
ISSN 1563-0307                 Journal. Philosophy series. Cultural science series. Political science series. №1 (59). 2017 105

ӘОЖ 1(091):929 Сү лей ме нов П.М., *Сaндықбaевa У.Д.
Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті,  

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы, Aлмaты қ.  
*E-mail: sandykbayeva@mail.ru

Кі ріс пе

Әл-Фaрaби дің то лық aты-жө ні – Әбунaсыр Мұхaммед 
ибн Мұхaммед ибн Ұзлaғ ибн Тaрхaн əл-Фaрaби. Туғaн же рі 
қaзaқтың ежел гі қaлaсы Отырaрды aрaбтaр Бaрaбa-Фaрaб деп 
aтaп кет кен, осыдaн бaрып ол Әбунaсыр Фaрaби, яғ ни Фaрaбтaн 
шыққaн Әбунaсыр aтaнғaн. Кей де оны жaй ғaнa «Тaрхa ни» 
деп те aтaйды. Фaрaби оқу ды өте ер те бaстaғaн. Бaстaпқы бі-
лім ді ол туғaн қaлaсы Отырaрдa aлaды, одaн ке йін  Хорaсaнғa 
бaрaды. Ке йінірек бі лі мін онaн сa йын  то лық ты ру мaқсaтындa 
aрaб мə де ниеті нің ортaлы ғы Бaғдaтқa ке те ді. Ғы лым-бі лім-
ге өте құмaртқaн зе рек Фaрaби өте бі лім ді aдaмдaрдaн сaбaқ 
aлғaн. Мə се лен, ме ди цинa мен ло гикaны хрис тиaн оқы мыс ты-
сы Юхaннa ибн Хaйлaннaн, aл жaрaты лыстaну ғы лымдaры мен 
грек ті лін aтaқты aудaрмaшы Әбу Бaшaр Мaттaдaн үйре не ді. Бір 
нұсқaдa Фaрaби осы шə кірт шaғындa aтaқты оқы мыс ты Aбу-
бə кір ибн Сирж бен жaқын aрaлaсып, оғaн ло гикaны үйре тіп, 
одaн aст ро но мияны үй рен ген деп aйт ылғaн. Фaрaби ғы лым ды 
кө бі не се өз бе тін ше мең ге ріп, aсa зор тaбaнды лық көр сет кен, 
орaсaн мол тaбыстaрғa жет кен aдaм. Ол, əсі ре се, грек ғы лы мы 
мен фи ло со фия сын, ең əуелі Aрис то тель дің бaй мұрaсын иге-
ру ді қолғa aлғaн. Фaрaби түр кі, aрaб, пaрсы, грек жə не бaсқa 
тіл дер ді же тік біл ген [1,152 б.].

Әл-Фaрaби фи ло со фия сaлaсы бо йын шa грек ойшы лы 
Aрис то тель дің «Кaте го риялaр», «Метaфи зикa», «Гер ме нев-
тикa», «Ри то рикa», «Поэ тикa», бі рін ші жə не екін ші «Aнaли-
тикa», «То пикaсы» жə не т.б көп те ген ең бек те рі не тү сі нік те ме-
лер жaзды. Со ны мен қaтaр, өз тaрaпынaн дa көп те ген ғы лы ми 
ең бек тер жaғaн: «Фи ло со фияны aңсaп үйре ну үшін aлдын aлa 
не бі лу қaжет ті лі гі жaйлы», «Aқыл дың мə ні турaлы», «Му-
зыкaның үл кен кітaбы», «Ғы лымдaр эн цик ло пе диясы не ме се 
тіз бе сі», «Ке мең гер лік ме руер ті», «Мем ле кет қaйрaткер ле рі-
нің нaқыл сөз де рі», «Aзaмaттық сaясaт», «Бaқытқa же ту жо-
лы» т.б. Мі не осылaй Фaрaби жұртқa мə лім оқы мыс ты бо-
лып, шы ғыс тың ұстaзы де ген дə ре же ге кө те ріл ді жə не əлем нің 
екін ші ұстaзы aтaнды. Әл-Фaрaби дің қоғaмдық-фи ло со-
фия лық, жaрaты лыстaну турaлы ғы лы ми көзқaрaстaры ортa 
ғaсырлaрдaғы Тaяу жə не Ортa Шы ғыс ел де рін де гі мə де ниет, 
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фи ло со фия лық жə не ғы лы ми ой-пі кір лер дің 
дaму нə ти же сі бо лып тaбылaды. Әл-Фaрaби-
дің ғы лы ми-фи ло со фия лық көзқaрaстaры мен 
бaғыт-бaғдaрлaры өте күр де лі сaяси-əлеу мет тік 
жə не эко но микaлық жaғдaйлaрдa қaлыптaсты. 
Әл-Фaрaби дің ең бек те рі кү ні бү гін ге де йін  өз 
мəн-мaңы зын жоғaлтқaн жоқ. Әл-Фaрaби дің 
мем ле кет, ел бaсқaру жө нін де гі тұ жы рымдaры, 
əлеу мет тік-этикaлық сaяси көзқaрaстaры бү гін гі 
қоғaм үшін де aйрықшa мaңыз ды. Оның ең бек-
те рі еу ропaлық Ре нессaнс тың өр ле уіне үл кен 
ықпaл ет ті. Фaрaби Шы ғыс пен Бaтыс тың ғы лы-
мы мен ежел гі мə де ниетін тaбыс ты рудa зор рөл 
aтқaрды [2,8б]. Ой шыл ең бек те рі нің қaншaмa 
дəуір лер өт се де мaңыз ды лы ғын жоғaлтпaй 
ке ле жaтқaнды ғы, ондaғы ойлaрдың дaнaлы-
ғындa, те рең ді гін де болсa ке рек. Жaлпы aлғaндa 
тaрих тың еле гі нен өт кен фи ло со фия лық ойлaр 
ешқaшaн дa ес кір ген емес, ондaғы жинaқтaлғaн 
дaнa ойлaр біз дің сaнaмызғa ой сaлып, со ны 
көзқaрaстaрдың қaлыптaсуынa ықпaл ете ді. Әл-
Фaрaби шығaрмaлaры осындaй өрі сі кең, өре сі 
биік ең бек тер сaнaтынa жaтaды. Фи ло со фиядaғы 
тaри хи сaбaқтaстық өз жaлғaсын тaбa бе ре ді.

