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У дисертаційній роботі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано 

мету і завдання, розкрито об’єкт, предмет і методи дослідження, 

схарактеризовано хронологічні межі наукового доробку, наведено джерельну 

базу, розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, 

відображено форми апробації й упровадження результатів дослідження в 

практику. Аргументовано вирішено наукове завдання визначення та 

обґрунтування філософсько-педагогічних поглядів Аль-Фарабі. 

У дисертації доведено, що наукова думка раннього Середньовіччя 

Близького і Середнього Сходу знаходила своє вираження, як правило, в 

науково-філософських трактатах, в яких автори викладали свої погляди, ідеї, 

критичні положення з різних галузей знань, зокрема і з педагогічних 

проблем. Існуючі в той час класифікації наук були дуже далекі від сучасних і 

містили крім філософії математику, логіку, граматику, поетику, медицину і 

то як галузі філософського знання. Педагогіка як самостійна галузь знання в 

той час ще не позначалася, тому педагогічні погляди Аль-Фарабі знайшли 

своє місце в самих різних його філософських працях, відображаючи, в 

залежності від спрямованості трактату, ті чи інші педагогічні ідеї. 

Визначено, що у роботах Аль-Фарабі в основному розроблялися 

проблеми розумового, морального, естетичного і фізичного виховання. 

Головна мета виховання, згідно з його філософською концепцією полягала в 

тому, щоб підвести людину до щастя через заволодіння ним чеснотою, яка 
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полягає у здійсненні добрих справ. Поняття щастя, як мети виховання, 

розглядається Аль-Фарабі не як нагорода за дії, які приводять до щастя, або 

за відмову від неблагородних дій, не як можливість майбутньої вигоди. Він 

відкидає утилітарно-прагматичне, святенницьке «обґрунтування» 

необхідності чесноти, бо, на його думку, доброчесна людина дотримується 

справедливості тому, що вона сама по собі благо, яке не потребує додаткової 

винагороди, й утримується від вчинення зла тому, що такого роду дії їй 

огидні і потворні самі по собі. 

У кваліфікаційній науковій роботі показано, що трактуючи проблему 

досягнення щастя як мети виховання, Аль-Фарабі не приймає наявності у 

людини з народження уже готових чеснот або пороків. На його думку, вона 

може бути схильною до станів, пов’язаних з ними, але зрештою від людини 

залежить як зміцнювати і розвивати дане природою. Фактично, Аль-Фарабі 

проголошував вирішальну роль виховання, а основною його метою ставив 

навчити людину виробляти позитивні риси і долати негативні, що може бути 

досягнуто з якомога раннього віку виховання дитини. 

У дисертації з урахуванням усіх позитивних чинників, визначено, що в 

основі педагогічних і психологічних поглядів Аль-Фарабі лежить відроджена 

в епоху середньовіччя думка Арістотеля про людину, як про істоту 

громадському, яка потребує спілкування і взаємодії з іншими людьми, для 

пізнання і самовдосконалення. Зроблено висновок, що саме давньогрецька 

філософія стала провідним фактором і визначальною теоретичною основою 

формування і становлення філософсько-педагогічних поглядів Аль-Фарабі. 

Проведене дослідження не є остаточним і вичерпним. Перспективним 

напрямком подальшого дослідження визначено більш глибоке осмислення 

філософсько-педагогічних поглядів Аль-Фарабі з метою усвідомлення 

сучасних проблем педагогічної науки і подальшого її розвитку. 

Ключові слова: Аль-Фарабі, соціокультурні умови, освітні ідеї, 

філософсько-педагогічні погляди, психологічні погляди. 



4 

 

Список наукових праць здобувача 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації 

1. Малу Алаа Х. Влияние древнегреческой философии на становление 

педагогических взглядов Аль-Фараби. Соціальна педагогіка за кордоном, 

2013. №2. С. 96-100. 

2. Малу Алаа Х. Психологические идеи Аль-Фараби. Вісник ЛНУ імені 

Тараса Шевченка, 2014. № 5 (288). Ч. І. С. 34-39. 

3. Малу Алаа Х. Разработка Аль-Фараби содержания 

естественнонаучного образования (математика, химия, физика, медицина). 

Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 2013. Вип. 5 (58). 

С. 16-26. 

4. Малу Алаа Х. Педагогические взгляды Аль-Фараби через раскрытие 

этических представлений. Теория и методика учебы и воспитания: сборник 

науч. работ. – Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2014. – Вып. 36. – С. 5-11. 

5. Малу Алаа Х. Исторические условия формирования мировоззрения 

Аль-Фараби. Соціальна педагогіка: теорія та практика, 2013. № 3. С. 82-85. 

6. Малу Алаа Х. Разработка идей гуманитарного образования в работах 

Аль-Фараби (философия, логика, грамматика, поэтика). Наукові записки 

кафедри педагогіки. Харків, 2014. Вип. ХХХVІ. С. 20-27. 

7. Малу Алаа Х. Роль Аль-Фараби в развитии психологии. 

Středoevropský věstník pro vědu a výzkum, 2019. NR 3 (55).С. 63-72. 

 

Праці апробаційного характеру 

8. Малу Алаа Х. Проблема гармонійного розвитку особистості в 

філософсько-педагогічних поглядах Аль-Фарабі. Інноваційні педагогічні 

технології в цифровій школі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 

15-16 травня 2019). Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2019. С.54-56. 

 



5 

 

9. Малу Алаа Х. Моральне вдосконалення людини в філосоції Аль-

Фарабі. Сучасний рух освітньої науки: матеріали VII Міжнародної науково-

практичної конф. (6-7 червня 2019 р.). Дніпро: ДНУ, 2019. С. 134-136. 

10. Малу Алаа Х. Принципи істинного пізнання в філософсько-

педагогічних поглядах Аль-Фарабі. Фундаментальні й прикладні 

дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи: матеріали ІІІ-я 

Міжнародної науково-практичної конференції (27 червня 2019 р.). Кривий Ріг, 

2019. С. 122-124. 

11. Малу Алаа Х.Шляхи формування особистості в працях Аль-Фарабі 

та В. О. Сухомлинського: порівняльний характер. Педагогічна спадщина 

В. О. Сухомлинського: матеріали науково-практичної конференції (27 вересня 

2019 р.). Харків, 2019.С. 79-82. 

12. Малу Алаа Х. Внесок Аль-Фарабі у розвиток природничо-

математичних наук. Реалії та перспективи природничо-математичної 

підготовки у закладах освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (12-13 вересня 2019 року). Херсон: ХДУ, 2019. С. 112-114. 

 

 

Annotation 

Malu Alaa Kh. Philosophical and pedagogical views of Al-Farabi. – 

Qualified scientific paper as manuscript. 

Thesis for the Candidate Degree in Pedagogical Sciences (Doctor of 

Philosophy) in the specialty 13.00.01 “General Pedagogy and History of 

Pedagogy” (011 Educational, Pedagogical Sciences). – Lugansk National 

University named after T. H. Shevchenko, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Lugansk, 2019. 

In the dissertation the relevance of the topic is substantiated, goals and 

objectives are formulated, the object, subject and research methods are described, 

the chronological framework of the scientific heritage is described, the source 



6 

 

database is presented, the scientific novelty and practical significance of the results 

are revealed, the forms of approbation and implementation of the research results 

in practice are reflected. The scientific problem of determining and substantiating 

the philosophical and pedagogical views of Al-Farabi has been substantiated.  

The dissertation proved that the scientific thought of the early Middle Ages 

of the Near and Middle East found its expression, as a rule, in scientific and 

philosophical treatises in which the authors presented their views, ideas, critical 

positions from different fields of knowledge, including pedagogical problems. The 

classifications of sciences existing at that time were very far from modern and 

contained, in addition to philosophy, mathematics, logic, grammar, poetics, 

medicine, and then as branches of philosophical knowledge. Pedagogy as the 

independent branch of knowledge at that time had not yet affected, therefore, Al-

Farabi's pedagogical views found their place in his most diverse philosophical 

works, reflecting, depending on the orientation of the treatise, certain pedagogical 

ideas. 

It was determined that the problems of mental, moral, aesthetic and physical 

education were mainly developed in Al-Farabi's works. The main goal of 

education, according to his philosophical concept, was to bring a person to 

happiness through the possession of virtue, which is to perform good deeds. 

Understanding happiness as a goal of education is not viewed by Al-Farabi as a 

reward for actions that lead to happiness or for abandonment of bad actions, not as 

an opportunity for future benefit. He rejects the utilitarian-pragmatic, prudish 

“justification” of the need for virtue, because, in his opinion, a virtuous person 

follows justice because that it itself benefit that does not require additional 

remuneration and refrains from committing evil because such actions are 

disgusting for it and ugly on their own. 

Qualifying scientific work shows that treating the problem of achieving 

happiness as the goal of education, Al-Farabi argues that a person is not born with 

ready-made virtues or vices. According to him, a person may be subject to the 



7 

 

conditions associated with them, but in the end it depends on the person how to 

strengthen and to develop this nature. In fact, al-Farabi proclaimed the decisive 

role of upbringing, and its main purpose was to teach a person to produce positive 

traits and to overcome negative ones, which can be achieved from a young child's 

early age. 

In the dissertation, taking into account all the positive factors, it should be 

noted that Al-Farabi’s pedagogical and psychological views are based on the 

opinion of Aristotle revived in the Middle Ages about a person as a creature that 

requires communication and interaction with other people, without which 

knowledge and self-improvement are impossible. It is concluded that ancient 

Greek philosophy became the leading factor and determining theoretical basis for 

the formation and establishment of al-Farabi philosophical and pedagogical views. 

The study is not final and exhaustive. A more promising direction for further 

research is to identify a deeper understanding of Al-Farabi's philosophical and 

pedagogical views with a view to understanding contemporary problems of 

pedagogical science and its further development. 

Keywords: Al-Farabi, socio-cultural conditions, educational ideas, 

philosophical and pedagogical views, psychological views. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Сучасна тенденція до інтернаціоналізації 

наукового знання, формування нового мислення обумовлює необхідність 

дослідження внеску кожної нації, в тому числі арабської, в розвиток 

людської цивілізації в цілому і всесвітнього історико-педагогічного процесу 

зокрема. Творча спадщина Аль-Фарабі (870-950 рр.) – найважливіша 

складова педагогічної думки Близького і Середнього Сходу в епоху раннього 

Середньовіччя. 

Абу Наср Аль-Фарабі – вчений-енциклопедист. Він залишив велику 

теоретичну спадщину. Нараховується близько 160 трактатів з різних галузей 

знань – філософії, психології, історії тощо. Є і такі, які спеціально присвячені 

проблемам виховання підростаючого покоління, хоча в той час педагогіка ще 

не була виокремлена в самостійну науку. У цих трактатах викладені думки 

вченого про сутність людини і шляхи її формування, про розвиток, цілі, зміст 

і засоби виховання, про взаємовідношення між вихователем і дитиною, та 

ряд інших проблем, і саме ставлення до педагогіки. 

Вивчення педагогічної спадщини Аль-Фарабі актуально, оскільки 

отримані знання дають можливість скласти наукове уявлення про рівень 

прогресивного досвіду виховання в Арабському халіфаті в умовах раннього 

Середньовіччя, в епоху розквіту і підйому культури в цьому регіоні. Вся 

творча спадщина мислителя проникнута ідеями гуманізації і демократизації 

суспільства шляхом поліпшення його засобами виховання й освіти. Тому 

дослідження педагогічної спадщини Аль-Фарабі перекликається з сучасними 

вимогами виховання підростаючого покоління. 

У творчості Аль-Фарабі й у сфері його педагогічних поглядів чітко 

простежується розвиток ідей античних мислителів з урахуванням умов 

раннього середньовічного Сходу, тим самим з’являється можливість вивчити 

спадкоємність культур Заходу і Сходу у вихованні молодого покоління. 
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Забезпечення наступності в історії педагогіки вкрай важливе у зв’язку з 

усвідомленням сучасної світової громадськості щодо цілісності світу Сходу і 

Заходу. Як у західній, так і в українській історії педагогіки внесок народів 

Сходу, їх тісний зв’язок з культурою народів Заходу були предметом 

спеціального дослідження. У цьому контексті дослідження педагогічної 

спадщини Аль-Фарабі викликає великий інтерес. 

Ступінь розробленості  проблеми. Вивченню творчої спадщини Аль-

Фарабі присвячені роботи багатьох арабських та зарубіжних авторів. 

Середньовічний вчений відомий переважно як філософ, тому основна 

частина праць про нього присвячена вивченню філософської спадщини. До 

цих досліджень слід віднести публікації таких учених, як С. Григорян, 

А. Касимжанова, М. Хайруллаєва. [37-39, 62, 63, 131-138]. Однак в роботах 

цих авторів педагогічні погляди Аль-Фарабі висвітлені лише частково. 

Окремі проблеми багатої педагогічної спадщини знайшли своє відображення 

в роботі Х. Тллашева [???]. 

Першу спробу узагальнити педагогічні ідеї Аль-Фарабі зробив 

А. Кубесов [70]. Автор у своєму дослідженні, яке присвячене аналізу 

творчості Аль-Фарабі, приділяє велику увагу викладанню філософських, 

соціальних поглядів мислителя, розробляє дидактичні положення 

педагогічної концепції філософа. 

Серед робіт, які відображають в основному філософські погляди 

мислителя, також і роботи багатьох інших авторів (наприклад, Саліби 

Джаміля, Фаруха Омар, Дзідана Джерді, Кумаіра Юханни, Джуми Мухамед 

Лютфі, Османа Амін та ін.). 

Існують публікації арабських авторів з історії педагогіки, в яких 

творчість Аль-Фарабі вписано в загальну історію педагогіки Сходу. До таких 

робіт слід віднести дослідження Абдель Даіма, Аб’яд Маліка, Махфуз Хусаін 

Алі та ін. 
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Таким чином, теоретична спадщина Аль-Фарабі досліджена у світовій 

науці переважно філософами і істориками. Необхідно підкреслити, що в 

арабській науковій літературі немає робіт, спеціально присвячених 

педагогічній спадщині мислителя. 

Науковий аналіз поставленого завдання, вивчення ступеня його 

розробленості дав можливість виявити низку суттєвих суперечностей, 

зокрема між: динамікою розвитку світового освітнього простору та потребою 

у вивченні філософсько-педагогічних поглядів філософів та педагогів 

минулого; зростанням актуальності проблеми навчання й виховання та 

відсутністю ґрунтовних досліджень з історії запровадження та розвитку 

педагогічних поглядів та ідей на цей процес у минулому. 

Отже, актуальність і доцільність дослідження, необхідність 

об’єктивного осмислення теоретичних надбань і практичного досвіду 

минулого, відсутність цілісного історико-педагогічного дослідження, а також 

потреба в розв’язанні наявних суперечностей зумовили вибір теми 

дисертації: «Філософсько-педагогічні погляди Аль-Фарабі». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану наукових досліджень ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» в межах 

комплексної науково-дослідної теми «Вітчизняна і зарубіжна педагогічна 

спадщина (друга половина ХІХ – початок ХХІ століття)» (реєстраційний 

номер 0106U013193). Тема дисертаційного дослідження затверджена вченою 

радою ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

26 січня 2011 р. (протокол № 1) та узгоджена бюро Міжвідомчої ради з 

координації наукових досліджень із педагогічних і психологічних наук в 

Україні АПН України 29 березня 2011 р. (протокол № 3). 

Мета дослідження: охарактеризувати зміст філософсько-педагогічних 

поглядів Аль-Фарабі і розкрити їх історичну значущість для педагогіки. 
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Завдання дослідження: 

1. Визначити історичні умови формування наукового світогляду  

Аль-Фарабі. 

2. Проаналізувати вплив давньогрецької філософії на становлення 

поглядів Аль-Фарабі. 

3. Дослідити розробку змісту природничо-наукової освіти (математика, 

хімія, фізика, медицина) Аль-Фарабі. 

4. Схарактеризувати ідеї гуманітарної освіти в роботах Аль-Фарабі. 

5. Окреслити перспективи подальшого розвитку філософсько-

педагогічних поглядів Аль-Фарабі. 

Об’єкт дослідження: філософсько педагогічна спадщина Абу Насра 

Аль-Фарабі. 

Предмет дослідження: передові філософсько-педагогічні ідеї Абу 

Насра Аль-Фарабі. 

Теоретико-методологічними основами дослідження є положення 

теорії наукового пізнання, концептуальні положення про діалектичний 

взаємозв’язок явищ об’єктивної дійсності, методологічні положення про 

єдність теорії та практики, історичного та логічного, закономірний характер 

суспільних явищ та освітніх процесів, доцільність творчого використання 

досвіду минулого в сучасному освітньому процесі, принципи науковості, 

історизму, системності, єдності науки і освіти. 

Методи дослідження. Для досягнення мети та розв’язання завдань 

дисертації використано комплекс методів історико-педагогічного 

дослідження, серед яких провідними стали аналіз, синтез і історико-

педагогічна інтерпретація даних, які містяться в літературних джерелах; 

порівняльно-історичний метод, що дозволяє порівнювати і зіставляти 

історико-педагогічні факти, виявляти в них загальне і особливе; 

систематизація та узагальнення матеріалів, отриманих в результаті 

дослідження першоджерел та наукової літератури. 
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Джерельну базу дослідження склали такі групи науково-педагогічних 

джерел: друковані та рукописні трактати Аль-Фарабі, що відображають його 

педагогічні ідеї («Політика», «Набуття щастя», «Погляди мешканців 

доброчесного міста», «Шляхи досягнення щастя»); праці істориків, 

філософів, поетів, богословів середньовічного Сходу; праці дослідників 

спадщини Аль-Фарабі нашого часу. 

Наукова новизна дослідження визначається тим, що в ньому: 

– вперше проведено комплексний аналіз історичних документів, праць 

самого Аль-Фарабі, його послідовників і сучасних авторів, в якому з 

урахуванням передумов, умов і методологічних основ систематизовані його 

філософські, наукові та педагогічні погляди; 

– на основі аналізу літературних джерел виділено сукупність найбільш 

важливих факторів, – політичних, економічних соціальних, наукових і 

культурних, які значно вплинули на формування і становлення поглядів, ідей 

і висловлювань Аль-Фарабі про процес пізнання, навчання і виховання; 

– виявлені особливості поглядів Аль-Фарабі на предмет і зміст 

природничо-наукової і гуманітарної освіти, методи і принципи навчання, 

роль вчителя в освітньому процесі та вимоги до рівня його підготовки, роль 

учня і вимоги до його особистісних якостей; 

– вдосконалені наукові уявлення про внесок вченого в розвиток 

прогресивної педагогічної думки Сходу; 

– введені в науковий обіг невідомі та маловідомі архівні документи та 

історичні факти, що стосуються розкриття філософсько-педагогічних ідей 

Абу Насра Аль Фарабі. 

Практична значущість дослідження. Результати дослідження 

використовуються при читанні лекцій і проведенні практичних занять з 

історії педагогіки. Отримані дані вносять посильний внесок у подальшу 

розробку історії педагогіки Середнього і Близького Сходу й корисні для 
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вчених при написанні підручників і навчальних посібників з історії 

педагогіки. 

Основні результати дослідження впроваджено в освітній процес 

Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 

педагогічний університет» (довідка про впровадження № 66-17-319/1 від 

28.04.2019 р.), ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка» (довідка про впровадження № 66-17-319/1 від 28.04.2019 р.). 

Апробація результатів дослідження здійснювалася шляхом їх 

оприлюднення на науково-практичних конференціях різного рівня: 

міжнародних – «Сучасні концепції викладання природничих дисциплін у 

медичних освітніх закладах» (Харків, 2019); всеукраїнських – «Розвиток 

життєвої компетентності особистості в умовах освітніх трансформацій: 

виховний, психологічний, інклюзивний виміри» (Херсон, 2018), «Педагогічна 

спадщина В. О. Сухомлинського» (Харків, 2019); регіональних – «Наумовські 

читання» (Харків, 2019), «Інноваційні педагогічні технології в цифровій 

школі» (Харків, 2019). 

Публікації. Основні результати дослідження відображено у 12 

одноосібних публікаціях, з яких 7 висвітлюють основні наукові результати 

дисертації, 5 – апробаційного характеру. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів та висновків до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних джерел (187 найменувань). Загальний обсяг дисертації – 193 

сторінки, з них 154 сторінки основного тексту. 



15 

 

РОЗДІЛ 1 

СОЦІОКУЛЬТУРНІ УМОВИ ТА ІДЕЙНІ ДЖЕРЕЛА 

ФОРМУВАННЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДІВ  

АЛЬ-ФАРАБІ 

 

1.1. Історичні умови формування наукового світогляду Аль-Фарабі 

Приступаючи до теоретичного аналізу наукового світогляду і 

філософсько-педагогічних поглядів Аль-Фарабі, звернемося спочатку до того 

історичного періоду, за часів якого він жив і творив, оскільки 

загальновідомо, що формування світогляду, поглядів і вчення того чи іншого 

мислителя і вченого, як і формування різних явищ духовної культури взагалі, 

пов’язано з тією епохою політичного, економічного, соціального і духовного 

життя, до якої належить цей мислитель. Більш того, важливу роль при цьому 

відіграють традиції, побут, і навіть географічне розташування тієї держави, 

яка виростила генія. З іншого боку, творіння того чи іншого автора – 

філософа або вченого, завжди відображають процеси, які відбуваються в 

конкретну епоху і дають відповіді на питання, які ставить час. 

У цьому підрозділі ми ставимо своїм завданням коротко викласти 

соціокультурні умови, що вплинули, безпосередньо і опосередковано, на 

формування філософського вчення Аль-Фарабі, і які знайшли відображення в 

його вченні, через поставлені ним запитання і проблеми. Спираючись на 

збережені джерела і праці дослідників спадщини Аль-Фарабі спробуємо 

виокремити найбільш істотні економічні, політичні та духовні особливості, 

що визначають ті соціокультурні умови, які склалися на території Середньої 

Азії, Південного Казахстану і Багдада в епоху життєдіяльності Аль-Фарабі. 

Відразу ж відзначимо, що в науковій літературі є цілий ряд різних підходів 

щодо характеристики цих умов. Так казахські дослідники, аналізуючи 

«соціокультурні умови філософії Аль-Фарабі» докладно розглядали стан 

різних сфер життєдіяльності суспільства в Арабському халіфаті, зокрема 
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Багдаді, характеризуючи тогочасні умови, які склалися на території 

перськомовної Середньої Азії, що межувала з Південним Казахстаном, який 

за твердженнями казахських дослідників є «батьківщиною Аль-Фарабі», але, 

як відомо, не мав таку назву в ту далеку епоху [16, с. 37-65].  

Про сам життєвий шлях Аль-Фарабі донині відомо ще дуже мало. 

Збереглися тільки окремі відомості в книгах давніх мусульманських авторів. 

Але і ці відомості мізерні і в багатьох випадках суперечливі. 

Частина відомостей про Аль-Фарабі, як і про інших видатних 

історичних особистостей, є легендарними. Достовірно відомі лише роки 

смерті Аль-Фарабі і його переїзду в Дамаск, інші дати приблизні. Така 

ситуація викликана тим, що доступні джерела, які містять біографічні 

відомості про Аль-Фарабі були створені досить пізно, в XII-XIII ст. Серед 

біографів Аль-Фарабі можна вказати Бейхакі, Кіфта, Ібн АбіУсейбія, Ібн 

Хеллікана. Пізніші автори за основу беруть біографічні відомості, знайдені в 

роботах зазначених авторів. Існують згадки більш ранньої біографії Аль-

Фарабі, наведеної в довіднику про великих мудреців минулого, складеного 

Абу Саїдом ібн Ахмадом, автором XI ст., але ця праця не дійшла до нашого 

часу і відома лише за цитатами і посиланнями в інших джерелах [62, с. 6-7; 

134, с. 88]. 

Абу Наср Аль-Фарабі жив і творив в кінці IX – першій половині X ст. 

(870-950 рр.). Дана історична епоха була багата на різні політичні, соціальні та 

культурні події, які зумовили формування світогляду вченого. 

Найголовнішими подіями даної епохи були повна перемога і утвердження 

ісламу, і розвиток феодальних відносин на території Середньої Азії. Тому 

наукові суспільно-філософські погляди Абу Наср Аль-Фарабі формувалися і 

розвивалися в епоху, коли Середня Азія була завойована арабськими 

феодалами і насильно включена до складу арабської держави – халіфату, який 

підкорив собі величезну територію від Індії до Атлантичного океану [134]. 
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Після довгих суперечок про наслідки цього завоювання майже всі 

дослідники прийшли до думки про те, що про арабські завойовування не 

можна говорити однозначно, оскільки цей процес, як і будь-яке інше 

історичне явище, мав як позитивні, так і негативні наслідки. 

До негативних наслідків можна віднести загибель тисячі людей, 

руйнування міст, історичних пам’ятників, що призвело до занепаду 

господарства і культури. До позитивних наслідків відносять: 

– певний підйом господарського життя, пов’язаний з включенням 

Середньої Азії в великий за розмірами Арабський халіфат (кінець VIII ст.); 

– відкриття нових ринків, розвиток торгівлі не тільки з Китаєм, Індією 

та Іраном, а й з Іраком, Сирією, Єгиптом; 

– зростання міст і посилення культурних зв’язків. Середня Азія змогла 

долучитися до культурних традицій різних народів, що входили до складу 

Арабської держави, відчуваючи їх вплив і впливаючи на них [60, с. 356]. 

З точки зору історичної перспективи, включення Середньої Азії в 

халіфат сприяло, зрештою, прискореному розвитку феодалізму, консолідації 

середньоазіатських народностей, ослабленню роздробленості та створенню 

Централізованої держави, на прикладі й за типом якого надалі утворювалися 

місцеві середньоазіатські та Іранські держави; що сприяло надалі широкому 

розвитку контактів між різними народами в Середній Азії та на всьому 

Близькому Сході IX-XI ст [34, с. 324]. 

Повстання, які спалахували в кінці VIII – початку IX ст. (повстання 

Шарика Ібн Шайха, Сумбада Мага, УстадаСіса, Муканни, Рафі Ібн Лайса) не в 

змозі були зупинити Арабське завоювання Середньої Азії, однак підготували 

ґрунт для подальшої боротьби, яка тривала доти доки не були створені 

самостійні держави. Так, VIII-IX ст. були ознаменовані приходом до влади в 

Середній Азії таджицьких аристократичних родин, які утворили держави 

Тахиридів, Саффаридів, а згодом і Саманидів, що спробували відновити 

економіку. Вже за правління Тахиридів було вжито низку заходів для розвитку 
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та відновлення зруйнованих поселень, а також упорядкування 

водокористування. При Саманидах же спостерігався підйом землеробської 

культури, яка залишалася провідною галуззю економіки й основним джерелом 

добробуту [60, с. 356]. В процесі розвитку господарства розвивалися та 

зміцнювалися й нові продуктивні сили та виробничі відношення, що зумовило 

зміцненню нових феодальних відносин в Середній Азії. 

Акцентуючи увагу на соціальних відносинах IX-X ст., дослідники 

відзначають, що в Середній Азії в цю епоху в основному завершується процес 

переходу від первісно-общинних відносин до ранньофеодальних. Держава 

Саманидів була на той момент феодальною державою. Власністю феодалів 

стали засоби виробництва (земля, вода, млин, іригаційні споруди тощо). 

Панівним класом в Середній Азії IX-X ст. були найбільші 

землевласники – світські й духовні феодали. Цей панівний клас складався з 

декількох груп: давнє землевласницьке дворянство; група тюркських 

найманців, тих хто пішов на військову службу при царському дворі; 

представників мусульманського духовенства, котрі володіли величезним 

земельними угіддями. Саме при Саманидах з’являється ще одна група 

землевласників з-поміж представників придворної гвардії, які стали володіти 

землею та іншими видами майна завдяки жалуванню правителів [28; 60, 

с. 384]. 

Істотним політичним та духовним чинником, який впливає на всі 

процеси життєдіяльності суспільства, стало досить швидке поширення 

ісламу. 

До IX ст. іслам був поширеним вже до берегів Сирдар’ї, де 

розташувався Фараб, і ця місцевість була приблизною межею сфери впливу 

нової релігії. На північ від Фараба знаходилися кочові тюркські народи, що 

не прийняли ще мусульманство. Разом з тим, ці місця були північними 

кордонами Арабських володінь, точніше, володіннями намісників Халіфа 

Саманидів, влада яких поступово посилювалася. Незабаром було створено 
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відокремлену від халіфату самостійну феодальну Саманидську державу. 

Тюркські племена на берегах Сирдар’ї, зокрема й ті, які проживали у Фарабі, 

складалися в основному з карлуків та огузів. Вони отримали земельні ділянки 

від Саманидів разом із наказом охороняти північні кордони саманидських 

володінь від набігів кочових тюрків [16; 134]. 

Практично всі дослідники відзначають велику роль міст як центрів не 

лише економічного життя, але й центрів культури та науки. 

У розглянутий період в основному завершується формування 

феодального міста. Так, наприклад, «до середини IX ст. територія Бухари 

розширилась вельми істотно, і в 849-850 рр. її заново обнесли стіною, яка 

мала 11 воріт. Зосередження економічного життя в центрі міста зіграло 

велику роль у перетворенні Бухари в місто феодального типу» [21, с. 137; 60] 

В період IX-X ст. розвивається і матеріальна культура Середньої Азії: 

містобудування, архітектура, прикладне мистецтво тощо. Вся матеріальна 

культура цієї епохи зберегла минулі традиції, проте набула ряд принципово 

нових рис, що свідчить про подальший розвиток всіх видів матеріального 

мистецтва [21]. 

Особливо потрібно сказати про духовну культуру IX-X ст. У цей час 

головні міста Середньої Азії – Бухара, Самарканд, Балх, Мерв, Нішапур, 

Герат, Худжанд, Гургандж – стали найбільшими центрами науки і культури. 

Найбільш видатну роль у висуванні і вихованні діячів культури грав 

трудовий народ, в середовищі якого отримали свою початкову освіту багато 

людей науки, літератури і мистецтва. Саме народ був невичерпним джерелом 

талантів [33, с. 68]. 

Однак необхідно відзначити роль і вплив освічених кіл суспільства і 

заступництва місцевої аристократії на загальний розвиток культурного життя 

розглянутого періоду. Особливо значну роль в цій справі відіграли члени 

будинків Баламі, Джайхоні, Абутайіба, Мус’абі, які були меценатами-

правителями окремих областей і які намагалися направити діяльність 
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правителів на створення сприятливих умов для розвитку науково-літературної 

та художньої думки. У містах будувалася величезна кількість навчальних 

закладів – медресе, викладалися природничі предмети. У бібліотеках було 

зібрано величезну кількість різних книг. Місцем наукових диспутів ставали 

навіть базари, де можна було придбати рідкісні твори того часу. Можна з 

упевненістю сказати, що значні успіхи в області духовної культури, до певної 

міри були обумовлені таджицькою державністю. В цілому IX століття 

характеризується як період відродження місцевих традицій, а X століття – час 

загального розквіту таджицької культури [34; 66; 100]. 

Аналізуючи наукові джерела ми звернули увагу на те, що етнічна 

приналежність Аль-Фарабі, етнокультурні особливості того історичного 

періоду, як правило, розглядаються дослідниками через призму своєї 

сучасної держави. Тому немає нічого дивного в тому, що в літературі про 

Аль-Фарабі можна зустріти тексти про таджицьку, казахську, іракську, 

середньоазіатську культури. При цьому кожен з азіатських дослідників 

відносить Аль-Фарабі до свого народу. Враховуючи цей нюанс, віднесемо 

Аль-Фарабі до великих мислителів минулого всієї Середньої Азії й 

арабського Сходу. Продовжуючи аналіз, відзначимо, що особливий розквіт і 

розвиток спостерігалися в науці IX-X ст. Середня Азія стала одним з центрів 

розвитку точних наук. 

Одночасно в цей період великий розвиток отримали і суспільні науки. 

На жаль, багато творів і трактатів ряду вчених не збереглися до наших днів, 

хоча вони і зробили вирішальний вплив на подальший розвиток наук. Таким 

був соціокультурний стан Середньої Азії в епоху Аль-Фарабі [25, с. 111]. 

Аль-Фарабі народився в 870 році в місцевості Фараб, там, де річка 

Арись впадає в Сирдар’ю, в тюркської сім’ї [131, с. 41]. 

Повне ім’я – Абу-Наср Мухаммад Ібн-Мухаммад Ібн-Тархан Ібн-Узлаг 

Аль-Фарабі ат-Тюрки, уживане скорочення імені – Аль-Фарабі (у латин. 
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формі – Alpharabius). Він виходець з привілейованих верств тюрків, про що 

свідчить слово «Тархан» в складі його повного імені [98; 143; 160]. 

Басейн Сирдар’ї – колиска древньої цивілізації, яка зіграла в історії 

Середньої Азії таку ж роль, як Ніл для Єгипту, Тигр і Євфрат для 

Месопотамії [62; 131]. 

Оскільки Аль-Фарабі народився на території Південного Казахстану, 

необхідно розглянути, що представляв собою цей регіон в епоху Аль-Фарабі. 

Самі казахські дослідники описують стан південно-казахського регіону 

епохи Аль-Фарабі в такий спосіб: «Регіон знаходився на стику двох 

культурно-економічних зон – народів осіло-землеробських оазисів Середньої 

Азії і переважно кочового скотарського населення центрально-

казахстанських степів. Південний Казахстан, як контактна зона кочових і 

землеробських племен, увібрав в себе позитивні наслідки взаємозбагачення 

культур, синтезу господарських навичок, а також принципово нові 

прогресивні процеси соціального і політичного розвитку » [100, с. 5]. Крім 

того, «у другій половині VIII ст. в Південному Казахстані основну роль та 

політичну силу набули огузи і карлуки. Утворилася нова державність. У 

безпосередньому зв’язку з ними знаходилося кимано-кипчацьке державне 

об’єднання» [110, с. 114]. 

У VIII столітті південь Казахстану повністю увійшов до складу 

халіфату і в деяких великих містах, зокрема в Отрарі, з’явилися медресе, в 

яких навчалися діти місцевої знаті. Історичні дослідження говорять про те, 

що період IX-XII століття є часом підйому міського життя на півдні 

Казахстану [2, с. 23-24]. 

Історикам точно невідомо, в якому саме місті місцевості Фараб 

народився і виріс Аль-Фарабі. Відомо, що в цей час цілий ряд міст півдня 

Казахстану стали центрами економічного та культурного життя. 

Так, Істахрі і Ібн Хаукаль називають головним містом округу Кедер, і 

розміщують його на відстані ½ фарсаха від берега Сирдар’ї. За Макдісі 
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головне місто носило ім’я округу: воно могло виставити до 70000 воїнів. 

Соборна мечеть знаходилась у шахрістані, головна частина базарів – рабаді; в 

шахрістані були також лавки. Кедер, за словами того ж географа, був новим 

містом, побудова в ньому мінбару (тобто соборної мечеті) викликала 

міжусобні війни, тобто очевидно зіткнення між його мешканцями і жителями 

столиці округу. Зважаючи на такі суперечливі повідомлення, важко 

вирішити, чи відповідав Кедер пізнішому Фарабу або Отрару (в примітці 

В.В. Бартольді вказує, що Кедер, очевидно, знаходився трохи на північ від 

Отрара). Назва Отрар, ймовірно, зустрічається у Табарі, який називає серед 

ворогів Мамуна, царя міста Отрар, Бенде [21, с. 234–236]. 

Про Отрар є відомості у китайських джерелах і у Птолемея. Як 

поселення Отрар виникло в останні століття до нашої ери. Про масштаби 

економічного і культурного розвитку оазису говорять руїни понад 60 

поселень, замків, фортець і міст, сліди потужної і широко розгалуженої 

зрошувальної системи, що пов’язані з різними історичними періодами від 

раннього до пізнього середньовіччя. А. Н. Бернштам відзначав, що Отрар 

привертав до себе увагу середньовічних арабо- й іракомовних авторів, як 

найважливіший вузловий пункт караванних доріг. Він знаходився на стику 

різних географічних ландшафтів, займаючи вигідну позицію з точки зору 

зрошення родючих земель. Широко відомий факт руйнування монголами 

міста в 1218 р., яке увійшло в історію як «Отрарская катастрофа». Тут же в 

лютому 1405 р. помер Тимур. Але на мапі культурного розвитку Отрар 

відзначений як батьківщина цілої плеяди видатних вчених, поетів, 

мислителів, серед яких по праву виділяється Абу-Наср Аль-Фарабі як 

мислитель світового рівня [25; 62]. 

Серед міст Фараба на лівому березі Сирдар’ї знаходились Сюткент і 

Весідж (городище Оксус), невелике укріплене селище з соборною мечеттю, 

де жив «сильний емір», на відстані 2 фарсахів нижче Кедера. Весідж так само 

вважають батьківщиною Абу Наср Аль-Фарабі [21, с. 234-236]. 
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Однак ні при описі Отрара ні при описі Весіджа не йдеться мови, що 

вони були культурними центрами. Швидше, вони дійсно були економічними 

центрами у зв’язку з географічним розташуванням: «Перебуваючи неподалік 

від Отрара на караванних шляхах із Середньої Азії в пониззя Сирдар’ї і в 

Приаралля, Оксус (Весідж), безсумнівно, грав важливу роль в житті 

Отрарського оазису і всього півдня Казахстану»  [91, с. 32; 82, с. 32]. 

Справедливо вважати, що Аль-Фарабі увібрав у себе більш широкі 

традиції, ніж традиції рідного міста. 

В епоху Фарабі південь Казахстану, зокрема Фараб, входив до складу 

Саманидської держави (був підпорядкований Саманидському емірату в 859 

році), про що згадує М.М. Хайруллаєв, але чого не вказують казахські 

дослідники [131, с. 41-42]. 

Південний Казахстан перетворився на той час (IX-X ст.) в один з 

центрів, куди перемістилося культурно-політичне життя так званого 

«мусульманського світу» у зв’язку з дією відцентрових сил усередині 

Арабського халіфату і фактичним його розвалом. У зазначений період (IX-

X ст.), тобто в період життя Фарабі, таким центром була Бухара. Про це 

говорять й інші дослідники: «в X-XI ст. центр філософської думки на сході 

мусульманського світу переміщується в країни Середньої Азії та Ірану, які 

виникли внаслідок розпаду раніше могутнього Арабського халіфату. 

Звільнення Середньої Азії та Ірану від влади арабських завойовників і 

тимчасове припинення міжусобних воєн сприятливо позначилися на їх 

економічному та культурному розвитку. Особливо це стосується держав 

Саманідів, Буідів і Газневидів, які в X-XI ст. були найбільш потужними і 

економічно розвиненими державами Близького Сходу» [38]. 

За даними арабських географів установлення ісламу у Весіджі 

належить до 839-840 рр. Є.Е. Бертельс вважає, що іслам, мабуть, прийняв 

тільки батько Фарабі, а дід мусульманином не був [25, с. 111]. 
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Етнічне походження Аль-Фарабі, його зв’язок з Казахстаном, як ми 

зазначали вище, це питання спірне і залежить від підходів дослідників. 

Відповідно, казахські дослідники, і не тільки вони вважають Аль-

Фарабі тюрком. Авторами висловлювання «казахський народ, який є 

наступником племені, вихідцем з якого був Абу Наср Аль-Фарабі, здатний 

тепер як би знову знайти своє минуле, освоїти його» не вказується 

наступником якого саме племені є казахський народ, яку роль відіграло це 

плем’я в розвитку матеріальної і духовної культури того часу. Відомо, що 

саме слово «казах» стало застосовуватися по відношенню до одного народу 

лише в XV столітті [15]. Хоча і немає достатніх і явних підстав відносити 

походження Аль-Фарабі до тюркських племен, проте можна вважати цю 

традицію усталеною, оскільки навіть багато іранських дослідників не 

намагаються заперечувати цього. Так, Саїд Шайх – іранський дослідник 

також говорить, що Аль-Фарабі був першим мусульманським філософом 

тюркського походження [110, с. 114]. Мабуть уникаючи суперечок з цього 

приводу, інший іранський дослідник Риза Давар каже про те, що біографічні 

подробиці філософа не мають особливого значення для вивчення його 

поглядів [108, с. 20-21]. Будь-яка біографічна деталь, в тому числі про 

приналежність до того чи іншого народу, до тієї чи іншої культури може 

пояснити і показати хід формування і розвитку думки вченого, 

трансформацію його поглядів. 

Навряд чи справедливим буде і твердження про те, що він узбек. Для 

однозначного визначення етнічної приналежності Фарабі наявних фактів 

недостатньо [12; 45; 62; 131]. Традиційним вважається походження Фарабі 

від середньоазіатських тюрків. Водночас існує і рівноправна версія про 

перське походження Фарабі. 

Залишаючись на ґрунті фактів, можна стверджувати, що Аль-Фарабі – 

виходець з тюркського племені, яке увійшло пізніше до складу казахського 

народу. З середини ХХ століття деякими авторами також ведеться дискусія, 
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яка не має наукового підґрунтя, про приналежність Фарабі будь-якій 

конкретній національності Середньої Азії [16; 134]. 

У «Доіратул-Маоріф» повідомляється, що дід Фарабі носив ім’я Золуг і 

походив з тюркського племені карлуків [49, с. 61]. Батька, за словами 

Деххудо, звали Мухаммедом, він був тюремним сторожем і перебував на 

службі в кінній гвардії [111, с. 898]. В одному з турецьких джерел йдеться, 

що ім’я філософа – Фарабі, походить від назви місця народження. Його 

називали також «Абу Наср». Часто до його імені додавалося «ат-Турки», що 

підкреслює його тюркське походження [34; 60]. 

Припускають, що початкову освіту Абу Наср отримав на батьківщині. 

Відомо, що до приїзду в Багдад він не знав арабської мови і спочатку 

навчався, очевидно, на тюрській або согдийскій. Відповідно до одного 

давнього джерела, в Мавераннархе навчання дітей різним ремеслам і наукам 

починалося з раннього віку – з п’яти років [20]. 

Прагнучи задовольнити свої різнобічні культурні запити Аль-Фарабі 

покидає рідні місця. За одними відомостями, він пішов в юності, за іншими – 

у віці близько сорока років [62; 134]. У літературі є відомості про те, що 

Фарабі до від’їзду з Середньої Азії побував у Шаші і Самарканді [38; 131]. 

Далі на шляху була Бухара, де він також зупинявся на деякий час для 

навчання і роботи [62; 134]. Бухара була головним центром освіти всього 

казахстансько-середньоазіатського регіону. Про високий рівень культури цієї 

держави говорять імена таких її представників як Ібн Сіна, Біруні, Аль-

Бухарі та ін. [12; 38]. 

В період життя і діяльності Фарабі Середня Азія після тривалих 

завойовницьких воєн була підпорядкована арабам і увійшла до складу 

халіфату. Великим культурним центром Арабського халіфату став Багдад, 

куди стікалися матеріальні багатства із захоплених країн. Багдад та інші 

міста басейну Тигра і Євфрата, зокрема Басра і Харан стали центром 

зародження нової, арабомовної культури, природничо-наукової думки і 
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суспільно-філософських вчень. Туди з усіх кінців халіфату стікались люди, 

які прагли отримати знання. Відправився в Багдад і Фарабі, щоб 

продовжувати свою освіту. По дорозі в Багдад він побував у багатьох містах 

Ірану – Ісфахані, Хамадані, Реї (Тегерані) та ін [131, с. 97]. 

Коли Фарабі відправився в подорож і прибув до Багдада невідомо. В 

одних джерелах згадується лише, що він оселився в Багдаді, коли там був 

халіфом Муктадир (908-932 рр.) [68, с. 80]. У Багдаді працювали і 

прославилися своїми науковими дослідженнями Аль Хорезмі, Фергані, Ат-

Турки, Баттани, Ас-Суфі, Абу Машар, Ал-Наззам, Ар-Раванда, Хунайн Ібн 

Ісхак і багато інших. При дворі багдадського халіфа влаштовувалися творчі 

вечори і дискусії між представниками різних релігій. Як зазначає 

Є. Е. Бертельс на цих дискусіях виступали і вчені зороастрійці, суворо 

критикували іудаїзм, християнство і маніхейство. З приходом до влади 

халіфа Муктадира був узятий твердий курс на зміцнення ортодоксального 

сунітського ісламу. І вже в Х ст. представників не тільки інших віровчень, а й 

ісламських, та й усхі вільнодумних людей стали піддавати переслідуванням. 

Вирішальна роль у державній політиці стала належати реакційному 

духовенству. Обмовимося, однак, що в Багдаді було багато вчених різних 

напрямків і національностей [25; 115]. 

Перебування Аль-Фарабі в Багдаді не було довгим у зв’язку з початком 

гонінь на вчених. Він був змушений переїхати в Харан. Саме тут він 

зустрічає кращого вчителя всього свого життя Юханну Ібн Хайлана (Жійлон) 

Куннаі [131; 136], який дав йому основи медицини і логіки. Юханна Ібн 

Хайлан був придворним лікарем при правителі Харрана, а також 

священнослужителем східного християнського обряду. Також є свідчення 

про те, що Аль-Фарабі один час був в близьких відносинах з відомим вченим 

Харрана – Абу Бакром Ібн Сіроджем у якого він вивчав астрономію і метод 

викладу філософських ідей. 
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Можна вважати, що в формуванні наукових поглядів Фарабі чималу 

роль зіграло перебування його в Середній Азії та Ірані – країнах, не тільки 

багатих культурними традиціями, а й тих, що були центрами народних 

повстань і різних єретичних рухів. Не виключено, що перебуваючи в 

Середній Азії та Ірані, Фарабі ознайомився з маніхейством, маздакізмом, а 

також з індійськими релігійно-філософськими системами. Вельми плідним 

було його перебування в центрі всієї арабомовних культури – Багдаді. Саме 

там завершилося його формування як видатного вченого-енциклопедиста і 

найбільшого філософа. 

Період життя Фарабі в Багдаді можна датувати роками правління 

халіфів Ал-Мутадида (829-902 рр.), Ал-Муктаффі (902-908 рр.) і Ал-

Муктадира (908-932 рр.). У двох турецьких роботах вказується, що Фарабі в 

цей час побував і в державі Саманідів. Турецький дослідник арабської 

філософії А. Абнан, посилаючись на книгу автора ХV ст. Мулла Лутфі 

«Кашфул-Зунун», зазначає, що Фарабі, перебуваючи на своїй батьківщині в 

Туркестані, на прохання саманида Мансур Ібн Нуха написав роботу «Ал-

та’лімас-сані» («Друге вчення») [143, с. 452]. Прізвисько Фарабі «Муаллімас 

– Сані», тобто «Другий учитель» (після Арістотеля) пов’язується саме з цим 

випадком [144, с. 53]. Книга «Ат-Та’лімас-Сани» зберігалася в Ісфаханській 

бібліотеці «Суванул-Хикма»; Ібн Сіна вивчав по ній проблеми філософії. 

Подібні відомості містяться і в більш ранньому джерелі – в роботі турецького 

автора XVII ст. Ташкунпрій-зоде Ахмед Афанді [117; 143]. 

Не можна не сказати про роль Багдада в духовному формуванні Аль-

Фарабі. Як відомо, це місто було засноване в 702 р. другим Аббасидським 

халіфом Мансуром на місці незначного населеного пункту під назвою «Сук 

Багдад» (ринок Багдад) та офіційно назване «Медінатас-Салам» (місто миру, 

добробуту). Багдад набув виняткового значення в економіці великого 

халіфату Аббасидів, швидко розростався і вже в IX столітті перетворився в 

один з найбільших центрів ремісничого виробництва і торгівлі. Місто стало 
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також культурним центром халіфату. Особливо Багдад став пунктом тяжіння 

і осередком кращих інтелектуальних сил арабомовної культури [33, с. 28]. 

