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ӘОЖ 111-929(574)

Пірімбек Сүлейменов

ӘЛ-ФАРАБИ ФИЛОСОФИЯСЫНДАҒЫ 
БОЛМЫС МӘСЕЛЕСІ (ОНТОЛОГИЯСЫ)

Аннотация. Бұл мақалада Әбу Насыр әл-Фараби философиясындағы болмыс 
ұғымы жаратылыстану, діни және философиялық қырынан біртұтастық принципі 
негізінде қарастырылады. Жаратушы мен жаратылған, қоғам мен табиғат, адам 
болмысы, тұтастай алғандағы материалдық пен руханилық арақатынасы мәселесі 
онтологиялық, гносеологиялық, құндылықтық тұрғысында біртұтастық пен 
әралуандық арасындағы байланыс ретінде жүйелі талданады. Араб-мұсылман 
философиясындағы әл-Фараби философиясының маңызды орны, соның ішінде 
онтологиясының әмебаптық сипатына ерекше назар аударылды. 

Түйін сөздер: Жаратушы, болмыс, уақыт, космология.

Болмыс – санаға тәуелсіз өмір сүретін обьективті дүниені материя-
ны адамдардың материалдық өмірінің табиғатын белгілеуге арналған 
философиялық ұғым. Философияның негізгі мәселесі ойлау жүйесінің 
болмысқа қатынасы туралы мәселе болғандықтан, оның шешімі болмыс 
ұғымы ретінде алынатын мағынаға байланысты. Материалистік фило-
софияда болмыс ұғымы – сезім-түйсікпен қабылданатын материяны, 
материалдық обьектілердің өмір сүруін, олардың пайда болуын және жойы-
луын білдірді. 

