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Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті – 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»,- 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. 



Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-

Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан халқына 

алғашқы Жолдауында 2020 жылы 

халқымыздың ұлы перзенттері 

Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдық, 

Абай Құнанбайұлының 175 жылдық 

мерейтойларын атап өтуіміз және бұл 

тұста ысырапшылдыққа жол бермей, ғұлама 

тұлғаларымыздың еңбектерін халық 

арасында дәріптеуіміз керек екенін айтты. Бұл 

туралы 2019 жыл 26 тамызда № 133 Жарлығы

бойынша қаулы қабылдап, мерейтойды 

жоспарлау мен өткізу жөнінде комиссия құрды.



Аты бүкіл әлемге мәшһүр болған, Шығыстың 

ғұлама ойшылы, энциклопедист, математик, 

астролог, музыка теоретигі, Аристотельден 

кейінгі екінші ұстаз атанған Әбу Насыр Әл-

Фараби 870 жылы Арыс өзенінің Сырға барып 

құятын сағасындағы Жібек жолының маңызды 

орталықтарының бірі болған Отырар (Фараб) 

қаласында өмірге келді. Әкесі әскербасы және 

құрметті түрік отбасының өкілі болған.



Ғұлама ойшылдың толық аты-жөні – Әбу Насыр 

Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн Тархан ибн Ұзлақ 

әл-Фараби ат-Турки. Есімін туған жеріне

байланыстырып, Әл Фараби деп атаған,

Фарабидің әкесінің есімі Ұзлағ, арғы атасы

Тархан, шыққан тегі түркі дегенді білдіреді.



Орта ғасырда Фараб қаласы ғылым мен 

мәдениеттің ордасы еді. Мұнда Араб-Мысыр 

әлемінде Александрия кітапханасынан кейінгі 

әлемдегі ең үлкен кітапхана орналасты. Ол 

жастайынан Отырар кітапханасында отырып, 

ондағы құнды шаң басқан қолжазбаларды 

ақтарып, талмай кітап оқып, оқу-білімге ерте 

құмартқан. Одан кейін білімін толықтыру үшін 

керуенге ілесіп, араб еліне аттанады. 



Ғалым алғашында Бұхарада, Самарқанда, одан 

кейін мұсылман әлемінің сол кезеңдегі аса 

маңызды ғылым мен мәдениет орталықтары 

Хама, Бағдат, Шам, Каир, Дамаск, Александрия, 

Мәдина, Мекке қалаларында болып, білімін 

үнемі толықтырумен болады. Ол жерлерде жас 

Фараби араб, парсы, грек, латын, санскрит т.б. 

тілдерді жетік меңгеріп, сан-сала ғылымға бой 

ұрады. Бір мәліметтерде әл-Фарабидің 70 тіл 

білгендігін айтады. Ұлы ғұлама өте сирек, 

кейде тіпті құпиялық үшін қолданатын тілдерді 

де өте жақсы білген. 



Әл-Фараби – өздігінен оқып жетілген ғалым. Ол 

ең алдымен грек ғылымын, оның фәлсафасын, 

әсіресе Аристотельдің еңбектерін қызығып 

оқыған. Ол Аристотель еңбектерін араб тіліне 

аударып, оған түсініктемелер жазған.



Сол үшін оны Аристотельден кейінгі «екінші 

ұстаз», «Шығыстың Аристотелі» деп атаған. 

Ибн Халиланың 

айтуына қарағанда

Әл Фараби 

Аристотельдің 

«Метафизикасын» 

қырық, «Жан туралы» 

еңбегін жүз, ал 

«Риторикасын» 

екі жүз рет 

оқып шыққан. 



Фараби философия саласы 

бойынша грек ойшылы 

Аристотельдің 

“Категориялар”, 

“Герменевтика”, 

“Бірінші және екінші 

Аналитика”, “Топика”, 

“Риторика”, “Софистика”, 

“Поэтика”сияқты 

фәлсафалық және 

логикалық шығармаларына 

түсіндірмелер жазған. 



Ғұлама-ғылым ретінде әл-Фараби ат 

салыспаған, зерттеу жүргізбеген ғылым саласы 

жоқ деуге болады. Ол жаратылыстану, 

философия, логика, математика, астрономия, 

астрология,  музыка, социология, лингвистика, 

поэзия, риторика, тіл білімі, әдебиет теориясы, 

педагогика ғылымдары т.б. ғылым салалары 

бойынша 100-ден аса ғылыми еңбектер жазды. 



