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ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ЖЕТІ ҚЫРЫНЫҢ БІРІ  - ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ҰЛЫ ЕСІМДЕРІ 

 

 Түйін: Көпшіліктің санасындағы тарихи үдерістір, әр тұлғада өзіндік 

бейнеленетіндігі белгілі. Көптеген халықтар ата-бабаларының есімдерін мақтан тұтады, 

олар өз елдерінің алғашқы елшілері болып табылады. Мәселен, өткен дәуірдегі әлемге 

әйгілі тұлғалары өз мемлекеттерінің құнды символикалық капиталы болып саналады және 

осы елдерді халықаралық аренада тиімді насихаттауға ықпал етеді. Ұлы дала да көптеген 

көрнекті ұлы тұлғалар шоғырын дүниеге әкелді. Олардың ішінде Әл-Фараби мен Әл-

Хорезми сияқты көптеген ауқымды тұлғалар бар. Сондықтан, ең алдымен, атақты тарихи 

тұлғалардың құрметіне мүсіндік ескерткіштер мен олардың жетістіктері ашық түрде 

ұсынылатын «Ұлы даладағы ұлы есімдер» атты білім беру саябағы энциклопедиясын құру 

қажет. Екіншіден, мақсатты мемлекеттік тапсырысты ұйымдастыру арқылы заманауи 

суретшілердің, музыканттардың, театр қайраткерлерінің, ақындар мен суретшілердің 

маңызды галереясын құру қажет. 

 Кілттік сөздер: Ұлы Дала, математика, Әл Фараби, Әл-Хорезми, Алгоритм, 

Алгебра,  

Көпшіліктің санасында тарихи үдерістер, негізінен, тұлғаландыру сипатына ие болатыны 

белгілі. Көптеген халықтар өз елінің ерекше елшісі сынды ұлы бабаларының есімдерін 

мақтан тұтады. Мысалы, өткен дәуірлердегі Тутанхамон, Конфуций, Ескендір 

Зұлқарнайын, Шекспир, Гете, Пушкин және Джордж Вашингтон сияқты дүние жүзіне 

белгілі тұлғалар бүгінде «өз мемлекеттерінің» баға жетпес символдық капиталы саналады 

әрі сол елдердің халықаралық аренада тиімді ілгерілеуіне септігін тигізіп отыр.   Ұлы дала 

Әл-Фараби мен Ясауи, Күлтегін мен Бейбарыс, Әз-Тәуке мен Абылай, Кенесары мен Абай 

және басқа да көптеген ұлы тұлғалар шоғырын дүниеге әкелді. Сондықтан, біз біріншіден, 

атақты тарихи тұлғаларымыз бен олардың жетістіктерінің құрметіне ашық аспан астында 

ескерткіш-мүсіндер қойылатын «Ұлы даланың ұлы есімдері» атты оқу-ағарту 

энциклопедиялық саябағын ашуымыз керек. Екіншіден, мақсатты мемлекеттік тапсырыс 

ұйымдастыру арқылы қазіргі әдебиеттегі, музыка мен театр саласындағы және бейнелеу 

өнеріндегі ұлы ойшылдар, ақындар және ел билеген тұлғалар бейнесінің маңызды 

галереясын жасауды қолға алу қажет. Сондай-ақ бұл жерде классикалық қалыптан тыс, 

баламалы жастар өнерінің креативті әлеуетін де пайдаланудың мәні зор. Осыған орай, бұл 

іске тек отандық қана емес, сонымен бірге шетелдік шеберлер мен шығармашылық 

ұжымдарды да тартқан жөн. Үшіншіден, еліміздің тарихи кезеңдерін кеңінен қамти 

отырып, «Ұлы Дала тұлғалары» атты ғылыми-көпшілік серияларды шығарып, тарату 

жұмыстарын жүйелендіру және жандандыру қажет. Бұл бағытта қазақстандық 

ғалымдармен қатар шетелдік мамандар да тартылатын халықаралық көпбейінді ұжым 

құруға болады. Нәтижесінде, біздің қаһармандарымыздың өмірі мен қызметі жөнінде тек 

еліміздегілер ғана емес, сондай-ақ шет елдегілер де білетін болады. 

