («Азаматтық саясат», «Мемлекеттік қайраткердің 

афоризмдері», «Қайырымды қала тұрғыдарының көзқарастары», «Бақытқа 

жету жөніндегі кітап», «Бақыт жолдарын көрсету») трактаттары қоғамдық 

өмір туралы оқуға арналған. Араб философиясының атасы атанған әл-Фараби 



477 

 

өзінің саяси философиялық теориясында қайырымды басқаруды сақтау мен 

оны ұйымдастырудың тәсiлдерiн, қала тұрғындарына қайырымдылық пен 

игiлiктiң қалай келетiндiгiн және бұл нәтижеге қандай жолмен жетуге 

болатындығын оқытып үйретедi деп атап көрсеттi. Өзiнiң көзқарастарын ол 

«Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы», «Мемлекеттiк 

билеушiнiң нақыл сөздерi» және «Азаматтық саясат» трактаттарында кеңiрек 

баяндайды. 

       Әбу Насыр әл-Фарабидің «Қайырымды қала тұрғындарының 

көзқарастары жайындағы трактаты» ойшыл дүниетанымының мазмұнды 

арналарының бірі. Трактатта ізгілікті қоғам болмысының негізгі тетіктері мен 

қажетті шарттары туралы жан-жақты талданып, зерделенеді. Мәселен, 

адамның табиғатынан көмекті қажетсініп, қоғам құруға бейілді екенін және 

адам қоғамының түрлері көптігін айтады. Себебі әрбір адамның тіршілік етуі 

мен кемелділікке жетуі үшін қандайда болмасын қауым керек. Фарабидің 

пікірінше, «қайырымды қала» идеал болып табылады. Бұл қайырымды 

билеуші басқарған феодалдық қала. Оған өзінің мақсатына сәйкес әрекет 

ететін басқарушы шешеуніктер мен сол шенеуніктердің мақсатын жүзеге 

асыратын келесі рангілі шенеуніктер көмектеседі, осылайша қоғамның төмен 

қабаттарына дейін. Ол да Аристотель секілді саясатты географиямен 

байланыстырады, бірақ оған құрамында жай ғана табиғи-географиялық 

компонентті емес, сондай-ақ одан өзге аумақтық-территориалды факторды 

қамтитын территориалды аспектті толықтырады. Мысалы, Фарабидің адамзат 

қоғамы – ол тек осы факторлардың бірлескен ықпалы нәтижесінде ғана бола 

алатын «бір өмір сүру орнында көптеген адамдардың бірігуі». Әл-Фарабидің 

«қайырымды қаласында» теңсіздік орын алады, тек рухани ғана емес, дәулет 

теңсіздігі де, себебі, «қайырымды қала» тек өзінің қажеттілігімен шектелген 

еңбек етушілер тұратын «қажеттілік қаласыз» мүмкін емес. Олар қажетін өзара 

көмек арқылы табады және төзімділік пен көну арқылы аман-саулыққа қол 

жеткізеді. Жалпы адам қоғамдастығын философ екі түрге бөліп көрсетеді: 

толық және толық емес. Толық қоғамдастықтың өзін үш түрге бөлген: үлкен 

орташа, кіші. Үлкен қоғамдастық деп ол бүкіл жерді мекендеуші барлық 

адамдардың жалпы қоғамдастығы деп көрсетеді. Ал орташа қоғамдастық 

дегеніміз білгілі бір халық ретіндегі қоғам дейді, кіші қоғамдастық ол белгілі 

бір қала ретінде көрсетілген. Толық емес қоғамдастыққа келер болсақ әл-

Фараби оларды төртке бөліп қарастырған. Олар: квартал, көше, үй және ауыл. 

Соңғысы қала құрамында көрмегенімен ол қалаға қызмет көрсетуші толық 

емес қоғам болып табылады. Жоғары деңгейдегі дамуы мен игілікке адам ең 

бірінші ретте ең кіші дегенде қалада ғана қол жеткізе алады деп көрсеткен. Кез 

келген нәрсеге шын көңіл білдіріп, шынайы таңдау жасап талаптанып жетуге 

болатындықтан кез келген қалада бақытқа қол жеткізуге болады дейді. Әрбір 

тұрғыны бақытқа жету жолында бір-біріне көмектесетін қайырымды қала деп 

түсіндіріледі. Сол сияқты қайырымды қала, қайырымды тұрғындар халық  

болады дейді. 
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       Әл-Фараби трактатында: «Адам толығымен жетілуі үшін ол көптеген 

мәселелерден тәуелді болады. Себебі ол барлық өзіне қажетті нәрселерді 

жалғыз өзі жасай алмайды, әрі қол жеткізе алмайды дейді. Сондықтан адам 

өзінен басқа да адамдардың қоғамдастығында өмір сүруі керек, және сонда 

ғана ол толық жетіліп, бақытқа қол жеткізе алады дейді. Бірақ ол басқа 

адамдарға қатысты да қоғамдастықтың құраушысы болып табылады. 

Осылайша, қоғамдастықтың әрбір мүшесінің іс-әрекеті оның әрбір мүшесіне 

қажетті нәрселердің барлығын тауып береді дейді. Қауым адамдары бір-біріне 

көмек көрсетулері арқылы ғана кемелділікке жетіп, тыныштығын сақтайды 

және үйлесімді өмір сүреді. Бірақ олардың барлығы толық мәнге ие бола 

алмайды және қоғамның да түрлері көп. Ойшыл толық мәнді қоғамды үшке 

бөледі: ұлы, орташа, шағын және оларды барша адамзат баласының 

қоғамдарының тұтас жиынтығы дейді. Игілік пен кемелділік дәрежесіне ең 

бірінші қала жетпек». Бақыт – әл-Фараби этикасының орталық санаты – дербес 

болып саналмайды. Қайырымды қалада бақыт адамдар, мейірімділік, әділдік 

және әдемілілік арқылы жүзеге асырылады.Қала болмысы – адамның 

кемелденген денесі мен оның мүшелері секілді. Дене мүшелері тіршілік ету 

мақсатында бір-біріне көмектесіп отырады және өздерінің қабілеттері мен 

жаратылыстарына қарай бөлінеді. Дәл сол секілді қала бірлестіктері де 

қабілеттеріне байланысты бөлінеді. Данышпан ізгілікті қоғамды қалай билеу 

керек, оның бөлшектері туралы, әділ билеудің әдістері мен билеушінің 

қабілеті, белгісі, негізгі шарттары жайлы пайымдайды. Қала басшылары қала 

бірлестігінің мүшелері болуы үшін тек табиғи қасиеттерімен ғана емес, өнер 

секілді қасиеттерімен де мүшелікке енеді. Ал қала бірлестігінің басшысы 

бойындағы қасиеттерімен өзгелерден кемелді болғандықтан жоғары тұрады 

және мәртебелі. Ол қаланы тәртіпке келтіруші, жол сілтеуші, мұны әл-Фараби 

адам тәніндегі жүрекпен теңестіреді. Әрбір адам өмір сүруі мақсатында «әуел 

бастан-ақ Бірінші Себептің үлгісі мен мақсатына жету үшін жаралған, міне нақ 

осының арқасында олар ең мәртебелі басқыштарға шығып отыр». 

Сондықтанда, қаланың әрбір мүшесі өз қызметтеріне сәйкес қала басшысының 

мақсаттарын көздеулері тиіс.Әл-Фараби «қайырымды қала» деген сау әрі 

ешбір мінсіз адам мінезіне ұқсас дейді. Себебі оның әрбір мүшесі денсаулықта 

сақтау үшін бір-біріне көмектесіп өмір сүреді. Бірақ адам денесіндегі мүшелер 

бір-біріне табиғаты, атқаратын қызметіне байланысты айырмашылық 

жасайтындығы сияқты қала тұрғандары да өздерінің қызметі мен қоғамдағы 

орны бойынша айырмашылық жасайды деген. Қалада бір басшысы болады, ол 

өзіне бір саты төмендегілерден белгілі бір істің атқарылуын талап етеді, ал 

талап етілгендер өз кезегінде өздерінен кейін тұрғандардан талап етеді, 

осылайша ең төменгі талап ете алмайтын сатылардағыларға да жететінің 

көруімізге болады дейді. Әл-Фараби қоғамды тумысынан табиғат берген он екi 

қасиетi бар ақылды, бiлiмдi, сабырлы, рухани билiктi iзгiлiктi билiкпен 

ұштастыратын, адам қасиеттерiн бағалауға қабiлеттi адам басқаруы керек 

дейдi. Қала басшысы кез келген адам бола алмайды. Ондай адам қаланы 
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басқаруы үшін екі шарт орындалуы қажет. Біріншісі ол қаланы басқаруға 

дайын болуы керек. Екіншісі басқаруға мүмкіндіктері мен жағдайы болуы 

керек. Оның өнері де басқалардың өнерінен жоғары болуы керек, ол өнер 

ештеңе үшін қызмет етпейді, не басқалар оны қолданатын өнер түрі де емес 

дейді, ол- оған басқа өнерлердің барлығы бағынатын өнер, ол үшін басқа 

өнерлер қызмет жасайтын өнер болуы керек деп айтқан. Қала басшысы осы 

өнерді біле тұра, өзі ең жетілген, бақытқа жетудің барлық жолдарын білетін 

адам дейді. Басшы қала тұрғындарын бақытқа апаратын ең дұрыс жолға 

сілтеп, оған жеткізетін әрекетке талпындыруы тиіс.Әл-Фараби қайырымды 

қала басшысында алты түрлi қасиет болу керек деп есептейдi. Олар: даналық, 

асқан пайымдымдылық, сенiмдiлiк, ойлау қабiлетiнiң жоғары болуы, соғыс 

өнерiн жетiк бiлуi, денсаулығының мықты болуы. «Осының бәрiн өз бойында 

ұштастыратын адам барлық уақытта кiмге елiктеу керек екенiн, кiмнiң айтқан 

сөзi мен ақылына құлақ қою керек екенiн көрсететiн үлгi болады.Мұндай адам 

мемлекеттi өзiнiң қалауынша басқара алады». 

      Сонымен Әл-Фараби осы трактатында қазіргі біз сүріп жатқан өмірге 

керекті құндылықтардың барлығын бізге осы трактаты арқылы жеткізуге 

тырысқанын айтқым келеді.Ал ұстаз өз кезегінде халқымыздың рухани - 

интеллектуалды мұраларын, мәдени құндылықтарды жаңғыртып, тәрбиеге 

ұлттық сипат беруге ұмтылуы тиіс. Нағыз ұстаз бейнесін Әбунасыр Әл-

Фараби сөзімен түйіндесек: «Ұстаздық мінез-құлық нормасы мынадай болуға 

тиіс: ол тым қатал болмауға да тиіс, тым ырыққа да жығыла бермеуі керек, 

өйткені тым қаталдық шәкіртті өз ұстазына қарсы қояды, ал тым ырыққа көне 

беру ұстаздың қадірін кетіреді, оның берген сабағы мен ғылымына шәкірті 

селқос қарайтын болады. Ұстаз тарапынан барынша ынталылық пен 

табандылық қажет. Өйткені бұлар, жұрт айтқандай, тамшымен тас тесетін 

бейнебір су тәрізді». 

      Рухани мұраға сүйенбеген елдің жұлдызы жанбайды демекші, заман 

ағымы талап етіп отырған ата-бабаларымыздан қалған әдеби мұраларымызды, 

халқымыздың өсиетін, өнегесін дәріптеп, дәстүрін, таңғажайып тапқырлығын, 

олардан қалған ескірмейтін көне сөздерді, мақалдар мен мәтелдерді бүгінгі 

ұрпаққа үлгі-өнеге болатындай, келер ұрпаққа тәлім-тәрбие беретіндей 

ғасырлар қойнауынан сыр шерткен асыл мұраларымызды білім беруде тиімді 

қолдану – «Өзін-өзі тану» пәнінің басты міндеті болмақ. 

                                                   Аннотация 

       Әл-Фарабидің тұлғалық қалыптасуындағы рухани құндылықтар, Оның 

кемел туындыларының бірі «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары 

туралы трактатына», адамдар арасындағы қарым қатынас, мемлекет пен 

қаланы басқару туралы көзқарастарына шолу жасалады.  

Әлемнің екінші ұстазы атанған  бабамыз Әбу Насыр Әл-Фараби «Адамға  әуелі 

білім емес, тәрбие керек, тәрбиесіз білім адамзаттың қас жауы» деген екен. 

Әрбір адам білім нәріне сусындамас бұрын тәлім-тәрбиеден өтеді. Ұстаздың 
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ұлағаты шәкіртіне білім нұрын төкпей тұрып санасына сан қырлы сәуле құюы 

да баба сөзінің салмағы болар . 

     Қорытындылай келе «Өзін-өзі тану» сабақтарында баланың адамгершілік 

сезімдері,  өзара қарым-қатынас туралы түсініктері кеңейеді. Балалар 

үлкендермен  қарым-қатынас жасау мәдениетіне қол жеткізеді, адамгершілік 

құндылықтар мен адами қасиеттердің мәнін терең түсінеді. 

    Рухани мұраға сүйенбеген елдің жұлдызы жанбайды демекші, заман ағымы 

талап етіп отырған Әл-Фараби бабамыздан қалған әдеби мұраларымызды, 

дәйексөздерін ,өнегесін дәріптеп,  бүгінгі ұрпаққа үлгі-өнеге болатындай, 

келер ұрпаққа тәлім-тәрбие беретіндей ғасырлар қойнауынан сыр шерткен 

асыл мұраларымызды білім беруде тиімді қолдану – «Өзін-өзі тану» пәнінің 

басты міндеті болмақ. 

Түйінді сөздер: рухани философиялық, адамгершілік көзқарастар,  

қайырымды адамдардың қоғамы. 
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Қазақ даласы ойшылы  Әбу Насыр Әл–Фарабидің 

рухани адамгершілік идеялары 

   

                                                     Байыршаева Гүлзипа 

                                                     Шардара ауданы, «Жаушықұм» м/л 

                                                   «Өзін-өзі тану» мұғалімі 
 

       Шығыстың ғұлама ойшылы Әбу Насыр Әл-Фараби 870 жылы бүгінде 

Отырар аталатын, Арыс өзенінің Сырға барып құятын сағасындағы Фараб 

қаласында дүниеге келді (қазіргі Оңтүстік Қазақстан облысындағы Отырар 

қаласының маңайындағы ортағасырлық қала). Фарабидің толық аты-жөні 

Әбу-Насыр Мұхаммед Иби Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан Әл-Фараби. Әл-

Фараби түрік тайпасының дәулетті бір ортасынан шыққаны бізге мәлім, бұған 

дәлел оның толық аты жөнінде "Тархан" деген атаудың болуы. Туған жері 

қазақтың ежелгі қаласы Отырарды арабтар Барба-Фараб деп атап кеткен, 

осыдан барып ол Әбу Насыр әл-Фараби, яғни Фарабтан шыққан Әбу Насыр 

атанған. Сол тұста өмір сүргендердің қалдырған жазбаларына қарағанда, 
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Отырар қаласы IX ғасырда тарихи қатынастар мен сауда жолдарының 

торабындағы аса ірі мәдениет орталығы болған.  Жоғарыда айтып 

өткеніміздей адамзат дүниесіне, халыққа, ұлтына және оның дүниелеріне ақыл 

парасаты мен білімі арқылы қызмет ете білген адам зиялы адам. Шынайы 

(дәстүрлі) діннің өзі адамзаттан зиялылықты талап етеді. Ұлттық мүдде, халық 

игілігі жолында жүрген адам көкірегі ояу, мінезі дұрыс, шыдамды, қайратты, 

батыл болуы қажет. Нағыз зиялы адам өзін ұлтының қызметшісі санайды. 

Кемеңгер бабаларымыз айтып кеткендей, ұрпақтың қашанда өзін, өмірін қор 

қылатын нәрселерден аулақ болғаны жөн. Адамның шынайы, әрі дұрыс білімі 

оның танымын сақтап тұрады. Егерде надандық болса, қоғамдағы барлық 

кемшілік сауатсыздықтан, әділетсіздіктен, әдепсіздіктен шығар болса ұрпақ 

өзінің, мемлекетінің болашағына қажетті көптеген мүмкіндіктерден қолы үзуі 

мүмкін. Қашанда адамның дініне, діліне күш беретін білім, көркем мінез.    

«Қайырымды қала тұрғындарын алатын болсақ, - деген Әл-Фараби, - ата-

бабаларының көзқарастарына сәйкес олардың бойында қалыптасқан рухани 

жағдай олардың жандарын матерядан азат етеді» [2. 170 б]. Адам өзін 

қоршаған ортамен, табиғатпен, қоғаммен интеллектуалдық байланыста болуы 

тиіс. Интеллектуалдық байланыстың биік көрінісі парасаттылық. Ата 

бабаларымыз ата мекенменен парасатты негізде байланысу нәтжесінде 

мәдениетті, ұрпақтың мүддесіне қызмет ететін тарихты 

қалыптастырған.Фараби «Еңбек ету, саналы болу, адамгершілік, ізгілік, 

ақылдылық табиғаттан туындауы қажет» деген ғылыми тұжырым жасады. 

Фараби адамды табиғат, адам, жер бетіндегі тірі организмдер дамуының ең 

жоғарғы сатысына көтерілген, еңбек құралдарын жасап, оларды өз қажетіне 

жарата білген, түсінікті сөз сөйлей білетін саналы ортаның мүшесі дейді. Адам 

туралы материалистік бағытты ұстанған Фараби адам еңбек ету нәтижесінде 

жоғары сатыға көтерілетінін алға тартады.  

Фарабидің пікірінше, оқу, тәрбие, білім алу, еңбек ету, ғылым адамы болу 

адамгершілік және еңбек тәрбиесіне тығыз байланысты. Фараби ең алғаш 

еңбекті, таза еңбекті, адал еңбекті тәрбиенің алғы шарты етіп алды. «Тәрбиені 

неден бастау керек», «Философияны үйрету үшін алдын-ала не білу керек» 

еңбектерінде ғылымды, оқу-ағартуды меңгеру, білім тәрбие алу, еңбекке 

үйрену, философияны меңгеру тәрбие әдістеріне байланысты екенін ғылыми 

тұрғыда дәлелдейді. Осы негізде ол оқыту мен тәрбиелеудің мақсаттарын 

жеке-жеке анықтайды. «Ғылымдар тізбесі», «Ғылымдардың шығуы» 

еңбектерінде ғылымдарды үйрену, реттерін белгілейді және тәрбиенің, оның 

ішінде еңбек тәрбиесінің тарихи тағылымын, үлгісін, болашақ ұрпаққа өнеге, 

тәлім етіп қалдырады. Әл-Фараби творчествосында көрнекті орын 

алатын мәселенің бірі - тәрбие мәселесі. Тәрбиеге анықгама бере келіп, ол: 

"Тәрбиелеу дегеніміз - халықтардың бойына білімге негізделгенн этикалық 

ізгіліктер мен өнерлерді дарыту әдісі деген сөз... тәрбиелеу кезінде халықгар 

мен қала түрғындарына білімге негізделген қасиеттерден туатын іс-әрекет 

жасау дағдысы сіңіріледі, олар осындай іс-әрекетке жігерлендіріледі, 
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осы әрекетті жасау тілегі қоздырылады, осы қасиеттер және 

бұлармен байланысты әрекеттер адамдардың жан-дүниесін баурап алатыңдай 

және адамдарды осыған жан-тәнімен құштар ететіндей болуы көзделеді" деп 

жазды. Тәрбие мәселесін Әл-Фараби осындай кең мағынада түсіне отырып, 

тәрбиенің жалпы халықтар мен қала тұрғындарының өмірінде алатын, 

атқаратын орнын жоғары бағалайды. Дұрыс тәрбие берілмеген халықтар мен 

қала түрғындары "надан" халықтар немесе қала тұрғындары (қоғам өкілдері 

дегені) деп аталып, ондай қалалардың түрлері, адамдарыңда кездесетін нашар 

мінез-құлық, іс-әрекеттер сипатталады. Әл-Фараби бұл жерде адам бойына 

этикалық ізгіліктерді білім, тәрбие арқылы дарыту, сол арқылы адамның 

игі әрекеттерге талпынуы, ол әрекеттерді жан-тәнімен ұнатуы туралы айтып 

отыр.   Этикалық ізгіліктерді адам бойына дарытуда Әл-Фараби тәрбиелеудің 

екі түрлі әдісін атап көрсетеді: бірінші - иландырғыш нақыл сөз, сезімге әсер 

еткіш нақыл сөздер әдісі; бұл әдіс арқылы адамдарды өз еркімен игілікті істер 

жасауғажігерлендіруге болады; екіншісі - өз еркімен, өз қалауы 

бойынша жөнге келмейтін жөне сөзге құлақ аспайтын 

"бүлікші, сенімсіз", ересек адамдарға қолданылатын күштеу әдісі. Осы 

әдістердің ішінде Әл-Фараби иландыру немесе ерікті түрде тәрбиелеу әдісін 

жоғары бағалайды. Адам сезіміне ерекше әсер ететін, оның жан-күйін баурап 

алатын этикалық нақыл сөздермен адамды дүрыс бағытқа, игілікті мінез-

құлыққа тәрбиелеуге болады. Тәрбиенің нәтижесінде адам бойында 

пайда болған ізгілікті қасиеттерді, мінез-құлықты тұрақты күйге айналдыру 

үшін дағды кажет. "...Жаратылысынан біткен бейімділік, - деп жазады Фараби 

- қайырымдылық әрекеттерге бағытталса, және бұл әрекеттер кайталана келе 

адам жаныңда сол әрекеттердің өзін тудыратын күйді тудыратындай дәрежеде 

әдет турінде нығайып, бекісе, әрекетпен орныккдн бүл күй қайырымдылық 

деп саналады" (ө.о.т. 181-бет). Бүл мәселеде Әл-Фараби ақыл-парасат пен 

тәрбиенің ролі туралы айта келіп, тәрбиесіз дағды, дағдысыз 

тәрбие болмайтынын ескертеді. Тәрбиесіз дағды болмайды дейтін 

себебі, мысалы, жас нәрестені алғашқы күннен бастап-ақ ізгілікті Әл-

Фарабидің, Абайдың, Жүсіпбек Аймауытовтың айтып отырғаны адамды, сол 

арқылы мемлекетті, ұрпақты, ұлтты сақтайтын кемел білім. Адамзаттық 

болмыстың мәні оның бойындағы ізгілігімен көрінсе, ізгілікті қоғамның кілті 

ұрпаққа таза дін, кемел білім, дұрыс ілім арқылы табысталмақ. Заманыңда 

білім мен ғылым бола тұрып оны дұрыс иелене алмасаң, мемлекетіңе білімің 

мен ғылымың арқылы көмектесе алмасаң ілгерілеу болмайды. Әлеуметтік 

ортадағы даму, адам болмысының өрісіндегі рухани дамудан басталады. 

Рухани дамудың негізінде дұрыс таным, тарих, отан, келер ұрпақ алдындағы 

жауапкершілік тұр.  Жоғарыда айтып өткеніміздей адамзат дүниесіне, 

халыққа, ұлтына және оның дүниелеріне ақыл парасаты мен білімі арқылы 

қызмет ете білген адам зиялы адам. Шынайы (дәстүрлі) діннің өзі адамзаттан 

зиялылықты талап етеді. Ұлттық мүдде, халық игілігі жолында жүрген адам 

көкірегі ояу, мінезі дұрыс, шыдамды, қайратты, батыл болуы қажет. Нағыз 
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зиялы адам өзін ұлтының қызметшісі санайды. Кемеңгер бабаларымыз айтып 

кеткендей, ұрпақтың қашанда өзін, өмірін қор қылатын нәрселерден аулақ 

болғаны жөн. Әл-Фарабидің айтуы бойынша, адамды табиғатынан адамға жау 

деп ұғу да қате.  Қайырымдылық адамның табиғатында бар нәрсе. Адам 

баласынан рухани өмірдің шегі қайырымдылықты, ізгілікті талап етеді. Бұны 

ХХ ғасырдың басында өмір сүрген батыс ғалымдары «шекаралық жағдай» деп 

түсіндірген. Қазақ философиясында «жалған дүние» деген ұғым бар. Бұның 

мағынасы адам өмірінің мәні де, сәні де жиған дүниесімен емес, ұрпаққа, елге 

жасаған ісімен өлшенеді дегенді білдіреді. Сол сияқты Әл-Фараби 

философиясында зерделенген қайырымдылық, ізгілік мәселелері адамзат 

баласына ортақ, оның табиғатының мәнін ашатын, адамның тұлғалық 

қасиеттерін тарих қатпарынан аршып алатын құндылық. Адамды қадірлейтін, 

өзінің төл құндылықтарын дәріптейтін, сақтай алатын, кейінгі ұрпаққа дінді, 

адамды, табиғатты құрметтеуді үйрете білетін, құндылықтарын табыстай 

алатын ел ғана қайырымды мемлекетті құра алады. Мемлекеттің 

қайырымдылығы адамының рухани байлығында, барлық қоғамдық сана 

түрлерін (дін, білім, тарих, мәдениет, өнер, ғылым, заң және т.б.) сақтай алған, 

оның қызметін ұқыпты пайдалана білген  қоғам өзінің өкілі жеке адамның 

бойындағы қайырымдылықты оята біледі, адамының кісілігі арқылы 

мемлекетті қайырымды мемлекет (қала) деңгейіне шығарады. Әл-Фараби 

былай деген: «Діни сенімдері кейбір ескі теріс көзқарастарға негізделген 

реттерде қала надан немесе адасқан қала болып шығады» [2. 178 б]. 

Шыныменде қоғамдық ортадан оқшауланбайтын, білімі, сенімі, көзқарасы 

арқылы өгейленбейтін, мемлекетінің болашағын өз болашағымен ұштастыра 

білген елінің өмірін, дінін, тарихы мен дәстүрін, құндылықтарын сақтаудағы 

ата бабасының, яғни елдің тәжірибесін құрметтеп, рухани өміріне, 

болашағына пайдалана білетін адам қайырымды адам, қазіргі сөзбен айтқанда 

заманынан қалмайтын өркениетті адам. Фараби туындыларының оның ішінде 

еңбек пен еңбек тәрбиесі, адамгершілік, игілік туралы тағылымдарының 

маңызы әлі күнге дейін өз маңызын жойған жоқ. Қайта оны тағылымдарының 

мазмұны қазіргі тәуелсіз Қазақстан жағдайында қайта түлеп, заман талабына 

сай жаңа көрініс алуда. Ол жаңа теориялық мазмұн алары хақ. 

Әл Фарабидің ілімі Шығыс халықтарының, оның ішінде қазақ халқының 

педагогикалық ой-пікірінің дамуында революциялық төңкеріс  болып 

есептелді. Демек, ол Шығыс халықтарының салт-санасының, әдет-ғұрпының 

ағартушылық тәлім-тәрбиелік, ой-пікірінің, ғұламалық тағылымының 

дамуында жаңа кезең ашып, халықтық педагогиканың  негізін қалауы дейміз. 

Түйін. 

          Қорытындылай келе Әл-Фарабидің еңбектері күні бүгінге дейін өз мән-

маңызын жоғалтқан жоқ. Әл-Фарабидің мемлекет, ел басқару жөніндегі 

тұжырымдары, әлеуметтік-этикалық саяси көзқарастары бүгінгі қоғам үшін де 

айрықша маңызды. Оның еңбектері еуропалық Ренессанстың өрлеуіне үлкен 
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ықпал етті. Фараби Шығыс пен Батыстың ғылымы мен ежелгі мәдениетін 

табыстыруда зор рөл атқарды. Орта ғасырдағы шығыс философы Әл-Фараби: 

«Бақыт – әр адамның көздейтін мақсаты, үлкен игілік. Адамда сол мақсатқа 

жетуге мүмкіндік беретін үш түрлі тамаша табиғи қабілет болады, ол: ерекше 

жасалған дене құрылысы, жан құмарлықтары, ой-парасаты»,– деген. Әл-

Фараби адамның жан дүниесін жетілдіру мәселесін философиялық тұрғыдан 

зор білгірлікпен жан-жақты да терең зерттеп, талдау жасайды. Ал қайта өрлеу 

(ренессанс) дәуірінде адам өзін-өзі билеу еркі, мақсаты бар тіршілік иесі 

ретінде қабылданды.  