В цей же історичний період мусульманська догматика підпала під 

вплив античної філософії. Було розроблено мутазилітське віровчення, 

проголошене офіційною ідеологією, яке поклало початок калáму – 

мусульманському богослов’ю. Саме в Багдаді яскраво виразився перетин 

різних культурних традицій. Як вказують Б. Гафуров і А. Касимжанов, «саме 

Багдада стосується те, що Аль-Фарабі говорить про ідеальне місто: « це місто 

є самим чудовим з неосвічених міст і своїм зовнішнім виглядом нагадує 

квітчасте і барвисте вбрання й у силу цього виявляється улюбленим дахом 

кожного, бо любов людини в цьому місті може задовольнити свої бажання і 

прагнення. Тому народ стікається і осідає там. Його розміри безмірно 

збільшуються. Це місто складається з різноманітних, що входять один до 

одного об’єднань з відмінними один від одного частинами, в яких чужинець 

не виділяється з місцевого населення і в яких об’єднуються всі бажання і всі 

дії. Тому дуже можливо, що з плином часу в ньому можуть вирости 

найдостойніші люди, там можуть співіснувати мудреці, оратори, поети всіх 

видів » [33, с. 28-29]. 

Однак ідеалізувати середньовічний Багдад не можна, так як і він не був 

позбавлений недоліків великого міста: там була величезна кількість 

знедолених бідняків, які накопичувалися на базарах, біля мечетей, і які 

добували свій прожиток випадковими заробітками, жебрацтвом, крадіжками і 

злочинами. Тут так само, як у Середній Азії, тюрки являли собою значну 

військову силу і незабаром поставили в залежність від себе Аббасидських 

халіфів. Саме в цю епоху Аббасидський халіфат виявився не в змозі 

утримати всі території, які входили до складу халіфату при Омейадах. Так, 

Арабська Андалусія не ввійшла до складу Багдадського халіфату; в кінці VIII 

ст. від халіфату відколовся Далекий Магриб (тобто Марокко); в 800 р. 
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Північна Африка стала незалежною. Тут так само, як і в Середній Азії, йшов 

процес становлення самостійних держав. 

Швейцарський сходознавець Адам Мец в своїй роботі 

«Мусульманський Ренесанс» докладно описав історію культури арабського 

халіфату IX-X ст. на основі ретельного вивчення величезної кількості 

джерел, вибравши все, що на його думку, служило культурно-історичною 

характеристикою цієї епохи. На основі його аналізу можна виділити наступні 

характерні риси науково-культурного життя цього періоду, на який припадає 

і життєдіяльність Аль-Фарабі в Багдаді: 

– розвивається література і підвищується рівень освіти «лицарськи і 

куртуазно вихованої людини» – адаб; 

– зі старої художньої літератури адаб виділяє цілий ряд світських наук. 

До цього тільки богослов’я і філософія мали науковий метод і науковий 

стиль, тепер же і філологія, й історія, а так само і географія набувають свій 

власний стиль і метод; 

– в IX столітті наука і наукове знання від простого накопичення 

переходить до спеціалізації, систематизації і аналізу; 

– подальші зміни були викликані тим, що законознавство 

відокремилося від богослов’я і відтепер світ вчених розділився на два табори: 

юристи (фукаха) і власне вчені (улама). Саме звільнення богослов’я від 

юридичного баласту, зумовило його розквіт в цю епоху [90]. 

На початку Х ст. в політичному і культурному житті Багдада 

спостерігався занепад. Повстання зіджів на півдні країни, шиїтський рух в 

Іраку та Ірані, ісмаїлитський і карматскій рух в Бахрейні і Єгипті, прагнення 

різних провінцій халіфату до самостійності все це не могло не відбитися на 

житті аббасидської столиці [19; 39; 40; 113; 157; 176]. 

Ще за халіфа Мутаваккіля зросла роль реакційного духовенства в 

духовному і політичному житті. Посилилося переслідування прогресивно 

мислячих людей. Так, в 922 р на центральній площі Багдада був страчений 
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ібн Халладж. Смертю карали й інших, хто відійшов від ортодоксального 

ісламу. Праці тих, кого духовенство оголосило єретиками, віровідступниками 

– Ал-Мукаффа, Ан-Наззама, Ар-Раванда, Ал-Разі, Ал-Кінді й інших, відкрито 

спалювали на майданах. Фарабі не міг витримати ситуацію терору і 

переслідувань і змушений був покинути Багдад [13; 144]. 

Наступним містом, яке відкрив для себе Аль-Фарабі був Дамаск. Згідно 

багатьох мусульманських джерел він прибув сюди в 830 р. хіджри (941 р.) і 

тут провів решту свого життя займаючись науковою роботою. Як вказує 

А. Абнан, про життя вченого в Дамаску пишуть майже всі автори [143, 

с. 452-453]. 

У літературі є розповідь про те, що спочатку, щоб хоч якось зводити 

кінці з кінцями, йому довелося працювати сторожем в саду на околиці міста, 

а вночі він займався науковою роботою при світлі свічки, купленої на 

зароблені вдень гроші. Відомо також, що в Дамаску Фарабі закінчив свою 

фундаментальну працю «Кітобабоахл-Мадінат Ал-фозіла» («Трактат про 

погляди мешканців доброчесного міста»), розпочатий в 940 р.  

Оговтавшись від життєвих негараздів, Аль-Фарабі в 943 році вирушив 

до міста Халеб (Алеппо), де в той час правителем був Сайфут-Давла 

Хамдамід (943-967 рр.) [13]. 

Необхідно відзначити, що Халебський правитель не тільки вів 

загарбницькі війни, але як і інші освічені феодали того часу прагнув 

перетворити свою столицю в один з культурних центрів. В Халебі жило 

безліч поетів і вчених, яким Сайфут-Давла протегував. У Сайфут-Давли 

знайшли притулок і заступництво багато людей того часу. В більшості своїй 

вони відрізнялися «вільнодумством» і приналежністю до різних сект. «У 

нього були поети з різних країн, у числі яких були Абу Фірас, Абул Аббас 

Ан-Нами, АбулФараджал-Вава, Абул Фатх Кушаджім, Ан-Наші, Ал-Раффі, 

Ібн Нубата і багато інших. Основна частина їх розділяла шиїтсько амідську 

програму» [4; 16; 183]. 
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Абу Наср зміг завоювати і до кінця життя зберегти його прихильність. 

Ось що повідомляє про цього правителя Алеппо відомий дослідник 

мусульманства А. Мюллер: «Сайфут-Давла відрізнявся в порівнянні з усіма 

іншими сучасними володарями безсумнівним вільнодумством в певних межах. 

Його оточення більш ніж де-небудь могло сміливо і досить невимушено 

ставитися до догматики ортодоксів» [95, 96, 187]. Дев’ять років перебував при 

дворі Сайфут-Давли знаменитий поет Аль Мутанаббі, який скептично 

ставився до догматів ісламу і був відомий своїм вільнодумством. Дослідники 

вважають найбільш плідним саме Алеппський період його життя. Навчався в 

Алеппо і перебував під сильним впливом поезії Мутанаббі і в майбутньому 

великий Аль Маарів. Цілком ймовірно, Мутанаббі і Фарабі в якійсь мірі знали 

один одного. Судячи з історичних джерел Аль-Фарабі не був придворним 

ученим і, очевидно, не проживав постійно в Алеппо, а приїжджав сюди з 

Дамаска. Тоді Дамаск в основному підпорядковувався єгипетському 

правителю, але в 946-947 рр. побував в руках Сайфут-Давли. Численні дані 

свідчать про те, що Фарабі, незважаючи на надану йому шану і повагу, не став 

залежним від Сайфут-Давли. Він не приймав ніяких дарів і допомоги від 

Сайфут-Давли і погодився тільки на те, щоб йому виплачували щоденну 

платню в чотири дирхема (нікчемні гроші, це навіть не середній прожитковий 

мінімум). Є відомості, що в 337-338 рр. хіджри (949-950 рр.) Фарабі побував в 

Єгипті, де в той час поширювалося ісмайлінский рух, але з якою метою він 

їздив туди про це джерела мовчать [4; 95]. Турецький автор А. Атеш зазначає, 

що в Єгипті Фарабі ще раз переглядав свою «Книгу поглядів жителів 

ідеального міста» і розділив її на розділи, а також склав зміст [13]. 

Про смерть Фарабі в джерелах є дві версії: згідно з однією, він помер 

природною смертю, в Дамаску, згідно з другою, був убитий озброєними 

бандитами в степу, коли з кількома людьми вирушив у місто Аскалан. 

Дізнавшись про це, Сайфут-Давла зі своїми наближеними привіз труп 

Фарабі, поховав його, зловив бандитів і повісив їх. 



32 

 

Автор «Мажму Ал-Авлії» в якості причини поховання Фарабі без 

участі духовенства і здійснення молитви самими наближеними Сайфут-

Давли (за мусульманським законом поховання відбувається за 

безпосередньої участі кількох духовних осіб і релігійний обряд повинні 

здійснювати тільки вони) вказує на те, що незадовго до його смерті 

духовенство, не зрозумівши справжню мету робіт Фарабі, оголосило його 

єретиком [58]. 

У «Доіратул-Маоріф» друга версія смерті Фарабі, на думку деяких 

авторів, пов’язується зі смертю Мутанаббі, який також був убитий в дорозі 

бандитами в 950 році в другій половині грудня, коли вирушив у Шираз, до 

правителя Азут-Ат-Давла. Могила Абу Насра була за стінами Дамаска 

поблизу Малих воріт на кладовищі «Боб Ас-Сашер» [49, с. 61]. 

Таким чином, поки ще немає достовірних даних, що підтверджують 

зазначені версії, так само як і фактів, що спростовують їх. Однак деяку 

схожість долі Мутанаббі й Фарабі та випадок з похованням останнього 

цілком відповідають духу часу й ідейному напрямку вчення Фарабі [114]. 

Те, що реакційне духовенство вважало Фарабі єретиком, 

віровідступником підтверджується й іншими матеріалами. Але окремі 

мусульманські автори прагнуть подати Фарабі апологетом ортодоксального 

ісламу і «реабілітувати» його в якості правовірного мусульманина. Це 

базується на тому, що Фарабі в своїх працях об’єктивно викладає погляди 

греків і тому єретичні висловлювання, які наявні в його працях, нібито 

належать не йому, а цим грецьким авторам [114]. 

Автор XVI ст. Казвін також намагається показати Фарабі правовірним 

мусульманином, який дотримувався всіх приписів шаріату, і пояснює його 

від’їзд із Середньої Азії бажанням здійснити паломництво в священні міста 

мусульманського світу Мекку і Медину [1, с. 92]. 

Незаперечним є зв’язок культурних процесів, які породили геній Аль-

Фарабі з усіма історичними процесами, пов’язаними зі становленням 
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ранньофеодальних відносин і утворенням ряду державно-політичних 

об’єднань (Буідів, Саманидів, Хамданидів, Караханидів). Останнім часом 

з’явилися більш об’єктивні точки зору з приводу цього, зокрема 

Н. Д. Нуртазіна пише: «Перш за все ми повинні сказати про синкретизм і 

універсалізм світогляду Аль-Фарабі. Не зовсім коректно робити акцент на 

«тюркскості» культурних витоків, самосвідомості самоідентифікації 

мислителя (така тенденція властива і для вчених Туреччини). Безумовно, 

Аль-Фарабі – гордість тюркського світу. Культурна основа, на якій він 

сформувався була поліетнічною і синкретичною і у своїй свідомості вчений 

втілював у собі космополітичний дух Арабського халіфату. Для IX-X ст. не 

доводиться говорити про чистоту тюркської культури де народився і виріс 

Аль-Фарабі. Справедливо говорити про арабо-ірано-азербайджанський 

синкретизм, як про справжній культурний виток Аль-Фарабі. Провідну роль 

у розвитку середньовічної ісламської цивілізації грали саме ці три народи. 

Тюркська культура перебувала в нерозривній єдності з культурою арабів і 

персів. Якщо питання про арабомовність, арабський вплив на Аль-Фарабі в 

дослідженнях, так чи інакше, піднімається, то, як правило, роль іранського 

чинника завжди недооцінюється. Мається на увазі вплив на тюрків епохи 

Аль-Фарабі високорозвиненої держави Саманідів (IX-X ст.), культура якої в 

основі була таджицько-перською» [19; 25; 68; 116; 137]. 

«Феномен Аль-Фарабі – плід саманідського культурного ренесансу (як 

складової частини загально мусульманського ренесансу IX-X ст.). Іранська 

традиція продовжувала впливати на Аль-Фарабі і в період, коли він жив у 

містах Близького Сходу. Як прославлений поліглот Аль-Фарабі досконало 

знав мову фарсі, навіть писав нею вірші» [99, с. 60-61]. Дійсно, в системі 

мусульманської цивілізації IX-XI ст. таджицька культура зайняла одне з 

провідних, якщо не лідируючих, положень, певною мірою захопивши в цій 

ролі арабомовний близькосхідний центр. Звичайно і в областях Іраку, Сирії 

та Єгипту цей час характеризувався високим напруженням творчої 
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діяльності, проте, стосувалося це, головним чином, переважно поезії (Ал-

Мутази, Ал-Мутанаббі, Ал-Маарри). Новий і останній в середні століття 

підйом арабомовної культури відбувається в Іспанії X-XII ст., де блискучого 

розквіту досягають не тільки унікальна мавританська архітектура й 

андалуська поезія (Ібн Хазм, Ал-Мутамід), але і науково-філософські 

дисципліни (Ібн Туфейль, Ібн Рушд – Аверроес, арабомовні єврейські 

мислителі Ібн Гібероль і Маймонід). Але представники останніх якраз і 

спиралися на досягнення хорасанських-мавераннахрських теоретиків (Аль-

Фарабі, Ібн Сіна-Авіценна, Ал-Газзалі й ін.). До IX століття – часу правління 

Аббасидів відбувається остаточний синтез арабо-мусульманської і місцевих 

доісламських традицій від Атлантики до Паміру, що зумовило створення 

єдиної суспільно-культурної системи. Закладається основа «єдності 

різноманіття» ісламської ойкумени, представленої спочатку двома 

культурно-етномовним гілками – арабо-ісламською і ірано-ісламською, до 

яких незабаром додається і третя – тюрко-ісламська. Однак в X-XII ст. 

провідним з цих трьох компонентів культурного життя мусульманського 

світу стає ірано-ісламський компонент з його таджицьким (фарсіязичним) 

хорасан-мавераннахрським ядром, що оформилось в епоху Саманідів. З 

плеядою творчих геніїв, що сформувалися в цей час в середньоазійському-

східно-іранському середовищі, в інших регіонах можна було порівняти лише 

окремі фігури, що працюють в певних жанрах [60, с. 603]. 

Дійсно, в дослідницькій літературі 70-80 рр. про ірано-таджицькі корені 

і фактори формування поглядів Фарабі говорилося дуже мало, або не 

говорилося взагалі, що, звичайно ж, було несправедливо. Радує лише те, що 

зараз цю прогалину заповнюють самі казахські дослідники. Так, 

А. Н. Насинбаев вказує на те, що історія людства вже знає чимало прикладів, 

коли конструктивний діалог різних культур приводив до виникнення нових 

філософських систем, які плідно реалізували загальнолюдські ідеї гуманізму і 

справедливості. Прикладом цього може стати і філософська система Фарабі, 
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який народився на землі предків казахів, але реалізував свій творчий потенціал 

в духовній атмосфері багатогранної ісламської культури, яка увібрала в себе 

віяння творчих сил безлічі культур – грецької, арабської, іранської, індійської, 

тюркської тощо. З властивим йому енциклопедизмом Фарабі продемонстрував 

історичний досвід синтезу ідей і традицій різних культур і цивілізацій, 

успішно здійснивши діалог різних ціннісних систем, серед яких важливе місце 

займають, відповідно до А. Н. Насинбаєва, цінності тюркського кочового світу 

та іранської культури. Далі він підкреслює роль іранської культури: фактором, 

що сприяв подібному конструктивному діалогу, з’явилася унікальна 

особливість середньовічної культури Арабського халіфату, в рамках якої і 

відбулося становлення Фарабі як мислителя світового рангу. Ця культура, 

переплавивши в собі ідеї та цінності різних народів, завоювала світове 

визнання і пошану значною мірою завдяки величезному впливу, який 

справила на неї іранська цивілізація, витоки якої простежуються з 4-го 

тисячоліття до н.е. Ісламська культура навряд чи могла досягти такого 

високого розквіту без того вкладу, який протягом декількох століть внесла 

міська культура Багдада, Бухари, Самарканда, Герата, Рея, Ісфахана, Шираза, 

Тебріза [102, с. 13]. Тут же слід зазначити, що, кажучи про тюркські корені та 

вплив тюркської кочової культури на філософські погляди Фарабі, казахським 

дослідникам необхідно більш ґрунтовно, конкретно і послідовно вказати якого 

роду погляди, що мають тюркські корені, на яке його вчення вплинули. Це ж 

визнають і самі казахські дослідники в особі того ж А. Н. Насинбаева: 

«Більшість фарабієзнавців визнають як факт вплив традицій тюркської 

культури на формування поглядів мислителя, але, на жаль, до цих пір немає 

великих узагальнюючих наукових досліджень, що прослідковують цей вплив 

на його творчість» [102, с. 16]. Щоб не бути голослівними, казахським 

дослідникам необхідно розкрити зміст поняття «тюркська культура», вказати 

на її критерії, елементи, витоки формування тощо. 
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У світлі цієї полеміки цікавим є висловлювання самого Аль-Фарабі в 

ході його міркувань про те, що: «Є також такі, які найбільше прагнуть 

задовольнити свою пристрасть і віддають цьому стільки сил, скільки можна. 

При цьому саме піднесене завжди служить самому низинному. А саме, 

розумова здатність знаходиться на службі сили гніву і сили пристрасті. 

Подібне можна спостерігати у знатних тюрків і арабів – жителів пустелі, бо 

цим людям властиво прагнення до влади і ненаситність в їжі, питті та 

зляганні. Тому у них вшановується культ жінок. Багато з них допускають 

розпусту і не вважають це падінням і не утримуються від нього, коли душа 

грузне в пристрастях» [12, с. 162]. 

З усіх іранських дослідників найбільше Забехулло Сафо намагається 

довести нетюркське походження Фарабі. Доктор З. Сафо вказує, що саме ті 

історики, які за часом були ближче до періоду життя Аль-Фарабі, говорять 

про те, що він був персом за походженням, і в джерелах немає відомостей 

про те, що в період життя Аль- Фарабі місто Фараб населяли тюркські 

племена. Так, Бейхакі пише про те, що Аль-Фарабі був з тюркського Фаріяба; 

Ал-Кіфті вказує на те, що Фараб – один з тюркських міст [112, с. 180]. Думку 

З. Сафо підтримує і розвиває таджицький дослідник Умарбек Султонзода в 

своїй книзі «Життя і творчість декількох великих мислителів». Зокрема, він 

вказує на те, що Ібн Кіфті, Йокут Хамаві й Ібн Халікан, кажучи про Фараб як 

про місцевість населену тюрками, виходять із ситуації XI-XII ст, коли Фараб 

дійсно був зайнятий тюрками. Однак цей процес, на думку У. Султонзода, 

почався після X століття, тобто це не стосується часу життя Аль-Фарабі [116, 

с. 67]. М. Діноршоєв, на наш погляд, більш послідовно доводить перське 

походження Аль-Фарабі. По-перше, М. Діноршоєв спирається на висловлену 

інформацію таких знаменитих істориків, як Ібн Надим, Якуб Хамаві, Ібн Абі 

Усайба, Ібн Хаукал. По-друге, «яким би не було етнічне походження Фарабі, 

він як мислитель виріс на культурному ґрунті Саманідської держави – 

національної державності таджиків. Його філософія і соціологія була однією 
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з найважливіших теоретичних основ філософії Ібн Сіни і його вплив на 

таджицьку філософію триває століттями. Як безпосередньо, так і 

опосередковано (через своїх таджицьких послідовників), Фарабі справив 

великий вплив на формування філософської свідомості не одного покоління 

таджицьких філософів » [46; 63]. 

Фарабієзнавчий центр Казахстану, як за часів радянської епохи, так і 

після неї, вніс величезний вклад у вивчення, дослідження і поширення 

спадщини мислителя. Однак безсумнівним є той факт, що у формуванні 

світогляду Аль-Фарабі і його становленні як філософа вирішальну роль все ж 

зіграли культурно-наукові і духовні традиції таджицько-перського народу. 

Доказом цього може слугувати те, що його ідеї вплинули на подальший 

розвиток таджицької науково-філософської та релігійної думки і були 

підхоплені, осмислені, використані, доповнені і розвинені таджицько-

перськими філософами. Зокрема, з ім’ям Аль-Фарабі тісно пов’язане ім’я 

геніального Авіценни, який став безпосереднім наступником і 

продовжувачем Аль-Фарабі і перипатетизма взагалі. Ці моменти, на наш 

погляд, необхідно враховувати, відображати, а не замовчувати. Лише тоді 

оцінка, дана творчості Аль-Фарабі, буде вважатися об’єктивною [24]. 

Підводячи підсумок проведеного аналізу історичного періоду життя і 

діяльності Аль-Фарабі, можна зазначити, що формування Фарабі як філософа 

і вченого відбувалось у складних соціально-історичних, політичних і 

культурних умовах. Створення і поширення на територію Середньої Азії 

Арабського халіфату привело не тільки до об’єднання територій а й до 

об’єднання різних культур, узагальненню культурних і наукових досягнень 

різних народів, розповсюдженню ісламу, загостренню боротьби різних 

напрямків і концепцій. Розвиток міст і торгівлі сприяли розвитку ремесел, 

різних галузей науки, культури, літератури й освіти, зростанню впливу 

освічених кіл суспільства, висуненню з народу прогресивно і вільно 

мислячих людей – науковців, поетів, філософів. 
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1.2. Вплив давньогрецької філософії на становлення поглядів Аль-

Фарабі 

Якщо окреслити лінію культурної традиції, яку підтримував Аль-

Фарабі, то її схематичні контури будуть приблизно такі. Єгипет, Вавілон, 

Індія створюють передумову розвитку ремесел, науки, мистецтва. 

Стародавня Греція підхоплює естафету і створює чудову цивілізацію, що 

синтезує і продовжує культуру Сходу. Пізніше антична культура мігрує, як 

би повертаючись до своєї прабатьківщини, це епоха раннього середньовіччя. 

Знання граничного щастя і досконалості, яких може досягти людина, «кажуть 

в давнину було у халдеїв, що мешкали в Іраку, потім воно перейшло до 

сирійців, а потім – до арабів». Спадщина античності була примножена арабо-

мусульманською культурою, яка знаходить подальшого розвитку у період 

Відродження в Європі, як прогресивна магістраль світової культури [92, 

с. 93-94]. Величезний вплив на розвиток науки і філософії середньовічного 

Близького і Середнього Сходу надали різні філософські школи Стародавньої 

Греції, ідеї видатних грецьких мислителів: Платона, Сократа, Демокріта і, 

особливо, Арістотеля, книги якого були повністю переведені на арабську 

мову, неодноразово коментувалися, ставши потужним джерелом 

прогресивних природничо-наукових і філософських ідей [26]. 

Аль-Фарабі видатний представник східного арістотелізму, 

переплетеного з неоплатонізмом. У його трактатах ідеї грецької філософії 

отримали не тільки свої коментарі, а й розвиток. 

Його філософська діяльність багатогранна, він був ученим-

енциклопедистом. Виступав як коментатор творів Арістотеля, за що отримав 

прізвисько «другий учитель» (перший – сам Арістотель). Аль-Фарабі 

перебував під впливом філософії Платона і Арістотеля, проте це не означає, 

що він був тільки коментатором ідей і поглядів давньогрецької філософії [26]. 

У джерелах повідомляється про те, як Аль-Фарабі долучився до знань. 

Одного разу один з близьких людей віддав Аль-Фарабі на зберігання велику 
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кількість книг, серед яких було багато трактатів Арістотеля. Аль-Фарабі в 

години дозвілля почав гортати ці книги і настільки захопився ними, що кинув 

посаду каді. Цей випадок нібито зіграв вирішальну роль в його долі, він став 

великим ученим. 

Відомо, що Аль-Фарабі до приїзду в Багдад володів тюркською мовою і 

деякими іншими, але не знав арабської. Слід відзначити, що він багато часу 

приділяв вивченню мов і досяг значних результатів. Наприкінці життя він 

володів більш ніж семидесятью мовами. Живучи в Багдаді, Аль-Фарабі в 

короткий термін досконало опанував арабською мовою і почав займатися 

різними науками, перш за все логікою. 

Багдад був Меккою для інтелектуалів того часу. Саме тут працювала 

знаменита школа перекладачів у якій перекладали і тлумачили твори Платона, 

Арістотеля, Галена, Евкліда. Йшов паралельний процес опанування 

культурних досягнень Індії. Така робота стимулювала і самостійну творчу 

активність. Наставниками Аль-Фарабі в Багдаді виявилися Юханна Ібн 

Хайлан і знаменитий перекладач античних текстів на арабську мову Абу Бішр 

Матта. Про Юханну Ібн Хайлана, за повідомленням Усейбіа, Аль-Фарабі 

розповідав як про людину, яка була залучена до живої традиції передачі 

спадщини Арістотеля від вчителя до учнів через цілий ряд поколінь. Абу Бішр 

Матта був відомий не тільки в Багдаді, але і у всіх культурних центрах 

Арабського халіфату як великий коментатор логічної спадщини Арістотеля. 

Ряди його учнів поповнив Аль-Фарабі, який старанно записав зі слів Абу-Бішр 

Матта коментарі до праць Арістотеля з логіки. Вплив багдадського вчителя на 

Аль-Фарабі, за свідченнями сучасників, був дуже значним, бо Абу-Бішр Матта 

мав чудовий стиль, вишукану культуру коментування логічної спадщини 

Стагірита, він вдало уникав надскладних конструкцій, вміло поєднуючи 

глибину з простотою викладання. Всі ці достоїнства Абу-Бішр Матта були 

цілком засвоєні його гідним учнем [48; 72]. 
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Але, як кажуть середньовічні джерела учень досить швидко 

перевершив учителя. Слід зазначити одну обставину з років навчання Аль-

Фарабі в Багдаді: він отримав можливість ознайомитися з «Другою 

Аналітикою» Арістотеля, яку теологічно налаштовані несторіанці намагалися 

«прикрити», оскільки там розвивалися теоретично-пізнавальні погляди, які 

не залишали місця для релігійного свідоцтва [72]. 

Перебування Аль-Фарабі в Багдаді, як ми відзначали в попередньому 

розділі, не було довгим. У зв’язку з початком гонінь на вчених він був 

змушений переїхати в Харран. У Харрані він навчився деяким особливим 

прийомам логіки у мислителя християнина Юханни Ібн Хайлана, якими той 

прославився в мусульманському світі. Юханна Ібн Хайлан був придворним 

лікарем при правителі Харрана, а також священнослужителем східного 

християнського обряду [98]. Також є свідчення про те, що Аль-Фарабі певний 

час був у близьких відносинах з відомим вченим Харрана – Абу Бакром Ібн 

Сіроджем, в якого він вивчав астрономію і метод викладання філософських 

ідей [143]. У «Доіратул-Маоріф» також є повідомлення про те, що Фарабі 

навчався в Абу Бакра [49]. Повернувшись в Багдад, Аль-Фарабі заглибився у 

вивчення спадщини Арістотеля, він знаходить легкість сприйняття ідей і 

сукупність завдань і проблем, поставлених великим греком. Про 

трудомісткість опанування спадщини Арістотеля арабомовними мислителями 

говорить хоча б фраза, яка була написана Аль-Фарабі на копії 

арістотелівського трактату «Про душу»: «Я прочитав цей трактат двісті разів». 

Детальне коментування всіх праць античних авторів вимагало буквального 

значення і запам’ятовування тексту. Ясно, що в цій фразі міститься заклик до 

постійного, багаторазового повернення до одних і тих же джерел, і в цьому, 

мабуть, полягає один з найважливіших принципів навчання філософії того 

часу. Одного разу у Аль-Фарабі запитали: «Хто більше знає – ти чи 

Арістотель?» Він відповів: «Якби я жив в той період і зустрівся з ним і 

займався б у нього, то я міг би бути його найкращим учнем» [114]. 
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Про багатогранність філософської діяльності Аль-Фарабі свідчать і 

назви праць: «Міркування Другого вчителя Аль-Фарабі про значення слова 

«Інтелект», «Про те, що повинно передувати вивченню філософії», «Про 

спільні погляди двох філософів – Божественного Платона й Арістотеля», 

«Трактат про погляди мешканців доброчесного міста» тощо. 

Спираючись на погляди Платона й Арістотеля Аль-Фарабі прагнув 

осягнути конструкцію світу систематично. Початок виглядає цілком 

традиційно – це Аллах. Середина – ієрархія буття. Людина – індивід, який 

живе та існує в ньому. Кінець – досягнення справжнього щастя. Проблему 

виникнення світу Аль-Фарабі вирішує в дусі неоплатоників множенням 

буття, в результаті чого виникають земні стихії – люди, тварини, рослини 

тощо [52]. 

Велике значення Аль-Фарабі надавав з’ясуванню місця людини в 

пізнанні. Чуттєве пізнання здійснюється за допомогою сприйняття і уяви, але 

таке пізнання, згідно Аль-Фарабі не дозволяє осягнути сутності. Це можливо 

тільки за допомогою розуму, який існує в різних формах, як пасивний 

актуальний, набутий, діяльний [137, с. 242-250]. 

У соціально-етичній галузі він проявляє загострений інтерес до 

Платона – при переконанні, що Арістотель в цій галузі йде слідом за 

Платоном. Унікальним є факт написання Аль-Фарабі коментарів до 

«Законів» Платона, які до нього не привертали особливої уваги. Для 

розкриття ідейних витоків світогляду Аль-Фарабі спочатку потрібно 

зупинитися на короткій характеристиці вчень Платона і Арістотеля, потім 

подивитися, як Аль-Фарабі розумів зв’язок між тим і іншим мислителями. 

Опосередкування рецепції античної філософії Абу Насром Аль-Фарабі і 

найближчі культурно-історичні передумови його творчості дозволять певним 

чином уявити його творчість на тлі попередньої культури [12, с. 195]. 

Ставлення Аль-Фарабі до Платона і Арістотеля являє собою складну 

проблему. Безумовним є його схиляння перед Арістотелем і Платоном, 
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особливо першим. Воно доходить до того, що свої власні міркування Абу 

Насром Аль-Фарабі іноді принижуються, вважаються чимось другорядним, 

незначним [136, с. 152]. 

Необхідність спертися на авторитет, взята в якості свідомої установки, 

не могла не позначатися негативно на творчості. Але там, де Аль-Фарабі не 

знаходить «зачіпок» у древніх, там, де відсутній відповідний ідейний 

матеріал він розгортається на повну міру і будує свої дослідження широко, 

сміливо і вільно. 

«Наслідування Арістотеля має бути таким, щоб любов до нього ніколи 

не доходила до тієї міри, коли його вважають кращим за істину, не таким, 

коли він стає предметом ненависті, здатним викликати бажання його 

спростувати». Принципово важливо не те, що Аль-Фарабі схиляється перед 

Платоном і Арістотелем, а те, що саме йому «до душі» в їхніх поглядах, які 

треба розглядати як теоретичне джерело його власних поглядів. З цієї точки 

зору виступає неспроможним трактування вчення Аль-Фарабі як механічного 

синтезу платонізму та арістотелізму (або неоплатонізму і перипатетизму), бо 

є глибокий сенс у арабського прислів’я, згідно з яким люди набагато більше 

схожі на свій час, ніж на своїх батьків [29, с. 8]. 

У Аль-Фарабі є спеціальний трактат, де він ставить за мету з’ясувати 

ставлення Арістотеля до Платона. Пояснюючи причини і мету його 

написання, він говорить наступне: «Оскільки я спостерігав, як багато хто з 

наших сучасників сперечалися один з одним про виникнення світу або його 

одвічність і стверджували, що між обома видатними мудрецями, що 

очолюють філософські вчення, є якась розбіжність щодо Першого Творця в 

справах душі й інтелекту, відплати за діяння – будь то добрі або злі і з 

багатьох питань політики, етики та логіки, то я вирішив в цьому творі 

показати спільність поглядів цих філософів і пояснити сенс їх висловлювань, 

щоб виявити єдність їх переконань і усунути сумнів і зневіру з сердець тих, 

хто вивчає їхні книги» [48]. 
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Слово «ал-ітті-фак» (згода, одностайність, гармонія), що міститься в 

назві цього трактату, Ф. Дітеріці, –вірно, на нашу думку, зараховує на 

рахунок можливої необізнанності переписувача, вважаючи, що через це ним 

спотворюється задум автора. В рукописах, якими  користувався Ф. Дітеріці, 

замість цього слова використовується вираз «ал-джамбайна», яке більш 

точно вказує на спільність поглядів Платона і Арістотеля, оскільки Аль-

Фарабі наявну суперечність між їхніми поглядами пояснює тим, що вони 

стосувалися або різних сторін одного і того ж питання, або підходили до 

нього на різних рівнях і переслідували відмінні цілі. Істина одна, способи 

наближення до неї різноманітні, що часом сприймається гостро, як 

відсутність будь-якого зв’язку, абсолютної протилежності тих чи інших 

думок, які піддаються порівнянню [62; 137; 184]. 

Спільність поглядів Платона і Арістотеля він простежує за цілим 

циклом питань, вважаючи, що певні підстави або привід для пропозиції про 

існування між ними розбіжностей є. Він торкається відмінностей у способі 

їхнього життя, в методі дослідження і викладання, в розумінні витоків 

моральності, її формування і можливості зміни характеру, в трактуванні 

проблем теорії пізнання (діалектики відомого і невідомого). Він вважає 

невірним протиставляти Платона й Арістотеля з питань про те, чи створений 

світ Богом або існує від століття, з питання про цілі і форми, душу і інтелект. 

У них загальний ідеал – споглядальне життя мудреця. Філософ має правити 

державою. Платон до цього вважає за потрібне додати участь в управлінні, 

оскільки в цьому є необхідність. Без сумніву такий філософ повинен бути 

зайнятий своєю благородною справою – роздумом. Арістотель чисто 

теоретично іноді підкреслює перевагу діяльності в порівнянні зі 

спогляданням, але не витримує послідовно свою позицію. 

При Аль-Мансурі, Харун Ар-Рашиді й особливо при Аль-Мамуні набув 

великого розмаху рух з освоєння спадщини індіанців, іранців і древніх греків. 

Харун Ар-Рашид заснував у Багдаді наукову установу під назвою «Будинок 
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мудрості» для розробки проблем філософії і природознавства. Аль-Мамун 

розширив цю установу, забезпечивши її багатою бібліотекою, в якій 

досвідчені переписувачі займалися розширенням літературних фондів 

академії. Показовим для ставлення Аль-Мамуна до наукових пошуків є факт 

включення в договір про мир із візантійським імператором Михайлом III 

умови про постачання в Багдад копій наукових творів, що були в імперії. У 

перекладах античних праць велику роль грали сирійські вчені. Так, Хунайн 

Ібн Ісхак переклав твори Платона, Порфирія, грецьких коментаторів 

Арістотеля і багато творів Галена. Справа перекладу перетворилася в сімейну 

традицію видатних умів цього часу, кожен з яких проводив самостійні 

дослідження. Той же Хунайн Ібн Ісхак був видатним лікарем і написав 

численні трактати з медицини (факт початкового перекладу саме медичних 

трактатів цікаво зіставити з тією обставиною, що видатні мислителі та вчені 

цього часу, як правило, були одночасно і лікарями) [50]. 

Перекладач Сабіт Ібн Куррі написав багато праць з різних розділів 

математики, ґрунтуючись на працях Евкліда і Архімеда. 

Зіткнення з іншими культурами і віруваннями сприяло формуванню 

філософії, як діяльності, що стимулює функціонування культурних 

цінностей, оскільки, за висловом А. Швейцера, «для суспільства, як і для 

індивіда, життя без світогляду є патологічне порушення зовнішнього почуття 

орієнтування». Необхідність обґрунтування догм Корану розколола 

богословів (мутакаллимів) на ортодоксів – ашаритів і на мутазилітів, які 

стояли за вільне тлумачення релігійних догм. До другого напрямку 

примикали філософи [156, с. 53-55]. З точки зору ортодоксів, терміни 

«філософ», «послідовник Арістотеля» і «єретик», «безбожник» були 

абсолютно тотожні. До виникнення антагонізму між ашарітами і власне 

«філософами» всередині самого ісламу виникали серйозні розбіжності з 

принципових питань, в тому числі з питання про передвизначення. 
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Оціночні кваліфікації («що краще за природою») та ієрархічність 

сходять до «Тимею» Платона і арістотелівських поглядів на побудову світу. 

На їх основі складається і зміцнюється геоцентрична картина світу: в центрі 

– нерухома Земля, навколо неї обертається вісім сфер. Спираючись на 

Птолемея, Аль-Фарабі додає дев’яту, беззіркову сферу, яку він поміщає вище 

сфери нерухомих зірок. В Арістотеля немає повної ясності в питанні про те, 

як ставиться першодвигун до вічно рухомим сфер. Іноді він допускає 

наявність нерухомих двигунів у самих сфер. Це узгоджується з уявленням 

про наявність у небесних тіл своєї душі [4; 41]. 

Складну і заплутану арістотелівську картину руху сфер Аль-Фарабі 

значно спрощує, скорочуючи кількість розумів і чітко визначаючи 

субординацію розуму і душі кожного рівня. Душі здійснюють безпосередній 

вплив, так би мовити, являючи робочий механізм приведення відповідної 

сфери до руху, а розуми – енергетичні джерела звідки душі черпають свою 

силу. На відміну від Арістотеля тут видно автономію кожного розуму щодо 

своєї сфери. Збудником руху є прагнення, любов душі до розуму, причому 

нижче тягнеться до вищого, але ні в якому разі не навпаки. Бог вище своїх 

творінь і тому не може мати до них любові. 

Сили, що панують над світом, нагадують чимось богів давньогрецької 

міфології, від яких цілком не відмовилися ні Платон, ні Арістотель. Тим 

самим вкладається елемент політеїзму, несумісний з догматикою ісламу [41]. 

Арістотелівське вчення про можливість і дійсність було для Аль-

Фарабі передумовою тези про без початковість світу, оскільки будь-який акт 

виникнення передбачає (в часі) існування можливості. 

«Не цілком чітко усвідомлювалося, – пише В. В. Бартольді, – 

розходження між вченням Платона (з його подальшим розвитком в 

неоплатонізмі) й Арістотеля; так, Арістотелю була приписана «Теологія», в 

якій у дійсності було відтворено вчення Платона...» [22, с. 125]. 
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Спадщина Аль-Фарабі, в якій так чи інакше відображена спадщина 

грецьких мислителів, надзвичайно велика і різноманітна. Вона включає всі 

відомі на той час галузі знання: етику, політику, психологію, 

природознавство, музику. Але на першому місці у нього стояла філософія і 

особливо логіка. Його праці з логіки створили йому широку популярність у 

всіх країнах Близького Сходу. 

Загальна кількість робіт філософа коливається між 80 і 130 роботами з 

історії природничих наук і філософії, з яких відомі поки що лише деякі. Є 

трактати, що складаються з двох-трьох сторінок, але є і багатотомні. Він 

прокоментував «Категорії», «Герменевтику», першу і другу «Аналітики», 

«Топіку», «Софістику», «Риторику» і «Поетику». Йому належить також 

коментар до «Ісагоги» («Вступ до філософії) неоплатоніка Порфирія. Всі ці 

роботи свідчать про те, що Аль-Фарабі приділяє увагу енциклопедичній 

спадщині Арістотеля, а не ідеалізму Платона і неоплатоніків [4; 185; 186]. 

Але діяльність Аль-Фарабі не обмежувалася одним коментуванням 

античних авторів. Він створив велику кількість оригінальних робіт. 

Найбільшою популярністю користувалася його «Перлина премудрості» – 

невеликий трактат, що викладає в стислій формі всю сутність його вчення. 

Величезний інтерес являє також трактат «Погляди жителів доброчесного 

міста», що склався не без впливу роботи Платона про державу. У ньому 

автор намагається дати відповідь на ряд найважливіших питань: про 

походження держави, про причини соціальної нерівності і т.п. Йому 

належать також трактати: «Субстанція», «Час», «Вакуум», «Про єдність 

Платона і Арістотеля». У творах «Проти Галена» і «Проти Іона 

Пелопонеського» він критикував Галена і Іона і відстоював Арістотеля. 

Аль-Фарабі написав також роботу «Рух небесної сфери» і ряд трактатів 

по психології: «Про душу», «Про силу душі», «Про множинне і єдине», 

«Розум і поняття»; частина цих творів була переведена на латинську мову і 
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поширювалася аж до XVII ст. Аль-Фарабі склав і кілька музичних творів, які 

користувалися популярністю на Близькому Сході [12; 137; 174]. 

Для аналізу філософських поглядів Аль-Фарабі величезне значення має 

розгляд його класифікації наук, вельми близький до поглядів античних 

авторів. «Я стверджую, – пише він, – що найпершою з усіх наук є наука про 

мову, яка дає імена речам, тобто субстанції і акциденції». Друга наука, яку 

він виділяє, є граматика, третя – логіка, четверта – поетика. Далі Аль-Фарабі 

перераховує освітні науки – науку про числа, геометрію, науку споглядання, 

астрологію, науку про вагомість тощо. 

Детальніше ця класифікація буде охарактеризована в другому розділі 

дисертації, тут же відзначимо, що класифікація наук, запропонована Аль-

Фарабі, аналогічна класифікації, розробленій Арістотелем. Відзначаючи 

матеріалістичний підхід Арістотеля до класифікації наук, водночас 

дослідники вказують і те, що Арістотель «не дотримується послідовно цієї 

точки зору». Аль-Фарабі також не витримує послідовності точки зору, 

причому більшою мірою, ніж Арістотель. 

Строго дотримуючись арістотелевської класифікації наук, Аль-Фарабі 

в силу історичних обставин включає в число наук мусульманське право і 

богослов’я. Пояснюється це тим, що серед філософських проблем, навколо 

яких розгорнулася гостра ідейна боротьба, була проблема одиничного і 

загального, яка в грецьких школах в основному вирішувалася на прикладах 

природних наук, а в країнах Близького і Середнього Сходу – стосовно до 

ісламської релігії [187]. 

Філософи тоді запекло сперечалися про природу Аллаха, його рисах та 

його ставлення до буття. Яку позицію у цьому питанні зайняв Аль-Фарабі? 

Як у ній відбився вплив давньогрецької філософії? 

Все реально існуюче Аль-Фарабі ділив на два види. «Суще, говоримо 

ми, – писав він, – буває двох видів. До одного виду належать речі, з сутності 

яких не випливає з необхідністю їх існування. Речі цього виду називаються 
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«можливо сущими». До іншого виду належать речі, з сутності яких завжди і 

необхідно випливає їх існування. Речі цього виду називаються «необхідно 

сущими». 

Що ж таке можливо суще? Це те, відповідає Аль-Фарабі, для існування 

чого незаперечно повинна бути причина і що, якщо буде існувати, то стане 

обов’язково існуючим за допомогою іншого. Так, світло існує в дійсності 

тільки в тому випадку, якщо є сонце. Воно існує в можливості до того, як є 

сонце, але за своєю природою воно не є необхідно існуючим. Якщо ж є 

сонце, то світло обов’язково існує. Це можливо існуюче доводить наявність 

першопричини, так як можливі речі неодмінно приходять до обов’язкового, 

тобто до першого існуючого. Отже, мета можливих речей, як би вона не була 

далека, потребує того, хто дасть їй існування, бо речі не можуть самі собі 

дати існування, для них неодмінно має бути щось обов’язково існуюче, яке 

дасть їм існування. 

Що ж Аль-Фарабі розумів під обов’язково існуючим? 

Під обов’язково існуючим Аль-Фарабі розумів Аллаха, якого він 

називав абсолютним буттям, тобто буттям без причини, «вільним від всіх 

видів вад», найдостойнішим і самим стародавнім буттям, вільним від якої б 

то не було матерії і форми. Буття Аллаха – просте, воно не є синтезом. Аллах 

один, у нього немає компаньйона. Якби він був не один, то інші або були б 

подібні до нього досконалим буттям, але це неможливо, або ж в чомусь 

відрізнялися би від нього. При цьому те, чим кожен з них відрізнявся би від 

іншого, становило частину їхнього буття, а то, що у них було би загальним, – 

іншу частину. Тоді сталося би з’єднання частин (синтез), а це також 

неможливо. А оскільки Аллах є простим, то не можна визначити (обмежити) 

його, оскільки визначення – синтез. Аллах, по Аль-Фарабі, далекий від 

створеного ним світу. А це як раз те, що було предметом запеклих суперечок 

в середньовічній філософії народів Близького і Середнього Сходу. Аль-
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Фарабі запозичив у Арістотеля його думку про те, що бог не знає подробиць 

буття, що лежать поза його суттю [134; 177]. 

Таким чином, вирішивши основне питання філософії в чисто 

ідеалістичному, теологічному дусі, Аль-Фарабі потім забезпечив своє 

рішення застереженнями і тлумаченнями, які внесли суттєві корективи в 

початкове рішення і стали відходом від ідеалістичного рішення і свідчили 

про матеріалістичні тенденції крізь товщу теологічних нашарувань. 

Всю систему буття Аль-Фарабі будує у відповідності з теорією, 

запозиченою ним у філософів древньої Греції. Буття – поєднання кулястих 

небосхилів, ув’язаних один в інший, найдальший з яких являє собою зірки. 

Кожен з решти небосхилів містить в собі одну з планет. Всіх небосхилів вісім 

із Землею в центрі. Аль-Фарабі додав до цієї системи дев’ятий небосхил, 

який він розташував за небосхилом нерухомих зірок і назвав його першим 

небосхилом. 

Арістотель вважав, що причиною руху небосхилів є Бог. Кожен 

небосхил має розум, а кожна рухлива планета – розумну душу. 

Аль-Фарабі вважав, що у кожного з небосхилів є душа, яка змушує їх 

рухатися. Свої сили ці душі черпають в розумі небосхилу так само, як всі 

розуми черпають свої сили від першого збудника руху. Є ще, казав він, 

десятий, дієвий розум, який не грає будь-якої ролі в русі небосхилів і зірок, 

так як дієвий розум має на увазі світ, що знаходиться під орбітою місяця, 

тобто світ буття і розкладання. Цей розум і є «причиною існування земних 

душ, з одного боку, і причиною існування чотирьох основних елементів 

(тобто води, повітря, вогню і землі) за допомогою небосхилів – з іншого». 

Від руху небосхилів і зіткнення одних з них з іншими відбуваються чотири 

елементи, які змішуються в різних співвідношеннях і з різними за характером 

рухами і в результаті створюються тіла. Тіла, що походять від чотирьох 

елементів, мають силу – тепло і холод, які дають їм здатність до дії, а також 

силу – вогкість і сухість, яка дає їм здатність до сприйняття дії. 
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Уявлення про людину, її душі, Бога і т.п. показують непослідовність 

підходу Аль-Фарабі до вирішення основних філософських проблем. 

Безперечно, він не був, та й не міг бути в умовах свого часу, послідовним 

матеріалістом. В його уявленнях Аллах – причина існування світу, який в 

подальшому розвивається незалежно від Бога, і Бог далекий від світу. Матерія 

є основною формою, вона вічна від створення Аллахом і незалежна в своїх 

змінах. Вона – постійна основа всього сущого, незважаючи на зміни форми. 

Всі тіла по Аль-Фарабі складаються з первинної матеріальної форми. 

