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ƏBU NƏSR ƏL-FARABİNİN “KİTƏB ƏL-MUSİQA ƏL-KƏBİR” 
ƏSƏRİNİN 

İSLAM ŞƏRQİ MUSİQİ NƏZƏRİYYƏSİNDƏ YERİ 
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Ключевые слова: музыка, аль-Фараби, мелодия, мусульманская 
культура 

 
Hər bir xalq öz tarixi, mədəniyyəti ilə fərqlənir və digər xalqlara öz 

təsirini göstərir. Musiqi istənilən xalqın tarixinin və mədəniyyətinin ayrılmaz 
hissəsidir və bu janrın əsasını lad-intonasiya strukturu təşkil edir. Lad xalqın 
milli-mənəvi dəyərlərinə xas olan cəhətlər əsasında yaranır və bununla da 
həmin musiqi xalqa məxsus əksər xüsusiyyətləri özündə ehtiva edir [1, 23]. 

Ərəb musiqisi də tarixçilər tərəfindən onlara xas xüsusiyyətlərlə təsvir 
olunaraq, əsasən köçəri ərəblər və carçılar tərəfindən oxunan folklor musiqiləri 
əsasında təsvir olunur. Hələ Cahiliyyət dövründən də əvvəl ərəb 
mədəniyyətində şeirlə musiqi bir-biri ilə sıx bağlı olmuş, mərsiyyə, urcuzə, 
mədh, huda nəğmələri eniş ərəb folklorunda öz yerini tapmışdır. Daha sonralar 
isə musiqilər daha da təkmilləşərək mizaf, mizhar, rübab kimi qədim alətlərin 
müşayiəti ilə ifa olunmuş, XIII əsrdən etibarən mükəmməlliyi ilə seçilən digər 
musiqi janrları, ritm, lad və tonların düzgün istifadəsi qaydasının nəzəriyyəsi 
yaranmışdır. Əvvəlki dövrlərdə musiqinin və şeirin bir vergi olduğu, vəhy 
vasitəsilə yalnız seçilmiş şəxslərə əta olunduğu fikri mövcud idisə, daha 
sonralar bu istedadın həm də professional şəkildə öz üzərində işləməklə 
yaranıb təkmilləşə biləcəyi düşüncəsi ortaya çıxdı.  

Dahi alim Xəlil ibn Əhməd Fərahidi musiqi qanunları və ritm əsasında 
VII yüzildən indiyə qədər dünya ədəbiyyatı incilərinin əsas vəzni olan əruzu 
yaratdı, Şərq dünyasında bu sahədə ardıcıl olaraq tarixi uğurlar baş verdi və 
nəticədə VIII əsrin sonlarında İslam dünyasında musiqi nəzəriyyəsinə dair ilk 
əsər qələmə alındı, IX əsrdən etibarən isə müsəlman musiqiçi və filosofların 
musiqi sahəsində dərin elmi tədqiqatlar aparması və sistemli fəaliyyəti 
müşahidə olunmağa başladı. Bununla da bu əsrdən XIII əsrin sonuna qədər əl-
Kindi, İxvanüs-səfa, İbn Sina, əl-Farabi özünəməxsus janrları, musiqi alətləri 
ilə seçilən çox rəngarəng musiqi mədəniyyəti olan intellektual inkişafın 
təməlini qoydular.  

Üzeyir Hacıbəyli milli musiqi haqqqında danışarkən qeyd edir ki, Yaxın 
Şərqin musiqi mədəniyyəti öz inkişafının pik nöqtəsinə XIV əsrdə çatmışdır. O 
bu mədəniyyəti dünyanın dörd bir tərəfinə – Əndəlusdan Çinə, Orta Afrikadan 
Qafqaza mənzərəsi açılan çox uca bir saraya bənzədir. Eyni zamanda qeyd edir 
ki, həmin dəbdəbəli musiqi mədəniyyəti sarayının inşasında Əbu Nəsr əl-Fa-
rabi, Əbu Əli ibn Sina, əl-Kindi kimi məşhur alimlər iştirak etmişdir [9, 82-83]. 

Orta əsr müsəlman mədəniyyətində musiqinin tarixi, nəzəriyyəsi, 
fəlsəfəsi və ona dair bütün digər sahələr “ilm əl-musiqa” adlı elmdə birləşirdi. 
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Orta əsr musiqi tədqiqatçıları musiqi nəzəriyyəsini həm də fəlsəfəylə əlaqəli 
hesab etdiklərinə görə qədim fəlsəfi yazılarla da maraqlanır, buna görə də 
qədim yunan və ellin elm və fəlsəfəsinə aid traktatları tərcümə edirdilər. VIII-
XI əsrlərdə bu sahədə ərəb dilinə tərcümələr daha geniş vüsət almışdı. Musiqi 
haqqında fəlsəfi traktatların yazılması ənənəsi isə XVII əsrin sonuna qədər, 
dəqiq desək, Avropa musiqisi təsirinin daha geniş yayılmasına kimi davam etdi 
[9, 19; 32]. 

Şərq və Qərb musiqisini tədqiq edərkən İslamın və Ərəb dünyasının 
Avropa musiqisinə təsir dairəsini aydınlaşdırmaq çox çətindir. Lakin ümumi 
olaraq belə hesab etmək olar ki, ilkin mərhələdə sami nəzəriyyəsi və praktikası 
hiss olunsa da, sonrakı dövrlərdə, bir qədər dəqiq desək, İslam və Ərəb Xilafəti 
dövründə fars və Bizans təsirləri daha çox nəzərə çarpırdı [2, 356]. 