Аннотация 

     Средневековый восточный философ Аль-Фараби сказал: «Счастье это 

великое благословение для всех. У человека три замечательны природные 

способности, которые позволяют ему достичь этой цели. Это:специально 

разработанная структура тела, страсть интеллект». 
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Әл-Фараби-шығыстың ұлы ойшылы 

 

Данабаева Ботакөз 

Шардара ауданы, Қ.Аманжолов ЖОМ 

 «Өзін –өзі тану»  пәнінің  мұғалімі 
 

«Бақыттың мәні — 

парасаттылықта, әркімнің өз 

алдында игілікті мақсат қоя 

білуінде... адамның өз мінез-құлқын 

, іс-әрекетін ерікті түрде өзгертіп, 

игілікке бағаттап  отыруында» 

                                                                                             Әбу Насыр әл-Фараби 
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      Қасиетті қазақ даласы талай ұлы ғұламаларды дүниеге алып келді. 

Қазақ топырағынын көкірегі ояу, көзі ашық, ойшыл азаматтары бүкіл шығыс 

араб-парсы мәдениетін меңгеріп, өз шығармаларын көпке ортақ тілде жаза 

біліп, кейінгі ұрпақтарына мұра етіп қалдыра білді. Олардың ішінде аты 

әлемге жайылғандары да аз емес. Солардың бірі — бәрімізге танымал ұлы 

жерлесіміз Әбу Насыр әл-Фараби. 

Әл-Фараби түрік тайпасының дәулетті бір ортасынан шыққаны бізге 

мәлім, бұған дәлел оның толық аты жөнінде “Тархан” деген атаудың болуы. 

Әл-Фараби 870 жылы Сыр бойындағы Арыс өзені Сырға барып құятын 

өңірдегі, Фараб қаласында дүниеге келді. Фарабидің то-лық аты-жөні Әбу-

Насыр Мұхаммед Иби Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан Әл-Фараби, яғни әкесі 

Ұзлағ, арғы атасы Тархан. Туған жері қазақтың ежелгі қаласы Отырарды 

арабтар Барба-Фараб деп атап кеткен, осыдан барып ол Әбунасыр Фараби, 

яғни Фарабтан шыққан Әбунасыр атанған. Бұл қаланың орны қазіргі Шәуілдір 

ауданы, Шымкент облысының территориясында. Сол түста өмір сүргендердің 

қалдырған нұсқаларына карағанда, Отырар қаласы IX ғасырда тарихи 

қатынастар мен сауда жолдарының торабындағы аса ірі мәдениет орталығы 

болған. А. Н. Бернштам, шекарадағы аса манызды мекен және керуен 

жолдарының торабы болған Отырарға орта ғасыр авторларының көп назар 

аударғанын атап көрсетеді. Географиялық көрінісі түрліше бұл өнір суармалы 

егіншілікпен айналысуға да қолайлы болған. 

 А. Н. Берштамның айтуынша, Отырар қаласы орналасқан аса құнарлы 

алқапта қазақ халқының арғы ата-бабалары, қырдағы көшпенділер мен қала 

тұрғындары жиі карым-катынас, тығыз байланыс жасап отырған деп пікір 

қорыту әбден орынды. 

Кеңінен мәлім екі дерек бар: 1218 жылм монғолдар қаланы қиратты, бұл 

“Отырар апаты” деп аталды; онаң соң 1405 жылғы ақпанда мұнда Әмір Темір 

қайтыс болды. Отырар жайында біздің қолымызда Ибн Хаукальдың, Абул 

Фиданың, қытай деректемелерінің мәліметтері бар. Отырар жөнінде 

Птоломейде де айтылған. Отырардағы кітапхана, ел ауыздағы аңызға 

қарағанда, кітабының- саны жағынан атақты Александрия кітапханасынан 

кейінгі екінші орында болған. 

Бірақ Отырар Қазақстан территориясындағы бірден бір мәдени орталық 

емес-ті. Зерттеушілердің кажырлы еңбегі арқасында республиканың 

археологиялық картасында басқа да мәдени орталықтар (Тараз, Сығанак, 

Түркістан, Мерке, Исфиджаб және басқа қалалар) болғаны көрсетілген. 

Сондықтан, біз осы территорияны мекендеген тайпалардың сонау арғы 

заманда қалыптасқан өскелең өнері, қол өнері, ғылымы, түркі тілдес жазуы 

болған деп қазір батыл айта аламыз. 

      Осы жазба әдебиеттің пайда болған кезін, ол біздік заманымыздан 300—

400 жыл немесе одак да көп бұрын қалыптасты ма деген мәселені келешекте 

тарихшылар мен тіл мамандарының анықтауына тура келеді. Міне, сондықтан 

да, қазақ топырагынан шыққан ғалымдар Әбу-Насыр әл-Фараби, Исхақ әл-
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Отрари, Исмаил әл-Шаухари, Жемал әл-Түркістани, әл-Сығнақи, әл-Қыпшақи, 

Қадырғали Жалаири және басқалар жазған еңбектердің белгілі бір мәдени 

негізде дүниеге келуі әбден табиғи нәрсе. Осынау санлақтардың ішінде жалпы 

әлемге әйгілі алып тұлға ретінде көзге көрінетін әл-Фарабидің орны ерекше. 

Егер Қазақстан, Орта Азия және Таяу Шығыс елдерін сипаттайтын 

әлеуметтік, этникалық және мәдени процестердің барлық айқыш-ұйқыш қиын 

өрнектерінің бетінде әл-Фарабидің саяхат сапарлары картасының суретін 

“жапсырсақ”, осының өзі IX—X ғасырлардағы мәдени байланыстардың 

мүмкін жолдарын тамаша етіп көрсеткен болар еді. Мүмкін, осының өзі, араб 

халифатының ішінде шетке тарту әрекеттеріне және оның іс жүзінде күйреуіне 

байланысты, сол заманда Оңтүстік Қазақстан “Мұсылман дүниесі” деп 

аталатын дүниенің мәдени-саяси өмірінің көшіп келіп отырған 

орталықтарының біріне айналғанын көрсеткен болар еді. Бұрынғы 

орталықтар, өзінің бір замандағы саяси маңызынан айырылса да, мәдениет 

ошақтары ретінде сақталғанын көрген болар едік. Біз егінші және мал бағушы 

тайпалардың, түріктік және ирандық этникалық компоненттердің 

байланыстарын, үрліше діндерді ұстайтын тайпалар мен халықтардың қоян 

қолтық тығыз “өмір сүргенін” және т. б. көрген болар едік. Мұсылмандардың 

орта ғасыр тұсында бөтен діндегілерге төзімділікпен қарағандығына қайран 

қаласың. Мұның бәрі сол замандағы Шығыста Екінші ұстаз аталынып кеткен 

әл-Фарабидің философиялық көзқарастарынан көрінеді. 

Ұлы отырарлықтардың өмір кешкен заманын көз алдына келтірерліктей 

тарихи мәліметтердің толық болмауы, оның өмірбаяны жөніндегі деректердің 

аздығы ғалымды асыра дәріптеуге, болмаған нәрсені оның есіміне жапсыруға 

құқ бермейді. Мұндайлардың өзі ғылымға жат нәрсе және оның есімін тануға 

зиянын тигізеді. Сол сияқты әл-Фараби өмірі мен шығармашылығына 

тереңдеп енбейінше, оны шындап білмейінше, азды-көпті үйреншікті өрнекке 

айналып кеткен рыцарлық өмір элементтері есебінен әл-Фарабидің бейнесін 

жасау әрекеті ғылымға жат әрекет болып табылады және оның танымдық-

эстетикалық тұрғыдан берері аз болып шығады. Әрине, сөз зергерінің өз 

ойынан қосып бейнелеуге хақысы бар. Бірақ мұның өзі шындыққа жақын 

қоспа болуы керек, дәл сол кезде мұңдай жағдай болмаса да, сол дәуір 

шыңдығына жанасатын қоспа болуы тиіс. Ұлы адамдар жөніндегі мұндай 

шығармаларды дүние жүзілік әдебиет берді. Бұл орайда Бертольд Брехтың 

“Галилейін” атасақ та жетіп жатыр. Мұндағы ғалым тағдыры философиялық 

жалпылау дәрежесіне шарықтап көтеріледі; сол арқылы актуальданып, қазіргі 

заманмен әбден үндесіп жатады. Егер өзімізге жақынырақ мысал келтірсек, 

Әуезовтың “Абайы” өз халқына зор әсер еткен жеке адам туралы қалай 

жазудың тамаша үлгісін көрсетеді. Зерттеу, тағы да зерттеу — тарихи 

тақырыпты бейнелеуде жазушы мен суретшін шығармашылық табыстарға 

жеткізетін негіз, міне, осы. 

Әл-Фарабиге қайта орала отырып, мынаны ескерткен жон: сырттай әсер 

ету емес, іштен серпіліп шығатын ой күшіне, идеялар драмасына баса назар 
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аудару керек. Әл-Фарабидің сарай төңірегіндегі тынышсыз өмірден аулақ 

болғанды ұнатып, өзіне тамаша лауазымдар ұсынып жатса да, күніне бір 

дирхемге қанағат тұтып, қарапайым ғана өмір сүрді, өйткені, осы жағдай оны, 

алаңсыз жұмыс істеуіне мүмкіншілік берді. Демек, рыцарлық-романтикалық 

әшекейлер шындыққа қайшы келеді. Нақ осы сияқты, әл-Фарабиді қазақ етіп 

көрсетуге тырысу да жасанды әрекет болады. Ол заманда ұлт болып бірігу 

процесі аяқталудан әлі тіпті алыс еді. 

Фактілер негізіне сүйене отырып, әл-Фараби кейін қазақ халқының құрамына 

қосылған түркі тайпасынан ‘шыққан және ол Шығыс халықтарынын 

мәдениетіне жақын қатынасы бар қайраткер болды дей аламыз. 

Тәжіктердің, өзбектердің, қазақтардың, түрікмендердің, қырғыздардың, 

ұйғырлардың мәдениеті, дәстүрі және тұрмысы өте ерте заманнан бері ортақ 

болуына байланысты, олар ерекше бірыңғай мәдени аймаққа жатқан. Атап 

айтқанда, көшпелі мал шаруашылығын жүргізудің бұл екі түрі тіпті таза 

күйінде бола бермеген. Оңтүстік Қазақстандағы қалалар көшпелі және 

отырықшы халықтарды байланыстырушы буындар болып келген. 

Оңтүстік Қазақстан мен Жетісудың орта ғасырлық қалаларының және 

мекенді жерлерінің қалдықтарын археологиялық жағынан зерттеулер орта 

ғасырлықтың алғашқы дәуірінен бастап (VI—VII ғ.) Оңтүстік Қазақстанның 

қалалары мен Орта Азия қалаларының экономикалық және мәдени жағынан 

біріне-бірі өзара әсер етіп отырғандығын көрсетеді. Бұған, әсіресе, сауда 

қатынасы қолайлы жағдай жасаған. Батыс пен Шығысты жалғастырған ұлы 

Жібек жолын, Мервті, Самарқанды, Бұқара мен Чачты, Таразбен, 

Исфиджабпен және Отырармен байланыстырған керуен жолдар мен жалғыз 

аяқ жолдарды атап көрсетуге болады. Бұл кездерде архитектура, қол өнерінде 

бәріне ортақ канондар қалыптасады. Бірақ олардың бір-бірімен ұқсастығына 

қарамастан, әрбір аймақта өзіне ғана тән ерекше мәдени дәстүрлері 

қалыптасқан. Бұған айғақтың бірі — Айша Бибі мазары. Дала елі мен 

отырықшы халықтың егіншілік пен көшпелі шаруашылықтың ұштасқан 

жеріне, сол замандағы аса маңызды сауда жолдарының тоғысқан жеріне осы 

сынды кесек тұлғаны шығаруы тегін емес. Әрине, әл-Фараби туған қаласының 

дәстүрлерінен әлдеқайда кең келемді дәстүрлерді бойына сіңірді. Өйтпейінше, 

оның есімі дүние жүзі мәдениеті пантеонына жазылмас еді. Оның қызметі 

өзінің сыртқы бейнесі жағынан араби тілдес деп аталатын мәдениеттің аймағы 

шеңберінде кең өріс алды. 

       Мәдениеттің кейінгі дамуына, соның ішінде, Шығыс, Орта Азия, 

Қазақстан, Кавказ халықтарының мәдениетіне әл-Фарабидің жасаған ықпалы 

әр тарапты болды және ұзақ уақытқа созылды. Барлық этникалык топтардың, 

соның ішінде, түркі тектілер өкілдерінің “мұсылман” Шығысының мәдени 

өміріне белсенді түрде қатысуы әдеби тілді халықтық негізде дамыту 

әрекеттеріне қолайлы жағдай туғызды. Түркі тілінде Махмуд Қашқаридің 

және Жүсіп Баласағұнның шығармаларынан тамаша энциклопедист-ғалым әл-
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Фарабидің рационалистік және гуманистік идеяларының іздері айқын 

көрінеді. 

          Бақыт дегеніміз — ол абсолюттік игілік. Фарабидің айтуынша, адамдар 

көп нәрселерді өзінің өмірінің мақсаты мен негізі деп ойлайды. Олар — өзіне 

ұнайтын, керекті нәрселер, мысалы: ақша, атақ, тағы басқалары. Адам 

бақытты ешбір жағдайда басқа күш арқылы емес, тек теориялық ақыл парасат 

күші арқылы ғана пайымдайды. Бақытты дұрыс түсінетін адамдар — 

данышпан адамдар. 

Фарабидің қолжазбалары дүниежүзінің көп кітапханаларына тарап кеткен 

және сол жерлерде сақтаулы тұр. Сол сияқты көптеген ғалымдар Фарабидің 

асыл мұраларын зерттеп, оқып үйренуде. Фарабидің көп шығармаларын қазақ 

және орыс тілдерінде басып шығаруда жергілікті ғалымдарымыз да, өз 

үлестерін қосуда. 

1975 жылы Мәскеу және Бағдад шаһарында халықаралық аренада Абу 

Насыр әл-Фарабидің туғанына 1100-жылдық мерейлі тойы атап өтілді. 

Республикадағы Қазақ Мемлекеттік Университетіне, Шымкент шаһарындағы 

Мәдениет институтына әл-Фараби есімі беріліп отыр. 1991 жылы Қазақ 

Мемлекеттік Педагогикалық Университетінің ректоры профессор Т. С. 

Садықовтың қолдау ынтасымен тұңғыш рет Алматы, Шымкент шаһарларында 

Қазақ-Американ мәдени практикумы аясында Фараби мұрасынан алған 

Фараби оқуы болып өтті. Мұнда рухани мұраларымыздың, мәдениетіміздің 

өзара әсері, байланыстары мәселелері талқыланды. 

Әдебиетпен ауызша шығармалардан баска Қазақстанда ғылыми білімнің 

дамуы да кең тараған. Астрономия, география және басқа да жаратылыстану 

ғылымдары туралы көшпенділердің білімі орта ғасырларда ғылыми 

тракататтар түрінде кең тараған. Өкіншке орай соның көп бөлігі бізге дейін 

жеткен жоқ. Бізге Қазақстаннан шыққан көптеген есімдер белгілі, бірақ 

солардың ішінде Абу Насыр ибн Мухамед Тархан ибн Узлаг Аль-Фараби 870 

жылы Отрар қаласында қыпшақтың әскери қолбасшысының жанұясында 

туылған. Абу Насыр бала күнінен ғылымға үйір болып өсті, оның бақытына 

қарай сол заманда Отырарда аса бай кітапхана бар еді. Аль Фараби парсы, грек 

тілдерін үйеренді, осы тілде ғылыми трактаттар оқиды. Кәмелеттік жасқа 

толған соң ол, оқуын жалғастыру үшін жетекші ғылыми орталықтарға барады. 

Осы мақсатпен Шаш (Ташкент), Самаркантта, Исфаханда,, Хамадан және тағы 

басқа көптеген қалаларда болады. Сол замандағы ғылым ммен мәдениеттің 

дамғын орталықтарының бірі Халифат астанасы багдарт қаласында ұзақырақ 

болады. Осы жерде өз білімін толык жетілдіреді және көптеген көрнекті 

ғалымдармен танысып, олардың арасында жетекші орынға ие болады. Бірақ 

бұл жағдай діни-ғалымдардың көре алмаушылығын туғызып, олармен 

көзқарасы жараспаған Аль Фараби Багадатты тастап Хорасанға кетуге мәжбүр 

болады. Өмірінің ақырғы күндерін Аллепо және Дамаскіде өткізді. 

Аль-Фараби энциклопедисть ғалым ретінде ғылымның барлық саласына 

елеулі еңбек сіңірді.Ол барлық ғылымды теориялық (логика, жаратылыстану, 
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математика) жіне практикалық (этика, саясат) деп екіге бөледі. Оның қолынан 

музыка теориясы, физика, заң, әлеумет, астрономия, медицина, логика, 

философия ғылымдарына арналған көптеген трактаттар шықты. Аристотель 

оқуыларын дамыта және жалғастыра отырып Аль Фараби көзі тірісінде ақ 

“Екінші ұстаз” (Аристотелден кейінгі) деген атақ алады. Арабияның орта 

ғасырдағы ғылымы осы Аль Фарабидің еңбектері негізінде қалыптасады және 

оның ықпалымен Ибн Рушид, Ибн Сина, Омар Хаям, Роджер Бекон, Леонардо 

да Винчи және көптеген ғұламалардың көзқарастары қалыптасқан. 

Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мухаммед Фараби ерте орта ғасырдағы ұлы 

ғұламалардың бірі болып табылады. Ол көпжақты оқымысты-энциклопедисть 

және шығыс рационализмін қалыптастырғандардын бірі болды. Осы себепті 

оған “Аристотелден кейінгі екінші ұстаз!” деген құрметті атақ берілген Әл 

Фарабидің, бір кездері Орта Азияның етедегі мәдени орталығы болған қала 

Отрарда туылғаны тарихтан белгілі. Әл Фараби осы Отрарда, өзінің ана тілі 

қыпшақ тілінде бастауыш білім алады. Фарабидің еңбегі мен әрекет дәуірі 

араб мәдениетінің даму дәуірімен түстас келді. Әлемнің атақты 

оқымыстылары, философтары, ақындары, музыканттары, бағдатқа жиналды 

және онда ғылым академиясы мен университет ашады.Бағдат 

оқымыстыларының арасында Орталық Азия мен Қазақстаннан шыққандар 

құрметті орындарды иеленді. Солармен бірге Бағдатқа – білімнің барлық 

саласынан; музыкадан бастап астрономияға дейін хабары бар Фараби де келді. 

Фараби тіл ғылымының, калеграфияның, лингвистиканың, өлең 

құрастырудың, риториканың ірі теоретигі ретінде танылды. Сауатты жазу, 

каллиграфия, өлең жазуғ риторикадан трактовкалар жазды. Әбу Насыр ал-

Фараби – жан-жақты дамыған музыкант әрі компазитор, мәнерлеп орындаушы 

әрі теоретик, тарихшы, музыкалық аспаптарды жасаушы шебер болды. 

Аңдатпа 

«Ақыл туралы» деген еңбегінде ақылдың құдіретіне сенеді, адам ақылы 

жаратушының бір көрінісі деп ─ құдайды жоққа шығармайды, ал ғылым ─ 

ақылдың нәтижесі екенін көрсетеді. Ғылымды ─ теориялық, практикалық деп 

екіге бөледі. Теориялық ─ логика, жаратылыстану, метафизика; практикалық 

─ этика, саясат. Әл-Фараби дүниенің материалдық екенін және оның 

заңдылықтарын мойындайды. Аристотель секілді материя мен форманы 

анықтауда, форма үздіксіз өзгерісте, ал материя – мәңгі деп қорытты. Әл-

Фараби дүниежүзіне белгілі тарихи тұлға. Оның ілімі көптеген философиялық 

идеялар мен концепциялардың қалыптасуына ықпал жасады. Орта ғасырдағы 

шығыс философы әл-Фараби: «Бақыт – әр адамның көздейтін мақсаты, үлкен 

игілік. Адамда сол мақсатқа жетуге мүмкіндік беретін үш түрлі тамаша табиғи 

қабілет болады, ол: ерекше жасалған дене құрылысы, жан құмарлықтары, ой-

парасаты»,– деген. Әл-Фараби адамның жан дүниесін жетілдіру мәселесін 

философиялық тұрғыдан зор білгірлікпен жан-жақты да терең зерттеп, талдау 

жасайды. Ал қайта өрлеу (ренессанс) дәуірінде Адам өзін-өзі билеу еркі, 
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мақсаты бар тіршілік иесі ретінде қабылданды. Ол өзінің көптеген 

эстетикалық қасиеттеріне байланысты сезімтал дене иесі. 
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Әбу Насыр әл-Фарабидің «Қайырымды қала тұрғындары» еңбегінің 

оқушыларға рухани, адамгершілік тәрбие берудегі маңыздылығы 
 

Муханова Айжан 

                                             Қазығұрт ауданы,  «Дарын» мектеп-интернаты  

                                                                       

«Әбу Насыр әл-Фараби (Оған Алланың рақымы болсын) осы кітапты 

жазуды Бағдадта бастаған еді. 330 жылдың соңында кітаптың қолжазбасын 

өзімен бірге Шамға (Сирия) алып келеді. Кітапты 331 жылы Дамаск қаласында 

аяқтайды. Тексеріп шығады. Нұсқаға тағы бір көз жүгірте отырып, оған 

«әбуәб» (тараулар) қосады. Кейін келе адамдардың сұрауы бойынша кітаптың 

мағынасын білдіретін «фусул» (бөлімдер) және қосады. Бұл бөлімдерді ол 337 

жылы Мысырда аяқтап, кітабына қосымша енгізеді. Ол алты бөлімнен 

тұрады» (Ибн Әби Усайбиа .‘Уйуну-л әнбә ’фи табақати-л атиба’. Каир, 1882 

ж.). 

Ортағасырлық араб жылнамашысы Әбу Усайбиа арқылы жеткен бұл 

хабар Отырар ойшылы Әбу Насыр әл-Фарабидің (870-950) атақты «Ізгілікті 

(қайырымды) қала тұрғындарының көзқарастары» атты трактаты мен 

трактатқа автор тарапынан кейін жазылған тараулар (әбуәб) және бөлімдер 

(фусул) жайында еді. 

«Ізгілікті (қайырымды) қала...» ғалымның шоқтығы биік 

шығармаларының қатарына жатады. Кітап алғаш рет 1895 жылы Лейденде 

(«Бирбил» баспасы) басылып шықты. Нұсқаны баспаға әзірлеген арабтанушы 

ғалым Фридрих Дитрици (Fridrich Dieterici) (1821-1903) екені ғылымда белгілі 

жайт. Ғалым бұл кітапты Британия музейінде сақтаулы тұрған 425/3 нөмірлі 

(жаңа каталог бойынша – №7518) қолжазба мен Оксфорд университетінің Бод-

лиан кітапханасы қорындағы №120/3 нұсқа негізінде баспаға дайындаған. 

Әбу Насырдың әлем ойшылдарының ерекше назарында болып келе 

жатқан әйгілі «Ізгілікті (қайырымды) қала...» трактатының Әбу Усайбиа 

арқылы жеткен алты бөлімінің (фусул) жалғыз қолжазбасы 1961 жылы 
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табылған. Трактаттың қолжазбасы туралы алғаш рет түрік ғалымы Ахмед 

Атеш (Аһmеd Атеş) (1917-1966) «Фараби шығармаларының библиографиясы» 

(«Fârâbî‟nin Eserlerinin Bibliyografyası») атты библиографиялық көрсеткішінде 

(1961) атап өтеді. 

Трактаттың қолжазбасы Түркияның Ыстанбұл қаласындағы Сүлеймения 

кітапханасында 674 инвентарлық нөмірімен сақталған Қалаж Әби Паша 

нұсқасы. Қолжазба алпыс бес беттен тұратын (көлемі 11*19 ½ см) жинаққа 

(мұнда өзге де ойшылдардың еңбектері қамтылған!) енген қара сиямен, кейбір 

жерлері қызыл сиямен хатқа түскен көне нұсқа. Қолжазбаның атауы – «Фусул 

мәбәди ’әрә’ әһл әл-мәдинәти-л фадилати» («Ізгілікті (қайырымды) қала 

тұрғындарының көзқарастары негіздерінің бөлімдері») деп жазылған. 

Әбу Насыр әл-Фарабидің «Ізгілікті (қайырымды) қала тұрғындарының 

көзқарастары» атты трактатының ғылымға өткен ғасырдың соңғы ширегінде 

(1961 ж.) келіп қосылған бұл бөлімдерінің (фусул) қазіргі заманға сай ең 

алғашқы нұсқасын әзірлеген араб ғалымы Мұхсин Махди (1924-2007). Көне 

қолжазба толық өңдеуден өткеннен кейін 1968 жылы Ливанның Бейрут 

қаласында М.Махдидің басшылығымен тұңғыш рет басылып шықты. 

Қазақ топырағында әдептануды арнаулы ілім ретінде қарастырған ғұлама-

философ, әмбебап ғалым - Әбу Насыр әл-Фараби. Ол этиканы жақсылық пен 

жамандықты айыруға мүмкіндік беретін ғылым ретінде қарастырды. Оның 

түсінігінше, адам жаратылыстағы ең қасиетті жан. Сондықтан оған үлкен 

құрметпен қарау керек. Ғұлама данамыз Әл-Фараби «Қайырымды қаланың 

бірінші басшысы, қайырымды халықтың басшысы және жер жүзін 

мекендейтін елдің басшысы өз бойында туа біткен 12 қасиетті ұштастырған 

адам ғана бола алады деген.  

1) Бұл адамның мүшелері мүлде мінсіз болуға тиіс, бұл мүшелерінің күші 

өздері атқаруға тиісті қызметті аяқтап шығу үшін мейлінше жақсы 

бейімделген болуы керек, сонда егер адам әлдебір мүшесінің жәрдемімен 

әлденедей бір іс істемек болса, ол мұны оп-оңай атқаратын болады; 

жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінетін, айтылған сөзді 

сөйлеушінің ойындағысындай және істің жай-жағдайына сәйкес ұғып алатын 

болуы керек;      

 2) өзі түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында 

жақсы сақтайтын, бұлардан ешнәрсені ұмытпайтын болуы керек; 

 3) әйтеуір бір заттың кішкене ғана белгісін байқаған заматта сол белгінің 

ишаратын іліп әкетерліктей алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі болу шарт; өткір 

сөз иесі және ойына түйгеннің бәрін айдан-анық айтып бере алатын тілмар 

болу шарт; өнер-білімге құштар болу, оқып-үйренуден шаршап-шалдықпай, 

осыған жұмсалатын еңбектен қиналып азаптанбай, бұған оңай жететін болу 

керек; 

 4) тағамға, ішімдік ішуге, сыр-сұхбат құруға келгенде қанағатшыл болу 

керек, жаратылысынан сауыққұмарлықтан аулақ болып, бұдан алатын 

ләззатқа жирене қарауы шарт;  
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5) шындық пен шыншыл адамдарды сүйіп, өтірік-жалған мен суайттарды 

жек көру керек;  

6) жаны асқақ және ар намысын ардақтайтын болуы шарт; жаны 

жаратылысынан пасық істердің бәрінен жоғары болып жаратылысынан игі 

істерге ынтазар болуы тиіс;  

7) жаман атауға, жалған дүниенің басқа да белгілеріне жирене қарау керек;     

8) жаратылысынан әділеттілік пен әділеттілерді сүйіп әділетсіздік пен 

озбырлықты және осылардың иелерін жек көру керек;  

9) жақындарына да, жат адамдарға да әділ болып жұртты әділеттілікке 

баулып, әділетсіздіктен зардап шеккендердің залалын өтеп, жұрттың бәріне де 

өз білгенінше жақсылық пен ізгілік көрсетіп отыруы қажет;  

10) әділ болу керек, бірақ қыңыр болмау керек; 

 11) әдептілік;  

12) өзі қажет деп тапқан істі жүзеге асырғанда шешімпаздық көрсетіп, бұл 

ретте қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін батыл, ержүрек болуы 

керек…» - дейді [2]. Осы қасиеттердің бәрін келер ұрпақ бойына қалыптастыра 

отырып мінсіз адамды тәрбиелеп шығарамыз деп тұжырым жасайды ғұлама 

ғалым.  Әл-Фараби шығармашылығындағы көрнекті орын алатын тәрбие 

мәселесі. Ол өзінің «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары» атты 

трактатында тәрбие туралы сөз ете келіп, оған нағыз ғылыми анықтама берді: 

 «Тәрбиелеу дегеніміз халықтардың бойына білімге негізделген этикалық 

ізгіліктер мен өнерлерді дарыту деген сөз»; 

 «Тәрбиелеу кезінде халықтар мен қала тұрғындарына білімге негізделген 

қасиеттерден тұратын іс-әрекеттер дағдысы сіңіріледі»; 

 «Этикалық ізгіліктерді – білім, тәрбие арқылы дарыту керек, сол арқылы адам 

игілікті істерге талпынады» [2. Б.251]. 