Основою форми є матерія, яка і створена для того, щоб нести форму. Матерія 

вічна і залежна в своїх змінах і розвитку від першопричини. Тут Аль-Фарабі 

слідував теорії Арістотеля про вічність світу. Але щоб не вийти за межі 

догми ісламу він намагався поєднати арістотелівську теорію про вічність 

світу з вченням релігії про створення світу [69]. 

У своїй філософській концепції Аль-Фарабі виходив з пантеїстичного 

погляду на світ. Світ – еманація божества, в якій у необхідній послідовності 

через ряд ступенів з’являються форма і матерія. Аль-Фарабі допускає Бога 

лише як першопричину світобудови, підкреслюючи, що природа самостійна, 

а її процеси за своїм характером природні (без згадки про Бога в ту епоху не 

міг з’явитися жоден філософський твір). Матерія, говорив він, залишається 

постійною основою незважаючи на зміну форми. 

Таким чином, вже вихідні принципи філософії Аль-Фарабі були 

спрямовані проти схоластів ісламу, які в поясненні явищ природи не йшли 

далі догматичного посилання на мудрість і всемогутність Бога. 

Світ, за Аль-Фарабі, складається з матеріальних тіл. Природними 

тілами він називав вогонь, повітря, воду, землю і однорідні з ними пар, 

полум’я тощо; камені і однорідні з ними речі; рослини, тварин, які позбавлені 

розуму, і розумних тварин. 

Різні поєднання першоелементів, згідно Аль-Фарабі, утворюють 

всесвіт. «Таким чином, – пише він, – дії небесних тіл поєднуються з впливом 
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один на одного цих утворень і внаслідок такої комбінації виникає безліч 

інших сумішей і з’єднань, причому в кожному виді цих сумішей виявляється 

величезна кількість всіляких індивідуальних речей. Такі причини існування 

природних речовин, які перебувають під небесними сферами». 

Всі явища природи Аль-Фарабі намагається пояснити виходячи з 

природних закономірностей. «Усі небесні тіла, – пише він, – мають загальну 

природу, завдяки якій вони саме і прийшли в рух». 

Вчений критикує астрологів, які причини всіх земних подій шукають в 

переміщеннях небесних тіл. Помилковим він вважав твердження, ніби одні 

зірки приносять щастя, а інші – нещастя. Природа небес однакова всюди. 

Достовірні знання дають, на його думку, лише астрономія і математика, а 

розповіді про загробне життя – порожні байки. У коментарі до «Етики» 

Арістотеля Аль-Фарабі писав, що вище благо знаходиться лише в нашому 

світі, і тільки божевільні вважають, що воно знаходиться поза земним світом. 

Не випадково, що ісламські схоласти переслідували Аль-Фарабі за його 

прогресивні ідеї. 

У своїх міркуваннях про душу Аль-Фарабі з’єднує прямо протилежні 

переконання, віддаючи перевагу то ідеалістичній, то матеріалістичній точці 

зору, то науковому, то релігійному вирішенню питань. Небо і світ, за Аль-

Фарабі, мають різні душі. Свою душу має кожна із зірок. Свої душі 

притаманні тварині, рослині і людині. 

Обумовлюючи виникнення і розвиток душі діяльністю матерії, Аль-

Фарабі стає на матеріалістичну позицію. Він різко виступає проти вчення 

Платона про душу, вважаючи, що Платон помиляється, коли оголошує душу 

первинною та попередньою тілу. Проти платонівського вчення він висуває ті 

ж аргументи, що й мислителі стародавньої Стої – Зенон, Хрізіпп, які, як 

відомо, вважали, що душа не передує тілу і не витає до народження десь в 

потойбічному світі, а народжується одночасно з тілом. При цьому Аль-
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Фарабі вважає, що душа не може мати два тіла або переселятися з одного тіла 

в інше [133]. 

Визначальним положенням вчення Аль-Фарабі про душу є питання про 

долю душі після смерті. Це питання було найбільш гострим в середньовічну 

епоху, навколо нього йшли запеклі суперечки. Лавіруючи між філософським 

підходом до цього питання і догматичними настановами ісламу про рай і 

пекло, Аль-Фарабі коливався між ідеалізмом і матеріалістичною позицією. 

Згідно Аль-Фарабі, душа не передує тілу, а виникає і гине одночасно з 

ним. Не менш важливою частиною вчення Аль-Фарабі є його твердження про 

взаємозалежність душі від рівня розвитку матерії. Згідно Аль-Фарабі тільки 

людині властива розумна душа. Людина володіє визначальними якостями, 

загальними з тваринами, оскільки у неї є душа, а від неї походять сили, які 

вчиняють дії за допомогою тілесних апаратів. Але у людини, роз’яснює 

Фарабі, є і щось більше, що діє не за допомогою тілесного апарату, це – сила 

розуму. 

Слідом за Арістотелем Аль-Фарабі вважає, що розумна сила включає в 

себе дві частини: теоретичну, за допомогою якої людина може опанувати 

знанням, і практичну, за допомогою якої людина опановує ремеслами і 

професіями. 

Таким чином, основною функцією розумної душі людини, є, за Аль-

Фарабі, пізнання світу. Однак розум людини лише на основі показань органів 

чуття осягає природу речей, і тим самим заповнює свій зміст. Це свідчить про 

те, що Аль-Фарабі взяв у Арістотеля його теорію, згідно з якою, пізнання 

приходить через органи чуття. Вчений заперечував, що пізнання спочиває на 

спогадах, як це стверджував Платон, бо Фарабі не вірив в існування душі до 

існування тіла. Знання до людини, говорив він, приходять від органів чуття. 

Він осягає їх в цілому, відчуваючи їх зокрема. Органи чуття – ті шляхи, за 

допомогою яких людська душа користується знаннями. Іншого шляху для 
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отримання знань, окрім чуття, іншого досвіду у людини немає, стверджує 

вчений. 

Людина у всіх своїх діяннях, вчив Аль-Фарабі, керується повелінням 

розуму і творчої, активної діяльності. Ось чому він не визнає ні раю, ні пекла. 

Аль-Фарабі смутно здогадувався, що без відокремлення віри від знання 

неможливий людський прогрес. Одне це говорить про те, що він стояв 

набагато вище своїх сучасників, передбачаючи значення наукових знань і 

філософії у формуванні людини. 

Як і інші стародавні філософи, Фарабі вважав, що філософія – єдина 

наука, що охоплює всі сторони людських знань. Тому в його книгах з етики 

і політики зустрічаються цілі розділи з логіки, психології, метафізики і 

фізики. Але при цьому ясно видно, що політичне вчення займає панівне 

положення [62]. 

Аль-Фарабі написав багато творів з етики, але більшість з них 

втрачено. На відміну від теологів Фарабі стверджував, що тільки людський 

розум вирішує, що добре і що погано. Вчений часто говорить про 

передбачення як про одну з важливих здібностей людського розуму. 

Головною метою етики Аль-Фарабі вважав з’ясування шляхів 

досягнення щастя, в тому сенсі як це розумів Платон в «Республіці». У 

«Трактаті про надання шляхів, що ведуть до щастя» він пише, що щастя – 

кінцева мета бажань людини. Все, до чого прагне людина, це – добро і 

гранична досконалість [137]. 

В людських діяннях, роз’яснює Аль-Фарабі, є те, що, заслуговує 

докори і похвали, і те, що не заслуговує ні похвали, ні докори. Що стосується 

щастя, то досягти його можна, здійснюючи добрі, похвальні дії. Людина 

вільна в здійсненні добра. Це потенційна відмінна якість, яка може 

перетворитися в здатність. 

Похвальні вдачі і вдачі, гідні осуду, формуються, вчить Аль-Фарабі, на 

практиці. У людини може і не бути похвальних вдач, але вона в змозі 
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придбати їх за допомогою звички. Добре діяння – середня дія, так як 

надмірність шкодить як душі, так і тілу. 

В основі різноманіття всього існуючого лежать, на думку Фарабі, числа 

і розміри, які вивчає наука, що охоплює категорію чисел і розмірів. До неї 

примикають науки споглядання, науки про небесні тіла, про музику, про 

вміння пристосуватися. 

Оскільки людина, за Аль-Фарабі, не може досягти всієї досконалості 

самостійно, без допомоги багатьох людей, то вона потребує сусідства з 

іншими людьми і поєднання з ними. 

Аль-Фарабі називає людину гуманною і суспільною твариною. Всі 

проблеми, пов’язані з життям людини, вивчає наука про гуманізм або 

громадянська наука. 

Інтелектуальними перевагами Аль-Фарабі називав такі, які дають 

можливість досліджувати те, що є найкориснішим у благородній меті. 

Інтелектуальні цивільні гідності найбільш близькі до того, «щоб бути 

здатними визначити основні закони». Інтелектуальні переваги невіддільні від 

теоретичних переваг. Етичні погляди Аль-Фарабі тісно пов’язані з його 

філософським і політичним вченням. Навчання і виховання можуть бути 

доведені до кінця тільки вчителем і вихователем, якщо вчитель і вихователь є 

главою міста або тим, кого обрав глава для цієї мети. Творча діяльність 

людини, керована активним розумом, є, за Аль-Фарабі, умовою прогресу в 

області етики і політики [12]. 

Поширення людського блага, згідно Аль-Фарабі, залежить головним 

чином від наявності доброчесної держави. В такій державі дії людини не 

обмежуються рамками ісламських приписів і догм. Тут шанується творча 

активність і наукові пізнання, «володіння прозорливістю і здогадливістю, що 

дозволяють пізнавати в будь-який час як існуючий стан речей, так і майбутні 

події». Однак, за словами Аль-Фарабі, людина не може досягти всього, що 

потрібно для пізнання і самовдосконалення. Вона повинна спілкуватися з 
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іншими людьми, оскільки людина, згідно Аль-Фарабі, істота суспільна, що 

потребує спілкування і взаємодії з іншими людьми. Так, Аль-Фарабі в епоху 

середньовіччя відродив цінну думку Арістотеля про людину як про істоту 

громадському [13]. 

Будь-яке добро досягається в реальності за бажанням і вільним 

вибором. Об’єднуючи свої інтереси і бажання, люди створюють доброчесні 

держави. 

Говорячи про доброчесну державу, Аль-Фарабі так само, як і Платон, 

уподібнює останнє людському тілу, в якому кожному органу притаманні свої 

специфічні функції, при виконанні яких вони керуються єдиним центром. 

З виникненням доброчесної держави виникає не тільки моральна, а й 

майнова нерівність людей. 

Аль-Фарабі не тільки бачив нерівність між людьми в суспільстві, а й 

критикував її. Проте він вважав, що за допомогою освіченого керівника всі 

люди в доброчесній державі, незалежно від їх соціального стану, зможуть 

знайти своє щастя, оскільки ця держава буде управлятися людьми, 

схильними до мислення і пізнання [13]. 

Теорія доброчесної держави і освіченого правителя мала ідеалістичну 

основу, але тим не менш історично вона була кроком вперед в соціологічній і 

етичній думці епохи раннього середньовіччя. Обстоювані Аль-Фарабі освітні 

ідеї були підпорядковані, головним чином, розвитку наукових і філософських 

знань, за допомогою яких, як він вважав, суспільство стане доброчесним. 

Говорячи про недоброчесні держави, Аль-Фарабі, вперше в епоху 

середньовіччя, показав соціальні протиріччя Аббасидського халіфату і 

намагався теоретично пояснити їх. 

Аль-Фарабі вірив, що зло врешті-решт буде знищено і на Землі 

переможуть добрі начала. Його соціальні ідеї глибоко прогресивні і гуманні. 
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В епоху феодального гноблення і воєн Аль-Фарабі сміливо висував 

ідеал суспільства без насильства і поневолення, ідеал миролюбних і дружніх 

відносин між усіма народами землі. 

Будучи просвітителем, Аль-Фарабі не зумів, правда, знайти вірного 

шляху досягнення свого соціального ідеалу. Але вже саме проголошення 

нового соціального ідеалу в епоху ісламської реакції було справою 

надзвичайно сміливою і прогресивною. Тому його ідеї мали великий вплив 

на розвиток філософської думки народів Сходу, зокрема, на формування 

світогляду Ібн-Сіни, Ібн-Баджжа, Ібн-Рушда, Нізамі та Ібн-Халдуна [62; 133]. 

Завершуючи цей розгляд слід відзначити, що філософія античних 

мислителів плідно вплинула на розвиток наукової і філософської думки в 

країнах Арабського халіфату. Багато філософів того часу були зацікавлені 

природничими науками, логікою, медициною, тому було зроблено велику 

кількість перекладів творів Платона, Арістотеля, Галена, Сократа та ін. 

арабською мовою. Отже, становлення поглядів Аль-Фарабі проходило не на 

пустому місці, їх основою багато в чому були думки давньогрецьких 

філософів. 

У науковій історіографії Аль-Фарабі визнаний видатним 

представником східного аристотелізму, який переплітався з неоплатонізмом. 

Підтвердженням цього є найповніший переклад ним на арабську мову книг 

Арістотеля і Платона, та їх детальний аналіз. Однак, його трактати 

відображали не тільки зміст аналізованих творів, але й містили власні думки, 

ідеї і погляди на такі поняття, як душа, розум, матерія, проблеми етики 

(добро, зло, досконала людина), устрій ідеального міста (держави), процес 

пізнання, виховання та ін. 

Таким чином, є всі підстави вважати, що саме давньогрецька філософія 

стала провідним фактором у формуванні і становленні філософсько-

педагогічних поглядів Аль-Фарабі. 
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Висновки до першого розділу 

Неможливо усвідомити глибину поглядів мислителя, розглядаючи їх 

відірвано від реальних процесів, традицій, соціальних і духовних умов тієї 

епохи, в яку він жив. Поставлена в роботі мета, – охарактеризувати зміст 

філософсько-педагогічних поглядів Аль-Фарабі і розкрити їх історичну 

значущість для педагогіки, – вимагала, перш за все, аналізу соціокультурних 

і ідейних передумов становлення світогляду вченого. 

Підводячи підсумки вказаного аналізу, можна зробити наступні 

висновки. 

1. Досліджуваний період (IX-X століття) характеризується двома 

головними подіями. Першою з них є завоювання Середньої Азії арабськими 

феодалами і включення її до складу наймогутнішої держави – Арабського 

халіфату, що мало як негативні, так і позитивні наслідки. До негативних слід 

віднести загибель понад тисячі людей, руйнування міст, історичних 

пам’яток, занепад господарства і культури. До позитивних – відкриття нових 

ринків, розвиток торгівлі не тільки з Китаєм, Індією та Іраном, а й з Іраком, 

Сирією, Єгиптом, що сприяло піднесенню господарського життя. Для 

розвитку науково-філософських ідей велике значення мало посилення 

культурних зв’язків, залучення до культурних традицій різних народів, їх 

взаємозбагачення та вплив один на одного. 

Другою головною подією можна назвати перемогу і затвердження у 

Середній Азії ісламу, як провідного релігійного вчення. Наслідком цього 

стало виникнення, розвиток і подальше загострення межрелігійної боротьби 

ортодоксального сунітського ісламу з іншими віровченнями, які існували на 

той час на цій території: християнство, іудаїзм, індійські релігійно-

філософські вчення, та інші. Це викликало до життя багато різних 

філософсько-релігійних напрямків, привело до поступового відокремлення 

філософії від релігії і її самостійного розвитку. 
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2. Середня Азія у IX-X століттях переживала своє перетворення на 

центр розвитку точних наук, духовної культури і мистецтва. Всі головні 

міста, які відвідав і в яких жив Аль-Фарабі зазнали в розглянутий період 

значного розвитку. Вони були зосередженням досягнень містобудування, 

архітектури, прикладного мистецтва, літератури, природничих наук і 

медицини. Синтез ідей і традицій різних культур і цивілізацій – грецької, 

арабської, іранської, індійської, тюркської позитивно позначився на розвитку 

освіти, що проявилося у відкритті в містах великої кількості навчальних 

закладів, де поряд з ісламом викладалися природничо-наукові предмети, 

будуванні бібліотек і наповненні їх величезною кількістю книг із різних 

галузей знання. 

3. Потужним джерелом прогресивних природничо-наукових і 

філософських поглядів Аль-Фарабі, як і інших багатьох вчених Близького і 

Середнього Сходу, стали філософські школи Стародавньої Греції. 

Аль-Фарабі був видатним коментатором, послідовником, критиком 

ідей і поглядів давньогрецької філософії. Саме йому вдалося не дивлячись на 

трудомісткість засвоєння філософських ідей грецьких мислителів, 

розраховуючи на особистість сприйняття проблем поставлених ними, зуміти 

зрозуміло донести їх до читача у своїх творах, за що вчений справедливо був 

названий ім’ям «Другий учитель». 

Особливу прихильність Аль-Фарабі відчував перед Платоном і 

Арістотелем, знаходячи в їх ідеях і поглядах джерело для своїх власних 

суджень. Він детально проаналізував міркування Платона й Арістотеля з 

основних філософських проблем, показав спільність їх поглядів і одночасно, 

не протиставляючи один одному, довів різницю в наукових підходах. 

Характеризуючи вчення цих грецьких мислителів Аль-Фарабі формував 

власні світоглядні позиції з проблем душі, етики, логіки, політики, 

виникнення і будови світу та інших. Його філософські погляди спиралися на 
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класифікацію наук, створену ним під впливом Арістотеля і багато в чому 

аганалогічну, але при цьому більш змістовну і логічно вибудувану. 

Як і грецькі філософи, Аль-Фарабі вважав, що філософія – єдина наука, 

яка охоплює всі сторони людських знань, стверджуючи при цьому, що 

людина у всіх своїх діяннях керується повелінням розуму і творчої, активної 

діяльності. Багато своїх педагогічних і психологічних суджень він будував на 

основі вчень грецьких мислителів, зокрема Арістотеля, або повністю 

приймаючи і розвиваючи їх, або критикуючи і відкидаючи. У науці про 

людину він стояв набагато вище своїх сучасників, передбачаючи значення 

наукових знань у формуванні розвинутої людини. 

Основні результати дослідження за першим розділом дисертації 

представлено в працях автора [74, 76]. 
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РОЗДІЛ 2 

РОЗРОБКА ОСВІТНІХ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ 

У РОБОТАХ АЛЬ-ФАРАБІ 

 

2.1. Розробка Аль-Фарабі змісту природничо-наукової освіти 

(математика, хімія, фізика, медицина) 

У працях Аль-Фарабі немає різкого поділу філософії та інших наук. В 

даному питанні йому властиве таке ставлення до системи знань, яке склалося 

в його епоху. 

Для аналізу філософських поглядів Аль-Фарабі величезне значення має 

розгляд його класифікації наук. «Я стверджую, – пише він, – що найпершою 

з усіх наук є наука про мову, яка дає імена речам, тобто субстанції і 

акціденції. 

Друга наука – граматика: вона вчить, як упорядковувати імена, дані 

речам, як складати мови і вислови, що позначають розташування субстанції і 

акціденції і що випливає з цього слідства. 

Третя наука – логіка; вона вчить, як розташовувати розповідні речення, 

згідно логічним фігурам, для отримання з них висновків, завдяки яким ми 

пізнаємо непізнане і судимо про те, що істинно і що помилково. Четверта 

наука – поетика». 

Далі Аль-Фарабі перераховує освітні науки: 

а) наука про числа (теоретична і практична), б) геометрія, в) наука 

споглядання, г) астрологія, д) наука про вагу. 

П’ята наука – фізика – наука про фізичні тіла і явища (фізичні тіла – 

небо, земля і те, що між ними, рослини, тварини); в ній вісім частин, в яких 

досліджуються природна гармонія, небо і земля, буття і розкладання, 

мінерали, рослини, тварини і душа. 

Шоста наука – метафізика, що складається з 3-х частин: а) дослідження 

реального світу і того, що відбувається з реальними речами; б) дослідження 
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принципів доказів у приватних теоретичних науках; в) дослідження реально 

існуючих предметів, які не є тілами і не вміщені в тілах. 

Сьома наука – громадянська наука, що досліджує різні види вчинків і 

характер бажань людини і визначає цілі, заради яких відбуваються дії і 

використовуються звичаї. Ця наука складається з двох частин: а) визначення 

щастя і б) визначення властивостей характеру, способу життя і поведінки. 

Восьма наука – мусульманське право і дев’ята – богослов’я [39; 43]. 

Слід зазначити, що до цих пір «Слово про класифікацію наук» 

розглядалося односторонньо як суто філософський твір, що зачіпає окремі 

аспекти методологічних питань класифікації наук. Насправді ж визначення 

предмета кожної галузі знання в ньому органічно переплітається з 

супроводжуючим його стислим, зрозумілим і лаконічним викладом самого 

змісту даної науки. Тому більшу рацію мають ті, хто вважав цю працю 

своєрідною енциклопедією науки Середньовіччя. 

Зазначена класифікація наук лягла в подальшому в основу класифікації 

наук Ібн Сіни, Роджера Бекона та ін. В класифікації Р. Бекона математика і 

природознавство займають значну питому вагу. У цьому чимала заслуга його 

східних вчителів, зокрема Аль-Фарабі. Р. Бекон був добре знайомий зі 

змістом «Слова про класифікацію наук»; захоплюючись цим трактатом в 

своїй «Середній книзі», він ставить ім’я Аль-Фарабі в один ряд з іменами 

Евкліда і Птолемея [10; 33; 65; 122]. 

Являють великий інтерес і вимагають глибокого вивчення математичні 

ідей Аль-Фарабі. Сприятливі історичні умови забезпечили можливість 

швидкого засвоєння у країнах халіфату як елементів грецької та 

елліністичної математичної культури, так і східних традицій – вавилонських, 

іранських, індійських. Це дозволило математикам мусульманського 

середньовіччя розв’язувати широкий комплекс практичних завдань (в першу 

чергу астрономічних). Причому «розв’язувати» на рівні найвищого історично 

можливого теоретичного пізнання. Можна говорити, що математика 



62 

 

середньовічного мусульманського Сходу – збірка різноманітних 

розрахункових алгоритмів, але це анітрохи не применшує її досягнень. 

Серед найважливіших теоретичних досягнень математики 

середньовічного мусульманського Сходу треба відзначити трактування 

ірраціональних величин як чисел [10, с. 282]. 

До значних досягнень математики середньовічного мусульманського 

Сходу можна віднести також створення плоскої та сферичної тригонометрії 

як самостійної науки, знаходження алгоритму для добування кореня з будь-

яким натуральним показником, рішення так званого трансцендентного 

рівняння Кеплера методом ітерації, дослідження прискореного руху і 

поведінки величини в околицях екстремуму. 

Найвищою вершиною математики мусульманського середньовіччя 

було створення алгебри чисельних рівнянь, яка послужила причиною для 

розвитку аналітичної геометрії Декарта-Фермі і обчислення нескінченно 

малих Ньютона-Лейбніца. 

Виходячи з конкретного розуміння історизму треба визнати, що 

тенденція математиків середньовічного мусульманського Сходу до 

алгоритмізації і тим самим до формалізації математичного знання була 

одним з найвищих теоретичних рівнів наукового пізнання середньовіччя. 

Великий знавець історії математики А. П. Юшкевич виділяє три етапи 

в розвитку математики на арабо-мусульманському Сході, які непомітно 

переходять один в інший: «Спочатку, природно, переважало засвоєння 

культурної спадщини, як грецької, так і східної, причому деякий час грецькі 

елементи, здавалося, брали верх. Насправді поряд зі створенням величезної 

перекладацької літератури і коментарів до неї вже в IX ст. складається власна 

математична культура. Вже тоді знання і методи древніх греків широко 

застосовувалися до вирішення проблем обчислювальної математики. Ця 

тенденція все посилюється протягом X-XI ст. з ростом астрономічних 
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розрахунків і наближених методів алгебри і тригонометрії і, нарешті, з усією 

яскравістю проявляється в XIII-XV ст.» [141]. 

Досягнення арабо-мусульманської математики, її історія та праці її 

найбільших представників в нашій і зарубіжній літературі вивчені значно 

краще в порівнянні з іншими галузями природознавства. За останні 

десятиліття в цій галузі опубліковано кілька солідних робіт і збірників. 

Спадщина Аль-Фарабі отримала в них докладне висвітлення. 

Аль-Фарабі в системі наук велику увагу приділяє природничо-

математичним наукам. Виходячи з того, що в основі пізнання різноманіття 

всього світу лежить пізнання чисел і величин, Аль-Фарабі особливе значення 

надає серед цих розділів математиці і геометрії, а також мистецтву 

правильного логічного мислення. За його твердженням, ці науки 

«проникають в усі науки», так як вони оперують поняттями і відносинами, 

абстрагованими від реальних предметів і від реально існуючих взаємозв’язків 

і взаємовідносин між цими предметами. 

Аль-Фарабі, безсумнівно, був добре знайомий з математичною 

спадщиною давнини, в його творах часто зустрічаються імена Піфагора, 

Евкліда, Птолемея та інших видатних мислителів Стародавньої Греції. 

Займаючись історією науки і загальнотеоретичними проблемами наукового 

знання своєї епохи, він не міг пройти повз філософські аспекти математичного 

знання і астрономії. Являють великий інтерес і вимагають подальшого 

глибокого вивчення математичні ідеї Аль-Фарабі, які викладені не тільки в 

його трактатах, присвячених загальним проблемам науки і філософії. Окремим 

проблемам математики, геометрії, тригонометрії та астрономії Аль-Фарабі 

присвятив спеціальні твори. У найбільшій і найважливішій праці за 

класифікацією наук Фарабі приділяє математичним наукам спеціальний і 

великий розділ. Цей розділ важливий не тільки для виявлення математичних 

поглядів Фарабі, але і в цілому вивчення загальнотеоретичних проблем 

математичних наук середньовіччя [88; 97; 109]. 
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Математичні науки для Фарабі служать для вивчення певного стану 

буття, зв’язку і відносин предметів. 

У вже згадуваній праці з класифікації наук «Іхсо Ал Улум» в 

спеціальному розділі, присвяченому математичним наукам, їх структурі та 

визначенню їх складових елементів, докладно розглядаються всі види 

математичного знання. Математика, як мовознавство, поділяється на сім 

розділів: 1) наука чисел (арифметика і теорія чисел); 2) наука геометрії; 3) 

наука оптики; 4) науки про зірки (астрономія і астрологія); 5) наука про 

музику; 6) наука про вагу (статика); 7) наука про майстерні прийоми 

(механіка як мистецтво конструювання хитромудрих механізмів). 

При цьому в кожному розділі математичних наук Аль-Фарабі визначає 

теоретичний і практичний аспекти кожної окремої дисципліни. Так, 

наприклад, науку чисел він розділяє на теоретичну і практичну (прикладну). 

Можна сказати, що з точки зору Аль-Фарабі, арифметика – найбільш 

абстрактна наука про кількість, що ототожнюється з числом, і розглядається 

повністю окремо від усіх інших сил природи. «Вона діє за допомогою чисел, 

абстрагованих від усього, що обчислюється в чуттєво-сприйнятних речах, і 

того, що властиво всім, як чуттєво-сприйманим предметам, так і тим, які не 

сприймаються чуттєво». 

«Практична вивчає число остільки, оскільки мова йде про підрахунок 

речей, які потребують кількісного визначення, наприклад кількість людей, 

коней, динарів і інших речей, що мають число». Цю науку люди 

застосовують в ринкових і цивільних справах. 

Теоретична наука чисел вивчає числа в абсолютному значенні, 

абстрагуючить розумом від тіл і всього, що піддається рахунку [97, с. 63-64]. 

Геометрія також поділяється на теоретичну і практичну. Геометрію 

Аль-Фарабі розглядав як основний фундамент всього наукового природно-

філософського мислення. Цю ідею він виклав ясно в трактаті «Про необхідні 

умови освоєння філософії». Теоретична геометрія прямо не належить до 
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реальних тіл. Але вона конкретніше, ніж арифметика, так як розглядає лінії, 

поверхні і тіла абсолютно, без матерії і складається з двох частин. Перша 

вивчає лінії і площини, а інша – тіла. Остання ділиться відповідно до видів 

тіл (куб, конус, сфера, циліндр, призма, піраміда) і розглядає їх з двох сторін: 

а) кожне самостійно; 

б) співвідносячи шляхом порівняння одно з іншими. 

Аль-Фарабі приділяє особливу увагу основам або первопочаткам 

арифметики і геометрії, які, як вказує вчений, вивчаються двома методами – 

за допомогою аналізу і синтезу. Абу Наср вказує, що стародавні математики 

поєднували ці методи. Але тут же він робить висновок, що Евклід побудував 

свою «Книгу начал» методом синтезу. 

Б. А. Розенфельд і А. Кубесов, досліджуючи цей розділ, пишуть: 

«Поділення Аль-Фарабі арифметики і геометрії на практичні і теоретичні 

науки відрізняється від аналогічного поділення цих наук у античних вчених у 

Стародавній Греції. Під практичною арифметикою розумілося її 

застосування до астрономії, оптики і механіки, – Аль-Фарабі ж виділяє 

«науку про оптику», «науку про зірки», «науку про музику» і «науку про 

вагу» в спеціальні математичні дисципліни. У розділі «наука про майстерні 

прийоми» Аль-Фарабі висловлює цікаві думки про те, що алгебра є наукою, 

загальною, вона містить різноманітні майстерні методи знаходження чисел, 

основи яких для раціональних і ірраціональних величин дані в десятій книзі 

«Начал» Евкліда». 

Цей розділ важливий не тільки для виявлення математичних поглядів 

Аль-Фарабі, але для вивчення загальнотеоретичних проблем математичних 

наук середньовіччя [109]. 

Окремим конкретним завданням математики Фарабі присвятив ряд 

творів, таких як «Книга додатків», «Книга духовних майстерних прийомів і 

природних таємниць про тонкощі геометричних фігур», де розбираються 

окремі тригонометричні поняття і прийоми, аналізуються побудови і 
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різновиди кола, трикутника, чотирикутника, квадрата, сфери тощо. Важливе 

значення у вивченні поглядів Фарабі про походження абстрактних 

математичних понять – точки, довжини, аксіоми тощо має трактат «Коментарі 

до труднощів у вступі до першої та п’ятої книг Евкліда» [136, с. 195]. 

В тригонометричних розділах «Книги додатків» викладені основні 

поняття про тригонометричні лінії і принципи складання тригонометричних 

таблиць. Найбільший інтерес тут має введення ліній тангенса і котангенса в 

тригонометричне коло. 

Як відзначають Б. А. Розенфельд і А. Кубесов, Аль-Фарабі визначає 

тангенс і котангенс як відрізки дотичні до кола. Лінії тангенса і котангенса 

він називає «відбитою тінню» і «пласкою тінню». Фарабі вводить і 

методично більш зручні назви для цих ліній: тангенс називається першою 

тінню, а котангенс – другою. Він в цьому трактаті вперше формулює пласку 

теорему синусів для довільного трикутника. 

У «Книзі духовних майстерних прийомів» вживається термін 

«геометричні майстерніі прийоми», тобто геометричні прийоми побудов. Тут 

особливо важливі завдання на побудову за допомогою циркуля постійного 

розчину, на перетворення багатокутника, а також завдання на побудову сфери. 

Математично пояснюючи виникнення основних понять геометрії, що 

має велике значення у вивченні його теорії пізнання, Аль-Фарабі критикує 

порядок викладення цих понять у Евкліда з точки зору філософії Арістотеля. 

Тут Аль-Фарабі виступає не як вузький фахівець-математик, а як натураліст-

теоретик, розглядаючи абстрактні поняття математики в зв’язку з 

об’єктивними їх основами – реальними відносинами предметів і речей. 

А. Кубесов на закінчення своєї книги «Математична спадщина Аль-

Фарабі» пише, що Аль-Фарабі «як найбільший філософ брав активну участь в 

розробці актуальних методологічних проблем математики й залишив 

блискучі зразки застосування математичних теорій і методів до розв’язання 

різноманітних завдань природознавства і практики; нарешті, йому належать 
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великі оригінальні дослідження суто теоретичних питань математики. При 

цьому він, природно, виходив з багатої наукової спадщини давньогрецьких 

корифеїв науки і своїх арабських і середньоазіатських попередників» [109]. 

Аль-Фарабі одним з перших в історії математики визначає і предмет 

алгебри, яка, на його думку, будучи загальною наукою, як для арифметики, 

так і для геометрії, розглядає узагальнені методи знаходження числових 

значень невідомих величин. У зв’язку з цим він пропонує ідею розширення 

поняття числа до позитивного дійсного числа. 

До математичних творів Фарабі примикає і його праця з математичної 

астрономії – «Коментарі до «Альмагесту» Птолемея». У ньому в якості 

додатку міститься вищеназвана «Книга додатків» («Кітаб Ал-Лавахік»). 

Методичні установки і рекомендації Аль-Фарабі про застосування 

математики не залишаються у вигляді філософської декларації, а успішно 

використовуються у створенні прикладних областей математики, а також 

галузей математичного природознавства. Його теорія музики у «Великій 

книзі музики», математична астрономія в «Книзі додатків до «Альмагесту », 

а також теорія побудови геометричних фігур, необхідних практикам-

ремісникам, показують, що Аль-Фарабі був великим фахівцем, теоретиком 

математичного природознавства і прикладної математики» [8]. 

Як відомо, трактат Птолемея «Вчення про гармонію, або Велика 

гармонія», зіграв величезну роль у розвитку астрономічних вчень 

середньовічного арабо-мусульманського Сходу. Він був переведений на 

арабську мову на початку IX ст. і отримав назву «Ал-Мажостій», причому 

неодноразово коментувався. До Аль-Фарабі «Аль-Мажостій» коментували 

Ал-Фергані, Сабіт Ібн Куррал, Аль-Баттані – старший сучасник Аль-Фарабі. 

Освоєння ідей Птолемея було обов’язковим для кожного дослідника 

природи, оскільки вони вважалися вихідними началами для подальших 

астрономічних досліджень. 
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Коментарі до «Алмагесту» написані Аль-Фарабі як навчально-

педагогічний твір, але в них є доповнення і вдосконалення методичного 

характеру. Наприклад, на відміну від Птолемея рух планет Аль-Фарабі по 

можливості вивчає спільно, так як, на його думку, у світил багато спільного, як 

в астрономічному, так і в математичному відношенні, і тому у нього в дев’ятій 

книзі вміщено зміст дев’ятої, десятої і одинадцятої книг «Алмагеста». Тут 

зустрічається ряд нових доповнень і приміток, які відображають результати 

досліджень самого Аль-Фарабі, а також його попередників і сучасників. Тому 

він іноді називає свої коментарі «скорочений Альмагест». Ця книга збереглася 

в єдиному екземплярі – в рукописі, що знаходиться в бібліотеці Британського 

музею, і була майже не досліджена. Коментарі до «Алмагесту» зіграли 

важливу роль в освоєнні і розвитку вченими мусульманського середньовіччя 

астрономо-математичної спадщини Птолемея. Про це свідчить включення в 

астрономічний розділ енциклопедичної «Книги зцілення» Ібн Сіни цих 

коментарів Аль-Фарабі [8; 136]. 

Мету і завдання своєї переробки Птолемея Аль-Фарабі викладає на 

початку книги. Він пише: «Ми тепер в змозі викласти всі частини створеної 

великим Птолемей книги «Альмагест»про астрономічну науку. При цьому 

ми будемо слідувати його словам, його методу, за винятком рідких випадків, 

де викладаються деякі способи, запропоновані нашими сучасниками. Ми 

намагалися зробити зміст цього твору по можливості більш зрозумілим, тому 

опустили в його реченнях обчислення і роз’яснюємо тільки доведення 

речень. Бажаючий може перевірити ці обчислення, ми вирішили не 

повторювати багаторазово речення, однакові для кількох світил, так як між 

ними багато спільного як в математичному, так і астрономічному 

відношенні. У «Альмагест» вони повторюються, тому що їх обчислення різні. 

У викладі питань астрономії, розглянутих в «Альмагест», Аль-Фарабі 

посилається і на інші роботи Птолемея, зокрема на його «географію» – 
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найбільший географічний твір античності, на відкриття арабських астрономів 

і математиків, на успіхи Багдадської школи вчених [12, с. 347-238]. 

У своїх коментарях в «Книзі додатків», застосовуючи математичні 

досягнення своєї епохи для розв’язання конкретних завдань астрономії, 

удосконалюючи тригонометричні методи роз’яснення досягнень астрономії, 

Аль-Фарабі вносить важливий внесок в створення і розвиток тригонометрії, 

як самостійної галузі математичного знання. Його астрономічні ідеї 

показують, що він був не тільки великим теоретиком астрономії своєї епохи, 

а й був добре знайомий з методами спостереження і завданнями практичної 

астрономії. 

Розвиток природничо-наукової думки і матеріалістичних тенденцій у 

розглянутий період відбувався в гострій боротьбі з різними теологічними, 

містичними та фантастичними уявленнями, які були широко поширені в 

середовищі відсталої маси народу й отримали підтримку при дворах 

правителів. До подібних фантастичних уявлень належать магія і астрологія. 

Ці науки в досить своєрідній формі висловлювали ще погано усвідомлюване 

прагнення людей підпорядкувати собі сили природи, встановити зв’язок між 

цими силами і людською діяльністю, знайти точки дотику між природою і 

суспільством, щоб передбачити події, які впливають на життя людини [100; 

130]. 

В епоху середньовіччя багато законів природи були майже невідомі і 

середньовічні вчені вважали їх чимось надприродним. Тому в астрології, 

алхімії і магії вони бачили знаряддя для оволодіння і пізнання цих законів. 

Популярність астрології, яка претендувала на вміння передбачати події, 

виходячи з розташування зірок і планет, була настільки велика, що кожен 

великий феодал, кожен правитель вважав за необхідне тримати в своєму 

придворному штаті астролога [33]. 

Астрологія виникла з появою астрономічних знань, батьківщиною яких 

став Схід. Вона була відома ще в Давньому Єгипті, а в період середньовіччя в 
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країнах «мусульманського» Сходу отримала офіційне визнання. Потім звідси 

разом з позитивними досягненнями арабомовних наук і філософії 

астрологічні забобони проникли в Європу, отримавши гарячу підтримку 

монархів. 

Поширення астрології та інших подібних їй фантастичних уявлень 

свідчило про недостатність розвитку астрономії і про суто ідеалістичний 

характер панівного світогляду. Незнання природних процесів заповнювали 

забобонами. Тому вивчення і пропаганда наявних наукових даних по 

астрономії, створення можливостей для її наукового розвитку було пов’язано 

з правильним розумінням предмета і завдань цієї галузі науки, з критикою і 

викриттям астрологічних марновірств [33; 100; 97]. 

Багато передових мислителів середньовічного Сходу негативно 

ставилися до різних астрологічних прогнозів, до вчення про залежності 

подій, що відбуваються в людському житті, від розташування небесних 

світил. Одним з перших учених, хто різко виступив проти астрології, був Абу 

Наср Аль-Фарабі. Наслідуючи його приклад, астрологічні забобони 

критикували Ібн Сіна, Беруни, Аверроес, Омар Хайям, Ібн Халдун та інші 

філософи і натуралісти. 

У трактаті «Про те, що правильно і неправильно в судженні про зірки» 

(або «Трактат про достовірні та недостовірні правила астрології», або «Про 

гідність наук і мистецтв») Аль-Фарабі відзначав природний зв’язок між 

небесними тілами і земними процесами, наприклад: причинну залежність 

утворення хмар і інтенсивності дощів від випаровування під впливом 

сонячного тепла або залежність виникнення місячного затемнення від 

знаходження Землі між Сонцем і Місяцем. У той же час він різко засуджував 

тих, хто встановлював якийсь причинний зв’язок між станом небесних тіл і 

повсякденним життям. 

Все «невідоме» не можна вважати «можливим», за Аль-Фарабі. Різні 

астрологічні прогнози не мають ніяких природних основ і не відповідають 
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«логічному мисленню». Вони, як стверджував мислитель, розраховані на 

недоумкуватих або на тих, хто абсолютно не розуміється в науці про зірки; 

подібним хибним і недостовірним прогнозам може вірити тільки 

ненормальна людина. 

Згідно Аль-Фарабі, знання може бути достовірним тільки тоді, коли 

воно відображає природний процес і спирається на причинний зв’язок речей. 

Суть в тому, щоб правильно встановити дійсну причину відомих для нас 

наслідків [9, с. 282]. 

Визначаючи «випадкові явища», причини яких невідомі або не 

встановлені, Фарабі виявляє різні ступені випадковостей – «можливі», «рідко 

можливі», «рівноімовірні», «можливі в більшості випадків», «необхідні» 

тощо. Він наголошує на необхідності дослідження масових випадкових явищ. 

У період середньовіччя набула широкого поширення і алхімія, але вона 

відрізнялася від магії та астрології тим, що містила певний науковий 

матеріал. Як відомо, саме з алхімії згодом викристалізувалася наукова хімія. 

Але алхімія, поряд з достовірними науковими фактами, містила й у корені 

невірні твердження. 

Алхімія на середньовічному Сході перш за все в особі її видатних 

представників Джабіра (Гебера) і Ар-Разі досягла значних успіхів в розкритті 

природи деяких хімічних процесів і сполук. Але невірні уявлення про 

можливості хімічного пізнання направили її розвиток в порочне русло. Як 

головне завдання алхіміки ставили перед собою отримання «філософського 

каменю», за допомогою якого дешеві метали можна було б перетворити на 

золото і срібло. Вони намагалися також отримати дорогоцінні камені, 

«життєвий еліксир, що зціляє різні недуги і забезпечує довге життя» тощо 

[39; 97]. 

Прогресивні мислителі – Ібн Сіна, Омар Хайям, Ібн Халдун та інші 

вчені середньовіччя критикували алхіміків. Але першим, хто спробував 
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з’ясувати достовірне і помилкове в алхімії, відокремити позитивне від 

помилкового, ненаукового був Аль-Фарабі. 

У трактаті «Про необхідність мистецтва хімії» Аль-Фарабі ставив собі 

за мету згадати про необхідність цього мистецтва й про те, яким шляхом це 

доводиться, відзначити причини помилок, що допускають ті, хто вивчає це 

мистецтво. 

Аль-Фарабі в своєму трактаті виділив два види тих, хто помиляється в 

цьому мистецтві: перші відкидають і спотворюють його, другі визнають 

його, але перевищують його «межі можливості». І ті й інші помиляються. 

Аль-Фарабі вважав, що люди, які описували це мистецтво, прагнули 

вкласти в нього таємний сенс, з тим, щоб воно було зрозуміло тільки 

мудрецям рівного їм ступеня. Для пояснення цього мистецтва вони 

використовували поетичні вирази, в яких вони іноді висловлювали щось 

схоже на істину, а іноді – брехню. Як думають ті, хто не розуміє їх 

висловлювань, з їх слів неможливо отримати знання про це мистецтво, 

оскільки їх судження про нього неясні. Далі, ті судження, в яких вони 

висловлюють щось схоже на істину, сповнені неточних виразів через 

схожість віршів, внаслідок чого одні судження роблять неясними інші, тому 

в умах тих, хто вивчає це мистецтво, відбувається сум’яття, розгубленність і 

заміна одного погляду іншим. І хоча подібні вирази створювалися для 

пояснення питань, цілком доступних розумінню людей, але ці люди не здатні 

були своїм розумом осягнути сенс, укладений в цих знаках, символах та 

ідеях. Звідси неминуче випливало, що ці люди не розуміли цього мистецтва і 

того, що описано в ньому шляхом іносказань, бо саме по собі це мистецтво 

надзвичайно неясне, хоча і виражене в загальновідомих виразах, оскільки 

воно є однією з галузей фізики, яку важко відразу освоїти і в якій не можна 

отримати вичерпного доказу і повного уявлення до тих пір, поки не стане 

відома та галузь фізики, яка розглядає складні тіла з подібними частинами, 



73 

 

тобто мінерали. А пізнання їх можливо тільки після повного ознайомлення з 

мистецтвом логіки і галузями фізики, що передували цій галузі [33; 122]. 

Причина, яка спонукала їх вдатися до алегорій, полягає в тому, що 

вони розуміли цю обставину і якби вони не вдалися до алегорій, то від цього 

було б завдано великої шкоди народам і державам. 

При більш уважному розгляді ясно, що якби неосвічені люди знали дію 

цього мистецтва, то ніколи б не сталося політичного об’єднання, але 

використовувалися б золото і срібло, і для обміну потребували іншого 

дорогоцінного металу. У народі відомо, що немає іншого такого металу, який 

замінив би золото і срібло, а якби й знайшовся такий, то йому було б 

притаманне те ж, що притаманне цим двом дорогоцінним металам. Тому в 

своїх книгах вчені нічого не говорили про дії цього мистецтва. Вони не 

прагнули навчити і поширити його в народі. Вони хотіли лише спонукати 

розум до знання бо подібні питання, природно, перш за все займають 

людину. Вони волали до його тяги в придбанні знання. Той, хто володіє 

тверезим розумом, отримує повне знання і незвідане щастя. В цьому випадку 

радість від того, що він збагнув філософію, буде більше, ніж радість від того, 

що він осягнув це мистецтво, бо дрібні питання можуть бути наслідком 

великих питань. 

З вищесказаного ясно, що дії цього мистецтва повинні полягати тільки 

в ретельному дослідженні, в пізнанні мінералогії та в придбанні достовірного 

знання в цій галузі науки. Отже, вивчити її можна тільки після вивчення 

філософії. Той, хто хоче домогтися цього, повинен розширити свої знання в 

різних областях філософії, яка є абсолютною мудрістю і освоєння якої дає 

людині пізнання справжнього стану речей і пізнання самої сутності цього 

мистецтва. Осягнути це здатний тільки філософ. Якщо ж цим мистецтвом 

опанує не філософ, то від цього в світі відбувається найбільший порок. 

Арістотель в «Мінералогії» роз’яснює, що це мистецтво належить до 

області можливого, однак такого можливого, актуального домогтися дуже 
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важко, і зробити це можна лише в тому випадку, якщо збіг обставин 

полегшить йому це існування, а саме, якщо шукачу випаде велике щастя і він 

освоїть всі фізичні науки, проводячи безперервні досліди, і розшифрує 

символи мудреців в цьому мистецтві [65]. 

Арістотель в цій книзі також розглянув це питання, застосувавши 

спочатку діалектичний метод, підтвердивши його, як зазвичай, одним 

силогізмом і спростувавши іншим. Він збільшив протиріччя і потім 

підтвердив його силогізмом, який склав з двох протилежних думок. Перша 

думка полягає в тому, що золото, срібло і всі дорогоцінні метали, які не 

горять у вогні, а куються, – всі вони одного роду. А відмінність їх не в формі, 

а в їх істотних і випадкових акциденціях. Друга думка полягає в тому, що 

будь-які дві речі одного роду відрізняються акциденціями і будь-яку з них 

можна перетворити в іншу. Якщо акциденція є суттєвою, то перетворення 

утруднено, а якщо несуттєвою, то перетворення легке. Труднощі цього 

мистецтва полягають у відмінності більшості дорогоцінних металів за їх 

істотними і випадковими акциденціями і уявній дуже незначній відмінності 

між золотом і сріблом. З вищесказаного стає зрозумілою причина, яка 

призвела багатьох людей до помилок в доказі цього мистецтва і 

перевищенню його можливостей, а також причина, яка спонукала 

невтаємничених до спотворення і недооцінки даного мистецтва. Аль-Фарабі 

не поділяв цих двох думок. 

Згідно Аль-Фарабі, алхімію слід розглядати як частину 

природознавства, що має певний об’єкт дослідження, а не як чарівне 

мистецтво перетворення дешевих металів в дорогоцінні. 

