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فالمدینة الفاضلة ھي المجتمع الذي یلتف حول رئیسھ وتتراتب فیھ المراكز االجتماعیة تفاضال حیث نجد في أسفل المـراتب من یخدم وال 
، فیكون أفـراده متعاضدین متعاونین، بحیث تتوزع الوظائف بینھم بحسب األھلیة، ومضادات المدن الفاضلة كلھا مجتمعات شقیة ، یخدمھ أحد

 وأصـل الشقاء فیھا ھو االعتنـاء باللذات الجسدیة، والنزوات الفردیة، والتفكیر في المصلحة الخاصة قبل المصلحة العامة . 
خالل ھذا البحث الى أنھ ال یوجد تعریف محدد للسعادة أو تعریف یتفق علیھ الجمیع بل یوجد تعریفات متعددة یمكن أن نتوصل من خاتمة : 

 ومختلفة ، أن السعادة من وجھة نظر الفارابي في محاولة اإلنسان لیجرد نفسھ من تعلقات المادة بحیث تصیر إلى درجة الكمال وھي عندما ال
ا تدرك السعادة القصوى في معرفة هللا تعالى، والفارابي یضع لتحقیق ھذه الغایة الغالیة وسیلة واحدة وھي التأمل تحتاج في قوامھا إلى المادة وھن

ملي عوالتفلسف في كل نواحي الحیاة وشتى العلوم، وبقسمیھا النظري الذي یشتمل على علم التعالیم والعلم الطبیعي وعلم ما وراء الطبیعة، وال
اسي ، ثم بیان العالقة الوثیقة بین السعادة من جانب والمعرفة واألخالق من جانب آخر، لنكتشف أن ركني السعادة عنده : بشقیھ األخالقي والسی

 المعرفة واألخالق، ثم بیان عالقة السعادة بالمدینة الفاضلة ، وھي عالقة من األھمیة بمكان، حیث ال یمكن إغفالھا على اإلطالق.

Б.А. Атабай 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан, Алматы қ. 

ӘБУ  НАСЫР ӘЛ- ФАРАБИ МЕН БАКР БЕН АС -САРРАДЖ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ 
САБАҚТАСТЫҚ 

Ұлы даланың кемеңгер перзенті, «Шығыстың Аристотелі» атанған ғұлама бабамыз Әбу  Насыр әл- 
Фараби ғылымның әр саласын меңгерген ғалым болғаны тарихтан белгілі.  Ортағасырлық тарихшы, 
әдебиет майталманы, шежіреші ғалым Ибн Халликан  « Ол аса ірі мұсылман фәлсафашыларының бірі. 
Олардың ешқайсысы да оның деңгейіне жеткен жоқ» деп баға берген екен [1,153].  

Әбу Насыр әл-Фараби өздігінен оқып жетілген ғалым. Ол ең алдымен грек ғылымы мен 
философиясы, әсіресе Аристотельдің еңбектерін ден қойып оқыған. Қазақ арабтану мектебінің атасы 
Әбсаттар қажы Дербісәлі Әбу Насыр әл-Фараби Аристотельдің «Метафизикасын» 40 рет, «Жан 
туралы» еңбегін 100 рет, «Риторикасын» 200 рет оқып шыққанын, осындай ыждаһаттылығының 
арқасында ғана Аристотельдің ғылыми мұрасын еркін меңгергенін айтады [2, 4]. 

Әбу Насыр әл-Фараби ғылымның философия, логика сияқты салаларының іргетасын қайта қалаған. 
Әр ғылым саласын жеке пән ретінде игеру жағын көтере отырып, олардың мәнін айқындап, мазмұныны 
ажыратуға тырысқан. Әуез жайлы да күрделі зерттеулер жүргізіп, математика саласында жаңалықтар 
ашқаны, астрономия саласында да трактаттар жазып, физика ғылымын да тың ойлармен байытқанын 
білеміз. Жаратылыстану ғылымының көптеген салаларында Әбу  Насыр әл-Фараби күні бүгінге дейін 
маңызын жоймаған еңбектері бар. Метафизика, тіл білімі, логика, география, этика сияқты ғылым 
салаларын қамтитын еңбектерінің ұзын саны жүзден асады. Педагогика мен психология, эстетика мен 
акустика, астрономия мәселелерін де терең зерттеп, мәдениет пен ғылымға жемісті үлес қосқан. 
Сондай-ақ ол парасаттылық пен ағартушылықты жақтаған гуманист ғалым. Әбу Насыр – халықтарды 
бейбіт өмір сүруге, достыққа шақыра отырып, адам баласының білімі мен парасатты ойын терең 
бағалаған ұлы ойшыл.  