Ал идеялистік философияда болмыстың ұғымы – жалаң мәні, ұшы 
қиырсыз жиынтығы түрінде логикалық категориялармен берілді. Бол-
мыс ұғымы философияның ең ежелгі әрі маңызды категорияларының 
бірі. Ол жалпылай алғанда «бар болу», «өмір сүру»мәселелерін қамтиды. 
Болмыстың екі түрлі мағынасы бар. Тар мағынада болмыс адамның са-
насынан тәуелсіз тысқары өмір сүретін обьективті, материалдық дүниені 
білдіреді. Ал кең мағынада болмыс түсінігі бардың барлығын, материалдық 
дүниемен қоса рухани дүниені де яғни адамның санасын, ақыл-ойын, 
жан-сезімін қамтиды. Антикалық дәуірдің ұлы философтарының бірі 
Платонның ойынша болмыс дегеніміз, мәңгілік өмір сүретін, өзгермейтін 
сана тектес рухани идеялар дүниесі. Идеялар заттар мен құбылыстардың 
түп негізі: оларды анықтап өмірге келтіруші. Заттар дүниесі болса, өткін-
ші, пайда болады, тозады, өледі: яғни шынайы болмыс емес, бар болғаны 
идеялар дүниесінің күңгірт бейнесі ғана. Діни дүниетаным үстемдік еткен 
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ортағасырлық философияның өзегі Құдай болмысы болып табылады. Құдай 
мәңгі, уақыттан да кеңістіктен де тысқары тұр. Ол бүкіл әлемді, табиғатты, 
адамзатты жаратушы. Неміс классикалық философиясының аса ірі өкілі          
Г. Гегель шынайы болмыс – «абсолютті идея» деп тұжырымдайды. Ол Пла-
тон арнасын жалғастыра отырып болмыс мәселесіне объективті идеализм 
тұрғысынан келгенімен ең бастысы болмыс ұғымына диалектикалық сипат 
беріп, даму процесін де қарастырды. Л. Фейербах болса шынайы болмыс-
табиғат, ал табиғаттың ғажап туындысы әрі жетістігі-адам деп есептейді.  
Енді болмыстың түрлеріне келейік. Болмыстың негізгі үш түрі бар: 1) Табиғат 
болмысы немесе заттар (денелер) және процестер болмысы; ол өз кезегінде 
табиғат заттары мен процестері және адамдар жасаған заттар, болмысы-
на бөлінеді. 2) Адам болмысы: ол заттар дүниесіндегі адам болмысына 
және адамның өзіндік болмысына жіктеледі. 3) Рухани (идеалды) болмыс. 
Табиғат адамзат пайда болғанға дейін болған, өмір сүрген. Адам мен оның 
санасы пайда болғаннан кейін де ол өз болмысынның тәуелсіздігін сақтаған. 
Адам болмысына келсек, философиялық ілім үшін адам қалай өмір сүреді 
деген сұрақ төңірегінде ойлану маңызды. Адам ең алдымен, тіршілік иесі, 
нақты кісі ретінде өмір сүреді. Оның денесі табиғаттың бөлшегі болып та-
былады. Адам болмысының алғы шарттары оның денесінің табиғат бөлшегі 
ретінде, организм ретінде өмір сүруі. Алайда, адам болмысының басты 
ерекшелігі-ақыл ой йесі, санасы бар яғни, тек тәннің ғана емес жанның да, 
рухани дүниесінің де иесі екендігінде. Енді рухани болмысқа тоқталайық. 
Руханилық өзінің өмір сүруі мен көрінісінің нақты түрлері жөнінен сан алу-
ан болып келетін сана мен санасыздық процестерін қамтитын көптүрліліктің 
біртұтастығы. Оның құрамында тіл мен таңбалық жүйелер түрінде іс 
жүзінде асырылған, материалданған білім кіреді. Сондай-ақ, адамдар 
арасындағы қатынастардың, ізгіліктердің, шығармашылық пен құқылық 
өлшемдер мен процестер қатарына жатады [1]. Қазіргі заман сұранысына 
қарай, ғылым мұрасына жаңаша көзқарас онтология мен таным теориясы, 
болмыс пен білім, болмыс мәнін ұғынудағы ақыл категориялары, методоло-
гия негіздері сияқты сан қырлы мәселелерді терең де жан-жақты зерттеуге 
жетелеп отыр. Ғалымдар арасында келіспеушіліктер туғызып, шешімін тап-
пай келе жатқан осындай мәселелердің бәрі әл-Фарабидің дүниетанымдық 
бағдарларын анықтауға байланысты пайымдалған.

Атап айтар болсақ, Ибн Насир: «әл-Фараби әлемнің мәңгілігін («халық») 
мойындамаған, ол жан («нафс») мен тәнді («джинс») бір-біріне қарама-қарсы 
қойып суреттеп, ұжымдық пен пейіштің барлығын терістейді» [2], – деген 
пікірді ұстанып, әл-Фарабидің діни бастамаларын есепке алмайды. Әрине, 
Ибн Насирдің көзқарасына негіз бола алатын ой астарын әл-Фарабидің 
Аристотель еңбектеріне жазған комментарийлерінде кездестіреміз: «адамға 
берілетін игіліктердің ішіндегі ең ізгісін адам осы өмірден алады, барлық 
жақсылықтар, жай тамаша таңғажайыптардан басқа ештеңке емес». 

Сүлейменов П. Әл-Фараби философиясындағы болмыс мәселесі (онтологиясы)



84     Адам әлемі | 1(63) 2015

Әл-Фарабидің материалды заттар айырмашылығының маңыздылығын 
зерделейтін философиялық негіздері кейіннен андалусиялық филосо-
фиядан да жалғасын тауып, соның ішінде Ибн Рушдтың философиялық 
дүниетанымына тікелей әсер еткені айдан анық байқалады. Оның «алды-
мен туылып, содан соң өлетін нәрсе,айырмашылығы бойынша мәңгілік 
бола алмайды» деген сөздеріосының дәлелі. Дегенмен Наджи Маруф 
Исқақ бен Абд әл-Әллуджи, Абд әс-Сәлам секілді бірқатар ғалымдар бұл 
туралы мүлдем басқаша пікірде, олар «әл-Фарабидің әлем мәңгілігіне, жан 
мәңгілігіне, ақырет азабы мен о дүние ләззатына» толығымен сенгендігін 
дәлелдейді. Әл-Фарабидің аталмыш көзқарастарын «Бақытқа жеткізу жай-
ында», «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары», «Мемлекеттік 
қайраткердің нақыл сөздері» трактаттарынан көре аламыз. 