Шығыстың ұлы математигі, ғұлама ғалым Әбу Насыр әл Фараби. Әл Фараби 870 ж. Арыс 

өзенінің Сырдарияға келіп құятын   жағасына орналасқан Фараб қаласында дүниеге 

mailto:aldeshov_s@mail.ru


келген. Толық аты-жөні әл Фараби Әбу Насыр Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан, яғни 

әкесінің аты - Ұзлағ, ал арғы атасының аты - Тархан. Оның туған жері - ежелгі қазақ 

қаласы Отырарды арабтар Барфа, Фараб деп атаған, есімі осыдан келіп, Фарабтан шыққан 

Әбу Насыр болып аударылады. Қазіргі орны Оңтүстік Қазақстан облысы, Шәуілдір 

ауданының аумағы. 

Әл Фарабиді неміс шығыстанушылары ұлы, бірегей тұлға деп атап көрсетеді. Ғалым-

энциклопедист, Ренессанс дәуірінің қайнар бастауында тұрған ғұлама көзі тірі кезінде-ақ 

Аристотельден кейінгі "Екінші ұстаз" атанған. Жаратылыстану ғылымын, білімін 

Бағдатта, Халебте (Алеппода) алған. Оны астрономия, логика, музыка теориясы, 

математика, этика, медицина, психология, құқық қызықтырды. Білімнің әр түрлі 

салаларын қамтитын 160 трактат жазған. 

Исламмен, араб халифатымен байланысты барлық қалаларда болған. Ол сарайлық 

әбігершіліктен алыс өмір сүруді жөн көріп, ғұмырының соңғы жылдарын Сайф ад-Дауль 

Хамиданың қамқорлығымен Алеппо мен Шамда (Дамаскіде) өткізеді. Ол 80 жасында Шам 

шаһарында қайтыс болады. Сүйегі Кіші қақпалардың ар жағына қойылады. Ол жалпы 

теориялық ойлар әлемін жасап, өзіндік философиялық тұжырымдама ұсынды. Оның бұл 

көзқарастары қоғамдық пікірлерімен белгілі бір қақтығыстарға да ұшырады. Фараби өз 

шығармаларында араб, парсы, грек, үнді, түрік мәдениетінің жетістіктерін талдап, 

жақындастыра білді. Мұны "Үлкен музыка кітабы" атты еңбегінен де байқауға болады. Ол 

өз заманының ғылымын жүйелеуге ұмтылды. 

Бұл ойын "Ғылым жігі жөніндегі сөз" атты трактатында көрсете білді. Фараби халыққа 

білім беруді армандады. Адамзат бойында ағарту мен дамуды біріктіргісі келді. Ұлы баба 

ұстанған мұраттың бір парасы мынадай: ғылымның қайнар көзіне ұмтылған адам өнегелі 

де жақсы тәрбиеленген болуы керек. Ең алдымен Құран, заң ғылымдарын оқуы керек. 

Адал, шыншыл болу керек. Бұзақылық, өтірік, алдау, арбаудан аулақ болу керек. Заңды 

тағайындарға жақындай отырып, заңдық негіздердің тірегін, сүнне мен шариғат 

ережелерін бұзбай, қажетті мүдделер арқылы еркін ойлы болуы керек. 

Саяси этика мен философияның арқасында шынайы бақытқа жетуге болатынын тапқан 

Фараби ізгілікті қала мен надан қаланы салыстырады. Бақыт пен лайықты өмірге барар 

жол, адам табиғаты, зиялы және этикалық кемелділік, нағыз әмірші жайындағы талдаулар 

әлі терең зерттеле қоймаған "Мемлекет қайраткерінің афоризмдері", "Азаматтық саясат", 

"Бақыттың жетістіктері" атты еңбектерінде өрбиді. Фарабише, бақыт - абсолюттік игілік. 

Адам кейбір заттарды (ақша, даңқ, қажеттілік және т. б.) өмірдің негізі деп ойлайды. Бірақ 

бақыттың не екенін танып-білу, оны мақсат етіп көздеп, сол мақсатқа жету үшін, үздіксіз 

соған қарай жүру үшін жанның теориялық жағын әбден жетік білу керек. Бұған тек 

ақылгөйлер ғана бара алады. 

Фарабидің этикалық тұжырымдамасында негізгі орынды жақсылық санаты алады. Ойшыл 

"Әлеуметтік-этикалық трактатында": "Жақсылық негіздің атрибуты бола тұра, материяға 

кіреді, жақсылықтан жамандық болмысының жоқтығымен ажыратылады" - деп есептейді. 

"Музыка туралы үлкен трактатында" музыка ғылымының мәселелерін зерттейді 

(музыкалық дыбыстардың құрылысынан музыка мен поэзияның байланысына дейін). 