Ұлы ғалымның ұшан-теңіз еңбектерінен біздің 

заманымызға дейін сақталып, бүгінгі ұрпақтың 

қолына тигені 40-қа жуық шығарма деуге болады. 

Осы 40 шақты еңбегінің өзі-ақ әл-Фарабидің 

энциколпедист ғылым екендігін дәлелдейді. 



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 нақты деректер жоқ. Мәселен, Фараби 

шығармаларының санын неміс ғалымы 

Ш.Штейшнейдр 117 еңбек десе, түрік ғалымы 

А.Атеш – 160, ал тәжік ғалымы Б.Ғафуров 200 

трактат деп көрсетеді. 



Ұлы ғұламаның жазып қалдырған еңбектерін 

Әбу Әли ибн Сина (Авиценна), Абу Райхан 

Бируни, Әбу әл-Уаха, ибн Бадж, ибн Туфайл, 

ибн Рушд, Омар Хайам сияқты шығыс 

ғұламаларымен қатар Роджер, Бэкон, Леонардо 

да Винчи және т.б. Еуропа ғалымдары да көп 

пайдаланған.



Оның философтық 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 ғылымдары.



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.



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. Әбу 

Насыр Әл-Фараби өзінің «Риторика», «Поэзия 

өнері», «Бақытқа жол сілтеу туралы» 

трактаттарында этикалық- эстетикалық 

мәселелерге көңіл бөліп, білім дәрежелерін 

саралап, солардың негізін дәлелдеп берді. Ол 

музыка туралы жазған кітабында музыка 

өнерін әдемілеп жіктеп береді. 



Ал «Логика» және «Диалектика» атты 

шығармасында әлемнің ішкі байланысын, 

дамуы қандай екенін түсіндіріп, әлемге паш 

етеді.



Әл-Фараби дүниенің мәңгілігін мойындап, 

танымның болмысқа тәуелділігін растап, ақыл-

парасат туралы ілімді саралады. 



Ол “Ғылымдар тізбегі”, “Бесінші трактат”, 

“Медицина каноны”, “Қайырымды қала”, “Адам 

ағзасындағы мүшелер”, “Жануарлар ағзасындағы 

мүшелердің құрылысы мен қызметі”, 

“Жануарлар ағзалары”, “Темперамент туралы”, 

“Риторика”, “Поэзия өнері туралы”, “Бақытқа 

жол сілтеу”, “Вакуум туралы”, “Теориялық 

арифметикаға қысқаша кіріспе”, “Болжамдағы 

геометрияға кіріспе”, “Фусул ал-мадани”, 

“Ғылымдардың шығуы”, “Астрологиялық 

болжамдарда не дұрыс, не теріс”, “Евклидтің 

бірінші және бесінші кітаптарының 

кіріспелеріндегі қиын жерлерге түсініктеме”, 



“Философияны үйрену үшін қажетті шарттар 

жайлы трактат” секілді ғылымның барлық 

саласына арнап еңбектер жазып, көп мұралар 

қалдырған кемеңгер философ.



Әл-Фарабидің «Ғылымдар энциклопедиясы» 

трактатының ғылым тарихында алатын орны 

ерекше. 

Бұл кітап мыныдай 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; 

4. Физика мен метафизика және оның 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 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.



Астрономия. «Астрономия 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 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».



Әл-Фараби – педагогика тарихында алатын

үлкен орны бар асқан дидакт методист, ғұлама

болған адам. Ғұламаның бұл саладағы

мұралары сұрыптап, қазіргі педагогика 

игілігіне пайдалану – абзал міндеттердің бірі.



Бабамыз Фарабидің даналығы, ақылдығы, 

көрегендігі сонда, оның оқыту, тәрбие, білім

беру туралы айтқан, жазып кеткен еңбектері осы 

күнге дейін маңызын жойған жоқ. Қайта оны 

қайта қарап, жаңартып пайдалануға болады. 

Ұлы ұстаз ғылымдарды

меңгерудің, үйренудің

қажеттігін дәріптеп

қана қоймай, бұл

мақсатқа жетуге

көмекші боларлықтай

жетекші құралдар

және оқулықтар жасаумен де көп шұғылданған. 