Расында, мәселенің шынтуайтына келер болсақ, Шығыстың белді де, 
беделді ұстазы әл-Фараби-ол өз заманының перзенті, ол- шынайы мұсылман 
философы. Ғылымның дінді мойындауы ғылыммен айналысуына еш 
кедергі жасамаған, осы орайда әл-Фараби дін мен ғылымды, философияны 
сабақтастыру арқылы дін негіздеріне ғылыми түсінік беруде алға шығып, 
ортағасырлық философияны бір белеске көтерді [3]. Болмыс тақырыбында 
негізбен болмысалғашқы барда тең болғанымен және бөлек болса, алғашқы 
бардың бірлестік болуыныңкерекетіндігі сөз етілген еді.

 Мүмкін тақырыбында да алғашқы бардың міндетті болғанынан, яғни 
барлығының ешбір себебі болмауына тек қана сыртқы бір себеп емес, әрі 
сыртқы әрі ішкі бір себепке де сүйенбегенінен сөз етілген еді. Егер сүйенетін 
болса, өзі-өзінің себебі болып бұл қайшылық болатын еді. Осылайша әрі 
болмыстық әрі метафизикалық жағынан да жалғыздықты қабылдайды.

Алғашқы және міндетті болмыс, мантық бойынша бір-бірінен бөлек 
болмағаны сияқты, жалғыз элементтің бір жерге жиналған бөлімдерінен де 
ортаға шыққан бір болмыс емес. Әл-Фараби алғашқы бардың негізі жоқ: өзі, 
себебі, заты және болмысы бар болса, яғни негізінен бар болуы бірдей болса, 
бірлігінен өзін басқасынан айыратын ерекше болмысындағы барлық негізі 
сияқты, оның бірлігі мен болмысы тең түсінікте болып табылады [4]. Әл-
Фараби міндеті болмыстың барлық жоқтан жалғыз ретінде, ерекшеліктері 
өзіне артқан, артық болғандықтан түрлі сипаттармен ерекшеленетінін 
қолдайды және ерекшеліктерді үш бөлімге бөледі: – Не болмағанын 
білдірген айқындама сипаттары, алғашқысыздық және бірлік сияқты.- Бай-
ланыс ерекшеліктері, жарату, жасау сияқты барлық әрекет сипаттары. Әрбір 
екеуін біріктірген ерекшеліктер, еркіндік және құдірет сияқты, бұлар әрі 
білім, әрі жаратылыстармен байланысудан ортаға шығады. – Алғашқы бар 
(Тәңір) болмысының міндетті болуы жағынан да бір. Оның міндеттілігі бір 
түрдің міндеттілігі емес, себебі түрдің астында мүшелер бар, бірақ оған тең 
мүше жоқ:- Түрдің астындағылар саналады, ол санаққа кірмейді, бұл үшін ол 
санақша екіден алдын келетін бір түсінігінде де бір емес, жалпы бұл жердегі 
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бір, түрдегі бір болып табылады. Әл-Фарабидің ойынша міндетті болмыс 
білім иесі болып табылады. Ғылымында басқасынан мұқтаж болмағаны 
сияқты, басқасын біреумен де бір жоғарылық дәрежеге мұқтаж емес. Оның 
ғылыми жауһарыннан басқа бір нәрсе болмағанынан оның білуі, білінуі және 
білімі жалғыз болмыс және бір зат болуына негізделеді. Алғашқы бар өзімен 
ақыл яғни, өзі бір уақытта ақыл болып табылады. Өзін біледі және өзін білу 
жағынан әрі білуші, әрі білінген және бір уақытта білім болып табылады. Бұл 
жерде субъект өзіне бағытталғаны үшін объектпен бірігеді. Білу, субъекттің 