Музыканың жақсы жақтары мен оның тәрбиелік мәнін жан-жақты ашып көрсетеді. 

Музыканың әр түрлі жанрын жетілдіруде пайда болатын адам дарындылығының 

дәрежелерін талдайды. Әлеуметтік өмірдің шындығына тән кереметтілік тұрмыстық 

құбылыстардың шындығын көрсете білуде екенін дәйектейді. 

Фараби адамзат құрметі үшін интеллект өте қажет нәрсе деп есептейді. Ақыл халықтар 

арасындағы тартыстың (соғыстардың) мағынасыздығын көрсетеді. Содан олар "ең биік 

игілікке", яғни жер бетіндегі бақыт пен бейбітшілікке жету үшін "келісімге көшуіне тура 

келеді". Шынайы бақытқа жету үшін үнемі іздену мен оқу керек дейді. Өзінің 

"Әлеуметтік-этикалық трактатында" ғалым: "Үлгі-өнегенің арқасында бұзақылық та, 

керемет істер де шығады", - деп жазды. 



Фараби "Ғылымды жіктеу және анықтау туралы кітап" деген еңбегінде орта ғасырлық 

ғалымдардың ақырғы жігін ашып береді. Бұл кітап ғылым салаларының өзіндік жікке 

бөлінуімен ерекшеленеді. 

Сайып келгенде, Әл-Фараби "Қайырлы қала тұрғындарының кітабы", "Дүниедегі 

қозғалыстардың тұрақтылығы", "Музыканың үлкен кітабы", "Өлең сөз және шешендік 

туралы", "Өлең өнерінің қағидалары туралы трактат", "Логика", т. б. еңбектері - ғылым 

тарихында өзіндік орны бар дүниелер 

Орта Азияның ұлы математигі,  ғұлама ғалымы Әл-Хорезми 

Толық есімі: Әбу Абдулла Мұхаммед ибн Мұса әл-Хорезми 

 

 
Әл-Хорезми (араб Әбу Абдулла Мұхаммед ибн Мұса әл-Хорезми.:  محمد بن موسی

 (толық есімі - Әбу Абдулла (немесе Әбу Жафар) Мұхаммед ибн Мұса әл-Хорезми) (خوارزمی

- Орта ғасырлық Ұлы ғалым - математик, астроном (жұлдызшы), тарихшы, географ. Бұл 

ғалымның өмірі туралы мәліметтер өте аз сақталған. Әл-Хорезми есімі оның туған елін 

көрсетеді – ортаазиялық Хорезм мемлекеті, ал ғалымның тағы бір лақап аты - әл-Маджуси 

– оның ата-тегінде зороастриялық абыз-жәдігөйлер (арабша «маджус») бар екендігін 

көрсетеді. 

Әл-Мамұн (813—833) халифінің кезеңінде Әл-Хорезми Бағдаттағы Академия 

іспеттес «Даналық үйі» кітапханасын басқарды. Әл-Васике (842—847) тұсында Әл-

Хорезми хазарларға экспедицияны басқарды. Әл-Хорезми жайында сақталған соңғы 

мәлімет 847 жылға сәйкес келеді. 

Оларға арифметика бойынша ең алғаш позициялық қағидаларға негізделген нұсқау 

жазылды. Сонымен қатар, оның алгебра және күнтізбе жайында трактаттары сақталды. 

Мұхаммед әйгілі «әл-жебр уәл-мұқабала кітабы» — «Қалпына келтіру және қарсы қою 

туралы кітап» кітабын (сызықты және квадратты теңдеулерді шешуге арналған) жазды, 

оның атынан “алгебра” атауы шықты. Оның алгебра бойынша трактатында геометрия, 

тригонометриялық кестелер және қалалардың ені мен ұзындығы жайында тараулар бар.  

Әл-Хорезми нұсқауы арифметиканың дамуына өте маңызды рөл атқарды. 

Автордың есімі латындалған түрінде Algorismus және Algorithmus ортағасырлық Еуропада 

бүкіл ондық арифметика жүйесін білдіретін болды. 1983 жылы Әлем жұртшылығы Ұлы 

Ұстаздың туғанына 1200 толғанын халықаралық деңгейде атап өтті. 