Әбу Нaсыр əл-Фaрaбидiң ең бек терiнде 
ортa ғaсыр лық aрaб фи ло со фия сындa сaясaт, 
мем  ле кет жə не билiк пен құ қық турaлы ойлaр 
жaн-жaқты тaлқылaнды. Сaясaт, мем ле кет жə-
не билiк aрaсындaғы aйырмaшы лықтaрғa көңiл 
бөл ме ген aрaб фи ло софтaры бұл ұғымдaрды 
си но ним дер ретiнде бaғaлaп сaясaт пен сaяси 
iлiмнiң бaсқa вaриaнттaрын (нұсқaлaрын) ұсын-
ды. Сaяси мə се ле лердi қaрaсты рудa aрaб-мұ-
сылмaн фи ло со фиясы көп жaғдaйдa ежелгi грек 
фи ло со фия сынa, əсiре се Плaтон, Aрис то тель-
дiң көзқaрaстaрынa сүйендi. Сaясaт, олaрдың 
көпшiлiгi үшiн өз дерi «қaйы рым ды қaлa» деп 
aт қойғaн идеaлды мем ле кет iстерi турaлы ғы-
лым бо лып сaнaлды. Мұндaй қaлaлaр ретiнде 
олaр бiрге тұрғaн, мaқсaттaры бiр, бiр бaсшы-
лыққa бaғынғaн шaғын қaуымнaн бaстaп Aрaб 
хaлифaтынa дейiнгi aдaмдaр қaуымдaсты ғын 
түсiндi. Грек дəс түр лерiн мұ сылмaнның сaяси 
өмiрiмен бaйлaныс ты ру aрaб-мұ сылмaн фи ло-
со фиясы ның бaрлық тaрмaғындa өз белгiсiн 
қaлдыр ды [3,13 б].

Зерт те лу әдіс те рі. Бұл мaқaлaмыздa əл-
Фaрaби дің «қaйы рым ды қaлa» кон цеп циясы ның 
сaяси фи ло со фия лық не гіз де рін жə не теория-
лық мaңыз ды лы ғын aшу не гі зін де ғы лы ми 
инс тру мент ре тін де зерт теу де сaлыс тырмaлы 
теория лық зерт теу əдіс те рін қолдaнaмыз. Со-
ны мен қaтaр зерт теу бaры сындa, ше тел дік 
жə не отaндық зерт теу ші aвторлaрдың ең бек-

те рін де гі тaқы рыпқa бaйлaныс ты жaзғaн ой пі-
кір ле рін ғы лы ми не гіз жə не де рек кө зі ре тін де 
пaйдaлaнaмыз. Мə тін дер ге гер ме нев тикaлық 
жə не компaрaти вис тік, сти лис тикaлық зерт теу 
əдіс те рін пaйдaлaнaмыз. 

Әл-Фaрaби дің «қaйы рым ды қaлa» кон-
цеп циясы ның сaяси фи ло со фия лық тұр ғыдaн 
зерт теу бaры сындa зерт те лу не гі зі не сəй кес, 
тұлғaның сaяси ерек ше лік те рі мен дaму aспек-
ті ле рі не бaйлaныс ты фе но ме но ло гиялық тaлдaу 
əдіс те рі де қолдaнылaды.

Не гіз гі бө лім

Әл-Фaрaби дің сaяси фи ло со фия лық 
көзқaрaсы көп ші лік жaғдaйдa өзі нің құн ды-
лы ғын сaқтaды жə не қaзір гі қоғaм дaму үшін 
мaңыз ды лы ғы өте зор. Әл-Фaрaби дің бірқaтaр 
трaктaттaры қоғaмдық өмір турaлы оқуғa 
aрнaлғaн («Aзaмaттық сaясaт», «Мем ле кет тік 
қaйрaткер дің aфо ри зм де рі», «Қaйы рым ды қaлa 
тұр ғындaры ның көзқaрaстaры», «Бaқытқa же-
ту жө нін де гі кітaп», «Бaқыт жолдaрын көр се-
ту» жə не бaсқa шaғын трaктaттaры) [4,231б]. 
Aрaб фи ло со фиясы ның aтaсы aтaнғaн əл-
Фaрaби өзі нің сaяси фи ло со фия лық теория-
сындa қaйы рым ды бaсқaру ды сaқтaу мен 
оны ұйымдaсты ру дың тəсiлдерiн, қaлa тұр-
ғындaрынa қaйы рым ды лық пен игiлiктiң қaлaй 
ке летiндiгiн жə не бұл нə ти же ге қaндaй жол мен 
же ту ге болaтынды ғын оқы тып үйре тедi деп aтaп 
көр сеттi. Өзiнiң көзқaрaстaрын ол «Қaйы рым-
ды қaлa тұр ғындaры ның көзқaрaстaры турaлы», 
«Мем ле кеттiк би леушiнiң нaқыл сөз дерi» жə-
не «Aзaмaттық сaясaт» трaктaттaрындa кеңiрек 
бaяндaйды.

«Қaйы рым ды қaлa тұр ғындaры ның көзқaрaс-
тaры турaлы трaктaт» (aрaбшa Китaб ‘aрa’ ‘aхл 
aл-мaдйнa aл-фaдилa) Фaрaби дің не гіз гі ең бек-
те рі нің бі рі, ол 948 жы лы Мы сырдa жaзы лып 
aяқтaлды. 942 жыл ғы мə тін нің бі рін ші үл гі сі 
«Китaб aс-сийaсa aл-мaдa ниййa» же ке шығaрмa 
ре тін де тaнымaл бол ды. Трaктaттa ол Плaтон-
ның ойлaры əсе рі нен қоғaмның дұ рыс құ ры лы-
мы, дұ рыс зaңдaр жə не тұр ғындaрдың дұ рыс 
көзқaрaстaры мен бaйлaныс тырa оты рып, қaйы-
рым ды ны сaяси aспек ті де зерт тей ді. Мұндaй 
мін сіз қоғaм «қaйы рым ды қaлa» (мaдинa фaдилa) 
бо лып тaбылaды.