сипаты болып, сипат заттың өзі болғандықтан субъект әрекеттеседі және 
бұл үшін ойланған және ойлау тек және бірдей нәрсе болып табылады. Әл-
Фараби міндетті болмысты өзін білуші, оның білімі, білгені және білімділігі 
бірдей-дейді. Әл-Фараби және де екі нәрсені қозғайды; Міндетті болмыстың 
өзін барлық болмыстардың бастамасы, қайнағы болғанын да білді. Біраз 
ойланған адам «ойланатынның табылуынан ойланатын бір заттың керектігін» 
түсінеді. Әл-Фараби, Аллаға байланысты болған еркіндікті ашықтамауымен 
бірге еркіндіктің болмыспен байланысына иіледі және бір заттың бар болуы 
және Алланың еркіндігі бір уақытта, бірі екіншісінен уақыт жағынан кейін 
емес, арадағы бұрындық тек зат жағынан болып табылады. Бір зат болғаннан 
кейін Алла оны қалаған және тілеген емес, Алла оны тілеген содан кейін ол 
болған [5]. Мүмкіндік (Имкан) сөзінің сөздік мағынасы жұмыртқалау, бір 
нәрсенің тұқымын ортаға қою немесе ортаға қоятын бір күшке ие қылу т. б. 
мағыналарды білдіреді. Әл-Фараби мүмкіндікті болмыстарды бөле отырып 
ашықтайды, бірақ ол бұл істі жасағанда болмыстардың негіздерін көз алдына 
ұстайды. Болмыстарды ол екіге бөледі. Біріншісі қандайда бір заттың негізін 
зерттегенінде барлығын керектірмесе, бұл мүмкін болмыс. Екіншісі, өзі (заты) 
ақылға келгенде болмысының міндетті (уажип) болғаны көрінген болмыс. 
Қандай да бір заттың болмысын жоқ деп ойлау қарсылықты туғызбаса, яғни 
жоқтығы түсінікті болса бұл болмыс мүмкін болып табылады. Бір болмыстың 
жоқтығын түсіну қарсылық пен қайшылық туғызатын болса, яғни жоқтығын 
ойлау мүмкін болмаса, бұл міндетті (уажип) болып табылады.

Мүмкін, бар болуы үшін бір себепке мұқтаж болады, яғни мүмкіннің 
жоқтығын ойлау, қандай да бір қайшылық туғызбайды.

Фараби мүмкіндікті кеңірек ашықтау үшін оны екіге бөледі. Біріншісі 
шынайы мүмкін, екіншісі тек қана өзіне қарай мүмкін. Негізгі болмы-
сын керекетпеген, бар уақытында жоқтығы түсінікті болған объект шы-
найы мүмкіндік болып табылады[6]. Затына қарай тек қана мүмкін болған 
мүмкіндіктің белгілі бір анықтамасы жоқ. Шынайы мүмкінмен бұның 
арасындағы айырмашылық маңызды болса да әл-Фараби мүмкіндікті осы-
лайша екіге бөле отырып, терең зерттеген.

Бір заттың өздігінен бар болуы бір нәрсе, басқа нәрсемен байланысты 
болуы басқа бір нәрсе болып табылады. Бір объекттің өзі (заты) көз алдын-
да тұрғанда үш ықтимал ортаға шығады: 

Сүлейменов П. Әл-Фараби философиясындағы болмыс мәселесі (онтологиясы)



86     Адам әлемі | 1(63) 2015

Өзі (заты) болмысының міндетті болғанын керек етеді,
Өзі болмысының мүмкіндігін керек етеді,
Өзі болмысының болымсыз болғанын керек етеді,
Жалпы айтқанда, объект өзінің негізіне қарай мүмкін, басқасымен 

қатынасының іс-әрекетпен бар болуына қарай міндетті және басқасымен 
байланысының әрекетпен келісуіне қарай болымсыз болады.