Еңбектері 

Адамзат өркениетінің дамуына және қалыптасуны өлшеусіз үлес қосқан, көне 

өркениеттер тағылымының тал бесіктерінің бірі Ежелгі Хорезм еліндегі Хиуа қаласында 

дүниеге келген. Ол - әйгілі «Шығыстың жеті жұлдызының» бірі, әлемдік қазіргі алгебра 

ғылымының негізін салушы ретінде белгілі. Орта ғасырлық Ұлы ғалым - математик, 

астроном (жұлдызшы), тарихшы, жағрапияшы. Деректер бойынша арғы аталары бұл 

аймақта, Соғды әлемінде кең таралған зороастризм дінінің қасиетті абыздарынан болған. 

Ғалымның латынша есімі «Алгоризми», «Алгоритми» түрінде айтылған. Әл-Хорезми – 

жан-жақты энциклопедист ғалым болған тарихи ерекше тұлға Оның есімі негізінен 

әлемге, кейінгі ұрпақтарға математика саласындағы зерттеулермен танымал болды. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BC
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D2%93%D0%B4%D0%B0%D1%82
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D2%AF%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B7%D0%B1%D0%B5
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Сондықтан, қазіргі математика ғылымдарының, алгебра ғылымының атасы болып 

саналады. Қазіргі "алгебра", "алгол" және "алгоритм" сөздері соған байланысты. Яғни бұл 

ғұламаның есімінен (Алгоритми) тікелей шыққан... Әлемге танымал ғалымның негізгі 

ғылыми өмірі негізінен Араб халифатының Орталығы болған Бағдад қаласындағы 

"Даналық үйінде" өткен. Бұл ғылыми Академияға халифаттың түкіпір-түкпірінен 

данышпан ғалымдар жиналған және аса ірі обсерватория және ғылыми-тарихи 

қолжазбалар қоры мол кітапхана бар еді. Ғалымды замандастары "Әл Мажуси" деп 

мадақтаған. Бұл араб тілінен алғанда "Ғажайыптар иесі" деген мағынадағы сөз. Әл-

Хорезми өзінің ұрпаққа өлмес мұра етіп қалдырған төмендегідей 9 ірі көлемді 

шығармалардың авторы болып саналады: 

1. Үндістан арифметикасы туралы кітап - Көне Үндістан есептерінің және амалдарының 

талдануына арналған; 

2. Алгебра (Ал-джабр) және алмукабаланың есептеулері туралы қысқаша кітап - Алгебра 

ғылымының негізгі қағидалары мен амалдарын жинақтауға арналған; 

3. Астрономиялық таблицалар (зидж) – Жұлдызнамалық еңбек, яғни аспан денелерінің, 

ғаламшарлардың қозғалысын зерттеуге арналған ; 

4. Жер шары бейнесінің кітабы - Планетамыздың жағрапиясы, яғни Жер бедерін, елдер 

мен өзен, көлдерді, таулар мен шөлдердің орналасуын анықтап, картаға түсіруге 

бағытталған; 

5. Астролябияның көмегімен жасалатын зерттеу әдістері туралы кітап; 

6. Күн сағаттары туралы кітап; 

7. Еврейлер дәуірінің (пайғамбарлар дәуірі) сипаты және оның мейрамдары туралы 

трактат; 

8. Тарих кітабы – адамзат тарихына арналған туынды. 

Әл-Хорезмидің жазған еңбектері оның замандастарының көрсетуінше берілген. 

Алайда қазір оның шығармаларына түсіндірмелер жазған, көшірмелер жасаған және көне 

латын тіліне аударылған еңбектеріннің бүгінге дейін сақталғандарының барлық санын 

қосып есептегенде, бізге оның осы жоғарыда аталған шығармаларының жетеуінің ғана 

көшірмелері немесе жалпы мазмұны жетті. Анықтап көрсеткенде, жоғарыдағы тізімнің 

ішінен соңғы екеуі, адамзат мәдениеті мен тарихына арналған шығармалары бізге 

дейінсақталып жетпеген, тек атауы ғана таныс. Оның арифметика тарихындағы жетекші 

орнын айқындап берген шығармаларының негізгі түпнұсқасы мен арабша мәтіні жоғалып 

кеткен, тек қана латынша қысқаша аудармасының жалғыз данасы ғана Кембридж 

кітапханасында сақтаулы. Онда есептеудің ондық санау жүйесі туралы толық мәліметтер 

мен талдаулар берілген. Қазіргі кезде бастапқы негізге сүйеніп, белгілі бір ережеге бағына, 

жалғасып-сабақтасып жүретін есептеу жүйесін "алгоритм" деп атайды. "Китаб мухтасаб 

ал-джабр и ва-л-мукабала" («Құрастырулар мен қарсылықтар (салыстырулар) туралы») 

кітабы екі тараудан құралған: алгебра мен геометрия туралы қағидалар бөлімі және 

тәжірибелік-есептеулер бөлімдерінен. Кітаптың теориялық бөлімінде тізбектік және 

шаршылық теңдеулердің (линиялық және квадраттық) шешілу жолдары анықталады. 