Әл-Фарабидің «Философияны үйрену үшін алдымен нені білу керек?», 

«Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары», «Азаматтық саясат» атты 

трактаттарында: ұстаз қандай болу керек, ұстаз бен шәкірттің ара 

қатынасындағы психологиялық мәселелер туралы көп айтылған. Ғұлама 

бабамыздың түсінігінше ұстаздар да, қала басшысы да тәрбиелік қызмет 

атқаратын адамдар: «Ұстаз баланы тәрбиелесе, қала басшысы барша халықты 

тәрбиелейді. Олай болса екеуі де «Сегіз қырлы, бір сырлы» халыққа қай 

жағынан болса да үлгілі адамдар болуы тиіс», - деді. Әл-Фараби «Нағыз 

тәрбиеші ұстаздың бойында он екі тума табиғи қасиет және алты жүре дарыған 

қасиетті меңгерген дана адам болу керек», - дей келіп, оның мынадай 

сипаттамасын береді: «.. өнер-білімге құштар; - мүшелері мүлде мінсіз; - 

жаратылысынан өзіне айтқанның бәрін жете түсінетін; - өзі естіген, көрген, 

түсінген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы сақтайтын, алғыр да 

аңғарымпаз; - өткір сөз иесі және ойына түйгенінің бәрін анық бере алатын; - 

тағамға, ішімдік ішуге, сыр-сұқбат құруға қанағатшыл; - жаны асқақ және ар-

намысын ардақтайтын; - жаратылысынан игі істерге ынтызар; - әділеттілік пен 

әділеттілерді сүйіп, әділетсіздік пен озбырлықты жек көретін; - жақындарына 
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да жат адамдарға да әділ - пасықтық атаулығы мүлде рақымсыз; - қорқыныш 

пен жасқану дегенді білмейтін батыл, ер жүрек; - бойына туа біткен он екі, 

сондай-ақ өмір барысында жүре қалыптасатын алты қасиетке ие болған, 

бұларды бір-бірімен сәтті ұштастырған адам ғана нағыз ұстаз, жұртқа жақсы 

басшы бола алады», - дейді [2]. Әл-Фараби болашақ мұғалім даярлауда ең 

алдымен еңбек етуге тәрбиелеу ең басты - қасиет деп санайды және еңбекті 

бірнеше түрге бөліп көрсетеді. Олар: адал еңбек, пайдалы еңбек, халықтық 

еңбек, көпшілік еңбек, бірлескен еңбек. Ол жастарды халықтық еңбекпен 

айналысуын жөн көрді, және мынадай өлең жолдарын да арнады: Халықтың 

қамын жесең, таза еңбек ет, Дәстүрді ұста, көксеген мұратқа жет. Болашаққа 

апарар бірақ жол бар, Білім, еңбек, тәрбие, ол – парасат [2. Б.92]. Тарихи 

кезеңдердің жаңа дәуірі туғанымен ешқашан құнын жоймайтын моральдық-

этикалық категорияларға: ар, ұят, намыс, абырой, ұждан, абырой, борыш, 

парыз, борыш т.б. жатады. Оған қазақ халқының «Ақылды болсаң, арыңды 

сақта, ар-ұят керек әр уақытта», «Жігіттің құны - жүз жылқы, ары - мың 

жылқы», «Ұят кімде болса, иман сонда», «Әдептілік, ар-ұят – адамдықтың 

белгісі», «Өз ұятын білген кісі, бір кісіге төрелік береді» т.б. деген мақал-

мәтелдері дәлел бола алады. Қазақ халқы ар-ожданды, абыройды қатты 

қастерлеген, оны адамгершіліктің туы етіп көтерген, сондықтан жастарға бата 

бергенде «Абыройлы бол!», «А, құдай абыройыңнан айырма» - деп тілек 

білдіріп отырған. Ал, намыс – адамның ішкі сезімі, абыройды қорғайтын 

құралы. Намыс – адамның қадір-қасиетіне байланысты өте нәзік, өткір, күшті 

лап етпе сезім. Ол адамды жаман әрекеттерден сақтайтын таза ұлы қасиет. 

Қазақ халқының моральдық-этикалық тәрбиесі туған жерге, отбасына, үлкен-

кішілерге, қоғамға т.б. көрініс береді. Үлкендерге деген сыйластықты орнату 

мақсатында қалыптасқан нормалар мінез-құлықтың қалыптасуына зор ықпал 

етеді. Бұған мысал: үлкеннің жолын кесіп өтпе, сөзін бөлме, үлкендерге сәлем 

бер, үлкендердің көңілін қалдыратындай қылық жасама, т.б. Мораль, 

адамгершілік, парыз деген ұғымды ең алғаш отбасынан яғни ата-

анасы арқылы біліп, түсінеді. Ата-ана парызы - өтелмейтін парыз. Соның 

ішінде ананың орны ерекше. «Ана сүтін оны Меккеге үш рет арқалап апарсаң 

да өтей алмайсың», - деп халық бекер айтпаған. Халықтық тәлім-тәрбиеде 

әкенің де орны ерекше құрметті. Аналарының балаларына «әкең біледі», 

«әкеңмен ақылдас», «әкеңнен бұрын асқа отырма» деп барлық нәрсені әкесінің 

нұсқауымен істеуге үйретуі әкенің қазақ отбасындағы орнын көрсетеді. 

Мұның бәрі қазақ халқының бала тәрбиесіне үлкен мән бергенін дәлелдейді. 

«Он үште отау иесі» деген ұғым бойынша бабаларымыз ес білген шағынан 

бастап баланы өмірге даярлаған, әсіресе ер бала шыр етіп келген сәтінен он 

үшке дейінгі кезеңде өмірдің құпия сырын, ауыртпашылығын, тұрмыс-

қарекетінің жыл мерзіміне сай ерекшелігін үйретіп, құлағына құйып отырған. 

«Адам деген ардақты ат», «Адам болып туған соң, адам болып өлу лазым», 

«Атаның баласы болма, адамның баласы бол», т.с.с. халық даналығындағы 

мақал-мәтелдер адамның құндылық екенін дәлелдейді. Қазақ халқының 
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моральдық-этикалық нормалары болашақ мұғалімдерді мақсаттылыққа, ішкі 

сұраныспен өмір сүру және жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру ісіне, барлық 

жағдайда моральдық кодекс принциптері мен жоғары адамгершілік идеяларды 

басшылыққа ала отырып, оларды оқу-тәрбие ісінде жүзеге асыруға, кәсіби 

парыздылық сана-сезімінің қалыптасуына көмектеседі. 

                                             Аннотация 

       Әл-Фараби адам іскерлігінің мақсаты – тек дұрыс танудың көмегі арқылы 

қол жеткізуге болатын бақыт деп есептейді. Ойшыл қоғамды мемлекетпен 

теңестірді. Қоғам – адамдық мүше. «Қайырымды қала тірі ағзаның өмірін 

сақтау үшін барлық мүшелері бір-біріне көмектесетін сау тән тәріздес». Ол 

мінсіз қаланы «адамның шынайы болып табылуымен байланысты, оның өмір 

сүруі, және оның өмірін сақтауы, тамаша заттарға қол жеткізуде адамдар бір-

біріне көмектесетін қала» деп сипаттаған қаланың атауы «қайырымды қала». 

«Қайырымды қала тұрғындарының көз-қарастары туралы» трактатында ол 

«қайырымды қалаға» былайша сипаттама берген: «Адамдардың бірлесуінің 

мақсаты шыңайы бақытқа жету істерінде өзара көмек көрсететін қала, 

қайырымды қала болып табылады және бақытқа жету мақсатында адамдар бір-

біріне көмек көрсететін қоғам, қайырымды қоғам болып табылады. Әл-Фараби 

қайрымды қаланы «барлық органдары өмір сүруін сақтап қалу және оның 

толық ету үшін көмектесетін» дені сау денсаулықпен теңестіреді. 
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4.KK.WIKIPEDIA. org/wiki/ Қазақ этикасы. 

 

 

Абу Насыр әл-Фараби «Қайырымды қала тұрғындары» еңбегінің         

оқушыларға рухани –  адамгершілік тәрбие берудегі  маңыздылығы 

 

                                                         Бекарыстанова Нұржамал Куантаевна                                                    

Түркістан қаласы, Ататүрік атындағы №17 мектеп-гимназиясы 

                                                          «Өзін-өзі тану» пәнінің мұғалім 

                                                              
              Есімі дүние жүзіне мәлім болып,ғылыми және мәдени мұралары 

ғасырлар бойы ардақталып,ұрпақтан-ұрпаққа өтіп келе жатқан ардагер 
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азаматтар тарихта аса көп емес. Тарих жобасында ,халықтың рухани 

қазынасында жүйріктің жүйрігі ғана мәңгілік.Мың жылдан артық уақыт өтсе 

де,аты ауыздан-ауызға жатталып,еңбектері уақыттың,мезгілдің қатігез 

сынынан мүдірмей өткен тарих перзенттерінің бірі-Әбу Насыр Әл-Фараби.  

Әлемнің екінші ұстазы" атанған Әбу Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдығы 

ЮНЕСКО көлемінде аталып өткелі отыр.Осыған орай Шығыстың ғұлама 

ойшылы, математик, астролог, музыка теоретигі, Аристотельден кейінгі 

екінші ұстаз атанған Әбу Насыр Әл-Фарабидің еңбектері мен өмір баяны 

біздің болашақ жастарымызға улгі-өнеге.Әбу Насыр Әл-Фараби 870 жылы 

Арыс өзенінің Сырға барып құятын сағасындағы Фараб (қазіргі Түркістан 

облысы Отырар ауданы маңайындағы ортағасырлық қала – Sputnik) қаласында 

дүниеге келді. Ғұлама ойшылдың толық аты-жөні  – Әбу Насыр Мұхаммед ибн 

Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан әл-Фараби. Туған жері қазақтың ежелгі 

қаласы Отырарды арабтар Бараба-Фараб деп атап кеткен, осыдан барып ол 

Әбу Насыр Фараби, яғни Фарабтан шыққан Әбу Насыр атанған. Кейде оны 

жай ғана «Тархани» деп те атайды. Фараби оқуды өте ерте бастаған. Бастапқы 

білімді ол туған қаласы Отырарда алады, одан кейін Хорасанға барады. 

Кейінірек білімін онан сайын толықтыру мақсатында араб мәдениетінің 

орталығы Бағдатқа кетеді. Зерек Фараби өте білімді адамдардан сабақ алған.. 

Фараби ғылымды көбінесе өз бетінше меңгеріп, аса зор табандылық 

көрсеткен, орасан мол табыстарға жеткен. Ол, әсіресе, грек ғылымы мен 

философиясын, ең әуелі Аристотельдің бай мұрасын игеруді қолға алған. 

Фараби түркі, араб, парсы, грек және басқа тілдерді жетік білген. 

Кейбір деректер бойынша тіпті ол 70 тіл білген. Міне, осылайша, Фараби 

жұртқа мәлім оқымысты болып, Шығыстың ұстазы деген дәрежеге көтерілді. 

Әлемнің екінші Ұстазы атанды.   

Әл-Фарабидің қоғамдық-философиялық, жаратылыстану туралы 

ғылыми көзқарастары орта ғасырлардағы Таяу және Орта Шығыс елдеріндегі 

мәдениет, философиялық және ғылыми ой-пікірлердің даму нәтижесі болып 

табылады.                                                                                                                                                       

Ғұламаның «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы трактат» 

(арабша Китаб ‘ара’ ‘ахл ал-мадйна ал-фадила) Фарабидің негізгі еңбектерінің 

бірі, ол 948 жылы Мысырда жазылып аяқталды. 942 жылғы мәтіннің бірінші 

үлгісі «Китаб ас-сийаса ал-маданиййа» жеке шығарма ретінде танымал болды. 

Трактатта ол Платонның ойлары әсерінен қоғамның дұрыс құрылымы, дұрыс 

заңдар және тұрғындардың дұрыс көзқарастарымен байланыстыра отырып, 

қайырымдыны саяси аспектіде зерттейді Әл-Фараби адам іскерлігінің мақсаты 

– тек дұрыс танудың көмегі арқылы қол жеткізуге болатын бақыт деп 

есептейді. Ойшыл қоғамды мемлекетпен теңестірді. Қоғам – адамдық мүше. 

Қайырымды қала тірі ағзаның өмірін сақтау үшін барлық мүшелері бір-біріне 

көмектесетін сау тән тәріздес. Әл-Фараби Платон және Аристотель – сияқты  

қалалардың классификациясын көрсеткен. Ол мінсіз қаланы «адамның 

шынайы болып табылуымен байланысты, оның өмір сүруі, тамаша заттарға 
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қол жеткізуде адамдар бір-біріне көмектесетін қала» деп сипаттаған қаланың 

атауы «қайырымды қала». Өз уақытының барлық бірегей ойлары секілді, 

Қайырымды қаланың бес бөлігі бар: аса лайықты тұлғалар – ораторлар, 

есепшілер, батырлар және байлар. Фараби бұл туралы былай дейді: «Әр адам 

өзінің табиғаты бойынша былай орналасқан, адам өзінің өмір сүруі және 

жоғары дамуға қол жеткізу үшін және жалғыз өзі қол жеткізе алмайтын 

көптеген заттарға және оның мұқтаждығын ескере отырып, қандай да бір 

затты бере алатын адамдар тобынан кейбір заттарға қажетсінеді». 

       Әбу Насыр әл-Фарабидің «Қайырымды қала тұрғындарының 

көзқарастары туралы трактаты» ойшыл дүниетанымының мазмұнды 

арналарының бірі. Трактатта ізгілікті қоғам болмысының негізгі тетіктері мен 

қажетті шарттары туралы жан-жақты талданып, зерделенеді. Мәселен, 

адамның табиғатынан көмекті қажетсініп, қоғам құруға бейілді екенін және 

адам қоғамының түрлері көптігін айтады. Себебі әрбір адамның тіршілік етуі 

мен кемелділікке жетуі үшін қандай да болмасын қауым керек. Фарабидің 

пікірінше, «қайырымды қала» идеал болып табылады. Бұл қайырымды 

билеуші басқарған феодалдық қала. Бұл еңбегі мектеп оқушыларына берер 

тәрбиелік мәні зор.Оқушылар бойына қайырымдылық,ізгілік нұрын себе 

білетін құнды еңбектерінің бірі деп білемін.Әл-Фарабидің «Қайырымды 

қаласында» теңсіздік орын алады. Тек рухани ғана емес, дәулет теңсіздігі де, 

себебі «Қайырымды қала» тек өзінің қажеттілігімен шектелген еңбек 

етушілер тұратын «қажеттілік қаласыз» мүмкін емес. Олар қажетін өзара 

көмек арқылы табады және төзімділік пен көну арқылы аман-саулыққа қол 

жеткізеді. Жалпы адам қоғамдастығын философ екі түрге бөліп көрсетеді: 

толық және толық емес. Толық қоғамдастықтың өзін үш түрге бөлген: үлкен, 

орташа, кіші. Үлкен қоғамдастық деп ол бүкіл жерді мекендеуші барлық 

адамдардың жалпы қоғамдастығын көрсетеді. Ал орташа қоғамдастық 

дегеніміз білгілі бір халық ретіндегі қоғам дейді, кіші қоғамдастық ол белгілі 

бір қала ретінде көрсетілген. Толық емес қоғамдастыққа келер болсақ, әл-

Фараби оларды төртке бөліп қарастырған. Олар: квартал, көше, үй және ауыл. 

Соңғысы қала құрамында көрмегенімен ол қалаға қызмет көрсетуші толық 

емес қоғам болып табылады. Жоғары деңгейдегі дамуы мен игілікке адам ең 

бірінші ретте ең кіші дегенде қалада ғана қол жеткізе алады деп көрсеткен. Кез 

келген нәрсеге шын көңіл білдіріп, шынайы таңдау жасап талаптанып жетуге 

болатындықтан, кез келген қалада бақытқа қол жеткізуге болады дейді. Әрбір 

тұрғыны бақытқа жету жолында бір-біріне көмектесетін қайырымды қала деп 

түсіндіріледі. Сол сияқты қайырымды қала, қайырымды тұрғындар (халық) 

болады дейді. 

 Әл-Фараби өз трактатында: «Адам толығымен жетілуі үшін ол көптеген 

мәселелерден тәуелді болады. Себебі ол барлық өзіне қажетті нәрселерді 

жалғыз өзі жасай алмайды, әрі қол жеткізе алмайды» дейді. Сондықтан адам 

өзінен басқа да адамдардың қоғамдастығында өмір сүруі керек және сонда 

ғана ол толық жетіліп, бақытқа қол жеткізе алады дейді. Бірақ ол басқа 
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адамдарға қатысты да қоғамдастықтың құраушысы болып табылады. 

Осылайша, қоғамдастықтың әрбір мүшесінің іс-әрекеті оның әрбір мүшесіне 

қажетті нәрселердің барлығын тауып береді дейді. Қауым адамдары бір-біріне 

көмек көрсетулері арқылы ғана кемелділікке жетіп, тыныштығын сақтайды 

және үйлесімді өмір сүреді. Бірақ олардың барлығы толық мәнге ие бола 

алмайды және қоғамның да түрлері көп. Ойшыл толық мәнді қоғамды үшке 

бөледі: ұлы, орташа, шағын және оларды барша адамзат баласының 

қоғамдарының тұтас жиынтығы дейді. Бақыт – әл-Фараби этикасының 

орталық санаты – дербес болып саналмайды. Қайырымды қалада бақыт 

адамдар, мейірімділік, әділдік және әдемілік арқылы жүзеге асырылады. 

Жұмыстарда өзара көмектесу мақсаты үшін біріккен шынайы бақытқа ие 

адамдардың бірлескен қаласы қайырымды қала және адамдар бір-біріне 

бақытқа жету үшін көмектесетін қоғам өз алдына қайырымды қоғам болып 

табылады.Осы  еңбегі  мектеп оқушыларын кайырымдылық іс жасау үшін 

бірлесе,жұмыла өз-ара көмек қолын созуға шақырады. Қала болмысы – 

адамның кемелденген денесі мен оның мүшелері секілді. Дене мүшелері 

тіршілік ету мақсатында бір-біріне көмектесіп отырады және өздерінің 

қабілеттері мен жаратылыстарына қарай бөлінеді. Дәл сол секілді қала 

бірлестіктері де қабілеттеріне байланысты бөлінеді. Данышпан ізгілікті 

қоғамды қалай билеу керек, оның бөлшектері туралы, әділ билеудің әдістері 

мен билеушінің қабілеті, белгісі, негізгі шарттары жайлы пайымдайды. Қала 

басшылары қала бірлестігінің мүшелері болуы үшін тек табиғи қасиеттерімен 

ғана емес, өнер секілді қасиеттерімен де мүшелікке енеді. Ал қала 

бірлестігінің басшысы бойындағы қасиеттерімен өзгелерден кемелді 

болғандықтан жоғары тұрады және мәртебелі. Ол қаланы тәртіпке келтіруші, 

жол сілтеуші, мұны әл-Фараби адам тәніндегі жүрекпен теңестіреді. Әрбір 

адам өмір сүруі мақсатында «әуел бастан-ақ Бірінші Себептің үлгісі мен 

мақсатына жету үшін жаралған, міне нақ осының арқасында олар ең мәртебелі 

басқыштарға шығып отыр».  

      Әл-Фарабиге сәйкес, қайырымды қала – шынайы бақытқа жету үшін, 

адамдар бір-бірімен ынтымақтасып, бірге өмір сүретін қала. Қайырымды 

қаланың ерекшеліктерін анықтап, әл-Фараби қайырымдыға қарсы 

қайырымсыз қалаларды және олардың қанша түрлері бар екендігі, олардың 

басқару түрлері мен әдістерін де назардан тыс қалдырмайды. Егер қандай да 

бір қала қайырымды қаланың қасиеттерінің біріне ие болмаса, оны 

қайырымсыз қала қатарына жатқызады.                                                                

Қайырымды қала туралы ілімде, азаматтық қоғамның мұраты көрініс тапқан 

десе болады. Өзінің «қайырымды» және «қайырымсыз» қалалардың әртүрлі 

мінездемелерімен классификацияларында Фараби қоғамның жетілдірілген 

әлеуметтік құрылымын қайта жасады. Ол қала – мемлекеттің қоғамдық 

өмірінің толық мінездемесін береді. Фараби «адамның жануарлар әлемінен 

бөлініп тұратыны ақыл-ойы және тәнінің жетілдірілгендігімен, бірақ та адам 

одан әрі жетіле түсу үшін ол тіл және әртүрлі өнерге зәру» деді. Әл-Фараби 
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бойынша, қайырымды қаланың бөліктері «өзара махаббатпен біріккен, 

байланысты; олар әділдікпен нығайып және сақталады». Қайырымды қала 

тұрғандарын нығайтатын келесі бір қасиет, ол әділдік, оны әл-Фараби ең 

алдымен, «осы қала тұрғындары ие болатын, ортақ ізгіліктерді бөлістіру, ал 

кейін олардың арасында бөлістірілгенді сақтау» деп сипаттайды. Философ 

ондай ізгіліктер қатарына амандық, байлық, құрмет, бедел және «басқа 

ізгіліктерді» жатқызады. Жоғарыда аталғандардың бәрі әл-Фарабидің 

қайырымды қаласы мінсіз қала болып, азаматтық қоғамның негізгі қасиеттерін 

және құндылықтарын бейнелейді. 

      «Қайырымсыз қала» болса «ол қаланың тұрғындары ешқашан бақыт 

дегенді білмеген, оған жету олардың ойына да кірмеген». Әл-Фараби 

қайырымсыз қалалардың келесідей түрлерін атап көрсеткен: қажеттілік 

қаласы, айырбас қаласы, опасыз және бақытсыз қала, билікті сүйетін қала, 

адамгершіліксіз қала, өзгермелі қала. Барлық қайырымсыз қалаларды 

біріктіретін және оны қайырымды қаладан ажырататын кемшілік ол бақыт 

мәнін түсінбеуі және қайырымсыз қала тұрғындары және оның 

билеушілерінің оған жетуге тырыспауы. «Бақыт — әрбiр адам ұмтылатын ұлы 

мақсат» екендiгiн атап көрсеткен әл-Фараби бақытқа бiлiм мен игiлiк 

нәтижесiнде ғана жетуге болады, ал ондай мүмкiндiк қайырымды қала 

тұрғындарында көбiрек болатындығын дәлелдейдi. Әл-Фараби басқаруды 

қайырымды және қайырымсыз деп екіге бөлді. Қайырымды, білімді, 

мәдениетті басқару халықты бақытқа бастайды, олардың іс-әрекетін, ерік-

қасиетін осы жолға бағыттайды. Әл-Фараби «адамдар шынайы бақытқа тек 

қайырымды қалада ғана қолы жетеді» деп тұжырымдай келіп, қайырымды 

қалада алдарына іс-әрекеттің өзара жәрдем көрсете білу мақсатын қойған 

қоғамдастығы бар қала халқы ғана бақытқа жете алады.                                                                                           

Ұлы даланың ұлы ғұламасы Әбу Насыр әл-Фараби орта ғасырларда 

адамзат білімінің молайып,ақыл-парасытының жетілуіне орасан зор еңбек 

сіңірген ғұламалардың бірі .                                                                                                                                   

           Ағымдағы жылы шығыстың екінші ұстазы,ұлы ғұламасы ӘбНасыр Әл-

Фараби бабамыздың 1150 жылдық мерей тойы республика көлемінде 

тойланғалы жатыр.Көптеген мәдени іс-шаралар,ауқымды семинарлар,ғылыми 

жұмыстар жоспарланып атқаррылуда.Әл-Фараби бабамыздың аты 1000 

жылдан асса да өшкен жоқ. Себебі оның артында қалдырған білімі,үлкен 

ғылыми мұрасы бар.Сондықтан,адамның байлығы да,бақыты да ,атақ- даңқы 

да,ол –білім.Білім-таусылмайтын байлық.                                                                                                        

Ұлы ғұламаның еңбектерінің мектеп оқушыларына берер тәрбиелік мәні 

жоғары деп білеміз. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Әл-Фарабидің рухани әлеміндегі-«Қайырымды қала» тусінігі-

П.Сүлейменов доцент  

2. Әл-Фараби: Ізгілікті (қайырымды) қала тұрғындарының көзқарастар 
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3. Егеменді Қазақстан газеті. 

 

  

 

ӘБУ НАСЫР ӘЛ-ФАРАБИДІҢ МҰРАЛАРЫ РУХАНИ-

АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕ КӨЗІ РЕТІНДЕ 

 

                                                    Қаныбекова Сұлухан Мұсаханқызы 

                                                Отырар ауданы,  Ш.Қалдаяқов ат.м\г 

                                                     

Бүгінгі өркениетті қоғамдағы Қaзaқcтaн Pecпyбликacының әлeyмeттiк-

экoнoмикaлық, caяcи-идeoлoгиялық және рухани-мәдeни тұpғыдaн  

жaңapyынa cәйкec болашақ ұрпақты рухани-адамгершілік біліммен 

қамтамасыз ету өзекті болып отыр. Себебі, болашақ қоғам иелері 

жеткіншектер мен жастарға рухани-адамгершілік білім мен тәрбие беру 

мәселесі үкіметтің жаңа стратегиялық бағдарламасының басым бағыттарының 

мақсаты мен міндеттеріне сәйкес келеді.    

Қазіргі қоғамға мемлекет тарапынан ұсынылған саяси болсын, рухани-

мәдени болсын идеологияның түп тамыры сонау Тоныкөктен бастау алып, 

Әбу Насыр әл-Фараби бабамыздың «Қайырымды қала тұрғындарының 

көзқарастары туралы трактатында» жалғасын тауып, барлық адамзат 

даналарының көзқарастарына тірек болған. Атап айтар болсақ, адамзат 

тарихындағы барлық дерлік ғұламалардың негізгі көзқарасы «Мәңгілік ел» 

боларлық ұрпақты тәрбиелеу болатын. 

Сонау ежелгі түркілердің «Мәңгілік Ел» идеясы үш негізден тұрады: 

оның біріншісі –көне түркі жазба ескерткіштеріндегі «Мәңгілік Ел" манифесі, 

екіншісі –  әл-Фарабидің философиялық шығармаларында, әсіресе, 

«Қайырымды ізгі қала тұрғындарының көзқарастары туралы трактаты» атты 

еңбегінде бұл идеяның теориялық-әдіснамалық тұрғыдан тиянақталуы, 

үшіншісі- Жүсіп Баласағұнның осы идеяны негіздеген «Құтты Білік» дастаны. 

Бұлардың бәрі бір-бірімен тығыз байланысты, бір заманның жемісі. Соның 

ішінде әл-Фараби ойшылдың мәңгілік ұрпаққа ілім боларлық еңбектері қай 

қоғамда болсын маңызды, қай қоғамның болса ұрпақтарына ауадай қажет. 

 Фараби ойшыл барлық ғылымның дамуына дерлік өз үлесін қосқан. 

А.Машановтың [1] еңбегіне сүйенер болсақ, Фарабидің ғаламды біртұтас жүйе 

ретінде зерттегендігін ұғынуға болады. Сондай-ақ ғалым әл-Фараби мен 

Абайдың еңбектері арасында орасан зор үндестік бар екендігін тілге тиек 

еткен. 

Әл-Фараби өзінің «Ізгі қала тұрғындарының көзқарастары» атты 

философиялық трактатында «Қайрат», «Ақыл», «Жүрек»  сияқты ұғымдарға 

түсінік бере келіп: «Жүрек-басты мүше, мұны тәннің ешқандай мүшесі 

билемейді. Бұдан кейін ми келеді. Бұл да басты мүше, бірақ мұның  үстемдігі 

бірінші емес»[2], - дейді. Бұл жерде Әл-Фарабидің ойын талқылайтын болсақ, 
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жүрекпен істелген іс-әрекет әрқашанда шынайы және өз орнын дұрыс таба 

біледі де ол әрқашан дұрыс әрекет болды. Жүрек әрқашан ақиқатқа ұмтылады, 

ол тек сүйіспеншілікке негізделетінін бәріміз білеміз.  

 Ол «Адамның кемелдігі неде?» деген сұраққа жауап іздейді. «Балық су 

үшін жаралған, құс ұшу үшін, ал, адам бақыт  үшін жаралған» дей отырып, 

«Бақытқа қалай қол жеткізуге болады?» деген сұраққа «Білім мен мінез- құлық 

арқылы» дейді. «Ол білімнің мәні қандай?  Бақытқа апаратын мінез- құлық 

қандай?» деген сұраққа «ізгілікті мінез-құлық, рухани білім» дейді. «Оған 

қалай қол жеткізуге болады?» деген сұраққа «Оған: ізденіс, тәрбиелеу өнері 

және оқу арқылы жетуге болады» деп түйіндейді.    

