
Өмірбаяны 
Қасиетті қазақ даласы талай ұлы ғұламаларды дүниеге алып келді. Қазақ 

топырағынын көкіреп 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 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. Сол түста өмір сүргендердің қалдырған 
нұсқаларына карағанда, Отырар қаласы IX ғасырда тарихи қатынастар мен сауда 
жолдарының торабындағы аса ірі мәдениет орталығы болған. 

Осы жазба әдебиеттің пайда болған кезін, ол біздік заманымыздан 300—400 жыл 
немесе одан да көп бұрын қалыптасты ма деген мәселені келешекте тарихшылар мен тіл 
мамандарының анықтауына тура келеді. Міне, сондықтан да, қазақ топырағынан шыққан 
ғалымдар Әбу-Насыр әл-Фараби, Исхақ әл-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 
саңлақтардың ішінде жалпы әлемге әйгілі алып тұлға ретінде көзге көрінетін әл-
Фарабидің орны ерекше. 

Ал енді әл-Фарабидің антика дәстүрімен байланыстылығынан, осының арқасында 
оның Аристотельден кейінгі “Екінші Ұстаз” атанып, даңққа бөленгенін айтатын болсақ, 
әл-Фараби жастайынан-ақ ұлы Аристотельдің, Платонның, ерте дүниедегі Грецияның 
басқа да философтарының шығармаларымен түп нұсқасынан танысқаны жөнінде бізде 
деректер бар. 

Оқытуға ғылыми көзқарасы. 
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, Дамаскіде (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 көріп, 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. 



Дамуға ерекше үлесін қосқан ғылым. 
“Мұсылман Ренессансы” деген атауға ие болған сол заманға тән белгілері оның 

шығармаларымен белгілі бір дәрежеде өз орнын алады. Әл-Фарабидің шығармаларында 
көне замандағы дәстүрдің және “Бірінші Ұстаз” деп шығыста аталып кеткен 
Аристотельдің тарих барысында қалдырған әсері, неоплатонизмнің несторионшылдықтың 
әсері және исламның әсерімен Аристотель идеяларының өзгеруі айқын көрінеді. Әл-
Фарабидің Аристотельге бас игені сөзсіз. Сол сияқты ол Аристотель идеяларының ең 
жақсылары мен бағалыларын әрдайым таңдап ала бермейтіні де даусыз. Бірақ біз үшін 
ерекше бағалы жағы сол — ол Аристотель ілімінің формалдық жағымен ғана 
шектелмейді, ол диалектика элементтеріне, мәселені қарама – қарсы қоюына белгілі 
дәрежеде көңіл бөледі, сыртқы дүние мен сезім мүшелері арқылы жүзеге асатын байланыс 
таным логикасының ірге тасы болып табылатынын дәлелдейді. 

Фараби Аристотельдің, Әл-Киндидің ізін қуып, философия мен ғылымның барлық 
салалары бойынша үлкен жетістіктерге жетеді. 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. 

Фараби философия саласы бойынша грек ойшылы Аристотельдің “категориялар”, 
“метафизика”, “Герменевтика”, “Риторика”, “Поэтика”, бірінші және екінші “Аналитика”, 
“Топикасы” мен 4 сопылық еңбектеріне түсініктемелер жазды. Ол еңбектері күні бүгінге 
дейін де мәні — маңызын жоғалтқан жоқ. Сөйтіп, Фараби Шығыс пен Батыстың ғылымы 
мен ежелгі мәдениетін таныстыруда зор роль атқарды. 

Анығырақ айтсақ, Аристотель шығармалары сол кездің өзінде-ақ араб тіліне 
аударылып үлгіргенді. Араб шығысында Аристотельдің кейбір құнды ойлары бұрмаланып 
көрсетілді.       Бірақ көп еңбектері тәржімаланбағандықтан ұлы грек философиясының 
ойын түсіну қиын болды. Сондықтан да, көп тілдерді жетік білген ұлы ғалым жерлесіміз 
Аристотель шығармаларына араб тілінде түсіндірме жазуды үйғарды. Сөйтіп, ол ұлы 
философтың мұраларын жаңсақ пікірлерден тазартып, өз қалпында дұрыс түсіндіре біліп, 
өзінің бірінші ұстазға деген ғылым саласындағы үлкен адамгершілік, азаматтық іс 
әрекетін таныта білді. Сондықтан да, шығыс философтары оны “Ал муалим ас-саны”— 
“екінші ұстаз” деп атаған. 

