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ӘЛ-ФАРАБИ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ АДАМ МӘСЕЛЕСІ 
 

 Мақалада шығыс перипатетизмнің көрнекті өкілі, ғұлама философ Әбу Насыр әл-Фараби 
шығармаларындағы адам мәселесі қарастырылады. Әл-Фараби адам мәселесін оның бұл өмірдегі 
мақсаты мен міндеттері тұрғысында анықтап, адам болмысының кемелділігін үйлесімділікпен 
белгілейді. Мұсылман ғұламасы үшін кемелділік дегеніміз, тән мен жанның үйлесімді 
жарасымдылығы және адамның қоғамдағы орнын тауып, білімді болу деп біледі. Білімділік басты 
мақсат тұрғысында оның ақылдылығына тікелей байланысты. Демек философтың шығармаларында 
адамның мәні бұл өмірде оның санасымен анықталады деген пайым көрініс береді.   

  Тірек сөздер: адам мәселесі, кемелділік, сана мен ақыл,адамгершілік қасиеттер, бақыт. 
 
 В статье рассматривается проблема человека в творческом наследии представителя восточного 

перипатетизма аль-Фараби. Проблему человека аль-Фараби рассматривает через его цели и задачей в 
этом мире. Совершенство человека определяется гармоничностью его сущности. Совершенство, 
мусульманский учёный понимает, как гармоничность тело и духа человека, его статусом в обществе, 
которое определяется его разумом. Познание как цель, выявляется его уровнем, который зависит от 
его разумности. В произведениях философа мы видим, что значение человека в этом мире, 
определяется его интеллектом. 

Ключевые слова: проблема человека, совершенство, разум и интеллект, человеческие качества, 
счастье 

 
The article deals with the problem of man in the creative heritage of al-Farabi, who was one of the 

representative of the Eastern peripatetic. Al-Farabi considers the problem of man through his goals and 
objectives in this world. Human perfection is determined by the harmony of his essence. Perfection, a Muslim 
scholar understands how the harmony of the body and spirit of man, his status in society, which is determined 
by his mind. Cognition as a goal is revealed by its level, which depends on its reasonableness. In the works of 
the philosopher, we see that the value of man in this world is determined by his mind. 

Key words: human problem, perfection, mind and intellect, human qualities, happiness 
 
Адамзатты өзінің бүкіл даму тарихында адам және оның бұл өмірдегі орны мен мәні, өмір сүру 

мақсаты, тіршіліктегі міндеттері сияқты мәселелер толғандырғаны белгілі. Бұл мәңгілік мәселе сонау 
миф, аңыз, тарихи жазбалардан бастау алып, діни және фәлсапалық ілімдерде жалғастық тауып, әлі 
күнге дейін басты мәселе болып келеді. Адами болмыстың өзіндік құндылықтарын белгілеген араб 
мұсылман өркениетінде де адам мәселесі өзекті мәселе болғанын сол кезеңде туындаған көптеген 
жәдігерлер айқындайды.  

Ислам діні аясында адам мәселесін үш жақтан қарастыруға болады: діни ортодоксия, сопылық ілім 
және фәлсапа тұрғысында. 

Адам мәселесін қарастыруда сопылық ілім де, мұсылмандық фәлсапа да Ислам дінінің негізгі 
қағидаларына сүйенетіні сөзсіз, яғни Құран мен сүннеттер сопылық ілім мен фәлсапалық оқулардың 
практикалық тұғыры болып табылады. Алайда адам мәселесін жалпы қарастыруда сопылық ілім мен 
фәлсапаның діни ортодоксиядан ерекшеленетінін олардың интерпретациясы мен теориялық 
негіздемелерімен байланысты екенін көреміз. Зерттеушілер ислами философияның пайда болу себебін 
былай көрсетеді: «Одной из причин возникновения таких движений в исламе стала неопределенность 
и противоречивость коранических высказываний относительно организации уммы. Поставленный ими 
вопрос о власти мусульманское законоведение не могло разрешить в силу своей принципиальной 
ограниченности, не позволявшей выходить за рамки священного текста. Поэтому задачу всесторонней 
интерпретации данного вопроса поставили перед собой философы» [1]. Философтар онтология, 
эпистомология, адам, қоғам сияқты мәселелерді грек философиясының үлгісінде ғылыми жүйелеуге 
сала отырып, шығыстық перипатетизмнің пайда болуына жол салды. Осыдан мұсылман аймағында қай 
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мәселе болмасын үш жақтан интерпретациялау үдерісінде айырмалар болғанымен, жалпы бұл үдеріс 
бір-бірін толықтыруда көрініс тапты.   