Әбу Насыр әл-Фарабидің тіл біліміне қатысты көзқарасы оның «Ғылымдар классификациясы» атты 
трактатында баяндалған. Ұлы ойшыл жерлесіміз аталмыш еңбегін адамзаттың бәріне ортақ қасиет – 
тілден бастаған. Әбу Насыр әл-Фарабидің  еңбектерін түпнұсқадан аударып, зерттеуге саналы 
ғұмырын арнаған білікті маман Тәжікова Клара Қажымқызы Ұлы ұстаздың тілдік құбылыстарды 
логикалық ретпен қарастырғанын айтады. Тілге қатысты ғылыми пайымдау жасауда ғалым тілдің ең 
қарапайым бірлігі жеке сөзден бастап, күрделі сөздер мен сөз тіркестерін қарастырған [3, 94].  

Әбу  Насыр әл-Фараби өз замандастары ортағасырлық араб филологтары  сияқты сөздерді үш топқа 
бөліп қарастырады. Араб филологиясында әлі күнге дейін сөзді есім, етістік және көмекші сөз деп бөлу 
үрдісі қалыптасқан. Сөздерді бұлай бөлу антика дәуірінен, сол заманның ұлы ғалымы Аристотельден 
бастау алады. Аристотель мен Әбу  Насыр әл-Фарабидің тілге қатысты көзқарастарында айырмашылық 
болған. Грек ойшылы тіл мен ой категорияларын бөліп-жармай, грамматикалық категорияларды 
логикалық категория санатына жатқызған. Әбу Насыр әл- Фараби тілді логиканың да, тіл білімінің де 
категориясына жатқызып, тіл мен логиканың ұғымдық аппараты мен терминдерін нақты атап көрсетіп 
отырған.  

 . 2015أكتوبر  10منصة البیانات المفتوحة من المكتبة الوطنیة الفرنسیة تاریخ االطالع: •

- - 133  
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Әбу Насыр әл-Фарабидің грамматикалық категорияларды дұрыс түсініп, оған ғылыми тұжырым 
жасауына Абу Бакр Бен ас-Саррадж есімді ғалымның ықпалы зор болған. Аталмыш ғалым басра 
мектебінің өкілі.  

Араб тіл білімінің тарихында Абу Бакр Бен ас-Саррадждың орны ерекше аталады. Араб тілдік 
дәстүрінің қалыптасу тарихы туралы сөз бастағанда, шығыстанушы ғалымдар ең алдымен араб 
тіліндегі әдеби шығарма шығарма туралы ғылымның пайда болуымен байланыстырады. Бұл ғылым 
классикалық араб тіліне қатысты жазылған ғылыми трактаттардың негізінде қалыптасқан. 
Ортағасырларда ғылыми трактаттардың пайда болуына әртүрлі мектептер мен бағыттардың 
көзқарастарын білдірген араб тілші ғалымдары ұйытқы болды. Араб тіл білімінің негізін қалаған 
мектептер басра, куфа, бағдад, андалусия, сирия-египет, низамийа мектептері болып бөлінген.  

Бұл мектептердің өкілдері араб тілінің грамматикалық құрылысы, фонетикасы, морфологиясы мен 
синтаксисі мәселелерін зерттеді. Әр мектептің өкілдері араб тіл білімінің нақты бір саласымен 
айналысып, ғылымда өз іздерін қалдырған. Абу әл-Асуад ад-Дуали араб жазуына дауысты дыбыстарды 
белгілейтін графикалық белгілер енгізсе, кейін бұл мәселені Наср Ибн Асым және Яхья Ибн Ямара 
есімді ғалымдар әрі қарай жетілдірді. Ибн Абу Исхак әл-Хадрами мен Абу Амр Ибн әл-Аля 
классикалық араб тілінің нормасын сипаттамалы талдау жасаудың негізін қалады. Әл-Халил Ибн 
Ахмад дәстүрлі араб тіл білімінің проблематикасы мен  әдістемесін қалыптастырды. Куфа мектебінің 
негізін қалаған ғалым Абу Джар Мухаммад ар-Руаси араб тілінің грамматикасын бірінші боп жазса, 
Басра мектебінің өкілі Сибавейхи араб классикалық тілінің нормаларын жүйеге келтірді. 

Мақалаға өзек болып отырған Абу Бакр Бен ас-Саррадж бағдад мектебінің өкілі. Араб әлемінде әлі 
күнге дейін құнын жоймаған еңбектерімен бағаланатын бұл ғалымға қатысты зерттеулер өкінішке орай 
ғылыми әдебиеттерде өте аз  кездеседі. Абу Насыр әл- Фараби өмірінде Абу Бакр Бен ас-Сарраджға 
қатысты аздаған мәлімет бар. «Екінші ұстаз» грамматика өнерін Абу Бакрден үйренгені туралы Абд 
әл-Хусейн әл-Фатли есімді ғалым  Ас-Саррадждың 1966 жылы Бейрутте жарық көрген «Грамматика 
негіздері» атты трактатына жазған алғысөзінде жазған [4, 5].  