Природнича наука або фізика, згідно Аль-Фарабі, – наука про природу, 

її основні принципи та частини, про всі ті акциденції, які притаманні тілам 

природи, про взаємовідносини та взаємодії природних тіл і елементів. Тіла 

можуть бути простими і складними, природними і штучними, природа яких 

вивчається цією наукою. Тіло складається з чотирьох елементів: вогню, 
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повітря, води і землі; вони і «становлять масу тієї субстанції, яка знаходиться 

під колом місяця. Цією наукою завершується пізнання всіх акциденцій 

абсолютної субстанції, що знаходиться в підмісячному світі, і пізнання всієї 

маси тієї субстанції, де відбувається зміна форм в результаті їх збільшення 

або зменшення». 

Природнича наука складається з восьми розділів: 

1) вивчення первопочатків всіх простих і складних тіл, тобто питань 

загальних для всієї природи; 

2) вивчення простих тіл і тих частин і елементів, з яких утворюються 

складні тіла; 

3) вивчення існування природних тіл, їх виникнення і знищення; 

4) вивчення властивостей, акциденцій і взаємовпливів складових 

частин складних тіл; 

5) вивчення складних тіл, характеру і способу з’єднання різних частин; 

6) вивчення того, що об’єднує складні тіла з однорідними частинами, а 

не з різнорідними (наприклад, мінерали); 

7) вивчення рослин, їх загальних властивостей, різновидів і 

характерних особливостей кожної з них; 

8) вивчення тварин, їх загальних властивостей, різновидів, душевних 

сил і характерних особливостей кожного з них. 

Природнича наука за характером досліджуваного предмета об’єднує 8 

наук: прогностику, медицину, нігромантію (згідно з фізикою науку про 

образи), агрикультуру, навігацію, алхімію, оптику. 

Згідно Аль-Фарабі для вивчення природничих наук необхідно мати 

уявлення про основи математичних наук. Про значення природничої науки 

Аль-Фарабі сказав, що завдяки їй «ми можемо усунути шкідливі наслідки, 

коли побажаємо, або збільшити їх шкідливу дію» [136, с. 259-260]. Ця теза 

Фарабі про роль науки в практичній діяльності людини повністю зберігає 

свою цінність і в наш час. 
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У класифікації наук Аль-Фарабі метафізика чітко вирізняється від 

теології, догматичного богослов’я. Предметом метафізики вважається суще 

саме по собі, включаючи нематеріальні предмети, тобто умосяжні сутності та 

«основи доказів теоретичних частинних наук, таких наук, кожна з яких 

відокремлюється для розгляду чого-небудь особливо сущого». 

Метафізику, що займала важливе місце у філософській системі Аль-

Фарабі багато дослідників розглядають як теологію. Аль-Фарабі цю науку 

називає «божественною» (ал-илахи), але в багатьох місцях в якості 

роз’яснення вказує на «Метафізику» Арістотеля – «Мо Бада ат-табійа а», 

тобто на науку, що вивчає те, що стоїть вище, над природою, фізикою. 

Під «метафізикою», а отже, і під «ілм ал-илахи», прогресивні філософи 

середньовічного Сходу (Аль-Фарабі, Ібн Сіна, Ібн Рушд) розуміють не 

теологію в звичайному сенсі цього слова, а науку про загальні принципи і 

категорії буття, тобто метафізику в арістотелівському сенсі. Правда, 

вивчення проблеми існування Бога також входило в завдання цієї науки, але 

воно не було тут головним і відрізнялося від трактування офіційної 

мусульманської теології [65; 130]. 

Бог є предметом метафізики, так як він – категорія найбільш загальна, 

абстрактна, а вивчення подібних категорій, тобто найбільш загальних 

моментів буття, становить завдання метафізики. 

Метафізика складається з трьох частин: 

1) вивчення принципів існуючих предметів; 

2) вивчення первопочатків і положень, які слугують вихідними 

принципами і доказами в конкретних теоретичних науках, наприклад, в 

логіці і геометрії. Вивчається, зокрема, природа аксіом і постулатів, а також 

категорії: точка, поверхня, одиничність, частинне, загальне, і безліч ін.; 

3) вивчення істот безтілесних і тих, які знаходяться поза тілом. 

Досліджується, насамперед, чи існують взагалі подібні істоти, відірвані від 
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матерії і що знаходяться поза матерією. Тут мова йде про Бога як про істоту 

не тілесну, не матеріальну і його діяльність [18]. 

Незважаючи на те, що Аль-Фарабі в розумінні цього питання стояв на 

іншій позиції, ніж панівна мусульманська теологія, все ж він трохи відступає 

тут від тих природничо-наукових і матеріалістичних поглядів. 

Однією з найбільш розвинених галузей природничих наук цього 

періоду була медицина, як наука і як «мистецтво лікування». 

В античності і середньовіччі медичні та філософські знання були 

органічно взаємопов’язані і багато філософів одночасно були медиками і 

навпаки. Так, Гіппократ і Гален були авторами робіт і з медицини, і з 

філософії, і з логіки. 

У спадщині Фарабі є трактати з загальних питань медицини, які 

вказують на глибоке знання мислителем теоретичних основ цієї науки і на 

його дуже докладне ознайомлення з її історією. Ця сторона наукової 

діяльності Фарабі дуже багато років залишалася невідомою науковій 

громадськості, а вперше на необхідність вивчення медико-біологічних ідей 

Аль-Фарабі було вказано в роботах радянських вчених. 

Трактат «Про органи людського тіла» був вперше згаданий в науковій 

літературі радянським ученим, відомим фарабізнавцем М. М. Хайруллаєвим. 

У своїх дослідженнях він наголошував на необхідності вивчення біологічних 

поглядів Аль-Фарабі, що знайшли відображення і в згаданому трактаті і в 

його творах «Про заперечення Галену з приводу його розбіжностей з 

Арістотелем щодо органів людського тіла» і «Про органи тіла тварини, їх 

функції та потенції». 

Трактат Аль-Фарабі «Про заперечення Галену з приводу його 

розбіжностей з Арістотелем щодо органів людського тіла», як і всі інші його 

трактати, характеризує його як ученого, що прагне виходити в побудові 

теорії зі свідомих методологічних установок. Аль-Фарабі показує складність 

будь-якого процесу пізнання, особливо пізнання, пов’язаного з вивченням 
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хвороб і практичним їх лікуванням, і вважає, що Арістотель і Гален з різних 

сторін висвітлюють одну і ту ж проблему [136]. 

Медицина приховує в собі внутрішні суперечності, до яких вона 

періодично повертається у своєму розвитку. Це, з одного боку, прагнення 

виробити свої теоретичні основи як науки, з іншого – практична медицина з 

детальним клінічним вивченням індивідуального хворого. Дане протиріччя 

відображає складність зв’язку теорії і практики. На основі чистої теорії не 

можна вирішити проблему лікування, можливості емпіричного знання також 

обмежені. 

Гален, будучи великим практиком, фізіологом-експериментатором, 

протиставляє емпіричний метод пізнання функцій органів теоретичним 

(«граматичним поясненням»). Згідно поглядам Галена, загальні положення 

слід виводити шляхом планомірної, систематичної обробки фактів, здобутих 

спостереженням, перевірених досвідом. Як і інші лікарі, він, природно, 

схилявся до емпіризму. 

Трактати «Про органи людського тіла...» і «Про заперечення Галену з 

приводу його розбіжностей з Арістотелем...» цікаві не тільки тим, що вони 

ще раз доводять наявність фізичної залежності філософських і природничо-

наукових ідей Фарабі з досягненнями давньогрецької науки, а й тим, що 

свідчать про боротьбу Абу Насра за чистоту і автентичність вчення 

Арістотеля. 

Відомо, що медицина і натурфілософія взаємно впливали одна на одну. 

Особливе місце в історії науки займає Арістотель – натурфілософ, корифей 

природознавства і медицини. 

Повне визначення предмета може бути досягнуто, за Арістотелем, 

шляхом з’єднання досвіду і теорії, тобто знання про кожну окрему 

властивість може бути придбано з досвіду, а переконання про суттєвість цієї 

властивості має бути висновком особливої логічної форми, категоричним 

силогізмом, що являє собою не що інше, як виведення одного положення з 
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іншого, частинного із загального, при посередництві середньої ланки, 

загальної для обох сторін. Арістотель не заперечував значення практичної 

медицини, а ставив питання про необхідність з’єднання досвіду і теорії [54]. 

Аль-Фарабі пише в своєму трактаті: «Мета наша полягає в тому, щоб 

розкрити те спільне, що міститься в дослідженнях Галена і Арістотеля щодо 

органів людського тіла, показати, яка можливість пізнання їх шляхом 

спостереження і безпосереднього сприйняття, а також яка можливість 

пізнання шляхом логічного осмислення процесів, що відбуваються в 

організмі людини, виявить види здоров’я і хвороб, притаманних людському 

організму в цілому і його окремим органам». 

Фарабі неодноразово повертається до завдання, цілей і функцій 

медицини як практичного мистецтва: «Медичні дії спрямовані або на те, щоб 

підтримувати здоров’я того, хто ним володіє, або на те, щоб за допомогою 

цих дій повертати здоров’я тому, хто вражений яким-небудь недугом». 

Погляди Галена й Арістотеля збігаються як погляди лікаря і 

натураліста, хоча і переслідують різні цілі. Метод і мета Галена чисто 

медичні. Метод Арістотеля – метод природодослідника, а мета його – 

досконалість міркування, але обидва вони розглядають це як область 

мистецтва». У зв’язку з цим Фарабі даючи визначення природознавства і 

медицини, вказує на їх різні функції і завдання. 

Природознавство, за Фарабі, є галузь теоретичної науки, яка вивчає 

природні тіла, їх сутність, властивості і ознаки. В об’єкт природознавства 

входить поряд з мінеральними тілами, рослинами також і тваринний світ, в 

тому числі і людина. Воно вивчає людський організм в загальному плані 

остільки, оскільки йому властиві всі атрибути живої істоти. 

Медицина ж, за визначенням Аль-Фарабі, є практичне мистецтво, 

засноване на достовірних даних, завданням якого є вивчення причин хвороб, 

засобів збереження здоров’я людського організму, його окремих органів і 

усунення хвороб. 
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Згідно Аль-Фарабі, медичне мистецтво складається з семи частин: 

1) анатомія, 2) фізіологія, 3) патологія, 4) діагностика, 5) прогноз, 6) дієтика і 

7) фармакологія. 

Кожен з цих методів спирається на істинні, загальні й окремі правила, 

відомі як достовірне знання («достовірне знання» – це те, на що вказується в 

книзі «Аподейктіка»), і на дотримання певних умов в пізнанні речі і причин її 

існування. 

Значна увага в трактатах Фарабі приділяється аналізу причин 

виникнення хвороб, які розглядаються на основі їхнього причинного зв’язку 

зі зовнішніми впливами. Фарабі вказує на роль зовнішнього середовища, їжі і 

ліків для збереження здоров’я і усунення недуги. Особливо підкреслені 

знання і досвід лікаря, використання різних медичних інструментів для 

досягнення мети, що стоїть перед лікуванням. 

Причина речі – або те, завдяки чому вона існує, або те, в силу чого вона 

існує, або нарешті те, заради чого вона існує. Причини існування речі – її 

матерія, її форма, що утворюють початок речі, а також мета, заради якої річ 

існує. Одна з цих причин – те, в силу чого річ існує, тобто її матерія; а то, 

заради чого існує річ, – її мета. 

Знання, яке називають достовірним, – знання того, що є річ і яка 

причина її існування. Це мета дослідження природних тіл, яка полягає в 

тому, щоб пізнати акціденцію кожного природного тіла і його субстанцію. 

Таким чином, кінцева мета достовірного знання полягає в удосконаленні 

пізнання. Оскільки природознавство є частина теоретичного пізнання, то 

досягнута в ньому досконалість є частиною теоретичної досконалості, яка 

визначена в книзі «Про душу». 

Арістотель досліджує людське тіло і його органи остільки, оскільки 

людина є видом тварини. Наука про тварин і їх види є частина 

природознавства. Арістотель роз’яснює, що тварина є тілесна субстанція, а 
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тілесну субстанцію іноді називають просто тілом; під тілом же мають на 

увазі те, що має довжину, ширину і глибину. 

Кожен вид тварини має душевну силу, силу, що приводить в рух, і 

силу, що сприймає, а також інші душевні і тілесні акціденції. Тілесних сил, 

властивих кожній тварині, три: сила живлення, сила відчуття і сила 

прагнення. 

Стан тваринного світу і кожного з його видів пізнається в одних 

випадках шляхом умовиводів, за допомогою аргументування, або за 

допомогою доказів, а в інших – без умовиводів, тобто коли мова йде про речі, 

відомі відразу і без умовиводу. Те, що пізнається відразу, без умовиводів, 

частково пізнається без досвіду, без спеціальної уваги, без зусилля і 

спостереження, а частково лише за допомогою досвіду, спеціальної уваги, 

зусиль і ретельного розгляду, що досягається через чуттєве сприйняття. 

У книзі «Про тварин» Арістотель встановив, що стан тварин і їх види 

пізнаються цими двома способами, розділивши їх на дві частини. У першій 

частині він перерахував способи пізнання тварин за допомогою 

спостереження, досвіду і чуттєвого сприйняття і взагалі тими способами, які 

не вимагають умовиводів. Про це він говорить з початку книги «Про тварин» 

до кінця десятого міркування. В іншій частині своєї книги «Про життя і 

смерть» він говорить про речі, що пізнаються за допомогою умовиводу. 

Мета, заради якої існує кожен орган тіла, є одна з причин його буття. 

Натураліст повинен пізнати кожен даний орган тіла, хоча він і не отримає з 

нього користь для пізнання інших органів тіла. Таким шляхом він набуває 

даний вид теоретичного знання, тобто природознавства. 

Досконалість, якої прагне досягти натураліст, полягає в пізнанні мети, 

заради якої існує кожне природне тіло. У цьому полягає досконалість, суть 

якої випливає з тієї теоретичної науки, яка коротко викладена в книзі «Про 

душу» і в інших творах Арістотеля. 
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Розрізняючи завдання натураліста і лікаря у вивченні людського тіла, 

Аль-Фарабі підкреслює, що лікарю необхідно знати: а) хвороби, якими 

можуть бути вражені органи тіла і їх причини; б) зовнішні і внутрішні 

обставини, що впливають на ці органи; в) засоби, за допомогою яких лікар 

здійснює своє мистецтво, тобто прості і складні ліки, їх склад і 

першоелементи, з яких вони утворюються; г) інструменти, за допомогою 

яких він усуває хворобу. Крім того, лікар повинен добре володіти 

мистецтвом використовувати ці інструменти. 

Лікар має не таку мету, яку прагне досягти натураліст, а іншу. Оскільки 

медицина є певний вид практичного мистецтва, а будь-яке мистецтво має 

об’єкт або об’єкти, над якими вона здійснює свої дії, і мету, яку вона прагне 

досягти відносно даного об’єкта або об’єктів. 

Об’єктом медичного мистецтва служать тіло людини і його органи. 

Мета, яку лікар переслідує щодо тіла людини і кожного з його органів, 

полягає в тому, щоб домогтися для нього того чи іншого виду здоров’я і 

вберегти його від того чи іншого виду хвороби [172]. 

Медичні дії спрямовані або на те, щоб підтримати здоров’я того, хто 

ним володіє, або на те, щоб за допомогою цих дій повернути здоров’я тому, 

хто вражений якою-небудь недугою. Всі ці дії можуть відбуватися лише 

завдяки наявності органів. 

Медицина визначає види здоров’я і хвороб, виявляє, що являє собою 

кожний з них, лише в тому випадку, якщо вона пізнала функції, для 

здійснення яких існує кожен з органів, так як здоров’я органу з точки зору 

лікаря і лікарського мистецтва є стан, завдяки якому орган здійснює свої 

природні функції. Тому лікар повинен знати кожен з органів людини, 

оскільки такі є об’єктами, на які спрямовані лікарські дії. Він повинен знати 

різні види здоров’я і хвороб, бо цілі, переслідувані ним в своїй діяльності, 

суть ті чи інші види здоров’я і лікування від різних видів хвороб шляхом 

повернення здоров’я тому, хто вражений якою-небудь недугою. Лікарю 
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також належить вивчати інструменти та речі, за допомогою яких він 

здійснює свої дії, а саме: їжу, прості і складні ліки та інші засоби, такі, як 

скальпель тощо. 

Великий інтерес являють вимоги, які пред’являє Фарабі до медицини, 

як практичного мистецтва. Він стверджує: «Будь-яке дієве мистецтво 

пов’язане зі знанням об’єкта праці і дій, за допомогою яких воно досягає 

своїх цілей». 

Речі, завдяки яким лікарське мистецтво стає досконалим визначають 7 

обставин: 

1) пізнання кожного органу людини; 2) пізнання того, що являє собою 

кожний з видів здоров’я і пізнання властивих кожному з органів функцій; 

3) пізнання видів хвороб, їх причин і їх симптомів, незалежно від того, чи 

поширюється даний вид хвороби на весь організм або на окремі його 

органи; заходи, що застосовуються для усунення її; спостереження за ходом 

хвороби в організмі; 4) пізнання того, як можна використовувати симптоми 

і причини хвороб і здоров’я в якості ознак здоров’я і хвороби або ознак тієї 

чи іншої хвороби, яка уражує все тіло або ті чи інші органи; 5) пізнання 

видів їжі, простих і складних ліків та інших засобів, що використовуються 

цим мистецтвом; 6) пізнання законів, що керують тими діями, які 

спрямовані на збереження здоров’я в тілах і органах, що володіють ним; 

7) пізнання тих законів, які діють для повернення здоров’я тим тілам і 

органам, які його втратили. 

Все це говорить про те, що в розумінні предмета, завдань і цілей 

медицини Фарабі стояв на вірній позиції і в цьому відношенні був 

безпосереднім попередником видатного медика середньовіччя, автора 

багатотомного «Канону лікарської науки» – Абу Алі Ібн Сіни. З початкових 

розділів першого тому «Канону» видно, що Ібн Сіна в розумінні і викладі 

теорії медицини слідував за Аль-Фарабі, сприйнявши основні його ідеї. Про 

це свідчить і визначення медицини як науки, дане Ібн Сіною: «Я стверджую: 
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медицина – наука, що пізнає стан тіла людини, наскільки воно здорове або 

втратило здоров’я, для того щоб зберегти здоров’я і повернути його, якщо 

воно втрачено» [54; 61]. 

Тобто цілі лікаря – вивчення речей і врахування їхнього ставлення до 

дій, завдяки яким у людини підтримується здоров’я і усувається хвороба, не 

збігаються з цілями натураліста. 

Розглянувши і проаналізувавши джерела з точки зору особливостей 

природничо-наукової освіти в умовах раннього Середньовіччя Близького і 

Середнього Сходу, можна відзначити прогресивний характер робіт Аль-

Фарабі і його ідей у формуванні природничо-наукових знань. 

По-перше, Аль-Фарабі виходив з того, що в основі пізнання 

різноманіття всього світу лежить пізнання чисел і величин і тому приділяв 

особливу увагу математиці, її розділам – арифметиці і геометрії, 

стверджуючи, що ці науки «проникають в усі науки », оскільки вони 

оперують поняттями і відносинами, абстрагованими від реальних предметів і 

взаємозв’язків. Він вніс великий вклад в пояснення абстрактних 

математичних понять. 

По-друге, прогресивність наукових поглядів Аль-Фарабі також 

проявлялася в різкій критиці містичних і фантастичних уявлень в науці, які 

були широко розповсюджені в той час. До таких фантастичних наук 

належали астрологія, магія, алхімія. Аль-Фарабі вважав, що знання може 

бути достовірним тільки тоді, коли воно відображає природний процес і 

спирається на причинн-наслідковий зв'язок речей. 

По-третє, Аль-Фарабі пропонував вивчення споріднених за предметом і 

змістом дисциплін, наприклад, після математики він пропонував вивчати 

фізику – речовини, їх властивості, будову тіл, процеси руху і змінення тіл, 

мінералогію, особливості рослин, тварин, а потім анатомію і фізіологію. 
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Спадщина Аль-Фарабі в галузі природничих наук не тільки лягла в 

основу змісту навчання в навчальних закладах арабського Сходу, а і стала 

одним з потужних факторів розвитку передових наукових ідей того часу. 

 

2.2. Розробка ідей гуманітарної освіти в роботах Аль-Фарабі 

Аль-Фарабі висуває великі вимоги до теоретичного знання. «Будь-яке 

теоретичне знання, – пише він у вступі до «Великої книги з музики», – 

складається з понять і суджень про основи, правила і засоби цього знання. 

Теоретичне знання відрізняється від інших видів знання, зокрема від 

практичного, має свої закони і правила, оволодіння якими вимагає вивчення 

властивих йому засобів і способів пізнання». 

У сфері теоретичного знання головне місце займає філософія. Згідно 

Аль-Фарабі, філософія – наука, яка дає докладне і повне знання про сутність 

буття, про сенс всього існуючого і відрізняється ясністю, доказовістю і 

переконливістю. При цьому він зазначає, що філософія належить до 

теоретичного пізнання, а не до чуттєвого (уявлення), що вона складається з 

понять і розумових категорій. 

Філософія довгий час аж до виникнення діалектичного матеріалізму, 

вважалася «Наукою наук», що було обумовлено нерозвиненістю людського 

знання. Хоча ще в олександрійський період намічалися тенденції до 

відокремлення окремих наук від філософії, все ж поняття про її комплексний 

і всеосяжний характер зберігалося тривалий час. 

На середньовічному Сході, як і в античній Греції, філософія вважалася 

наукою, що підноситься над усіма науками, є матір’ю всіх знань. Такої думки 

дотримувався і Аль-Фарабі. 

У визначенні предмета та змісту філософії, яке дає Аль-Фарабі, можна 

виділити три раціональних моменти, – вказівка на те, що: 1) філософія – 

наука про загальні закони і властивості буття; 2) це загальне знання яке, ніби 

охоплює конкретні науки; 3) останні знаходяться під впливом філософії. 
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Аль-Фарабі вірно виявляє грецьке походження терміна «філософія». 

Він дуже ґрунтовно вивчає історію філософії, про що свідчить його розповідь 

про розвиток філософського знання: «Це знання, говорять, в давнину було у 

халдеїв, що мешкали в Іраку, потім воно з’являлося у єгиптян, потім воно 

перейшло до греків, у них відібрали сирійці , а потім перейшло до арабів. 

Увесь зміст цієї науки викладається на грецькій мові, потім воно було 

переведено на сирійську мову. Греки, які володіли цим знанням, називали 

його абсолютною мудрістю і великою мудрістю, а заволодіння ним називали 

філософією, розуміючи під цим перевагу і любов до великої мудрості, а того, 

хто опанував її, називали філософом, розуміючи під цим того, хто любить і 

вважає за краще велику мудрість мудростей, мистецтво мистецтв, розуміючи 

під цим мистецтво, яке охоплює інші мистецтва, чесноту, яка охоплювала б 

усі чесноти, мудрість, яка містить в собі всі види мудрості, бо під мудрістю 

розуміють дуже велике мистецтво» [17]. 

У систематизації філософських знань, визначенні основних проблем і 

категорій філософії, в розробці її як науки головну роль згідно Аль-Фарабі, 

зіграли Платон і Арістотель. Говорячи про необхідність вивчення спадщини 

Арістотеля він наводить цікаві дані: «Філософія поширилася за часів 

грецьких царів і після смерті Арістотеля в Олександрії за часів (правління 

жінки)....» [51, с. 22-26]. Потім він розповідає, як вчення Арістотеля 

поширилося у Візантії. 

Продовження цієї історії можна передати словами Є. Е. Бертельс. 

Торкаючись змісту роботи Аль-Фарабі «Про назву і походження філософії», 

він пише: «В одному зі своїх творів Аль-Фарабі викладає історію філософії, 

як він її собі уявляв. На його думку, останнім осередком давньогрецької 

науки була Олександрія. Коли там встановилося християнство розвиток 

науки припинився. Єпископи з давніх дисциплін визнавали тільки логіку, яка 

була їм потрібна як зброя в запеклих богословських суперечках. Точні науки, 

такі як метафізика вони не тільки не вважали за потрібне, але навіть радили 
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уникати, так як вони можуть пошкодити чистоті віри. Тому знавці філософії 

почали залишати Олександрію. Роз’їхавшись по різним країнам останні 

представники старої науки один за іншим вмирали на чужині» [44]. 

Є. Е. Бертельс зазначає, що в цьому оповіданні «Фарабі дещо спрощує 

досить складну картину рецепції Сходом класичної спадщини, але в 

основному він, звичайно, має рацію» [38, с. 57]. 

У трактаті «Про назву і походження філософії» наводяться імена 

послідовників античної спадщини, зокрема філософії Арістотеля. 

Перед тим, хто приступає до вивчення філософії, Аль-Фарабі висуває 

ряд вимог інтелектуального і морального характеру, які викладені в трактаті 

«Про те, що повинно передувати вивченню філософії». Той, хто прагне 

осягнути філософію, каже Аль-Фарабі, перш за все, повинен підготувати 

себе, а потім очистити свою вдачу від природних пристрастей, щоб 

залишилася тільки пристрасть до істини, а не до спадщини, і в той же час 

загострити силу душі говорити (мислення і розум), щоб вона стала його 

вірним бажанням. 

Названий трактат свідчить про глибокі пізнання Аль-Фарабі в 

давньогрецькій філософії. На його думку, для всебічного вивчення 

філософської науки необхідно, перш за все, знання всіх давньогрецьких 

філософських шкіл, напрямків і теорій, які він докладно перераховує. Трактат 

«Про те, що повинно передувати вивченню філософії» є як би довідником, 

причому дуже цінним, грецької філософії, і зокрема за творами її 

найбільшого представника Арістотеля. 

Згідно Аль-Фарабі дев’ять речей необхідно засвоїти перед вивченням 

філософії: 

« перше – назва шкіл, що існували в філософії; 

– друге – знання мети кожної з книг (Арістотеля); 

– третє – знання науки, покладеної в основу вивчення філософії; 

– четверте – знання мети вивчення філософії; 
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– п’яте – знання шляху, обраного тим, хто бажає осягнути філософію; 

– шосте – знання особливостей мови Арістотеля в кожній з його книг; 

– сьоме – знання причин, що спонукали Арістотеля до виключення 

незрозумілостей у своїй книзі;  

– восьме – знання стану, в якому повинна знаходитися людина, що має 

пізнання в філософії; 

– дев’яте – речі, необхідні для того, хто бажає вивчити книги 

Арістотеля» [136, с. 106]. 

У цій роботі зустрічаються імена таких грецьких мислителів, як 

Аристипп, Хрізіпп, Епікур, Андронік, Гіппократ, Теофраст, Анаксагор, 

Діоген, і згадуються філософські школи: платоників, епікурійців, стоїків, 

піфагорійців, кініків та ін. 

У трактаті є також путівник по творах Арістотеля, де зазначається 

стислий зміст і мета кожної з його робіт – логічних, природничо-наукових, 

етичних, психологічних, з метафізики, поетики та ін. Для Аль-Фарабі 

вивчення філософії – це, перш за все оволодіння творчою спадщиною 

Арістотеля. Деякі конкретні вказівки Абу Насра з приводу вивчення 

філософської системи Арістотеля не втрачають свого значення й у наші дні. 

Що стосується речей, яких потребують ті хто хоче осягнути філософію 

Арістотеля, то, як стверджує Аль-Фарабі це: перше – вивчення мети 

Арістотеля в «Книзі логіки», друге – знання користі його вивчення, третє – 

знання найменувань його книг, четверте – їх достовірності, п’яте – їх 

послідовності , шосте – знання мови, яку він вживає в своїх книгах, сьоме – 

частин, на які ділиться кожна з цих книг. 

Відповідаючи на питання про те, з якої конкретної науки потрібно 

починати вивчення філософії, Аль-Фарабі наводить думки древніх авторів – 

Платона, Теофраста, Анаксагора. Сам же він вважає, що найдоцільніше 

розпочати з вивчення наук про докази – геометрії і логіки, так як вправи в 

них розвивають культуру мислення. 
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В цілому трактат «Про те, що повинно передувати вивченню 

філософії» свідчить про те, що Аль-Фарабі дійсно був прекрасним знавцем 

Арістотеля, видатним теоретиком свого часу і неабияким істориком 

філософії. 

У трактаті «Про досягнення щастя» виражається ставлення Аль-Фарабі 

до процесу освоєння філософії різними людьми. Залежно від ступеня 

оволодіння знаннями і характеру використання їх, він розділяє філософів і 

всіх, хто претендує на це звання на кілька груп: на справжніх (дійсних) 

філософів, початківців і несправжніх. Самовідданий шукач істини, Аль-

Фарабі різко засуджує тих, хто ставить перед собою мету використовувати 

науку в своїх корисливих цілях, наприклад, для накопичення багатства або 

завоювання авторитету. 

Оволодіння теоретичним знанням неможливо без постійної і 

систематичної праці, без любові до науки. Від того, хто присвятив себе 

філософії, Аль-Фарабі вимагає моральної чистоти, любові і справедливості, 

праці та чесноти. У трактаті «Про досягнення щастя» він пише: «Той, хто 

хоче приступити до вивчення наук, повинен за природою мати нахил до 

теоретичних знань. Людина повинна володіти прекрасним розумінням і 

уявленням суті речей, і, більш того, вона повинна бути стриманою і стійкою 

в процесі оволодіння науками, повинна за своєю природою любити істину і її 

поборників, справедливість і її прихильників, не проявляти норовистості і 

егоїзму в своїх бажаннях, не бути жадібною в їжі, питті, від природи 

зневажати пристрасті, дирхеми і динари, і все подібне до цього. Вона 

повинна дотримуватися гордості в тому, що засуджується людьми, бути 

вихованою, легко підкорятися добру і справедливості, мати велику 

розважливість. 

Якщо цими якостями володіє юнак, який до того ж приступив до 

вивчення філософії і вивчив її, то тоді, можливо, він не стане хибним, 

несправжнім, неспроможним філософом». 
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Характеризуючи несправжніх філософів, Аль-Фарабі продовжує: 

«Неспроможним філософом є той, хто засвоює теоретичні знання, не 

володіючи найвищою досконалістю, щоб прищепити свої знання іншим 

людям у міру своїх можливостей. Несправжнім філософом є той, хто вивчає 

теоретичні науки, не спотворюючи їх, але хто не робить добродійних 

вчинків, а, навпаки, в усьому слідує своїм пристрастям і бажанням. 

Помилковим філософом є той, хто вивчає теоретичні науки, не будучи від 

природи схильним до цього» [118, с. 57]. 

Як несправжні, так і ті хто здаються філософами, викликають 

невдоволення у своїх слухачів, поступово відходять від науки і, не бажаючи 

наполегливо працювати з подальшого вдосконалення своїх знань, стають 

безплідними і некорисними. Теоретичні знання повинні служити філософу 

для звершення добрих вчинків, виконання завдань доброчесного суспільства. 

На нього суспільство покладає моральну функцію – робити людям добро і 

вчити їх робити добро. 

Аль-Фарабі стверджує: «Істинний же філософ такий, як згадано вище. 

Якщо ж він не знаходить собі застосування, він не досяг ступеня істинного 

філософа, то такий філософ марний» [15]. 

На думку Аль-Фарабі, філософія повинна служити як кожному 

індивідууму, так і суспільству в цілому для досягнення благородних цілей. 

«Оскільки ми досягаємо щастя тільки тоді, коли нам притаманне 

прекрасне, а прекрасне притаманне нам тільки завдяки мистецтву філософії, 

то з цього випливає те, що саме завдяки філософії ми досягаємо щастя. А її 

ми досягаємо при добрій розсудливості» [101]. 

Розглядаючи предмет і зміст теоретичного знання в цілому, і філософії 

зокрема, Аль-Фарабі ставить певні завдання перед філософами і взагалі перед 

всіма, хто хоче оволодіти теоретичними знаннями, в яких він бачить 

знаряддя досягнення практичної мети – загального щастя. 
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Аль-Фарабі намагається з’ясувати характер, завдання і суспільну 

користь конкретних наук у загальній системі теоретичного знання, 

розділивши їх на групи. У «Трактаті про гідність наук і мистецтв» він пише: 

«Науки і мистецтва характеризуються однією з трьох переваг або гідністю 

предмета, або глибиною доказів, або важливістю користі, будь то очікувана 

або очевидна» [86, с. 129]. 

До наук, обраних і величних, через їх велику користь, належать такі, як 

правознавство та ремесла, в яких відчували потребу всі народи всіх часів. 

Серед наук, яким надається перевага поміж інших, внаслідок глибини 

доказів, є геометрія. Наукою, якій віддається перевага перед іншими завдяки 

гідності її предмета, є, наприклад, наука про зірки. Ці три гідності або дві з 

трьох об’єднані в одній науці – філософії [36, с. 86-91]. 

У теоретичній спадщині Аль-Фарабі провідне місце займають 

філософські твори. Безсумнівно, він був найбільшим філософом, бо зумів 

систематизувати в єдине ціле знання, досягнуте на той час усіма 

філософськими науками. 

Найбільший німецький сходознавець минулого століття А. Мюллер 

особливо підкреслював саме цю сторону наукової діяльності Аль-Фарабі – 

розробку ним єдиної цілісної системи філософського знання. Він писав: 

«Найбільший мислитель всього мусульманського Сходу Аль-Фарабі зробив 

гігантську працю, якої його попередники лише поверхнево торкнулися. 

Справжнім засновником строго наукової розробки філософії на Сході слід 

вважати нікого іншого, як тільки його». 

Аль-Фарабі не тільки визначає зміст, структуру, завдання і мету 

філософії, як найбільш загальної науки, що вивчає закони, властиві буттю в 

цілому, не тільки розглядає етичні проблеми засвоєння філософських знань, а 

й виступає як знавець історії філософії. Він добре володіє історичним 

матеріалом, як було показано вище, ним досить точно відтворено етапи 
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розвитку філософської думки починаючи зі Стародавньої Греції аж до 

виникнення арабомовної філософії. 

Американський учений Н. Решер виявляє наступні етапи розвитку 

філософської думки, встановлені Аль-Фарабі: 

1) ранньогрецький; 

2) олександрійський (від повалення Клеопатри до приходу Октавіана 

Августа); 

3) період римського панування до приходу арабів; 

4) період християнського панування до приходу арабів; 

5) арабо-мусульманський період. 

Н. Решер вважає таку періодизацію цілком історично достовірною [181, 

с. 42-45]. 

На час формування філософської діяльності Аль-Фарабі вже була 

велика кількість перекладеної літератури з грецького та сирійського, значна 

частина якої стосувалася філософської проблематики. Серед грецьких 

авторів творів, які були переведені на арабську мову провідне місце 

належало Арістотелю. І, як вже було зазначено, зміст філософської системи 

Аль-Фарабі визначили ідеї, що містяться в творах Стагірита. Аль-Фарабі є 

«відправною точкою нової ери і засновником арабомовної школи 

перипатетизму. Філософська система, яку він заснував, з плином часу зазнала 

тільки розвитку і піддалася аналізу, але не змінилася» [87, с. 285]. 

Завдяки перекладацькій діяльності попередників і сучасників Аль-

Фарабі – Хунайна Ібн Ісхака, Ісхака Ібн Хунайна, Ях’ї Бін Аді, Абу Бішр 

Матта Ібн Юнуса, Іси Ібн Зура та ін. – філософської літератури, що з’явилася в 

період «великих перекладів», до Х ст. в країнах Арабського халіфату 

накопичилася величезна кількість. Зокрема, за даними Кіфті один і той же твір 

Арістотеля перекладався по кілька разів і коментувався різними філософами 

по-своєму. Таким чином, багато джерел свідчать, що в середні віки у арабів 

було по кілька рукописів чи переказів одного і того ж твору [90]. 
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Інтенсивна діяльність з перекладу філософської літератури з 

сирійського і грецького, поява повторних перекладів, здійснених різними 

авторами численних коментарів до них, не розробленість філософської 

термінології на арабській мові – все це висувало важливе і невідкладне 

завдання створення наукової і філософської термінології, арабського 

еквівалента розробленої системи грецьких філософських термінів. 

Виконання цього надзвичайно складного завдання, що вимагало не тільки 

величезної ерудиції в області філософського знання, а й колосальних 

лінгвістичних зусиль випало на плечі таких стовпів арабомовної культури і 

філософії, як Аль-Фарабі. Перекладачі і коментатори філософських творів, 

засновники арабомовного перипатетизма вникали в етимологію грецьких і 

сирійських слів і знаходили найбільш відповідні їм слова в арабському. А це, 

перш за все, вимагало знаходження правильних дефініцій. У Кінді, Ібн Сіни й 

Ібн Рушда є навіть спеціальні твори, присвячені визначенню понять. Аль-

Фарабі також в своїх трактатах приділяє величезну увагу визначенню 

термінів, уточненню і виявленню їхнього значення і змісту. Таким чином, 

Аль-Фарабі виступає як філософ широкого діапазону, як мислитель, що вніс 

визначальний внесок у розробку історії філософії, філософської системи 

арабомовного перипатетизму і арабської філософської термінології [90]. 

Мислителі середньовіччя в розробці логічних проблем в якості 

теоретичного багажу, що найбільш відповідав потребам світського знання 

того часу, яке розвивалося, використовували багату спадщину Арістотеля, 

його вчення про пізнавальні здібності людини, про закони і форми логічного 

мислення. Це вчення стало для них вихідним матеріалом, і воно надалі було 

значно збагачене й отримало значного розвитку на основі досягнень 

природничих наук і світської культури середньовіччя в цілому. 

Сукупність логічних трактатів Арістотеля пізніше отримала назву 

«Органон», і під цією назвою вчення Стагірита стало широко відомим в 
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середньовіччі. Виникла ціла школа філософів, яка займалася коментуванням, 

роз’ясненням і розробкою окремих положень арістотелівської логіки. 

Арістотелівська логіка на середньовічному Сході вважалася видатним 

досягненням людського знання, тому арабомовні мислителі прагнули 

дбайливо зберегти її і очистити від різних нашарувань, що виникли в 

наступні століття після Арістотеля. 

Розробка проблем логіки вважалася одним з центральних завдань 

філософії, тому всі великі мислителі середньовічного арабо-мусульманського 

Сходу приділяли їм значну увагу. У класифікації наук, яка була характерна 

для теоретичної думки цієї епохи, логіці відводилося почесне місце. Кожен 

великий мислитель-енциклопедист вважав своїм обов’язком дати розробку 

системи знань, відомих в середньовіччі, і логіка в цій системі трактувалася як 

пропедевтика до всіх наук. Так, в класифікаціях наук Аль-Фарабі, Ібн Сіни 

логіка займає провідне місце, як необхідний початок всякого теоретичного 

мислення. 

Вивчення логіки, її пропаганда сприяли утвердженню наукового стилю 

мислення, розвитку вільнодумства, звільнення пізнання від догматичного 

методу, на якому трималося віровчення ісламу. 

Однак інтерес до логіки, як автономної і основоположної внаслідок 

місця яке вона займала в досягненні наукового знання, незабаром почав 

викликати невдоволення з боку ряду ортодоксальних богословів ісламу. 

Газалі, написавши ряд робіт спрямованих проти філософських 

концепцій Аль-Фарабі та Ібн Сіни, в своєму трактаті «Позбавлятися від 

омани» показує, до якого відступу від релігійних принципів, до якого 

«нещастя» може привести вивчення логіки: «Логіки в своїй науці приходять 

в деяку оману, що полягає в тому, що вони пов’язують доказ з численними 

умовами, які, як вони вважають, обов’язково повинні дати достовірне знання. 

Однак варто логікам дійти до релігійних предметів, як вони, опиняючись не в 
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змозі виконати ці умови, роблять великі відступи від висунутих ними ж 

положень. 

Може трапитися так, що будь-яка людина, що схвально ставиться до 

логіки, розглянувши цю науку і знайшовши її ясною, подумає, що всі єресі, 

які вийшли від логіків, підкріплені такими ж доказами і, не чекаючи того 

моменту, коли дійде до метафізики, поспішить сам зробитися єретиком. 

Це ще одне нещастя, що підбурює таку людину» [3, с. 277; 138]. 

Навіть в ХХ ст. в офіційних мусульманських школах до логіки 

ставилися з підозрою. Так, з приводу опублікованої на початку ХХ ст. 

офіційної мусульманської програми з навчання наукових знань зазначалося: 

«На жаль, логіка у багатьох мусульман в загоні: приказка« ман тамантік 

тазандік »... (хто вивчає логіку, лякає релігію) широко поширена» [3, с. 277-

279]. 

Аль-Фарабі одним з перших в середньовічній арабомовній філософії 

послідовно розробив питання логіки, завдяки чому він придбав широку 

популярність на середньовічному Близькому і Середньому Сході не лише як 

перший, але і як найбільший учений-логік. Сучасники шанобливо іменували 

Фарабі «Ал-Муаллем Ас-Соні» –  «Другим учителем», а також «Мантік» – 

«логічний». 

Значні досягнення Аль-Фарабі в області логіки неодноразово 

відзначалися дослідниками його творчості. Так, автор XIII ст. Ал-Кіфті 

вказував, що Фарабі «коментував книги з логіки, пояснював незрозуміле в 

них, виявляв їх зміст, розкривав приховане. При цьому він звертав увагу на 

те, що залишив невирішеним Ал-Кінді в мистецтві аналізу і вивчення наук». 

Ал-Кіфті підкреслював, що Аль-Фарабі написав ряд робіт з логіки і досяг в 

ній вищої досконалості [3, с. 277]. 

В області логіки Фарабі також виходить з багатої античної спадщини, 

особливо з логічних творів Арістотеля, до яких подав докладні коментарі. 

Його коментарі до «Органону» Арістотеля були широко відомі на Сході і в 
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середньовічній Європі, хоча подібні коментарі укладали тоді й інші 

мислителі – Хунайн Ібн Ісхак, Абу Бішр Матта, Ях’я Ібн Алі та ін. 

Популярність коментарів Фарабі пояснюється тим, що він всебічно і 

досконально знав всі логічні твори Арістотеля, чудово уявляв загальну схему 

його логічних вчень, послідовність викладення і значення всіх їх складових 

частин, зумів визначити конкретне місце і значимість кожного дослідження 

цього великого мислителя давнини. Крім того, Фарабі розширив і доповнив 

загальну логічну систему, коло знань з логіки, залучаючи цю та інші праці 

Арістотеля. Про це свідчить розділ з логіки в «Іхсо Ал-Улум», де не тільки 

даються визначення і короткі анотації до кожної книги «Органона», а й 

систематизуються, зіставляються його розділи з точки зору їх значимості і 

цінності за змістом і формою [161; 167; 170]. 

У коментарях Аль-Фарабі також подає грецьку й арабську назви 

кожного логічного твору, причому до кола логічних проблем він приєднує і 

роботи Арістотеля з ораторського мистецтва та правил поезії. 

Сам Арістотель в число логічних проблем включав шість творів, а на 

середньовічному Сході правила віршування й мови розглядалися з точки 

зору логіки, і тим самим була розширена вся система логічних знань. Це, 

ймовірніше за все, викликалося завданнями розвитку науки того періоду, в 

першу чергу необхідністю розробки наукових методів пізнання на відміну від 

теологічної догматики і потребою в відокремлені філософських проблем від 

релігійних [152; 165; 180]. 

Фарабі був одним з тих, хто прагнув розширити коло логічних знань. 

Аль-Фарабі відносить до числа логічних наступні роботи Арістотеля 

(це та послідовність, яку дає сам коментатор Стагірита): 

1) «Категорії» ( «Ал-Макулот») 

2) «Про тлумачення» ( «Ал-Ібора») 

3) «Перша аналітика» ( «Ал-Кійос») 

4) «Друга аналітика» ( «Ал-Бурхон») 
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5) «Топіка» («Ал-Мавозі Ал-Жадалія») 

6) «Про софістичні спростування» («Ал-Хікмат Ал-Мумаввіха») 

7) «Риторіка» (Ал-Хатаба»). 

Особливу увагу з точки зору викладання основних моментів і сутності 

логічних операцій Аль-Фарабі приділяє «Другій аналітиці», бо, як він 

справедливо зауважує, в цій книзі даються правила і теорія силогізму і 

силогістичного доказу – результат і мета всіх попередніх логічних функцій 

мислення людини. 

З числа робіт Аль-Фарабі, безпосередньо присвячених питанням логіки, 

слід назвати «Вступ до логіки», «Вступний трактат до логіки», «Ізагога», 

виклад і коментарі до всіх шести книг «Органона» Арістотеля. Ряд питань за 

логікою викладається також в «Іхсо Ал-Улум», «Про походження наук», 

«Філософських питаннях і відповідях на них». Вивчаючи і коментуючи логічні 

праці Арістотеля, Аль-Фарабі не наслідував сліпо Стагірита, а використовував 

його творчу спадщину в якості вихідного моменту. На основі його спадщини 

він створив свою логічну систему, в окремих випадках доповнюючи і 

виправляючи Арістотеля, й критикуючи його за необхідності [143]. 

Е. Ренан згадує про наявність спеціального трактату Фарабі, що містить 

критику «Другої аналітики» Арістотеля з питання про поняття, правила 

силогізму і визначення. У мусульманських джерелах повідомляється, що 

Фарабі створив цикл робіт з логіки (Кулл), подібний Арістотелевському 

«Органону». Є відомості про те, що в рукописних фондах Стамбула 

турецькими дослідниками виявлено логічний твір Аль-Фарабі, що 

складається з дев’яти частин. 

Велику цінність для вивчення логічних ідей Фарабі має рукопис в 

Братиславі під назвою «Кітоб Фі-л-Мантік» або «Кітоб (мухтасар) Жам’Ал 

Кутуб Ал-Мантікія» – «Книга логіки (Велика) книга – збірник книг з логіки». 

Книга переписана з різних ранніх рукописів на початку ХVIII ст. Ахмедом 

Алі Аш-Шамі. 
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Цінність рукопису полягає в тому, що він охоплює всі відомі малі та 

великі твори Фарабі з проблем логіки [181]. 

Рукопис складається з дванадцяти книг, які в той же час є 

самостійними розділами єдиної логічної системи: 

1) «Вступ до логіки»; 

2) «Вступний трактат з логіки»; 

3) «Ісагога»; 

4) «Книга про категорії»; 

5) «Книга про фрази»; 

6) «Книга про аналогії»; 

7) «Книга про аналіз»; 

8) «Книга про помилки»; 

9) «Книга про докази»; 

10) «Книга про правила спору»; 

11) «Книга про ораторське мистецтво»; 

12) «Книга про вірші». 

Дана система Фарабі відтворює логіку Арістотеля з доповненнями і 

свідчить про досить глибокі і всебічні знання Фарабі логічних вчень 

стародавньої Греції. Але зміст системи і її розділів не є коментарем або 

переказом робіт Арістотеля, кожна книга виступає як самостійний твір. 

Виходячи з принципів логіки Арістотеля, Аль-Фарабі створює свій 

органон (логічний «Кулліят») на базі досягнень наукової думки 

середньовічного Сходу [169, с. 1-2]. 

Окремі книги, що входили в цей органон Фарабі, були опубліковані в 

Бейруті, Дамаску, Каїрі, деякі з них, наприклад, перші три, перекладені на 

англійську мову. Книга «Ізагога» і «Вступний трактат до логіки» 

опубліковані в перекладі на російську мову, останній частково 

опублікований і узбецькою мовою. 
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Предмет і завдання логіки докладно викладаються в «Іхсо Ал-Улум», 

«Про походження наук» і у «Вступному трактаті з логіки». 

Згідно Аль-Фарабі, наука про логіку вчить, як розташовувати 

розповідні речення, відповідно логічним фігурам, для отримання з них 

висновків, завдяки яким ми пізнаємо непізнане і судимо про те, що істинно і 

що помилково. Логіка, подібно вагам, служить для вимірювання 

правильності і неправильності розумового процесу, коли він спрямований на 

пізнання об’єкта, і має справу з категоріями, тобто умоосяжними сутностями. 