Адам мәселесі Ислам дінінде адам мен әлем(болмыс, жаратылыс) қатынасында, адам мен 
Жаратушы және адам мен адам қатынасында қарастырылды. 

Адам мен әлем (болмыс) қатынасы негізінен бұл өмірдегі адамның мақсатымен анықталады. Бұл 
өмірдегі адамның басты мақсаты – бақытқа жету. Дегенмен бақыт ұғымы анықтауда, мәнін белгілеуде 
діни, фәлсапалық және сопылық ілімдерде айтарлықтай айырма байқалады.  

Теологтар діннің қоғамдағы қызметтерінің бірі ретінде «адамға әлем құрылысын түсіндіріп, оның 
осы әлемдегі орнын анықтап, өмір мәнін көрсетіп береді» деп көрсете келе, «Ислам діні адамның нағыз 
мұсылман болып, Аллаға сыйынып, Алла алдында және адамдар алдында сыйлы болуда бақытқа 
жетеді» [2, 46], – дейді. Нағыз мұсылман шариғат бойынша өмір сүрсе, бақилық дүниеде жұмақта орын 
алып, рухы мәңгілік рахатта болады. Осы мақсатқа жету үшін адам баласы бұл өмірде Құран мен 
хадисте көрсетілген нұсқауларды басшылыққа алып өмір сүрулері керек.  

Діни тұрғыда барлық мұсылмандар өздерінің ақырғы мақсатына жету үшін шариғат бойынша өмір 
сүрулері қажет. Шариғат адамгершілік құндылықтарды, жүріс-тұрыс ережелерін, діни сенімді 
қалыптастыратын нұсқаулар жиынтығы болып, ең үздік стандарт ретінде қабылданады. 

Ал араб-мұсылман өркениетінің феномені болған сопылық ілім адамды Жаратушының бір бөлігі 
ретінде қарастырып, сопы өзінің Абсолют болмысына қосылуға ұмтылушы деп белгіледі. Сопылық 
таухид бойынша, адам тек Абсолютке ғана тән кемелділікке ұмтыла отырып, кемелділіктің ең биік 
сатысына жету барысында бұл өмірдегі миссиясын орындайды деп тұжырымдады. Егер де Ислам 
дінінде адам мәселесі және оның болмысы адам мен Жаратушы қарым-қатынасы аясында шешілсе, 
сопылық ілімде аллаһи мән адамның рухани болмысы тұрғысында адамның өз ішкі жан-дүниесіндегі 
материалдық және рухани жақтарының қарым-қатынасымен белгіленген. Ислами ортодоксия 
бойынша, адам жаратылыс ретінде Жаратушыдан полярлы қол жетімсіз қашықтықта және барынша 
транцендентті, тек құдайдың болмысы мен ақыретке сенімі арқылы имманентті болса, сопылық ілімнің 
эманациялық теориясы тұрғысында құдай адамның ең жақыны, адамгершілік қасиетінің бастау көзі, 
адами негізі болып табылады. Ислами ортодоксия бойынша, адам мен Алла байланысы тек дұға етіп, 
жалбарыну үлгісінде көрініс береді, яғни адам жаратылыс тұрғысында ешқашан Жаратушы деңгейіне 
жете алмайды. Ал сопылық ілімде адам мен Алла байланысы махаббат арқылы жүзеге аса алады, әр 
сопы бұл өмірдің мақсаты өзінің Жаратушысына қайта қосылу деп біледі. 

Алланың сунниттер мойындаған 99 есімі адамның ахлақын айқындаушы, адамгершілікті 
белгілеуші қасиеттерді сопылар да мойындайды. Бірақ олар Алланың есімі шексіз деп біледі. 
Мұсылман Алланың атрибуттарын бағдар деп үлгі тұтса, сопы өзінің кемелділік жолында бұл 
атрибуттарды меңгерілуге тиіс асулар деп біледі.   

