
Өмірінен қызықты деректер 
 Зерттеуші-ғалымдар әл-Фарабидің балалық, жастық шақтары туралы 

мардымды әңгіме айтпайды. Себебі ұлы ғалымның өмірінің бұл кезеңі 
туралы мағлұматтар жоқтың қасы. Сондықтан да зерттеушілер ұлы 
ойшылдың өмірбаянын оның елуден асқан шағында Бағдад шаһарына 
қоныс аударуынан ғана бастайды. Оның ғылым жолындағы ізденістері 
мен ұзақ сапарлары нақ осы кезден басталса керек. 

 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 шежірелері ештеңе айтпайды. Кейін ол жолай Иран еліндегі 
Мешһед, Нишапур, Рей, Исфаһан қалаларына келеді. Иран халқының 
мәдениетімен танысады. Содан соң әрі қарай Бағдадқа аттанады. 

 Әбу Насырдың Бағдадқа баруының өзіндік себептері бар-тын. Сол 
уақытта Бағдад шаһары ғылым мен өнерге ден қойған адамдарға 
қақпасын кең ашып, оларға ғылыммен айналысу үшін бар жағдайды 
жасаған. Бағдадта «Байт әл-Хакма» атты ғалымдар үйі және әлемдегі 
ең бай кітапхана болған. Екіншіден, сол кездері Бағдад халифатын 
басқарған Аббас әулетінің сенімді уәзірлері негізінен түркістандық 
Фараб қаласынан болыпты. 

 Бағдад шаһарында әл-Фараби логиканы Әбу Бишр Матта ибн Юнустан 
үйреніп, кейін өзі ұстазынан да асып түседі. Лингвистикалық 
ғылымдарды жетік меңгеруді қалап, грамматика саласының маманы 
Әбу Бәкір ибн әс Сирадждан грамматикадан дәріс алады. Әли Юхан 
ибн Хайланнан тәуіптік өнер (медицина) мен логика саласынан дәріс 
алған. 

 Сонымен, ұлы ойшыл біраз жылдар Бағдад шаһарында ғылыми 
ізденістермен айналысады. Содан кейін Шам аймағына қоныс 
аударады да, сексен жасқа жетіп, өмірден өткенше сол өлкеде қалады. 

 Шам аймағына келгеннен кейін 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 зерттейді. Осы 
салада бұрын-соңды жазылған еңбектердің бәрін парақтап оқып 
шығады. Тұрмысының жұпынылығына қарамастан, қолындағы бар 
қаражатын кітап сатып алуға жұмсап, күні-түні ғылыммен айналысады. 
Ол бақ қарауылшысы ретінде берілетін май шамның жарығымен талай 
томдарды оқып тауысады. Өзінің еңбектерін де жазып шығады. 



 Еңбектері шартарапқа тараған соң есімі дүниеге әйгілі болады. Уақыт 
өте келе оны білім иелері мойындап, өз заманының бірегей 
ғұламасына, біртуар дара тұлғасына айналады. Әл-Фарабидің аса 
парасаттылығы туралы естіген Халеб қаласының әкімі Сәйф әд-Дәулә 
(Сайф ад-Дәула) әл-Хамдани оны басқа да мұсылман ғалымдарымен 
бірге сарайына шақырып, 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. 

 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. 
 
 