Відповідно вченню Аль-Фарабі, в системі наукових знань логіка 

виступає наче ядро, основа філософського пізнання. Філософія, мета якої є 

досягнення щастя, осягається на основі високих розумових здібностей, які 

забезпечуються вивченням логіки. Вельми цікавими в даному випадку є 

думки та аргументація Фарабі. «Філософія, кажу я, осягається тільки в 

судженнях, а хороші судження досягаються лише при такій потенції розуму, 

яка має існувати у нас до цього часу. А потенція розуму виникає тоді, коли у 

нас є така здатність, за допомогою якої ми про істину судимо як достовірну й 

переконуємося в ній; за допомогою якої ми судимо про неправдиве, що воно 

є дійсно помилкове, й уникаємо його, судимо про фальшиве, подібне істині, й 

не помиляємося відносно нього й судимо про те, що істинне саме по собі, але 

й схоже з хибним, й не помиляємося й не обманюємося відносно цього. 

Мистецтво, за допомогою якого ми набуваємо цю здатність, називається 

мистецтвом логіки» [169]. 

Логіка надає правила, способи і прийоми вірного міркування та 

застерігає розум від помилок. Допущені помилки за допомогою логічних 

правил можна виявити і швидко усунути; в такий спосіб виховується й 

загартовується людський розум. 

«Мистецтво логіки навчає сукупності законів, які сприяють 

вдосконаленню інтелекту та наставляють людину на шлях істини у всіх 

випадках осягнення об’єктів інтелекту, в яких можлива помилка; закони, які 
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охороняють та захищають її від помилок та промахів і прорахунків відносно 

об’єктів інтелекту; закони, за допомогою яких перевіряються об’єкти 

інтелекту, які не гарантовані від того, що будь-хто може помилитися 

відносно них» [178]. 

У трактуванні Аль-Фарабі логіка виступає як знаряддя пізнання речей, 

засіб досягнення істини, як науковий метод, необхідній для всіх галузей 

знання. «Мистецтво логіки, – вказує Фарабі у «Вступному Трактаті з логіки», 

– коли воно застосовується в тих чи інших частинах філософії, суть 

інструмент, за допомогою якого добувають достовірні знання всього того, що 

охоплює теоретичне та практичне мистецтво. Немає більше шляху до 

справжньої достовірності в чому-небудь, до знання чого-небудь без 

мистецтва логіки. Назва її «мантик» походить від слова «нутк» – розум, 

мова» [147]. 

Розглядаючи місце логіки серед інших наук та визначаючи її ставлення 

до них, Аль-Фарабі вказує, що мистецтво логіки необхідне в тих галузях 

знання, де потрібна точність, ясність, послідовність та аргументованість 

думок, чітко доведені теорії; логіка несумісна з невизначеністю та не 

застосовується в незрозумілих ситуаціях [148]. 

Фарабі справедливо зауважує, що для всебічного оволодіння 

мистецтвом логіки велике значення мають заняття в галузі математичних 

наук, оскільки вимагають чіткої доказовості положень і, тим самим, 

збагачують логічне мистецтво, прищеплюють людині навички логічного 

мислення. Так, наприклад, в «Іхсо Ал-Улум» він пише: «слід ґрунтуватися на 

геометричній науці, оскільки доведення в геометрії мають вплив на логіку 

[149; 159]. 

У свою чергу, знання законів логічного мистецтва полегшує вивчення 

математичних дисциплін і допомагає оволодінню іншими науками. Так, 

мистецтво логіки Фарабі розглядає як зв’язок з граматикою , а логічну думку 

з її зовнішнім, словесним вираженням. І в цьому ставленні вчений 



101 

 

знаходиться на більш вірній позиції, аніж інші логіки, особливо логіки-

ідеалісти, які абсолютно відірвали думку від її матеріальної оболочки 

словесних виразів. 

Мистецтво логіки, згідно з Аль-Фарабі, вказує на три речі: «По-перше, 

на здатність, за допомогою якої людина мислить категоріями, опановує науки 

і мистецтво, а також розрізняє прекрасне та потворне в своїх та в інших 

вчинках; по-друге, на категорії, що виникли в душі людини і звані 

внутрішньою промовою; по-третє, на вираз того, що має місце в розумі, – це 

називають зовнішньою промовою. Це мистецтво, оскільки воно являє 

загальні для всіх мови і правила зовнішньої мови, які становлять мовні 

вирази, направляє розум за допомогою їх в обох випадках у вірний бік, 

завжди оберігають його від можливостей в обох випадках помилки, і зветься 

логікою» [159]. 

Виходячи зі зв’язку думки з її мовним вираженням Аль-Фарабі відзначає 

і схожість між завданнями, переслідуваними логікою і граматикою. Він пише: 

«Це мистецтво споріднене мистецтву граматичному, бо ставлення мистецтва 

логіки до інтелекту і умосяжних об’єктів інтелекту таке ж, як ставлення 

граматики до мови і слів; граматика в своїх законах про слова дає нам такі ж 

зразки, які дає логіка щодо умоосяжних об’єктів інтеллекції» [159]. 

А в іншому місці підкреслює: «Нашою метою є розгляд мистецтва 

логіки, мистецтва, яке містить в собі речі, які приводять розум до вірного 

мислення щоразу, коли він може помилитися, і яке вказує на всі перестороги 

проти помилок, коли виконується будь-який висновок за допомогою розуму. 

Його положення по відношенню до розуму подібні положенню мистецтва 

граматики по відношенню до мови, і так само, як граматика виправляє мову 

людей, для потреб якої вона і створена, наука логіка робить правильним 

розум з тим, щоб мислення протікало вірно щоразу, коли існує можливість 

помилки. Ставлення науки граматики до мови і мовним виразам подібно 

ставленню науки логіки до розуму і умоосяжним речам (поняттям, 
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категоріям. – М. Х.), і так само, як граматика є мірилом мови щоразу, коли 

можлива помилка в мовному виразі, наука логіки суть мірило розуму всякий 

раз, коли можлива помилка щодо умоосяжних речей» [154]. 

Порівняння і зіставлення логіки з граматикою і в наші дні 

використовується з методичною метою у багатьох сучасних підручниках з 

логіки. Не менш цінним є висловлювання Аль-Фарабі про специфічні 

особливості логіки і граматики. 

Трактування Аль-Фарабі основних властивостей і сутностей мовних 

виразів, мови і мислення нагадують положення сучасної науки і свідчать про 

глибину його ідей і наукового підходу до досліджуваних явищ. Він вказує, 

що з логікою «має спільність граматика, але в той же час розрізняється, бо 

граматика дає правила для мовних виразів, властивих лише мові даного 

народу, в той час як логіка дає правила для мовних виразів, загальних для 

всіх мов». Ця ж думка в більш чіткій формі виражена в «Іхсо Ал-Улум». 

«Граматика кожної мови розглядає те, що характерно для мови і для 

іншої мови, але не тому, що воно загальне, а тому, що воно особливо 

притаманне саме їх мові. 

Така різниця між підходом до слів граматикознавців і логістів: 

граматика дає правило, властиве словам якого-небудь одного народу і 

витягує те, що є загальним для нього і загальне, а тому, що воно присутнє в 

мові, для якої складається дана граматика. Логіка ж, даючи правила слів, дає 

тільки правила, загальні для слів всіх народів. 

Вона витягує їх оскільки вони загальні, і не розглядає нічого, що 

властиво тільки якомусь одному народу; більш того, вона рекомендує 

запозичувати у вчених все, що з цього потрібно з цієї мови» [164]. 

З наведених висловлювань видно, що мислення і його логічну 

структуру Аль-Фарабі розглядає як явище загальнолюдське, на яке не можуть 

вплинути ні релігійні, ні расові, ні національні ознаки. 
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Таким чином, Аль-Фарабі, що жив в епоху середньовіччя, стояв на 

голову вище тих «теоретиків», які через дев’ять-десять століть визначали 

людське мислення расовими або класовими категоріями, поділяли його на 

логічне і ідеологічне і тим самим доводили расистську, антинаукову  

точку зору. 

У розглянуту епоху, коли розвиток науки в цілому знаходився на 

досить низькому рівні і наукове вивчення діяльності людського мозку – 

органу мислення – навіть не було розпочато, Аль-Фарабі, вірно ставлячи і 

вирішуючи в загальній формі питання про загальнолюдський характер логіки 

мислення, виявився справжнім прихильником наукової точки зору. Тому не 

дивно, що його позиція в цьому питанні відповідає позиції прогресивних 

мислителів і вчених наступних періодів. 

У питанні про національний характер мови і граматики Аль-Фарабі 

також дотримується вірної точки зору і в цьому відношенні впритул 

підходить до позиції сучасної науки. Разом з тим, він справедливо зазначає, 

що в граматичному ладі мов всього світу, всіх націй можна знайти однакові 

категорії і закономірності. 

Сутність і найвищу мету логіки Аль-Фарабі бачить в розкритті природи 

і способах утворення силогізму – дедуктивному умовиводу. Як вже 

зазначалося, всі науки і ремесла він розділяє на дві групи: силогістичні і не 

силогістичні. «Силогістичними є мистецтва, які після того, як зведені 

воєдино і завершені їх частини, мають своєю дією вживання силогізму. 

Несилогістичні ж є мистецтва, які після того, як зведені воєдино і завершені 

їх частини, мають своєю дією і метою виконання будь-якої (особливої) 

роботи, як наприклад, медицина, землеробство, столярна справа, будівництво 

та інші мистецтва, які призначені для здійснення певної роботи і дії. Не 

виключена можливість, що в тих чи інших практичних мистецтвах може бути 

використаний силогізм при визначенні будь-якої з частин; коли ж ці частини 

знайдені, кожна з них визначена і зведена воєдино, їх дія полягає в здійсненні 



104 

 

будь-якої роботи. Прикладом цього є медицина, землеробство і навігація» 

[104, с. 85-92]. 

Всю науку про логіку Аль-Фарабі розділяє на вісім самостійних 

розділів. 

Перший розділ «трактує про прості категорії мислення, на які вказують 

прості мовні вирази, і про мовні вирази, що вказують на прості категорії 

думки, поняття. Ці прості категорії, поняття є найменшими частинками, 

складовими судження, з яких утворюються міркування. Другий розділ 

містить вчення про прості міркування, що виражаються в простих мовних 

виразах, тобто про думки і пропозиції, які й утворюють необхідні посили на 

силогізми. Третій розділ цілком присвячується вченню про силогізм, що 

утворюються з посилань – суджень» [107]. 

У «Іхсо Ал-Улум» про це говориться так: «Перший підрозділ містить 

закони окремих умоосяжних об’єктів інтелекту і слова, які вказують на них. 

Це входить до книги, яка називається арабською «Макулат», а грецькою – 

«Категоріас». 

Другий – містить закони простих міркувань, вони ж суть умоосяжні 

об’єкти інтелекту, що складаються з будь-яких простих умоосяжних об’єктів 

інтелекту і слів, що вказують на них, з’єднаних попарно. Це зібрано в книзі, 

яка називається арабською «Ал-Ібара», а грецькою – «Барі (Хар) Мінійас». 

У третьому – знаходяться міркування, за допомогою яких 

випробовуються силогізми, загальні для п’яти мистецтв. Вони містяться в 

книзі, що називається арабською «Ал-Кийас», а грецькою – «Перша 

Аналітика» [182, с. 53-55]. 

Подальші п’ять розділів логіки мистецтв стосуються видів міркувань і 

силогізмів і способів їх вираження: 1) бурхонія – доказовий; 2) жадалія – 

діалектичний (тобто належить до мистецтва спору, дискусії), 3) суфастонія – 

софістичний, 4) хітобот – риторіка, або риторічний, 5) ше’р – поезія або 

поетичний. 
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Силогічне мистецтво, що служить для доказу і аргументування істини, 

для знаходження її в розглянутих речах, згідно Аль-Фарабі, дає достовірне 

знання. Наука філософії ґрунтується саме на достовірному знанні і 

користується методом доказу. 

Діалектика належить до мистецтва спору, дискусії і має на увазі метод 

питання і відповіді, за допомогою якого забезпечується перемога над 

співрозмовником під час дебатів [161]. 

Софістика – складний спосіб отримання передбачуваної легкої 

перемоги над співрозмовником, вона має на меті ввести слухача в оману за 

допомогою обману і навіювання співрозмовнику думки про людину, яка веде 

спір, як про володаря мудрості і знання, хоча насправді це не так. Назва 

софістики, згідно Аль-Фарабі, походить від слів «суфіййа» (мудрість) і 

«істіяс» (обман) і означає буквально «помилкова мудрість». 

Риторіка служить для того, щоб всебічно і глибоко переконати людину 

в правильності чи хибності тієї чи іншої думки; причому зміст цієї думки не 

має для неї істотного значення і вона є мистецтвом, засобом для переконання. 

«Риторічні співбесіди спрямовані на те, щоб задовольнити слухача за 

допомогою умиротворення його душі без досягнення достовірності» [145; 

151; 161]. 

Поезія користується різними образами, порівняннями, красивими 

фразами, ритмікою і римою і служить для натхнення людини на звершення 

певних дій. 

«Поетичні міркування – міркування, що складаються з речей, які здатні 

припускати в будь-якому обговорюваному питанні певний стан або щось 

більш гідне або низьке, добре чи потворне, велике чи мале тощо». 

Говорячи про подальші п’ять розділів (достовірні, приблизні, 

помилкові, переконливі і уявні) – мистецтвах логіки, Аль-Фарабі пише: 

«Четвертий присвячений законам, якими перевіряють доказові міркування, а 

також законам речей, які вивчає філософія, нарешті, всьому тому, що дії їх 
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робить завершеними, досконалими, і такими що перевершують. Це є в книзі, 

яка арабською мовою носить назву «Ал-Бурхан», а грецькою – «Друга 

аналітика». 

П’ятий включає міркування, за допомогою яких перевіряються 

діалектичні міркування і якість діалектичного питання і відповіді, взагалі всі 

закони, що поширюються на діалектичне мистецтво: закони, завдяки яким їх 

дія стає досконалою, ідеальною і ефективною. Арабською ця книга має назву 

«Ал Маводі Ал Джадалійя», а грецькою – «Топіка». 

Шостий містить, в першу чергу, закони речей, які здатні відходити від 

істини, обманювати і заплутувати; детальне перерахування всіх положень, 

застосовуваних з метою обману, нехтування наук і міркувань; далі, перелік 

всього, за допомогою чого виходять помилкові міркування, що 

застосовуються безчесною людиною і брехуном; як їх уникнути і чим 

відбити; і як людина уникає помилок в бажаних цілях або як вона вводить в 

оману. Грецькою ця книга зветься «софістика», що перекладається як 

«помилкова наука» [23]. 

У сьомому він показує закони, якими перевіряють і випробовують 

риторичні міркування, види промов і міркувань ораторів і риторів; чи 

належать вони до риторіки чи ні; перераховує всі справи, що належать до 

риторічного мистецтва; пояснює, яка майстерність риторічних міркувань в 

кожній галузі мистецтва, і за рахунок чого вона стає кращою і досконалою, а 

його дії самими гідними і значними. Грецька назва цієї книги – «Риторіка», а 

це є «ораторське мистецтво». 

Восьмий охоплює закони для перевірки поезії, види поширених 

поетичних міркувань, а також такі, які споживані в кожній галузі мистецтва; 

показує, скільки є його видів, скільки видів віршів і поетичних міркувань, яке 

мистецтво в кожному з цих видів, з чого воно робиться, як складається і від 

чого стає кращим, найвеличнішим, блискучим і вишуканим; за яких 
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положень воно стає найзначнішим і найбільш гідним ». Книга ця називається 

грецькою «Поетикою», тобто «Книгою вірша» [30, с. 322-323]. 

Має великий інтерес дане Аль-Фарабі визначення специфічних 

особливостей поезії: «За допомогою поетичних співбесід переслідується мета 

наслідування речей і вираження їх за допомогою мови, подібно до того, як 

мистецтво скульптури імітує різні види тварин і інші тіла за допомогою 

фізичних процесів. Приналежність мистецтва поезії до інших силогістичних 

мистецтв подібно приналежності мистецтва скульптури до інших практичних 

мистецтв, подібно приналежності шахової гри до дійсних військових дій. 

Те, що існує в дійсності, поет висловлює словами, подібно до того, як 

скульптор відтворює його в своїй скульптурі, імітатор тварин відтворює 

своїми рухами рух тварин, а шахіст – військові дії» [103, с. 87]. 

Всі ці п’ять способів є різновидами силогічного мистецтва, але наука 

спирається на один з них, тобто на спосіб доказу. 

Аль-Фарабі докладно описує основні логічні форми мислення: поняття, 

судження, умовивід (силогізм, кийос). 

Поняття, згідно Аль-Фарабі, будучи відображенням субстанції за 

допомогою розуму і умоосяжних сутностей, мають зміст і об'єм і в процесі 

міркування піддаються ряду логічних операцій. 

Кожну логічну форму Аль-Фарабі розглядає в зв’язку з її мовними 

вираженнями. Визначаючи мовні вираження понять і категорій, він висуває 

ряд питань, пов’язаних з науковою термінологією. 

У трактаті «Вступ до логіки» вказується, що в мові виробляються певні 

вирази, які передають зміст наукових понять і категорій, властивих тільки тій 

чи іншій галузі наукового пізнання і вживаються лише невеликою групою 

фахівців. Маючи об’єктивний і суворо визначений зміст, вони не можуть 

бути змінені окремими суб’єктами і в них не можна вільно вкладати бажаний 

зміст [27, с. 123; 166]. 
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Аль-Фарабі відзначає, що наукові терміни виражають певні категорії, 

зміст яких має об’єктивний характер і історично сформовану стійкість, і в 

силу цього вони вільні від впливу суб’єктивних переживань, емоцій. 

За формою мовних виразів Аль-Фарабі розділяє поняття на прості і 

складні. Поняття, виражене одним словом (наприклад, «людина»), є простим, 

а виражене двома або кількома словами – складним (наприклад, «мисляча 

тварина»). 

Саме поняття може позначати як індивідуальну річ, так і сукупність 

речей. Торкаючись обсягу понять, Аль-Фарабі особливу увагу приділяє їх 

утворенню і родо-видовим відношенням: рід позначає більш загальне і 

широке поняття, а вид – приватне і більш вузьке (бувають і проміжні ланки, 

тобто поняття, які є родом по відношенню до одних і видом по відношенню 

до інших понять, наприклад, тіло – рослина – дерево). Аль-Фарабі розглядає 

також поділ понять – дихотомію – і описує її зміст. 

У трактаті «Ал-Макулот» (коментарі до «Категорії Арістотеля») Аль-

Фарабі докладно аналізує основні загальні категорії, такі як сутність, 

кількість, якість, зв’язок, форма тощо, розглянуті Арістотелем. 

Поняття, складаючи прості універсалії в розумовому процесі і 

з’єднуючись одне з одним, утворюють судження. 

«Найкоротші з зовнішніх міркувань – такі, які складені з двох будь-

яких слів. А найменші з внутрішніх міркувань складаються з двох простих 

умоосяжних об’єктів інтелекту. Це прості міркування» [175]. 

Судження за Аль-Фарабі має форму думки, що відображає об’єктивну 

дійсність, тобто сенс судження у вираженні тих чи інших дійсних зв’язків 

речей [173]. 

Складовими частинами судження є суб’єкт, предикат і з’єднуюча 

частка. Суб’єкт – те, що описується, а предикат – сам опис. 

Частини судження можуть мати універсальний або індивідуальний 

характер, тобто суб’єкт і предикат можуть перебувати в різних взаєминах: 
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або суб’єкт може бути універсальним, а предикат індивідуальним, або 

предикат універсальним, а суб’єкт індивідуальним, або обидва 

універсальними або індивідуальними. Індивідуальне позначає одну річ, а 

універсальне – більше двох речей [93]. 

Про глибину спостереження Аль-Фарабі над логічними формами 

мислення свідчить його зауваження про характер предиката в судженні 

«людина – істота», що наводиться в трактаті «Філософські питання і 

відповіді на них». Це зауваження стало предметом спеціального дослідження 

американського вченого Н. Решер, який відзначив велике значення піднятого 

Аль-Фарабі питання і для сучасних логічних досліджень [119]. 

Судження «людина – істота» Аль-Фарабі розглядає з двох точок зору – 

натураліста і логіка. Коли Аль-Фарабі поставили запитання: слово «істота» в 

судженні« людина – істота» є предикатом чи ні, він відповів: «Це спірне 

питання між попередніми вченими і сучасними. Дехто каже, що це є не 

предикат, а інші стверджують, що це є предикат. Обидва ці положення вірні з 

різних позицій. Якщо дивитися на це питання як природний спостерігач, 

який звертає увагу на обставину в загальному, «істота» не є предикат. Тому 

що слово «істота» саме по собі має на увазі існування речі, а предикат буває 

тоді, коли мова йде про затвердження або запереченні однієї речі. З цієї 

точки зору вищезгадане слово ( «істота») не є предикат. Якщо ж дивитися на 

нього з точки зору логіки, оскільки це судження складається з двох слів, то 

воно (тобто «істота») є предикатом» [118, с. 86-88]. 

У наведеному прикладі Аль-Фарабі, з одного боку, вказує на 

необхідність врахування багатостороннього характеру розглянутого питання, а 

з іншого, – ще раз підкреслює специфіку дослідження логічних категорій [67]. 

В якості предиката, згідно Аль-Фарабі, можуть виступати п’ять 

простих універсальних знань, або предікабілій: рід, вид, розрізняюча ознака, 

власна ознака і випадкова ознака. 
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Судження Аль-Фарабі ділить на позитивні і негативні, на загальні та 

часткові, а в залежності від характеру суб’єкта і предиката – на категоричні й 

гіпотетичні. Останні складаються з двох самостійних суджень, з’єднаних 

умовною часткою. Особливу увагу мислитель приділяє різновидам суджень, 

що випливають з характеру предиката, який міститься в їх складі, тобто 

характер судження визначається в залежності від того, які з п’яти 

предікабілій і в якому поєднанні виступають в якості предиката. 

В цьому сенсі заслуговує на увагу аналіз природи і складу таких 

суджень, які виступають у формі визначення, опису та інших способів, які 

розкривають зміст понять. «Визначення, – пише Аль-Фарабі, – складна 

універсалія, що складається з роду і розрізняючої ознак, коли, наприклад, 

кажуть, що людина – розумна тварина. 

Опис складається з роду і власної ознаки, коли, наприклад, йдеться про 

людину, що це – розумна тварина; а також з роду і випадкової ознаки або 

декількох випадкових ознак, коли, наприклад, кажуть, що людина – тварина 

яка шука, або тварина, яка продає або купує. 

Висловлювання, яке не є ні визначенням, ні описом, може складатися з 

виду і випадкової ознаки, наприклад, коли говорять про Зейде, що він біла 

людина [132]. 

Судження, які виступають в якості визначень і описів, розглядаються і 

сучасною формальною логікою як способи, що розкривають зміст понять, але 

з точки зору виявлення складових частин, особливо таких способів, які 

вигідно відрізняють визначення, як опис і висловлювання, зауваження Аль-

Фарабі і в даний час зберігають свою наукову цінність. 

Важливе воно і з точки зору вивчення природи суджень в цілому. 

Класифікація суджень Аль-Фарабі в принципі відповідає сучасній 

класифікації, хоча, зрозуміло, остання більш докладна і досконала. Але для 

свого часу класифікація Аль-Фарабі була всеосяжною і всебічною. Крім того, 

хоча в окремих сучасних логічних дослідженнях судження поділяються і за 
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характером, але відмінності суджень залежно від предікабілій, які 

виступають в них в якості предикатів, не приділяється увага. В цьому 

відношенні позиція Аль-Фарабі і донині є досить цінною. 

Зі співвідношень і зв’язків різних суджень – простих міркувань 

утворюється силогізм – дедуктивний умовивід (кийос). 

Будучи досить послідовним у своїх твердженнях з проблем логіки, 

Аль-Фарабі розглядає і питання силогізму в аспекті внутрішньої і зовнішньої 

мови. Він пише: «силогістичні міркування, – байдуже, зосереджені вони в 

душі або виходять назовні за допомогою голосу, – складаються з наступного: 

– міркування, зосереджені в душі з численних, пов’язаних, 

упорядкованих, умоосяжних об’єктів інтелекту, сприяють один одному в 

підтвердженні якоїсь однієї речі; 

– міркування, що виводяться назовні за допомогою голосу – з 

численних, пов’язаних, упорядкованих слів, що вказують на ці умосяжні 

об’єкти інтелекту і зрівнюють їх; з’єднуючись одні з іншими, вони 

набувають одного змісту і взаємодіють один з одним для підтвердження 

чого-небудь тому, хто їх сприймає на слух. 

– силогістичні міркування складаються тільки з простих міркувань, 

стаючи складними міркуваннями. Найкоротші зі складних міркувань – такі, 

які складаються з двох простих міркувань. А найдовші з них – невизначені. У 

силогізмі розрізняються посилки і укладання. 

Аль-Фарабі виділяє також два різновиди умовиводів – дедуктивний та 

індуктивний. Але індукція, згідно Аль-Фарабі, хоча і є вираженням ходу 

думки від часткового до загального, в принципі спирається на дедукцію [70]. 

Індуктивний спосіб мислення не міг отримати розвитку в умовах 

середньовіччя, так як його розробка та удосконалення як методу пізнання, як 

методу встановлення причинно-наслідкових зв’язків тісно пов’язані з 

розвитком природознавства, експериментальної науки. При постановці 

логічних запитань Аль-Фарабі виходив із запитів своєї епохи і був 
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обмежений незначними науковими досягненнями того періоду. Індуктивний 

метод в сучасному розумінні став розроблятися тільки з XVII ст. і заслуга в 

цьому належить родоначальнику «всієї сучасної науки, яка експериментує» 

Ф. Бекону [113]. 

Особливо важливим у вченні Аль-Фарабі про силогізм є дане їм 

визначення початкових істин – знань, які можуть виступати в якості 

відправних моментів, передумов дедуктивних умовиводів [171]. 

Відправні знання, що утворюють аргументацію силогічного 

міркування, мають чотири різновиди: макбулот (встановлення), машхурот 

(загальноприйняте), махсусот (відчуття, чуттєве значення) і макулот аввал 

(первинні категорії). 

Макбулот – це знання, «узгоджене з авторитетом», схвалене, 

встановлене ним (Аль-Фарабі не наводить тут приклад). 

Машхурот – «це ідеї, які широко поширені серед всього людства або 

серед більшості його, або серед освічених і мислячих представників його», 

тобто знання, які визнаються істинним більшістю людей. Такі, наприклад, 

«думки про те, що повага до батьків є боргом, що вдячність благодійнику є 

благо, а невдячність – зло». До цього роду Аль-Фарабі відносить і знання, 

поширені серед представників тієї чи іншої галузі науки. 

Махсусот – знання, які досягаються за допомогою п’яти зовнішніх 

почуттів або одним з них. Так, в прикладах «Зейд сидить тут (в даний 

момент)» і «тепер день» – знання досягається за допомогою зору. 

Макулот аввал – знання, початку виникнення яких ми не знаємо і що 

здаються завжди існуючими в розумі, наприклад, «кожна трійка непарна і 

кожна четвірка парна, кожна частина речі менше самої цієї речі; дві 

величини, які рівні третій, рівні між собою » [142, с. 176]. 

Якщо врахувати умови розвитку наукової думки в епоху Аль-Фарабі, 

то стає зрозумілим, чому він надавав особливого значення думці авторитету. 

Д. Д. Дунлоп, англійський перекладач трактатів, у яких розглядаються ці 
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початкові знання, стверджує, що під «Макбулот» Аль-Фарабі розуміє 

релігійну істину. 

Як ми зазначали вище, у формуванні і розвитку природничо-наукової 

та філософської думки середньовічного Сходу велику роль відіграли праці 

давньогрецьких мислителів – Арістотеля, Платона, Галена, Гіппократа, 

Евкліда, Птолемея, Олександра Афродизійського та ін. Вони користувалися 

незаперечним авторитетом, а їх думки в наукових дискусіях часто 

приймалися за критерій істинності чи хибності щодо того чи іншого питання. 

Передові мислителі і вчені середньовіччя розробляючи природничо-наукові і 

філософських питання в ряді випадків виходили з досягнень давньогрецької 

наукової думки, а Арістотеля, Галена та інших філософів вважали своїми 

вчителями. 

З цієї точки зору авторитетну думку, «встановлення» (макбулот) в 

розробці наукових питань в епоху середньовіччя мало особливе значення, на 

що звернув увагу не тільки Аль-Фарабі, а й інші мислителі того періоду. 

У своїх педагогічних поглядах Аль-Фарабі приділяє значну увагу 

авторитету вчителя у навчанні і вихованні, а в питаннях освіти, культурного 

розвитку суспільства значну і навіть перебільшену увагу приділяє ролі 

освічених людей, філософів, учених. 

В цілому Аль-Фарабі, звичайно, перебільшує значення авторитетної 

думки як початкового, вихідного знання для подальших міркувань, але в його 

теорії є, безсумнівно, і «раціональне – зерно». 

У зв’язку з цим потрібно розглянути другий вид початкового знання, 

названого Аль-Фарабі «машхурот» – загальноприйнятою істиною. Тут, по 

суті, мова йде про авторитетну думку не одного, а багатьох людей; сюди 

входить і професійне знання певної групи фахівців в області науки або 

ремесла. 

Зрозуміло, Аль-Фарабі далекий від послідовного і всебічного 

наукового розгляду цього питання, але тим не менше вже сама постановка 
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його свідчить про тонкощі спостережень, широку ерудицію, комплексний 

науковий інтерес мислителя. 

Виділяючи «загальноприйняте» в якості вихідного знання, яке не 

потребує додаткового чуттєвого пізнання, і розглядаючи його як уже відому 

істину, Аль-Фарабі ніби фіксує в ньому скупчення, концентрацію особистих 

знань багатьох людей, знань, набутих досвідом їх індивідуального життя. 

Торкаючись значення вже встановлених істин, Ф. Енгельс писав: «... Тепер 

вже не вважається необхідним, щоб кожен окремий індивід особисто 

випробував все на своєму досвіді; його індивідуальний досвід може бути до 

певної міри замінений результатами досвіду ряду його предків». 

Непослідовність Аль-Фарабі проявляється тоді, коли він переходить до 

розгляду четвертого виду знання, первинних категорій. Наведені ним 

приклади показують, що під ними він має на увазі в основному аксіоми. 

Вважаючи, що це знання здається завжди істотним у розумі і таким, що 

виступає в якості посилок для міркування, Аль-Фарабі не розуміє його 

природи, але він все ж далекий від суб’єктивного тлумачення його. Він 

усвідомлював різницю між аксіоматичним знанням і звичайними поняттями, 

чуттєвим знанням, але в силу обмеженості методу середньовічної наукової 

думки не міг пояснити зміст і виникнення аксіоматичного знання. 

Ф. Енгельс вказував, що всі математичні поняття, в тому числі і 

аксіоми, якими б вони не були абстрактними і самостійно існуючими, 

виявилися загалом запозиченими виключно з зовнішнього світу, і що 

об’єктивне походження цих аксіом не можна довести математичними 

методами, а тільки діалектичним методом [98, с. 38-39, 572, 582]. 

Питання про початкові знання дедуктивних посилок має у Аль-Фарабі 

не тільки чисто логічне значення, воно становить органічну частину 

гносеологічної проблеми. 

Незважаючи на те, що в цьому питанні Аль-Фарабі намагався 

дотримуватися наукової точки зору, все ж суперечливий і обмежений 



115 

 

характер його світогляду позначився і тут. Невизначеність і непослідовність 

даного Аль-Фарабі трактування природи первинних посилок, розглядання 

ним в одному ряду як рівноправних факторів чуттєвого пізнання і 

загальноприйнятої думки (традиції, авторитетного висловлювання), 

відкривало можливості для суб’єктивізму і широкого використання в процесі 

розумових операцій релігійних догм і забобонів. Аль-Фарабі не розумів, що 

початкові знання – макбулот і машхурот виникли і утворилися в кінцевому 

рахунку на основі чуттєвого пізнання. 

Відхід Аль-Фарабі від вірної позиції і поступка його ідеалізму і в цьому 

питанні були продиктовані умовами епохи, обмеженістю природничо-

наукової думки, пануванням мусульманської догматики. 

Аль-Фарабі належать також цікаві ідеї і щодо теорії силогізму. Він 

наголошує на необхідності істинності і правильності їх складу для отримання 

істинного висновку бо сумнівні причини призводять до абсурдних висновків. 

При перевірці істинності посилок, перш ніж отримати з них дедуктивний 

висновок, можна використовувати різні логічні способи, наприклад, 

звернення судження. Так, вказує Аль-Фарабі, поняття «можливе» і 

«невідоме» багато хто ототожнює і на основі цього приходять до 

неправильного висновку про залежність людської долі від зірок. Насправді ж 

«невідоме» не завжди означає «можливе», і якщо причини різноманітності 

долей людей невідомі, то з цього не випливає, що вони залежать від 

розташування зірок. В даному випадку, як вважає мислитель, «відоме» являє 

загальне, а «можливе» – приватне; ототожнення ж приватного із загальним є 

логічною помилкою. 

Надаючи великого значення силогізму або, як часто називає Аль-

Фарабі, силогічному мистецтву, він розділяє його на кілька видів: «Всього їх 

п’ять: достовірні, приблизні, помилкові, переконливі й уявні. Кожне з цих 

п’яти мистецтв має як характерні тільки для нього речі, так і речі, загальні 

для всіх». 
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Аль-Фарабі виявляє і причини окремих логічних помилок при 

силогістичних умовиводах. Він вважав помилкою положення, при якому з 

негативних посилань отримують позитивний висновок, чи навпаки; або коли 

в якості підстави для силогізму використовується судження, яке, хоча і не є 

завідомо неправдивими, однак само по собі потребує доказу. 

Подібні помилки можуть приводити людину до того, що вона приймає 

приватне за загальне, просте положення – за силогічний висновок, 

недоведену тезу – за доказ. Багато з цих помилок Аль-Фарабі вважає 

результатом порушення вимог логічного принципу про не вагомість двох 

протилежних тверджень одночасно (цей принцип відомий в логіці як 

логічний закон суперечності). А «протилежними вважаються такі судження, 

які не можуть бути разом в одному і тому ж носії, в одному і тому ж 

відношенні, в один і той же час. Так, одна яка-небудь людина, наприклад, не 

може бути в один і той же час в одному і тому ж стані і батьком, і сином, так, 

щоб бути батьком когось і його ж сином » [15, с. 137; 53]. 

Крім того, у Аль-Фарабі є і деякі висловлювання про логічні принципи 

(закони) виключеного третього, про принцип достатньої підстави (в історії 

логіки вважається, що останній був сформульований в XVII-XVIII ст. 

Лейбніцем). Наприклад, він говорить про принцип неминучого слідування 

одного положення з іншого, якщо мова йде про об’єктивно існуючі 

причинно-наслідкові відношення, вказує також на неприпустимість в процесі 

силогічного міркування (при наявності декількох взаємопов’язаних 

міркувань) необґрунтованої заміни судження про субстанціональні 

властивості предмета судженням про його акціденціональні ознаки. 

Логіка Аль-Фарабі є однією з найбільш розроблених частин його 

філософської системи. Подібно Арістотелю в давньогрецькій філософії, він 

першим на середньовічному «мусульманському» Сході дав найбільш 

докладний і систематичний опис форм і принципів логічного мислення. 

Багато з логічних положень Аль-Фарабі зберегли своє значення до 
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теперішнього часу, бо взагалі в області формальної логіки, в області опису 

основних природних принципів і форм мислення з часів Арістотеля сталося, 

як відомо, мало змін. 

Аль-Фарабі під логікою мав на увазі тільки елементарну, формальну 

логіку і був далекий від поняття діалектичної логіки, яка всебічно була 

розроблена набагато пізніше. Формальну, елементарну логіку Аль-Фарабі 

звів до рівня методу пізнання, що неминуче призводило до посилення 

метафізичного способу мислення в його філософській системі. В силу 

історичних умов він був далекий і від розуміння діалектики теорії пізнання, 

діалектичного взаємозв’язку «форм буття» і логічних форм і законів, 

діалектики об’єктивної і суб’єктивної логіки. 

Сама природа, об’єктивна дійсність, яка становить зміст людського 

знання, логічних форм мислення, виведена Аль-Фарабі з першопричини  і є її 

кінцевим наслідком. І цього не слід забувати оцінюючи будь-який розділ 

його філософської системи. 

Незважаючи на обмеженість і недоліки логічного вчення Аль-Фарабі 

воно в умовах середньовіччя, в період безроздільного панування релігійної 

ідеології, зіграло величезну прогресивну роль, бо було направлено у 

противагу релігійній догматиці на розробку раціонального методу пізнання, 

засобів наукового пізнання, що базуються на людському мисленні. Логічне 

вчення Аль-Фарабі сприяло піднесенню розуму, демонстрації його мощі, 

сили, служило для вироблення самостійних методів філософського пізнання, 

або, як казав Аль-Фарабі «доказової науки», і в кінцевому підсумку сприяло 

відділенню філософії від релігії, звільнення наукового пізнання від лещат 

релігійно-містичної ідеології. Недарма, як уже зазначалося, реакційне 

мусульманське духовенство побоювалося логіки, стверджуючи, що вивчення 

її неминуче призведе до відступу від релігії, до єресі. 

Логіка Аль-Фарабі була найдосконалішою в епоху середньовіччя і 

надалі широко використовувалася мислителями різних країн [121, с. 201]. 
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Аль-Фарабі був, перш за все, натуралістом і філософом. Але, будучи 

високоосвіченим ерудитом, вченим-енциклопедистом своєї епохи, він 

цікавився і проблемами теорії і практики поезії і музики. 

Аль-Фарабі також приділяє значну увагу питанням мови, присвятивши 

ряд трактатів питанням словотворення, каліграфії, складання словників. 

Зокрема, йому належать роботи: «Китоб фі ал-лугат» ( «Книга про словник»), 

«Китоб фі сіноат ал-китоба» ( «Книга про мистецтво письма»), «Китоб ал-

алфаз ва ал-хуруф» ( «Книга про слова і букви»). 

У своїх логічних творах він також приділяє увагу словесним формам 

вираження думки, торкається питань граматики і словотворення, проводить 

порівняльне вивчення грецьких і арабських слів і виразів. 

Аль-Фарабі, за свідченням мусульманських джерел, був поетом, писав 

вірші на фарсі і на арабському. До нас дійшли тільки окремі зразки його 

поетичної творчості, але не дивлячись на свою нечисленність вони в деякій 

мірі дозволяють судити про світогляд, моральні підвалини, спосіб життя 

мислителя. У 1950 р в Туреччині була опублікована стаття Н. Данішмана про 

вірші Фарабі [127], а в 1975 році у зв’язку з 1100-річчям від дня народження 

мислителя в Ташкенті видана брошура А. Ірисова «Фарабі-літератор» [31, 

с. 223], в яких спеціально аналізуються вірші, приписувані Аль-Фарабі. 

У рукописних джерелах містяться всього шість фрагментів віршів, 

автором яких вважається Фарабі, два з них на фарсі і чотири на арабському. 

Так, в книзі Різокулі Хідо «Мажмуа ал-Фусах», наводяться два рубаї Аль-

Фарабі. 

Приписувані Аль-Фарабі інші рубаї озаглавлені «Звернення до 

всесвіту». 

Арабські історики Ібн Абі Усайба і Ібн Халлакан в своїх повідомленнях 

про Фарабі поміщають його вірші арабською мовою. 

Цікавим є вірш арабською мовою, в якому автор скаржиться на людей 

свого часу, що оточують його, не бачить сенсу в їх розмовах, в їх діях. «Я 
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тому, – каже поет, – залишився в своїй кімнаті, задовольнившись тим, що є, 

не вимагаючи більшого і зберігши свою гідність...Моїм другом стало вино, і 

я чую солодку мелодію – воно ллється в піалу. Я збираю плоди мудрості » 

[155; 178; 179]. 

Ще один фрагмент вірша арабською мовою, яке приписується Аль-

Фарабі, згадує Є. Е. Бертельс: 

«З двома скляними посудинами проводжу я життя. 

На них збудував я все справи свої. 

Одна посудина наповнена чорнилом, 

Інша наповнена вином. 

За допомогою однієї складаю я звід мудрості, 

За допомогою іншої відганяю тугу від серця.» 

 

За цими фрагментами важко зробити будь-які узагальнюючі висновки 

про поетичну творчість Аль-Фарабі. Можна лише сказати, що в них в якійсь 

мірі знайшли своє відображення філософські роздуми, спосіб життя 

мислителя, його невдоволення своїм часом [153]. 

За формою ці фрагменти свідчать про те, що Аль-Фарабі добре володів 

мистецтвом перського й арабського віршування. Він був не тільки поетом, а 

й добре знав теорію віршування. Глибоко вивчивши «Поетику» Арістотеля і 

використавши її основні принципи, Аль-Фарабі створив ряд трактатів з теорії 

поезії. Йому належать трактати «Про канони мистецтва», і «Про мистецтво 

поезії». 

Перший є своєрідним переказом тієї частини «Поетики» Арістотеля, де 

мова йде про різні поетичні форми, якими широко користувалися в 

Стародавній Греції. Тут Аль-Фарабі поетичні форми пов’язує з формами 

силогізму і його видами. 

Поетичні судження, згідно Аль-Фарабі, можуть бути класифіковані з 

різних точок зору в залежності від завдання дослідження. Дослідники 

арабської і перської поезії ділять її на сатиру, поеми (косида), вірші 

змагальні, алегоричні, комічні, ліричні, описові та ін. Поезію можна ділити 

також виходячи з її музичності або мовних особливостей. Аль-Фарабі пише: 
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«Ми говоримо, більшість поетів минулих і справжніх народів, про яких ми 

маємо будь-які відомості, не роблять різниці між розміром і фабулою і не 

пропонують спеціального розміру для кожного різновиду поетичної теми. 

Єдиним винятком у цьому правилі є стародавні греки [59]. 

Далі, дотримуючись класифікації, яку дав Арістотель, Аль-Фарабі 

поділяє грецьку поезію на ряди, види і жанри: епос, лірика, драма, трагедія, 

дифірамб, комедія, сатирична драма та ін. 

Мислитель дає визначення кожному жанру. Згідно Аль-Фарабі, в 

створенні справжнього поетичного мистецтва важливе значення має, крім 

володіння технікою віршування, і природний талант. У цьому плані він 

порівнює мистецтво поета і художника і підкреслює значення наслідування 

реальним відносинам предметів під час створення творів мистецтва. 

Другий трактат «Про мистецтво поезії», будучи оригінальним і за 

змістом, і за формою і невеликим за обсягом твором, присвячений аналізу 

основних правил «складання поетичних творів у арабів». У ньому 

перераховуються такі правила, як ритмічність, рівномірність частин, 

наявність гармонії і певного порядку між ними тощо. Але найголовнішою 

умовою є те, згідно з яким «значення словесних виразів (в бейтах) повинні 

бути речами, що наслідують речі, про які йде мова» [146]. 

Потім Аль-Фарабі розглядає умови і ступінь наслідування речей в 

поетичному і риторичному мистецтві, силу впливу вірша на емоції, стан, 

поведінку людини і роль уяви в процесі створення творів мистецтва. 

В цілому трактати Аль-Фарабі, присвячені поетиці, не тільки свідчать 

про велику ерудицію мислителя, але і показують послідовність і твердість 

його у вивченні та пропаганді ідей Арістотеля, його творчий підхід до 

аналізу літературно-художнього процесу, реалістичність його оцінок 

поетичних творів. Ці трактати мають велике значення у вивченні та 

оцінюванні естетичних поглядів Аль-Фарабі [168]. 
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Проаналізувавши ідеї гуманітарних наук і освіти в трактатах Аль-

Фарабі і роботах дослідників, підсумуємо, що Аль-Фараби не тільки 

докладно знав історію філософії, визначив її цілі й задачі, систематизував 

філософські висловлюваня й ідеї античних авторів, але і висунув низку вимог 

до особистих якостей шукача філософського знання, надав конкретні 

вказівки, щодо рівня і змісту знань, які потрібні передувати вивченню 

філософії. Тобто, в своїх філософських працях він розв’язував також низку 

педагогічних проблем. 

Одна з частин філософської системи Аль-Фарабі – логіка, – була 

найбільше розробленою і в теоретичному й у власне педагогічному аспектах, 

вона давала найбільш докладний і систематичний опис форм і принципів 

логічного мислення, однак її розвиток обмежувався елементарною 

формальною логікою. В той же час, багато логічних положень Аль-Фарабі 

зберегли своє значення донині оскільки в області формальної логіки, в 

області опису основних природних принципів і форм мислення зміни 

відбулися незначні. 

Будучи високоосвіченим дослідником і вченим, Аль-Фарабі вивчав 

проблеми поетики і музики, присвятив ряд трактатів питанням мови, 

словотворенню, каліграфії, складанню словників. Велике значення мають 

його судження про поетичне і риторичне мистецтво, силу впливу вірша на 

емоційний стан, поведінку людини, роль уяви на процес створення творів 

мистецтва. 

В цілому можна вважати, що розробка Аль-Фарабі ідей гуманітарних 

наук, на основі філософського підходу, як загальноприйнятого в ту епоху, 

заклала основи освітнього процесу того часу як в змістовному, так і в 

процесуальному контекстах. 
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2.3. Психологічні ідеї Аль-Фарабі 

Однією з найбільш цікавих сторін філософської системи Аль-Фарабі є 

його вчення про пізнання, якому він приділяє значну увагу у багатьох своїх 

роботах: «Філософські питання і відповіді на них», «Суть мудрості», 

«Коментарі», «Громадянська політика», «Засади існування форм і 

акциденцій» та ін. У цих працях висвітлюються такі питання, як виникнення 

людського знання, його ставлення до реальності, пізнання об’єктивної 

дійсності, ступінь пізнаванності світу, форми і види пізнання, особливості 

чуттєвого і раціонального пізнання, взаємовідношення конкретного і 

абстрактного в пізнанні, взаємозв’язок тіла і душі тощо. 

При розгляданні проблеми пізнання Аль-Фарабі виходить з 

природничо-наукових досягнень своєї епохи і використовує свої знання в 

області медицини, фізіології, математики, астрономії, філології та інших 

наук. Проблему пізнання він розглядає, як частину загальної задачі 

з’ясування сутності людини. 

Сама людина, згідно Аль-Фарабі, є підсумком, вінцем розвитку 

природи і за своїми душевними якостями відрізняється від решти тваринного 

світу. Однак людина, яка виникла з природи, не відривається від неї, а всіма 

узами пов’язана з нею, хоча, душа її за первісним походженням пов’язана з 

небесною душею, має нематеріальну сутність. Акт виникнення людини Аль-

Фарабі вважає, з одного боку, продовженням загального процесу розвитку 

природи, а з іншого, – якісно новим етапом в цій неперервній еволюції. 

В одному зі східних рукописів збереглося таке висловлювання Аль-

Фарабі: «Хвороба призводить до смерті організму, а хвороба виникає 

внаслідок різного стану крові, жовчі, чорної жовчі і слизу, а стан цих 

чотирьох елементів в свою чергу залежить від харчування, а живлення від 

складу рослини, склад рослини від складу землі, і, таким чином, все залежить 

від землі» [120, с. 201]. Цей вислів свідчить про те, що Аль-Фарабі глибоко 

розумів причинну залежність явищ і встановлював причинно-наслідкові 
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зв’язки між досить далекими процесами; тим самим він прагнув виключити 

божественне втручання зі взаємовідносин людини і природи. 