Араб философтары, оның ішінде әл-Фараби адамды болмыстың ең жоғары сатысында тұрған 
материалдық мәнділік ретінде қарастырды. Оның тұжырымынша, материалдық болып табылатын Ай 
астындағы болмыс дәрежелері ең кемелсізден басталып, одан ары көтерілген дәреже сайын кемелділік 
арта береді, яғни төменнен жоғары қарай кемелділіктің көрсеткіші арта береді. Бұл сатылы көрсеткіш 
алдыңғыға қарағанда астам дәрежеге қарай көтеріле бере, ең кемелді дәрежеге жеткенше жалғаса 
береді. Ең кемелсіз болып бірінші материя саналады, одан кейін элементтер, одан кемелділігі астам 
минералдар дәрежесі, өсімдіктер, өсімдіктерден кейін бейсана жануарлар, ең соңында барлық 
дәрежелердің ең асқағы болып саналы жануар, яғни адам болып есептелінеді [3, 239]. Ал табиғи 
жаратылыстардың кемелділік тұрғысында ең биік шоқысы болып саналған адам, керісінше, Ғаламдық 
болмыс жаратылысында ең төменгі сатыда тұрады. Бұл ретте кемелділік жоғарыдан төменге кемиді. 
Демек адам материалдық дүниенің ең кемелдісі болса, Ай астындағы әлемнен жоғары Ғаламдық 
әлемдер тұрғысында ең төмені болып саналады. Дегенмен, осы екі әлемді, материалдық және рухани 
әлемнің ортасында тұрған адам екі дүниені жалғастырушы, біріктіруші ретінде қарастырылды. Адам 
мұсылман философтар тарапынан екі әлемді бір басында үйлесімділікте ұстау тұрғысында мәнді 
болды: «Они выработали глубоко рационалистический образ духовного совершенства, понимание его 
в качестве элемента творчества как силы, как важного атрибута гуманизма, связывающего микро и 
макрокосм, поскольку природа человека заключена в единстве тела, души и духовного. Человек в 
своем телесно-духовном единстве воспринимался в полной соизмеримости с окружающим его миром 
вещей, образующих гармонически устроенный космос, в котором любая вещь имеет свое естественное 
местоположение. И человек, как сущее среди других сущих, пребывает в полной гармонии с 
космическим миром, который воспринимается и постигается в качестве необходимой и естественной 
сферы его жизни и мышления» [4, 173].   
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Діни ортодоксия бойынша, бүкіл тіршілік Алланың құдіретін паш ету үшін жаралған, сондықтан 
мұсылманның өзінің Жаратушысымен қатынасы мадақтаумен белгіленеді. Адам құдайдың құдіретін 
таныған сайын, өзінің дәрменсіздігін мойындауға мәжбүр, осыдан маңдайға жазылған тағдырға 
мойынсұну адамның өмір сүру жолын анықтайды. Сопылық ілімде он сегіз мың ғалам адам үшін, оның 
өз Жаратушысын тану үшін жаратылған. Адам Абсолюттің бір бөлігі тұрғысында кемелділік жолында 
Алланың құдіретін тамашалай отырып, оның атрибуттарын меңгеру арқылы танымға жетеді. Демек 
адам мен Жаратушы қарым-қатынасы ортодоксия тұрғысында аралық қашықтық алшақтай түссе, 
сопылық ілімде керісінше, жақындасу, ең ақырында біріге алатындай дәрежеге жетумен белгіленеді.  