Келесі еңбектерінің бірі тригонометриялық және астрономиялық таблицаларға арналған. 

Ол хронология мен күнтізбе туралы мәліметтен басталады және алғашқы зидждардың 

(сызбалар) бірі болып табылады. Араб ай күнтізбесі мен юлиан күнтізбесін салыстыра 

отырып, "тасқын су дәуірі" (Нұх пайғамбар заманы) мен Селевк дәуірі (көне Грек кезеңі), 

"темір ғасырының" хронологиялары туралы мәліметтер береді. Келесі еңбегі сол 

замандағы астрономиялық зерттеулерде кеңінен қолданылған құрал - астролябияны 

пайдаланудың қыр-сыры туралы мәселелерге арналған. Осындай астрономиялық және 

математикалық еңбектерімен бірге оның жағрапия саласындағы шығармасының да орны 

бар. Хорезми адам мекендейтін құрылықтың, онда орналасқан әртүрлі халықтар мен жер 

бедерін, өзен-көлдерін, тау-құмдарын, теңіз-мұхиттарын, мемлекеттері мен қалаларын мен 

сауда жолдарын көрсете қамтитын жер шарының жағрапиялық картасын құрастырды. Бұл 

мақсатта ол түрлі ғылыми саяхатшылардың, алысқа сапар шегерін саудагерлердің 



мәліметтерін пайдаланумен қатар, Византия, Хазария және Ауғанстан елдеріне ғылыми 

экспедициялар ұйымдастырып, бұл саяхаттарға, шәкірттерімен бірге зерттеуші ретінде 

тікелей өзі қатысқан. Мысалы, ол карта құрастыру барысында жер меридианының бір 

градусының ұзындығы туралы өте дәл есептеулер жүргізді. Әл-Хорезми негізін салған 

Алгебра ғылымы және оның жасаған есептеулері мен теңдеулері қазір жер шарының 

барлық оқу орындарындағ мектептерде оқытылады. Әлемдік, адамзат ақыл-ойының және 

ғылымның тарихын жазған Дж Сартон: "Әл-Хорезми - адамзат тарихындағы ең ұлы 

математиктердің бірі" деп баға берді. Қазіргі әлем жұртшылығы, өркениетті адамзат пен 

тарихшылар Әл Хорезмиді негізінен Ұлы математик, қазіргі алгебра ғылымының негізін 

салушы ретінде, Ислам әлемінің ежелгі Орта Азиядан шыққан ғұламасы ретінде біледі. 

Халиф Әл-Мамунның (313-833) тұсында Ислам Академиясы атанған Бағдадтағы 

«Даналық үйі» кітапханасын басқарған. Ал Хали Әл-Васикеның (842-847) кезінде 

Хазарияға барған ғылыми-зерттеу экспедициясының жетекшісі болған. 

 ӘЛ ХОРЕЗМИ (783–850). Толық есімі – Әбу Абдаллах (немесе Абу Жаббар) Мұхаммед 

ибн Мұса Әл Хорезми. Адамзат өркениетінің дамуына және қалыптасуны өлшеусіз үлес 

қосқан, көне өркениеттер тағылымының тал бесіктерінің бірі Ежелгі Хорезм еліндегі Хиуа 

қаласында дүниеге келген. Ол — әйгілі «Шығыстың жеті жұлдызының» бірі, әлемдік 

қазіргі алгебра ғылымының негізін салушы ретінде белгілі. Орта ғасырлық Ұлы ғалым — 

математик, астроном (жұлдызшы), тарихшы, жағрапияшы. Деректер бойынша арғы 

аталары бұл аймақта, Соғды әлемінде кең таралған зороастризм дінінің қасиетті 

абыздарынан болған.  

Ғалымның латынша есімі «Алгоризми», «Алгоритми» түрінде айтылған. Әл-Хорезми – 

жан-жақты энциклопедист ғалым болған тарихи ерекше тұлға Оның есімі негізінен 

әлемге, кейінгі ұрпақтарға математика саласындағы зерттеулермен танымал болды. 