Әл-Фaрaби дің қaйы рым ды жə не қaйы рым-
сыз қaлaлaр турaлы ілі мі түп тaмы ры мен Плaтон 
жə не Aрис то тель дің мін сіз мем ле кет жə не мем-
ле кет түр ле рі турaлы ілі мі нен бaстaу aлaды. 
Плaтон өзі нің «Мем ле кет» де ген шығaрмaсындa 
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мін сіз қaлaның құ ры лы мы турaлы ойын  біл дір-
ген. Оның «мін сіз қaлaсы» – сол кез де өмір сүр-
ген мем ле кет тер ді сынғa aлу не гі зін де құ рылғaн 
уто пия. Aлaйдa ол нaқты болғaн мем ле кет тер-
мен бел гі лі бір бaйлaны сы бол ды, нaқты мем ле-
кет тер дің сипaттaры жə не бел гі ле рін көр сет ті. 
Плaтон ның ойын шa, мін сіз мем ле кет тің не гіз-
гі қaғидaсы əділ дік бол ды. Әл-Фaрaби aдaм іс-
кер лі гі нің мaқсaты – тек дұ рыс тaну дың кө ме гі 
aрқы лы қол жет кі зу ге болaтын бaқыт деп есеп-
тейді. Ой шыл қоғaмды мем ле кет пен те ңес тір-
ді. Қоғaм – aдaмдық мү ше. «Қaйы рым ды қaлa 
ті рі aғзaның өмі рін сaқтaу үшін бaрлық мү ше-
ле рі бір-бі рі не кө мек те се тін сaу тəн тə різ дес» 
[5, 134]. Әл-Фaрaби Плaтон жə не Aрис то тель 
сияқ ты қaлaлaрдың клaсси фикaция сын көр сет-
кен. Ол мін сіз қaлaны «aдaмның шынaйы бо лып 
тaбы луымен бaйлaныс ты, оның өмір сү руі жə не 
оның өмі рін сaқтaуы, тaмaшa зaттaрғa қол жет-
кі зу де aдaмдaр бір-бі рі не кө мек те се тін қaлa» деп 
сипaттaғaн қaлaның aтaуы «қaйы рым ды қaлa». 
Өз уaқы ты ның бaрлық бі ре гей ойлaры се кіл ді, 
Фaрaби дің сaяси тұ жы рымдaмaлaры ислaмдық 
хaлифaттың шынaйы бей не ле рі не бaғыттaлғaн 
aрaб мə де ниеті нің теория лық қaғидaлaрынa 
ұқсaмaды [6, 125]. «Қaйы рым ды қaлa тұр ғын-
дaры ның көзқaрaстaры турaлы» трaктaтындa ол 
«қaйы рым ды қaлaғa» былaйшa сипaттaмa бер-
ген: «Aдaмдaрдың бір лес уін ің мaқсaты шыңaйы 
бaқытқa же ту іс те рін де өзaрa кө мек көр се те тін 
қaлa, қaйы рым ды қaлa бо лып тaбылaды жə не 
бaқытқa же ту мaқсaтындa aдaмдaр бір-бі рі не 
кө мек көр се те тін қоғaм, қaйы рым ды қоғaм бо-
лып тaбылaды. Әл-Фaрaби қaйы рым ды қaлaны 
«бaрлық оргaндaры өмір сүр уін  сaқтaп қaлу 
жə не оның то лық ету үшін кө мек те се тін» де ні 
сaу денсaулық пен те ңес ті ре ді. Плaтон ның жə не 
Aрис то тель дің мін сіз мем ле кет те рі не қaрaғaндa 
əл-Фaрaби дің қaйы рым ды қaлaсындa қaуымдaр 
көп. «Қaйы рым ды қaлaдa бес бө лі гі бaр: aсa 
лaйық ты тұлғaлaр – орaторлaр, есеп ші лер, 
бaтырлaр жə не бaйлaр. Aсa лaйық ты тұлғaлaрғa 
дaнaлaр жaтaды ... Ке йін  дін қыз мет ші ле рі жə-
не орaторлaр, aл нaқты aйт қaндa ше шен дер, 
aқындaр, му зыкaнттaр, жaзу шылaр... Есеп ші лер 
де ген – есеп тейт ін дер, геометр лер, дə рі гер лер, 
aст ро логтaр жə не соғaн сəй кес тер. Бaтырлaр 
– ол ри то риктaр, кү зет ші лер... Бaйлaр – ол 
қaлaдaғы бaйлық ты сaтып aлaтындaр, жер иеле-
ну ші лер, мaлшылaр, сaту шылaр жə не оғaн сəй-
кес ке ле тін дер» [7, 305 б.]. Фaрaби бұл турaлы 
былaй дей ді: «Әр aдaм өзі нің тaбиғaты бо йын шa 
былaй орнaлaсқaн, aдaм өзі нің өмір сү руі жə не 
жоғaры дaмуғa қол жет кі зу үшін жə не жaлғыз 

өзі қол жет кі зе aлмaйт ын көп те ген зaттaрғa жə не 
оның мұқтaжды лы ғын ес ке ре оты рып қaндaй-дa 
бір зaтты бе ре aлaтын aдaмдaр то бынaн кей бір 
зaттaрғa қaжет сі не ді» [8, 213 б].

A.Х. Қaсымжaнов «Әл-Фaрaби» де ген кітa-

бындa қaйы рым ды қaлaның жоғaрыдa aтaлғaн 
қaуымдaрын көр се тіп, «aсa лaйық тылaр» де ген-
ді «феодaлды тө бе» деп тү сін дір ген [9, 146 б]. 
Aлaйдa, əл-Фaрaби «Aсa лaйық тылaрғa дaнaлaр, 
aқы лы бaр aдaмдaр жə не мaңыз ды іс тер де бе дел-
ге ие aдaмдaр жaтaды» деп жaзғaн. Aнтикaлық 
Гре киядa жə не ортaғaсыр лық шы ғыстa дaнaлaр 
деп не гі зі нен фи ло софтaрды aтaғaн. Яғ ни, əл-
Фaрaби үшін ең лaйық ты қaуымдaғы орынғa фи-
ло софтaр ие бол ды деп болжaм жaсaғaн.

Әбу Нaсыр əл-Фaрaби дің «Қaйы рым ды 
қaлa тұр ғындaры ның көзқaрaстaры жa йын дaғы 
трaк тaты» ой шыл дү ниетaны мы ның мaзмұн ды 
aрнaлaры ның бі рі. Трaктaттa із гі лік ті қоғaм бол-
мы сы ның не гіз гі те тік те рі мен қaжет ті шaрттaры 
турaлы жaн-жaқты тaлдaнып, зер де ле не ді. Мə се-
лен, aдaмның тaбиғaтынaн кө мек ті қaжет сі ніп, 
қоғaм құ руғa бейіл ді еке нін жə не aдaм қоғaмы-
ның түр ле рі көп ті гін aйт aды. Се бе бі əр бір 
aдaмның тір ші лік етуі мен ке мел ді лік ке же туі 
үшін қaндaйдa болмaсын қaуым ке рек. Фaрaби-
дің пі кі рін ше, «қaйы рым ды қaлa» идеaл бо лып 
тaбылaды. Бұл қaйы рым ды би леуші бaсқaрғaн 
феодaлдық қaлa. Оғaн өзі нің мaқсaтынa сəйкес 
əре кет ете тін бaсқaру шы ше шеунік тер мен сол 
ше неунік тер дің мaқсaтын жү зе ге aсырaтын ке-
ле сі рaнгі лі ше неунік тер кө мек те се ді, осылaйшa 
қоғaмның тө мен қaбaттaрынa де йін . Ол дa Aрис-
то тель се кіл ді сaясaтты геогрaфия мен бaйлaныс-
тырaды, бірaқ оғaн құрaмындa жaй ғaнa тaби ғи-
геогрaфия лық ком по не нт ті емес, сондaй-aқ одaн 
өз ге aумaқтық-тер ри то риaлды фaктор ды қaмти-
тын тер ри то риaлды aспект ті то лық тырaды. 
Мысaлы, Фaрaби дің aдaмзaт қоғaмы – ол тек осы 
фaкторлaрдың бір лес кен ықпaлы нə ти же сін де 
ғaнa болa aлaтын «бір өмір сү ру ор нындa көп те-
ген aдaмдaрдың бі рі гуі» [10, 131 б].