Әл-Фараби трактаттарында Жаратушы кемелділіктің ең биігінде тұрғандықтан, оның мақсаты да, 
себебі де жоқ деп көрсете келе [3, 204], бүкіл ғаламның жаратылысы оның кемелділігінен өздігінен 
туындаған дегенге саяды. Бүкіл ғаламның Бірінші Себебі болған Алланың құдіретін тану еш мүмкін 
емес, алайда адам үшін таным үдерісі оны бақытты қылады. Таным шексіз болғандықтан, адамның 
бақытты болуының шегін де белгілеу мүмкін емес. Сопылық ілімде адам Жаратушының бір бөлігі 
тұрғысында танымды өзінен бастаса, әл-Фараби танымның бастамасы адамның бойындағы 
потенциалды интеллектіні белсендіру арқылы жүзеге асады: «Пробуждение разума человека 
начинается от «толчка», опосредованно исходящего от Бога, но все его дальнейшее развитие зависит 
от самого человека. Следовательно, за человеком признается способность к разумному 
самоопределению. Здесь появляется связь между реализацией человеком своей истинной природы и 
необходимостью философского постижения мира» [5, 39]. Әл-Фараби мұрасын зерттеуші 
Н.Х.Жолмухамедова адамның таным бастамасына түрткі болатын адам бойындағы потенциалды 
ақылдың сипаты сопылық ілімдегі адамның аллаһи бөлігінен туындайтын махаббаттың сипаттамасына 
ұқсас. Бұл тұрғыда З.-А. Ауэзова да интеллект түрлеріне сипаттама бере келе, олардың типтеріне 
талдау жасайды және потенциалды интеллектінің әл-Фараби бойынша, жан не жанның бір бөлігі деген 
анықтамаға назар аударады [6, 32]. Осы анықтамаларды салғастыра отырып, адам бойындағы тума, 
потенциалды интеллект пен сопылардың аллаһи махаббаттарының функцияларында ұқсастық анық 
байқалады, яғни философтар адам мен Жаратушы байланысы ақыл (сана, интеллект) арқылы жүзеге 
асса, сопыларда адам мен Алланың бірігуі тек махаббат арқылы болады. Таным үдерісі әл-Фарабиде 
ақылға негізделсе, сопыларда махаббатпен жүреді. Осыдан әл-Фараби үшін Жаратушы шексіз ақыл 
көзі болса, сопыларда Жаратушы шексіз махаббат болып табылады. Бұл тұжырымнан әл-Фарабидің 
адам мәселесін ақыл иесі тұрғысында қарастыратыны байқалады. Сондықтан адам мен Жаратушы 
қатынасы ортағасырлық ғұламада ақылдың потенциалын адамның қаншалықты қолдана алатынымен 
анықталады. 

Адам ақыл иесі тұрғысында қоғамдық қатынастарды да құрады. Абсолют ақыл Ай астындағы 
әлемде материяның формасында көрініс табады. Сондықтан әл-Фараби адам бұл дүниеде тек ақыл иесі 
тұрғысында ғана емес, сондай-ақ тән тұрғысында да үлгілі болуы тиіс екенін көрсетеді. Оның 
«Қайырымды қала басшысының қасиеттері туралы» деген бөлімінде ең бірінші талабы ретінде 
басшының(имамның) он екі мүшесі сау болуы керек дейді [3, 317]. Түсіне білу, қабылданған ақпаратты 
талдап, керегін жадында сақтай білу, оқуға, танымға құштарлық сияқты ақыл-санамен байланысты 
қасиеттермен қоса, әл-Фараби адамның адамгершілік қасиеттеріне де мән береді: әділ болу, адал, болу, 
абыройлы, жомарт болу. Бұл қасиеттер ақыл-санаға тікелей қатысты емес, алайда ақылдың негізінде 
жақсы мен жаманды айыра білу мүмкіндігіне ие болып, бұл өмірде адамның қандай қасиеттері 
мақтауға тұрарлық деген пікірімен танысамыз. Демек материалдық әлемде ақылдың басты функциясы 
қайырымдылық, ізгілік, жақсылық сияқты ұғымдардың мәнін ашатын қасиеттерге ие болу, меңгерумен 
байланысты екенін көреміз. Бұл жақсылыққа бастайтын қасиеттер адам мен адам қатынасында, яғни 
қоғамда орын алады. Бірақ әл-Фараби тұжырымынша, бұл қасиеттер Алланың 99 есімінен өзгеше, 
өйткені «жазалау» функциясымен байланысты қасиеттерді адамға қолданғанда, жағымсыз қасиеттерге 
айналып кетуі әбден мүмкін.  