Сондықтан, қазіргі математика ғылымдарының, алгебра ғылымының атасы болып 

саналады. Қазіргі «алгебра», «алгол» және «алгоритм» сөздері соған байланысты. Яғни 

бұл ғұламаның есімінен (Алгоритми) тікелей шыққан…  

Әлемге танымал ғалымның негізгі ғылыми өмірі негізінен Араб халифатының Орталығы 

болған Бағдад қаласындағы «Даналық үйінде» өткен. Бұл ғылыми Академияға 

халифаттың түкіпір-түкпірінен данышпан ғалымдар жиналған және аса ірі обсерватория 

және ғылыми-тарихи қолжазбалар қоры мол кітапхана бар еді. Ғалымды замандастары 

«Әл Мажуси» деп мадақтаған. Бұл араб тілінен алғанда «Ғажайыптар иесі» деген 

мағынадағы сөз.  

Әл-Хорезми өзінің ұрпаққа өлмес мұра етіп қалдырған төмендегідей 9 ірі көлемді 

шығармалардың авторы болып саналады:  

1. Үндістан арифметикасы туралы кітап — Көне Үндістан есептерінің және 

амалдарының талдануына арналған;  

2. Алгебра (Ал-джабр) және алмукабаланың есептеулері туралы қысқаша кітап — 

Алгебра ғылымының негізгі қағидалары мен амалдарын жинақтауға арналған;  

3. Астрономиялық таблицалар (зидж) – Жұлдызнамалық еңбек, яғни аспан денелерінің, 

ғаламшарлардың қозғалысын зерттеуге арналған ;  

4. Жер шары бейнесінің кітабы — Планетамыздың жағрапиясы, яғни Жер бедерін, 

елдер мен өзен, көлдерді, таулар мен шөлдердің орналасуын анықтап, картаға түсіруге 

бағытталған;  

5. Астролябияның көмегімен жасалатын зерттеу әдістері туралы кітап;  

6. Күн сағаттары туралы кітап;  

8. Еврейлер дәуірінің (пайғамбарлар дәуірі) сипаты және оның мейрамдары туралы 

трактат;  

9. Тарих кітабы – адамзат тарихына арналған туынды.  

Әл-Хорезмидің жазған еңбектері оның замандастарының көрсетуінше берілген. Алайда 

қазір оның шығармаларына түсіндірмелер жазған, көшірмелер жасаған және көне латын 

тіліне аударылған еңбектеріннің бүгінге дейін сақталғандарының барлық санын қосып 



есептегенде, бізге оның осы жоғарыда аталған шығармаларының жетеуінің ғана 

көшірмелері немесе жалпы мазмұны жетті. Анықтап көрсеткенде, жоғарыдағы тізімнің 

ішінен соңғы екеуі, адамзат мәдениеті мен тарихына арналған шығармалары бізге 

дейінсақталып жетпеген, тек атауы ғана таныс.  
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Аннотация: Известно, что исторический процесс в массовом сознании носит 

преимущественно персонифицированный характер. Многие народы заслуженно гордятся 

именами великих предков, ставших своеобразными послами своих стран. Например, такие 

всемирно известные личности давно ушедших эпох, теперь считаются бесценной 

символической капитал своих государств и способствуют эффективному продвижению 

этих стран на международной арене. 

Великая степь также породила целую плеяду выдающихся деятелей. Среди них 

такие масштабные фигуры, как аль-Фараби и Аль-Хорезми и многие другие. Поэтому нам 

следует, во-первых, создать учебно-образовательный Парк-энциклопедию «Великие имена 

Великой степи», в котором под открытым небом будут представлены скульптурные 

памятники в честь наших знаменитых исторических деятелей и их достижений. Во-

вторых, организуя целевой государственный заказ, необходимо создать важную галерею 

современных художников, музыкантов, театральных деятелей, а также поэтов и 

художников. 

  

 Abstract: It is known that the historical process in the mass consciousness is mainly 

personified. Many nations are deservedly proud of the names of great ancestors who have 

become the original ambassadors of their countries. For example, such world famous 

personalities of bygone eras, are now considered invaluable symbolic capital of their states and 

contribute to the effective promotion of these countries in the international arena. 
The Great Steppe also spawned a whole galaxy of prominent figures. Among them are such large-scale 

figures as Al-Farabi and Al-Khorezmi and many others. Therefore, we should, first of all, create an 

educational Park Encyclopedia “The Great Names of the Great Steppe”, in which sculptural monuments 

in honor of our famous historical figures and their achievements will be presented in the open. Secondly, 
by organizing a targeted state order, it is necessary to create an important gallery of contemporary artists, 

musicians, theater figures, as well as poets and artists. 
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