Ғалымның толық аты-жөні - Абу Бакр Мухаммад Бен ас-Саррадж. Оны араб грамматикасының ең 
белгілі ғалымдарының қатарында атайды. Сонымен қатар көне дәуірлер, әсіресе антика заманының 
ілімдерін жетік білген, логика мен музыкаға қатысты трактаттар жазған. Ақындық қасиеті де болған. 
Кейбір грамматикалық трактаттарын өлеңмен жазған. Оның әдеби ізденісі тек поэзиямен шектелмеген, 
прозада да жемісті еңбек еткен. Абу Бакрдың Абу әл-Харис ар-Разимен жазысқан хаттарынан оның 
қызыл тілдің шешені әрі білгірі болғанын аңғаруға болады. 

Абу Бакр Бен ас-Саррадждың әл-Фарабимен тығыз байланысы болғанын Ибн Абу Усейба ныспылы 
ғалымның жазғаны туралы Абд әл-Хусейн әл-Фатлидің алғысөзінен оқыдық: Абу Бакр Бен ас-
Саррадждың әл-Фарабимен кездескені, оның Абу Насырға грамматика өнерін үйретіп, өзі логика өнері 
бойынша Абу Насырдан сабақ алғаны тарихта белгілі жайт [4, 10-11].   

Абу Бакр Бен ас-Саррадждың артында мол мұра қалған: өзі өмір сүрген замандағы білімнің әртүрлі 
саласынан жазған еңбектерінің саны - 15. Оның қаламынан мынадай трактаттар шыққан: «Грамматика 
негіздері», «Сибавейхидің  кітабына түсіндірмелер», «Қасиетті Құранды оқудың ережелері туралы 
кітап», «Поэзия мен ақындар туралы кітап», «Каллиграфия, әліпби және метрика туралы кітап», 
«Сөйлемдер туралы кітап», «Сөзжасам туралы кітап», «Хамза туралы кітап», «Атмосфера, от және жел 
туралы кітап» және т.б. Ас- Саррадждың логикаға қатысты трактаты да болған. 

Абу Бакр Бен ас-Саррадж еңбектерінің арасында «Грамматика негіздері» атты трактатының орны 
ерекше. Бұл еңбек Сибавейхидің «Кітабымен» Абу Аббас әл- Мубаррадтың «Импровизациясымен» 
және Абу Осман әл-Мазинидің «Морфоло-гиясымен» тең дәрежедегі дүние болып бағаланады. 
«Грамматика негіздерінде» автор грамматика негіздері төңірегінде куфалық ғалымдар көтерген келелі 
мәселелер мен басралық ғалымдардың пікір қайшылығынан туған мәселелердің барлығын 
қарастырған. Өз еңбегі туралы автор былай деген: «бұл кітаптағы грамматика негіздерінің әр бөлімі 
грамматикадағы «ақтаңдақтарды» түсіндіреді, олар бір ізге түсіріліп жинақталған және әрқайсысы 
нақты түсіндірілген. Бөлімдердің орналасуы айқын сипатта, олардың классификациясы өте қарапайым 
жолмен түсіндірілген, кітаптың тілі білім алушы оқушының түсінуі мен еске сақтауына өте ыңғайлы». 

Бейрутте жарық көрген «Грамматика негіздері» үш томнан тұрады. Бірінші томда 26 бөлім бар. Бұл 
томда сөз таптары (есім, етістік, көмекші сөз), септіктер туралы айтылады. Екінші томында сөздерді 
байланысу түрлері қарастырылған. Үшінші томында үш әріпті негізге жатпайтын, яғни төрт әріпті, бес 
әріпті және үш әріпті негізден туындайтын негіздер талданған. Осы томда бұрыс етістіктердің 
жіктелуіндегі морфологиялық көрсеткіштердің түсіндірмесі, геминация, редупликация, ассимиляция 
мәселелері; фонемалардың шығу орнына байланысты артикуляциясы, өлең құрудың ережелері, 
ережеден тыс келетін грамматикалық құбылыстарға түсініктемелер берілген. 



23 
 

«Грамматика негіздерінің» материалдары логикалық даму әдісімен, яғни қарапайымнан күрделіге 
қарай қағидатымен берілген. Абу Бакр ас-Саррадж өзінің еңбегін араб тіліндегі әріптердің орналасу 
ретінен бастап,  одан кейін есім мен етістіктің үшәріпті негіздерін, осы негізден туындайтын 
есімшелердің морфологиялық көрсеткіштерін,  баяндауыштың бастауышқа қатынасын және сөйлемнің 
басқа мүшелері толықтауыш, анықтауыш және пысықтауыштың сөйлемдегі орнын көрсетеді. 