Әл-Фараби шығармаларында адам мәселесіне қатысты ой-пікірлері адам баласының тұлғалық және 
қоғамдық статусымен байланысты екенін байқаймыз. Таным үдерісінде адам аллаһи ақыл иесі 
тұрғысында қарастырылса, қоғам тұрғысында адамгершілік қасиеттер адамның бұл өмірдегі статусын 
белгілейтінін көрсетеді. 

Қорыта келгенде, әл-Фараби шығыс перипатетизм өкілі және мұсылман ретінде өз 
шығармаларында адам мәселесін қарастыруда ортодоксия мен сопылық ілім қағидаттарын фәлсапалық 
жүйеге салуға тырысқан. Адам екі дүниенің ортасында тұрғандықтан, орталық фигура болғандықтан, 
оның мәні де, функциясы да, міндеттері де екі аспектіде зерделінеді: адам – Жаратушы, адам – адам. 
Бірақ талдау мен пайымдар негізінде, адам Болмысты танушы және материалдық әлемдегі 
кемелділіктің бастамасы ретінде қарастырылған. Адамның бақытқа жетуі оның кемелділікке деген 
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талпынысымен анықталады. Кемелділікке деген ұмтылысы оның мәңгілікте шексіз жетілуіне жол 
ашса, материалдық әлемде өзінің ақыл иесі тұрғысында статусынан айрылуы оның мәңгілік 
болмысынан айрылу сияқты жазаға ұшырайды деген пайымға жол береді. Демек әл-Фарабидің 
фәлсапалық тұжырымдамасында адам ақыл арқылы бұл өмірде кемелділікке ие болуға қажетті 
қасиеттермен толыға, толыса отырып,  өзінің мәңгілік өмірдегі шексіз таным үдерісіндегі орнын 
белгілейді деген пайымын көреміз.     
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ЗНАЧЕНИЕ ИДЕЙ АБУ НАСР АЛЬ-ФАРАБИ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ  

 
В статье раскрывается значение идей аль-Фараби для современной психологии.  Его понимание 

субъекта как микрокосма даёт возможность  рассмотреть  содержание внутреннего мира субъекта не 
как, абсолютно единичного явления, а как «коллектива интимных личностей» живущих в его мире, где 
существенное значение имеет принцип меры. Особую значимость для современной психологии 
является феномен представленности, как жизни человека в других, стимулирующих личностный рост 
человека и его преодоления.    

    Ключевые слова: коллективный субъект, микрокосм, внутренний мир,    интимные личности, 
феномен представленности, механизмы идентификации и отчуждения,   смысловой анализ.    

 
Мақалада әл-Фарабидің заманауи психология идеясының маңыздылығын көрсетеді. Тақырыпты 

микрокосма ретінде түсіну субъектінің ішкі дүниесінің мазмұнын мүлдем бір құбылыс ретінде 
қарастыруға мүмкіндік бермейді, алайда оның ішкі дүниесінде өмір сүретін «интимдік тұлғалар 
ұжымы» ретінде, онда өлшем принципінің мәнділігін көрсетеді. Қазіргі заман психологиясы үшін 
адамның жеке өсуі мен оны жеңуді ынталандыратын, адамның өмірі тәрізді оның өкілдік феномені 
болып табылады. 

Түйінді сөздер: ұжымдық субьект, микрокосм, ішкі дүние, интимдік тұлғалар, өкілдік феномені, 
сәйкестендіру және оқшауландыру механизмдері, мағыналық талдау 

 
This paper shed light to the contribution of al-Farabi’sideas to the modern psychology. His paradigm 

describes the ideas of understanding the individual as a microcosm that makes allows to consider the 
individual’s inner world not as an absolutely single phenomenon, but as a “team of intimate personalities” 
living in his/her world, where the principle of measure is essential. Phenomenon of representation of othersin 
person’s life, stimulating his/her personal growth and efficient adaptation is valuable vision for modern 
psychology. 

 Keywords: collective subject, microcosm, inner world, intimate personalities, the phenomenon of 
representation, identification and alienation mechanisms, semantic analysis 

    
Одной из значимых проблем современной психологической наукиһ это проблема коллективного 

субъекта.  Впервые данную проблематику прописал С.Л. Рубинштейн, разрабатывая основы 
субъектно-личностного подхода  в своей работе «Человек и мир», где он определяет субъекта как 
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