Аналізуючи природу людини, Аль-Фарабі розглядає її з різних боків: 

біологічного, психіко-фізіологічного, інтелектуального та суспільно-

політичного. У прагненні дати вичерпний аналіз основних властивостей 

людської природи полягає головна цінність вчення Аль-Фарабі про людину, 

тим більше що тут він найчастіше стояв на природничо-наукових, 

прогресивних позиціях. 

Проблема пізнання в системі Аль-Фарабі випливає з його загального 

вчення про людину і пов’язана з розглядом людини як істоти, відокремленої 

від природи, як суб’єкта по відношенню до природи – об’єкта. У 

взаємовідносинах з навколишньою природою людина виступає як суб’єкт, 

що пізнає, а природа, як об’єкт пізнання. Аль-Фарабі не сумнівається в тому, 

що природа існує поза і незалежно від людини. Об’єкт передує суб’єкту, 

пізнаване існує безвідносно від знання спрямованого на нього, так само як 

чуттєво сприймане – через спрямоване на нього сприйняття» [9, с. 55]. 

У питанні про пізнаваність природи Аль-Фарабі стоїть на 

матеріалістичній позиції. Людина всі свої знання отримує ззовні, в процесі 

пізнання оточуючих його явищ. Для цього вона наділена безліччю засобів і 

здібностей: відчуттями, пам’яттю, уявленням і, найголовніше, розумом. За 

допомогою цих властивостей вона створює науку і направляє її на всебічне 

пізнання природи. 

Людина, за Аль-Фарабі, перш за все є твариною. І людині, і тварині 

властиво відчуття, але тільки людина наділена розумом. Саме розум і душа є 

природним початком людини. Однак, зазначає мислитель, «ці початки 

недостатні для того, щоб людина удосконалилася і перетворилася на 

справжню людину, так як людина, щоб стати людиною і досягти людської 

досконалості, потребує мови і ремесел». Володіння ремеслом Аль-Фарабі 

також вважає результатом пізнання. 
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У трактаті «Про достоїнства науки і мистецтва» Аль-Фарабі 

підкреслює нескінченність пізнання природи, хід пізнання від незнання до 

знання, від пізнання слідства до пізнання причини, а в «Книзі «Про 

досягнення щастя» прагне визначити градацію пізнання в аспекті родо-

видових відносин, тобто хід пізнання від виду до роду, від менш вузького 

роду до ширшого». В цілому матеріалістичну тенденцію в розумінні 

проблеми Аль-Фарабі показав ще в трактуванні питання про предмет 

філософії та класифікації наук [122, с. 149]. 

Аль-Фарабі заперечує ідеалістичну концепцію Платона, його вчення 

«про світ ідей», згідно з яким реальна дійсність або «світ речей» є 

відображенням, тінню «світу ідей», що передує конкретним предметам. За 

Аль-Фарабі, первинно існують не ідеальні образи речей, а навпаки, останні 

виникають внаслідок впливу речей на відчуття людини. 

У трактуванні Аль-Фарабі процес пізнання людиною навколишнього 

світу включає чотири моменти: 1) об’єктивно існуючі речі, предмети; 

2) людина з її різноманітними душевними силами або пізнавальними 

здібностями; 3) вплив предметів на органи пізнання людини; 4) процес 

відображення, його види, форми і ступені. 

Досить ясне послідовне уявлення є у Аль-Фарабі і про основні рівні 

пізнання, що робить його вчення з цього питання ще більш цікавим [135, 

с. 345-346]. 

Велика увага в працях Аль-Фарабі приділена душевним силам людини, 

а також проблемам їх класифікації. Всі душевні сили він розподіляє на дві 

групи: рушійні і ті що пізнають. Рушійні сили, в свою чергу, він ділить на 

рослинні, тваринні і людські, а ті що пізнають – на тваринні та людські. 

Під рушійними силами Аль-Фарабі має на увазі здатність до руху, а вся 

жива природа, згідно з його вченням здатна до руху. Під тими силами що 

пізнають мається на увазі здатність живих істот відображати зовнішні 
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предмети в психіці. Рослини, які не здатні пізнавати, відображати зовнішній 

світ, не включені до цієї групи. 

Загальні психічні процеси (душевні сили) Аль-Фарабі розглядає 

докладно і стоїть тут в основному на вірній позиції. Вражає його 

проникливість і тонкість спостережень у трактуванні деяких питань. 

Згідно Аль-Фарабі, першою силою, яка виникла з появою людини, є 

сила що живить, яка здійснює процес харчування, прийому їжі організмом. 

У визначенні загальних психічних властивостей людини характерний 

наступний вислів мислителя в трактаті «Про начала існування форм і 

акціденцій»: «Душевні сили, які є людськими началами, наприклад, такі: 

сила що говорить, сила що прагне, сила що уявляє, сила що відчуває. 

Сила що говорить – сила, за допомогою якої людина опановує 

знаннями і ремеслом, відрізняє гарне від потворного в дії і поведінці, 

здійснює те, що необхідно, і не здійснює те, що не потрібно, відрізняє 

корисне від шкідливого тощо» [158]. 

«Що стосується сили що прагне (рушійна сила пристрасті і гніву), то за 

допомогою неї людина чогось бажає або уникає, віддається йому або 

оберігається від нього тощо. В результаті цього виникають такі стани, які 

належать до емоцій, такі як ненависть і любов, дружба і ворожнеча, 

боягузтво і сміливість тощо. 

Сила що уявляє – збереження і відновлення образів предметів після 

зникнення їх перед очима, після безпосереднього відчуття їх. 

Силі що уявляє властиво з’єднувати і роз’єднувати образи відчутних 

речей і деякі з отриманих результатів комплекси образів можуть бути 

правдивими, тобто відповідати відчуттям, а деякі помилковими. 

Діяльність сили що відчуває має п’ять різновидів. За допомогою 

здібностей відчувати людина відрізняє солодке від гіркого, але не відрізняє 

гарне від потворного, корисне від шкідливого. 
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У деяких тварин можна виявити все, крім здібностей до мови або 

мислення і уяви. Наприклад, у них є властивість відчувати і бажати» [122; 

135]. Тут у дещо спрощеній формі дається загальна схема пізнавальних 

здібностей людини й об’єктивно існуючої реальності, речі, що оточують нас, 

розглядаються як єдино можливий зміст людських знань, незалежно від форм 

і способів їх виникнення. Ця матеріалістична теза підтверджується усіма 

подальшими міркуваннями Аль-Фарабі з питань пізнання в цілому, відчуття, 

мислення, логіки тощо. 

У своїх роботах, особливо в «Трактаті про погляди мешканців 

доброчесного міста» і «Основах мудрості», Аль-Фарабі висуває цікаві 

положення про розвиток і характерні особливості душевних сил (тобто 

психіки) людини. Він пише: «У людини під час її народження виникає 

живильна сила, за допомогою якої вона існує. Після цього у нього 

з’являється сила дотику, за допомогою чого вона відчуває тепло, холод тощо. 

Потім виникає та сила, завдяки якій він відчуває запах, після цього 

з’являється сила, за допомогою якої він відчуває колір, світло і все видиме. 

Разом з виникненням чутливих сил виникає у нього і та сила, яка тягне його 

до того, що він відчуває або відвертає його від нього, і завдяки цьому у нього 

з’являються симпатія чи антипатія до певних речей. Після цього у нього 

з’являється інша сила, за допомогою якої він зберігає образи відчутих ним 

речей, після того, як ці речі пішли з поля діяльності почуттів. Це є сила, що 

уявляє, і вона виконує функцію комбінування сприйнятих образів. Частина 

даних комбінацій буває правдивою, частина помилковою. Ці уявні комбінації 

приваблюють людину до того, що він уявляє. Після цього у нього виникає  

сила розуму, за допомогою якої він мислить розумно і абстрактно, відрізняє 

прекрасне від потворного, здобуває знання, мистецтво і науку і захоплюється 

тим, що він розуміє» [128, с. 29-30]. 

Ідея про різні види і послідовності відчуттів зустрічаються й у 

Арістотеля, Галена, Гіппократа, в індійських медичних працях. Аль-Фарабі 
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звернув на це питання особливу увагу і спробував узагальнити все досягнуте 

його попередниками в цій області. 

У «Трактаті про погляди мешканців доброчесного міста» (розділ «Про 

частини і сили душі») він детально характеризує значення і місце в процесі 

пізнання душевних сил, пізнавально-психічних процесів і дає таку 

класифікацію: 

1. Сила яка живить – кувваі газіййа. Потім виникають душевні сили – 

зовнішні і внутрішні. 

2. Зовнішні – душевні сили, що виникають при безпосередньому впливі 

зовнішніх предметів на органи чуття, тобто утворюються при зовнішньому 

фізичному подразненні. Зовнішніх сил п’ять: 1) дотик – шкірне відчуття, 

2) смакове відчуття, 3) відчуття запаху, 4) слухове відчуття, відчуття звуку, 

5) зорове відчуття. Всі разом вони називаються, згідно Аль-Фарабі, кувваі 

хісія – сила, що відчуває. 

3. Внутрішні душевні сили також поділяються на кілька різновидів, що 

відповідає певній групі психічних процесів: 

1) сила, що згадує і уявляє (пам’ять, створення образу та уява) – кувваі 

мутахаййіла, 

2) сила, що прагне (рушійна сила емоцій – пристрасті, гніву та ін.) – 

кувваі наз’іййа, 

3) сила що говорить – кувваі нотика, 

4) здатність говорити думки міститься в силі що мислить – кувваі 

фікріййа. 

Кувваі наз’іййа, яку можна розглядати як емоцію, Аль-Фарабі не 

вважає самостійною пізнавальною силою. Це сила, яка приводить організм 

або його певні частини в рух з метою пізнання предметів, яке здійснює сила, 

що відчуває, сила, що уявляє або розумова сила. 
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Характеристика душевних здібностей людини дається Аль-Фарабі в 

основному з матеріалістичних позицій. Всі психічні процеси він розглядає в 

зв’язку з певними матеріальними явищами, що відбуваються в організмі. 

Специфіку кожного виду відчуттів Аль-Фарабі визначає фізичними 

властивостями; специфікою відповідного йому органу чуття. Наприклад, 

відчуття світла, кольору, різних форм пов’язано з органом зору, тоді як 

смакове відчуття, тобто відчуття солодкого, кислого, гіркого тощо – з 

язиком. «До сил, що сприймають, належать зовнішні сили (п’ять видів 

відчуттів) і внутрішні почуття, а саме: сила, що уявляє, сила, що 

здогадується, сила пам’яті, розумова сила і рушійні сили пристрасті і гніву, 

які надають рух частинам тіла. Кожна з цих перерахованих сил діє за 

посередництвом певного органу й інакше бути не може. Жодна з цих сил не 

існує відірвано від матерії» [125, с. 178-180; 126, с. 104-107]. 

Згідно Аль-Фарабі кожна душевна сила приводиться в дію певними 

частинами організму, органами людського тіла, які при цьому взаємодіють з 

іншими частинами організму. 

Так, сила яка живить складається з двох частин – панівної і 

обслуговуючої. Панівна частина сили, що живить, знаходиться в серці, а 

органи рота, шлунку, печінки, селезінки обслуговують її й очолюються нею. 

При цьому перераховані органи взаємопов’язані один з одним: сечовий міхур 

обслуговує нирки, нирки обслуговують печінку, печінка обслуговує серце 

тощо. 

Сила, що відчуває, також складається з двох частин: панівна частина – 

серце – управляє підпорядкованою частиною, що знаходиться в органах 

почуттів, з яких вона отримує всі необхідні відомості про зовнішній світ [128]. 

Сили, що уявляють і мислять, не мають подібних частин, але сила, що 

розуміє, фактично управляє всіма душевними силами – силою, що уявляє, яка 

очолює частини сил, що живлять, відчувають, і силою емоції, що прагне. 
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Людський організм Аль-Фарабі уподібнює великій державі з широкою 

мережею управління. Всі частини організму, кожна з яких має строго певну 

функцію, є як би провінційними пунктами, які строго і на основі певного 

причинного зв’язку управляються центром. У самих провінційних пунктах 

також є свої головні і керовані частини. 

Основні центри організму людини це серце і мозок. Від них залежить 

існування і дія всіх, як близьких, так і віддалених пунктів. Серце є як би 

центром забезпечення всіх органів необхідним життєвим матеріалом – 

кров’ю. Всі частини організму живі, і здатні до дії, до виконання своїх 

функцій завдяки, перш за все, природній діяльності серця. 

Головна функція другого центру – мозку – керівництво всіма 

душевними силами і свідомою діяльністю людини. Зрозуміло, мозок також 

харчується кров’ю, що виробляється серцем, це входить в його природну 

функцію. Разом з кров’ю по всьому організму поширюється і «тваринна 

сила» як природна властивість всіх організмів, але душевні сили, властиві 

тільки людині, строго підкоряються мозку. Серед душевних сил основною є 

сила, що говорить, якій частково і в певному відношенні служать і 

підкоряються інші душевні сили. 

Саме ця єдність організму і централізоване управління забезпечують 

взаємозв’язок між усіма душевними силами людини, зокрема, між 

відображенням за допомогою відчуттів, тобто чуттєвим пізнанням, і 

пізнанням за допомогою сили, що говорить, тобто раціональним пізнанням. 

Душевні сили людини виникають як природна властивість людського тіла з 

моменту його народження. Вони не існують в готовому вигляді і не 

привносяться в людський організм ззовні. 

У питаннях взаємин тіла і душі Аль-Фарабі займає позицію, 

протилежну не тільки вченню Платона, а й поглядам сучасних йому 

ісмаїлітів. 
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Згідно з Платоном, безсмертна душа існує до тіла і в певний момент 

вселяється в нього, щоб після смерті тіла знову покинути його. Істинне 

знання душа людини отримує, перш ніж вселиться в його тіло, саме в той час, 

коли вона «пірнула» в світ ідей. Світ ідей Платона, що передує світу речей і 

визначає його зміст і є джерелом людського знання. Душа людини після 

вселення в його тіло згадує те, що бачила в світі ідей. «Бо людина, – пише 

Платон, – повинна розуміти істину на підставі того, що називається ідеєю, 

яка, виходячи з багатьох чуттєвих сприймань, складається воєдино шляхом 

логічного міркування. А це єдине є спогад про те, що колись наша душа 

бачила, коли вона з Богом простувалася зверху, дивилася на те, що ми тепер 

називаємо існуючим, і «пірнала» в дійсно суще». 

Згідно з Платоном, якщо людина бажає пізнати істину, йому необхідно 

відмовитися від усього тілесного, чуттєвого, закрити очі і заткнути вуха, 

заглибитися в самоспостереження і докласти зусиль, щоб «згадати» те, що 

його безсмертна душа раніше спостерігала в світі ідей. Така містична теорія 

«анамнезіса», «спогадів» [9]. 

Основна мета теорії пізнання Платона – заперечення чуттєвого 

пізнання, а через нього й об’єктивної реальності, як джерела відчуттів. 

Вчення про «спогади», «анамнезис» Платона ґрунтується на тезі про 

незалежність душі від тіла і навколишнього зовнішнього світу, про вічне 

існування її до тіла. 

Саме проти цієї ідеї і виступає Аль-Фарабі і, показуючи її 

неспроможність, руйнує всю теорію пізнання Платона, його вчення про 

«спогади», а тим самим його основне положення про вічний мир ідей. 

«Субстанція душі, – зазначає Аль-Фарабі, – одинична субстанція; вона 

– людина в її істинній природі; сили її розподіляються по органах. Той, Хто 

Дає форму, створює її тоді, коли з’являється щось здатне прийняти її. 

Це щось є тіло: коли воно є, з’являється і ця субстанція. Воно є плоть. І 

дух, ув’язнений в одній з його частин, а саме в глибині серця, є перше 
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вмістилище душі. Душа не може існувати раніше тіла, як це стверджує 

Платон; точно так же вона не може переселятися з одного тіла в інше, як це 

стверджують прихильники вчення про переселення душі». 

Якщо врахувати, що теорія пізнання Платона була широко відома і 

мала багато послідовників на середньовічному Сході, то критика його з боку 

Аль-Фарабі була досить актуальною і зіграла важливу роль у боротьбі за 

утвердження природничої тенденції в питаннях про співвідношення душі і 

тіла і в теорії пізнання [124, с. 174]. 

Аль-Фарабі критикує також вчення про переселення душ, згідно з яким 

душа вічна і безсмертна і нескінченно перевтілюється, переходячи з мертвих 

тіл у тіла людей, які знову народилися. Це вчення широко поширене в 

багатьох релігіях і релігійно-філософських системах – в піфагоризмі, 

брахманізмі, буддизмі, індуїзмі. На середньовічному «мусульманському» 

Сході воно отримало назву «танасух», було використано ісмаїлітами для 

обґрунтування вчення про «Мессію», про появу імама – спасителя. Згідно 

ісмаїлітам, усі люди прагнуть до пізнання незмінної «божественної істини», і 

дух, що лежить в основі її, є творцем всього сущого. «Божественна істина» 

сповіщається тим чи іншим пророком; вона може бути сприйнята не тільки 

його сучасниками, а й попередніми і наступними поколіннями. Це можливо 

завдяки перевтіленню душ померлих пророків в тіло нового імама (Махді) та 

сповіщення з його вуст «божественної істини» [120, с. 186-187]. 

Аль-Фарабі заперечує можливість переселення душі з одного тіла в інше 

і розглядає людську душу (дух, психіку), не як щось неконкретне, загальне, 

божественне, а так, як і тіло, як індивідуальну субстанцію. На цій основі 

можливий взаємовплив душі і тіла. Стан тіла впливає на стан душі і навпаки. 

Як уже зазначалося, Аль-Фарабі в своїх медичних трактатах 

підкреслював, що для збереження нормального стану душі і виконання нею 

своїх функцій необхідне здорове тіло. Порушення здоров’я тіла різко 

відбивається на стані душі. Цікаво в цьому відношенні наступне його 
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твердження, яке виникло, безсумнівно, на основі безпосереднього 

спостереження за станом людини: «Людина, відчувши сором, червоніє; сором 

є тут ефектом, що виникає в душі, слідом за яким в тілі виникає певний колір. 

Точно так само йде справа і з блідістю, викликаною страхом» [120]. 

Але погляди Аль-Фарабі на проблеми душі і тіла непослідовні і 

суперечливі. Хоча його точка зору щодо цього більш прогресивна порівняно з 

концепцією Платона і вченням про переселення душ, але він все ж далекий від 

того, щоб вважати душу, тобто психіку природною властивістю фізіологічних 

процесів вищої нервової системи. В даному питанні Аль-Фарабі виходить зі 

свого ідеалістичного положення про зв’язок форми і матерії. 

Душа – форма по відношенню до людського тіла. В результаті 

з’єднання душі (форми) і тіла (матерії) виникає людина. Субстанція душі 

нематеріальна, але вона може існувати тільки спільно з тілом і в тілі. Душа, 

відповідно вченню Аль-Фарабі, безсмертна; тіло розкладається, зникає, але 

душа людини не зникає, вона йде у вічність і ніколи не повертається і не 

перевтілюється. Душі людей, залишаючи тіло, ніби об’єднуються в єдине 

ціле і все накопичене ними за життя не зникає, а перетворюється у вічність. 

Слід зазначити, що вчення про безсмертя душі Аль-Фарабі символічно, 

воно містить думку про накопичення людського знання про поступовий 

розвиток людської культури, світової цивілізації. 

Всі відчуття, які зв’язують людину з зовнішнім світом Аль-Фарабі 

ділить на п’ять видів – відповідно п’яти органам почуттів. 

Сучасна психологія налічує дев’ять різновидів відчуття, але один із них 

є підвидом шкірного відчуття, а три демонструють відчуття стану самого тіла 

людини. Основних видів відчуттів, що служать для пізнання навколишньої 

дійсності п’ять. Виникли вони в результаті тривалого історичного розвитку 

живого організму. 

Про те, як Аль-Фарабі розумів характер чуттєвого пізнання і деяких 

специфічних особливостей відчуттів, як психічних процесів, дає уявлення 
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таке визначення ним діяльності органів почуттів: «Стан кожного зовнішнього 

відчуття сили, що сприймає, залежить від природи відчуттів тіла. Якщо дія 

відчувається органами чуття тіла сильно, то його образ у відчутті 

зберігається довше. Наприклад, якщо пильно дивитися на сонце, то його 

образ запам’ятається в зорі, і навіть тоді, коли перестанете дивитися на 

сонце, образ його все ще зберігається на деякий час, а в окремих випадках 

внаслідок вельми сильного впливу сонячного випромінювання на зіницю ока, 

зір може вийти з ладу. 

Слухове відчуття також володіє подібною властивістю. Після впливу 

сильного звуку він ще довго чується і зберігається в вухах. Нюх – смакове 

відчуття, також має такі ж властивості. Особливо сильно така властивість 

відчувається в осязанні. 

Око подібно до дзеркала, предмет який зримий в даний час 

відбивається в ньому. Якщо зримий предмет зникає і його дія виявляється 

слабкою, то і його образ також зникає відразу. 

Вухо чує звук, сприймаючи повітряні коливання, які змінюються і 

вдаряють з усіх боків. 

Відчуття за допомогою рук (дотик) є здатністю певного органу до 

відчуття подразнення, яке виникло внаслідок зовнішнього впливу. 

Привабливість і смакове відчуття також мають подібні властивості » [129, с. 

149-151]. 

Таким чином, згідно з Аль-Фарабі, таке відчуття є результатом 

зовнішнього впливу певних фізичних властивостей об’єктивно існуючих 

предметів на органи чуття. Ці фізичні властивості, впливаючи на органи 

чуття, збуджують їх і в них відображаються, залишаючи певний відбиток. 

Аль-Фарабі прагне виявити фізичну і фізіологічну природу відчуттів, хоча 

він і далекий від послідовно наукового пояснення цього питання. 

Ще в період раннього середньовіччя Аль-Фарабі, який в принципі 

проводив матеріалістичну лінію у питанні про відчуття, відмежувався від 
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суб’єктивно-ідеалістичних позицій. Своїми ідеями, наприклад, про характер 

зорового відчуття він відмежовується і від висхідної до Платона концепції, 

згідно з якою око володіє особливими зоровими променями, що виходять з 

нього, які як би відчувають далекі предмети, в результаті чого відбувається 

зорове відчуття, бачення. 

Розглядаючи зовнішній світ як джерело відчуттів, Аль-Фарабі в той же 

час диференціює останні в залежності від органів почуттів, тобто від їх 

матеріальної основи та носіїв, і тим самим підкреслює залежність психічного 

від певних фізіологічних явищ. 

Аль-Фарабі знав про наявність певної причинної залежності між силою 

подразнення і чутливістю, тобто тривалістю відчуття. Чим сильніше 

подразнення, відзначає Аль-Фарабі, тим довше зберігається образ, що виник 

у відчутті, викликаний ним. 

Аналізуючи пізнання зовнішнього світу через відчуття, Аль-Фарабі 

підкреслює безпосередній зв’язок, фізичне зіткнення органів почуттів з 

певними сторонами, властивостями конкретних предметів, і характеризує це 

пізнання як безпосереднє і конкретне відображення, подібне відображенню 

предметів у дзеркалі, як відбиток реального предмета в формі конкретних 

образів. Аль-Фарабі уподібнює відчуття воску, в якому залишається тільки 

відбиток, образ, точний слід зовнішніх предметів, які самі по собі зовсім чужі 

природі воску та існують незалежно від нього [37, с. 308; 129]. 

Таким чином, чуттєвому етапу пізнання і перш за все відчуттям Аль-

Фарабі надає великого значення, вважаючи їх початковим і необхідним 

джерелом знання про навколишній світ. 

З чуттєвим етапом пізнання пов’язує він і пам’ять, уявлення, яким 

відводить проміжне місце між відчуттями і розумом, розумовим процесом. 

Уявлення – відновлення слідів конкретних предметів, залишених в 

результаті їх безпосереднього сприйняття і відчуття. Уявлення Аль-Фарабі 

відносить до групи внутрішніх душевних сил. «За зовнішніми почуттями 
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послідує душевна сила, яка вловлює подібно рибальській сітці образи, що 

надходять від них. Тому цю силу називають силою, що зберігає образи. Ця 

сила розташована в передній частині мозку, і вона зберігає образи зовнішніх 

предметів навіть тоді, коли вони в даний момент безпосередньо не 

відчуваються» [129]. Таким чином, цікаве і в принципі матеріалістичне 

трактування Аль-Фарабі природи пам’яті й уяви характерна ще й тим, що 

він прагне визначити фізіологічний орган цього більш складного 

психологічного процесу. 

Вважаючи відчуття джерелом первісного знання, Аль-Фарабі бачить 

його істинність відповідно до отриманих або відбитих зображень предметів, 

під впливом яких воно виникло. Але не тільки пам’ять і уява залежать від 

відчуттів, а через них і від впливу зовнішнього світу, а й інші більш складні 

душевні сили, наприклад, мислення. 

Щодо ролі відчуття й у цілому чуттєвого відображення в пізнанні, Аль-

Фарабі дотримується того ж погляду, що і Арістотель, який у книзі «Про 

душу» пише: «Хто не відчуває, нічого не пізнає і нічого не розуміє; якщо він 

що-небудь пізнає, що необхідно, щоб він це пізнав також як уявлення, бо 

уявлення це те ж, що відчуття, тільки без матерії» [71, с. 255]. 

Приділяючи велику увагу чуттєвому пізнанню і його достовірності, 

Аль-Фарабі виступає проти мутакаллимів, які висунули тезу про 

недостовірність почуттів і з підозрою ставляться до знань, отриманих за 

допомогою цих почуттів. 

Мутакаллими в боротьбі проти природничо-наукової думки і 

матеріалістичних ідей розробили дванадцять положень, серед яких важливе 

місце займає теза – «почуття – джерело помилки». Саме на це положення 

спирається суб’єктивно-ідеалістична концепція Калама, згідно з якою 

визнається достовірним і правдивим тільки те, що відповідає твердженням 

мутакаллимів, і спростовується як необґрунтоване і помилкове те, що 

суперечить цим твердженням. 
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Прогресивний представник середньовічної єврейської філософії, 

послідовник Аль-Фарабі Маймонід, розкриваючи істинний сенс цього 

положення мутакаллимів, писав: «... Воно для них (муталаллимів) абсолютно 

необхідне, бо коли ми сприймаємо за допомогою наших почуттів такі речі, 

які спростовують те, що встановлено ними, то вони говорять, що не слід 

звертати увагу на почуття, бо доведено, що свідоцтво розуму підтверджує 

виставлені ними положення. Це вони кажуть з приводу руху, в який, за 

їхніми словами, входять проміжки, хоча насправді він безперервний; точно 

так же вони говорять, що млинове жорно розділяється в той час, коли воно 

обертається; далі вони стверджують, що білість цього плаття зникла, 

теперішня ж білість його зовсім інша. 

Всі це такі речі, які знаходяться в суперечності з тим, що ми бачимо; 

точно так з існування порожнечі витікає безліч речей, які спростовуються 

почуттями. На все це вони відповідають: «Ця річ вислизає від почуттів». З 

приводу ж інших речей вони відповідають, що вони являють собою одні з 

численних помилок почуттів» [129, с. 151]. 

Вчення Аль-Фарабі про відчуття і чуттєве пізнання виникло як 

узагальнення досягнень природничо-наукової думки його епохи і 

матеріалістичних ідей Стародавньої Греції, зокрема Арістотеля, Галена, 

Гіппократа. Воно було викликано до життя в першу чергу необхідністю 

спростування різних ідеалістичних і суб’єктивістських концепцій в питанні 

про пізнаваність зовнішнього світу за допомогою чуттєвого відображення. У 

цій ідейній боротьбі Аль-Фарабі стояв на природничо-наукових позиціях, 

розробляючи питання про відчуття. 

Процес пізнання, згідно Аль-Фарабі, не вичерпується «зовнішніми 

почуттями» – відчуттями. Вони є лише першою стадією, першим етапом 

людського пізнання. У «Фусус Ал-Хікам» зазначається, що зовнішні почуття 

або душевні сили, а також пам’ять і уява, зустрічаються у ряду тварин і є 

загальними для тварини і людини [129, с. 151]. 
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Людина, згідно з вченням Аль-Фарабі, відрізняється від інших тварин 

перш за все завдяки властивим їй внутрішнім душевним силам – мові та 

мисленню, які становлять специфіку пізнання людиною навколишньої 

дійсності. 

Дві основні форми, або ступені людського пізнання і їх взаємозв’язок 

чітко визначені в наступній тезі Аль-Фарабі: «Людина набуває знання за 

допомогою розуму і відчуттів... чуттєві образи пізнаються за допомогою 

відчуттів, а розумові образи (макулот) за допомогою чуттєвих образів» [71, 

с. 255]. 

Предметом як чуттєвого, так і розумного пізнання є реально існуючий 

світ. Для визначення конкретної функції цих двох основних форм пізнання 

Аль-Фарабі розчленовує і виділяє певні сторони реальних предметів. Дві 

форми пізнання відрізняються одна від одної перш за все тим, які сторони 

об’єктивної дійсності відображаються в кожній з них. У вступі до трактату 

«Про походження наук» Аль-Фарабі пише про це так: «Знай, що немає 

нічого, крім субстанції та акціденції і Творця субстанції й акціденції, 

благословенного в століттях. 

Акціденцію сприймають п’ять почуттів, причому немає нічого 

посередницького між ними і нею; так, зір сам по собі сприймає колір, 

причому він розрізняє між білим і чорним; слух сам по собі сприймає голос, 

причому він розрізняє між високим і низьким; нюх сам по собі сприймає 

запахи, причому він розрізняє між приємним і смердючим; відчуття смаку 

саме по собі сприймає смаки, причому воно розрізняє між солодким і гірким; 

дотик сам по собі сприймає відчутні предмети, причому він розрізняє між 

м’яким і твердим. 

Субстанцію сприймає тільки розум, причому посередницькою ланкою 

між ним і нею служить акциденція. Розум пізнає, що за кольором 

знаходиться щось забарвлене і за голосом щось чутне; точно так само йде 

справа і з іншими почуттями » [122, с. 148-149]. 
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Цікаве зауваження про специфіку відображення об’єктивних предметів 

у відчуттях і в розумі (мисленні) міститься в трактаті Аль-Фарабі «Питання, 

задані йому і відповіді на них». «Запитали про способи виникнення образів 

предметів. Він сказав: вивчення образів предметів відбувається трьома 

способами: один з них – виникнення образів (предмета) у відчутті; другий – у 

мисленні, третій – у предметі. 

Що стосується виникнення образу в предметі, це відбувається в разі 

впливу одного предмета на інший предмет і полягає в сприйнятті 

зовнішнього обрису або властивості стороннього світу. Наприклад, коли 

залізо зближується з вогнем, воно приймає його образ, тобто загострюється. 

У таких випадках сприйняття уподібнюється впливу. Що стосується 

виникнення образів предметів у відчутті, то воно не може відбутися без 

впливу предметів на органи чуття. І це виникнення образів належить до стану 

предмета і відбувається в результаті його взаємодії з матерією. 

Що стосується виникнення образу предмета в розумі, то у цьому 

випадку образ знаходиться поза розумом предмета й утворюється незалежно 

від зв’язку зі станом і матерією предмета, отже, виникає відволікаючись 

(абстрагуючись) від предмета і всіх пов’язаних з ним речей. Взагалі образ, 

що виник у відчутті, який сам по собі туманний (невизначений), є тінню 

певних предметів. 

Деякі вважають, що розум відображає образи предметів, безпосередньо 

відчуваючи чуттєві предмети» [119, с. 105-106]. 

Тут Аль-Фарабі відмінність раціонального пізнання (пізнання за 

допомогою сили, що говорить) від відчуттів (від безпосереднього чуттєвого 

пізнання) бачить в його опосередкованому характері. Розум пов’язаний з 

конкретними зовнішніми предметами через відчуття. 

Розум відображає також об’єктивну реальність, об’єкт і зміст 

раціонального пізнання також складають об’єктивний світ, але розум 

відрізняється від чуттєвого пізнання способом і характером відображення. 
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Якщо через відчуття сприймаються зовнішні мінливі властивості і ознаки 

предмета (акціденції), то розум пізнає більш стійку сторону в предметах, 

основу цих властивостей і ознак, субстанцію. Якщо чуттєве пізнання виникає 

внаслідок зовнішнього подразнення, впливу і для його виникнення потрібна 

наявність конкретного предмета, що знаходиться в даний момент в певному 

стані, то для пізнання розумом нічого цього не потрібно. 

Дуже цікаві міркування Аль-Фарабі про характер вивчення 

математичних понять. У «Коментарях до труднощів у вступі до першої та 

п’ятої книг Евкліда» він дає коротке визначення таким математичним 

поняттям, як точка, лінія, поверхня та іншим. Він підкреслює, що точка – це 

те, в чого немає частин; лінія – довжина, без ширини; пряма лінія – та, яка 

розташована однаково по відношенню до будь-яких точок на ній; поверхня – 

не тільки довжина, а й ширина. Крім поверхні-лінії; рівна поверхня, звана 

площиною – та, яка розташована однаково по відношенню до будь-яких 

прямих ліній, і цілком лежить на ній. 

Вказуючи на роль і значення відчуттів і розуму в пізнанні 

перерахованих вище властивостей тіл, Аль-Фарабі пише: «Все перераховане 

знаходиться в тілах і може бути відчутним і мислимим, залежно від того, які 

тіла відчуваються або мислимі. Однак мислиме можна мислити саме по собі, 

а відчутне відчувається разом з іншими якостями, які осягаються в цих тілах 

дотиком, як тепло і холод, вогкість і сухість, і те, що випливає з них або з 

деяких із них, як твердість і м’якість, гладкість і шорсткість; або ті, що 

осягають смаком – вони володіють одним із смаків: солодкістю, гіркотою або 

іншими; або осягають нюхом – вони володіють запахом; або осягають 

слухом – вони володіють звуком; або осягають зором – вони володіють 

видимістю. Те, що перераховано в творі Евкліда, також осягається дотиком і 

зором або одним з них. Але осягаєме дотиком пов’язане з теплом, холодом 

або іншим відчутним, а осягаєме зором пов’язано з матерією, чорнотою або 

іншим видимим. Мислиме ж можна мислити як з якостями, що відчуваються 
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разом з ним, так і без цих якостей. У творах математиків все це мислиться без 

цих якостей, будучи абстрактним і відокремленим від них, в той час як у 

фізиці все це розглядається разом з цими якостями. І коли розум виділяє їх і 

досліджує, розглядаючи їх без цих якостей, то він трактує тільки те, що 

входить до їх сутністі і відокремлено від відчуття. Дія розуму, що 

відокремлює кожну річ від пов’язаних із нею відчуттів, проводиться для 

дослідження тільки сутності цієї речі. В цьому і полягає діяльність розуму. В 

даному ж творі розглядаються речі, мислимі вже за своїм визначенням, тобто 

вони визначаються без пов’язаних із ними якостей, відчутних разом з ними 

як тепло і холод, білість і чорнота, рух і спокій, а також без причин будь-якої 

з цих речей. Вони визначаються в цих книгах лише з тим, що мислиться в 

цьому творі. Подібно до того, як ці речі пов’язані почуттям із кольором, із 

теплом або холодом або з іншими відчуттями, так само за своєю суттю вони, 

перш за все пов’язані один з одним, оскільки в дійсності крапка не 

відокремлена від лінії, лінія не відокремлена від поверхні, а поверхня від 

тіла. Подібно до того, як розум розклав тіло, відокремив ці речі і думки 

окремо, так і кожна з них за своєю суттю прагне відокремитись від іншої 

сутності. Розум вважав точку відокремленою від лінії, лінію від поверхні, а 

поверхню від тіла, так як, хоча вони пов’язані одна з одною, їх сутності 

відокремлені. Оскільки дія розуму відокремлює всяку мислиму річ за її суттю 

від іншої сутності, він прагне визначити ці речі так, щоб вони були 

відокремлені одна від одної. Що стосується способи отримати найкращий 

порядок викладення в цьому творі, то такий порядок може бути двох видів: 

один, який висуває вперед те, що найближче для відчуття, й інший, який 

висуває вперед те, що найближче для розуму. Для відчуття найближче тіло, 

потім поверхня, потім лінія, і самим далеким від усього цього є точка. Для 

розуму ж найближче то, що він мислить, і що складається з меншого числа 

частин, ніж в інших визначених речах. І чим менше частин, тим ближче це 

для розуму. Порядок, відповідний розуму, такий, що спочатку йде точка, 
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потім лінія, потім поверхня і потім тіло. Однак, коли мають на увазі учня, то 

оскільки на початку навчання учень більш сильний в тому, що відчуває, 

спочатку застосовуємо порядок, відповідний відчуттям; у творі ж 

приймається порядок, відповідний розуму. Тому навчання слід починати з 

відчутного тіла, потім перейти до розгляду тіла, відстороненого від 

пов’язаних з ним відчуттів, потім до поверхні, потім до лінії і потім до точки. 

Тому, бажано, щоб розум дійсно направив спочатку свою дію від відчутного 

в напрямку аналізу, поки не дійдемо до точки; а потім вже бажаний порядок 

відповідний розуму, тобто синтез властивостей» [67, с. 94-96]. 

У цьому досить докладному і детальному висловлюванні міститься ряд 

думок, що показують позицію Аль-Фарабі в питанні щодо двох основних 

форм пізнання – за допомогою відчуттів і мислення та їхні взаємини. 

1. Об’єктом відображення, як відчуттів, так і мислення є тіла з їх 

різними властивостями, тобто об’єктивна, яка не залежить від людини 

реальність. 

2. Відчуття і мислення (розум) є двома способами пізнання об’єктивної 

реальності і в цьому сенсі вони відрізняються одне від одного. 

3. Через відчуття пізнаються всі речі разом з їх конкретними якостями 

за допомогою дотику, смаку, нюху, зору і слуху, тоді як розум може пізнати 

річ без цих конкретних якостей. 

4. Відчуттям пізнаються несуттєві сторони предметів, тоді як розум 

пізнає суть їх за допомогою відволікання і абстрагування від відчутних 

якостей тіл. 

5. Сутність тіл насправді несамостійна, невіддільна від їх конкретних 

відчутних якостей, але з метою пізнання сутності розум відокремлює їх від 

відчутних якостей і в «цьому і полягає діяльність розуму». 

6. В залежності від природи цих двох форм пізнання існує і два види 

викладання і навчання: 1) від відчутних якостей до мислимих, тобто від 

конкретного до абстрактного; 2) від мислимих сторін тіл до відчутних 
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якостей їх, тобто від абстрактного до конкретного (або, як каже Аль-Фарабі, 

порядок, відповідний відчуттям, і порядок, відповідний розуму). Перший 

спосіб, згідно Аль-Фарабі, характерний для фізики, другий для математики, 

причому їм користується тільки наука з метою більш глибокого пізнання тих 

чи інших сторін тіл. 

7. Всі математичні поняття найбільш абстрактні, отже, абстрактні 

поняття, якими б вони не здавалися відірваними від об’єктивної дійсності, є 

узагальненням певних сторін конкретно існуючих тіл. 

Аль-Фарабі не тільки відновлює трактування Арістотелем природи 

абстрактних понять, спотвореної неоплатоніками, але і розвиває 

матеріалістичну тенденцію арістотелівського вчення про поняття. Віддаючи 

перевагу окремому матеріальному предмету перед ідеями, які в якості 

загального абстрагуються від матеріального світу, він прагне довести 

неспроможність вчення середньовічних східних послідовників Платона. 

Аль-Фарабі, продовжуючи лінію Арістотеля, джерела понять «закон», 

«необхідність» й інших шукає не в особливому «світі ідей» і не в діяльності 

та одкровенні Бога, а в об’єктивному світі, у відносинах самих тіл, які 

виступають як об’єкти і фізики і математики, тобто різних наук. Знання 

подібних понять він пов’язує з властивостями людського мислення, розуму 

відволіканням від конкретних відчутних властивостей тіл, узагальненням і 

знаходженням сутностей. 

Згідно Аль-Фарабі, розуму, мисленню на відміну від відчуттів властиво 

розуміння, а не просто відображення і закріплення відбитих образів. 

«Розуміння, – пише він, – це дія, пов’язана з пізнанням сутності, загальних 

правил і законів предметів» [138]. 

Як відомо, предметом характерного для середньовічної філософії 

запеклого і тривалого спору між номіналістами і реалістами була природа 

загальних понять, або «універсалій». Питання полягало в наступному: чи 
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реальні загальні поняття, чи існують вони поза нашим розумом, або ж вони 

лише слова, позначення. 

Реалісти стверджували реальне існування універсалій (загальних 

понять) як якихось духовних сутностей, або прообразів, що передують 

одиничним речам. Перш за все, говорили вони, існує «людина взагалі», як 

свого роду «ідея людини, а потім вже, як її породження, – окремі люди. 

Номіналісти наполягали на реальності лише окремих, індивідуальних 

речей, вважаючи універсалії простими назвами, іменами, які люди 

привласнюють окремим явищам. Людина або будинок «взагалі» не існує, це 

тільки імена для позначення суми одиничних людей або будинків [9]. 

Суперечка між номіналістичними і реалістичними поглядами на 

природу понять своїм корінням сходить ще до Стародавньої Греції. 

Джерелом для «реалістів» була філософія Платона, його вчення про 

первинність «світу ідей», тоді як номіналісти виходили з філософії 

Арістотеля, який виступав проти платонівської теорії «первинних ідей» і 

доводив первинність конкретних речей. 

Питання, яке розглядається в тій формі, в якій воно стали предметом 

запеклої дискусії в епоху середньовіччя було сформульовано в III в. 

Порфирієм, автором популярного твору з логіки «Ізагога». 

Праця Порфирія була перекладена на арабську мову і 

супроводжувалася коментарями, в тому числі і Аль-Фарабі. Отже, питання, 

поставлене Порфирієм, що викликало запеклі суперечки між представниками 

двох течій в середньовічній Європі не могло не бути помічене мислителями 

Сходу. Розбіжності з цієї важливої проблеми в своєрідній формі відбилися і в 

середньовічній арабомовній суспільно-філософській думці [119, с. 94]. 

Аль-Фарабі в цій суперечці слідував за номіналістами й Арістотелем, 

вважаючи одиничні предмети первинно існуючими, реальними, а поняття і 

ідеї вторинними, що виникають в розумі в результаті абстрагування від 

конкретних предметів. Про цю позицію Аль-Фарабі свідчить його 
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трактування характеру пізнання за допомогою відчуттів і розуму, а також 

природи математичних понять. 

Номіналістична позиція Аль-Фарабі випливає з його теорії пізнання в 

цілому, з того, як він розуміє природу і взаємовідношення чуттєвого і 

раціонального, конкретного і абстрактного. 

Номіналістичні ідеї Аль-Фарабі чітко виступають в його 

висловлюванні про універсалії: «Одиничні субстанції це ті, які називаються 

першими субстанціями. Універсалії субстанції – другі субстанції. Одиничні 

субстанції більшою мірою субстанції, бо вони більш досконалі по 

відношенню до існуючого, ніж універсальні субстанції в тому відношенні, 

що вони більшою мірою тяжіють до себе і більш незалежні від чогось іншого 

в своєму існуванні. Адже одиничні субстанції не потребують у своєму 

існуванні ні якого підпорядкування, тому що вони не перебувають у 

підпорядкуванні і не зв’язуються в ньому. Що ж стосується універсалій 

субстанції, то, будучи такими, вони потребують для свого існування 

підпорядкування, в їх підпорядкуванні перебувають одиничні субстанції». 

Слід підкреслити, що номіналізм не тотожній матеріалізму; він був 

лише проявом матеріалістичного погляду на взаємини спільного та 

одиничного, природу загального та частинного в епоху середньовіччя. 

Номіналізм виступав у теологічній формі, і в багатьох інших питаннях 

прибічники його не були вільні від містики, традиційних уявлень про 

створення світу, впливу еманаційних теорій неоплатонізму. Це значною 

мірою стосується й Аль-Фарабі. 

Але в цілому номіналістичні концепції зіграли велику роль у боротьбі 

проти офіційної феодально-клерикальної ідеології і в чималому ступені 

сприяли звільненню філософії і взагалі наукової думки від впливу релігійної 

догматики. 
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У зв’язку з посиленням раціоналізму в духовному житті суспільства 

проблема розуму в філософії середньовіччя набуває винятково важливого 

значення і піддається всебічній розробці. 

Проблема розуму є однією з найскладніших складових частин 

філософської системи Аль-Фарабі. В тому аспекті, в якому її розглядає Аль-

Фарабі, вона характерна для всієї середньовічної прогресивної арабомовної 

філософії, і в той же час досить яскраво характеризує історичні особливості 

виникнення цієї філософії на середньовічному Сході, де панівним був 

релігійно-містичний світогляд. 

Теорія розуму Аль-Фарабі висвітлюється в його працях «Громадянська 

політика», «Сутність питань», «Трактат про погляди мешканців 

доброчесного міста», а також у спеціальному трактаті «Про значення 

розуму» («Маані Ал-Акл»). 

Мислитель розглядає проблему розуму в двох аспектах: з точки зору дії 

розумної сили, як природної властивості кожної людини, і з точки зору 

загального процесу поглиблення розумного пізнання як властивості людства 

в цілому. 

Теоретичний розум, який являє раціональну пізнавальну здатність 

людини при поглибленні в сутність речей проходить різні ступені: 

1) потенційний або матеріальний розум; 

2) дійсний або актуальний розум; 

3) набутий розум; 

4) діяльний розум [9, с. 49; 162, с. 181]. 

Характеризуючи етапи розвитку розуму, Аль-Фарабі виходить з 

категорії можливості і дійсності. Речі, предмети, тобто умоосяжні сутності, 

містять у собі можливості умоосяжності, пізнання. Людина має здатність 

осягати все оточуюче, пізнавати його сутність. І ця здатність є потенційним 

(або матеріальним) розумом, який становить перший ступінь поглиблення. 
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Пізнання суті, за розумінням Аль-Фарабі пов’язано з пізнанням форми 

предмета. 

Розум поглиблюється в своєму пізнанні сутностей при впливі світового 

діяльного розуму і, в кінцевому підсумку, зливається з ним, стаючи вічним, 

безсмертним. 

Аль-Фарабі розглядає космічний діяльний розум, як начало світобудови 

в числі шести начал світу. Діяльність діяльного розуму, – вказує він, – це 

турбота про розумну тварину і прагнення довести її до найвищого ступеня 

досконалості, яке людина здатна досягти, тобто до граничного щастя. 

А це означає, що людина буде перебувати в ступені діяльного розуму і 

це станеться при віддаленні його від тіла, коли вона не потребуватиме тіла, 

матерії і акціденції, які стоять на нижчому ступені і буде перебувати в цій 

досконалості вічно [31, с. 256-257]. 

Теорія розуму Аль-Фарабі з незначними змінами повторюється у Ібн 

Сіни та Ібн Рудша. 

З проблемою розуму Аль-Фарабі тісно пов’язує питання про 

одкровення і пророцтво, яке грає настільки важливу роль у мусульманській 

релігії, що, як писав арабський дослідник Ібрагім Мадкур у своїй книзі 

«Місце Фарабі в мусульманській філософії», «той, хто заперечує одкровення, 

тим самим повністю заперечує іслам, щонайменше, нападає на його основу» 

[162, с. 249]. 

Згідно вченню Аль-Фарабі, якщо умоосяжні суті, засвоювані розумом, 

імітуються або відтворюються, минаючи різні стадії розуму, безпосередньо в 

уявній силі, відбувається так званий процес одкровення. У цьому, згідно Аль-

Фарабі, і полягає сутність пророцтва. Але подібний процес «бачення» або 

«осягнення» відбувається на базі величезного запасу сприйнятих відчуттями 

образів зовнішніх предметів, тобто великого запасу знань». 
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Таким чином, процес одкровення, пророцтва Аль-Фарабі зводить до 

природного процесу сновидінь, зриваючи з нього покрив таємничості, «ореол 

святості». 