Бір заттың негізі мүмкін болса, бұл сол негіздің міндеттілік табуы 
мүмкін емес. Сырттан келген қуат, құдірет және күштің бұл негізді жоқ 
қылуы, басқа түрге қоюы мүмкін болады. Бірақ, ол негізді міндетті жаса-
майды, бұл теңдік заңына қайшы келеді.

Жалпы болмыс екіге бөлінеді. Міндетті және мүмкін. Міндетті де екіге 
бөлінеді: затымен міндетті және себеппен міндетті. Мүмкін де шынайы 
мүмкін және затымен мүмкін болып екіге бөлінеді. Затымен мүмкін және 
себеппен міндетті, бірдей болғандықтан соңына олар бірігіп:

Міндетті
Затымен мүмкін және себеппен міндетті,
Шынайы (әр тараптан мүмкін) бөлімдеріне бөлінеді. 
Мүмкіндік әл-Фарабидің ойынша басқамен міндетті болмыс халіне 

келген. 
Әл-Фараби міндетті жоқтықтан бар болу немесе бар етудің нәтижесіз 

тартыстарын осылайша өзінше шешеді. Жаратылғанның тек бір мүмкіндігі 
бар. Бұл да тек қана өзінің керектірген объект болуы ғана. 

Әл-Фараби бұл түрдегі (шынайы мүмкін, болымды мүмкін, жаратылған 
мүмкін) мүмкіндікті ашықтыққа жеткізеді. Болымдының өзінің керектірген 
мүмкіндіктен мақсаты сырттағы болмыстың өзімен бірге болуы шарт 
болмаған негіз болғанын негіздейді. Басы болмағанның екі түрлі мүмкіндігі 
бар: Біріншісі мүмкіндік, яғни сыртта болмысы шарт есептелмеген, өзінің 
керектірген мүмкіндік. Екіншісі сыртта болмысының болу шартымен өзін 
керектірген мүмкіндік. Себебі, мүмкіндікті өзінен бұрын табылмаған негіз 
бар болғанда, өзінің керегі ретінде емес, болмысы жағынан, ол өзінің керегі 
болуынан басқа бір нәрсе болып табылады. Себебімен сыртта болмысы шарт, 
есептелмеген бір мүмкіндігі бар. Бұл оның бірінші мүмкіндігі болып табы-
лады. Сыртта бар болу шарты мен өзінің керегі болғанына қарай екінші бір 
мүмкіндік те бар, бұл барлықтың шарт саналуынан оны себебімен міндетті 
жағдайға әкеледі. Әл-Фараби «басы болмағанның мүмкіндігі болмысынан 
алдын емес» – дейді [7]. Олай болса, болғанының мүмкіндігі мен болмы-
сы бірге нақты болады. Бұл жері осындай болғанда артта қалған шынайы 
мүмкін яғни болым, мүмкін болып табылады бірақ, мүмкіндігі нақты болып 
табылады. Болмысы бүтін болмыстардан бөлек болып, одан басқа ешнәрсе 
бола алмайды. Оның басқаларынан бөлек болуы, затында бірлікті керекетеді. 
Бірлік мағыналарының бірі де бүтін болмысты басқасынан айыратын ерек-
ше болмыс. Осы себептен әрбір болмыста өз ерекше болмысымен бір деп 
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айтылады. Арабтілді философ әл-Фараби Алланың бірнеше есімі болған, 
әрі абсолютті бір болған нәрсе деп ойлауда, алайда, Алла бірнеше есімдері 
және сипаттары болуымен қатар, бірлігін қалай қорғай алуда? Бұл сұраққа 
Фарабидің берген жауабы мынадай: «Шынында Алланың есімдері адам-
дарда бар болған ең үлкен есімдер. Бірақ, бұл ең үлкен есімдер бізде болған 
пішіндер емес. Олардың өздерінде бар болған мықтылығынан беріледі. 
Олар әр түрлі ұлы түрлерді түсіндіреді. Сонымен қатар, Алланың бірнеше 
әдемілік түріне ие болғаны да ойланылмауы керек. Керісінше көп сонда 
болған ол есімдер бір тек жаухарға дәлелдік етуде. Ол жаухар еш бөлінбейді 
және бөлінуді қабыл етпейді. Алайда адамда кемелдікке бастайтын есімдер 
тікелей ол заттың өз затына ишарат етеді. Мысалы, барлық бірлік әрекетті 