Абу Бакр өзі зерттеген тақырыпқа қатысты пайымдауын түсіндірерде логикалық силлогизмді 
қолданған. Логикалық силлогизм әл-Фараби шығармашылығында өнердің поэтика, риторика, 
софистика, диалектика және аподейктика сияқты түрлері жетістіктерге жету және білім алуда маңызды 
болып саналады. Танымдық өнердің ең төменгі сатысында поэтика тұрады.  

Екі ғалымның ғылыми тұжырымдарындағы сабақтастықты түсіну үшін, өзіміз білетін сөз 
категориясына назар аударайық. Әдетте біз сөзді дыбыстар кешені  мен оның мағынасының бірігуі деп 
түсінеміз, ал әл-Фараби өзінің ғылымдарды топтаған трактатында сөзді белгілі бір заттың қасиетін 
білдіретін мағыналық бірлік деп таниды. Аристотель сияқты, әл-Фараби де сөздің семантикалық 
жағына, сөздің  затты ерекше мән берген. 

Сөз ұғымды білдіреді. Егер ұғым туралы кеңірек айтатын болсақ, ол сөздің лексикалық 
мағынасымен бекітіледі. Белгілі бір сөз арқылы берілетін ғылыми түсінік сол сөздің мағынасын және 
сол сөз арқылы берілетін заттың мәнін ашады. Әл-Фарабидің логикалық теориясындағы ұғым (түсінік) 
проблемасы, ғалымның еңбегінде атап көрсетілгендей, ең маңызды және күрделі мәселе болып 
табылады, себебі бұл мәселе онтология мен гносеология, логика мен грамматика мәселелерімен 
байланысы бар [3, 95]. 

«Ұғым» мәселесіне қайта орала отырып, біз «ұғым» категориясының  сөз бен сөйлемнен құралатын 
тілдік қабатпен тығыз байланыстағы логика категориясы екенін нақтылаймыз. Бірақ ұғымдар 
сөздермен бара бар емес, әл Фарабидің пайымдауы бойынша, ұғымдар сөздермен мағыналық тұрғыда 
бекітілген нақты заттар. Сөз бен ұғым арасындағы байланысты грамматикалық категория мен 
логикалық категория арасындағы формальды байланыс сияқты деп айтуға болады, себебі ешбір 
ұғымды сөзден басқа ештеңемен белгілеу мүмкін емес. 

Әл-Фараби логика мен грамматика арасындағы ара қатыс мәселесін зерделей келе, араб тілінің 
заңдылықтары мен қағидаларын жетік білгеніне қарамастан, нағыз философ ретінде, логикаға бүйрегі 
бұрғанын аңғаруға болады. Әл-Фараби логика мен грамматика категорияларын білдіретін 
терминдердің ара жігін дәл ажырата білген. 

Егер ол терминдер грамматикалық категория ретінде алынатын болса, әл-Фараби логикасы 
бойынша басқа ұғымға ие болады. Мысалы, «ләфз )لفظ (  сөз» грамматикалық категориясы «тіл», «сөз», 
«сөз сөйлеу», «пікір айту» мағыналарын білдіреді, ал бұл сөзге дәллә  ّدل  өзін қосып айтса, «ойланып 
сөйлеу» деген мағынаны білдіреді. Ойланып сөйлеудің екі түрі болады: қарапайым және күрделі. 

Қарапайымына есім, етістік және көмекші сөздерді жатқызып, әл-Фараби логикасында 
грамматикаға еш қатысы жоқ логикалық категория ретінде қарастырылады. Ал күрделі сөйлеу түріне 
әл-Фараби грамматикалық сөйлемнің логикалық формасы болып саналатын пікірлерді жатқызады. 
Бірақ логикалық пікірлер грамматикалық сөйлемдер емес, олардың арасында теңдік белгісін қоюға 
болмайды деген екен. 

Араб лингвистері мен логиктері арасында грамматикалық сөйлемдер мен логикалық пікірлердің 
ара қатысына байланысты пікір қайшылығы әрдайым болған. Бұл мәселе Жаңа заман ойшылдарын да 
толғандырған, мысалы Кант бірдеңені сөйлем пайда болғанға дейін ойлап қоятынын айтқан .Оның 
пайымдауынша пікір сөйлемге дейін де, сөйлемсіз де пайда болады [3, 95]. 

Әбу Насыр әл-Фараби мен Абу Бакр Бен ас-Саррадж еңбектеріндегі пікір тоғысуымен, пікір 
қайшылығы,бірі философ, екіншісі тіл білімінің маманы бола тұра бір бірімен шығармашылық одақтас 
болып, тіл мен логиканың ара қатысына қатысты мәселелер бойынша бір бірімен ой бөлісіп, бірін бірі 
толықтыра отырып, әрқайсысы өз саласының майталманы болып тарихта аттары мәңгі қалған тұлғалар 
деп тануымыз қажет. 
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