Ол тәрбие жүйесіндегі әсіресе жастарды

тәрбиелеуде бірінші орынға адамгершілік

тәрбиесін қойды және де оған қоса тәрбиенің

басқа түрлерінде еңбек, дене тәрбиесі, 

эстетикалық, гуманитарлық, патриоттық

тәрбиені қойды. 



Ғалымның педагогикалық жүйесінде озық дидак-

тиканың негізгі принциптері, яғни ғылымилығы, 

көрнектілігі, жүйелілігі – оқыту арқылы тәрбие-

леу орын алған. Әл – Фарабидің әлеуметтік-

этикалық идеясы өзіне педагогикалық, 

методикалық ілімдерді қоса отырып Шығыстан

да, Батыстан да Ортағасырлық халықтарының

мәдени тарихында елеулі орын алады. 



Әл-Фарабидің медицина тақырыбындағы

қолжазбаларынан адам ағзасына қажетті

пайдалы кеңестерді кездестіруге болады. Бұл

ғұламаның медицина саласы бойынша білімінің

жоғары екендігін көрседі.

Жан-жақты ғалымның музыкаға қосқан үлесі 

тіпті ерекше. Әл-Фарабиді дүниеге танытқан 

музыка теориясына арналған шығармаларының 

бірі «Музыканың үлкен кітабы» еңбегі болып 

табылады. Ғұлама бұл еңбекте математикалық 

тәсілдерді пайдалану арқылы музыкалық 

дыбыстарды тұңғыш рет қағаз бетіне түсіріп, 

нотаны алғаш дүниеге келтірді. 



Ол тек музыка теориясын жазып қоймай, 

музыкалық аспаптарды да қолдан жасап, сол 

аспаптарда керемет ойнай білген екен.

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.



Әбу Насыр Әл – Фараби - өз дәуірінің көрнекті 

ақындарының бірі. Орта ғасырда өмір сүрген 

арабтың мәшһүр шайырлары мен 

тарихшыларының 

еңбектерінде Әл – Фараби 

көп өлең жазған деген 

пікір айтылады. 

Әл – Фараби өлеңдерінің 

негізгі тақырыбы –

өмірдің мән – мағынасы 

жайлы толғау, оқу мен 

білімді мадақтау, 

адамгершілікке шақыру. 



Ақынның мына бір жырынан Фараби 

поэзиясының бағыт – бағдарын, тынысын айқын 

сезінуге болады. 

Қашықтасың туған жер – қалың елім, 

Не бір жүйрік болдырып жарау деген. 

Шаршадым мен қанатым талды менің

Шаңыт жолға сарылып қарауменен. 



Ақынның гуманистік тұрғыдан айтылған ой –

пікірлері бүгінгі оқырманды да таңдандырып, 

сүйсіндіреді. Саусақпен санарлықтай бізге

жеткен азғана жыр жолдарының өзінен оның

зор шабытты, кең тынысты, терең ойлы, нәзік

сезімді, дарынды ақын болғанын аңғару қиын

емес. 



Қорыта келгенде, 

Фараби еңбектерінің 

тәжірибелік маңызы –

Әл-Фараби ілімі 

тәрбиенің әрбір қоғам 

кезіндегі әлеуметтік мәнін ашып, еңбек, адамгер-

шілік, ақыл-ой тәрбиесінің теориялық негізін 

қалыптастырды. Ғылымдар тізбегін жасау, оны 

әрбір топқа бөлу арқылы болашақ жасөспірімдер-

ді жан-жақты жетілдірудің қажеттілігін ғылыми 

тұрғыда дәлелдеді. Еңбектің, еңбек тәрбиесінің 

ғылыми негізін сала отырып, оны өмірде 

қолданудың тәжірибесін көрсетіп берді. 



950 жылы 80 жастағы 

ғұлама ойшыл Шам 

шаһарында Дамаск 

қаласында қайтыс 

болады. Шаһар халқы 

ғалымды қатты 

құрметтеген. 

Әл-Фараби қайтыс 

болғанда халық 

оны үлкен құрметпен ақтық сапарға шығарып 

салады. Оны сол елдің әміршісі Сайф ад – Даула 

өз қолымен жерлеген. Ұлы ғалымның мүрдесі 

Сириядағы Баб әс – Сағир зиратында жатыр.



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. 