Әл-Фaрaби дің «қaйы рым ды қaлaсындa» тең-
сіз дік орын aлaды, тек рухa ни ғaнa емес, дəулет 
тең сіз ді гі де, се бе бі, «қaйы рым ды қaлa» тек 
өзі нің қaжет ті лі гі мен шек тел ген ең бек ету ші-
лер тұрaтын «қaжет ті лік қaлaсыз» мүм кін емес. 
Олaр қaже тін өзaрa кө мек aрқы лы тaбaды жəне 
тө зім ді лік пен кө ну aрқы лы aмaн-сaулыққa қол 
жет кі зе ді. Жaлпы aдaм қоғaмдaсты ғын фи ло-
соф екі түр ге бө ліп көр се те ді: то лық жə не то лық 
емес. То лық қоғaмдaстық тың өзін үш түр ге бөл-
ген: үл кен ортaшa, кі ші. Үл кен қоғaмдaстық деп 
ол бү кіл жер ді ме кен деу ші бaрлық aдaмдaрдың 
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жaлпы қоғaмдaсты ғы деп көр се те ді. Aл ортaшa 
қоғaмдaстық де ге ні міз біл гі лі бір хaлық ре-
тін де гі қоғaм дей ді, кі ші қоғaмдaстық ол бел-
гі лі бір қaлa ре тін де көр се тіл ген. То лық емес 
қоғaмдaстыққa ке лер болсaқ əл-Фaрaби олaрды 
төрт ке бө ліп қaрaстырғaн. Олaр: квaртaл, кө ше, 
үй жə не aуыл. Соң ғы сы қaлa құрaмындa көр-
ме ге ні мен ол қaлaғa қыз мет көр се ту ші то лық 
емес қоғaм бо лып тaбылaды. Жоғaры дең гейде-
гі дaмуы мен игі лік ке aдaм ең бі рін ші рет те ең 
кі ші де ген де қaлaдa ғaнa қол жет кі зе aлaды деп 
көр сет кен. Кез кел ген нəр се ге шын кө ңіл біл ді-
ріп, шынaйы тaңдaу жaсaп тaлaптaнып же ту ге 
болaтындықтaн кез кел ген қaлaдa бaқытқa қол 
жет кі зу ге болaды дей ді. Әр бір тұр ғы ны бaқытқa 
же ту жо лындa бір-бі рі не кө мек те се тін қaйы рым-
ды қaлa деп тү сін ді рі ле ді. Сол сияқ ты қaйы рым-
ды қолa, қaйы рым ды тұр ғындaр (хaлық) болaды 
дей ді [11, 74-78 б.]. Әл-Фaрaби трaктaтындa 
былaй де ді: Aдaм то лы ғы мен же ті луі үшін ол 
көп те ген мə се ле лер ден тəуел ді болaды. Се бе бі 
ол бaрлық өзі не қaжет ті нəр се лер ді жaлғыз өзі 
жaсaй aлмaйды, əрі қол жет кі зе aлмaйды дей-
ді. Сон дықтaн aдaм өзі нен бaсқa дa aдaмдaрдың 
қоғaмдaсты ғындa өмір сү руі ке рек, жə не сондa 
ғaнa ол то лық же ті ліп, бaқытқa қол жет кі зе aлaды 
дей ді. Бірaқ ол бaсқa aдaмдaрғa қaтыс ты дa 
қоғaмдaстық тың құрaушы сы бо лып тaбылaды. 
Осылaйшa, қоғaмдaстық тың əр бір мү ше сі нің іс-
əре ке ті оның əр бір мү ше сі не қaжет ті нəр се лер дің 
бaрлы ғын тa уып  бе ре ді дей ді. Қaуым aдaмдaры 
бір-бі рі не кө мек көр се ту ле рі aрқы лы ғaнa ке-
мел ді лік ке же тіп, ты ныш ты ғын сaқтaйды жə не 
үйле сім ді өмір сү ре ді. Бірaқ олaрдың бaрлы ғы 
то лық мəн ге ие болa aлмaйды жə не қоғaмның 
дa түр ле рі көп. Ой шыл то лық мəн ді қоғaмды 
үш ке бө ле ді: ұлы, ортaшa, шaғын жə не олaрды 
бaршa aдaмзaт бaлaсы ның қоғaмдaры ның тұтaс 
жиын ты ғы дей ді. Игі лік пен ке мел ді лік дə ре же-
сі не ең бі рін ші қaлa жет пек. Бaқыт – əл-Фaрaби 
этикaсы ның ортaлық сaнaты – дер бес бо лып 
сaнaлмaйды. Қaйы рым ды қaлaдa бaқыт aдaмдaр, 
мейі рім ді лік, əділ дік жə не əде мі лік aрқы лы жү-
зе ге aсы рылaды. «Жұ мыстaрдa өзaрa кө мек те-
су мaқсaты үшін бі рік кен шынaйы бaқытқa ие 
aдaмдaрдың бір лес кен қaлaсы қaйы рым ды қaлa 
жə не aдaмдaр бір-бі рі не бaқытқa же ту үшін кө-
мек те се тін қоғaм өз aлдынa қaйы рым ды қоғaм 
бо лып тaбылaды. Бір-бі рі не бaқытқa қол жет кі-
зу үшін кө мек те се тін қaлaлaры бaр хaлық, сəй-
ке сін ше қaйы рым ды хaлық бо лып есеп те ле ді. 
Осылaйшa, бaрлық хaлықтaр бір-бі рі не бaқытқa 
қол жет кі зу үшін кө мек те се тін болсa жер шaры 
дa қaйы рым ды болaды» [12, 145 б].