болу мысалдарында болғаны сияқты, не де ол заттың тысындағы әділет 
және мысалдарға болғаны сияқты» [8]. Аллаға көркем есімін беру, одан 
болмыс пайда болуында. Бұл жалғау не оның кемелдігінің бір бөлігі, не осы 
есімнің көрсеткен кемелдік, осы жалғау арқылы мықты болып, керісінше 
осы есіммен оның жаухарына дәлелдік етуде. Бұл жалғау оның жаухарымен 
мықты. Әсіресе, әл-Фарабидің ойыншаесімдер оған байланысқан. Бірақ, 
бұл жерде әл-Фарабидің Алла есімдерін және жоққа шығару нәтижесі 
шығарылмау керек. Себебі, үйлесімді болған нәрсе, ол негізге дәлелдік 
ету үшін тағылған этикет. Барлығының бүтін кемелдігімен жоқтықтан ұзақ 
болған алғашқы және тікелей тиісті болған нәрсе әл-Фарабидің пікірінше 
ол Алла. Алла өзін өздігіннен танытқаны үшін әрі ақылдық, әрі күмәнсіз 
қабыл етіледі. Бұдан басқа оның күдіксіз ақыл және күмәнсіз ақыл болуы 
үшін, өз тынысындағы бір затты танытуына мұқтаждығы жоқ. Ол өз затын 
білдірумен ақыл және ақылды болады. Түсіндірген зат түсіндірілген бір 
болғаны үшін де ол кәміл бір ақыл. Алайда, ол әрі ақыл, әрі қабыл, әрі ақылды 
болған бір зат сондай-ақ, бөлінбейтін бір тек жауһар. Алла жауһарымен 
өзінен басқа болған барлық нәрседен басқа, сол себептен жалғыз. Егер екі 
Алла болса еді, ол кезде араларында еш болмаса бір пікірде айырылатын 
еді. Шындығында Тәңірдің болмысы мәртебе жағынан бір Тәңір жауһар 
себебімен Тәңір болса одан басқа жауһар болмау керек. Алайда, ұлылықта 
толық деу, бұл одан басқасына тиісті болмаса керек. Яғни, алғашқы болмыс 
себебінен жалғыз. Қарсы олардың жауһары ол қарсылықты пайда қылуда 
емес, қарсы болмаулары да мүмкін, ол кезде әзәли (бастамасы жоқ) бол-
майды. Сол уақытта қарсының бар болуы, өз теңінің жоқ болуы мен бар 
болады яғни, алғашқы бола алмайды. Қарсылықтар болмыстарынан бөлек 
басқа мәртебеде. Егер, алғашқының теңі болса, өзімен бір мәртебеде болған 
бір басқа болмыс болған болады [9]. Алайда, алғашқының болмысы мен бір 
мәртебеде болған басқа бір болмыс жоқ. Ол кезде алғаш болмыс та жалғыз 
болуы керек. Алғашқының танымы айтылмайды. Қандай нәрсе және сурет 
бір нәрсенің болмысының себебі болса, бір нәрсенің танымының бөлшектері 
де, танымы айтылған нәрсенің себебі. Алғашқы болмыстың танымы мүмкін 
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болатын бөлу жасалмағаны сияқты, сапасы жағынан да бір айыру жаса-
лынбайды. Өйткені, оның үлкендігі жоқ, дене емес танымы жасалынбай-
ды. Алғашқының болмысы заты себебімен бар болған нәрседен басқа еш 
нәрсе емес. Болмысы не болса, заты да сол. Бар болуы өзіне қатысты бол-
мысы әр түрлі болмыстан айырылған. Егер, бір нәрсе материяға мұқтаж 
болмаса, ол нәрсе жауһар себебімен әрекетсіз ақыл болады. Әл-Фарабидің 
әлемнің мәңгілгі және кейін жаратылғандығы туралы мәселені қарастыру 
әрекеті оның философиясын жан-жақты қамтуды меңзейді. Себебі негізінде 
ғаламның болмысы туралы мәселе бір жағынан болмыс және мән(болмыс 
және табиғат) арасындағы қатынастарды қамтыса, екінші жағынан болмыс 
және қозғалыстың, кеңістік және уақыттың әрбірімен арадағы байланы-
старды қарастыратын философиялық мәселе болып табылады. Сондай-ақ 
аталмыш мәселе метафизикалық және физикалық болмыстарға қатысты бо-
уымен қоса мүмкін және қажетті болмыстармен де байланысты екені анық.