Фарабидің өзіндік философиялық толғаныстары да көрініс тауып 

отырғаны анық. Яғни өлең шумақтарынан ғалымның адам баласының өзіне 

сый ретіндегі берілген өмірді мәнді өткізуге шақыру, тектер тегін табу деу 

арқылы адамдықтың «биігіне» ұмтылуға, кемелденуге шақыруды 

насихаттағанын байқауға болады. 

Ол дүниенің мәңгілігін мойындады, танымның болмысқа тәуелділігін 

растады, ақыл-парасат туралы ілімді саралады.Ол ғылым мен тәрбие ұштасса 

ғана рухани салауаттылыққа жол ашылмақ деді. Мінез-құлқын түзей алмаған 

адамның ақиқат ғылымға қолы жетпейді деп ескертеді. Ол «Адамның 

кемелдігі неде?» деген сұраққа жауап іздейді. «Балық су үшін жаралған, құс 

ұшу үшін, ал, адам бақыт бақыт үшін жаралған» дейді. «Бақытқа қалай қол 

жеткізуге болады?» деген сұраққа «Білім мен мінез-құлық арқылы» дейді. «Ол 

білімнің мәні қандай?  Бақытқа апаратын мінез-құлық қандай?» деген сұраққа 

«ізгілікті мінез-құлық, рухани білім» дейді. «Оған қалай қол жеткізуге 

болады?» деген сұраққа «Оған: ізденіс, тәрбиелеу өнері және оқу арқылы 

жетуге болады.» деп түйіндейді.   Сондай-ақ ғалым адамның кемелденуі, өзін-

өзі жетілдіруі тұрғысынан ілімдерді «Ізгі қаланың тұрғындары» деген 

еңбегінде де анығырақ тоқтала өткен. Ол мемлекет пен жеке адамды жан-

жақты жетілдіру жолы ретінде ол «кемел адам» немесе «камали-нисан» 

идеясын ұсынады. Жалпы еңбекті идеясы – адамдар өз қажеттіліктерін 

қанағаттандыру мақсатында қоғам болып өмір сүреді, алайда сол қоғам бір-

біріне көмектесу арқылы ғана өмір сүре алады дейді. Сондай-ақ ойшыл 

еңбекте нағыз басшы, мемлекет басшысы қандай болуы керек екендігін айтып, 

нағыз басшының бойында болуы қажет алты негізгі қасиетке тоқталады. Олар: 

тапқырлық, зеректік, шындықты сүю және бойға жүре келе дарыған қасиетке 

ие болу, оған қоса ойлану арқылы не талаптану арқылы жеткен интелектік 

күшіне ие болуы керек. Нақ сонда ғана нағыз басшы бола алады. Оның 

пікірінше, ел басқаратын адамды ең үлкен бақытқа жеткізетін үлгі – ол 

адамның теориялық, интеллектуалдық  және этикалық ізгіліктер арқылы ғана 

жететін мүмкіндіктері. Еңбекте ғалым ізгі қаланың тұрғындары «тек бақыт 

туралы нақты білімі бар, оған жету жолдарын айқын білетін, соған сәйкес 

әрекет жасайтын қауым ғана қайырымдылыққа икемді» екенін ескертті. Бұл 

жерде Фарабидің қала дегенін мемлекет деп түсіне отырып, оның ойларынан 
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үлкен азаматтық гуманизмнің биік көріністерін табамыз. Мұнда тек жеке 

басының мүдделері ғана емес, қоғам мүдделерін жоғары санауы үлкен бір 

азаматтықтың, адамгершіліктің қасиетті көріністері деп білеміз. Адам өз 

мүддесін қоғам пайдасына бағындыра отырып игілікті өмір сүру керектігін 

айтады. Әбу Насыр Әл-Фараби адам міндетті түрде адал ниетті болу керек деп 

есептейді. Өйткені жақсы істер істеп, мұның төлеуін күтсе, адам бұл істерін 

жамандыққа айналдырады. Яғни адам баласының елге риясыз қызмет етпесе, 

оның қоғамға да зияны болатындығын ұғынуымыз. 

Осы секілді еңбектерді толықтыра келе, «Тәрбиесіз берілген білім – 

адамзаттың хас жауы» дей келе Әл-Фараби жас ұрпаққа және жеке адамдарға 

тәлім-тәрбие беріп, еңбекке үйретіп, еңбек тәрбиесін беретін, ұстаздық 

жасайтын адмдарды өте жоғары бағалаған. Оның ойынша тәрбиеші адам – 

„мәңгі нұрдың қызметшісі”. Ол барлық ой мен қимыл әрекетіне ақылдың дәнін 

сеуіп, нұр құятын тынымсыз лаулаған оттың көзі” – деген Фараби. 

Ғұлама сезім мен ойлау, тәрбие мен іс-әрекет жүйесін жетілдіру 

мәселесіне қайта айналып соғып отырған. Білімсіз адамгершілік молаймайды, 

білімсіз адам өзгенің абзал қасиеттерін тани алмайды. Жан-дүниені 

тәрбиелемей үлкен жетістікке жету жоқ. Ғылым мен тәрбие ұштасса ғана 

рухани салауаттылыққа жол ашылмақ. Мінез-құлқын түзей алмаған адамның 

ақиқат ғылымға қолы жетпейді деп ескертеді. Ол ақыл-ой мен білімнің биік 

мәнін дәріптеді. Фараби адамдардың өз көздеген мақсатына жетуі оның өзіне 

ғана байланысты екенін айтады. Адам рухани жағынан үнемі өзін-өзі 

жетілдіріп отыруға тиіс, адам тек ақиқатты, айналадағы дүниені танып-білу 

арқылы жетіледі деп түйін жасайды. 

Фарабидің парсы тіліндегі нұсқада жазылған өлең жолдарын 

Н.Келімбетов аударып, оның мазмұнына аса парасаттылықпен тоқтала өтеді: 

Әсрари уәжуд хам уа напухтә биманд,  

         Уан гауһари бәс шәриф насуфтә биманд. 

Хәр кәс бәдәлили ақил чизий гуфтәәд, 

         Ан нүктәки әсіл бұд нагуфтә биманд.[3] 

 Мазмұны: «Барлық ой-пікірлерім шикі күйінде, түйінделмей, пісіп-

жетілмей қалып барады. Бұл қымбат гауһар өңделмеген күйінде, кәдемізге 

жаратылмай қала берді. Жүрек сыры жайында әркім өз ақыл-парасаты 

жеткенінше бірдеңе айтқан болады. Әйтсе де айтылуға тиіс ең басты пікір 

айтылмай, нүкте қойылмай қалып барады» деп әлі де ғұламаның дүние сырын 

аша алмай өмірден өтіп бара жатқандығына деген өкінішін байқауымызға 

болады. Жалпы ойшыл ғұлама әлем сырын, жаратылыс сырын зерттеу арқылы 

бізге сарқылмас рухани мұра мен әлемдік білім қазынасын қалдырған 

болатын. Осыншалық қайталанбас тұлғаның өзінің әлі де толық 

кемелденбегендігі туралы ойы адам баласының ғұмыр бойы жұмбақ сыр 

екендігінің, өмір бойы кемелденсе де жеткіліксіз болатындығының айғағы.  

Қорыта келе, ұлы ойшыл әл-Фараби әлем сыры мен адам 

жаратылысының сырын ұғынуға ұмтылуы, әлемді біртұтас жүйе ретінде 
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ғылыми тұрғыдан қарастыруының өзі оның қайталанбас тұлға екендігінін 

білдіреді. Менің ойымша, Фараби өмірінің соңына дейін Хақты тану, адамның 

өзін тануы, сондай-ақ өзінің туып өскен ортасының тарихын тануды басты 

мақсат тұтқан. Осы арқылы жаратылыстың қыр-сырын біршама біліп, өз 

бойындағы өлшеусіз, жоғарғы рухты тәрбиелей алған.  

Әл-Фарабидың ілімін зерделей келе, оның рухани-адамгершілік білім 

туралы идеяларының тереңдігін, мәнділігін аңғаруға болды.Мәңгілік Елдің 

ұрпақтарын ізгі етіп тәрбиелеуде, әрбір жанның бойында жалпыадамзаттық 

құндылықтарды ашуда, қоғамда белең алып отырған рухани дағдарысты 

еңсеріп, Әбу Насыр Әл-Фараби айтқан «Ізгі қала тұрғындарын» тәрбиелеуде 

ұлы ғұламаның еңбектерінің маңызы зор. Осындай жалпыадамзаттық 

құндылықтарды Әбу Насыр Әл-Фарабидің «Ізгі қала тұрғандарының 

көзқарастары туралы трактат» атты еңбегінде ғұламаның философиялық 

ойларынан терең гуманизмнің лебі еседі. Ол, адам баласы, жаратылыстың, 

бүкіл жан иесі атаулының биік шоқтығы, сондықтан да оны құрметтеу, 

қастерлеу керек деп түсінеді. Фараби жасаған қорытындының басты түйіні-

білім, мейірбандық, сұлулық үшеуінің бірлігінде.  

Аннотация 

Мақалада Әбу Насыр әл-Фарабидің еңбектеріндегі рухани-адамгершілік 

тәрбие мәселесі туралы қарастырылған. Әл-Фарабидің тұлғалық 

қалыптасуындағы рухани құндылықтар, Оның кемел туындыларының бірі 

«Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы трактатына», 

адамдар арасындағы қарым-қатынас, рухани дамуы туралы зерттеледі. 

Сондай-ақ, Қайырымды қала, игілік, ізгілік, бақыт, әрбір адамның тіршілік етуі 

мен кемелділікке жетуі және өзін танымақтығы туралы ойшылдың 

философиялық пікірлері қамтылған. 

                                                 Аннотация 

В статье рассматривается труды Абу Наср аль-Фараби, как источник 

духовно-нравственной воспитании. А также рассматривается трактат «о 

взглядах жителей Добродетельного города» в формировании духовных 

ценностей личности, отношения между людьми, о духовном развитии. 

Түйінді сөздер: Ізгі қала тұрғындары, рухани дағдарыс, біртұтас жүйе, 

адамның кемелдігі, Мәңгілік ел, ізгілікті мінез-құлық, рухани білім.  
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Әбу Насыр әл-Фарабидің шығыстың ұлы ойшылы 

 

                                                         Ергешова Гүлжан 

                                                  Шардара ауданы, «Қоссейіт» ЖОМ 

                                                   «Өзін-өзі тану» пәнінің мұғалімі 

 

Қасиетті қазақ даласы талай ұлы ғұламаларды дүниеге алып келді. Қазақ 

топырағынан көкірегі ояу, көзі ашық ойшыл азаматтарымыз бүкіл шығыс 

араб-парсы мәдениетін меңгеріп, өз шығармаларын көпке ортақ тілде жаза 

біліп, кейінгі ұрпақтарына мұра етіп қалдыра білді. Олардың ішінде аты 

әлемге танылғандары да аз емес. Солардың бірі — бәрімізге танымал ұлы 

жерлесіміз Әбу Насыр әл-Фараби 

Бірнеше ғасырдан бері Әл-Фараби мұрасы әлемдік көркем ойға өз үлесін 

қосқан педагогикалық мұраның қатарында көрінді. Осындай биік рухани өсу 

біздің қазақ педагогикасының өткені мен оның даму тарихына, яғни Әл-

Фараби мұрасына қатысты екені ақиқат. Сондықтан да оның қазіргі кездегі 

мұрасы сан-салалы гуманитарлық –педагогикалық арналары бойынша қазақ 

ғалымдарының зерттеуімен Әл-Фарабидің әрбір ғылымының арнасы 

айқындалып, ол біздің еліміздің рухани игілігіне айналуда. Фарабидің өмірі 

жөнінде бізге жеткен мағлұматтар үзік-үзік, аңыз-шыны аралас болып келеді.  

Әл-Фараби түрік тайпасының дәулетті бір ортасынан шыққаны бізге 

мәлім, бұған дәлел оның толық аты -жөнінде «Тархан» деген атаудың болуы. 

Әл-Фараби 870 жылы Сыр бойындағы Арыс өзені Сырға барып құятын 

өңірдегі, Фараб қаласында дүниеге келді. Фарабидің толық аты-жөні Әбу-

Насыр Мұхаммед иби Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан Әл-Фараби, яғни әкесі 

Ұзлағ, арғы атасы Тархан. Туған жері қазақтың ежелгі қаласы Отырарды 

арабтар Барба-Фараб деп атап кеткен, осыдан барып ол Әбунасыр Фараби, 

яғни Фарабтан шыққан Әбунасыр атанған. 

Әл-Фараби бабамыздың ғылымның әр саласына арналған көптеген 

трактаттары ұрпақтары үшін таптырмайтын құндылық деп білеміз. 

Әбу Насыр  Әл-Фараби ұлы, ақын, көп қырлы ғұлама-ғалым, 

Аристотельден кейінгі екінші ұстаз. 

Әбу Насыр әл-Фарабидің адамгершілік, моральдық қасиеттер жөніндегі 

ой-толғамдары Әбу Насыр әл-Фараби: «Кімде-кім хикмат білімін оқып 

үйренуге кіріссе, ол ең алдымен жас болуы, ниеті дұрыс, әдепті, қайырымды 

адам болуы керек. Ондай кісі адамдарға мейірімді, таза, адал болуы, азғын 

қылықтардан: күнә, қиянат, зұлымдық пен аярлықтан таза болуы тиіс. Білім 

жолына түскен жан күнделікті күйбең тіршілікті ойламауы қажет. Білімді 

кәсіп, өнер етіп алмауы керек әрі оны мал-дүние табу құралы етіп жібермеуі 

қажет. Кімде-кім мұны керісінше істейтін болса, онда ол кезбояушы саналады. 

Жалған ақша -таза ақша боп есептелмейтіні сияқты, жалған сөзде ешқашан 

мән болмайды. Егер мінез-құлқы біз айтқандай емес, теріс мінезді кісі болса, 

ол ешқашанда ғалымдар қатарына қосылмайды. Сондай-ақ , адамның басына 
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қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез-құлыққа байланысты. Кімде-кім 

өзін өз дәрежесін жоғары көтермек болса, ондай адамнын, өсу жолына 

тосқауыл койылады». 

Әл Фараби тәрбиенің, оның ішінде еңбек тәрбиенің теориясы ғылымға 

негізделуі қажет деп санады. Ол ғылымда тарихи үрдіс деп түсініп, ғылым 

жүйелі түрде құрылған білімнің жоғарғы формасы деген анықтама берген. 

Фараби сонымен бірге оқу-ағарту мен тәрбие туралы, еңбек мәдениеті туралы 

ілім жасады. Еңбектің өзі өнер. Ал еңбек тәрбиесі сол өнерден туындайды, 

әрбір адамды еңбекке баулиды, еңбек шеберлігін үйретеді. Олардың еңбек ету 

дағдысын қалыптастырады деген болатын Фараби. Оның адам еңбегі туралы 

бұл тұжырымдамалар қазіргі жаңа мыңжылдықта да актуальды екені айдан 

анық.  

Педагогикалық тұрғыда қарастырсақ бұл тұжырым оқушыларға сапалы 

тәртіп, саналы білім беру пайдалы қоғамдық еңбекке баулу деген сөз. Фараби 

еңбек тәрбиесінің теориясын жасауда еркін еңбектің, адамның жан-жақты 

дамуы үшін  маңызы зор екенін атап көрсетеді.  

Фараби «Еңбек ету, саналы болу, адамгершілік, ізгілік, ақылдылық 

табиғаттан туындауы қажет» деген ғылыми тұжырым жасады. Фараби адамды 

табиғат, адам, жер бетіндегі тірі организмдер дамуының ең жоғарғы сатысына 

көтерілген, еңбек құралдарын жасап, оларды өз қажетіне жарата білген, 

түсінікті сөз сөйлей білетін саналы ортаның мүшесі дейді. Адам туралы 

материалистік бағытты ұстанған Фараби адам еңбек ету нәтижесінде жоғары 

сатыға көтерілетінін алға тартады.  

Фарабидің пікірінше, оқу, тәрбие, білім алу, еңбек ету, ғылым адамы 

болу адамгершілік және еңбек тәрбиесіне тығыз байланысты. Фараби ең алғаш 

еңбекті, таза еңбекті, адал еңбекті тәрбиенің алғы шарты етіп алды. «Тәрбиені 

неден бастау керек», «Философияны үйрету үшін алдын-ала не білу керек» 

еңбектерінде ғылымды, оқу-ағартуды меңгеру, білім тәрбие алу, еңбекке 

үйрену, философияны меңгеру тәрбие әдістеріне байланысты екенін ғылыми 

тұрғыда дәлелдейді. Осы негізде ол оқыту мен тәрбиелеудің мақсаттарын 

жеке-жеке анықтайды. «Ғылымдар тізбесі», «Ғылымдардың шығуы» 

еңбектерінде ғылымдарды үйрену, реттерін белгілейді және тәрбиенің, оның 

ішінде еңбек тәрбиесінің тарихи тағылымын, үлгісін, болашақ ұрпаққа өнеге, 

тәлім етіп қалдырады. 

Әл - Фарабидің ілімі бойынша, мінез-құлықтың жақсысы да, жаманы да 

туа бітпейді, жүре бітеді. Оларға әсер етуші шешуші факторлар, себепші 

әрекеттер ортаның әсеріне, сіңген әдетке,дағдыға айналады. Ол былай дейді: 

"Біз мінез - құлық сапаларының абзалы да,оңбағаны да жүре келе пайда 

болады дейміз. Адамда қалыптасқан мінез-құлық болмаса, қарама-қарсы 

мінез-құлыққа өз еркімен көшіп кетуі мүмкін. Адамның белгілі бір мінез-

құлыққа ие болуына немесе жақын жұғысудың арқасында бір мінез-құлықтан 

басқа бір мінез-құлыққа ауысуына себепші болатын нәрсе - әдет, ал әдет деп 

мен белгілі бір әрекеттің жиі-жиі және ұзақ уақыт қамтылуын айтамын. Мінез-
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құлықтың қалыптасу жолдары өнер үйрену жолдары сияқты..."– кәміл 

мұсылмандар». 

   Әл-Фарабидің педагогика философиясындағы  ұстанған негізгі 

кредосы – адамдар бақыт жолында өзара көмек,достық, бейбітшілік қатынаста  

өмір сүруі ләзім. «Адамдар туралы айтсақ, - деп жазады ол,  - олардың қосатын, 

байланыстарын дәнекер , тұтқа – адамгершілік  болып табылады. Сондықтан, 

адамзат  тегіне  жататын болғандықтан, олар  өзара бейбітшілікті, татулықты 

сақтаулары қажет» 

Фараби адамдар бір-бірімен келісіп, тіл табысып отыруы  керек деп 

есептеді. Әділеттіліктің қалыптасқан нормасы, әмбебап заңдар қажет екендігін 

ескерте келе ол заңдардың тәрбие арқылы жүзеге асатындығын дәйектейді. 

Оның ойынша, еңбексіз заң да, қоғам да ілгері дами алмайды. Ұлы ойшылдың 

заң күші туралы осы айтқандарынан қоғамдық келісімдер туралы идеяның 

алғашқы ұрығы жатқандығын аңғару қиын емес. Бұл идея Еуропада көп кейін 

өріс алды. Кейбір шығармаларында Фараби өз тұсындағы қоғамды астыртын 

ғана сынап отырды. Ондағы етек алған озбырлықтар мен қаталдықты, ақыл 

мен адамгершілік, еңбек тәртібі ұстанымдарының  орасан бұрмалауынан деп 

түсіндірді.  

Ізгілік – адамның адамшылық өлшемі. Ғұлама қоғам өмірінің мәнді, 

маңызды салаларындағы қайшылықты құбылыстар мен келеңсіз көріністерді 

шешу міндетінің жауапкершілігін ізгі жүректі ізгі жанға әкеліп тірейді. Ізгі 

жан тұлғалықтан гөрі қоғамдық қасиетімен көбірек ерекшеленеді. Ізгі жанды 

көптің ішінен тану да қиын емес, «ісімен ізіне қара да қорытынды шығар», – 

дейді ақынның өзі. Ізгі жанның ізгі тірлігінің бір нәтижесі – шапағат. 

Ғұламаның пікірінше, шапағат – «халық үшін қайтпай құрақ ұшатын» ізгі 

жанға деген елінің алғысымен, ризашылығымен сипатталатын қоғамдық 

рухани құбылыс. Оның ұрығы – әр адамның ішкі әлемінде. Оның көріну, 

өркендеу деңгейі тағы да әр адамның іс-әрекетіне байланысты 

Ізгілік – адам болмысының ішкі жан дүниесінің, шындық жолға сай, 

толығымен тазарып, қайтадан өмірге келгендей сапалы өзгерісін қажет ететін 

күрделі де маңызды рухани құбылыс. Жолы тура болғанымен, азапты келетін 

ізгіліктің тұрақтап қалу мүмкіндігі де бар. Ол мүмкіндік адамның өз қолында. 

Ізгі адамның қағидасы жалғыз: «Өз игілігім – ел игілігі». Адамның тұлғалық 

бақытының мәні де осында. 

Фараби мұрасының ішінде этнопедагогика  үлкен орын алады. Ол 

этниканы жақсылық пен жамандықты ажыратуға мүмкіндік беретін ғылым деп 

қараса этнопедагогиканы халықтың әдет-ғұрып, салт-дәстүрін кейінгі ұрпаққа 

жеткізетін ілім деп санады. Бұған оқу, білім алу, тәрбие беруді жатқызды. Ұлы 

ғалымның осындай этникалық ойларынан терең гуманизмнің лебі еседі, ол 

адам баласын жаратылыстың, бүкіл жан иесі атаулының биік шоқтығы деп 

түсінді. Бірақ жамандықты жақсылық жеңгенде ғана адам баласы игі мұратына 

жетеді деп қорытынды жасайды. Сонымен, Фараби туындыларының оның 

ішінде еңбек пен еңбек тәрбиесі, адамгершілік, игілік туралы 
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тағылымдарының маңызы әлі күнге дейін өз маңызын жойған жоқ. Қайта оны 

тағылымдарының мазмұны қазіргі тәуелсіз Қазақстан жағдайында қайта 

түлеп, заман талабына сай жаңа көрініс алуда. Ол жаңа теориялық мазмұн 

алары хақ. 

Әбу Нәсір әл-Фарабидің нақыл сөздерінен мысал келтіре кетейін: 

Ар-ождан алдындағы адалдық өз қадір-қасиетіңе, ізгі іс-әрекетіңе 

байланысты. 

Ақыл-парасат – адамның ойлауына, пайымдауына, ғылым мен өнердің 

қыр-сырын ұғуына, жақсы қылық пен жаман қылықтың ара жігін ашуына 

көмектесетін күш.  

Тәрбиелеу дегеніміз – адамның бойына білімге негізделген этикалық 

құндылықтар мен өнер қуатын дарыту. 

 Музыка – рухтың, құмарлық пен ынтызарлықтың, әр алуан көңіл-күйдің 

ісі. Музыканың негізгі міндеті – адамның эстетикалық қажетін өтеу.  

Адамға тән бір жақсы қасиет – өзін қоршаған әлемнің әсемдік сырларына 

үңілу, содан рухани нәр алу, өзінің нәзік сезімін образдар арқылы паш ете алу- 

деп түйіндейді. 

Аңдатпа 

Ұлы бабамыздың ғылым-білім, тәлім-тәрбие, әдептілік белгілері туралы 

еңбектері, өсиет-уағыздары күні бүгінгі дейін өзінің моральдық – этикалық, 

эстетикалық мән-мағынасын жойған жоқ. 

Әл Фарабидің ілімі Шығыс халықтарының, оның ішінде қазақ халқының 

педагогикалық ой-пікірінің дамуында революциялық төңкеріс  болып 

есептелді. Демек, ол Шығыс халықтарының салт-санасының, әдет-ғұрпының 

ағартушылық тәлім-тәрбиелік, ой-пікірінің, ғұламалық тағылымының 

дамуында жаңа кезең ашып, халықтық педагогиканың  негізін қалауы дейміз. 
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Оқушыларға рухани адамгершілік тәрбие берудегі  Әбу Насыр 

әл – Фарабидің еңбектерінің маңызы 

 

Жабакова Сауле  Қалдыбайқызы  

                                                               Шардара ауданы, «Қызылқұм» ЖОМ  

                                                         «Өзін – өзі тану» пәнінің мұғалімі  

                                                                      

Тұлға мәдениетінің негізі оның жалпыадамзаттық құндылықтарының 

негізінде көрінеді. «Құндылық» термині болмыстың белгілі құбылыстарының 

адами, әлеуметтік және мәдени мән-мағынасын білдіру үшін қолданылады. 

Адам өмірінің өзегі-құндылықтар, ал басқа мақсаттар оған жеткізетін 

баспалдақтар ғана. Осы қағидаға сүйенсек, қоғамның жаңару кезіндегі жаңаша 

көзқарастардың бірі - құндылық бағдар. Қазіргі заманда ғылым мен білім, 

ақпараттық технология, техника қаншалықты қарыштап дамыған сайын, 

адамның бойындағы рухани-адамгершілік қасиеттерінің соншалықты 

төмендеп бара жатқанын күнделікті өмірде көріп отырмыз. Атап айтар болсақ: 

тастанды бала, қарттар үйі, қатыгездік, табиғатты ластау, ағашты кесу, алдап 

соғу, жемқорлық, өлтіріп кету, өз- өзіне қол салу, т. б. толып жатыр. 

Адамзаттың ең асылы –«адам» деп қарайтын болсақ, онда адамның 

азғындауына не себеп? Әлде заман кінәлі ме?-деген сұрақтар туындайды. 

Көпшілігі «заманына қарай адамы » деген принциппен өмір суруде. Ал, 

заманды құрайтын адам емес пе? Міне, сонда барлығы қайтадан адамға келіп 

тіреледі. Сондықтан күллі әлемді сақтап қалатын бірден- бір жол  рухани 

адамгершілік білім екені даусыз. Ал, адамның жүрегіне нұр құятын, риясыз 

сүйіспеншілікпен рухани бастауға жетелейтін, ол – ұстаз. Ал, түсінген кісіге 

жас ұрпақ тәрбиесі үшін, жалпыадамзат үшін  «Өзін –өзі тану» пәнінің алатын 

орны ерекше.  Рухани құндылықтар қоғам талабына сай өзгерістерге 

ұшырап  жаңа нарықтық қоғам салты пайда болды. Бұл жағдайлар адамдардың 

арасында ізгілік, әділдік, өзара көмек, төзімділік сияқты қарым-қатынастар 

орнатуына ықпал ететін құндылықтар мен әр жеке тұлғаның шығармашылық 

мүмкіндіктерінің ашылуы мен оларды жүзеге асыруға түрткі болатын 

құндылықтарды зерттеу қажеттіліктерін туғызды. Осындай жағдайларда 

қоғамдық мұраттар мен адамдардың тәлімдік үдерістері өзгерді, сондықтан да 

білім мазмұнын түбегейлі жаңғырту, әдістерді жаңарту және жастарды оқыту 

мен тәрбие беру технологияларын жетілдіру қажеттілігі туындады. 

Әлемдік кеңістік аясындағы адам өмірі дегеніміз не? Бір ғана сәт, қас-қағым 

уақыт қана. Бізге берілген осындай ғана ғұмырды өзіміз үшін және өзгелер 

үшін ешқандай қиындықсыз өткізу маңызды емес пе?! Жас ұрпақты 

өкінбейтіндей етіп, қателіксіз, уайым-қайғысыз, зорлық-зомбылықсыз өмір 

сүруге, өмірлері қуаныш пен шаттыққа толы болуға үйрету – біздің қасиетті 

парызымыз. Нағыз ұстаз бейнесін Әбу Насыр Әл-Фараби сөзімен түйіндесек: 

«Ұстаздық мінез-құлық нормасы мынадай болуға тиіс: ол тым қатал да 

болмауға тиіс, тым ырыққа да жығыла бермеуі керек, өйткені тым қаталдық 
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шәкіртті өзінің ұстазына қарсы қояды, ал тым ырыққа көне беру ұстаздық 

қадірін кетіреді, оның берген сабағы мен оның ғылымына, шәкірті селқос 

қарайтын болады. Ұстаз тарапынан барынша ынталылық пен табандылық 

қажет. Өйткені бұлар, жұрт айтқандай, тамшысымен тас тесетін бейне бір су 

тәрізді». [2] Осындай ұстазға тән мінез-құлық ізгілікпен ұштасып, бала 

жүрегінің төрінен орын алған жағдайда жас ұрпақтың рухани бай, 

адамгершілігі мол, жан-жақты үйлесімді дамыған, елін сүйер абзал азамат 

болары сөзсіз. 