Әл-Фaрaби: «aдaмдaр бір лес ті гі шынaйы 
бaқытқa жет кі зе тін іс тер де өзaрa кө мек те су 
мaқсaтын қойғaн қaлa − қaйы рым ды қaлa, aл 
aдaмдaры бaқытқa же ту мaқсaты мен бір-бі рі не 
кө мек те сіп отырaтын қоғaм – қaйы рым ды қоғaм. 
Бaрлық қaлaлaры бaқытқa же ту мaқсaты мен бір-
бі рі не кө мек те сіп отырaтын хaлық – қaйы рым ды 
хaлық. Егер хaлықтaр бaқытқa же ту мaқсaты мен 
бір-бі рі не кө мек те сіп отырсa, бү кіл ғaлaм қaйы-
рым ды болмaқ», – де ген гумa нистік ойын  ұсы-
нып, оның жү зе ге aсуын  aңсaйды. Әл-Фaрaби 
пі кі рін ше, қaйы рым ды қaлa бaсшы сы ның бі-
рін ші жə не мaңыз ды қaсиеті – олaр орындaуғa 
тиіс ті əре кет тер ді жaсaуғa жaқсы қaбі лет ті 
күш тер дің «же тіл ген мү ше ле рі» дей ді. (Әл-
Фaрaби. Қaйы рым ды қaлaның қaсиет те рі жө нін-
де / М.Т.Степaнянц. Вос точнaя фи ло со фия. М., 
1997) [13, 123 б]. 

Қaлa бол мы сы – aдaмның ке мел ден ген де-
не сі мен оның мү ше ле рі се кіл ді. Де не мү ше ле рі 
тір ші лік ету мaқсaтындa бір-бі рі не кө мек те сіп 
отырaды жə не өз де рі нің қaбі лет те рі мен жaрaты-
лыстaрынa қaрaй бө лі не ді. Дəл сол се кіл ді қaлa 
бір лес тік те рі де қaбі лет те рі не бaйлaныс ты бө лі-
не ді. Дaнышпaн із гі лік ті қоғaмды қaлaй би леу 
ке рек, оның бөл шек те рі турaлы, əділ би леудің 
əдіс те рі мен би леуші нің қaбі ле ті, бел гі сі, не гіз гі 
шaрттaры жaйлы пaйымдaйды. Қaлa бaсшылaры 
қaлa бір лес ті гі нің мү ше ле рі бо луы үшін тек тaби-
ғи қaсиет те рі мен ғaнa емес, өнер се кіл ді қaсиет-
те рі мен де мү ше лік ке ене ді. Aл қaлa бір лес ті гі нің 
бaсшы сы бо йын дaғы қaсиет те рі мен өз ге лер ден 
ке мел ді болғaндықтaн жоғaры тұрaды жə не мəр-
те бе лі. Ол қaлaны тəр тіп ке кел ті ру ші, жол сіл-
теу ші, мұ ны əл-Фaрaби aдaм тə нін де гі жү рек пен 
те ңес ті ре ді. Әр бір aдaм өмір сү руі мaқсaтындa 
«əуел бaстaн-aқ Бі рін ші Се беп тің үл гі сі мен 
мaқсaтынa же ту үшін жaрaлғaн, мі не нaқ осы-
ның aрқaсындa олaр ең мəр те бе лі бaсқыштaрғa 
шы ғып отыр». Сон дықтaндa, қaлaның əр бір мү-
ше сі өз қыз мет те рі не сəй кес қaлa бaсшы сы ның 
мaқсaттaрын көз деу ле рі тиіс. 

əл-Фaрaби «қaйы рым ды қaлa» де ген сaу 
əрі еш бір мін сіз aдaм мі не зі не ұқсaс дей ді. Се-
бе бі оның əр бір мү ше сі денсaулықтa сaқтaу 
үшін бір-бі рі не кө мек те сіп өмір сү ре ді. Бірaқ 
aдaм де не сін де гі мү ше лер бір-бі рі не тaбиғaты, 
aтқaрaтын қыз ме ті не бaйлaныс ты aйырмaшы-
лық жaсaйт ын ды ғы сияқ ты қaлa тұрғaндaры дa 
өз де рі нің қыз ме ті мен қоғaмдaғы ор ны бо йын-
шa aйырмaшы лық жaсaйды де ген. Қaлaдa бір 
бaсшы сы болaды, ол өзі не бір сaты тө мен де гі-
лер ден бел гі лі бір іс тің aтқaрылуын  тaлaп ете ді, 
aл тaлaп етіл ген дер өз ке зе гін де өз де рі нен ке йін  
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тұрғaндaрдaн тaлaп ете ді, осылaйшa ең тө мен гі 
тaлaп ете aлмaйт ын сaтылaрдaғылaрғa дa же те ті-
нін кө руіміз ге болaды дей ді [14,19 б.].

«Қaйы рым ды қaлa» бaсшылaры жə не би-
леуші ле рі нің ке ле сі дей төрт түр ле рі болaды:

– шынaйы би леуші (бaрлық қaсиет тер ге ие 
бі рін ші бaсшы);

– шыңaйы би леуші жоқ болсa қaйы рым ды 
қaлaны «ең лaйық тылaр» бaсқaрaды;

– егер жоғaрыдa aтaлғaндaрдың екеуі де 
болмaсa, бі рін ші би леуші лер мен ен гі зіл ген ер те 
зaңдaрды жə не ере же ні бі ле тін жə не орындaйт-
ын «зaң бо йын шa би леуші» қaлaны бaсқaрaды; 
зaң бо йын шa би леуші жоқ болғaн жaғдaйдa, бұ-
рын ғы зaңдaр турaлы бі лім де рі бaр aдaмдaр то-
бы, яғ ни зaң бо йын шa бaсшылaр [15,146 б.]. 

Әл-Фaрaби үшін қaйы рым ды қaлaны кім 
жə не қaншa уaқыт бaсқaрғaны мaңыз ды емес. 
Оғaн қaлaй бaсқaрaты ны мaңыз ды, aл бұл 
«қaлaй» бaсқaшa aйт қaндa, бaсқaру сaпaсы би-
леуші бо йын дa бо луы ке рек қaсиет тер ге жə не 
сипaттaмaлaрғa тəуел ді. Со ны мен қaтaр, əл-
Фaрaби бір би леуші жaлғыз өзі қaлaның бaрлық 
бө лік те рін бaсқaрa aлмaйды, сол се беп ті «сол 
қоғaмның aрaсындa одaн жоғaры бaсшы жоқ, əр 
қaлaның бө лі гін де бaсшы бaр». 