Философиялық еңбектері. 
Ұлы Бабамыз Аристотельдің философиясын дамыта отырып, өз тарапынан да 

“Ғалымдардың шығуы”, “Ғалымдар энциклопедиясы немесе тізбегі”, “Кемеңгерлік 
меруерті”, “Ізгі қала тұргындарының көзқарасы”, “Музыканың үлкен кітабы”, 
“Философияны аңсап үйрену үшін алдын ала не білу кажеттігі жайлы”, “Ақылдың мәні 
туралы”, “Әлеуметтік-этникалық трактаттар”, “Философиялық трактаттар”, т. б. көптеген 
философиялық еңбектер жазған. Фараби ғылымның философиялық-логикалық ірге тасын 
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. Тарихқа неғұрлым терең үңілген сайын, біз жеке 
ұрпақтардың, тайпалар мен ұлттардың мәдениеті мүлде оқшау дамиды деген “теорияның” 
негізсіздігін соғұрлым айқын көріп отырмыз. Дүние жүзі мәдениетінің дамуында із 
қалдырған сол көрнекті қайраткерлер, шындығында, адамзат мөдениетінің бірлігін паш 
етіп келеді. 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. Оның терең мағыналы пікір айтпаған, жете зер салмаған, 
данышпандық болжам жасамаған бірде-бір білім саласы жоқ деуге болады. 
Әбу-Насыр  Әл-Фараби  және Оның  әлем ғылымына  қосқан үлесі. 



Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мухаммед Фараби ерте орта ғасырдағы ұлы 
ғұламалардың бірі болып табылады. Ол көпжақты оқымысты-энциклопедист 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. 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.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, каллиграфияның, лингвистиканың, өлең құрастырудың, 
риториканың ірі теоретигі ретінде танылды. Сауатты жазу, каллиграфия, өлең жазуға 
риторикадан трактовкалар жазды. Әбу Насыр ал-Фараби – жан-жақты дамыған музыкант 
әрі компазитор, мәнерлеп орындаушы әрі теоретик, тарихшы, музыкалық аспаптарды 
жасаушы шебер болды. 

Оның көптомдық “Музыка туралы үлкен трактат” деген шығармасы көптеген 
тілдерге аударылған. Фараби трактаттары біздің заманымызға дейін аса жоғары 
бағаланады. Фараби геометрияны барлық жаратылыстық-философиялық ғылымдардың 
негізі деп қарады. Ұл идеаны “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. 

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. 

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 – рационалдық. 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. 

Аристотельден кейiнгi «екiншi ұстаз», ғалым деп санады, С.Т. Әденов, А.Х. 
Хожамқұл 64 логика ғылымын, әсiресе қоғамдық салада, диалектикалық тұрғыдан 
қолданды. Дүниенi 6 элементке – жәй бөлшек, минералдар, өсiмдiк, жануар, адам, 
космосқа – бөлiп қарауы, болмысты зерттеуде қазiргi кезде кең қолданылатын жүйелiк-
сапалық тәсiлдiң бастамасын жасаумен тең түседi. Оны деистiк көзқарасты 
қалыптастырушылардың алғашқыларының бiрi деп те санаған жөн – оның пайымдауы 



бойынша құдай дүниенi жаратқанмен, оның қазiргi дамуына араласпайды. Бұл кейiнгi 
атақты ғалымдардың негiзгi ұстанымы ретінде, зерттеуге мүмкiндiк туғызады. Әл-Фараби 
өзінің «Бақытқа жол сілтеу» деген еңбегінде тірі адамның бақыты, өлгенен кейінгі 
түсініксіз бақыттан артық екенін көрсетеді. Адам бақытқа, көптеген қиындықтарға тап 
болып, жақсы мен жамандықты түсіну арқылы жетеді. Адамның жетілуі – мінез- 
құлықтың жоғарғы дәрежесіне байланысты болады. Ал, көздеген мақсатқа жету ─ өзіңе 
байланысты дейді. «Азаматтық саясат» деген еңбегінде ол отбасының қоғам өмірінің 
бастауы болу мәнін түсіндіреді. Феодалдық қоғамдағы саясат пен мораль мәселелеріне 
және әлеуметтік қайшылықтарға теориялық тұрғыда түсінік береді. «Музыканың үлкен 
кітабы» («Китаб әл музык аль кабар») еңбегінде ол дыбыстың тарау табиғатын, резонанс 
қозғалысын математикалық әдістерді қолданып, алғаш рет нотаның нұсқасын жасады. Сол 
кездегі түркілердің музыкалық аспабы ─ тоғыз ішекті домбыраның құрылысын 
сипаттады. «Ақыл туралы» деген еңбегінде ақылдың құдіретіне сенеді, адам ақылды 
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. 

Ұлы ғалымды еске алу. 
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. 