Фарабиге сәйкес, болмыс дегеніміз – материяның өз формасымен 
байланыстылығы болса, бейболмыс дегеніміз – материяның одан ажырауы 
болып табылады. Әл-Фараби – ғаламның ежелгі болмысын және уақыт пен 
қозғалыстың мәңгілгі арасын байланыстырды. Бұның себебі Әл Фарабидің 
уақытты ғалам қозғалысының өлшеуіші ретінде тануында жатыр. Егер 
әлемнің жоқтығы қабылданса, онда уақыттың да, қозғалыстың да болмысы 
мүмкін болмайды.

Әл-Фараби былай дейді: «Уақыттың басталуы бар; оның бастауы – 
Шынайы Бірінші, яғни, Алла. Заттың бастауы – заттан өзге нәрсе... Және 
күллі әлемді расында екі қарапайым, біртекті заттан: материя мен форма-
дан құралғандығы хақ... Оның болмысы уақыттан тыс, бірден немес бір 
мезетте болды, сондай-ақ, оның жоққа айналуы да уақытсыз болады.... 
Ғаламның бөлшектері уақыттың ішіндн пайда болады, жоқ болады; ал Бір 
Хақ Барлығын жаратушы Алла Тағала үшін пайда болу қалыптасу немесе 
ыдырау, жоққа айналу сияқты түсініктер қатысты емес» [10].

Бұл жерде ойшыл Ғаламның тұтастай алғандағы болмысы мен 
бейболмысының, яғни оның барлығы мен жоқтығының жиынтығының 
және ғаламның бөлшектерінің пайда болуы мен ыдырауының аражігін 
ажыратуға тырысады. Егер болмыс (бар болу) синтезді немесе бірігуді 
білдірсе, бейболмыс (жоқ болу) ыдырауды немесе жіктелісті меңзейді.

Әл – Фараби түсінігіндегі уақыттың мәңгілігі (ежелгі сипаты) Аллаһтың 
мәңгілігіне ұқсас: бұл ұқсастықтың рас болуы үшін уақыттың бастауының 
Шынайы Бірінші (Аллаһтың бастауы болуы мүмкін емес) болуы шарт бо-
лып табылады. Философ эманацияға сүйенген өзінің мектебінің шеңберінде 
ежелгілікке (болмыстың бастауының болмауына) қатысты жасампаздық 
пен жаңашылдық дәстүрлерінен айнымаған болса, мәңгілік (болмыстың 
соңының болмауы) мәселесінде Платнонның көзқарасын мақұл көріп, оны 
қабылдады және осы негіздеме арқылы белгілі дәрежеде әлемнің мәңгілігі 
туралы идеяны қорғауға тырысты.
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Ол өзінің, «Қос хакімнің көзқарасын біріктіру» атты еңбегінде бы-
лай деп жазды: Негізінде әлем бос тағайындалмаған (белгіленбеген), бірақ 
тағайындалуға (белгіленуге) қабылетті заттан тұрады... Кейін, Жасаған 
(Жаратушы) Әлемді мәңгі, соңы жоқ етіп жасауды ұйғарды. Алайда оның 
мәңгілігі пайда болушы заттар үшін мүмкін емес болып табылатын иде-
алды мәңгілікке ұқсамайды.Сөйтіп, Ол тұрақты мәңгіліктің қозғалушы 
формасын жасағысы келді. Уақыт сандардың заңыдылығына сәйкес алға 
жылжитын болды; бұрын болмаған күндер, түндер, айлар, мезгілдер пай-
да болды. Жаратушы уақыттың ең жақсы өлшеуішінің(көрсеткішінің) 
планеталардың қозғалысы екенін жөн деп тапты; отты алып, Күнді, Айды, 
басқа планеталарға жарық беретін, айналадағы заттар етіп жаратады. 
Олардың әрбірі үшін, оларды қозғайтын, басқаратын рухын жаратты.