Вчення Аль-Фарабі про розум не тільки визначає раціоналістичний 

характер його теорії пізнання, але і має велике значення для характеристики 

його світоглядної системи в цілому. 

Як вже зазначалося, при розгляді багатьох проблем пізнавальної 

діяльності людини, Аль-Фарабі виходить з досягнень природничо-наукової 

думки і стоїть в цілому на вірній позиції в постановці цих проблем та 

вирішенні питань про природу відчуттів, їх залежності від органів почуттів, 

загальної схеми душевних сил і здібностей людини тощо. 

У своєму вченні про пізнання Аль-Фарабі відкинув платонівську 

теорію «спогадів», а також відкинув як ненаукову суфійську теорію 

самозаглиблення, екстазу як найвищої форми пізнання, яку настільки яскраво 

і послідовно захищав Газалі [31; 32]. 

Вчення Аль-Фарабі про пізнання було направлено на звеличення ролі 

науки, на відділення філософії від релігії, воно служило справі вивчення 

природи і сприяло розвитку наукових методів пізнання. Аль-Фарабі надає 

величезного значення розуму, піднімає його над сліпою вірою і догматикою; 

раціоналізм пронизує всі сторони його філософської системи. 

Але в цілому теорія пізнання Аль-Фарабі була обмеженою і в ній 

знайшов своє відображення суперечливий, непослідовний характер його 

світогляду. 

Перш за все слід вказати на те, що вчення Аль-Фарабі про пізнавальні 

здібності людини носить описовий характер. Він не пояснює, а описує, 

фіксує відомі йому душевні сили. 

Аль-Фарабі розвинув матеріалістичні ідеї Арістотеля про процес 

пізнання, очистив їх від подальших ідеалістичних домішок, висунув багато 
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оригінального в трактуванні деяких положень. Але в силу умов епохи він не 

зміг знайти вірного рішення ряду сторін цієї проблеми. 

Аль-Фарабі розглядає чуттєву ступінь пізнання (відчуття) у зв’язку з 

певною матеріальною основою. Але субстанцію розуму Аль-Фарабі вважав 

нематеріальною і не пов’язаною з матерією. 

В цілому теорія пізнання і вчення про розум Аль-Фарабі зіграли 

величезну роль в епоху середньовіччя і мали великий вплив на подальше 

звільнення науки від впливу релігії і на розвиток природничо-наукової теорії 

пізнання [123, с. 13; 163]. 

Можна зробити висновок, що в становленні основ психології і розвитку 

психологічної думки на арабомовному Сході, Аль-Фарабі належить істотна 

роль. Він створив безліч трактатів в області психології, його міркування на 

теми пізнання, душевних процесів і ін. містяться і в багатьох інших його 

роботах. Психологічні погляди вченого, як і інші також формувалися під 

впливом античних авторів. Разом з тим, мислитель зазначав, що все, 

висловлюване ними, має піддаватися перевірці та науковому доказу, в основі 

якого він бачив два основні методи дослідження – спостереження і досвід. 

Аналізуючи погляди Аль-Фарабі на процес пізнання, проблеми, душі і 

душевних сил, можна відзначити, що в цих питаннях він відкидав 

ідеалістичні судження Платона. У трактатах вченого, в більшій мірі присутні 

думки і висловлювання, що збігаються з матеріалістичними позиціями 

Арістотеля. Всі психічні процеси Аль-Фарабі розглядає у взаємозв'язку з 

певними матеріальними явищами, що відбуваються в організмі, а основну 

роль в процесі пізнання відводить чуттєвому, відчуттям і мисленню, розуму. 

Прагнучи класифікувати психічні процеси і стани, вчений розробив систему 

власних поглядів на душу і душевні сили на основі спостереження і 

логічного обґрунтування фактів. Таким чином, психологічні погляди Аль-

Фарабі відрізнялися оригінальністю і передовим характером на тлі поглядів 

мислителів його епохи. 
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2.4. Педагогічні погляди Аль-Фарабі 

Характерною рисою системи педагогічних поглядів Аль-Фарабі, як і 

інших мислителів, було приділення особливої уваги гармонійному розвитку 

особистості. Вивченню широкого спектру питань, пов’язаних з гармонією 

душі і тіла в процесі розвитку особистості, присвятили свої роботи 

мислителі, які мали енциклопедичні знання. До них належать Кінді, Фарабі, 

Біруні, Авіценна, Аверроес, Тусі, Ібн-Халдун та інші, які розглядали 

педагогічні проблеми не як абстрактну теорію, а як частину процесу розвитку 

людства. Такий підхід багато в чому пояснює і значний вплив мислителів 

Сходу на європейських просвітителів наступних епох. 

Попередник Аль-Фарабі, засновник арабської філософії Абу Юсуф Якуб 

Бен Ісхак Кінді створив понад 200 творів з різних галузей знань, зокрема з 

педагогічних проблем. У своєму вченні «Про інтелект» він висунув концепцію 

чотирьох видів розуму – актуального, потенційного, набутого і того, що 

проявляється. Наука, на його думку, значно вища релігії, і на підставі цього 

необхідно в процесі виховання дитини формувати у неї не сліпу віру, а 

високий інтелект, здатний зіграти основну роль, як в його моральному 

вдосконаленні, так і у всіх видах його діяльності, оскільки головним 

інструментом досягнення успіху є розум. Пізніше, в XIII в., ця ідея отримала 

подальший розвиток в теорії європейського філософа Роджера Бекона. Багато 

європейських просвітителів не раз посилалися на праці Кінді [105]. 

Культурно-освітніми центрами середньовічного Сходу були духовні 

навчальні заклади – медресе. Викладання в них відрізнялося високим 

науковим рівнем; філософи-енциклопедисти не тільки вели викладання, а й 

складали поради, що сприяли вдосконаленню викладання. 

Другим учителем після Арістотеля сучасники називали блискучого 

вченого і філософа Аль-Фарабі. Йому належали найповнішіі коментарі до 

праць Арістотеля, ним детально розроблялися проблеми розумового, 
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морального, естетичного і фізичного виховання молоді, проблеми 

педагогічної праці, які тісно перепліталися з його філософськими поглядами. 

Зокрема, Аль-Фарабі був найбільш послідовним противником 

фанатичності ідеології ісламу. Коментуючи «Етику» Арістотеля він 

стверджував, що вище благо знаходиться в існуючому світі і тільки 

божевільні вважають, що воно знаходиться поза ним. Проблема виховання 

виступала у Аль-Фарабі як одна з найважливіших і складних частин його 

філософської системи. Головна мета виховання, відповідно до його 

концепції, – підвести людину до щастя через заволодіння ним чеснотою, яка 

складається зі здійснення добрих справ. Але для здійснення істинно добрих 

вчинків необхідні знання, які допомагають становленню моральності. 

У трактатах Аль-Фарабі пропонуються конкретні методи виховання 

чесноти засобами пізнання. Він поділяє їх на «м’які» та «жорсткі». Якщо в 

учнів самостійно проявляється бажання опанувати науками, є прагнення до 

праці і добрих вчинків, то в цьому випадку доречні м’які методи виховання, 

які допомагають посиленню цих прагнень. Якщо ж підопічні злісні, 

свавільні, ліниві, до них можливе застосування «жорстких методів», тобто 

примусу. Разом з тим використання таких методів має визначатися рівнем 

моральності самого вихователя. Виховна діяльність, таким чином, вимагає 

великих знань і високих моральних якостей вихователя в поєднанні зі 

спостереженням і досвідом самих виховуваних [73; 105]. 

Розглядаючи проблеми цілей і засобів виховання, філософи Сходу в 

значній мірі спиралися на думку Арістотеля про те, що моральність є 

наслідком планомірних вправ і звички, а не успадковується подібно 

психолого-біологічним властивостям людини. 

Незважаючи на глибоку повагу східних вчених до ідей давньогрецьких 

мислителів багато які з них ставилися під сумнів. Так, Аль-Фарабі вважав, 

що трактування Арістотелем моральних правил і їх кодексу носить лише 

універсальний і абсолютний характер. На ділі ж будь-який характер здатний 



151 

 

змінюватися навіть у важких умовах. Для дитини, душа якої представлена в 

потенції, де немає ще ні актуальних моральних установок, ні навіть 

душевних якостей, повинні бути створені умови благого впливу на нього. У 

формуванні морального обличчя людини, на думку самого Аль-Фарабі, 

вирішальними факторами виступають взаємини людей в певному соціумі і 

людська воля. 

Викладаючи свої погляди на зміст і методи наукового пізнання, Аль-

Фарабі вимагав під час вивчення будь-якої науки дотримуватися трьох 

непорушних умов: керуватися чіткими принципами, робити висновки з 

отриманих емпіричних даних, що належать до даної науки, і критично 

ставиться до думок інших [6]. Основна проблема, з якої, можна сказати, 

починається розвиток етичної думки Аль-Фарабі, – проблема досягнення 

людиною краси і щастя, уміння жити в гармонії зі світовим цілим. 

Людське щастя – абсолютна цінність. Тому воно є межею прагнення 

всіх людей. Але розуміння щастя у різних народів неоднакове. Існування 

різних релігій наочне тому свідчення. Аль-Фарабі підноситься до релігійного 

індиферентизму, ставлячи щастя вище релігійних заповідей. Мусульманській 

релігії в цьому відношенні не віддається ніякої переваги. 

Щоб люди були щасливі, треба знати в чому полягає справжнє щастя, 

бо ціна неправильного судження тут занадто велика. І філософія, вивчаючи, 

що таке світ, місце людини в ньому, відкриває сенс буття гідної людини. 

Тема сенсу людського буття лежить в основі всієї подальшої близькосхідної 

літератури і з приголомшливою силою виражена в творчості Омара Хайяма, 

будучи співвіднесена з корінними питаннями онтології, гносеології та етики. 

У трактаті «Вказування шляху до щастя» Аль-Фарабі розкриває 

можливості, які лежать перед людиною для досягнення його мети – щастя. 

Щастя не нагорода за дії, що призводять до щастя, або за відмову від 

порочних дій, інакше виходить, що чеснота – це отримання відсотків за 

прекрасні вчинки, і що людина тільки через можливість майбутньої вигоди 
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долучається до гарного і відкидає хибне. Утримання, розраховане на 

отримання сповна «в іншому» житті, – святенництво і лицемірство. Аль-

Фарабі, характеризуючи людські якості, виступає за самодостатній характер 

чесноти, проти лицемірного перетворення її в предмет торгівлі, винагороди в 

потойбічному світі. Якщо хтось відмовляється від певної дії або задоволення, 

вважаючи, що залишене ним повернеться йому з відсотками, то у нього 

«чеснота близька до того, щоб опинитися пороком». З педагогічної точки 

зору вельми значущою є думка Аль-Фарабі про те, що істинно доброчесна 

людина дотримується справедливості тому, що вона сама по собі благо, не 

потребує додаткової винагороди й утримується від вчинення зла тому, що 

такого роду дії їй противні і потворні самі по собі. Справжня нагорода 

чесноти є сама чеснота. Аль-Фарабі відкидає утилітарно-прагматичне, 

святенницьке «обґрунтування» необхідності чесноти: домогтися загалом 

матеріального виграшу. Він виступає за самодостатність і самоцінність 

чесноти [14; 6; 96]. 

Смерть страшна для жителів неосвічених міст, бо вони втрачають все 

те, до чого прагнули, – багатство, честь, славу, все те, що виявляє свою 

тлінність. Порочні люди перед лицем смерті каються в тому, що вони робили 

протягом усього життя, їм страшно, але не в силу голосу совісті, а в силу 

скорботи з приводу можливості втратити потойбічне щастя. Це не дає 

підстави вважати, що смерть – якась досконалість, що відділення душі від 

тіла призводить до мудрості і добра. Особам, які дотримуються такої точки 

зору, логічно було би вбивати себе. Як бачимо, Аль-Фарабі виступає проти 

лицемірства. 

У «Відповідях на різні питання» він відрізняє волю від свободи вибору. 

Воля може бути порожнім свавіллям, як, наприклад, у разі коли людина 

спрямовує свою волю на безсмертя. Свобода вибору пов’язана з волею, з тим, 

що «людина віддає перевагу тому, що можна вибрати». 
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«Трактат про погляди мешканців доброчесного міста» – один з 

найбільш зрілих творів Аль-Фарабі, в якому він розвиває свої педагогічні 

ідеї. Він створений в 948 р. в Єгипті як переробка і логічна систематизація 

майже всіх поглядів мислителя на основі написаного в Багдаді і Дамаску 

(942 р.) тексту під назвою «Громадянська політика» [5]. Для досягнення 

щастя необхідно, перш за все, теоретичне обґрунтування його. Тому Аль-

Фарабі показує органічний зв’язок етики і політики з теорією пізнання. Більш 

того, етика і політика являють у нього завершення загальної концепції світу 

будучи пов’язані з її принципами. Тому трактат «Про погляди мешканців 

доброчесного міста», присвячений соціально-етичним питанням, розглядає 

також загальні питання метафізики, космології, теорії пізнання. Філософія в 

досягненні щастя має істотне значення. «Оскільки ми досягаємо щастя тільки 

тоді, коли нам притаманне прекрасне, а прекрасне притаманне нам тільки 

завдяки мистецтву філософії, то з цього випливає, що саме завдяки філософії 

ми досягаємо щастя» [16, с. 5-6]. 

Трактуючи проблему досягнення щастя як найменшої досконалості, 

середньоазіатський мислитель не вдається до догматичних вказівок як 

вчиняти і діяти. Навпаки, він попереджає, що щастя досягають за обставин, 

які несуть в собі як позитивний, так і негативний момент, «тягнуть за собою і 

похвалу і осуд». До таких обставин належать фізичні дії, ефекти душі і 

розсудливість; проявляючись через активну взаємодію вони складають 

основу вчинків людини і потворних і прекрасних. Виконання прекрасних дій 

збігається з доброю волею і вільним вибором і вчинення їх обов’язково 

протягом усього життя людини. Примус, випадковість, мінливість в 

прекрасних діях до щастя не приводять. 

Дії і афекти душі становлять характер людини, який виробляється в 

результаті звички, а не даний від природи. За допомогою вдачі і сили розуму 

«ми стаємо благородними, благими і добрими». Дії кладуть початок чеснот і 

вад, благі дії приводять до чеснот, погані – до пороку. І чесноти і пороки 
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закріплюються звичкою. Чесноти бувають етичні і інтелектуальні. До 

перших належать помірність, хоробрість, щедрість, справедливість, до 

других – мудрість, кмітливість, гострота розуму. Людина не народжується з 

уже готовими чеснотами або пороками, вона може бути схильною до станів, 

пов’язаних з ними, і, коли у неї з’являються чесноти, до яких вона схильна, їй 

легше розвинути і закріпити їх, ніж ті, до яких вона не схильна. Неможливий 

випадок, щоб людина була повністю схильна до всіх чеснот або вад, вона 

може бути схильною до якихось з них, а далі залежить від неї – зміцнювати і 

розвивати дане природою» [12, с. 7]. 

Дії, які складають основу моралі, ми можемо вважати прекрасними 

тільки тоді, коли в них досягнута середина, бо «дії, які ухиляються від 

середини в той чи інший бік, сприяють отриманню або збереженню поганих 

вдач і усуненню добрих звичаїв». Розвиваючи думку про середину в діях і 

чеснотах, Аль-Фарабі вказує, що відхилення в бік надлишку або нестачі 

призводить до крайнощів, тобто до поганих моральних якостей, наприклад: 

«хоробрість це хороша моральна якість і досягається за рахунок помірної 

сміливості, виявленої в небезпечних справах, і утримання від них. Надмірна 

сміливість в цих справах призводить до нерозсудливості, а недостача 

сміливості призводить до боягузтва, а це вже погана моральна якість. 

Кращею вдачею Аль-Фарабі вважає помірність. Для отримання цього ми 

повинні позбутися від надлишку, якщо володіємо таким, ухиляючись в бік 

недоліку, і, навпаки, при наявності нестачі ми повинні відхилятися в сторону 

надлишку, і так до тих пір, поки не виробимо помірності в нашому характері. 

Отже, добра вдача є одним з визначальних чинників досконалості людини, 

досягається вона звершенням прекрасних дій і врівноваженістю душі. 

Аль-Фарабі розуміє, що більшість людей найбільше схильні до земних 

благ і в залежності від цього вони будують своє розуміння щастя. Так, одних 

людей приваблюють чуттєві задоволення, інших – корисливі цілі: панування, 

влада, перемога; для деяких мета життя полягає в досягненні задоволень, 
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пов’язаних із самозбереженням – харчування, розмноження. Таких людей 

Аль-Фарабі застерігає від хибного тлумачення щастя і вказує, що шлях 

самовдосконалення полягає в придушенні низинних бажань і пристрастей, що 

доставляють людині тимчасове, нетривале щастя, на зміну якому в 

подальшому приходить розчарування, але, схиляючись «до відмови від благої 

дії через страждання, яке спіткає нас одразу, ми його порівнюємо з насолодою, 

яка тягне цю дію через певний час, і заглушаємо тим самим страждання, які 

відхиляють нас від благої дії ». Це висловлювання показує, що шлях до щастя 

довгий і важкий, але, подолавши його, людина знаходить духовну свободу, 

здійснює свою мету [8-10, 47, с. 304; 57, с. 20-21; 96, с. 226]. 

Відносно рівня розвитку духовного світу людини Аль-Фарабі ділить 

людей на три категорії: на «вільних за гідністю», «звіроподібних» і «рабів за 

природою». Перші поводяться так, як наказує їм розум, другі керуються 

лише життєвими інстинктами, треті, будучи розсудливими, не мають сили 

волі слідувати велінням розуму. Подібне зображення не означає 

песимістичної налаштованості Аль-Фарабі, швидше за все воно спрямоване 

на те, щоб розбудити в людях кращі пориви і застерегти від поганого, від 

того, що не слід робити і як не слід вчиняти. 

Етичні прояви людини залежать і від здібностей душі. Здібності 

прагнути, відчувати й уявляти властиві як розумним, так і не розумним 

тваринам, лише розумна здатність вирізняє людину від інших тварин. Розумну 

силу, або здатність, людини Аль-Фарабі ділить на теоретичну і практичну, а 

останню на професійну і розумову. Теоретична сила досліджує нематеріальні і 

незмінні речі, наприклад: «Ми не можемо змінити три так, щоб воно стало 

парним, залишаючись в той же час числом три». Практичну силу людина 

спрямовує на перетворення речей. За допомогою професійної сили людина 

формує практичні навички в будь-якому мистецтві чи ремеслі, наприклад, 

землеробстві, мореплавстві. Розумова сила за своєю сутністю, ймовірно, 



156 

 

передує практичній і професійній силі, бо вона створює образ предмета в 

розумі людини і показує, можливе його здійснення чи ні [57, с. 20-21]. 

Заклик до щастя Аль-Фарабі направляє і до окремої людини і до 

суспільства в цілому. Між особистістю і суспільством існує такий 

взаємозв’язок, що окрема людина, досягаючи щастя, сприяє 

облагороджуванню міста, в якому вона живе, місто ж, в свою чергу, повинно 

допомагати людині в досягненні щастя. Вищесказаним обумовлюється 

необхідність об’єднання людей в товариства: «Людина належить до тих видів 

істот, які можуть досягти необхідного в справах і отримати найвищу 

досконалість тільки через об’єднання багатьох людей в одному місці 

проживання». Спираючись на інтелектуальну досконалість людини, Аль-

Фарабі розуміє, що вона пов’язана із матеріальними благами, отримання яких 

полегшується взаємодопомогою людей одне одному, розподілом праці, 

духовним спілкуванням. 

Але Аль-Фарабі у зв’язку з різним розумінням щастя різними людьми, 

чітко виділяє два види щастя: «Щастя буває двох видів: щастя, коли воно 

здається щастям, не будучи ним на ділі, і щастя справжнє, яке є необхідністю 

за своєю суттю і яке не можна ніколи замінити. Що стосується щастя, яке 

лише здається, але не є ним, то воно подібне багатству, задоволенню, шані 

або звеличенню людини і іншим речам, яких прагнуть і домагаються в цьому 

житті, і публіка його називає благом » [56, с. 254]. Тут явно простежується 

дотримання Аль-Фарабі усталеної традиції, яка зберігала стійкі позиції і 

після нього, а саме, справжнє щастя досяжне філософами-мудрецями, які за 

допомогою своїх умоглядних знань здатні піднятися над мінливим, 

минаючим світом. Уявне ж щастя, тобто те, що може задовольнити земні 

потреби людей – доля «публіки», точніше натовпу. Головна відмінність між 

істинним щастям і уявним це те, що справжнє щастя таке, що «коли 

необхідні будь-які речі, то за їх наявності необхідність в них відпадає» [55]. 

Це означає, що уявне щастя випробовується задоволенням будь-якої 
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людської потреби, а після цього воно (щастя) не відчувається, до того, як 

нова потреба, яка виникла, не буде задоволена. 

Поділяючи щастя на два види Аль-Фарабі вказав на два полюси: щастя 

в розумінні обраних і щастя в розумінні натовпу. Було б ідеальним, якщо, 

слідуючи своєму ж вченню про «середину» Аль-Фарабі не протиставляв, а 

взаємодоповнював їх. 

У вченні Аль-Фарабі задається соціально-значимий теоретичний 

пошук: щастя – мета людського життя. Оскільки цей світ вічно змінюється і 

непостійний, світ виникнення і знищення, де неминучі втрати, то щастя 

необхідно шукати в світі постійного, в світі розуму. Щастя пов’язане з 

досконалістю людини, оскільки досконалість це і є підкорення душею і 

розумом тваринних пристрастей і прихильностей. Через знання сутності 

всього і всякого сущого і через доброчесну поведінку це досягається. Це є 

теоретичне знання, яке дає істинне знання про філософію, а так само 

практичне мистецтво, «виправляти діяння і направляти душі на щастя» 

(політика) [11]. Розглядаючи позиції Аль-Фарабі з проблеми людини і 

суспільства і пов’язаної з ними проблеми щастя можна виділити три основні 

аспекти: 

– по-перше, запозичений у Арістотеля раціоналістичний підхід; 

– евдемонізм як принцип життєрозуміння; 

– принцип взаємозв’язку розумного і морального [7]. 

Вчення про щастя як мету людського життя у Аль-Фарабі нерозривно 

пов’язане з його вченням про розум. Людина здатна досягти щастя за 

допомогою прекрасних дій і таких же прекрасних станів душі, які 

відбуваються з доброї волі і за вільним вибором. Аль-Фарабі доводить 

рівність людей в праві на щастя, спираючись на вроджені здібності людини 

зробити себе щасливою. Аль-Фарабі ставить питання про співвідношення 

природної обдарованості, з одного боку, виховання, навчання і сили волі – з 

іншого. У підсумку виходить гармонійно розвинена особистість, яка поєднує 
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фізичні та душевні якості. Досконалість людської натури, гармонія буття 

людини передбачені початково його здатністю до розумного, спрямованого 

до добра існуванню. Розум керує чеснотами і направляє бажання і вчинки 

людей до того, що їм необхідно і корисно. Вибір між добром і злом залежить 

від вільної волі людини, при вмілому керівництві з боку розуму воля 

затвердить його на вірному шляху. 

Отже, Аль-Фарабі вважає, що щастя може бути досягнуто через активні 

дії людини на шляхах знаходження ним свого призначення і місця в житті. 

Аль-Фарабі підходить до проблеми досягнення щастя діалектично: 

«Людина... досягає щастя за сукупністю обставин, які тягнуть за собою і 

похвалу і осуд. Таких обставин, які тягнуть за собою і похвалу, і осуд, – три: 

1. Дії які потрібні людині для того, щоб використовувати свої тілесні 

органи, наприклад, для вставання, сидіння, їзди, бачення, слухання. 

2. Афекти душі. Наприклад, пристрасть, насолоди, радість, гнів, страх, 

туга... 

3. Розсудливість... 

Кожне з них або схвалюється або засуджується в людині » [47, с. 304-

305].  

Добра розсудливість – сила розуму, а погана розсудливість – 

слабоумство і дурість. Характер же людини виникає завдяки афектам душі, а 

вже «завдяки вподобанням людини виходять потворні і прекрасні дії». З 

точки зору філософії, пише Аль-Фарабі, благо завжди самоціль. І щастя не 

можна сприймати як нагороду за що-небудь; не можна чинити благородно, 

або відмовлятися від чогось тільки в надії на подальшу винагороду. 

Завдання етичного вчення Аль-Фарабі полягає у знаходженні в людині 

істинно людських якостей, за допомогою виховання домогтися від людини не 

просто хороших вчинків, які чинять, не замислюючись, а таких, які 

виконувалися б усвідомлено. Він, як і Арістотель вважав, що вірний спосіб 

дій або одиничний доброчесний вчинок ще не є чеснота, яка веде до щастя: 
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«слід знати, що прекрасні дії можуть бути притаманні людині випадково, і 

здійснюватись нею не з доброї волі. За таких обставин щастя не досягають. 

Його досягають за умови, якщо ці дії засновані на добрій волі і на вільному 

виборі» [7]. 

Щастя є головною метою людської діяльності. Щастя можна досягти 

тільки в процесі і результаті пізнання. Необхідною, обов’язковою умовою 

досягнення щастя є, з точки зору Аль-Фарабі, воля людини і наявність у неї 

свободи. Причому, воля, як така, належить, на думку Аль-Фарабі, до 

чуттєвого рівня пізнання, тоді як її свобода пов’язана з теоретичним, 

абстрактним рівнем. З цього випливає, що тільки та людина, яка в своїй 

діяльності спирається не на почуття, а на розум, володіє свободою волі і 

здатна досягти щастя [7]. 

У трактаті «Відповіді на питання філософів» Аль-Фарабі міркує про 

добро і зло; волю і свободу вибору. 

Людина в процесі існування знаходиться в певних відносинах з 

об’єктивними законами навколишньої дійсності, тобто з законами природи і 

суспільства. Наукове, діалектичне вирішення проблеми свободи і 

необхідності виходить з визнання об’єктивної необхідності як первинного, а 

волі і свідомості людини як вторинного, похідного. Однак такий підхід до 

питання про свободу волі не був притаманний мусульманській 

середньовічній думці. Свобода сприймалася, в основному, як самовизначення 

душі і волі, як можливість чинити відповідно до волевиявлення, яке 

детерміновано зовнішніми умовами. У такій ситуації, детермінізм, який 

встановлює необхідність людських вчинків, повністю знімає відповідальність 

з людини і робить неможливим моральну оцінку її дій. Тому тільки нічим не 

обмежена і безумовна свобода виступає єдиною основою людської 

відповідальності, а отже, і етики. 

Проблема свободи волі розглядається Аль-Фарабі швидше з соціально-

етичних позицій, ніж психологічних. Це питання розглядається ним у тих 
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його творах, які присвячені соціальним, етичним і політичним проблемам – 

«Соціально-етичні трактати», «Громадянська політика», «Про досягнення 

щастя», «Сутність питань». Категорія свободи волі зв’язується мислителем з 

етичною категорією щастя. Так як Аль-Фарабі слідуючи евдемоністичній 

традиції Арістотеля, стверджує, що вищою метою людини є досягнення 

щастя, то, отже, кожну свою дію людина направляє на його досягнення. 

Досконалість людини так само пов’язана з досягненням щастя. Головна мета, 

до якої прагне людина, так як вона віддає перевагу благам і є вища 

досконалість. Але в залежності від духовного розвитку людини, рівня її 

виховання і освіти, цілі бувають різними, і тільки одна з них може бути 

найкориснішою, тобто та, досягнення якої приведе до щастя. Щастя, згідно 

Аль-Фарабі, досягається лише з доброї волі, так як в діях, що здійснюються 

не з доброї волі щастя недосяжне. При цьому, якщо дії з доброї волі 

відбуваються тільки по відношенню до деяких речей, від випадку до випадку, 

то вони не можуть бути гарантією досягнення щастя. Істинне досягнення 

щастя стає можливим тільки тоді, коли «людина воліє прекрасних дій в 

усьому, що вона робить, і на протязі всього свого життя. Тим же самим 

умовам повинні відповідати інші прекрасні афекти душі» [55]. 

Звідси випливає, що Аль-Фарабі вважав мотивом людської вольової дії 

щастя. Вольова дія ж відбувається тільки тоді, коли людина ясно і чітко 

уявляє собі свою мету і впевнена, що досягне її. І навпаки, якщо дії 

відбуваються з доброї волі і вільного вибору, але без чіткого уявлення мети, 

то вони можуть привести людину до нещастя, так як вони відбуваються «при 

погіршенні розсудливості і поганому афекті душі». Аль-Фарабі пояснює 

волю як бажання, що виходить з відчуття. Далі він розвиває це своє 

визначення, коли намагається охарактеризувати прояви вольової дії. Він 

каже, що бажання, як мотив дії «належить до прагнення душі, тоді як 

сприйняття належить до почуття. Потім утворюється уявна частина душі, 

завдяки якій з’являється бажання, і, таким чином, слідом за першою волею 
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приходить друга воля». Звідси можна зробити висновок, що для Аль-Фарабі 

бажання виступає як стимул, тобто перша воля, підготувавши ґрунт для 

самого вольового руху, тобто до другої волі або прагнення. Ця концепція 

Аль-Фарабі зовні оформлена логічно, але при детальному розгляді можна 

виявити деякі недогляди. Справа в тому, що він не враховує те, що різні 

мотиви можуть викликати однакові дії і привести до однакових результатів. 

Крім того, Аль-Фарабі при досягненні людиною поставленої мети, акцентує 

увагу на сприйнятті цією людиною поставленої мети і на її ясності. Разом з 

цим, він не враховує, що на шляху досягнення мети, крім різноманітних 

мотивів, можливі і внутрішні і зовнішні перешкоди, які можуть перешкодити 

виконанню дій в очікуваному напрямку. Якщо навіть мислитель і говорить 

про такі перешкоди, то вважає їх подолання функцією розумової здібності 

діючого. Згідно Аль-Фарабі вольова дія відбувається наступним чином: друга 

воля є бажанням, яке виходить з уяви, завдяки цій волі людина може 

сприймати перші знання, що утворюються за допомогою діяльності розуму в 

розумній частині його душі. «Тоді в людині утворюється третій вид волі, а 

саме – бажання, що виходить від розумової здібності. Останнє називається 

вільним вибором. Він притаманний тільки людині. І завдяки йому людина 

може здійснювати похвальні і засуджувані, хороші і погані вчинки і 

отримувати за це відплату і покарання» [127, с. 35]. Звідси випливає 

висновок про те, що головною умовою вольового акту є внутрішній світ 

людини. Тому не можна не погодитися з висновками Н. Ідібекова: «Якщо 

прийняти, що свобода волі або дії є пізнання об’єкта дії, то тут немає сенсу 

засуджувати Аль-Фарабі, але якщо врахувати, що на шляху досягнення мети і 

здійснення дій можуть бути різні перешкоди, які залежать лише від 

духовного світу людини, то в цьому ми виявляємо суб’єктивно-ідеалістичні 

тенденції і незрілість його позиції» [57, с. 20-21]. 

Дане зауваження прийнятно з позиції сучасної науки, але, з огляду на 

історичну обмеженість процесу пізнання, слід зазначити прогресивність 
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поглядів Аль-Фарабі з проблеми свободи вибору і пов’язаної з цим проблеми 

досягнення щастя. 

У свою чергу для оволодіння філософією необхідна добра вдача і сила 

розуму. Остання культивується мистецтвом логіки. «Оскільки блага, якими 

наділена людина, одні більш специфічні, а інші менш, до того ж самим 

специфічним з благ для людини є людський розум, бо людина стала 

людиною завдяки розуму, і оскільки благом, яке застосовує це мистецтво, є 

розум людини, то це мистецтво застосовує ті блага, які є найбільш 

специфічними для людини ». Аль-Фарабі поділяє чесноти на розумні і 

діаноетичні. До других належать справедливість, помірність, щедрість, 

хоробрість, до перших – мудрість, кмітливість і гострота розуму. І ті й інші 

не є вродженими. Природну схильність не можна класифікувати з точки зору 

етики, вона тільки завдаток. І тут не існує крайності, коли хтось був би 

повністю схильний до чеснот або, навпаки, до всіх пороків. «Людина не 

може бути наділеною з самого початку від природи чеснотою або вадою, так 

само як вона не може бути природженим ткачем чи писарем» [42; 64; 89]. 

Людині потрібен досконалий характер, вироблений у результаті звички 

до здійснення прекрасних дій. Від народження людині дається тільки етична 

схильність. Прекрасні дії, що здійснюються з доброї волі, а не випадково, 

систематично, протягом усього життя, формують прекрасний характер. Тому 

Аль-Фарабі велике значення надає звичці як фактору, що формує «вдачу» 

людини. «Політичні діячі роблять жителів міст хорошими, привчаючи їх 

робити добро». «Хороший характер» визначається мислителем як 

дотримання помірності в діях. Оскільки досягнення «середини» дуже важко, 

Аль-Фарабі пропонує «майстерний прийом», який полягає в тому, що на 

основі критичного аналізу, який виробляє у нас характер, ми повинні 

спробувати привчити себе до дій, протилежних за своєю суттю в тому, в 

чому у нас недолік або надмірність, тобто до заповнення через крайність. 



163 

 

Аль-Фарабі пропонує метод позбавлення від надмірності або нестачі шляхом 

«перегинання» палки в іншу сторону до встановлення рівноваги [106]. 

Знання про прекрасне і справедливе обов’язково повинні мати 

практичну орієнтацію. Людина, яка не знає науки, ближче до філософії, якщо 

її дії відповідають тому, що прекрасно, ніж та, яка прочитала книги з різних 

галузей знання, але не погоджує своїх дій з прекрасним. Крім теоретичних 

знань потрібні добродійні дії. 

Аль-Фарабі прагне осягнути конструкцію світу і можливість його 

освоєння людиною систематично. Початок виглядає цілком традиційно – 

Аллах. Середина – ієрархія буття. Людина – індивід, яка опановує світ і діє в 

ньому. Кінець – досягнення справжнього щастя. Але конкретно зміст 

конструкції пов’язано зі знеособленням Аллаха, з перетворенням всіх 

догматичних положень в алегоричні образи і повною незалежністю людської 

моральності від будь-яких зовнішніх сил, загробного життя, які здавалися 

необхідними для людей слабких, нестримних, нездатних самостійно осягнути 

світ і мужньо стояти перед його обличчям. У всіх його працях б’є ключем 

повнота земного життя [140]. 

Як за різними, здавалося б надуманими, описами неосвічених виглядів 

міст вгадуються контури історичних реалій феодального суспільства, так і у 

вказівках із створення доброчесного міста проглядається не просто якийсь 

ідеальний максималізм, а принципи, якими він дорожив сам і яким слідував у 

своєму житті. Об’єднання людей, побудовані на засадах взаєморозуміння і 

дружелюбності, включаються в світову гармонію. Це означає, що люди не 

сліпі знаряддя Божества, а особистості, здатні діяти згідно велінням розуму. 

«Людина повинна володіти прекрасним розумінням і поданням суті 

речей, і, більш того, вона повинна бути стриманою і стійкою в процесі 

оволодіння науками, повинна за своєю природою любити істину і її 

поборників, справедливість і її прихильників, не проявляти норовистості і 

егоїзму в своїх бажаннях , не бути жадібною в їжі, питті, від природи 
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зневажати пристрасті, дирхеми і все подібне до цього. Вона повинна 

дотримуватися гордості в тому, що створюється людьми, бути вихованою, 

легко підкорятися добру і справедливості і важко піддаватися злу і 

несправедливості, володіти великим розумом» [35]. 

Підводячи підсумки проведеного вище розгляду, слід зазначити, що 

Аль-Фарабі висловлював педагогічні ідеї, в тому чи іншому вигляді, у всіх 

своїх значних наукових дослідженнях, вони пов'язані і переплетені з його 

філософськими і соціально-етичними поглядами. Головною метою 

педагогіки він вважав допомогу людям в їх прагненні до щастя. Тому шлях 

до досягнення щастя бачив в оволодінні чеснотою через вчинення добрих 

вчинків, для чого необхідно оволодіння всіма видами знань і моральна 

чистота. Формування цих якостей залежало, на думку Аль-Фарабі не тільки, і 

не стільки від особистісних якостей учнів, скільки в значній мірі від 

особистісних якостей, запасу знань, навичок і дій вчителя. Особистості 

вчителя в роботах Аль-Фарабі відведена основна роль, проводиться паралель 

між учителем і мудрим правителем міста. Але, разом з тим, вчений не 

обмежується описом набору якостей, необхідних вчителю. Він пропонує 

ефективні методи навчання і виховання – пояснення і тлумачення, 

просування від простого до складного, заохочення і переконання, врахування 

індивідуальних особливостей особистості учня. 

Таким чином, творчий внесок Аль-Фарабі є значним не тільки для 

становлення педагогічної думки на арабомовному Сході, він заклав 

підвалини розвитку педагогічного процесу в усьому світі. 
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Висновки до розділу 2 

Необхідність осмислення філософського вчення Аль-Фарабі, ідеї якого 

в області виховання і освіти не втрачають своєї актуальності і в XXI столітті, 

очевидна. Проведений аналіз теоретичної спадщини Аль-Фарабі в 

педагогічному аспекті дає можливість зробити наступні висновки. 

1. Природничо-математична освіта в класифікації наук Аль-Фараби є 

однією з важливіших складових загальної освіти. Крім опису предмету 

знання, його цілей і завдань, вченим викладено зміст кожної науки і 

належний порядок вивчення. 

Математичну науку Аль-Фарабі розглядав як сукупність семи видів 

математичного знання, розділивши її на відповідні структурні частини 

(науки): науку чисел; науку геометрію; науку оптику; науку про зірки; науку 

про музику; науку про вагу; науку про майстерні прийоми (механіку). Він 

перший в кожному розділі математики визначав теоретичний і практичний 

аспекти. В якості основного фундаменту всього природничо-наукового 

мислення Аль-Фарабі розглядав геометрію, основи якої вивчаються шляхом 

аналізу і синтезу. Одночасно він розвивав алгебраїчні положення про 

різноманітні методи знаходження чисел, формував і вдосконалював 

тригонометричні поняття (про лінії, тангенс і котангенс та ін.). 

Розуміючи необхідність розкриття природи хімічних процесів і сполук, 

Аль-Фарабі першим спробував з’ясувати достовірне і помилкове в алхімії, 

відокремити позитивне від помилкового, ненаукового. Він стверджував, що 

мистецтво хімії полягає в пізнанні мінералогії та в придбанні достовірного 

знання в цій галузі науки, однак передувати отриманню цього знання 

повинно вивчення логіки й природознавства, зокрема фізики. 

Фізика або природна наука за Аль-Фарабі об’єднує вісім наук, у 

залежності від характеру предмета, який вивчають. Вона дає уявлення про 

елементи і природні тіла, їх походження, якості, властивості, спільне й 

відмінне, взаємодію. Поряд з мінеральними тілами, рослинами до 
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природознавства, за Аль Фарабі, входить і знання про тваринний світ, в тому 

числі й людину. 

Аль-Фарабі першим серед вчених того часу розділив природознавство і 

медицину, вказав на їх відмінності. Особливою його заслугою можна 

вважати визначення та змістовну розробку сукупності знань, якими повинен 

володіти лікар. Медицину вчений розділив на сім частин: анатомію, 

фізіологію, патологію, діагностику, прогноз, дієтетику, фармакологію. Ним 

детально розроблені вимоги до професійної підготовки медика, які 

включають в себе пізнання кожного органу людини, видів хвороб, їх причин і 

симптомів, пізнання видів їжі, простих і складних ліків, пізнання законів, які 

впливають на відновлення здоров’я. 

2. Головне місце в сфері гуманітарного знання у Аль-Фарабі займає 

філософія. За його твердженням вона дає докладні та повні знання про 

сутність буття, про сенс всього існуючого і відрізняється ясністю, 

доказовістю і переконливістю. Дотримуючись уявлення про філософію як 

науку, що підноситься над усіма науками і визначаючи її предмет і зміст 

вчений стверджував, що філософія – наука про загальні закони і властивості 

буття; загальне знання, що охоплює конкретні науки, які знаходяться під її 

впливом. 

Аль-Фарабі розглядає етичні проблеми засвоєння філософських знань, 

пропонуючи своєрідний етичний кодекс вченого і педагога. Від того, хто 

присвятив себе філософії, Аль-Фарабі вимагає моральної чистоти, любові і 

справедливості, праці та чесноти. Шукач знань повинен бути стриманим і 

стійким в процесі оволодіння науками, повинен за своєю природою любити 

істину і її поборників, не проявляти норовистості і егоїзму в своїх бажаннях, 

бути вихованим, легко підкорятися добру і справедливості. 

Аль-Фарабі один з перших в арабомовній філософії вивчив 

послідовність питань про логіку. У його трактуванні логіка виступає, як 

знаряддя пізнання речей, засіб досягнення істини, як науковий метод, 
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необхідний для всіх галузей знань. Він довів незамінність зв’язку логіки і 

математики, логіки і граматики, оскількик саме ці науки прищеплюють 

людині навички логічного мислення. 

Всю науку про логіку Аль-Фарабі розділяє на вісім самостійних 

розділів, з яких три перших – про прості категорії мислення і мовні вирази, 

прості міркування, вчення про силогізми, а інші п’ять – присвячені логіці 

мистецтв і стосуються мистецтва доказу, мистецтва спору, софістики, 

риторики і поезії. 

Аль-Фарабі володів мистецтвом віршування, знав теорію віршування. 

Він поділяв поезію на ряди, види і жанри: епос, лірика, драма, трагедія, 

дифірамб, комедія, сатирична драма та ін., дав визначення кожному жанру. 

Згідно Аль-Фарабі, в створенні справжнього поетичного мистецтва важливе 

значення має знання певних правил, таких як, відповідність словесних 

виразів речам про які йде мова, ритмічність, рівномірність частин вірша, 

наявність гармонії і певного порядку між ними, а також володіння технікою 

віршування, і природний талант. 

3. У розгляді проблеми пізнання, Аль-Фарабі дотримувався позицій 

Аристотеля і використав свої знання в галузі природничих наук, філології та 

інших. Він допускав можливість повного пізнання людиною зовнішнього 

світу. Згідно з ним, знання в теорії пізнання має три основних джерела. 

Перший – безпосереднє знання, що виходить з відчуття і розуму. Другий – 

опосередковане і засвоєне знання, придбане шляхом застосування теорії. 

Третій – спостереження, як спосіб придбання найбільш ґрунтовних знань. 

Основну роль в процесі пізнання Аль-Фарабі відводив душевним 

силам, які розділив на дві категорії: рушійні і ті, що пізнають. У свою чергу, 

рушійні сили, він ділив на рослинні, тваринні і людські, а сили, що пізнають 

на тварини і людські. 

Аль-Фарабі дав докладний опис душевних сил, що пізнають, описав їх 

місце в процесі пізнання і запропонував їх класифікацію: зовнішні, або сили, 
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що відчувають – дотикова, смакова, нюхова, слухова, зорова; і внутрішні – 

сила, що згадує і сила, що уявляє (пам'ять, уявлення та уява); сила, що прагне 

(емоції); сила, що говорить; сила, що мислить. 

Вчений також вказав на зв'язок душевних сил з органами тіла людини, 

зазначав, що душевні сили виникають, як природна властивість людського 

тіла з моменту його народження. 

4. Аль-Фарабі розглядав процеси навчання і виховання в тісному 

взаємозв'язку, визначаючи при цьому відмінності між цими двома поняттями. 

У його трактуванні навчання – це осягнення учнем філософського знання, а 

виховання це діяльність вчителя, яка полягає у допомозі тому, кого навчають, 

оволодіти певним набором знань, навичок і моральних якостей. Ідеалом 

виховання й освіти, на думку мислителя, служило повне і різнобічне 

оволодіння науковими знаннями і досягнення моральної досконалості не 

тільки учнями, а й учителями. 

Вчений вважав, що виховання потрібно починати з раннього віку, 

оскільки людина з народження має лише схильність до знань, а поведінка і 

характер формуються в результаті виховання і навчання. Їм запропоновано 

застосування двох методів виховання учнів – м'який (заохочення) і жорсткий 

(примус) в залежності від характерів і прагнень учнів. Їм також розроблений 

метод «середини» при формуванні моральних якостей особистості – метод 

самовиховання, заснований на критичному аналізі своїх якостей і 

позбавлення від нестачі або надлишку будь-якої властивості шляхом 

протилежних дій. 

У навчанні Аль-Фрабі пропонував застосовувати методи 

прослуховування і пояснення, проходження в осягненні знань від простого до 

складного, врахування психологічних особливостей учня, а у вихованні – 

методи заохочення і переконання. Одним з методів виховання у Аль-Фарабі є 

метод позитивного прикладу, тому особливу увагу вчений приділяв 

особистості вчителя, як головної фігури в освітньо-виховному процесі. 
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Учитель, на думку Аль-Фарабі, повинен володіти рядом позитивних 

вроджених і набутих якостей – працьовитістю, високим рівнем культури і 

моральності, запасом знань і практичних умінь, хорошою підготовкою, вміти 

пояснювати і розтлумачувати, бути терплячим, піклуватися про своїх учнів. 

Результати дослідження за другим розділом знайшли відображення в 

працях автора [75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85]. 
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ВИСНОВКИ 

 

В ході виконаних досліджень розв’язана важлива науково-практична 

задача, що має велике значення для розвитку сучасної педагогіки. Розширено 

уявлення про природу і характер освітніх ідей Абу Насра Аль-Фарабі, 

розкрита їхня історична значимість і визначено перспективи подальшого 

розвитку філософсько-педагогічних поглядів вченого. 

Основні наукові і практичні результати роботи можна сформулювати у 

вигляді таких узагальнюючих висновків. 

1. В роботі показано, що основними історичними подіями на території 

Середньої Азії епохи Аль-Фарабі, які вплинули на формування його 

наукового світогляду є: 

– завершення процесу формування і розвиток феодальних відносин; 

– завоювання Середньої Азії і включення її до складу Арабського 

Халіфату; 

– перемога і затвердження ісламу, як провідного віровчення і 

посилення ідеологічної боротьби з іншими віровчення (християнство, 

іудаїзм, індійські релігійно-філософські віровчення); 

– підйом господарського життя, розвиток торгівлі з Китаєм, Індією, 

Іраном, Іраком, Сирією, Єгиптом, посилення культурних зв'язків; 

– зростання і розвиток міст, посилення їх ролі, як центрів 

економічного, культурного та наукового життя; 

– відкриття у великих містах великої кількості навчальних закладів і 

бібліотек, розвиток матеріальної і духовної культури, мистецтва, точних і 

суспільних наук. 

Виділено також негативні чинники: міжусобні війни і загибель людей, 

руйнування міст і історичних пам'ятників, занепад господарства і культури, 

прояви соціальної нерівності, зміцнення позицій ортодоксального 

сунітського ісламу і переслідування прогресивно мислячих людей. 
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2. За допомогою аналізу літературних джерел встановлено, що на 

формування наукових і педагогічних поглядів Аль-Фарабі в значній мірі 

вплинули ідеї видатних філософів і мислителів Стародавньої Греції, 

особливо Платона і Арістотеля. В процесі детального вивчення їхніх праць, 

перекладу та коментування ідей і поглядів, вчений формував власні 

світоглядні позиції щодо проблем виникнення світу, буття, душі, політики, 

етики, логіки, освіти та ін. багато в чому спираючись на погляди Платона і 

Арістотеля. 