      Жас ұрпақ отбасында, ұжымда, қоғамда бірлесе өмір сүру жайында 

үлкендер әлемінен лайықты өнеге алады. Мұндай өнегеге нелер жатады? Ең 

алдымен, адамның өз-өзімен және қоршаған ортамен, атап айтсақ, Әлеммен, 

өзге тіршілік иелерімен, өз пейілдерімен, сезімдерімен және іс-әрекеттерімен 

жарастықта өмір сүруі, өзінің өмірдегі орнын таба білуі болып табылады. 

«Өзін өзі тану» рухани адамгершілік білім беру бағдарламасының тарихи 

негіздеріне көз жүгіртіп, қарайтын болсақ, әлемдік рухани тұлғалардың 

философиялық ойларынан, яғни, Сократтың заманынан бастау алатынын 

көруге болады. 

Ежелгі Грек философиясының көрнекті өкілі Сократ біздің дәуірімізге 

дейінгі 470 жылы Афинада дүниеге келді. Сократ философиясының басты 

обьектісі - адам, осы тұрғыдан алғанда, оны адам туралы қазіргі заманғы 

ғылым, философиялық антропологияның негізін қалаушы деуге болады. 

Сократ философиясының мақсаты адамды ізгілікке тәрбиелеу деп түсінді және 

адам оған өзін тану және өзін сынау арқылы жете алады деп сенді. Оның әйгілі 

«Менің білетінім – мен ештеңе білмеймін, басқалар оны да білмейді», «Өзіңді-

өзің танып-біл!»,  «Әр адамның бойында күн бар, нұр бар, тек оның 

нұрлануына мүмкіндік беріңдер» деген  қағидаларының негізгі мазмұны да 

осы.  

Адамзат тарихында ғылыми ойдың үздіксіз даму барысында  адамның 

өзін танымақтық жөніндегі ілімнің алғашқы қадамы көне  грек 

философтарынан басталса да, оны өз заманында ғылыми жүйеге түсіріп, 

қалыптастырған Фараби еңбегі ерекше көзге түседі. 

       Әбу Насыр Әл-Фараби  Әбу Насыр Мұхаммад ибн Тархан ибн Узлағ Әл-

Фараби(870-950ж. ш.) - әлемге әйгілі ойшыл, философ, социолог, математик, 

физик, астроном, ботаник, лингвист, логика, музыка зерттеушісі. Жалпы «жан 

қуаты» немесе «өзін танымақтық» жайлы күрделі ой сарасына қазақ 

топырағында арғы заманда Фараби, соңғы дәуірде Абай терең бойлап барған. 

Абай:  «Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп» деу арқылы тіліне, дініне, діліне, 

нәсіліне қарамай әлемдегі барлық адамдарға  ізгі ниетпен, ақ көңілмен, 

жақсылық жаса деп айтқысы келген. Әбу Насыр Әл-  Фараби – шығыс 

елдерінде тұңғыш сындарлы педагогикалық жүйе жасаған ағартушы 

оқымысты. Жас ұрпақтың сана-сезімін қалыптастыру үшін үш нәрсенің 

ерекшелігін жүйелеп, дәйектеп алу шарт дейді: 

1. Баланың ішкі ынта-ықыласы, құмарлығы; 
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2. Ұстаздың шеберлігі, ар тазалығы; 

3. 3. Сабақ процесінің алатын орны. 

Ғұламаның философиялық ойларынан терең гуманизмнің лебі еседі. Ол, адам 

баласы,  жаратылыстың, бүкіл жан иесі атаулының биік шоқтығы, сондықтан 

да оны құрметтеу, қастерлеу керек деп түсінеді. Фараби жасаған 

қорытындының басты түйіні — білім, мейірбандық, сұлулық үшеуінің 

бірлігінде. Фарабидің философиялық  көзқарастарында басты үш бағыт анық 

аңғарылады: ол дүниенің мәңгілігін мойындады, танымның болмысқа 

тәуелділігін растады, ақыл-парасат туралы ілімді саралады. Ол ғылым мен 

тәрбие ұштасса ғана рухани салауаттылыққа жол ашылмақ деді. Мінез-құлқын 

түзей алмаған адамның ақиқат ғылымға қолы жетпейді деп ескертеді. Ол 

«Адамның кемелдігі неде?» деген сұраққа жауап іздейді. «Балық су үшін 

жаралған, құс ұшу үшін, ал, адам бақыт бақыт үшін жаралған» дейді. «Бақытқа 

қалай қол жеткізуге болады?» деген сұраққа «Білім мен мінез- құлық арқылы» 

дейді. «Ол білімнің мәні қандай?  Бақытқа апаратын мінез- құлық қандай?» 

деген сұраққа «ізгілікті мінез-құлық, рухани білім» дейді. «Оған қалай қол 

жеткізуге болады?» деген сұраққа «Оған: ізденіс, тәрбиелеу өнері және оқу 

арқылы жетуге болады.» деп түйіндейді. 

     Фараби «Философиялық трактаттар» атты еңбегінде адам жанына, 

жүрегіне үнемі ерекше мән береді. Мысылы, «Жүрек - басты мүше, мұны 

тәннің ешқандай басқа мүшесі билемейді. Бұдан кейін ми келеді. Бұл да басты 

мүше, бірақ, мұның үстемдігі бірінші емес» десе, Абай 17 қара сөзінде: «Сен 

үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім депті. Бірақ, сонда билеуші жүрек болса 

жарайды» деген тұжырымға келеді. Бұдан екі ұлы ойшылдың да жүрек 

жөніндегі танымдарының негізі бір екені, тек баяндау түрі басқаша берілгені 

көрінеді. Абай  жүрекке шешуші мән-мағына берумен қатар, оны ізгілік, 

рақым, шапағат атаулының шығар көзі, тұрар мекені деп біледі. Негізгі бес 

жалпыадамзаттық құндылықтарды атап айтар болсақ: ақиқат, сүйіспеншілік, 

дұрыс әрекет, ішкі тыныштық, қиянат жасамау.[4] Оқыту 

үрдісіне  жалпыадамзаттық құндылықтарды енгізу арқылы адамның рухани 

өсуіне жағдай жасаймыз. Мәңгілік құндылықтар білімнің негізгі өзегі болып 

табылады. Жалпыадамзаттық құндылықтарды адамның бойынан жарыққа 

шығару  ізгілікке апарады, яғни, мінезін өзгертуге болады. Адамның 

жақсылыққа ұмтылуы, ақиқатқа жүгінуі оның болмысынан ішкі жан 

дүниесінде бес құндылықтың бар екенінің дәлелі емес пе? Егер осы 

құндылықтарды ағашқа теңеп  көрсек, ағаштың тамыры – мәңгілік 

құндылықтар, оны ақиқатқа теңейміз. Ағашқа құятын суды, сүйіспеншілік деп 

алайық. Егер мәңгілік құндылықтарды, ақиқатты, сүйіспеншілікпен түсінсек, 

суарсақ, әрқашан әрекетіміз дұрыс болады.Яғни, ағаштың діңі түзу өседі. 

Әрекетіміз дұрыс болса, ішімізде тыныштық орнайды. Яғни, ағаш бүршік 

жарады. Ішімізде тыныштық орнаса, біз ешқашан қиянат жасамаймыз, тіпті 

ойламаймыз да. Яғни ағаш жемісін береді.  Ақиқат, сүйіспеншілік, дұрыс 

әрекет, ішкі тыныштық, қиянат жасамау -  бұл мәңгілік бес 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D1%96%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D2%B1%D0%BB%D1%83%D0%BB%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC
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құндылық  адамның ұлтына, нәсіліне, ортасына, дініне қарамайтын, уақытпен 

өзгермейтін құбылыс.  Адамның руханияты мен мәдениетінің жиынтығы, 

яғни, ата, әжелеріміздің даналығы. Бүгінгі таңда рухани білім әлемге ауадай 

қажет болып тұр. Сондықтан әр адамның ақыл ойын жаңғыртып, санасын 

өзгерту керек, сонда әлем де жаңарып, өзгереді. Адамдар осы өмірден қуаныш 

пен қанағат аламыз деп ойлайды, алайда бұл қуаныш олардың өздерінде 

жасырынып жатқан  өлшеусіз қуаныштың кішкентай ғана сәулесі, яғни 

уақытша екенін, сезіне бермейді. Адам ақиқатты танып, сүйіспеншілікпен 

дұрыс әрекет еткенде оның жан дүниесінде ішкі тыныштықтың хош иісті гүлі 

шешек атады. Яғни, шынайы жан тыныштығы жүректің нұрымен келеді. 

Жапырақ, ағаштан үзіліп бара жатып, жерге қонғаннан кейін не күтіп 

тұрғанын түсінбестен,  «Қалықтап жүрген қандай керемет!», - деп ойлайды, 

ал, артынан не боларын кейіннен ғана түсінеді. Адам да қиындыққа тап болған 

кезде ғана ойланады, қиналады. Қиналған кезде оның жаны тазарады.  Адам 

баласы ақыл мен жүрек қосылғанда  ғана эмоцияға берілмей, өз сезімін 

бағындыра алады. Сөйтіп саналы түрде жақсы мен жаманды ажырата алатын 

деңгейге жетеді. Сосын ар- ұжданына сүйеніп, шабытпен, интуиция арқылы 

ең жоғарғы, рухани деңгейге жете алады. «Өзін-өзі тану» бағдарламасының 

негізгі мақсаты да осы. Адамның қоршаған ортаны біліп, өзінің ішкі жан-

дүниесіне үңіліп, өзін-өзі басқару негізінде рухани-адамгершілік әлеуетті 

көтеру болып табылады. «Өзін-өзі тану» пәні арқылы жан-жақты дамыған, 

рухани-адамгершілігі мол, бір-біріне сүйіспеншілікпен, құрметпен қарайтын, 

өмір сүруге деген құштарлығы жоғары жеке тұлға тәрбиелей аламыз.Тұлғаның 

үйлесімді дамуының нәтижесінде бүгінгі күнді ғана емес, болашағын сәулелі 

күйде елестетіп, алға ұмтылатын, арманшыл, қиялы асқақ, рухы биік азамат 

тәрбиелеуге болады. «Өзін- өзі тану әлемінде» әр баланы керемет рухани күш 

иесі деп қарап, демеу жасасақ, қуаттандырсақ, жүрегі нұрға толы, жан -жағына 

шуағын шашып тұрған мейірімді, адамгершілігі мол, үнемі талпынып 

тұратын, өз елін, өз жерін, өз  тілін, өз  отбасын сүйетін, еңбекқор, адал адам 

тәрбиелейтініміз сөзсіз. 
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Әбу Насыр әл-Фарабидің «Қайрымды қала тұрғындарының  

көзқарастарындағы» трактатындағы рухани адамгершілік  

 құндылықтары жайлы  

                                   

                                                                     Орынова  Айнұр Білісбайқызы 

                                                                  Созақ ауданы, Т.Әлімқұлов атындағы 

                                                         №14 мектеп интернат-лицейі 

                                                                 «Өзін-өзі тану»  пәнінің мұғалімі 

           Әбу Насыр әл-Фараби кім?  

           Әбу Насыр Мұхаммед Ибн Мұхаммед ибн Ұзлах Тархан әл-Фараби  

ат-Түрки – ұлы ғұлама, энцклопедист, социолог, лингвист, астроном, физик, 

математик, ботаник, логика музыка зерттеушісі,  түркі, ислам 

философиясының жарық жұлдызы, әлем философиясының заңғар 

тұлғаларының бірі.   Ол арабтілді философиядағы бірінші әлеуметтік-саяси 

ойшыл, философиялық ойланудың объектісі нысанындағы адам мен адамзат 

қоғамы мәселесін алға шығара отырып, дүниені рационалды түрде түсінуді 

кеңейтті. Өзінің асқан білімділігі мен ғұлама ғалымдығының арқасында 

әлемге танымал болған ғұлманы әлем ғалымдары мойындап, Аристотельден 

кейінгі Шығыстан шыққан Екінші Ұстаз деп мойындады.  

       Әл-Фарабидің ғылыми мұрасы  –  бүкіл әлемдік ғылым дамуының тарихи 

іргетасы және бастау көзі.  Ұлы ойшылдың  шығармашылық мұрасы орасан 

зор, екі жүзге жуық философиялық және ғылыми трактат жазып қалдырды. 

        Әбу Насыр әл-Фарабидің өз еңбектеріндегі жауап беруге тырысқан   – 

бақыт туралы, адамның  жетілуі туралы сұрақтар қазіргі заманғы адам мен 

қоғам үшінде аса өзекті. Оның дүниетанымы, адамзат өркениетіне көзқарасы 

жер бетіндегі барлық адамдарға бірдей түсінікті әрі тартымды.  

        Ол өзінің  «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жайындағы 

трактатында»  мейірімді адамдар тұратын шаһардың моделін құрды. Оның 

пікірінше, білім мен ізгілік  ажырамас бірлікте болуы керек. Кемеңгер ұстаз 

«...тек халықтардың бірігуі және өзара көмегі арқылы ғана бақытқа жетуге 

болады...», - дейді. Әл-Фарабидің әмбебап рухани құндылықтары негізінде 

тұрған әлеуметтік идеал – «Қайырымды қала» идеясы  рухани-адамгершіліктің 

бастау-бұлағы болып табылатыны сөзсіз. Адамзат қауымында бейбітшілік пен 

тыныштық мамыражай өмір, кемел қоғам қалыптастыру үшін, тіршіліктің 

бастауы – әлемдегі заттардың тәртібін тану болып табылады. Әл-Фараби 

этикасының жоғары категориясы мен оның құрлымының әсемдігін танып білу 

мүмкін емес. «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары»  еңбегінің 
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жалпы мазмұны азаматтық ғылым, заңтану, догматикалық діни ілім, қоғамды 

басқарудың негіздері туралы ой-тұжырымдарынан құралған. 

       Ғұламаның пікірінше, «Қайырымды қала тәні таза адам секілді, оның  

барлық ағзалары тіршілік иесінің өмірін сақтап, бір-біріне көмектесіп, оны 

анағұрлым толық етеді.» - дейді.  Әл-Фараби  «Адамның бірлестік пен өзара 

көмекке зәрулігі туралы» тауарында,  «Жаратылысында әрбір адамға өз 

тіршілігі үшін және ең жоғары кемелділік дәрежесіне жету үшін көп нәрсе 

керек, ал мұны ол жалғыз жүріп таба алмайды және бұған жету үшін ол қандай 

да бір адам қауымын қажет етеді, осы қауымдағы адамдардың әрқайсысы оған 

қажетті нәрселердің жалпы жиынтығынан қандай да бір затты тауып беріп 

отырады. Оның бергі жағында әрбір адам өзінен басқа екінші адам жөнінде де 

нақ сондай күйге түседі. Міне сондықтан да бір-біріне көмектесіп отыратын, 

біреуі екіншісінің өмір сүруіне қажетті нәрселердің бір бөлігін тауып беріп 

отыратын көптеген адамдар  бірлестіктері арқылы ғана адам өзінің 

жаратылысына сай кемелділік дәрежесіне жете алады. Асқан игілік пен ең биік 

кемелділік дәрежесіне, ең алдымен, қала жетпек, ал кемелділіктің ең төмен 

дәрежесінде тұрған қоғам бұған әсте жете алмайды. Шынында игілік 

жаратылысынан сондай, оған адам өзінің қалауын және еркінше таңдауы 

арқылы жетуге болады (ал зұлымдыққа да адам қалауы мен таңдауы арқылы 

жетеді), әрбір қала бақытқа жеткізу үшін қызмет ете алады. Әл-Фараби  

қайырымды қаланы басқаратын адамда алты түрлі қасиет болу керек дейді. 

Олар: 

1. Дана болу. 

2. – Асқан пайымдылық 

3. – Сенімділік. 

4. – Ойлау  қабілетінің жоғары болуы. /тапқыр, ақылды, алдына нақты 

мақсат қоя білетін/ 

5. – Соғыс өнерін жетік білуі /бұл жерде адамзат  қандай салада  жүрседе 

сол саланы жетік меңгерген тұлға ретінде қарастырады/ 

6.  -  Денсаулығының мықты болуы. 

         Осы қасиеттердің барлығы бойында бар адам, барлық уақытта 

қайырымды қала адамдарына кімге еліктеу керек екенін, кімнің айтқан сөзі 

мен ақылына құлақ қою керек екенін көрсететін үлгі бола алады деп көрсетеді. 

        Қайырымды қала... Әл-Фараби әлеуметтік әділеттілік пен еркіндікті 

орнықтыратын қоғам туралы ой қозғайды.  Оның иделогиясының басты 

мақсаты адамдарды бақытқа жеткізу, игілікті істер арқылы жеткізу керек деп 

санайды. Өз еңбегінде әл-Фараби «бақыт  дегеніміз – игі істердің ішіндегі ең 

қадірлісі, ең үлкені, ең жетілгені» деп атап көрсетеді және  бақытқа жетіуге  әр 

адамның құқы бар дейді. Сондықтан да қайырымды билеушілері бар қала 

тұрғындары ғана бақытқа жете алатындығын атап көрсетеді.  Бүгінгі таңдағы 

«Мәңгілік ел» ұлттық идеясындағы саяси бастамалар сөзсіз өйшылдың 

идеяларымен ұштасатыны анық. Осы орайда «Өзін-өзі тану» пәніндегі бес 
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құндылық «Ақиқат, Сүйіспеншілік, Дұрыс әрекет, Ішкі тыныштық,  Қиянат 

жасамау» құндылықтарын  алар болсақ,  ғұлама ойшылдың «Қайырымды қала 

тұрғындарының көзқарастары трактатындағы» ізгілікті, әділет жөніндегі 

идеясы жайындағы ойлардың жалғасы болып табылады. 

      Шығыс мәдениетінде рухани ұстазға, рухани тамырларға, рухани 

құндылықтар мен дәстүрлерге деген ізгі қатынас қалыптасқан. Сондықтан да 

әл-Фараби мұрасы мен заманауи  Қазақстанның рухани мәдениетін, сондай-ақ 

мәдени мұраларымыздың «тетіктерін» теориялық және мәдени байланыстар 

негізінде зерделеудің маңызы зор.          Адам бойында туа біткен білім 

болмайды деуге гносеологиялық  принципті дәйектілікпен қолдана отырып,  

әл-Фараби этикалық қасиеттер туа бітеді деген пікірді де бекерге шығарады. 

Бұл  қасиеттер дағды мен тәрбие күші арқасында ғана осылай көрінеді. Адам 

парасатты күйінде тумайды, онда тек парасаттылық  қабілеті ғана болады, дәл 

сол сияқты ол әуелден жауыз немесе бұзақы, хатшы немесе тоқымашы болып 

та тумайды.  Әл-Фараби көрсеткен, мемлекет қайтаркеріне тән ақиқатты 

жарату, ізгілік, байсалды мінез, адамгершілік сипаттар қазіргі кезде де маңызы 

мен мағынасын жоғалтқан жоқ. Бір сөзбен айтқанда, Фараби адамдардың өз 

көздеген мақсатына жетуі оның өзіне ғана байланысты екенін айтады. Адам 

рухани жағынан үнемі өзін-өзі жетілдіріп отыруға тиіс, адам тек ақиқатты, 

айналадағы  дүниені танып-білу арқылы жетіледі деп түйін жасайды.  

          Әл-Фараби өз ғұмырында бақыттың кілтін іздеді. Бақытты қалада 

тұруды армандады. Ол үшін ойшыл әрбір адам қанағатшыл, аса әдемі мінез-

құлық, ақыл-ой, қайырымдылық,  дарын керектігін баса айтқан. Фарабише 

қаланы /мемлекетті/ қайырымдылықпен басқару демократиялық қоғам, яғни  

қала мен халықтың талабын,  мүдесін ескеру,  соның арқасында бақытқа 

кенелу дейді. «Шын бақыт – бұл игілік, рахым және лайқаттылық».  Аталған 

адамзат жетістігі тек демократиялық қоғамда ғана орын алады. Әл-Фараби 

өзінің «Қайырымды, қала түрғындарының көзқарастары» атты кітабында 

бірқатар қоғамдық - әлеуметтік, этикалық мәселелерді сөз етеді. Мұндағы 

оның  қала деп отырғаны — мемлекет. Ғалым бұл шығармасында мемлекеттің 

пайда болуы, ондағы теңсіздіктің өмірге келуі, идеал қала халқының 

моральдық бейнесі, мұндай қала әкімдеріне қажетті адамгершілік қасиеттер, 

әрбір адамның бақытқа жетуі үшін бүкіл қоғам болып, бірігіп тіршілік етуі 

керектігі, т. б. мәселелер жайындағы өз пікірін ортаға салады. 

     Қорыта келе айтқанда, Әл-Фараби: «Ақыл-парасат күші-адамның 

ойлауына, пайымдауына, ғылым мен өнерді ұғынуына және жақсы қылық пен 

жаман қылықты айыруына көмектесетін күш»,- деп көрсетеді. Фараби 

адамдардың өз көздеген мақсатына жетуі оның өзіне ғана байланысты екенін 

айтады. «Адам рухани жағынан үнемі өзін-өзі жетілдіріп отыруға тиіс, адам 

тек ақиқатты, айналадағы дүниені танып білу арқылы жетіледі»,- деп түйін 

жасайды.  

       Аннотация: Бұл мақалада Әл-Фарабидің тұлғалық қалыптасуындағы 

рухани құндылықтар,  «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары 
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туралы» трактатында  адамдар арасындағы қарым-қатынас, мемлекет пен 

қаланы басқару туралы көзқарастарына  шолу жасалып,  ғұламаның  керемет  

рухани  философиялық  ілімдері арқылы ойлау, дүниетаным,  адамның 

интеллект мүмкіндігінің қаншалықты жоғары екендігі туралы баяндалған. 

Түйінді сөздер:  философия, рухани адамгершілік көзқарастар, бақыт,  толық 

қоғам.  

     Аннотация: В этой статье раскрыты духовные ценности в составлении  

личности Аль-фараби, втрактате о взгдлядах милосердного городсого 

населения был проведен обзор  взглядов людей о взаимоотношениях между 

людми упровлении государствои и городам, о том, насколько высоки 

возможности мышления, мировоозрения,  интеллекта человека через 

идеальные духовные философские учения мыслителя.  

Ключевые слова: философия, духовные нравстввенные взгляды, счастье, 

общество.     
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                                         Құлмырзаева Айжан                                                  

                                                   Отырар ауданы, Ш.Уалиханов ат.ЖОМ 

                                                                               
Қоғам қаншалықты дами берсін, бүгінгі ақпараттық технология үстемдік 

құрған ғасырда да ізгілік, адамгершілік, қайырымдылық әлеуметтік ортаның 

тереңдігін айқындап, мемлекеттің болашағын шешетін құндылық ретінде 

өзінің тарихтан бері келе жатқан орнын сақтап қала беретіні анық. Қазіргі 

таңда мектеп табалдырығын аттаған әрбір бүлдіршін – ол ертеңгі қоғам 

мүшесі, болашақ иесі. 

Ұлт, ұлт тұлғасы, мемлекет, ұрпақтың зиялылығы, тұлғалануы бұның 

барлығы адам баласының өзінің бастапқы табиғатынан рухани деңгейі арқылы 

ажырап, ұлттық табиғат пен кісілік табиғатты иеленгендігін көрсетеді. 
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Қоғамның негізі, болашағы ұлттық тәрбиеге тәуелді, ұлттық тәрбие 

болмаса қоғамдық ортада кісілік қалыптаспайды. Кісілігі жоқ қоғам 

мемлекетке, оның болашағы ұрпаққа қажетті құндылықтарды бере алмайды, 

бұндай орта тарихтың бойындағы рухани дүниелерді кейінгі уақытқа 

жеткізуге, мемлекет мүддесін қорғауға қабілетсіз келеді. Сондықтанда 

өркениетті мемлекеттің бет-бейнесі оның мәдениеті, әлеуметтік ортада адам 

бойында кіслік қасиеттердің орын алуымен көрінеді. «Мемлекеттің рухын 

қоғамдағы адамгершілік, қайырымдылық, әділеттілік, шынайылық, 

тұрақтылық, ізгілік көтереді, рухани құндылықтары ғана сақтай алады»,- деп 

Әл-Фарабидің сөздері тегін емес. 

Әбу Насыр Әл-Фарабидің  рухани, адамгершілік тәрбие берудегі айтқан 

әрбір сөзі  оқушыларға тағлымы мол таусылмас мұра. Ол әрқашанда ізгілікке 

шақырады. Ал ізгі болу- адами қасиеттерді бойыңа сіңіру. Оның өмірбаянына 

зер салсақ Әбу Насыр Әл-Фараби (араб.: الفارابي محمد نصر أبو ) Әбу Насыр 

Мұхаммад ибн Мұхаммад Тархан ибн Узлағ әл-Фараби ат-Турки (870 - 950 ж. 

ш.) - әлемге әйгілі ойшыл, философ, социолог, математик, физик, астроном, 

ботаник, лингвист, логика, музыка зерттеушіс болған. Фараби ғылымды 

көбінесе өз бетінше оқып игерген. Ол әсіресе, грек ғалымы мен 

философиясына, Аристотельдің бай мұрасына зер қойған. Осы жолда әл-

Фараби шыдамдылық пен ыждағаттылық үлгісін көрсетеді[1]. 

Адамзат тарихында ғылыми ойдың үздіксіз даму барысында «өзін 

танымақтың» немесе «жан қуаты» туралы ойлардың қалыптасу жолдарын 

танып білу күрделі мәселеге айналып, бастан-аяқ қарама-қарсы 

көзқарастардың өріс алуына түрткі болды. Адамның өзін танымақтық 

жөніндегі ілімнің алғашқы қадамы көне дүние философтарынан басталса да, 

оны өз заманында ғылыми жүйеге түсіріп, қалыптастырған Фараби еңбегі 

ерекше көзге түседі. Жалпы «жан қуаты» немесе «өзін танымақтық» жайлы 

күрделі ой сарасына қазақ топырағында арғы заманда Фараби, соңғы дәуірде 

Абайға терең барлап барған. Абай өлеңдері мен қарасөздеріндегі жан қуаты 

жайлы ой толғануында «жан құмары», «жанның жибили қуаты», «жан қуаты», 

«жанның азығы» т. б. осы іспеттес философиялық сарындағы ойларын 

таратқанда: «Жан қуаты деген қуат-бек көп нәрсе, бәрін мұнда жазарға уақыт 

сиғызбайды» - деп, айрықша ескертуінің өзіндік себептері бар. Бұл 

тұжырымынан ақынның «өзін танымақтығы» жөніндегі ілімнің тарихымен 

толық таныстығы анық байқалып, өз тарапынан ойларын кең түрде 

тыңдаушыларына молынан жеткізе алмаған өкініші де сезіледі. 

 «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы трактат» 

(арабша Китаб ‘ара’ ‘ахл ал-мадйна ал-фадила) Фарабидің негізгі еңбектерінің 

бірі, ол 948 жылы Мысырда жазылып аяқталды. 942 жылғы мәтіннің бірінші 

үлгісі «Китаб ас-сийаса ал-маданиййа» жеке шығарма ретінде танымал болды. 

Трактатта ол Платонның ойлары әсерінен қоғамның дұрыс құрылымы, дұрыс 

заңдар және тұрғындардың дұрыс көзқарастарымен байланыстыра отырып, 

қайырымдыны саяси аспектіде зерттейді. Мұндай мінсіз қоғам «қайырымды 
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қала» (мадина фадила) болып табылады. 

«Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жөніндегі трактат» – әл-

Фарабидің ең кемел туындыларының бірі. 

. Бұл трактатта әл-Фараби өзі тұрған «қайырымды қала» туралы оқуды 

баяндайды. Адам толығымен дамып жетілуі үшін ол көптеген нәрселерден 

тәуелді. Себебі ол барлық өзіне қажет нерселерді жалғыз өзі жасай алмайды, 

әрі қол жеткізе алмайды дейді. Сондықтан адам өзінен басқа адамдардың 

қоғамдастығында өмір сүруі керек және сонда ғана ол толық жетіліп, бақытқа 

қол жеткізе алады дейді. Жалпы адам қоғамдастығын ғалым екі түрге бөліп 

көрсетеді: толық және толық емес. Толық қоғамдастықтың өзін ол үш түрге 

бөледі: үлкен, орташа, кіші. Үлкен қоғамдастық деп ол бүкіл жерді мекендеуші 

барлық адамдардың жалпы қоғамдастығы деп көрсетеді. Ал орташа 

қоғамдастық дегеніміз белгілі бір халық ретіндегі қоғам дейді, кіші 

қоғамдастықты ол белгілі бір қала ретінде көрсетеді[2]. 