Әл-Фараби өз еңбектерінде ғарыш пен адамды және оның парасатын 
қамтитын Ғаламның синтетикалық суреттемесін жасады. Әл-Фараби космо-
логиясы өз мәні бойынша идеалистік болғанымен, бірақ оның материалистік 
сипаттағы сарындары да бар. Онда алдыңғы космологиялық ілімдерде 
көрініс тапты. Қарама-қайшылық әл-Фарабидің бүкіл дүниетанымына тән 
болсада, оның философиясының маңызына нұқсан келтірмейді. Поляк фа-
рабитанушысы Ю. Белявскийдің әл-Фарабидің философиялық жүйесіне 
берген бағасы біз үшін әділетті сияқты: «...аристотелизм, платонизм және 
неоплатонизм, сондай-ақ исламның негізгі догматтарын біріктіріп және 
әртүрлі элементтерді жинақтау арқылы әл-Фараби мұсылман философия 
негіздерінің өзіндік жүйесін жасай алды. Алғашқы себеп, бір құдайдан 
– тіршіліктің жалғыз негізінен – ол өзінің космологиясының, физика мен 
психологияның бастауында жатқан он инттелектіге келеді. Әлем осы 
инттелектілермен басқарылады, олар оны тәртіпке келтіріп, дұрыстайды. 
Табиғат осы күштерге тәуелді және жаратылыстың барлық өзгерістері ту-
ралы шешімді солар қабылдайды.

Оның жүйесінің негізінде исламмен қатар Аристотель мен Плотин фи-
лософиясы жатыр. Аристотельден әл-Фараби абсолютті абстрактілі құдай 
ұғымын, ал Плотиннен шексіз және трансцендентті құдай концепциясын 
қабылдайды. Мұсылман ретінде ол алғашқы мән түсінігінде қабылдай алды. 
Өйткені, Аллаһ ең кемел және жоғары мән әрі дүниедегінің барлығының 
жаратушысы ғой. Одан әрі әл-Фараби Аристотельден он инттелект туралы 
ілімді қабылдайды, бірақ оны Плотиннің эманация теориясымен негіздейді.
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Резюме

Сулейменов П.М. Проблемы бытия в философии аль-Фараби

В этой статье Аль Фараби рассматривается единые философские принци-
пы понятий бытья, естествознания и религий. Создатель и человек, общество и 
природа, бытье человек, ценности материальные и духовные рассматриваются в 
единстве и разнообразий в онтологии и гносеологии. Особые внимание уделено 
арабско-мусульманской философии Аль Фараби, частности его универсальному 
описанию онтологии.

Summary

Suleimenov P.M. Problems of Being in Philosophy of Al-Farabi

In this article, Al Farabi considered common philosophical principles concepts 
being, natural sciences and religions. Creator and man, society and nature, being people, 
material and spiritual values are considered in unity and diversity in the ontology and 
epistemology. Special attention is given to the Arab-Muslim philosophy of Al Farabi, 
particularly its universal description of ontology.
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