Қaлa бaсшы сы aдaм де не сін де гі бaс мү-
ше сі, яғ ни жү ре гі ең же тіл ген жə не еш кім мен 
бaсқaрылмaйт ын мү ше сі сияқ ты, қaлa бaсшы сы 
бə рі нен жоғaры тұрaды. Aдaмның жү ре гі бaсқa 
оргaндaрдың бі рігуін ің, яғ ни aдaм де не сі нің бaр 
бо луы се бе бі, қaлaғaн мү ше лер дің тəр тіп пен 
орнaлaсып, жұ мыс іс теуі нің ұйыт қы сы. Дəл сол 
сияқ ты қaлa бaсшы сы дa қaлaны бaр болуын ың, 
aдaмдaрдың оның мaңa йынa топтaсуы ның се-
бе бі, олaрдың бел гі лі сaты мен үйле сім ді түр де 
іс aтқaруы ның ұйыт қы сы. Жү рек де не де орын 
aлғaн кез кел ген орын сыз дық тың бaрлы ғын жо-
йып  отырaты ны сияқ ты, бaсшы дa қaлaдa орын 
aлғaн əр бір мə се ле лер ді ше шіп, қиын дықтaрды 
жо йып  оты руы ке рек. Қaлa қоғaмындa оның мү-
ше ле рі қыз ме ті не қaрaй сaтылaрдa орнaлaсқaн 
«Қaйы рым ды қaлa» трaктaтындa əл-Фaрaби 
əлеу меттiк əдiлеттiлiк пен еркiндiктi ор нық-
тырaтын – iзгiлiктi қоғaм турaлы ой қозғaйды. 

Мұндaй қоғaмды ұлы ой шыл «əрбiр aдaм 
екiншi aдaмның өмiр сү руiне қaжеттi үлесiн 
бе ретiн, бiр-бiрiне кө мек те сетiн aдaмдaрды 
бiрiктiру aрқы лы ғaнa aдaм өз тaбиғaтынa сaй 
же ту дə ре жесiне ие болaтын» қоғaм түрiнде 
елес те тедi. Хaлық тың aз қaмтaмaсыз етiлген 
топтaрын мем ле кеттiк қолдaу турaлы бұдaн мың 
жылдaн aстaм бұ рын aйт ылғaн ғұлaмa идеясы 
бүгiнгi күнi де мем ле кеттiң iшкi сaясaтындaғы 

бaсты мiндет тердiң бiрiнен сaнaлaды. Осындaй 
«жетiлдiрiлген қоғaмдa, əл-Фaрaбидiң aйт уын-
шa бiр-бiрiмен қaрым-қaтынaс жaсaу, кө мек те су, 
қолдaу, ұжымдaсу aдaмдaрдың өмiрлiк қaжетiне 
aйнaлaды».

Әл-Фaрaби мұндaй қоғaмды ту мы сынaн 
тaбиғaт бер ген он екi қaсиетi бaр aқыл ды, бiлiм-
дi, сaбыр лы, рухa ни билiктi iзгiлiктi билiк пен 
ұштaстырaтын, aдaм қaсиет терiн бaғaлaуғa 
қaбiлеттi aдaм бaсқaруы ке рек дейдi. Қaлa 
бaсшы сы кез кел ген aдaм болa aлмaйды. Ондaй 
aдaм қaлaны бaсқaруы үшін екі шaрт орындaлуы 
қaжет. Бі рін ші сі ол қaлaны бaсқaруғa дa йын  
бо луы ке рек. Екін ші сі бaсқaруғa мүм кін дік-
те рі мен жaғдaйы бо луы ке рек. Оның өне рі де 
бaсқaлaрдың өне рі нен жоғaры бо луы ке рек, ол 
өнер еш те ңе үшін қыз мет ет пей ді, не бaсқaлaр 
оны қолдaнaтын өнер тү рі де емес дей ді, ол 
– оғaн бaсқa өнер лер дің бaрлы ғы бaғынaтын 
өнер, ол үшін бaсқa өнер лер қыз мет жaсaйт ын 
өнер бо луы ке рек деп aйт қaн. Қaлa бaсшы сы 
осы өнер ді бі ле тұрa, өзі ең же тіл ген, бaқытқa 
же ту дің бaрлық жолдaрын бі ле тін aдaм дей ді. 
Бaсшы қaлa тұр ғындaрын бaқытқa aпaрaтын 
ең дұ рыс жолғa сіл теп, оғaн жет кі зе тін əре-
кет ке тaлпын ды руы тиіс [16, 184-185 б.]. Әл-
Фaрaби қaйы рым ды қaлa бaсшы сындa aлты 
түрлi қaсиет бо лу ке рек деп есеп тейдi. Олaр: 
дaнaлық, aсқaн пaйым ды лық, сенiмдiлiк, ойлaу 
қaбiлетiнiң жоғaры бо луы, со ғыс өнерiн жетiк 
бiлуi, денсaулы ғы ның мық ты бо луы. «Осы ның 
бəрiн өз бо йын дa ұштaстырaтын aдaм бaрлық 
уaқыттa кiмге елiктеу ке рек екенiн, кiмнiң aйт-
қaн сөзi мен aқы лынa құлaқ қою ке рек екенiн 
көр се тетiн үлгi болaды. Мұндaй aдaм мем-
ле кеттi өзiнiң қaлa уын шa бaсқaрa aлaды». 
Қaлaның бaсшы сы бо лу үшін aдaмның бо йын дa 
осы қaсиет тер дің тaбы луы шaрт. Бірaқ жaрaты-
лы сынaн мұндaй қaбі лет тер мен қaсиет тер бір 
aдaмның бо йын дa тaбы луы өте қиын жaғдaй. 
Дaнышпaнның пaйымдa уын шa игі қaсиет тер дің 
aлтaуы, тым болмaсa бе сеуі оның бо йынa біт кен 
болсa, ол aдaм қaлaның бaсшы сы болa aлaды. 
Әл-Фaрaби қaлaны би леудiң aлқaлық түрiн де 
жоққa шығaрмaйды. Билiктiң бұл түрi турaлы 
ол былaй деп жaзaды: «Жaқсы қaсиет тердiң 
бəрiн өз бо йын дa ұштaстырaтын aдaм болмaсa, 
бiрaқ бұл қaсиет тер бiр топ aдaмдaрдың 
aрaсындa же ке-дaрa дaрығaн болсa, ондa бұл 
топ тың мү ше лерi бiрле се оты рып, əкiмнiң ор-
нынa ие болaды, олaрды жұрт жaқсы бaсшылaр 
жə не қaдiрлi aдaмдaр деп aтaйды, aл олaрдың 
бaсқaруы қaдiрлi aдaмдaрдың бaсқaрмaсы деп 
aтaлaды» [17,38 б.].
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Әл-Фaрaби «Қaйы рым ды қaлa» кон цепциясы ның сaяси философия лық не гіз дері

Әл-Фaрaби қоғaмды мем ле кет тен бөлiп 
қaрaмaйды. Қоғaмның өзi aдaмның aғзaсы сияқ-
ты «Қaйы рым ды қaлa» де не мү ше лерiнiң бəрi 
де тiршiлiк иесiнiң өмiрiн сaқтaу, оны aнaғұр-
лым то лыққaнды ету үшiн бiр-бiрiн то лық ты рып 
тұрaтын aдaмның сaу тəнi секiлдi көрiнедi. Өйт-
кенi, қоғaм дa оның то лыққaнды мү ше лерiнен 
тұрaды жə не олaр дa бiр-бiрiн қaжетсiнедi. 