У соціально-етичній області, в питаннях соціальної нерівності, 

походження і функціонування держави Аль-Фарабі додержувався робіт 

Платона. Слідом за Платоном головною метою етики він вважав з'ясування 

шляхів досягнення щастя, а державу уподібнював людському тілу, де 

кожному органу притаманні свої специфічні функції. Однак різко виступав 

проти вчення Платона про душу, заперечував, що пізнання спочиває на 

спогадах, оскільки не вірив в існування душі до існування тіла. 

У питаннях про будову світу, матерію, людину, процес пізнання і 

самовдосконалення, Аль-Фарабі багато в чому слідував думкам і теоріям 

Арістотеля, спрощуючи і впорядковуючи складну арістотелівську картину 

світогляду. 

Запропонована Аль-Фарабі класифікація наук, аналогічна класифікації, 

розробленої Арістотелем, але в силу історичних обставин доповнена 

мусульманським правом і богослов'ям.  

Педагогічні та психологічні погляди Аль-Фарабі в своїй основі містять 

думки Арістотеля про людину як суспільну істоту, що вимагає взаємодії з 

іншими людьми для розвитку пізнання і самовдосконалення. 

3. На основі аналізу робіт самого Аль-Фарабі і його дослідників 

встановлено, що головне місце у формуванні природничо-наукового пізнання 

Аль-Фарабі відводить математичній науці. Він виділяє в ній сім розділів: 

науку про числа, геометрію, науку оптику, науку про зірок, науку про 
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музику, науку про тяжкості, науку про майстерні прийоми (механіку), 

вперше визначаючи теоретичний і практичний аспекти кожної дисципліни. 

Особливу увагу вчений приділяє основам арифметики і геометрії, які, згідно 

йому, вивчаються за допомогою аналізу і синтезу. 

Хімію Аль-Фарабі виокремлює з алхімії, яка існувала на той момент. 

Він вважає, що хімію слід розглядати як частину природознавства, яка має 

певний об'єкт дослідження. Основними завданнями він бачив необхідність 

розкриття природи хімічних процесів і сполук, пізнання мінералогії. 

Передувати цьому вивченню, на думку вченого, має вивчення логіки і 

галузей фізики, які вивчають складні тіла.  

Природнича наука або фізика, за Аль-Фарабі, це наука про природу, її 

основні принципи та частини, про властивості природних тіл, про 

взаємовідносини та взаємодії тіл і елементів. У ній він виділяє вісім розділів, 

а саме, вивчення: питань загальних для всієї природи; частин і елементів, з 

яких утворюються складні тіла; існування, виникнення і знищення 

природних тіл; властивостей і взаємовпливів складових частин складних тіл; 

характеру і способу з'єднання різних частин складних тіл; того, що об'єднує 

складні тіла з однорідними частинами; рослин, їх властивостей, різновидів і 

характерних особливостей; тварин, їх властивостей, різновидів, душевних 

сил і характерних особливостей. 

У медицині Аль-Фарабі виділяє сім частин: анатомію, фізіологію, 

патологію, діагностику, прогноз, дієтетику і фармакологію. Її завданнями він 

бачить вивчення причин хвороб, засобів збереження здоров'я людського 

організму, його окремих органів і способів усунення хвороб. Вченим 

розроблено вимоги до професійної підготовки лікаря, які включають знання: 

кожного людського органу; перебігу хвороб, їх причин і симптомів; видів їжі, 

складу простих і складних ліків; законів, спрямованих на відновлення 

здоров'я; медичних інструментів і правил їх використання. 
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4. У роботі визначено, що в сфері гуманітарної освіти основне місце 

Аль-Фарабі відводить філософії, підносячи її над усіма іншими науками. Він 

вважає всебічне вивчення філософії неможливим без попереднього вивчення 

всіх давньогрецьких філософських шкіл, напрямків і теорій. Предмет і зміст 

філософії включає три моменти: філософія – наука про загальні закони і 

властивості буття; це загальне знання, що охоплює конкретні науки; останні 

знаходяться під впливом філософії. До тих, хто починає вивчати філософію, 

вчений висуває вимоги моральної чистоти, любові і справедливості, праці та 

чесноти: необхідно підготувати себе, очистити свій норов від природних 

пристрастей, загострити силу мислення і розуму. 

На думку Аль-Фарабі, вивчення філософії доцільніше розпочати з 

вивчення геометрії та логіки. Логіка дає правила, способи і прийоми вірного 

міркування, застерігає розум від помилок і хибних думок, виступає як 

знаряддя пізнання речей, засіб досягнення істини, науковий метод. 

Мистецтво логіки необхідно в тих галузях знання, де потрібна точність, 

ясність, послідовність і аргументованість думок, суворо доведені теорії. Для 

оволодіння мистецтвом логіки мають значення заняття в галузі математичних 

наук. Сутність і найвищу мету логіки Аль-Фарабі бачить у розкритті природи 

і способах дедуктивного умовиводу. 

У роботах Аль-Фарабі відзначено схожість між завданнями, 

переслідуваними логікою і граматикою, приділено значну увагу питанням 

мови, словотвору, каліграфії, складанню словників, відзначено схожість 

категорій і закономірностей в граматичному ладі мов всього світу. 

Поезія за Аль-Фарабі є одним з розділів логіки мистецтв. 

Користуючись різними образами, порівняннями, красивими фразами, 

ритмікою і римою поезія служить для натхнення людини на звершення 

певних дій. На думку вченого, в створенні поетичного мистецтва велике 

значення, крім володіння технікою віршування, знання певних правил 
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(ритмічність, рівномірність частин, наявність гармонії і певного порядку між 

цими частинами) має природний талант. 

5. У роботі виявлено сутність психолого-педагогічних поглядів Аль-

Фарабі, які полягають в наступному. Душу й тіло вчений розглядав у 

абсолютній єдності і взаємовпливі, центром людської душі називаючи серце. 

Він вважав за необхідне вивчати всі душевні явища з природничо-наукових 

позицій і відзначав тісний зв'язок психічних процесів з органами тіла. 

Аль-Фарабі розробив власну концепцію душевних сил, розділивши їх 

на дві групи – рушійні і ті, що пізнають. Перші має все живе – рослини, 

тварини, людина; другими володіють тільки люди і тварини. У свою чергу, 

душевні сили, що пізнають він поділяє на зовнішні (сили, що відчувають) і 

внутрішні (сила уяви, рушійна сила емоції, пам'ять, мислення). 

Аль-Фарабі підкреслював важливу роль душевних сил в процесі 

пізнання. У пізнавальних процесах він виділяє два ступені: відчуття, яке 

вважає початковим джерелом одержуваних знань, і мислення – більш 

глибоке розуміння сутності відчутних предметів. Завдяки цим етапам 

пізнання, вчений вважав можливим пізнання зовнішнього світу людиною. 

Психологічні особливості учнів Аль-Фарабі пропонував враховувати 

при навчанні, а виховання вважав за необхідне починати з раннього віку, 

припускаючи у людини тільки задатки різних особистісних якостей. Таким 

чином, при формуванні позитивних людських якостей, головну роль він 

відводив вихованню. Аль-Фарабі пропонував використовувати кілька методів 

виховання – м'який (заохочення) і жорсткий (примус), які застосовувалися в 

залежності від характеру і поведінки учнів, а також метод вироблення 

потрібних особистісних якостей, заснований на критичному аналізі та 

позбавленні від надлишку або нестачі будь-якого з них шляхом вчинення 

протилежних дій – так званий метод «середини». 

Вчений був прихильником осмисленого навчання. Основними методами 

навчання він вважав спостереження, аналіз, синтез, дотримання послідовності 



175 

 

в навчанні (від простого – до більш складного), пояснення, тлумачення. 

Аль-Фарабі відводив головну роль в освітньо-виховному процесі 

особистості вчителя і вихователя, і розробив ряд вимог до необхідних їм 

якостей – високий рівень культури і моральності, справедливість, терпіння, 

володіння різними знаннями і їх практичним застосуванням, а також 

мистецтвом пояснення. 

6. В результаті проведеного дослідження виявлено, що багато поглядів 

Аль-Фарабі на процес освіти і виховання, його ідеї в різних сферах освіти, не 

втрачають своєї актуальності і в наші дні. 

У своїх педагогічних поглядах Аль-Фарабі детально розглянув всі 

сторони навчального процесу. Велике значення в навчанні і вихованні 

людини мислитель надавав авторитету, досвіду, моральному і 

доброзвичайному вигляду вчителя, а в питаннях освіти, культурного 

розвитку суспільства значну увагу приділяв ролі освічених людей, філософів 

і вчених. Він також окреслив ряд вимог до особистості учня, визначаючи 

коло його обов'язків і норм поведінки. 

Філософські ідеї Аль-Фарабі, що транслюють основні освітні посили 

давньогрецьких мислителів, не тільки лягли в основу навчально-виховного 

процесу в навчальних закладах арабського Сходу, а й поклали початок 

розвитку передових наукових напрямків. 

Викладені в роботі матеріали, є однією зі спроб цілісного вивчення 

спадщини Аль-Фарабі, і не є остаточними і вичерпними. 

Перспективним напрямком подальшого дослідження бачиться більш 

глибоке і всебічне вивчення та осмислення філософсько-педагогічних 

поглядів Абу Насра Аль-Фарабі, які дозволять не тільки усвідомити 

позитивні і негативні сторони вирішених ним важливих педагогічних питань, 

а й глибше зрозуміти проблеми нинішньої педагогічної науки і позначити 

напрямок розвитку сучасних педагогічних ідей. 



176 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Абдугаффар Казвини. Нигористони Гаффари / Абдугаффар 

Казвини. Бомбей, 1858. – 152 с. – (на перс.яз.).  

2. Акишев А. Материальная культура средневекового Отрара / 

А. Акишев, К. Байпаков // Аль-Фараби и развитие науки и культуры стран 

Востока: тезисы докладов. – Алма-Ата, 1975. – С. 23–24. 

3. Ал-Кифти. Ахбар-ул уламо биахбор-ул хукамо / Ибн ал-Кифти. – 

Каир, 1908. – [287 с.] – (на араб. яз.). 

4. Ал-Маврид: сборник статей, посвящённых 1100–летию со дня 

рождения аль-Фараби). – Багдад, 1975. – 213 с. 

5. Аль-Фараби Абу-Наср. Ара’ ахль аль-Мадина аль-Фадиля 

(Взгляды жителей Добродетельного Города) / Аль-Фараби Абу-Наср ; публ. 

Альбера Насри Надира. – 4-е изд. – Бейрут : [Дом поколения], 1973. –102 с. 

6. Аль-Фараби. Естественно-исторические научные трактаты / Аль-

Фараби ; [пер. с араб. Казибердова А. Л.]. – Алма-Ата : Наука, 1987. – 496 с. 

7. Аль-Фараби абу-Наср. Китаб тахсиль ас-са`ада (Книга о 

достижении счастья) / Аль-Фараби абу Наср ; публ. Джафара Ааль Ясина. – 

Бейрут, 1981. – 125 с. 

8. Аль-Фараби. Комментарии к «Альмагесту» Птолемея. Ч. 1 / Аль-

Фараби ; пер. с араб. А. Кубесова и Дж. аль-Даббаха. – Алма-Ата : Наука, 

1975. – 526 с. 

9. Аль-Фараби. Маани ал-акл // Мажму ал-Фараби. – Рус. пер. : Аль-

Фараби. О разуме и науке / Ал-Фараби. – Алма-ата : Наука, 1975. – 125 с. 

10. Аль-Фараби. Математические трактаты / Аль-Фараби. – Алма-

Ата : Наука, 1972. – 324 с. – (АН КазССР Ин–т философии и права). 

11. Аль-Фараби. О достижении счастья / Аль-Фараби // Социально-

этические трактаты / Аль-Фараби. – Алма-ата, 1973. – С. 276–349, разд. паг. 



177 

 

12. Аль-Фараби Абу Наср Мухаммад. Социально-этические трактаты 

[пер. с араб.] / Аль-Фараби Абу Наср Мухаммад. – Алма-Ата : Наука, 1973. – 

398 с. – (Ин-т философии и права. АН КазССР). 

13. Аль-Фараби. Трактат о взглядах жителей добродетельного города 

/ Аль-Фараби // Философские трактаты / Аль-Фараби. – Алма-Ата, 1972. – 

С. 303–304, разд. паг 

14. Аль-Фараби Абу Наср Мухаммад. Трактат о жителях 

добродетельного города / Аль-Фараби Абу Наср Мухаммад ; [пер. с араб. 

И. О. Мухаммеда, А. В. Сагдеева] // Философские трактаты / Аль-Фараби. – 

Алма-Ата, 1971. – С. 193. 

15. Аль-Фараби Абу Наср Мухаммад. Философские трактаты. / Аль-

Фараби Абу Наср Мухаммад. – Алма-Ата : Наука, 1972. – L, 430 с. 

16. Аль-Фараби и развитие восточной философии / [ Насанбаев 

А. Н., Курмангалиев Г. К., Коянбаева Г. Р. и др.]. – Астана : Елорда, 2005. – 

318 с. 

17. Аль-Фахури Х. История арабской литературы. Т. 2 : [пер. с араб.] 

/ Ханна аль-Фахури ; предисл. А. А. Ковалева и Г. М. Габучана. – М. : 

Иностр. лит., 1961. – 483 с.  

18. Аристотель. Метафизика / Аристотель ; пер. и примеч. 

А. В. Кубицкого. – М. ; Л. : Соцэкгиз, 1934. – 348 с.  

19. Ахмедов Э. Арабо-мусульманская философия средневековья / 

Ахмедов Э. – Баку : Маариф, 1980. – 68 с. 

20. Бартольд В. В. Географический очерк о Мавераннахре / 

В. В. Бартольд // Сочинения : в 9 т. / В. В. Бартольд ; АН СССР. – М., 1963. – 

Т. 1. – С. 114–120. 

21. Бартольд В. В. Собрание сочинений : в 9 т. Т. 2, кн. 1. Общие 

работы по истории Средней Азии и истории Кавказа / В. В. Бартольд. – М. : 

Наука, 1963. – 352 с. 



178 

 

22. Бартольд В. В. Сочинения : в 9 т. Т. 6. Работы по истории ислама 

и арабского халифата / В. В. Бартольд. – М. : Изд-во АН СССР, 1966. – 782 с. 

23. Бартольд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия / В. В. 

Бартольд // Сочинения : в 9 т. / В. В. Бартольд. – М., 1963. – Т. 1.– С. 234–236. 

24. Беляев Е. А. Арабы, ислам и арабский халифат в раннее 

средневековье / Беляев Е. А. – М. : Наука, 1966. – 280 с. 

25. Бертельс Е. Э. История персидско–таджикской литературы / 

Е. Э. Бертельс. – М. : Изд-во вост. лит. 1960. – 556 с. 

26. Богоутдинов А. М. Избранные произведения / Богоутдинов А. М. 

– Душанбе : Дониш, 1980. – 418 с. 

27. Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по 

всем отраслям знания / под ред. С. Н. Южакова. – СПб. : Просвещение, 1909. 

– Т. 19. – 734 с. 

28. Брагинский И. С. Из истории таджикской и персидской 

литературы. Кн. 2. / И. С. Брагинский. – М. : Наука, 1972. – 552 с. 

29. Бурабаев М. С. Об отношении к предшедствующей философии в 

учении Аль-Фараби / М. С. Бурабаев // Аль-Фараби. Историко–философские 

трактаты / Аль-Фараби. – Алма-Ата, 1985. – С. 8–27. 

30. Всеобщая история литературы / под ред. акад. В. Ф. Корша. Т. 2. 

История средневековой литературы. – СПб. : Риккер, 1885. – VII, 923 с. 

31. Газали. Избавляющий от заблуждения / Газали // Григорян С. Н. 

Из истории философии Средней Азии и Ирана VII–XII вв / С. Н. Григорян. – 

М. : Изд-во АН СССР, 1960. – С. 243–244. 

32. Газали. «Кимиёи саодат» («Эликсир счастья») / Абу Хамид 

Мухаммад аль-Газали. – Ташкент : [Б. и.], 1904. – [332 с.]. 

33. Гафуров Б. Г. Аль-Фараби в истории мировой культуры. / 

Гафуров Б. Г., Касымжанов А. Х. – М. : Наука, 1972. – 181 с. 

34. Гафуров Б. Таджики: древнейшая, древняя и средневековая 

история. Кн. 2 / Гафуров Б. Г. – Душанбе : Ирфон, 1989. – 480 с. 



179 

 

35. Геюшева З. Этические взгляды восточных перипатетиков : дис. 

… канд. филос. наук / З. Геюшева. – Баку, 1983, – 170 с. 

36. Гольдциэр И. Лекции об исламе : [пер. с нем.] / И. Гольдциэр. – 

Спб. : Изд-во Брокгауз и Ефрон, 1912. – 302 с. 

37. Григорян С. Н. Из истории философии Средней Азии и Ирана 

VII–XII вв. с приложением избранных философских произведений Фараби, 

Газали и Маймонида / Григорян С. Н.; [ пер. А. В. Сагадеева и А. И. Рубина]. 

– М. : Изд-во АН СССР, 1960. – 330 с. 

38. Григорян С. Н. Избранные произведения мыслителей стран 

Ближнего и Среднего Востока IX–XIV вв. / Григорян С. Н., Сагадеев А. В. – 

М. : Соцэкгиз, 1961. – 632 с. – (Академия наук СССР. Ин-т философии). 

39. Григорян С. Н. Средневековая философия народов Ближнего и 

Среднего Востока / Григорян С. Н. – М. : Наука, 1966. – 352 с. 

40. Грюнебаум Г. Э. Истоки мусульманской цивилизации / 

Грюнебаум Г. Э. // Основные черты арабо–мусульманской культуры: Статьи 

разных лет. Переводы / Г. Э. Грюнебаум. – М., 1982. – С. 30–32. 

41. Грюнебаум Г. Э. Мусульманское мировоззрение и 

мусульманская наука / Г. Э. Грюнебаум // Основные черты арабо-

мусульманской культуры : Статьи разных лет. Переводы. – М., 1982. – 

С. 111–126. 

42. Гусейнов А. А. Этика Арістотеля / Гусейнов А. А. – М. : Знание, 

1984.– 64 с.  

43. Джамиль Салиба. Философский лексикон / Джамиль Салиба. – 

Бейрут : Дом книги Ливана, 1982. – 707 с. – (на араб. яз.) 

44. Джанматова Х. Аль-Кинди и его философские взгляды : автореф. 

дис. … канд. филос. наук / Х. Джанматова. – Ташкент, 1971. – 22 с. 

45. Джахид А. М. К вопросу о биографии и мировоззрении Абу 

Насра аль-Фараби / А. М. Джахид // Сборник работ аспирантов Таджикского 



180 

 

государственного университета им. В. И. Ленина. – Душанбе, 1962. – С. 36–

48. 

46. Диноршоев М. Критика должна быть обоснованной / 

М. Диноршоев // Известия АН Республики Таджикистан. – Душанбе, 2004. – 

№ 1–2. – С. 50. 

47. Диноршоева З. М. Гражданская философия аль-Фараби: дис … д-

ра филос. наук : 09.00.03 / Диноршоева Зарина Мусоевна. – Душанбе, 2006. – 

304 с. 

48. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых 

философов / Диоген Лаэртский. – М. : Мысль, 1979. – 620 с. 

49. Доиратул-Маориф. «Круги просвещения». Т. 2. – Кабул, 1951. – 

436 с.  

50. Жакынбек Алтаев. Аль-Фараби : монография / Жакынбек Алтаев. 

– Алматы : Кекжиек, 2010. – 240 с. 

51. Закуев А. К. Философия «Братьев Читоты» / Закуев А. К. – Баку : 

Изд-во АН СССР, 1961. – 122 с. 

52. Ибн Рушд. Рассуждение, выносящее решение относительно связи 

между религией и философией / Ибн Рушд (Аверроэс) ; пер. с араб. 

А. В. Сагадеева. – М. : Мысль, 1973. – С.171–199. 

53. Ибн–Сина. Даниш–намэ (Книга знания) / Абу Али Ибн Сина ; 

пер. А. М. Богоутдинова. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1957. – 286 с. 

54. Ибн Сина Абу Али. Канон врачебной науки. Избранные разделы 

: в 3 ч. / Абу Али Ибн Сина ; сост. У. И. Каримов, Э У. Хуршут. – 

М. : Коммерческий вестник ; Ташкент : АН Узбекской ССР, 1994. 

Ч. 1. – 400 с. 

Ч. 2. – 360 с. 

Ч. 3. – 232 с. 

55. Ибн-Сина Абу-Али. Рисаля фи ильим аль-ахляк (Трактат об 

этике) [Электронный ресурс] |/ Абу Али Ибн Сина // Фархи Маджид. Аль-



181 

 

фикр аль-ахляки аль-араби (Арабская этическая мысль). – Бейрут, 1978. – Ч. 

2. – Режим доступа: http://imamat-books.ru/teologiya/65-vostochnaya-filosofiya-

rukovodstvo-po-filosofii-traktat-ob-opredeleniyax-traktat-ob-yetike.html.  – Загл. 

с экрана. 

56. Игнатенко А. А. В поисках счастья: (Общественно–политические 

воззрения арабо–исламских философов средневековья) / Игнатенко А. А. – 

М. : Мысль, 1989. – 256 с. 

57. Идибеков Н. Этика Нассриддина Туси в свете его теории 

свободы воли / Н. Идибеков. – Душанбе : Дониш, 1987. – 92 с. 

58. Инв. № 1333, л. 230а-б. Али Акбар Хусайни. Мажму ал–авлиё ; 

Рукописный фонд института востоковедения им. Беруни АН УзССР. 

59. Инв. № 2385. Мажму расаил ал–хукама ; Рукописный фонд 

института востоковедения им. Беруни АН УзССР. 

60. История таджикского народа : в 2 т. / АН Республики 

Таджикистан ; под ред. Б. А. Литвийского, В. А. Ранова ; отв. ред. 

Р. М. Масов. – Душанбе, 1998–1999. – Т. 1–2. 

Т. 1: Древнейшая и древняя история. – 1998. – 752 с. 

Т. 2: Эпоха формирования таджикского народа. – 1999. – 792 с. 

61. Казибердов А. Л. Малоизученный медико-философский трактат 

аль-Фараби / Казибердов А. Л. // Вопросы философии. – 1978. – № 10.– 

С. 134–145. 

62. Касымжанов А. Х. Абу Наср аль-Фараби / Касымжанов А. Х. – 

М. : Мысль, 1982. – 198 с. 

63. Касымжанов А. Х. Великий мыслитель Востока / 

А. Х. Касымжанов, Р. К. Луканин, Е. Д. Харенко. – Алма-Ата : Казахстан, 

1975. – 56 с. 

64. Кессиди Ф. Х. Этические сочинения Арістотеля / Ф. Х. Кессиди // 

Арістотель. Сочинения : В 4 т. – М., 1984. – Т. 4. – С. 8–37. 

65. Классификация наук Фараби // Правда Востока. – 1965. – 28 авг. 

http://imamat-books.ru/teologiya/65-vostochnaya-filosofiya-rukovodstvo-po-filosofii-traktat-ob-opredeleniyax-traktat-ob-yetike.html.-
http://imamat-books.ru/teologiya/65-vostochnaya-filosofiya-rukovodstvo-po-filosofii-traktat-ob-opredeleniyax-traktat-ob-yetike.html.-


182 

 

66. Комилов Р. С. Социально-утопические учения в истории 

таджикско–персидской культуры : (с древнейших времен до XVI века) / 

Комилов Рустам Садуллоевич. – Душанбе : [Б. и.], 2001. – 217 с. 

67. Комментарии Абу-Насра ал-Фараби к трудностям во введениях к 

первой и пятой книгам Евклида / пер. М. Ф. Бекштейна ; введение и примеч. 

Б.А. Розенфельда // Проблемы востоковедения. – 1959. – №4. – С. 93–104. 

68. Корбен А. История Исламской философии / Анри Корбен ; пер. с 

фр. А. А. Кузнецова. –.М. : Прогресс-Традиция, 2010. – 360 с. 

69. Коянбаев Т. Р. Античная философская традиция в арабо–

мусульманской средневековой культуре и философия Аль-Фараби / 

Коянбаев Т. Р. // Аль-Фараби : философско–политический и духовно–

познавательный журнал. – Алма-Ата, 2003. – № 2. – С. 72–83. 

70. Кубесов А. К. Математическое наследие аль-Фараби / А. К. 

Кубесов. – Алма-Ата : Наука, 1974. – 247 с. 

71. Мажму ар–расаил (Таъликат). – [Б. г.] [Б. и.]. – С. 255а. 

Маймонид. Путеводитель колеблющихся / Моше бен Маймон (Маймонид) // 

Григорян С. Н. Из истории философии Средней Азии и Ирана II–XII вв. – М., 

1960. – С. 267–325.  

72. Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии / 

Г. Г. Майоров. – М. : Мысль, 1979. – 431 с. 

73. Майоров Г. Г. Этика в средние века / Майоров Г. Г. – М. : Знание, 

1986. – 63 с. 

74. Малу Алаа Х. Влияние древнегреческой философии на 

становление педагогических взглядов Аль-Фараби. Соціальна педагогіка за 

кордоном, 2013. №2. С. 96-100. 

75. Малу Алаа Х. Внесок Аль-Фарабі у розвиток природничо-

математичних наук. Реалії та перспективи природничо-математичної 

підготовки у закладах освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (12-13 вересня 2019 року). Херсон: ХДУ, 2019. С. 112-114. 



183 

 

76. Малу Алаа Х. Исторические условия формирования 

мировоззрения Аль-Фараби. Соціальна педагогіка: теорія та практика, 

2013. № 3. С. 82-85. 

77. Малу Алаа Х. Моральне вдосконалення людини в філософії Аль-

Фарабі. Сучасний рух освітньої науки: матеріали VII Міжнародної науково-

практичної конф. (6-7 червня 2019 р.). Дніпро: ДНУ, 2019. С. 134-136. 

78. Малу Алаа Х. Педагогические взгляды Аль-Фараби через 

раскрытие этических представлений. Теория и методика учебы и воспитания: 

сборник науч. работ. – Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2014. – Вып. 36. 

– С. 5-11. 

79. Малу Алаа Х. Принципи істинного пізнання в філософсько-

педагогічних поглядах Аль-Фарабі. Фундаментальні й прикладні 

дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи: матеріали ІІІ-я 

Міжнародної науково-практичної конференції (27 червня 2019 р.). Кривий Ріг, 

2019. С. 122-124. 

80. Малу Алаа Х. Проблема гармонійного розвитку особистості в 

філософсько-педагогічних поглядах Аль-Фарабі. Інноваційні педагогічні 

технології в цифровій школі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 

15-16 травня 2019). Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2019. С.54-56. 

81. Малу Алаа Х. Психологические идеи Аль-Фараби. Вісник ЛНУ 

імені Тараса Шевченка, 2014. № 5 (288). Ч. І. С. 34-39. 

82. Малу Алаа Х. Разработка Аль-Фараби содержания 

естественнонаучного образования (математика, химия, физика, медицина). 

Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 2013. Вип. 5 (58). 

С. 16-26. 

83. Малу Алаа Х. Разработка идей гуманитарного образования в 

работах Аль-Фараби (философия, логика, грамматика, поэтика). Наукові 

записки кафедри педагогіки. Харків, 2014. Вип. ХХХVІ. С. 20-27. 



184 

 

84. Малу Алаа Х. Роль Аль-Фараби в развитии психологии. 

Středoevropský věstník pro vědu a výzkum, 2019. NR 3 (55).С. 63-72. 

85. Малу Алаа Х. Шляхи формування особистості в працях Аль-

Фарабі та В. О. Сухомлинського: порівняльний характер. Педагогічна 

спадщина В. О. Сухомлинського: матеріали науково-практичної конференції 

(27 вересня 2019 р.). Харків, 2019.С. 79-82. 

86. Маркс К. Сочинения : в 30 т. Т. 20. Анти Дюринг. – Диалектика 

природы / Карл Маркс, Фридрих Энгельс ; подг. к печати Г. А. Багатурия. – 

2–е изд. – М. : Госполитиздат, 1961. – XXII, 827 с.  

87. Маркс К. Сочинения : в 30 т. Т. 21. Май 1883 –декабрь 1889 / 

Карл Маркс, Фридрих Энгельс ; подг. к печати Б. Г. Тарковский. – 2-е изд. – 

М. : Госполитиздат, 1961. – XXVIII, 745 с.  

88. Математика и астрономия в трудах учёных средневекового 

Востока / сост. С. Х. Сираджинов, В. И. Романовский. – Ташкент : Фан, 1977. 

– 140 с. 

89. Махмаджонова М. Т. Этические взгляды Джалолуддина Руми / 

М. Т. Махмаджонова. – Душанбе : Деваштич, 2001. – 175 с. 

90. Мец А. Мусульманский Ренессанс / Мец А. – М. : Наука, 1973. – 

473 с. 

91. Мискавейх. Тахзиб-ал-ахлак ва тат хир-ал-аърак («Воспитание 

нрава и очищение корней») / Мискавейх. – Бейрут, 1966. – 120 с.  

92. Момджян К. Х. Введение в социальную философию : учебное 

пособие / К. Х. Момджян. – М. : Высшая школа, 1997. – 448 с. 

93. Муминов И. М. К вопросам истории развития общественно–

философской мысли в Узбекистане / И. М. Муминов // Труды Узбекского 

университета. Новая серия. – Самарканд, 1954. – Вып. 54. – С. 3–81. 

94. Мухаммад Газзоли. Насихат–ул–мулук / Мухаммад Газзоли. 

Душанбе : [Б. и.], 1993. – 95 с. 



185 

 

95. Мюллер А. История ислама с основания до новейших времен. 

Т. 1–2. : [пер. с нем.] / под ред. Н. А. Медникова. – СПб. : Л. Ф. Пантелеев, 

1895. – 746 с.  

96. Наследие аль–Фараби и мировая культура : Материалы 

международного конгресса / ред. А. Н. Нысынбаев. – Алматы : Ин-т 

философии и политологии МОН РК, 2001. – 474 с. 

97. Низами Арузи Самарканди. Собрание редкостей, или четыре 

беседы / Низами Арузи Самарканди ; пер. с перс. С. И. Баевского и 

З. Н. Ворожейкиной. – М. : Изд-во вост. лит., 1963. – 173 с.  

98. Новая Философская Энциклопедия : в 4 т. Т. 4. / Ин-т философии 

РАН ; рук. проекта В. С. Степин, Г. Ю. Семигин. – М. : Мысль, 2001. – 605 с. 

99. Нуртазина Н. Д. О синкретизме, универсализме и теоцентризме 

мировоззрения аль-Фараби / Н. Д. Нуртазина // Наследие аль-Фараби и 

мировая культура : Материалы международного конгресса / ред. 

А. Н. Нысынбаев. – Алматы, 2001. – С. 60–61. 

100. Нусупбеков А. Н. Социально–этические и культурные процессы 

в Южном Казахстане (6–10 вв.) / А. Н. Нусупбеков, Б. Кумеков // Аль-Фараби 

и развитие науки и культуры стран Востока : Тезисы докладов. – Алма–Ата, 

1975. – С. 5. 

101. Нуцубидзе Ш. И. Пётр Ивер и античное философское наследие / 

Шалва Исакович Нуцубидзе. – Тбилиси : Литература и искусство, 1963. – 

490 с. 

102. Нысынбаев А. Н. Аль-Фараби: связующая нить казахской и 

иранской культуры / А. Н. Нысынбаев // Философско–политологический 

журнал. – 2003. – № 1 – С. 13–17. 

103. Оболенский Л. Е. История мысли: Опыт критической истории 

философии / Леонид Егорович Оболенский. – СПб. : Н. И. Гарвей, 1901. – Х, 

356 с.  



186 

 

104. Общая история философии : [пер. с нем.] / В. Вундт, 

Г. Ольденберг, И. Гольдциер [и др.]. – СПб. : Обществ. польза, 1910–1912. – 

Т. 1–2. 

 Т. 1. – 1910. – 272 с. 

 Т. 2. – 1912. – VII, 267 с. 

105. Педагогические идеи учёных арабского Востока [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http.: maxbooks.ru/pedogog/pg68.htm. – Загл. с 

экрана. 

106. Попелова И. Этика. Об исторической и современной 

проблематике нравственной теории / И. Попелова. – М. : Прогресс, 1965. – 

668 с. 

107. Ренан Э. Аверроэс и аверроизм : [пер. с фр.] / Эрнест Жозеф 

Ренан. – М. : Либроком, 2010. – 248 с. 

108. Риза Давари. Фараби – основоположник исламской философии 

[Электронный ресурс] / Риза Давари Ардакани. – Режим доступа : 

http://hikma.kz/?p=391. – Загл. с экрана. 

109. Розенфельд Б. А. О математических работах аль-Фараби / 

Б. А. Розенфельд, А. О. Кубесов // Аль–Фараби: Научное творчество / под 

ред. С. А. Шуйского. – М., 1975.– С. 13–31. 

110. Саид Шайх. Мутолеатитатбики дар фалсафаиислами / Саид 

Шайх. – Тегеран : [Б. и.], [Б. г.]. – 114 с.  

111. Самир Али Саид Салам. Общепедагогические и гуманистические 

идеи Абу Наср аль-Фараби : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 

«Общая педагогика, история педагогики и образования» / Самир Али Саид 

Салам. –Казань, 1998. – 20 с. 

112. Сафо З. Таърихиумумиакли дар тамаддумиислом / З. Сафо. – 

[Б. и.], [Б. г.]. – С.180. 

http://hikma.kz/?p=391


187 

 

113. Соколов В. В. Средневековая философия : уч. пособие для 

философ. ф-та и отделен. уни–тов. / Соколов В. В. – М. : Высшая школа, 

1979. – 448 с. 

114. Социальные, этические и эстетические взгляды аль-Фараби / 

[Бурабаев М. С., Брянов В. А., Курмангалиев Г. К., Сагадеев А. В.]. – Алма-

Ата : Наука, 1984. – 175 с. 

115. Степанянц М. Т. Ислам в философской и общественной мысли 

зарубежного Востока / М. Т. Степанянц. – М.: Наука, 1974. – 190 с. 

116. Султонзода У. Рузгор ва афкори чанд тан аз донишмандони 

бузург / Султонзода У. – Душанбе : Дониш, 2000. – 254 с. 

117. Ташкуприй–зоде Ахмед Афанди. Мавзуотулулум–

муфтохуссаодат / Ташкуприй–зоде Ахмед Афанди – Стамбул, 1895. – 473 с. 

118. Трахтенберг О. В. Очерки по истории западноевропейской 

средневековой философии / Трахтенберг О. В. – М. : Наука, 1957. – 213 с. 

119. Фараби. Ал-масаил ал–фалсафия вала джаваба анха 

(Философские вопросы и ответы на них) / Аль Фараби // Мажму ал-Фараби. – 

Бейрут, 1980. – С. 105–106. 

120. Фараби. Комментарии к «Категориям» Арістотеля / Аль Фараби 

// Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока. 

– М., 1961. – С. 186–187. 

121. Фараби. Комментарии к «Категориям» Аристотеля / Аль 

Фараби// Григорян С. Н. Из истории философии Средней Азии и Ирана VII–

XII вв. / С. Н. Григорян ; пер. с араб. А. В. Сагадеева, А. И. Рубина. – М., 

1960. – С. 201–256.. 

122. Фараби. О происхождении наук / Аль Фараби // Григорян С. Н. 

Из истории философии Средней Азии и Ирана VII–XII вв. / С. Н. Григорян ; 

пер. с араб. А. В. Сагадеева, А. И. Рубина. – М., 1960. – С. 148–149. 



188 

 

123. Фараби. О том, что должно предшествовать изучению 

философии / Аль Фараби // Философские трактаты / Аль Фараби. – Алма-ата, 

1972. – С. 1–109, разд. паг. 

124. Фараби. Существо вопросов / Аль Фараби // Избранные 

произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока. – М., 1961. – 

С. 174–178. 

125. Фараби. Трактат о взглядах жителей добродетельного города / 

Аль Фараби // Григорян С. Н. Из истории философии Средней Азии и Ирана 

VII–XII вв. / С. Н. Григорян ; пер. с араб. А. В. Сагадеева, А. И. Рубина. – М., 

1960. – С. 178–180. 

126. Фараби. Трактат о взглядах жителей добродетельного города / 

Аль Фараби // Инкилоб : журнал. – 1924. – № 11–12. – С. 104–107. 

127. Фараби. Указание пути к счастью / Аль Фараби // Аль–Фараби. 

Социально-этические трактаты : [пер. с араб.]. – Алма-Ата. 1973. – С. 1–44, 

разд. паг.  

128. Фараби. Фусул ал–Хикам / Аль Фараби // Закуев А. К. 

Психология Ибн Сины / А. К. Закуев. – Баку, 1958. – С. 29–30. 

129. Фараби. Фусус ал-Хикам (Геммы мудрости ) / Аль Фараби // 

Мажму ал-Фараби. – Бейрут, 1980. – С. 149–151. 

130. Физико–математические науки в странах Востока. – М., 1969. – 

Вып. 2. – 234 с. 

131. Хайруллаев М. М. Абу Наср ал-Фараби / Хайруллаев М. М. – М. : 

Наука, 1982. – 303 с. 

132. Хайруллаев М. М. Абу Наср Форобий / М. М. Хайруллаев. – 

Ташкент : Фан, 1961. – 95 с. 

133. Хайруллаев М. М. Культурное наследие и история философской 

мысли / Хайруллаев М. М. – Ташкент : Фан, 1985. – 234 с. 

134. Хайруллаев М. М. Мировоззрение Фараби и его значение в 

истории философии / Хайруллаев М. М. – Ташкент : Фан, 1967. – 335 с. 



189 

 

135. Хайруллаев М. М. Фараби – крупнейший мыслитель 

средневековья / Хайруллаев М. М. – Ташкент : Фан, 1975. – 481 с. 

136. Хайруллаев М. М. Фараби, эпоха и учение / Хайруллаев М. М. – 

Ташкент : Узбекистан, 1975. – 394 с. 

137. Хайруллаев М. М. Фараби и его философские трактаты. 

Приложение / М. М. Хайруллаев ; пер. с перс. Н. Саидова. – Ташкент, 1975. – 

С. 242–250.  

138. Хайруллаев М. М. Форобий психик процесслар ва таълим тарбия 

хакида / М. М. Хайруллаев. – Тошкент : Укитувчи, 1967. – 96 с. 

139. Шаймухамбетова Г Б. Арабоязычная философия средневековья и 

классические традиции (начальный период) / Г. Б. Шаймухамбетова. – 

М. : Наука, 1979. – 159 с. 

140. Шамолов А. А. Философско–теологические воззрения Газали / 

Шамолов А. А. – Душанбе : Дониш, 2002. – 362 с. 

141. Юшкевич А. П. Математика в странах Востока в средние века / 

Юшкевич А. П., Розенфельд Б. А // Из истории науки и техники в странах 

Востока. – М., 1960. – Вып. 1. – С. 28–39. 

142. Яковлев М. В. Марксизм и современная буржуазная история 

философии / Яковлев М. В. – М. : Наука, 1964. – 176 с. 

143. Abnan A. Al-Farabi / A. Abnan // Islam ansiklopedisi. – Istanbul, 

1947 – Vol. 4, p. 37. – P. 451–468. 

144. Adamson P. The Cambridge Companion to Arabic Philosophy / 

Peter Adamson , Richard C. Taylor. – Cambridge, New York : Cambridge 

University Press, 2005. – 448 p.  

145. Al-Farabi. Fusul al-madani (Aphorisms of the statesman) / Al-Farabi ; 

ed. with an English transl., introd. and notes by D. M. Dunlop. – Cambridge : 

University Press,, 1961. – 208 p. 



190 

 

146. Al-Farabi. Kitab fil-mantiqi-kitab Gami al kitab al matiqija / Al-

Farabi // Arabische, turkische und perschische Handschriften der univeritats 

Bibliothek in Bratislava. – 1964. – P. 182. 

147. Alfarabi`s philosophische Abhandlungen/ ed. E. Dieterici. – Leiden : 

Brill, 1890. – 223 p. 

148. Alfarabi`s philosophische Abhandlungen/ ed. E. Dieterici. – Leiden : 

Brill, 1892. – 228 p. 

149. Alfarabi`s philosophische Abhandlungen: Der Musterstaat. – Leiden 

: Brill, 1855. – 85 p. 

150. Al-Mawrid, 1975, vol. 4, № 3 [Electronic Resourse]. – Way of 

access: http://www.tcc-qatar.com/almawrid-bas-1875.htm. – Title from the screen. 

151. Alonso M. Los Uyun al–Masail de al–Farabi: (Tesis fundamentales) 

/ M. Alonso. – Al-Hudalus, 1959. – Vol. 24, fasc. 1. – P. 1–52. 

152. Ankara Universitesi Dil ve Tarih-Gogratiya fakultesi Degrisi, 1950 : 

[Elektronik kaynak]. – Erişim modu : 

http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=26. – Ekranından başlık. 

153. Ates A. Farabinin eserlerinin biblyografyasi / A. Ates // Turk tarih 

kurumu Belleten. – 1951. – № 57. – P. 175–192. 

154. Boer T. J. de. The history of philosophy in islam / T. J. Boer. – New 

York : Dover Publications, [1967]. – 216 p. 

155. Brockelmann C. Geschichte der arabischen Literatur / Cael 

Brockelmann. – Leiden ; New York : Brill, 1943–1949. – Bd. 1–2. –243 p. 

156. Carra de Vaux B. B. Al-Farabi / B. B. Carra de Vaux // The 

Encyclopedia of Islam. – London, 1927.– Vol. 2.– P. 53–55. 

157. Cortabarria A. Doctrinas psicologicas de Al–Farabi en los escitos de 

San Alberto Mango./ Angel Cortabarria // La Ciensia Thomiista.– 1952. – 

Vol. 79.– P. 259–268. 

158. Danisman H. Farabinin siirleri. / H. Danisman // Farabi Tekikleri: 

Istanbul University. Edebiyat Fakultesi Jayinlarindan. – 1950.– № 468. – P. 326. 

http://www.tcc-qatar.com/almawrid-bas-1875.htm
http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=26


191 

 

159. Dieterici F. Der Musterstaat von Al-Farabi / F. Dieterici. – Leiden : 

Brill, 1904. – 78 p. 

160. Dimitri Gutas. Farabi [Electronic Resource] / Dimitri Gutas // 

Encyclopedia Iranica. – Way of access : 

http://www.iranicaonline.org/articles/farabi-i. – Title from the screen. 

161. D`Erlanger R. La musique Arabe / D`Erlanger R. – Paris : P. 

Geuthner, 1930–1935.  

Vol. 1. – 1930. – 306 p. 

Vol. 2. – 1935. – 101 p. 

162. Ibrahim Madkour. La place d`l-Farabi dans l`ecole philosophigue 

Musulmane / Ibrahim Madkour. – Paris : Adrien-Maisonneuve, 1934. – 249 p.  

163. History of philosophy: Eastern and Western. – London : George Allen 

& Unwin, 1952–1953. – Vol. 1–2. 

Vol. 1. – 1952. – 617 p. 

Vol. 2. – 1953. – 462 p. 

164. Horten M. Das Buch der Rungsteine Farabis / M. Horten // 

Beitrage zur Geschichte der philosophie des Mittelactors. – Aiünchan, 1905. – 

Vol. 5, Heft. 3. – P. XXVIII, 511. 

165. Farabi tetkikleri // Istanbul University. Edediyat Fakultesi 

Yayinla-rindan, – 1950. – № 468. –P. 1–126. 

166. Farmer H. G. Al-Farabis Arabic-Latin writings on music./ H. G. 

Farmer. – New York : Glasgow, 1960.– 216 p. 

167. Farroukh O. The two Farabis: Al–Farabi and Ibn Sina / O. 

Farroukh. – Beirut, 1950.– 164 p. 

168. Kalimmullah Husaini Q. S. Contribution of Zahriddin al-

Bayhaqi to Arabic-Persian literatur / Kalimmullah Husaini Q.S. // Islamic Cuture.– 

1960.– Vol. 34.– № 1–2. – P. 356–364. 

http://www.iranicaonline.org/articles/farabi-i


192 

 

169. Keklik N. Islam mantik tarihi ve Farabi mantiqi. 1. İslam mantık 

tarihi, İslam mantığının kaynakları, Süryanilerde mantık ve İslam mantıkçıları. 2. 

Farabi mantı. / Nihat Keklik. – Istanbul, 1969–1970. – 182 s. 

170. Madkour І. La place d`l-Farabi dans l`ecole philosophigue 

Musulmane / Ibrahim Madkour. – Paris, 1934.– 181 p.  

171. Mrozek Anna. Al-Farabi jako komentetor I kontynuator filozofii 

greckey / Anna Mrozek // Studia mediwistyczne. – 1961. – № 2. – S. 78–91. 

172. Plessner M. Al-Farabis Inroduction to the Study of Medicine / 

M. Plessner // Islamic Philosophy and Classical Tradition / University of South 

Carolina Press, – Columbia, 1972. – P. 307–314. 

173. Rescher N. Al-Farabi: An Annotated Bibliography/ N. Rescher. 

– Pittsburgh : University of Pittsburgh Press, 1962.– 124 р. 

174. Rescher N. Al-Farabi`s Short Commentary on Aristotle`s Prior 

Analytics / N. Rescher. – Pittsburgh : University of Pittsburgh Press, 1963, – 

132 p.  

175. Rescher N. Studies in the history of Arabic logic / Nicholas 

Rescher. – Pittsburg : University of Pittsburgh Press, 1963. – 108 p.  

176. Rosenthal E. J. Position of politics in philosophy of al-Forobi / 

E. J. Rosental // Islamic culture – 1953. – Vol. 29, №3. – P. 154–162. 

177. Sensuvaroglu B. H. Farabi / B. H. Sensuvaroglu //The Islamic 

Review.– 1951. – № 12. – P. 12–59. 

178. Steinschneider M. Al-Farabi des arabischen Philosophen: Leben 

und Schriften / Moritz Steinschneider. – SPb. : Commissionnaires de l’Academie 

Imperiale des sciences, 1869. – 227 p. 

179. Suheyl Unver. Tib tarihi Enstitüsü Yayınları/ Süheyl Ünver 

İstanbul Üni. // Istanbul Universitesi. – Karton kapak, 1950.– S. 84. 

180. Turk tarih kurumu Belleten, 1951, c. 15, s. 57 [Elektronik 

kaynak]. – Erişim modu : 



193 

 

http://www.ttk.gov.tr/index.php?Page=DergiSayilar&DergiNo=1. – Ekranından 

başlık. 

181. Ulken H. Z. Islam felsefesi : kaynakları ve tesirleri / Hilmi Ziya 

Ülken. – Ankara : Selcuk Yayınları, 1967. – 356 p.  

182. Vaux Carra de. Al-Farabi / Vaux Carra de // The encyslopedia 

of islam.– Leiden, 1927. – Vol. 2. – P. 53–55.

 محمد علي ابو ريان," الفلسفي في االسالم تاريخ الفكر ", دار المعرفة الجامعيةص    -831

                    .2007, االسكندرية 213

           شي، عند الفيلسوف أفالطون والحاكمة. سلسلة الفارابي )الدراسات محمد شفيق   -841     

                                                                                        1934العربية ( ،مصر         

تب ونصوص األديان األخرى، تحقيق محسن مهدي، دار المشرق،الفارابي ،ك                               -185 

                                                       . 1991 ،69ص   

                  لبنان: -، بيروت 1№شمس الدين أحمد. الفارابي، وحياته، واآلثار له، فلسفته.   -861

                                                                           1990مكتبة األبحاث،                              

                                  -871 دارالجيل حناالفاخوري,2ج,(الفلسفةالعربية فيالشرق والغرب)"تاريخ الفلسفةالعربية",

  ص1993بيروت,2                                    .ط

 

 

http://www.ttk.gov.tr/index.php?Page=DergiSayilar&DergiNo=1