Толық емес қоғамдастыққа келсек Фараби оларды төртке бөліп 

көрсеткен. Олар - квартал, көше, үй және ауыл. Соңғысы қала құрамына 

кірмегенімен ол қалаға қызмет көрсетуші толық емес қоғам болып табылады. 

Жоғары деңгейдегі даму мен игілікке адам ең бірінші ретте ең кіші дегенде 

қалада ғана қол жеткізе алады деп көрсетіледі. Кез келген нәрсеге шын көңіл 

білдіріп, шынайы таңдау жасап талаптанып жетуге болатындықтан кез-келген 

қалада бақытқа қол жеткізуге болады дейді. Әрбір тұрғыны бақытқа жету 

жолында бір-біріне көмектесетін қала қайырымды қала деп түсіндіріледі. 

Және сол секілді қайырымды қоғам, қайырымды халық та болады дейді. 

Әбу Насыр әл-Фарабидің «Қайырымды қала тұрғындарының 

көзқарастары жайындағы трактаты» ойшыл дүниетанымының мазмұнды 

арналарының бірі. Трактатта ізгілікті қоғам болмысының негізгі тетіктері мен 

қажетті шарттары туралы жан-жақты талданып, зерделенеді. Мәселен, 

адамның табиғатынан көмекті қажетсініп, қоғам құруға бейілді екенін және 

адам қоғамының түрлері көптігін айтады. Себебі әрбір адамның тіршілік етуі 

мен кемелділікке жетуі үшін қандайда болмасын қауым керек. 

Ал сол қалада тұратын тұрғындарды бес топқа бөледi. Яғни қайырымды 

қала бес түрлi адамдар тобынан құралады: ең құрметтi адамдардан, 

шешендерден, өлшеушiлерден, жауынгерлерден және байлардан. Әл-Фараби 

ең құрметтi адамдарға ақылдыларды, пайымдағыш адамдарды, маңызды 

iстерде беделге ие болғандарды жатқызады. Екiншi топтағы шешендерге — 

дiни қызметкерлердi, ақындарды, музыканттарды, хатшыларды сол сияқты 

шығармашылық жұмыспен айналысатындарды, ал өлшеушiлерге-

есепшiлердi, дәрiгерлердi, астрологтарды, математиканы оқытушыларды 

қосады. Әл-Фараби бойынша, байлар дегенiмiз — қалада байлық табатындар, 

егiншiлер, мал өсiрушiлер, саудагерлер, қол өнершiлер. 

Біз осы еңбектен әл-Фарабидің идеалды қоғам жасауға ұсынысын 

көреміз. Ол қоғамда әрбір өнер түрі, әрбір білім-ғылым түрі қажет болады. Ал 

ондай қоғам басшысы тіптен ең жетілген, ең жоғары тұрған адам болуы керек. 



517 

 

Ондай адам өнерлердің ең жоғарғысын игерген, ең батыл, ең данышпан, ең 

ақылды, ең білімді т.б. адам болуы керек. Ол басқаратын қоғам идеалды адам 

денесі сияқты қызмет ететін, әрқайсысы өз орнын білетін мүшелерден тұрады. 

Менің ойымша әл-Фарабидің бұл еңбекті жазудағы басты мақсаты 

адамдарға идеалды қоғамға, яғни бақытқа қалай жетуге болатынын, және ең 

бастысы сол жолда барлық адам жеткен ғылымдардың, оның өнерлері мен 

мүмкіндіктерінің қаншалықты маңызды екенін көрсету деп түйеміз. 

Сондықтан ол тарктатты материямен формадан бастап, барлық бағытта 

мағлұмат бере отырып бақыт пен өнер категорияларынан аяқтаған. Себебі ол 

осының барлығын бір жүйеге, бір ұғымға біріктіруге тырысқан деп ойлаймын. 

Сөйтіп ол барлық нәрсенің бірімен тығыз байланыста екенін, және адам 

қоғамы адам денесі сияқты құрылуы керек, ал оны құраушы мүшелердің 

әрбірінің өзара қатынасы мен әрбірінің қызметі үйлескен болуы керек. 

Зиялы адам өз заманында имандылығы, діни білімі, қабілеті, тәрбиесі, 

адамгершілік қасиеттері арқылы адамзатқа, ұлтына, діні мен діліне дұрыс 

қызмет етіп, ұрпаққа ізгілігі мол істерін қалдыра білсе адамзаттық кеңістіктегі 

тұлғалыққа қол жеткізбек, бірақ адам қанша кемеңгер болса да Бірінші Тұлға 

бейнесін біле алмайды. Демек қоғамның, адамзат қоғамының, ұрпақтың бейбіт 

өмірін, ізгілігін қалыптастыратын жалпыға ортақ дұрыс білім, діни 

сауаттылық және парасаттылық. Бұлар қашанда адамзаттық мәдениет пен 

өркениеттің тірегі болып табыла Әл-Фарабдің ұғымынша кез келген нәрсенің 

шегі болады, ол шектен еш нәрсе де шығып, асып кете алмайды. Мәселен 

батырлықтың шегі тарих, кез-келген батырлық тарихтан асып, немесе озып 

кетпейді, оның ұясы тарих. Сол сияқты жалған әдетте қоғамнан, уақыттан 

асып кетпейді, қоғам қажеттіктері, уақыт, заман талабы шынайы мінезді талап 

етеді, уақыты келгенде ол айқындалып отырады. 

Әл-Фарабидің айтуы бойынша, адамды табиғатынан адамға жау деп ұғу 

да қате.  Қайырымдылық адамның табиғатында бар нәрсе. Адам баласынан 

рухани өмірдің шегі қайырымдылықты, ізгілікті талап етеді. Бұны ХХ 

ғасырдың басында өмір сүрген батыс ғалымдары «шекаралық жағдай» деп 

түсіндірген. Қазақ философиясында «жалған дүние» деген ұғым бар. Бұның 

мағынасы адам өмірінің мәні де, сәні де жиған дүниесімен емес, ұрпаққа, елге 

жасаған ісімен өлшенеді дегенді білдіреді. Сол сияқты Әл-Фараби 

философиясында зерделенген қайырымдылық, ізгілік мәселелері адамзат 

баласына ортақ, оның табиғатының мәнін ашатын, адамның тұлғалық 

қасиеттерін тарих қатпарынан аршып алатын құндылық. 

Қайырымдылықтың тарихта қалатын, кейінгі уақыттың құрметіне 

бөленетін алып бейнесі мемлекетке қол ұшын беру.  Ел, халық, ұрпақ үшін 

ақылды, білікті, сауатты, төзімді болу. Байлығы мен күшіне сенген мемлекет 

жөнінде Әл-Фараби, «...олар былай деп ұйғарған: қала біткен бір-бірімен 

күресіп, жауласуға тиіс, бұл қалалардың ешқандай дәрежесі жоқ, бұларда  еш 

бір тәртіпте жоқ және бұл жерде басқаларға қарағанда сый-құрметке немесе 

тағы бір артықшылыққа жалғыз өзі лайық келетін ешкім де жоқ. Олардың 
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ұйғаруынша, әрбір өз қолындағы игіліктің бәрін емін-еркін пайдаланып, өзіне 

пайдалы нәрсе үшін басқаға қарсы күресуге тиіс, сөйтіп өз дұшпанының бәрін 

жеңіп шыққан адам-ең бақытты адам. 

Әл-Фараби қайырымды қала басшысында алты түрлi қасиет болу керек 

деп есептейдi. Олар: даналық, асқан пайымдымдылық, сенiмдiлiк, ойлау 

қабiлетiнiң жоғары болуы, соғыс өнерiн жетiк бiлуi, денсаулығының мықты 

болуы. «Осының бәрiн өз бойында ұштастыратын адам барлық уақытта кiмге 

елiктеу керек екенiн, кiмнiң айтқан сөзi мен ақылына құлақ қою керек екенiн 

көрсететiн үлгi болады. Мұндай адам мемлекеттi өзiнiң қалауынша басқара 

алады». Қаланың басшысы болу үшін адамның бойында қасиеттердің табылуы 

шарт. Бірақ жаратылысынан бойында мұндай қабілеттер мен қасиеттер бір 

адамның бойында табылуы өте қиын жағдай. Ал, біз, өзін-өзі тану пәнінің 

мұғалімдері әр оқушы бойына Әл-Фараби келтірген қасиеттерді дарыта білім 

мен тәрбие беруіміз қажет. Оның әрбір сөзі тұнған құндылық, толған қазына.  

Әр оқушыға ізгілік дарытқысы келетін кез-келген мұғалім Әл-Фарабидің 

осы трактатын оқып, мән-мағынасын ұғынуы тиіс. Әрбір оқушы бойында 

мейірім мен адамгершілік, әділдік, адалдық, сүйіспеншілік сияқты қасиеттер 

мен құндылықтарды дамыту, әр баланы керемет рухани күш иесі деп 

қарап,  оның шексіз шексіздікті үйренсем деген ұмтылысына уақытында көңіл 

бөліп, демеу жасасақ, қуаттандырсақ, жүрегі нұрға толы, жан-жағына шуағын 

шашып тұрған мейірімді, адамгершілігі мол, үнемі талпынып тұратын, өз елін, 

туған жерін, отбасын сүйетін, еңбекқор, адал адам тәрбиелей алатынымызға 

көзім жеткенде мен шабыттана түсемін. Ұстаздың ең негізгі ұстанымы – 

баланың ішкі жан дүниесін түсіне отырып, оның өзіне деген сенімін 

жоғарылатып, әрқашан жақсы нәрсеге ұмтылдыру. 

Бұл еңбектің басты мақсаты: адамдар үшін, балалар үшін өмір бойы сенім 

мен сүйіспеншілікті жүректеріне ұялату. Олар оқырмандарға ізгілікті білім 

беру арқылы даналық сөздерді талдап, әрбір кішкентай жаратылыс бұл трактат 

өмірімізге тыныштықты табады және  жүрегімізді қуанышқа толтырады. 

Әрбір жанға ең саналы жылы және сенім мен үмітті  мәңгілікте бізбен  

тұратынын атап көрсетеді. Бұл трактаттың бізге берері әлі таусылған емес. 

Білікті де, білімді болғанды қалайтын әрбір мұғалім үшін бұл еңбек – үлкен 

тәжірибе болып саналады. Оқу – ағарту ісінде мән-маңызы әрқашан жоғары 

тұрмақ. Бала жанын түсіну мен оның тұлға болуына өз үлесін қосу  - 

әрқайсымыздың да абыройлы борышымыз деп білемін! 

Аңдатпа 

Бұл баяндамада Әл-Фарабидің өмірі мен шығармашылығы және де басты 

мақсат «Қайырымды қала тұрғындары » трактаты баяндалған. Өскелең 

ұрпақты рухани-адамгершілік қасиеттерге тәрбиелеу мәслесі, сондай-ақ 

оқушылардың қайырымды қала тұрғыны бола білуге үйрету мәселесі 

көзделген.«Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жөніндегі 

трактат» – әл-Фарабидің ең кемел туындыларының бірі. «Қайырымды қала 

тұрғындарының көзқарастары» трактатының шығу тарихы, баспаға беру 
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кезеңдері баяндалған. Трактатқа қысқаша түсінік бере отырып, оқушы 

тұлғасын адамгершілік пен тәрбие беру маңыздылығы сөз етілді. Мәні мен 

маңызы, адам өміріндегі ең құнды еңбектерінің бірі екендігі дәлелдермен 

келтірілген. 

Түйін сөздер: адамгершілік, тәрбие, құндылық, ізгілік, қайырымдылық, 

білім беру.   
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Әл Фарабидің  рухани адамгершілік тәрбие бағытындағы көзқарастары 

                                                                Сансызбай Насипа 

                                                                       Келес ауданы, №5 ЖОМ 

 

Адамзат қоғамы қаншалықты дами берсін, бүгінгі ақпараттық 

технология үстемдік құрған ғасырда да ізгілік, адамгершілік, қайырымдылық 

әлеуметтік ортаның тереңдігін айқындап, мемлекеттің болашағын шешетін 

құндылық ретінде өзінің тарихтан бері келе жатқан орнын сақтап қала бермек. 

Қоғамның негізі, болашағы ұлттық тәрбиеге тәуелді, ұлттық тәрбие болмаса 

қоғамдық ортада кісілік қалыптаспайды. Кісілігі жоқ қоғам мемлекетке, оның 

болашағы ұрпаққа қажетті құндылықтарды бере алмайды, бұндай орта 

тарихтың бойындағы рухани дүниелерді кейінгі уақытқа жеткізуге, мемлекет 

мүддесін қорғауға қабілетсіз келеді. Сондықтанда өркениетті мемлекеттің бет-

бейнесі оның мәдениеті, әлеуметтік ортада адам бойында кіслік қасиеттердің 

орын алуымен көрінеді. Әл-Фараби жазып кеткендей, мемлекеттің рухын 

қоғамдағы адамгершілік, қайырымдылық, әділеттілік, шынайылық, 

тұрақтылық, ізгілік көтереді, рухани құндылықтары ғана сақтай алады. Әл-

Фараби өзінің «Қайырымды қала» еңбегінде адам танымынан бастау алып, 

оның қызметімен (ісімен), рухани өмірімен жалғасатын құндылықтарды, білім 

түрлерін кеңінен талдаған. Ойшылдың ұғымынша қоғамның беріктігі, 

тұрақтылығы, күштілігі имандылықтан, жаратылыс құдіреті туралы 

адамзаттың дұрыс танымынан (ілімнен) бастау алмақ. Әл-Фараби ілімінде 

жаратылыс ақиқат, ақиқат туралы дұрыс білім, адам баласының жаратылыс 



520 

 

ақиқатын дұрыс ұғынуы Бірінші Тұлға туралы дұрыс білімінен көріненді. 

Бұның мәні адам қанша атақты болсын, данышпан, кемеңгер, батыр, сәуегей 

болсын, барлық адамзатты өзіне қарата берсін ол адам дүниені өзгерте 

алмайды, табиғатты қайта жасай алмайды, кәрілікті жеңе алмайды. Зиялы адам 

өз заманында имандылығы, діни білімі, қабілеті, тәрбиесі, адамгершілік 

қасиеттері арқылы адамзатқа, ұлтына, діні мен діліне дұрыс қызмет етіп, 

ұрпаққа ізгілігі мол істерін қалдыра білсе адамзаттық кеңістіктегі тұлғалыққа 

қол жеткізбек, бірақ адам қанша кемеңгер болса да Бірінші Тұлға бейнесін біле 

алмайды. Демек қоғамның, адамзат қоғамының, ұрпақтың бейбіт өмірін, 

ізгілігін қалыптастыратын жалпыға ортақ дұрыс білім, діни сауаттылық және 

парасаттылық. Бұлар қашанда адамзаттық мәдениет пен өркениеттің тірегі 

болып табылады. «Бірінші Тұлға – барлық жан біткеннің өмір сүруінің 

бастапқы себебі. [Жалғыз] сол ғана кемшіліктен ада: басқа жан біткеннің 

бәрінде – Одан басқасында ең болмағанда бір кемшілік немесе бірнеше 

[кемшілік] бар. Ал Біріншіні [Тұлғаны] алатын болсақ, ол мұндай 

[кемшіліктің] бәрінен ада, өйткені Оның тіршілігі кәміл және болмысында 

басқаның бәрінен озық, Одан кәміл жетілген еш нәрсе жоқ және одан бұрын 

ешнәрсе де болмақ емес. Бұл ретте оның тіршілігі ең мәртебелі дәрежеде әрі 

ізге, әрі кәміл жетілген» - деп жазып кеткен Әл-Фараби [2.60 б.]. Адам баласы 

тарихтың қайнаған дәуірінен қанша алыстағанымен ол діннен, жаратылыс 

ақиқаты туралы ұғымнан алыстамайды. Дін адамзат баласының әлемінде, 

дұрыс өмір сүрудің жолын сақтап тұру үшін Жаратылыс иесінің адамзатқа 

салып берген тура жолы. Осы тура жолдың басында Бірінші Тұлға ақиқаты құр 

пайым түрінде емес, ақиқатты білім, парасатты түсінік, кемел ұғым болуы тиіс. 

Себебі ізгілікті қоғам, мемлекет халықтың дұрыс діни танымынан, білімінен 

шығып отырады. Әл-Фарабидің бұл ұғымына Абай өзінің Отыз сегізінші қара 

сөзінде былай деп жауап берген: "Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе 

бар. Сонан қашпақ керек: Әуелі –надандық, екінші – еріншектік, үшінші – 

залымдық. 

Надандық – білім-ғылымның жоқтығы, дүниеден еш нәрсені оларсыз біліп 

болмайды. 

Білімсіздік хайуандық болады. 

Еріншектік – күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, 

ұятсыздық, кедейлік – бәрі осыдан шығады. 

Залымдық - адам баласының дұшпаны. Адам баласына дұшпан болса, адамнан 

бөлінеді, бір жыртқыш хайуан хисабына қосылады»[3. 100 б.]. Әл-Фарабидің, 
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Абайдың, Жүсіпбек Аймауытовтың айтып отырғаны адамды, сол арқылы 

мемлекетті, ұрпақты, ұлтты сақтайтын кемел білім. Адамзаттық болмыстың 

мәні оның бойындағы ізгілігімен көрінсе, ізгілікті қоғамның кілті ұрпаққа таза 

дін, кемел білім, дұрыс ілім арқылы табысталмақ. Заманыңда білім мен ғылым 

бола тұрып оны дұрыс иелене алмасаң, мемлекетіңе білімің мен ғылымың 

арқылы көмектесе алмасаң ілгерілеу болмайды. Әлеуметтік ортадағы даму, 

адам болмысының өрісіндегі рухани дамудан басталады. Рухани дамудың 

негізінде дұрыс таным, тарих, отан, келер ұрпақ алдындағы жауапкершілік 

тұр. 

Жоғарыда айтып өткеніміздей адамзат дүниесіне, халыққа, ұлтына және оның 

дүниелеріне ақыл парасаты мен білімі арқылы қызмет ете білген адам зиялы 

адам. Шынайы (дәстүрлі) діннің өзі адамзаттан зиялылықты талап етеді. 

Ұлттық мүдде, халық игілігі жолында жүрген адам көкірегі ояу, мінезі дұрыс, 

шыдамды, қайратты, батыл болуы қажет. Нағыз зиялы адам өзін ұлтының 

қызметшісі санайды. Кемеңгер бабаларымыз айтып кеткендей, ұрпақтың 

қашанда өзін, өмірін қор қылатын нәрселерден аулақ болғаны жөн. Адамның 

шынайы, әрі дұрыс білімі оның танымын сақтап тұрады. Егерде надандық 

болса, қоғамдағы барлық кемшілік сауатсыздықтан, әділетсіздіктен, 

әдепсіздіктен шығар болса ұрпақ өзінің, мемлекетінің болашағына қажетті 

көптеген мүмкіндіктерден қолы үзуі мүмкін. Қашанда адамның дініне, діліне 

күш беретін білім, көркем мінез. «Қайырымды қала тұрғындарын алатын 

болсақ, - деген Әл-Фараби, - ата-бабаларының көзқарастарына сәйкес олардың 

бойында қалыптасқан рухани жағдай олардың жандарын матерядан азат етеді» 

[2. 170 б]. Адам өзін қоршаған ортамен, табиғатпен, қоғаммен 

интеллектуалдық байланыста болуы тиіс. Интеллектуалдық байланыстың биік 

көрінісі парасаттылық. Ата бабаларымыз ата мекенменен парасатты негізде 

байланысу нәтжесінде мәдениетті, ұрпақтың мүддесіне қызмет ететін тарихты 

қалыптастырған. Қай жағынан болмасын адам болмысындағы, қоғам 

өміріндегі жасандылық қайырымды ортаның болмысына жат. Ойшылдың өзі 

жазғандай, «көзсіз батырлық ерлікке ұқсас, ысырапшылық жомарыттыққа 

ұқсас, әзілқойлық өткір тілділікке ұқсас, жарамсақтық доскерлікке ұқсас, өзін-

өзі кемсіту кішіпейілділікке ұқсас, көлгірсу адамдағы адалдыққа ұқсас. Осы 

шеткерліктердің ішінде жаратылысымыз бойынша өзіміздің бейімдірек 

тұратындарымыз бар болғандықтан, біз бұлардан cақтануымыз қажет. Қатерлі 

істің тұсында батылдығымыз жетпей қалушылық, жаратылысымызда өзіміз 

бейім тұратын сараңдық бұған мысал бола алады» [2. 222 б]. Әл-Фарабдің 
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ұғымынша кез келген нәрсенің шегі болады, ол шектен еш нәрсе де шығып, 

асып кете алмайды. Мәселен батырлықтың шегі тарих, кез-келген батырлық 

тарихтан асып, немесе озып кетпейді, оның ұясы тарих. Сол сияқты жалған 

әдетте қоғамнан, уақыттан асып кетпейді, қоғам қажеттіктері, уақыт, заман 

талабы шынайы мінезді талап етеді, уақыты келгенде ол айқындалып отырады. 

Әл-Фарабидің айтуы бойынша, адамды табиғатынан адамға жау деп ұғу да 

қате.  Қайырымдылық адамның табиғатында бар нәрсе. Адам баласынан 

рухани өмірдің шегі қайырымдылықты, ізгілікті талап етеді. Бұны ХХ 

ғасырдың басында өмір сүрген батыс ғалымдары «шекаралық жағдай» деп 

түсіндірген. Қазақ философиясында «жалған дүние» деген ұғым бар. Бұның 

мағынасы адам өмірінің мәні де, сәні де жиған дүниесімен емес, ұрпаққа, елге 

жасаған ісімен өлшенеді дегенді білдіреді. Сол сияқты Әл-Фараби 

философиясында зерделенген қайырымдылық, ізгілік мәселелері адамзат 

баласына ортақ, оның табиғатының мәнін ашатын, адамның тұлғалық 

қасиеттерін тарих қатпарынан аршып алатын құндылық адам. 

Қайырымдылықтың тарихта қалатын, кейінгі уақыттың құрметіне бөленетін 

алып бейнесі мемлекетке қол ұшын беру.  Ел, халық, ұрпақ үшін ақылды, 

білікті, сауатты, төзімді болу. Байлығы мен күшіне сенген мемлекет жөнінде 

Әл-Фараби, «...олар былай деп ұйғарған: қала біткен бір-бірімен күресіп, 

жауласуға тиіс, бұл қалалардың ешқандай дәрежесі жоқ, бұларда  еш бір 

тәртіпте жоқ және бұл жерде басқаларға қарағанда сый-құрметке немесе тағы 

бір артықшылыққа жалғыз өзі лайық келетін ешкім де жоқ. Олардың 

ұйғаруынша, әрбір өз қолындағы игіліктің бәрін емін-еркін пайдаланып, өзіне 

пайдалы нәрсе үшін басқаға қарсы күресуге тиіс, сөйтіп өз дұшпанының бәрін 

жеңіп шыққан адам-ең бақытты адам. Әл-Фараби орта ғасыр мен жаңа 

заманның, шығыс пен батыс мәдениетінің ортасында, екі уақыттың, екі 

аймақтың ерекшеліктерін, ілімін зерттеп, адамзат өркениетінің болашағын 

тереңнен тани білген ойшыл. Адамзат баласына өскен ортасынан, жүрген 

жерлерінен жиған білімін, дін ілімінен үйренген ғылымын ұсынып, сол 

арқылы болашақта ғылымның, технологияның күшімен қалыптасқан 

адамзаттың жаңа өркениетіне үлгі болатын, жаһандану заманында адамның 

болашағына қамқор болатын қайырымдылықтың үлгісін жасап кеткен. Әл-

Фараби ілімінде өз заманының ғана емес, бүгінгі уақыттағы адамзат 

қоғамының да картинасы бар. Осы бағытты пайдалана отырып, жас ұрпақтың 

бойына рухани адамгешілік бағытта тәрбие нәрін бере аламыз.  

Пайдаланған әдебиет: 
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ҚАЗАҚ ТОПЫРАҒЫНАН ШЫҚҚАН ҒҰЛАМА 

 

Жетписова Калима 

Қазығұрт ауданы, Алтынтөбе ЖОМ 

 

Ғұлама ойшыл Әбу Насыр әл-Фараби 870-жылы қазіргі Қазақстанның 

оңтүстігінде, Түркістан облысында орналасқан, Арыс өзенінің Сырға барып 

құятын сағасындағы ортағасырлық Фараб (Отырар) қаласында түркі тектес 

әулет отбасында туылған. Сол тұста өмір сүргендердің қалдырған 

жазбаларына қарағанда, Отырар қаласы IX ғасырда тарихи қатынастар мен 

сауда жолдарының торабындағы аса ірі мәдениет орталығы болған. Әл-

Фарабидің әкесі әскербасы болатын. Зерттеуші ғалымдар әл-Фарабидің 

балалық, жастық шақтары туралы толымды әңгіме айтпайды. Себебі, ұлы 

ғалымның өмірінің бұл кезеңі туралы мағлұматтар жоқтың қасы. Сондықтан 

да зерттеушілер ұлы ойшылдың өмірбаянын оның елуден асқан шағында 

Бағдат шаһарына қоныс аударуынан ғана бастайды. Оның ғылым жолындағы 

қызу ізденістері мен ұзақ сапарлары нақ осы кезден басталғанға ұқсайды. 

Әсілінде әл-Фараби жастайынан түрлі ғылымдарды оқып үйренеді. Оның 

бақытына қарай сол заманда Отырарда аса бай кітапхана бар еді. Ұлы 

ғалымның ақыл-ойының ұшқырлығы мен білімінің молдығына тәнті болған 

талай жан еріксіз таңдай қаққан. Әл-Фараби бірнеше тілдерді, әсіресе, араб, 

парсы, грек, түрік тілдерін жетік меңгереді. Ұлы ойшыл біраз жылдар Бағдат 

шаһарында ғылыми ізденістермен айналысып тұрақтап қалады. Содан кейін 

Шам аймағына қоныс аударады да, сексен жасқа жетіп, өмірден өткенше сол 

өлкеде қалады. 

Алғашқы сапарында әл-Фараби Бағдат шаһарында логика, математика 

ғылымдарын терең зерттеп, араб тілін игереді. Ол елден асқан зерек еді. 

Дүниенің өткінші қызықтарынан, ойын-сауықтан алыс болатын. Тұрмысына 

жетерлік аз дүниеге қанағат етіп, уақытының барлығын ғылым жолына 

арнайтын. Ол алдыңғы толқындағы даналардың ізін қуған данышпан философ. 

Сондай-ақ, ол медицина ғылымын да толық меңгерген. 

Ал, Шам аймағына келген кезде әл-Фараби алғашында Дамаск қаласындағы 

бір бақта бағбан болып жұмыс істейді. Мұнда ол жеміс ағаштарын баптай 

жүріп, ғылыммен айналысуын әрі қарай жалғастырады. Ол әсіресе, логика 

ғылымын терең зерттеді. Осы салада бұрын-соңды жазылған еңбектердің 

бәрін парақтап оқып шықты. Тұрмысының жұпынылығына қарамастан 
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қолындағы бар қаражатын кітап сатып алуға жұмсап, күні-түні ғылыммен 

айналысты. Ол бақ қарауылшысы ретінде берілетін май шамның жарығымен 

талай томдарды оқып түгесті. Өзінің еңбектерін де жазып шықты. Ақырында 

оның есімі әлемге жайылды. Еңбектері төрт тарапқа тарағаннан соң есімі 

дүниеге әйгілі болды. Уақыт өте келе оны білім иелері мойындап, өз 

заманының бірегей ғұламасына, біртуар дара тұлғасына айналды. 

Әл-Фарабидің аса парасаттылығы туралы естіген Халеб қаласының әкімі 

Сәйф әд-Дәулә әл-Хамдани оны басқа да мұсылман ғалымдармен бірге 

сарайына шақырып, аса құрметтеп, қонақ қылады. Ұлы данышпанның 

даналық сөздерін ден қойып тыңдаған әмірші оны өзіне жақындатуды 

ойлайды. Оны қазылыққа тағайындайды. Әл-Фараби киетін киімі мен 

тұрмысына аса көп назар аудармайтын. Оның қарапайым тіршілік кешкені 

сондай, кейде тіпті, тек қана қара сумен күнелткен кездері де болған. Ұлы 

ойшыл қазылық қызмет атқарып жүрген тұсында да ғылымнан қол үзген емес. 

Бірде таным өрісін одан әрі кеңейтіп, білімін молайта түсуді көздеген 

данышпан қазылық мансаптан бас тартады. Одан кейінгі өмірінде ғылымның 

алуан түрлерімен, өнермен шұғылданады. Саз өнерінің қыр-сырларын 

тексеріп, терең игерген ғұлама көп ішекті ғажайып аспап ойлап табады. Бұл 

цитра атты музыкалық аспап болатын. Бірде әл-Фараби Сәйф әд-Дәуләның 

мәжілісінде отырғанда әмірші оған: «Тағам алдырайын, ас ішесіз бе?» – деп 

сұрайды. Ғұлама: «Жоқ, ішпеймін», – дейді. Әмірші: «Сусын ішесіз бе?» – деп 

сұрағанда одан да бас тартады. Сосын Сәйф әд-Дәулә: «Олай болса бірдеңе 

тыңдарсыз», – деп ұсынады. Әл-Фараби: «Тыңдайық», – деп келісімін береді. 