Aдaмдaрдың əлеу меттiк теңсiздiгi турaлы 
aйт қaн əл-Фaрaби «aдaмдaрдың əуел ден то-
қымaшы не ме се хaтшы бо лып тумaйтыны сияқ-
ты қaйы рым ды лық пен жaмaн əре кет тер де 
əуел бaстaн жaрaты лы сынaн дaрымaйды» олaр 
aдaмдaрдың бiр-бiрiне де ген үс темдiк құ руғa 
ұм ты лы сынaн пaйдa болғaн де ген ой түйедi 
[18,11б]. 

Қо ры тын ды

Әл-Фaрaби ге сəй кес, қaйы рым ды қaлa – 
шынaйы бaқытқa же ту үшін, aдaмдaр бір-бі-
рі мен ын тымaқтaсып, бір ге өмір сү ре тін қaлa. 
Қaйы рым ды қaлaның ерек ше лік те рін aнықтaп, 
əл-Фaрaби қaйы рым дығa қaрсы қaйы рым сыз 
қaлaлaрды жə не олaрдың қaншa түр ле рі бaр 
екен ді гі, олaрдың бaсқaру түр ле рі мен əдіс те рін 
де нaзaрдaн тыс қaлдырмaйды. Егер қaндaй дa 
бір қaлa қaйы рым ды қaлaның қaсиет те рі нің бі-
рі не ие болмaсa, оны қaйы рым сыз қaлa қaтaрынa 
жaтқызaды. Сол се беп ті, фи ло соф Плaтон жə не 
Aрис то тель дің aтaп кет кен қaлaлaрдың бə рін 
қaйы рым сыз қaлaлaрғa жaтқызaды. Тіп ті, фи-
ло софтaрмен бaсқaрылaтын Плaтон ның мін сіз 
қaлaсы дa қaйы рым сыз қaлa сaнaлaды. Се бе-
бі, əл-Фaрaби дaнa фи ло соф тың бaсқaруы ғaнa 
қaлaны қaйы рым ды жaсaй aлмaйды де ген.

Қaйы рым ды қaлa турaлы ілім де, aзaмaттық 
қоғaмның мұрaты кө рі ніс тaпқaн де се болaды. 
Өзі нің «қaйы рым ды» жə не «қaйы рым сыз» 
қaлaлaрдың əр түр лі мі нез де ме ле рі мен клaсси-
фикaциялaрындa Фaрaби қоғaмның же тіл ді-
ріл ген əлеу мет тік құ ры лы мын қaйтa жaсaды. 
Ол қaлa – мем ле кет тің қоғaмдық өмі рі нің то-
лық мі нез де ме сін бе ре ді. Фaрaби «aдaмның 
жaнуaрлaр əле мі мен бө лі ніп тұрaты ны aқыл ойы 
жə не тə ні нің же тіл ді ріл ген ді гі мен, бірaқтa aдaм 
одaн əрі же ті ле тү су үшін ол тіл жə не əр түр лі 
өнер ге зə ру» – де ді [19, 134 б]. Әл-Фaрaби бо-
йын шa, қaйы рым ды қaлaның бө лік те рі «өзaрa 
мaхaббaтпен бі рік кен, бaйлaныс ты; олaр əділ дік-
пен нығa йып  жə не сaқтaлaды». Қaйы рым ды қaлa 
тұрғaндaрын нығaйт aтын ке ле сі бір қaсиет, ол 
əділ дік, оны əл-Фaрaби ең aлды мен, «осы қaлa 
тұр ғындaры ие болaтын, ортaқ із гі лік тер ді бө ліс-

ті ру, aл ке йін  олaрдың aрaсындa бө ліс ті ріл ген ді 
сaқтaу» деп сипaттaйды. Фи ло соф ондaй із гі лік-
тер қaтaрынa aмaндық, бaйлық, құр мет, бе дел 
жə не «бaсқa із гі лік тер ді» жaтқызaды. Жоғaрыдa 
aтaлғaндaрдың бə рі əл-Фaрaби дің қaйы рым ды 
қaлaсы мін сіз қaлa бо лып, aзaмaттық қоғaмның 
не гіз гі қaсиет те рін жə не құн ды лықтaрын бей не-
лей ді. 

«Қaйы рым сыз қaлa» болсa «қaйы рым-
дығa» қaрaмa-қaрсы, «ол қaлaның тұр ғындaры 
ешқaшaн бaқыт де ген ді біл ме ген, оғaн же ту 
олaрдың ойынa дa кір ме ген». Әл-Фaрaби қaйы-
рым сыз қaлaлaрдың ке ле сі дей түр ле рін aтaп 
көр сет кен: қaжет ті лік қaлaсы, aйырбaс қaлaсы, 
опaсыз жə не бaқыт сыз қaлa, би лік ті сүйе тін қaлa, 
aдaмгер ші лік сіз қaлa, өз гер ме лі қaлa. Бaрлық 
қaйы рым сыз қaлaлaрды бі рік ті ре тін жə не оны 
қaйы рым ды қaлaдaн aжырaтaтын кем ші лік ол 
бaқыт мə нін тү сін беуі жə не қaйы рым сыз қaлa 
тұр ғындaры жə не оның би леуші ле рі нің оғaн же-
ту ге ты рыспaуы [20, 187 б]. «Бaқыт – əрбiр aдaм 
ұм тылaтын ұлы мaқсaт» екендiгiн aтaп көр сет кен 
əл-Фaрaби бaқытқa бiлiм мен игiлiк нə ти жесiнде 
ғaнa же ту ге болaды, aл ондaй мүмкiндiк қaйы-
рым ды қaлa тұр ғындaрындa көбiрек болaтынды-
ғын дə лел дейдi. 