Орта ғасырларда адамзат білімінің молайып, 

ақыл-парасаттың жетілуіне орасан зор еңбек 

сіңірген ғұламаның бірі, қазақ топырағынан 

шыққан данышпан Әбу Насыр әл-Фараби мен 

оның шәкірттерінің ғылым мен мәдениетті 

дамытудағы орнын анықтау, ғылыми мұраларын 

мұқият зерттеу – өте үлкен 

маңызды жұмыс. Осыны 

ұғынған дүниежүзінің 

әртүрлі халықтарынан 

шыққан оқымыстылар 

әл-Фараби мұраларын мың 

жыл бойы зерттеп келеді. 



Әл-Фараби шығармаларының басым көпшілігі 

әлі де араб тілінен аударылмай, зерттелмей 

жатыр. Астрономия, логика, саз жайлы еңбектері 

де күні бүгінге дейін терең зерттеле қойған жоқ. 



Әл - Фараби трактаттарының арабша қолжазба-

лары Каир, Дамаск, Бейрут, Ыстамбұл, Париж, 

Мадрид, Лондон, Тегеран, Нью-Йорк және 

басқа да дүние жүзі қалаларының кітапханала-

рында сақтаулы, бізге беймәлім күйде жатыр. 

Оларды іздестіру, жарыққа шығару, сөйтіп 

халықтың игілігіне айналдыру – болашақтың 

зор міндеттерінің бірі. 



Қазақстан ғалымдары орыс және қазақ тілдерінде 

Фарабидің философиялық және әлеуметтік-

этикалық трактаттарының жинақтарын, матема-

тикалық, тарихи, философиялық, логикалық, 

жаратылыстану бойынша ғылыми еңбектерін 

жарыққа шығарды. 

Ғұламаның философиялық, 

ғылыми еңбектерін 

зерттеуді, түсіндіруді, 

насихаттауды мақсат 

еткен көптеген ғылыми 

зерттеу, кітаптар, 

мақалалар, көркем әдеби туындыларын шығарды.



Биыл 2020 жылы әлемге әйгілі ойшыл, әлемдегі 

«екінші ұстаз» атанған даңқты тұлға, ғалым, 

Орта ғасыр кезіндегі шығыс философия 

өкілдерінің бірі Әбу Насыр әл-Фарабидің 

туғанына 1150 жыл толды. 

Шығыстың ұлы ойшылының 

мерейтойы ЮНЕСКО-ның 

атаулы күндер мен оқиғалар 

күнтізбесіне еніп, осы жыл 

ЮНЕСКО бойынша 

әл-Фараби жылы болды.

Бүкіл әлем көлемінде мерейтойға арналған 

бірнеше маңызды іс-шаралар өтті. 



Қазақстан Республикасы

бойынша пандемияға

қарамастан онлайн режімде

60-тан астам конференция, 

дөңгелек үстелдер мен 

ғылыми семинарлар өтті. 

Мәселен, әлеуметтік желілерде ашық

қолжетімділікпен «Парасаттылық сағаты» 

жалпыреспубликалық акциясы, «Әл-Фараби

және қайырымды қоғам» атты видеодәріс, 

онлайн байқаулар, веб-семинарлар өтті. 



«Әл-Фараби» халықаралық

пәндік олимпиадасына алыс-

жақын шетелдердің 10 елінен

9,5 мыңнан астам мектеп

оқушылары бақ сынады. 

Әл Фараби орталығы ашылды. Кітап көрмелері

ұйымдастырылды. "Әл-Фараби" телеарнасы іске 

қосылды. Ұлы ғалым туралы деректі және 

анимациялық фильмдер түсірілді тағы басқа да 

көптеген іс-шаралар өтті.



Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің Республикалық ғылыми -

педагогикалық кітапханасыны да Әл Фарабидің 

1150 жылдығына өз үлесін қосуда. 

Кітапхананың кітап қоры Әл Фарабидің  

шығармаларымен толықты. 



Кітапхана қорында Әл Фарабидің шығармалары 

мен ол туралы 70-тен астам қазақ және орыс 

тілдерінде кітаптар бар.



Мерейтойға орай оқу залында 

«Әлемдік ойдың алыбы» 

атты кітап көрмесі ұйымдастырылды.



Facebook әлеуметтік желісінің 

жеке парақшасына 

Әл Фараби туралы жазба жарияланды.



Назарларыңызға 

рахмет!