Сонда әмірші қолдарында музыкалық аспаптары бар әншілер тобын 

алдырады. Бұлар патшаның ең талантты өнерпаздары болатын. Олар 

орындарына жайғасқан соң қолдарындағы аспатарының күйін келтіріп, алуан 

түрлі сазды әуендерді ойнай бастайды. Алайда олардың өнеріне әл-Фарабидің 

көңілі толмай, қателіктерін айтып сынайды. Сонда одан Сәйф әд-Дәулә: «Өзің 

жақсы ойнайтын ба едің?» – деп сұрайды. Әл-Фараби: «Иә, ойнай аламын», – 

деп өзінің саз аспабын алып, құлақ күйін келтіреді де көңіл көтерер әуездерді 

төге жөнеледі. Бұл әуен мәжілісте отырғандарды көңілдерін шаттандырып, 

жүздері жайдарылық ұялатады. Олар бір-бірлеріне жымия қарасып, шад-

шадыман болысады. Әл-Фараби бұл әуенін аяқтаған соң, қолындағы 

аспабының құлақ күйін басқаша келтіреді. Сиқырлы сазды ішектерден енді 

адамның жүрегін жылатар мұңлы әуен сарнап қоя береді. Құлақтан кіріп, 

бойларын билеп алған қайғылы күйге еліткен жиналған жұрт кірпіктерін жас 

шалып, кемсеңдей бастайды. Бұл қайғылы әуенді аяқтап болған соң әл-Фараби 

аспабының құлағын басқаша бұрып, енді құлаққа жағымды, мамыражай, баяу 

күйді тарта бастайды. Жиналған жұрт күйдің әсеріне беріліп, жастықтарға 

жантая кетеді де, сәлден кейін көздері жұмылып, ұйқыға кетеді. Сол кезде әл-

Фараби әуенін аяқтап, аспабын бір шетке сүйеп, сарайдан шығып жүре береді. 

Әл-Фарабидің «Ізгі қала тұрғындарының көзқарастары» атты атақты кітабы 

бар. Бұл еңбекте ұлы философтың этика, қоғамтану, саясат, теология, 
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психология салаларындағы құнды пікірлері жинақталған. Ұлы ойшыл ізгі қала 

деп идеалды билік жүйесін атайды. Ол қаланың тұрғындарының осы дүниеде 

де, ақыретте де бақытты болуларының жолдарын іздейді. Әрбір халықтың осы 

бақытқа жетуі үшін керекті жайттардың ғылыми негіздерін жасап шыққан. 

Мысырдың жиырмасыншы ғасырдағы ойшылы Аббас Махмуд Аққад әл-

Фарабидің аталмыш кітабы жайында: «Әл-Фарабидің басқа мұсылман 

филосфтарынан ерекшелігі сол ол саясатты таза философиялық таным 

тұрғысынан қарастырып, зерттей білген. Биліктің ең идеалды түрін елестетіп, 

оның жүзеге асуы үшін қажетті этикалық нормалар, саяси принциптерді 

белгілеген. Билеуші мен биленушінің мақсаттарын нақты түрде айқындаған. 

Жамандық пен азғындық жайлаған қоғамды қатты сынаған. Айналып келгенде 

мұның бәрі әл-Фарабидің кемеңгерлік деңгейі мен пікірінің еркін екендігін 

дәлелдейді», – деп ой тербейді. 

Әл-Фараби Бағдат шаһарында әл-Муқтадир билләһ атты халифаның 

тұсында логика ғылымын оқып-үйреніп, жетік меңгереді. Бұл салада алдына 

жан салмайтын майталманға айналады. Логика тақырыбында жазылған 

еңбектерге түсіндірмелер жазып, оны оқып-үйренудің жаңа жолдарын, 

әдістемелерін енгізеді. Өзінен бұрынғы араб философы әл-Кинди және тағы 

басқа ғалымдар ескермеген көмескі мәселелерді жарыққа шығарып, айқын 

дәлелдермен өзіндік жаңаша үрдіс қалыптастырады. Ғұлама логиканың 

зерттеу объектісін айқындап, бұл ғылымды үйренудегі мақсаттарды ашып 

көрсетті. Қолдану аясын кеңейтті. Осындай жаңашылдық қабілеттеріне 

байланысты оның логика тақырыбында жазылған еңбектері үлкен сұранысқа 

ие болды. 

Сонымен қатар әл-Фараби даналық пен тақуалық мағыналарға толы өлең 

шығара білетін дарынды шайыр да еді. Ол пәни дүниенің жалған 

қызықтарынан бойын аулақ ұстап, саф таза рухани әлемге ден қойып, рух 

азығын тән азықтарынан биік қойды. Оның өлең туындылары жер бетіндегі 

тақырыптар емес, иләһи әлеммен байланыстылық бар. Сондықтан да оның 

өлеңдері басқа философтардың шығармаларына оқ бойы озық тұр. Солардың 

бірі төмендегідей: «Ей, достым! Жалғандыққа жуымағын, Көтеріп ақиқаттың 

ақ туын алғын. Бұл дүние бізге мәңгі болмас мекен, Пенде һәм жерде бақи 

болмайды екен. Сызықтармыз сызылған бар болғаны, Шимақтар шыр 

айналған шарда ол-дағы». Әл-Фарабидің осындай өлеңдері оның өресінің 

биіктігін, дүниелік жалған қызықтардан аулақтығын білдіреді, рухани әлемнің 

ұшар биігіне жеткендігін паш етеді. Дүние – мәңгілік мекен емес өткінші, 

жалған әлем, сондықтан да әрбір ақылды жан осынау жалған пәни дүниені 

тәрк етіп, рухани тазалыққа, бекзаттыққа бет бұруы тиіс, шыншылдар мен 

шәһидтердің шың-мәртебесіне шарықтап шығуы тиіс деп тұрғандай автор. 

Оның дәйім аузынан тастамайтын мінәжат-дұғаларының бірі мынадай 

болатын: «Уа, Алла! Уа, болуы сөзсіз міндетті һәм болуының ешбір себеп-

салдары жоқ, әзәлдән (басталуы жоқ мәңгіліктен) бар әзіз Иләһім! Пендеңнен 

надандық пердесін сыпырып, пәнилік кінәраттардан пәк ете гөр. Өзің разы 
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болатын іс қылуыма нәсіп ет! Уа, Алла! Мәртебемді биік ет! Әр ісімнің соңын 

қайырлы қыл! Мақсат-мұраттарымды асыл қылып, іске асыр! Уа, шығыстар 

мен батыстардың Иесі! Уа, Раббым! Бойыма тектілік пен бекзаттықты 

сіңіргейсің, пайғамбарлардың кереметтерін көрсеткейсің, байлардың бақытын 

бергейсің, данышпандардың даналығын дарытқайсың, тақуадарлардың 

тақуалығын танытқайсың! Уа, Алла! Пәни жалғанның ғапылдығынан сақтап, 

таза ақылдың иелерінен қылығайсың! Аспан әлемінің тұрғындарының 

әулиелігіне, шыншылдар мен шәһидтердің мәртебелеріне жеткізгейсің. Шын 

мәнінде Сенен басқа ешбір құдай жоқ. Әр нәрсенің себеп-салдары Сенсің, 

аспан мен жердің нұры Сенсің! Маған ақиқатты ақ қылып көрсет һәм соның 

соқпағындағылардан қыл! Жалғанды жалған етіп көрсет һәм оның жолынан 

жырақ қыл! Уа, Алла! Өзіңе деген тақуалығымды адасудан арашалайтын 

алдаспаным қыл! Расында Сен әрбір нәрсені толық Білушісің! Уа, Алла! 

Нәпсілік нақұрыс сипаттардан, надандықтан құтқара гөр! Өзіңнің биік 

дәрежелеріңе жеткізіп, дәргейіңе жақындат. Уа, Алла! Өзің сыйлаған рухымды 

тазартып, сол арқылы жарылқа. Даналықтың ең биік деңгейіне жеткізіп, 

пәкизат періштелеріңнің әлеміне жақындат. Уа, Раббым! Өткінші қызықтарға 

қарсы күресімде өзіме ыстық қайрат, керемет күш-қуат бер! Туралыққа бастап, 

иманымды тақуалықпен берікте! Жанымды дүниеге деген құштарлықтан 

құтқарып, пәнилік пенделіктен, ластықтарынан айықтыр. Жанымды биік 

рухтардың әлеміне бастағайсың! Шынында мені туралыққа бастап, 

қамқорлыққа алатын, пана болатын тек бір Өзіңсің!». Расында да әл-Фараби 

қазақ халқының ғана емес, жалпы мұсылман үмметіне, барша адамзатқа ортақ 

тұлға, ортақ мақтаныш. 

Ұлы қазақ ойшылы Аристотельдің әлеуметтік-қоғамдық идеяларын дамыта 

отырып, өз тарапынан да «Кемеңгерлік меруерті», «Ізгі қала тұрғындарының 

көзқарасы», «Мәселелердің түп мазмұны», «Ғалымдардың шығуы», «Бақытқа 

жету», «Азаматтық саясат», «Мемлекеттік қайраткерлердің нақыл сөздері» 

сияқты көптеген сындарлы философиялық еңбектер жазған. Әл-Фараби бұл 

еңбектерде дүние, қоғам, мемлекет, адамдардың қатынастары туралы 

заманнан озық тұрған пікірлер, пайымдаулар айтады. 

Ұлы ғұламаның еңбектері күні бүгінге дейін өз мән-маңызын жоғалтқан 

жоқ. Әл-Фарабидің мемлекет, ел басқару жөніндегі тұжырымдары, 

әлеуметтік-этикалық саяси көзқарастары бүгінгі қоғам үшін де айрықша 

маңызды. Оның еңбектері еуропалық Ренессанстың өрлеуіне үлкен ықпал етті. 

Фараби Шығыс пен Батыстың ғылымы мен ежелгі мәдениетін табыстыруда 

зор рөл атқарды. 

Ұлы ұстаз һижраның сексенінші жылында Дамаск шаһарында дүниеден 

озды. Оған Алланың рахымы болсын! 
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Әбу Насыр әл-Фарабидің «Қайырымды қала тұрғындары» 

 еңбегінің оқушыларға рухани, адамгершілік  

тәрбие берудегі маңыздылығы 

                                Иманкулова Зураш 

 Мақтаарал ауданы, Ы.Алтынсарин атындағы 

                                                          №26 жом «Өзін-өзі тану» пәні мұғалімі       

 

      Сөз басын қазақтың ұлы ақыны Абай  Құнанбаев атамыздың сөзімен 

бастағым келіп тұр.  Себебі Абай атамыздың биыл 175 жыл мерей тойы 

тойланып жатыр. Әрбір білім, ғылымға құштар адам осы ғұламалармен бірге 

сусындап жатады емес пе? Абай атамыздың әрбір сөздері, адам баласына 

білім, ғылымға деген құштарлығын арттырады. Сол себепті келешек 

ұрпақтарымызды осы ғұламаларымыздың қанатты сөздерімен сусындатсақ 

нұр үстіне нұр болады. Өзін- өзі тану пәні сабақтарында әрбір тақырыпқа 

байланысты дәйексөзбен байланыстырып, жас ұрпақтарды білім, ғылымға 

үйрету керек.                                                                                                                                                                                                                    

Дүниежүзілік ғылым мен мәдениетте көрнекті із қалдырған ортағасырлық 

ойшыл, энциклопедист-ғалым, Шығыс Ренессансының көшбасында тұрған 

дара тұлғалардың бірі Әбу Насыр әл-Фараби 870 жылы Фараб (Отырар) 

қаласында дүниеге келген. Атақты Отырар кітапханасы орналасқан өңірдің 

түлегі білім баспалдағының алғашқы сатыларын осы өлкеде өткереді.  Фараби 

өмір сүрген дәуір терең тарихы, төлтума мәдениеті, озық дәстүрі бар түркі 

даласына ислам дінінің тереңінен еніп, түркі, араб, парсы мәдениетінің бір- 

бірімен тығыз байланысқа түскен күрделі кезең еді. Саналы ғұмырын ғылым-

білім жолындағы ізденіске арнаған Фарабидің өмірлік ұстанымының 

қалыптасуына аталмыш факторлардың әсері үлкен болғаны анық. Мұсылман 

әлемінің сол кезеңдегі аса маңызды ғылым мен мәдениет орталықтары Бағдат, 

Шам, Мысыр елдеріне сапар шеккен жас Фараби араб, парсы, грек, латын, 

санскрит тілдерін жетік меңгеріп, сан-сала ғылымға бой ұрады. Өз дәуірінің 

атақты ойшыл ғалымдарымен, өнер иелерімен, сөз зергерлерімен сұхбаттас 

болған Фараби сол кезең ғылымындағы күрмеуі шешілмеген күрделі 

мәселелерді тап басып танып, ізденісін осы арнаға бағыттайды. Философия, 

логика, психология, этика, математика, астрономия, тіл білімі, эстетика, 

социология, поэтика салаларына арналған 150-ге жуық трактат қалдырған 

энциклопедист-ғалымның өз зерттеулерінің үлкен бөлігін Аристотель 

еңбектерін түсіндіруге арнауы – дәуір сұранысынан туған ізденістер еді. 

Көрнекті шығыстанушы Е.Э.Бертельс бұл туралы: “Аристотельдің араб 

тіліндегі алғашқы аудармалары мінсіз деуге келіңкіремейтін. Ғылыми 

терминологияның қалыптаспағандығы аудармашылар жұмысына едәуір бөгет 

жасады. Мәтінді игере алмағандықтан олар көбіне грек тіліндегі түпнұсқаның 

синтаксистік құрылымын сақтауға тырысып, аударманы араб оқырманы мүлде 

түсінбейтін жағдайға жеткізді. Тек Фараби еңбектері ғана көне дәуір 

дүниелерін дұрыс түсінуге мүмкіндік берді. Ғалым Аристотельдің 
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“Категориялар”, “Герменевтика”, “Бірінші және екінші Аналитика”, “Топика”, 

“Риторика”, “Софистика”, “Поэтика” секілді еңбектеріне түсіндірме жасады. 

Осы еңбектері әл-Фарабиді “Екінші ұстаз” атандырды” деп жазады . (Осы 

орайда “Екінші ұстаз” атауы жөнінде қалыптасқан жоғарыдағы пікірден 

өзгеше өрбіген дінтанушы М.Бұлұтайдың: “Фарабидің “Екінші ұстаз” аталуын 

дәреже жағынан емес, тарихтағы кезеңі жағынан екіншілік деп түсінеміз” 

деген пікірін де ескере жүрген жөн секілді. Сан-сала ғылымның түп қазығын 

философия мен логикадан тарата зерттеуде Фараби Аристотель бағытын 

жалғастырды. Ғалымның өзіне дейін жасалған әдістеменің ізімен жүруі 

қалыпты құбылыс болатын. Шығу тегін өзі логикадан тарататын поэтика, 

әдебиет теориясы, тіл білімі салаларына арнап әл-Фараби “Өлең өнері туралы 

трактат”, “Өлең өнерінің қағидалары туралы трактат”, “Әдебиеттегі пікірталас 

туралы трактат”, “Риторика туралы трактат”, “Аристотель “Риторикасына” 

түсіндірменің үлкен кітабы”, т.б. еңбектер қалдырды. Сондай-ақ “Логика 

туралы трактат”, “Ғылымдардың шығуы туралы трактат”, “Мемлекет 

билеушісінің нақыл сөздері”, “Ғылымдардың жіктелуі туралы трактат” секілді 

еңбектерінде де Фараби әдебиет пен поэзияға қатысты бірқатар тұдің әдебиет 

пен өлең өнеріне қатысты біршама пікірлері тұжырымдалған. Фарабидің 

әдебиет әлеміне қатысты ғылыми еңбектері мен жеке шығармашылығы белгілі 

ғалымдар А.Машанов, Х.Сүйіншәлиев, М.Мырзахметов,  Т.Медетбаев 

еңбектерінде Фараби мұраларының әдеби қырына назар аударылды. Әл-

Фарабидің “Өлең өнерінің қағидалары туралы трактаты” мен бірнеше өлеңі 

А.Нысаналиннің аударуымен 1974 жылы “Жазушы” баспасынан жарық көрді. 

Дегенмен Фараби мүраларының басым бөлігі әзірге қазақ тілді оқырманның 

игілігіне айнала қойған жоқ. Бұл салада атқарылар қыруар іс келер күннің 

еншісіне қалып отыр. Әл-Фарабидің “Ғылымдардың жіктелуі туралы 

трактатында” логика ғылымының сегізінші бөлімі ретінде поэтика аталады: 

“Логиканың бұл бөлімі поэзияны талдау қағидаларын, кең таралған 

поэтикалық пайымдаулар мен өнердің өзге де салаларында қолданылатын 

пайымдау түрлерін қамтиды. Сондай-ақ ол өлең өнерінің барлық 

заңдылықтарын бүге-шігесіне дейін сипаттайды, өлеңнің, поэтикалық 

пайымдаудың түрлерін, олардың ерекшеліктерін, жасалу жолдарын, 

көркемдікке, шеберлікке, биік сапаға қол жеткізу әдістерін ашып көрсетеді” 

(аудармалар біздікі –А.Ә.) деп тұжырымдайды ғалым . Бұл жерде Фараби 

қолданған “поэтика” терминінің зерттеушілер айтып жүрген “Поэзия туралы 

ғылым” деген анықтамадан гөрі қазіргі әдебиеттануымызда қолданылатын 

көркем туындының болмыс-бітімін тұтастықта қарастыратын, жалпы алғанда 

“әдебиет теориясы” ұғымымен мазмұндас, жекелей алғанда әдебиеттану 

ғылымының бір саласы болып табылатын “поэтика” ұғымымен үйлесетінін 

аңғарамыз. Тағы бір назар аударатын жайт, Фараби өз еңбегінде поэтиканы 

логикадан таратып, поэтикалық пайымдаулар мәселесін бірінші кезекке 

қойғанымен, таза поэзия табиғатына тән ұғымдарды да ұмыт қалдырмай, 

тұтастықта қарастырған. Фараби трактаттарындағы эстетикалық идеяларды 
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талдай отырып, осы ерекшелікке назар аударған зерттеуші Л.Исламова: “Әл-

Фараби поэтикасы белгілі бір деңгейде логика ілімінің қалыптарымен 

шектелгенімен, ғалым өлең сөзді тыңдаушыға эмоциялық әсер беретін құрал 

ретінде де қарастырады” деп жазады . “Поэтика” ұғымына катысты Фарабидің 

жоғарыда келтірілген тұжырымдамасы ғалымның осы салаға арналған 

трактаттарында жан-жақты қырынан ашылады. Бұл тақырыптағы 

трактаттардың ең көлемді әрі кең танымалы – “Өлең өнерінің қағидалары 

туралы трактат”. Еңбектің кіріспесінде Фараби Аристотельдің “Өлең 

өнерінде” айтқан ойларын талдап, тұжырымдарын бекітуді, оны 

талапкерлерге таныстыруды мақсат еткенін айта келіп: “Алайда біз аталмыш 

өнерге қатысты мәселелерді бүге-шігесіне дейін талдап жатпаймыз, өйткені 

философтың өзі де поэтика тұрмақ, софистика жөніндегі тұжырымдарын 

аяқтаған жоқ. Себебі ол өзіне дейінгілерден ақиқатты айқындау жолында тірек 

етіп алуға тұрарлықтай ешбір негіздер мен заңдылықтарды таппаған. 

Таңғажайып талантты ұлы ойшылдың өзі аяқтамаған мәселелерді ақырына 

жеткіземін деп талпынғаннан гөрі өлең өнеріне қатысты тыңдаушыға пайдалы 

қазіргі қолданыстағы қағидаларды, пайымдаулар мен мысалдарды талдап, 

көрсетумен шектелгеніміз жөн болмақ” деп жазады .                                     Әбу 

Насыр әл-Фарабидің «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары 

жайындағы трактаты» ойшыл дүниетанымының мазмұнды арналарының бірі. 

Трактатта ізгілікті қоғам болмысының негізгі тетіктері мен қажетті шарттары 

туралы жан-жақты талданып, зерделенеді. Мәселен, адамның табиғатынан 

көмекті қажетсініп, қоғам құруға бейілді екенін және адам қоғамының түрлері 

көптігін айтады. Себебі әрбір адамның тіршілік етуі мен кемелділікке жетуі 

үшін қандайда болмасын қауым керек. Фарабидің пікірінше, «қайырымды 

қала» идеал болып табылады. Бұл қайырымды билеуші басқарған феодалдық 

қала. Оған өзінің мақсатына сәйкес әрекет ететін басқарушы шешеуніктер мен 

сол шенеуніктердің мақсатын жүзеге асыратын келесі рангілі шенеуніктер 

көмектеседі, осылайша қоғамның төмен қабаттарына дейін. Ол да Аристотель 

секілді саясатты географиямен байланыстырады, бірақ оған құрамында жай 

ғана табиғи-географиялық компонентті емес, сондай-ақ одан өзге аумақтық-

территориалды факторды қамтитын территориалды аспектті толықтырады. 

Мысалы, Фарабидің адамзат қоғамы – ол тек осы факторлардың бірлескен 

ықпалы нәтижесінде ғана бола алатын «бір өмір сүру орнында көптеген 

адамдардың бірігуі». 

Әл-Фарабидің «қайырымды қаласында» теңсіздік орын алады, тек рухани ғана 

емес, дәулет теңсіздігі де, себебі, «қайырымды қала» тек өзінің қажеттілігімен 

шектелген еңбек етушілер тұратын «қажеттілік қаласыз» мүмкін емес. Олар 

қажетін өзара көмек арқылы табады және төзімділік пен көну арқылы аман-

саулыққа қол жеткізеді. Жалпы адам қоғамдастығын философ екі түрге бөліп 

көрсетеді: толық және толық емес. Толық қоғамдастықтың өзін үш түрге 

бөлген: үлкен орташа, кіші. Үлкен қоғамдастық деп ол бүкіл жерді мекендеуші 

барлық адамдардың жалпы қоғамдастығы деп көрсетеді. Ал орташа 
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қоғамдастық дегеніміз білгілі бір халық ретіндегі қоғам дейді, кіші 

қоғамдастық ол белгілі бір қала ретінде көрсетілген. Толық емес 

қоғамдастыққа келер болсақ әл-Фараби оларды төртке бөліп қарастырған. 

Олар: квартал, көше, үй және ауыл. Соңғысы қала құрамында көрмегенімен ол 

қалаға қызмет көрсетуші толық емес қоғам болып табылады. Жоғары 

деңгейдегі дамуы мен игілікке адам ең бірінші ретте ең кіші дегенде қалада 

ғана қол жеткізе алады деп көрсеткен. Кез келген нәрсеге шын көңіл білдіріп, 

шынайы таңдау жасап талаптанып жетуге болатындықтан кез келген қалада 

бақытқа қол жеткізуге болады дейді. Әрбір тұрғыны бақытқа жету жолында 

бір-біріне көмектесетін қайырымды қала деп түсіндіріледі. Сол сияқты 

қайырымды қола, қайырымды тұрғындар (халық) болады дейді. 

Әл-Фараби трактатында: «Адам толығымен жетілуі үшін ол көптеген 

мәселелерден тәуелді болады. Себебі ол барлық өзіне қажетті нәрселерді 

жалғыз өзі жасай алмайды, әрі қол жеткізе алмайды дейді. Сондықтан адам 

өзінен басқа да адамдардың қоғамдастығында өмір сүруі керек, және сонда 

ғана ол толық жетіліп, бақытқа қол жеткізе алады дейді. Бірақ ол басқа 

адамдарға қатысты да қоғамдастықтың құраушысы болып табылады. 

Осылайша, қоғамдастықтың әрбір мүшесінің іс-әрекеті оның әрбір мүшесіне 

қажетті нәрселердің барлығын тауып береді дейді. Қауым адамдары бір-біріне 

көмек көрсетулері арқылы ғана кемелділікке жетіп, тыныштығын сақтайды 

және үйлесімді өмір сүреді. Бірақ олардың барлығы толық мәнге ие бола 

алмайды және қоғамның да түрлері көп. Ойшыл толық мәнді қоғамды үшке 

бөледі: ұлы, орташа, шағын және оларды барша адамзат баласының 

қоғамдарының тұтас жиынтығы дейді. Игілік пен кемелділік дәрежесіне ең 

бірінші қала жетпек». 

Бақыт – әл-Фараби этикасының орталық санаты – дербес болып саналмайды. 

Қайырымды қалада бақыт адамдар, мейірімділік, әділдік және әдемілілік 

арқылы жүзеге асырылады. 

Қала болмысы – адамның кемелденген денесі мен оның мүшелері секілді. Дене 

мүшелері тіршілік ету мақсатында бір-біріне көмектесіп отырады және 

өздерінің қабілеттері мен жаратылыстарына қарай бөлінеді. Дәл сол секілді 

қала бірлестіктері де қабілеттеріне байланысты бөлінеді. Данышпан ізгілікті 

қоғамды қалай билеу керек, оның бөлшектері туралы, әділ билеудің әдістері 

мен билеушінің қабілеті, белгісі, негізгі шарттары жайлы пайымдайды. Қала 

басшылары қала бірлестігінің мүшелері болуы үшін тек табиғи қасиеттерімен 

ғана емес, өнер секілді қасиеттерімен де мүшелікке енеді. Ал қала бірлестігінің 

басшысы бойындағы қасиеттерімен өзгелерден кемелді болғандықтан жоғары 

тұрады және мәртебелі. Ол қаланы тәртіпке келтіруші, жол сілтеуші, мұны әл-

Фараби адам тәніндегі жүрекпен теңестіреді. Әрбір адам өмір сүруі 

мақсатында «әуел бастан-ақ Бірінші Себептің үлгісі мен мақсатына жету үшін 

жаралған, міне нақ осының арқасында олар ең мәртебелі басқыштарға шығып 

отыр». Сондықтанда, қаланың әрбір мүшесі өз қызметтеріне сәйкес қала 

басшысының мақсаттарын көздеулері тиіс. 
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Әл-Фараби «қайырымды қала» деген сау әрі ешбір мінсіз адам мінезіне ұқсас 

дейді. Себебі оның әрбір мүшесі денсаулықта сақтау үшін бір-біріне 

көмектесіп өмір сүреді. Бірақ адам денесіндегі мүшелер бір-біріне табиғаты, 

атқаратын қызметіне байланысты айырмашылық жасайтындығы сияқты қала 

тұрғандары да өздерінің қызметі мен қоғамдағы орны бойынша айырмашылық 

жасайды деген. Қалада бір басшысы болады, ол өзіне бір саты төмендегілерден 

белгілі бір істің атқарылуын талап етеді, ал талап етілгендер өз кезегінде 

өздерінен кейін тұрғандардан талап етеді, осылайша ең төменгі талап ете 

алмайтын сатылардағыларға да жететінің көруімізге болады дейді. 

Әл-Фараби қоғамды тумысынан табиғат берген он екi қасиетi бар ақылды, 

бiлiмдi, сабырлы, рухани билiктi iзгiлiктi билiкпен ұштастыратын, адам 

қасиеттерiн бағалауға қабiлеттi адам басқаруы керек дейдi. Қала басшысы кез 

келген адам бола алмайды. Ондай адам қаланы басқаруы үшін екі шарт 

орындалуы қажет. Біріншісі ол қаланы басқаруға дайын болуы керек. Екіншісі 

басқаруға мүмкіндіктері мен жағдайы болуы керек. Оның өнері де 

басқалардың өнерінен жоғары болуы керек, ол өнер ештеңе үшін қызмет 

етпейді, не басқалар оны қолданатын өнер түрі де емес дейді, ол- оған басқа 

өнерлердің барлығы бағынатын өнер, ол үшін басқа өнерлер қызмет жасайтын 

өнер болуы керек деп айтқан. Қала басшысы осы өнерді біле тұра, өзі ең 

жетілген, бақытқа жетудің барлық жолдарын білетін адам дейді. Басшы қала 

тұрғындарын бақытқа апаратын ең дұрыс жолға сілтеп, оған жеткізетін 

әрекетке талпындыруы тиіс. 