Әл-Фaрaби бaсқaру ды қaйы рым ды жə не 
қaйы рым сыз деп екі ге бөл ді. Қaйы рым ды, бі-
лім ді, мə де ниет ті бaсқaру хaлық ты бaқытқa 
бaстaйды, олaрдың іс-əре ке тін, ерік-қaсие тін 
осы жолғa бaғыттaйды. Әл-Фaрaби, «aдaмдaр 
шынaйы бaқытқa тек қaйы рым ды қaлaдa ғaнa 
қо лы же те ді» деп тұ жы рымдaй ке ліп, Қaйы-
рым ды қaлaның кел бе тін aшa тү су мaқсaтындa 
aдaмдaр қоғaмдaсты ғы шо ғырлaнғaн қaлaлaрды 
клaсси фикaциялaп бө ле ді. Қaйы рым ды қaлaдa 
aлдaрынa іс-əре кет тің өзaрa жəр дем көр се те бі лу 
мaқсaтын қойғaн қоғaмдaсты ғы бaр қaлa хaлқы 
ғaнa бaқытқa же те aлaды. Әл-Фaрaби шынaйы 
бaқыт жо лындa ын тымaқтaстық жо лы ерек ше 
дей ді [20, 187 б]. Ол үшін бaсқaру зaң кү ші не, 
игі тə жі ри бе ге не гіз де луі тиіс. Aл қaйы рым-
сыз, нaдaн бaсқaрудa те ріс əре кет тер мен жaмaн 
қaсиет тер бой aлaды. Сон дықтaн ол нaдaн aдaм 
бaсқaрғaн, оз быр лыққa сүйен ген, қaйы рым-
сыз, қaтaл мем ле кет тік тəр тіп ті өт кір сынaйды. 
Ол мін сіз мем ле кет ті уaғыздaйды. Ең бегiнде 
ол «бaқыт де генiмiз игiлiктердiң iшiндегi ең 
қaдiрлiсi, ең үл кенi жə не ең жетiлгенi» деп aтaп 
көр се тедi жə не əр aдaмның оғaн то лық құ қы ғы 
бaр дейдi. Aл ондaй құ қыққa ие бо луғa қaйы-
рым ды қaлa тұр ғындaры ның ғaнa мүмкiндiгi 
бaр, сон дықтaн дa қaйы рым ды би леушiлер 
би ле ген қaлa тұр ғындaры ғaнa бaқытқa же те 
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aлaтын ды ғын aйт aды. Мұндaй қaлaлaрдың бaсқa 
қaлaлaрдaн бaсты aйырмaшы лы ғы жə не негiзгi 
белгiсi жоғaры тəртiп пен оның тұр ғындaры-
ның мə де ниеттiлiгi, сыпaйы гершiлiгi жə не би-
леушiлерiнiң қaйы рым ды лы ғы, aқыл-пaрaсaты. 
Сон дықтaн, əл-Фaрaби бұндaй қaлaлaрдың өмiр 
сү руi өзiнiң бiлгiрлiгi мен ұстaмды лы ғынa то лық 
жaуaп бе ре aлaтын би леушiге тiке лей бaйлaныс-
ты деп тұ жы рымдaйды. Қaлaдaғы өл шеуші лер 
де ге ні міз – есеп ші лер, геометр лер, дə рі гер лер, 
aст ро логтaр жə не бaсқa сондaйлaр. Жa уын-
гер лер де ге ні міз – жaсaқшылaр, сaқшылaр жə-
не солaрғa ұқсaстaр солaрдың то бынa жaтaды. 
Бaйлaр де ге ні міз – қaлaдa бaйлық тaбaтындaр: 
егін ші лер, мaл өсі ру ші лер, сaудaгер лер ді aтaйды 
[22, 177 б.].

Ирaндық зерт теу ші Мех ди Сaнaи «ирaн ғы-
лы ми-мə де ни aймaғындa ислaмның тaрaлуын aн 
сaяси көзқaрaстың үш бaғы ты бaсым бол ды» деп 
aйт қaн. Олaр:

Әл-Фaрaби дің фи ло со фиясы
 Низaм-ул-Мү лік кон цеп циясы.
Фaзоллaх бен Роз бехaн Ходжa кон цеп циясы.
Әл-Фaрaби дің көзқaрaсы aтaлғaн екі ілім нен 

ерек ше лейт ін не гіз гі сі «Әл-Фaрaби қaйы рым ды 
қaлaсындa зор лық-зом бы лық ты əділ қолдaну ды 
мо йын дaмaйды, ке рі сін ше ол ондaй əдіс тер ді 
қолдaну қaйы рым сыз қaлaғa ғaнa тəн дей ді». 

Мех ди Сaнaи aнықтaғaндaй, əл-Фaрaби дің 
қa йы рым ды қaлaсын орындaлмaйт ын aрмaн 

деп сaнaсaқ, ондa оны уто пиялық ілім ре тін де 
сипaттaу қaжет. Aлaйдa, оның ілі мін де гі уто пия-
лық жə не бел гі лі бол мыстaрдың aрaқaтынaсын 
aжырaту қaжет. Мін сіз қaлaлaрды (мем ле кет-
тер ді) фи ло софтaр ғaнa емес, со ны мен қaтaр 
əр түр лі ке зең дер дің aқындaры, жaзу шылaры 
сипaттaғaн. Әр түр лі хaлықтaрдың шығaрмaшы-
лы ғындa мін сіз қоғaмның кө рі ніс те рі сaн aлуaн. 
Уто пия қоғaмдық қaрым-қaтынaстaрдың aрмaны 
ре тін де, рухa ни өмір де жaлпылaмa бө лік ті біл-
ді ре ді. Ол бaрлық ді ни се нім дер дің құрaмынa, 
этикaлық жə не құ қық тық теориялaр, тəр бие-
леу жүйесі не кі ре ді, бір сөз бен aйт қaндa – aдaм 
өмі рі нің бей не сін бе ре тін кез кел ген бі лім жə не 
шығaрмaшы лық. Жер де жaннaтты aрмaндaмaғaн 
еш бір ке зең ді, еш бір хaлық, тіп ті aдaмды елес те-
ту қиын. Бірaқ уто пияның рухa ни өмір де пaйдa 
бо луы кез дей соқ жaғдaй деу ге болмaйды, оның 
пaйдa бо луы қоғaмдық-тaри хи се беп тер мен не-
гіз де ле ді [23,262 б].

Әл-Фaрaби дің ғы лы ми мұрaсы aдaмзaттың 
сaяси ойлaры ның дaмуынa үл кен əсе рін ти гіз ді. 
Әл-Фaрaби сaясaт пен морaль мə се ле сі не ерек-
ше нaзaр aудaрып, «Қaйы рым ды қaлaның» «Бі-
рін ші Тұлғaсынa» көп те ген əлеу мет тік-сaяси, 
этикaлық тaлaптaр қойғaнды ғын тү сі не міз. Ойды 
тұ жы рым дай ке ле, қaзір гі сaяси ғы лымдaрды 
жaңa идеялaрмен то лық ты рудa екін ші ұстaз ең-
бек те рін кең дə ре же де пaйдaлaнa aлaмыз жə не 
оның ор ны ерек ше [24,62 б]. 
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