Әл-Фараби қайырымды қала басшысында алты түрлi қасиет болу керек деп 

есептейдi. Олар: даналық, асқан пайымдымдылық, сенiмдiлiк, ойлау 

қабiлетiнiң жоғары болуы, соғыс өнерiн жетiк бiлуi, денсаулығының мықты 

болуы. «Осының бәрiн өз бойында ұштастыратын адам барлық уақытта кiмге 

елiктеу керек екенiн, кiмнiң айтқан сөзi мен ақылына құлақ қою керек екенiн 

көрсететiн үлгi болады. Мұндай адам мемлекеттi өзiнiң қалауынша басқара 

алады». Қаланың басшысы болу үшін адамның бойында қасиеттердің табылуы 

шарт. Бірақ жаратылысынан бойында мұндай қабілеттер мен қасиеттер бір 

адамның бойында табылуы өте қиын жағдай. Данышпанның пайымдауынша 

игі қасиеттердің алтауы, тым болмаса бесеуі оның бойына біткен болса, ол 

адам қаланың басшысы бола алады. Әл-Фараби қаланы билеудiң алқалық 

түрiн де жоққа шығармайды. Билiктiң бұл түрi туралы ол былай деп жазады: 

«Жақсы қасиеттердiң бәрiн өз бойында ұштастыратын адам болмаса, бiрақ бұл 

қасиеттер бiр топ адамдардың арасында жеке-дара дарыған болса, онда бұл 

топтың мүшелерi бiрлесе отырып, әкiмнiң орнына ие болады, оларды жұрт 

жақсы басшылар және қадiрлi адамдар деп атайды, ал олардың басқаруы 

қадiрлi адамдардың басқармасы деп аталады».                                                                                                             

Сондықтан, әл-Фараби бұндай қалалардың өмiр сүруi өзiнiң бiлгiрлiгi мен 

ұстамдылығына толық жауап бере алатын билеушiге тiкелей байланысты деп 

тұжырымдайды. Қаладағы өлшеушілер дегеніміз – есепшілер, геометрлер, 

дәрігерлер, астрологтар және басқа сондайлар. Жауынгерлер дегеніміз – 
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жасақшылар, сақшылар және соларға ұқсастар солардың тобына жатады. 

Байлар дегеніміз – қалада байлық табатындар: егіншілер, мал өсірушілер, 

саудагерлерді атайды. 
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Оқушыларға рухани адамгершілік тәрбие берудегі Әбу Насыр  

әл – Фарабидің еңбектерінің маңызы 

 

Нұрбек Салтанат 

Ордабасы ауданы, К.Омаров ат.ЖОМ 

«Өзін-өзі тану» пәнінің мұғалімі 

 

Тұлға мәдениетінің негізі оның жалпыадамзаттық құндылықтарының 

негізінде көрінеді. «Құндылық» термині болмыстың белгілі құбылыстарының 

адами, әлеуметтік және мәдени мән-мағынасын білдіру үшін қолданылады. 

Адам өмірінің өзегі-құндылықтар, ал басқа мақсаттар оған жеткізетін 

баспалдақтар ғана. Осы қағидаға сүйенсек, қоғамның жаңару кезіндегі жаңаша 

көзқарастардың бірі - құндылық бағдар. [1] Қазіргі заманда ғылым мен білім, 

ақпараттық технология, техника қаншалықты қарыштап дамыған сайын, 

адамның бойындағы рухани-адамгершілік қасиеттерінің соншалықты 

төмендеп бара жатқанын күнделікті өмірде көріп отырмыз. Атап айтар болсақ: 

тастанды бала, қарттар үйі, қатыгездік, табиғатты ластау, ағашты кесу, алдап 

соғу, жемқорлық, өлтіріп кету, өз- өзіне қол салу, т. б. толып жатыр. 

Адамзаттың ең асылы –«адам» деп қарайтын болсақ, онда адамның 

азғындауына не себеп? Әлде заман кінәлі ме?-деген сұрақтар туындайды. 

Көпшілігі «заманына қарай адамы» деген принциппен өмір суруде. Ал, 

заманды құрайтын адам емес пе? Міне, сонда барлығы қайтадан адамға келіп 

тіреледі. Сондықтан күллі әлемді сақтап қалатын бірден- бір жол  рухани 

адамгершілік білім екені даусыз. Ал, адамның жүрегіне нұр құятын, риясыз 

сүйіспеншілікпен рухани бастауға жетелейтін, ол – ұстаз. Ал, түсінген кісіге 

жас ұрпақ тәрбиесі үшін, жалпыадамзат үшін  «Өзін –өзі тану» пәнінің алатын 

орны ерекше.  Рухани құндылықтар қоғам талабына сай өзгерістерге 

ұшырап  жаңа нарықтық қоғам салты пайда болды. Бұл жағдайлар адамдардың 

арасында ізгілік, әділдік, өзара көмек, төзімділік сияқты қарым-қатынастар 

орнатуына ықпал ететін құндылықтар мен әр жеке тұлғаның шығармашылық 

мүмкіндіктерінің ашылуы мен оларды жүзеге асыруға түрткі болатын 

құндылықтарды зерттеу қажеттіліктерін туғызды. Осындай жағдайларда 
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қоғамдық мұраттар мен адамдардың тәлімдік үдерістері өзгерді, сондықтан да 

білім мазмұнын түбегейлі жаңғырту, әдістерді жаңарту және жастарды оқыту 

мен тәрбие беру технологияларын жетілдіру қажеттілігі туындады. 

       Әлемдік кеңістік аясындағы адам өмірі дегеніміз не? Бір ғана сәт, қас-

қағым уақыт қана. Бізге берілген осындай ғана ғұмырды өзіміз үшін және 

өзгелер үшін ешқандай қиындықсыз өткізу маңызды емес пе?! Жас ұрпақты 

өкінбейтіндей етіп, қателіксіз, уайым-қайғысыз, зорлық-зомбылықсыз өмір 

сүруге, өмірлері қуаныш пен шаттыққа толы болуға үйрету – біздің қасиетті 

парызымыз. Нағыз ұстаз бейнесін Әбу Насыр Әл-Фараби сөзімен түйіндесек: 

«Ұстаздық мінез-құлық нормасы мынадай болуға тиіс: ол тым қатал да 

болмауға тиіс, тым ырыққа да жығыла бермеуі керек, өйткені тым қаталдық 

шәкіртті өзінің ұстазына қарсы қояды, ал тым ырыққа көне беру ұстаздық 

қадірін кетіреді, оның берген сабағы мен оның ғылымына, шәкірті селқос 

қарайтын болады. Ұстаз тарапынан барынша ынталылық пен табандылық 

қажет. Өйткені бұлар, жұрт айтқандай, тамшысымен тас тесетін бейне бір су 

тәрізді». [2] 

         Осындай ұстазға тән мінез-құлық ізгілікпен ұштасып, бала жүрегінің 

төрінен орын алған жағдайда жас ұрпақтың рухани бай, адамгершілігі мол, 

жан-жақты үйлесімді дамыған, елін сүйер абзал азамат болары сөзсіз. Жас 

ұрпақ отбасында, ұжымда, қоғамда бірлесе өмір сүру жайында үлкендер 

әлемінен лайықты өнеге алады. Мұндай өнегеге нелер жатады? Ең алдымен, 

адамның өз-өзімен және қоршаған ортамен, атап айтсақ, Әлеммен, өзге 

тіршілік иелерімен, өз пейілдерімен, сезімдерімен және іс-әрекеттерімен 

жарастықта өмір сүруі, өзінің өмірдегі орнын таба білуі болып табылады. 

«Өзін өзі тану» рухани адамгершілік білім беру бағдарламасының тарихи 

негіздеріне көз жүгіртіп, қарайтын болсақ, әлемдік рухани тұлғалардың 

философиялық ойларынан, яғни, Сократтың заманынан бастау алатынын 

көруге болады. 

        Ежелгі Грек философиясының көрнекті өкілі Сократ біздің дәуірімізге 

дейінгі 470 жылы Афинада дүниеге келді. Сократ философиясының басты 

обьектісі - адам, осы тұрғыдан алғанда, оны адам туралы қазіргі заманғы 

ғылым, философиялық антропологияның негізін қалаушы деуге болады. 

Сократ философиясының мақсаты адамды ізгілікке тәрбиелеу деп түсінді және 

адам оған өзін тану және өзін сынау арқылы жете алады деп сенді. Оның әйгілі 

«Менің білетінім – мен ештеңе білмеймін, басқалар оны да білмейді», «Өзіңді-

өзің танып-біл!»,  «Әр адамның бойында күн бар, нұр бар, тек оның 

нұрлануына мүмкіндік беріңдер» деген  қағидаларының негізгі мазмұны да 

осы. [3] 

       Адамзат тарихында ғылыми ойдың үздіксіз даму барысында  адамның өзін 

танымақтық жөніндегі ілімнің алғашқы қадамы көне  грек философтарынан 

басталса да, оны өз заманында ғылыми жүйеге түсіріп, қалыптастырған 

Фараби еңбегі ерекше көзге түседі. 
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       Әбу Насыр Әл-Фараби  Әбу Насыр Мұхаммад ибн Тархан ибн Узлағ Әл-

Фараби(870-950ж. ш.) - әлемге әйгілі ойшыл, философ, социолог, математик, 

физик, астроном, ботаник, лингвист, логика, музыка зерттеушісі. Жалпы «жан 

қуаты» немесе «өзін танымақтық» жайлы күрделі ой сарасына қазақ 

топырағында арғы заманда Фараби, соңғы дәуірде Абай терең бойлап барған. 

Абай:  «Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп» деу арқылы тіліне, дініне, діліне, 

нәсіліне қарамай әлемдегі барлық адамдарға  ізгі ниетпен, ақ көңілмен, 

жақсылық жаса деп айтқысы келген. Әбу Насыр Әл-  Фараби – шығыс 

елдерінде тұңғыш сындарлы педагогикалық жүйе жасаған ағартушы 

оқымысты.Жас ұрпақтың сана-сезімін қалыптастыру үшін үш нәрсенің 

ерекшелігін жүйелеп, дәйектеп алу шарт дейді: 

4. Баланың ішкі ынта-ықыласы, құмарлығы; 

5. Ұстаздың шеберлігі, ар тазалығы; 

6.  Сабақ процесінің алатын орны. 

        Ғұламаның философиялық ойларынан терең гуманизмнің лебі еседі. Ол, 

адам баласы,  жаратылыстың, бүкіл жан иесі атаулының биік шоқтығы, 

сондықтан да оны құрметтеу, қастерлеу керек деп түсінеді. Фараби жасаған 

қорытындының басты түйіні — білім, мейірбандық, сұлулық үшеуінің 

бірлігінде. Фарабидің философиялық  көзқарастарында басты үш бағыт анық 

аңғарылады: ол дүниенің мәңгілігін мойындады, танымның болмысқа 

тәуелділігін растады, ақыл-парасат туралы ілімді саралады.Ол ғылым мен 

тәрбие ұштасса ғана рухани салауаттылыққа жол ашылмақ деді. Мінез-құлқын 

түзей алмаған адамның ақиқат ғылымға қолы жетпейді деп ескертеді. Ол 

«Адамның кемелдігі неде?» деген сұраққа жауап іздейді. «Балық су үшін 

жаралған, құс ұшу үшін, ал, адам бақыт бақыт үшін жаралған» дейді. «Бақытқа 

қалай қол жеткізуге болады?» деген сұраққа «Білім мен мінез- құлық арқылы» 

дейді. «Ол білімнің мәні қандай?  Бақытқа апаратын мінез- құлық қандай?» 

деген сұраққа «ізгілікті мінез-құлық, рухани білім» дейді. «Оған қалай қол 

жеткізуге болады?» деген сұраққа «Оған: ізденіс, тәрбиелеу өнері және оқу 

арқылы жетуге болады.» деп түйіндейді. Фараби «Философиялық трактаттар» 

атты еңбегінде адам жанына, жүрегіне үнемі ерекше мән береді. Мысылы, 

«Жүрек - басты мүше, мұны тәннің ешқандай басқа мүшесі билемейді. Бұдан 

кейін ми келеді. Бұл да басты мүше, бірақ, мұның үстемдігі бірінші емес» десе, 

Абай 17 қара сөзінде: «Сен үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім депті. Бірақ, 

сонда билеуші жүрек болса жарайды» деген тұжырымға келеді. Бұдан екі ұлы 

ойшылдың да жүрек жөніндегі танымдарының негізі бір екені, тек баяндау 

түрі басқаша берілгені көрінеді. Абай  жүрекке шешуші мән-мағына берумен 

қатар, оны ізгілік, рақым, шапағат атаулының шығар көзі, тұрар мекені деп 

біледі. Негізгі бес жалпыадамзаттық құндылықтарды атап айтар болсақ: 

ақиқат, сүйіспеншілік, дұрыс әрекет, ішкі тыныштық, қиянат жасамау.[4] 

       Оқыту үрдісіне  жалпыадамзаттық құндылықтарды енгізу арқылы 

адамның рухани өсуіне жағдай жасаймыз.Мәңгілік құндылықтар білімнің 

негізгі өзегі болып табылады. Жалпыадамзаттық құндылықтарды адамның 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D1%96%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D2%B1%D0%BB%D1%83%D0%BB%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC
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бойынан жарыққа шығару  ізгілікке апарады, яғни, мінезін өзгертуге болады. 

Адамның жақсылыққа ұмтылуы, ақиқатқа жүгінуі оның болмысынан ішкі жан 

дүниесінде бес құндылықтың бар екенінің дәлелі емес пе? Егер осы 

құндылықтарды ағашқа теңеп  көрсек, ағаштың тамыры – мәңгілік 

құндылықтар, оны ақиқатқа теңейміз. Ағашқа құятын суды, сүйіспеншілік деп 

алайық. Егер мәңгілік құндылықтарды, ақиқатты, сүйіспеншілікпен түсінсек, 

суарсақ, әрқашан әрекетіміз дұрыс болады. Яғни, ағаштың діңі түзу өседі. 

Әрекетіміз дұрыс болса, ішімізде тыныштық орнайды. Яғни, ағаш бүршік 

жарады. Ішімізде тыныштық орнаса, біз ешқашан қиянат жасамаймыз, тіпті 

ойламаймыз да. Яғни ағаш жемісін береді.  Ақиқат, сүйіспеншілік, дұрыс 

әрекет, ішкі тыныштық, қиянат жасамау -  бұл мәңгілік бес 

құндылық  адамның ұлтына, нәсіліне, ортасына, дініне қарамайтын, уақытпен 

өзгермейтін құбылыс.  Адамның руханияты мен мәдениетінің жиынтығы, 

яғни, ата, әжелеріміздің даналығы. Бүгінгі таңда рухани білім әлемге ауадай 

қажет болып тұр. Сондықтан әр адамның ақыл ойын жаңғыртып, санасын 

өзгерту керек, сонда әлем де жаңарып, өзгереді. 

       Адамдар осы өмірден қуаныш пен қанағат аламыз деп ойлайды, алайда 

бұл қуаныш олардың өздерінде жасырынып жатқан  өлшеусіз қуаныштың 

кішкентай ғана сәулесі, яғни уақытша екенін, сезіне бермейді. Адам ақиқатты 

танып, сүйіспеншілікпен дұрыс әрекет еткенде оның жан дүниесінде ішкі 

тыныштықтың хош иісті гүлі шешек атады. Яғни, шынайы жан тыныштығы 

жүректің нұрымен келеді. Жапырақ, ағаштан үзіліп бара жатып, жерге 

қонғаннан кейін не күтіп тұрғанын түсінбестен,  «Қалықтап жүрген қандай 

керемет!», - деп ойлайды, ал, артынан не боларын кейіннен ғана түсінеді. Адам 

да қиындыққа тап болған кезде ғана ойланады, қиналады. Қиналған кезде 

оның жаны тазарады.  Адам баласы ақыл мен жүрек қосылғанда  ғана 

эмоцияға берілмей, өз сезімін бағындыра алады. Сөйтіп саналы түрде жақсы 

мен жаманды ажырата алатын деңгейге жетеді. Сосын ар- ұжданына сүйеніп, 

шабытпен, интуиция арқылы ең жоғарғы, рухани деңгейге жете алады. «Өзін-

өзі тану» бағдарламасының негізгі мақсаты да осы. Адамның қоршаған ортаны 

біліп, өзінің ішкі жан-дүниесіне үңіліп, өзін-өзі басқару негізінде рухани-

адамгершілік әлеуетті көтеру болып табылады. «Өзін-өзі тану» пәні 

арқылы жан-жақты дамыған, рухани-адамгершілігі мол, бір-біріне 

сүйіспеншілікпен, құрметпен қарайтын, өмір сүруге деген құштарлығы 

жоғары жеке тұлға тәрбиелей аламыз.Тұлғаның үйлесімді дамуының 

нәтижесінде бүгінгі күнді ғана емес, болашағын сәулелі күйде елестетіп, алға 

ұмтылатын, арманшыл, қиялы асқақ, рухы биік азамат тәрбиелеуге болады. 

«Өзін- өзі тану әлемінде» әр баланы керемет рухани күш иесі деп қарап, демеу 

жасасақ, қуаттандырсақ, жүрегі нұрға толы, жан -жағына шуағын шашып 

тұрған мейірімді, адамгершілігі мол, үнемі талпынып тұратын, өз елін, өз 

жерін, өз  тілін, өз  отбасын сүйетін, еңбекқор, адал адам тәрбиелейтініміз 

сөзсіз.[5] 
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          Әбу Насыр әл-Фараби (870-950 жж.) – шығыстың көрнекті ойшылы, араб 

ғалымы, ағартушы, түркі елінен тараған, Ол Қазақстан аумағындағы 

Фараб  қаласында 870  жылы дүниеге келді. Туған жері Арыс пен Сырдария 

өзендері бойында өткен, Отырар топырағында дүниеге келген ғұлама. Терең 

білім мен ғұламалық ой оны «Екінші Ұстаз» атандырды. Ол философия, 

логика, саясат, этика, музыка және астрономия т.б. ғылым саласынан терең 

білімді 160-тан астам ғылыми трактаттар мен қолжазбалар қалдырды. Атақты 

түрік ұлының толық аты-жөні: Абу-Насыр Мұхаммад ибн Мұхаммад Ибн-

Тархан ибн-Ұзлақ әл-Фараби ат-Түркі.  

 

 
 

      Әл-Фараби өмірбаянында балалық шағы туралы ешқандай ақпарат жоқ. 

Жасөспірім кезінде  Аристотель, Платон шығармаларын мен теорияларын 
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оқығанды жақсы көрді. Көбінесе  Самарқандта, Ташкентте және Бұхарада өмір 

сүрді. Біртіндеп әл-Фарабидің білім деңгейі энциклопедияға айналды. Ол 

логика мен жаратылыстану, медицина және шет тілдерін оқып, музыканы 

жақсы көрді. Аңыз бойынша, Әл-Фараби Бағдатта сот қызметкері болып 

жұмыс істеді. Бірақ біраз уақыттан кейін ол қызметін өзгертіп сабақ бере 

бастады. Барлығымызға мәлім, әл-Фараби өмір сүрген уақыт айрықша кезең 

ретінде аталады. Отырар өлкесінде әл-Фарабиге дейін ойшылдар өте көп 

болса, оның өз заманында да ғұламалар аз болмаған. Ол жастайынан туған 

өлкесінде білім алып, Отырар кітапханасында отырып, шаң басқан 

қолжазбаларды ақтарып, көз майын тауысып, талмай кітап оқып, оқу-білімге 

ерте құмартқан. Отырар кітапханасына алыс-жақын елдерден керуенмен сан 

түрлі кітаптар ағылып келіп жататын. Әл-Фараби өмір сүрген IX-X ғасырларда 

Отырар өркениетінде рухани мұра жоғары бағаланған.  

      Философтың шығармалары шартты түрде екі санатқа бөлінеді. Біріншісі 

ғаламның заңдарына, адамның өміріне және дүниетанымына арналған. 

Математика, астрономия және геометрия ғылымдарына байланысты заңдарды 

зерттеген. Сондай-ақ, уақыт пен кеңістіктің тұжырымдамасы туралы 

теориялар айтқан. Екіншісі жабайы жануарларға арналған жұмыстар мен 

олардың қолданыстағы заңдарын қамтиды. Олар химия, биология, медицина, 

оптика және физика ғылымдарын қамтиды.  

       Әл-Фараби философия мен әлеуметтану, саясат, педагогика, этика, 

диалектика және саясат мәселелеріне қызығушылық танытты. Ойшылдың 

идеялары өз заманынан озық болды. Оның жұмыстары әлі де өзекті. Әл-

Фараби әлемдегі барлық нәрсенің 6 деңгейге бөлген. Олар бір-біріне тығыз 

байланысты екенін айтқан. Бірінші кезең — барлық нәрсенің тууы. Екінші 

кезең барлық заттың пайда болуы. Үшінші кезең Ақыл-ой немесе дамып келе 

жатқан ақыл. Төртінші кезең — жан. Бесінші кезең пішін (форма). Ал 

алтыншы — материя. Бұл алты кезең адам және қоршаған ортаның пайда 

болуына әсер еткен деген философиялық ой.  

       Әл-Фараби әлемнің жаратылуын және біртұтастығының бәрінің басты 

себебі Құдай деп санаған. Екінші орында планета мен аспан денелері, жер 

формалары және т.б. Ғалымның теориясы бойынша материя мәңгілік және 

формамен тығыз байланысты. Соңғы екеуі бір-бірін толықтырып тұратынына 

сенген. Ғалым Құдайдың жаратылыстың  себебі деп қарастырған. Сонымен 

қатар ғарыштық ақыл-ойға(космический разум) сенген. Ғалымның ойынша 

ғарыштық ақыл-ой барлық тірі  дүниені өз қорғауында ұстайтынына 

сенген. Ғалым  философияны діни көзқараста емес, ғылыми тұрғыдан 

зерттеген. Әл-Фараби Жаратушыны және материалдық әлемді жеке бөлген. 

        Әл-Фарабидің мұрасы ғылымның әр түрлі саласына қатысты еңбектерден 

тұрады. Сондықтан да ол – әлемдік деңгейдегі философ, ойшыл. Әл-Фараби 

дүниетанымының қайнар көзі өте тереңде. Себебі, қазақ даласында оған дейін 

де ғұлама ойшылдар көп болған. Мысалы, гректерді өнерімен тәнті еткен, 

аузымен құс тістеген шешен Анахарсистің өзі бір төбе болса, Тоқсары, 
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Тоныкөк, қобызымен кең дүниені күңіренткен Қорқыт Ата және басқа да 

ойшыл данышпандар болған. Осының бәрі – ғұлама ғалымның бастау алған 

қайнар көздері. 

      “Мемлекет қайраткерлерінің қанатты сөздері” және т.б. саяси-әлеуметтік 

трактаттарында қайырымдылық пен бақыт мәселесіне кеңірек тоқталды. 

Қайырымдылық дегенде ақыл-ой, әділдік, бақыт және теңдік идеяларын 

құптаған ежелгі ойшылдар дәстүріне сүйенді. Тек бақыт туралы нақты білімі 

бар, оған жету жолдарын айқын білетін, соған сәйкес әрекет жасайтын қауым 

ғана қайырымдылыққа икемді екенін ескертті. 

      Әл-Фараби сезім мен ойлау, тәрбие мен іс-әрекет жүйесін жетілдіру 

мәселесіне қайта айналып соғып отырған. Білімсіз адамгершілік молаймайды, 

білімсіз адам өзгенің абзал қасиеттерін тани алмайды. Жан-дүниені 

тәрбиелемей үлкен жетістікке жету жоқ. Ғылым мен тәрбие ұштасса ғана 

рухани салауаттылыққа жол ашылмақ. Мінез-құлқын түзей алмаған адамның 

ақиқат ғылымға қолы жетпейді деп ескертеді. 

      Әбу Наср Әл-Фараби адам міндетті түрде адал ниетті болу керек деп 

есептейді. өйткені жақсы істер істеп, мұның төлеуін күтсе, адам бұл істерін 

жамандыққа айналдырады.  

      Бір сөзбен айтқанда, Фараби адамдардың өз көздеген мақсатына жетуі 

оның өзіне ғана байланысты екенін айтады. Адам рухани жағынан үнемі өзін-

өзі жетілдіріп отыруға тиіс, адам тек ақиқатты, айналадағы дүниені танып-білу 

арқылы жетіледі деп түйін жасайды. 

      Әбу Наср Әл-Фараби өз заманындағы ғылымның барлық салаларынан, 

әсіресе, математика, астрономия, физика, жаратылыстану ғылымдарынан көп 

мұралар қалдырды. “Ғылымдар тізбегі” деген еңбегінде сол кездегі ғылымды 

үлкен-үлкен бес салаға бөледі: 

1. тіл білімі және оның тараулары; 

2. логика және оның тараулары; 

3. математика және оның тараулары; 

4. физика және оның тараулары, метафизика және оның тараулары; 

5. азаматтық ғылым және оның тараулары, заң ғылымы және дін ғылымы. 

      Ғұламаның ғылыми-философиялық еңбектерін байыптап қайта қарау 

барысында оның педагогика тарихындағы ұлы тұлғалардың бірі болғандығын 

көреміз. Ол — шығыс елдерінде тұңғыш сындарлы педагогикалық жүйе 

жасаған ағартушы оқымысты. 

Жас ұрпақтың сана-сезімін қалыптастыру үшін үш нәрсенің ерекшелігін 

жүйелеп, дәйектеп алу шарт: 

1. Баланың ішкі ынта-ықыласы, құмарлығы; 

2. Ұстаздың шеберлігі, ар тазалығы; 

3. Сабақ процесінің алатын орны. 

       Ғалым дене тәрбиесі мен адамгершілік тәрбиесінің ұқсастығына, оның 

бір-біріне тигізетін әсеріне ерекше мән берді. Әлемдік ғылым мен мәдениет 

тарихында Әл-Фараби есімі биік тұр. Оның еңбектері түркі және қазақ 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%99%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%B8%D2%9B%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D1%82%D1%96%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D1%96
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философиясының дамуына үлесін қосып қана қоймай, сонымен бірге Шығыс 

пен Батыс мәдениетінің жақындасуына көпір болды.  

Мектептерде оқыту үдерісінде пәндерді оқытуда ұлы ғалымның 

тұжырымдамаларын ұлттық құндылықтар ретінде тақырыптармен тиімді 

байланыстырған дұрыс. 
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494 

104  Қаныбекова С. М. 

ӘБУ НАСЫР ӘЛ-ФАРАБИДІҢ МҰРАЛАРЫ РУХАНИ-

АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕ КӨЗІ РЕТІНДЕ 

499 

105 Ергешова Г. 

ӘБУ НАСЫР ӘЛ-ФАРАБИДІҢ ШЫҒЫСТЫҢ ҰЛЫ ОЙШЫЛЫ 

503 

106 Жабакова С.Қ. 507 
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ОҚУШЫЛАРҒА РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕ БЕРУДЕГІ  

ӘБУ НАСЫР ӘЛ – ФАРАБИДІҢ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ МАҢЫЗЫ 

107 Орынова  А.Б. 

ӘБУ НАСЫР ӘЛ-ФАРАБИДІҢ «ҚАЙРЫМДЫ ҚАЛА 

ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ КӨЗҚАРАСТАРЫНДАҒЫ» 

ТРАКТАТЫНДАҒЫ РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІК 

ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ ЖАЙЛЫ  

511 

108 Құлмырзаева А. 

ӘБУ НАСЫР ӘЛ-ФАРАБИДІҢ «ҚАЙЫРЫМДЫ ҚАЛА 

ТҰРҒЫНДАРЫ» ЕҢБЕГІНІҢ ОҚУШЫЛАРҒА РУХАНИ, 

АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕ БЕРУДЕГІ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

514 

109 Сансызбай Н. 

ӘЛ ФАРАБИДІҢ  РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕ 

БАҒЫТЫНДАҒЫ КӨЗҚАРАСТАРЫ 

519 

110 Жетписова К. 

ҚАЗАҚ ТОПЫРАҒЫНАН ШЫҚҚАН ҒҰЛАМА 

523 

111 Иманкулова З. 

ӘБУ НАСЫР ӘЛ-ФАРАБИДІҢ «ҚАЙЫРЫМДЫ ҚАЛА 

ТҰРҒЫНДАРЫ» ЕҢБЕГІНІҢ ОҚУШЫЛАРҒА РУХАНИ, 

АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕ БЕРУДЕГІ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

527 

112 Нұрбек С. 

ОҚУШЫЛАРҒА РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕ БЕРУДЕГІ 

ӘБУ НАСЫР  ӘЛ – ФАРАБИДІҢ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ МАҢЫЗЫ 

532 

113 Еркинова Б.М. 

ӘБУ НАСЫР ӘЛ-ФАРАБИ ШЫҒЫСТЫҢ ҒҰЛАМА ҒАЛЫМЫ 

536 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



550 

 

 
 