Bu sahədə ilk dəfə tədqiqatı müstəqil olaraq yunan nəzəriyyəçilərinin 
təsiri ilə Əbu Yusif Yaqub ibn İshaq əl-Kindi aparmış, “əl-Musavvibat əl-
vatriyyə fi zat əl-vahid ilə zat əl-aşarətə autar”, “Risaləi fi əczə habriyye fi əl-
musiqi”, “Risaləi fi əl-lahvən va əl-nağm”, “əl-Mədhəl ilə sanaat əl-musiqi”, 
“əl-Musiqi kəbir”, “Fi ittihad əl-musiqi va əl-şiir” adlı əsərlərin müəllifi olaraq 
öz adını musiqi və elm tarixinə yazdırmışdır. Daha sonra isə Əbu Bəkr Mə-
həmməd ibn Zəkəriyya Razi ''Fil cumel əl-musiqi'' adlı kitabı və Əbu əl-Fərəc 
əl-İsfahani ''Dairət əl-maarif cavidan əl-əğani'' adlı əsəri yazmışdılar [14]. 

Şərq aləmində musiqi elminə dair ilk ciddi əsərlərin müəllifləri olaraq 
Yunus əl-Katibin (“Kitəb əl-nəğam”, “Kitəb əl-qıyan”, “Kitəb əl-əğani, “Kitəb 
əl-mucərrid əl-əğani li Yunusu” əsərləri), Xəlil bin Əhməd əl-Fərahidinin 
(“Kitəb əl-nəğam”, “Kitəb əl-iqa”, “Kitəb əl-raqs va əl-zafn”, “Kitəb əl-qıyan”, 
“Kitəb qıyanil hicəz”, “Kitəb əl-nudəmə”, “Kitəbu əxbari muğanni əl-
məkkiyyin”) adları çəkilir. Lakin günümüzə gəlib çatmayan bu əsərlər 

haqqında qısa məlumatlara Əbu əl-Fərəc əl-İsfahaninin “Kitab əl-ağani”, 

Məsudinin “Muruc əz-zəhəb və məadin əl-cavhar” və İbn Abd Rəbbihinin “Əl-
ıqd əl-fərid” əsərlərində rast gəlinir [8, 51]. 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, Əbu Nəsr əl-Farabi İslam incəsənət və 
mədəniyyətinin ən parlaq dövrünün yetişdirdiyi dahi bir filosofdur. Daha 
əvvəllər gizli şəkildə inkişaf edən musiqi sənəti artıq aşkar şəkildə inkişaf edir, 
xalqın və yuxarı mənsəb sahiblərinin marağına səbəb olur, Abbasi xəlifələri 
musiqiyə böyük dəyər verərək, hətta İran musiqiçi və müğənnilərini öz 
saraylarına dəvət edirdilər. Əbu Nəsr əl-Farabi kimi musiqi sahəsində həm 
nəzəri, həm də praktik biliyə malik olan bir alim üçün musiqi elminin 
nizamlanması baxımından bütün təməl məsələlər və şərtlər hazır idi [14]. 

Əbu Nəsr əl-Farabi 870-ci ildə Otrar olaraq tanınan və bu gün Qazaxıstan 
sərhədlərinə daxil olan Farab yaxınlığında kiçik bir yer olan Vesiçdə anadan 
olmuşdur. İlk təhsilini burada aldıqdan sonra Bağdada getmiş, buradan da 
Suriyaya gedərək Hələbdə Əmir Seyf əd-Dövlə Həmədaninin sarayında 
yaşamışdır. Daha sonra Şam şəhərinə gedərək 950-ci ildə orada vəfat etmişdir 
[7, 374]. 
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Əbu Nəsr əl-Farabinin həyat və yaradıcılığına dair məlumatlara ХІІ-ХШ 
əsrlər görkəmli ərəb tarixçi alimlərinin – İbn Xəllikan, İbn əl-Kifti, İbn əl-
Useybiənin məşhur yazılarında rast gəlmək olar.  

Əbu Nəsr əl-Farabi fəlsəfə elmində Aristotel, Platon kimi qədim 
filosoflardan, musiqi sahəsində isə Yaqub ibn İshaq əl-Kindinin əsərlərindən 
bəhrələnmiş, özündən sonra müxtəlif elm sahələri üzrə 200-ə yaxın traktat 
miras qoymuşdur. Əbu Nəsr əl-Farabi fəlsəfə sahəsində Aristoteldən sonra 
“muallimu sani” (“ikinci müəllim”) sayılsa da, musiqi nəzəriyyəçiləri 
tərəfindən “muallimu avval” “birinci müəllim”) sayılır. Onun musiqi sahəsinə 
dair “Kitəb əl-musiqa əl-kəbir”, “Kiləm fil-musiqa”, “Kitəb fi ihsa əl-iqa”, 
“Kitəb fi əl-nuqra (nuqla) mudaf ilə əl-iqa” kimi əsərləri mövcuddur [4, 162]. 

Bu əsərlər içərisində ən məşhuru və geniş olaraq işlənmiş olanı “Əl-
musiqa əl-kəbir” adı ilə şöhrət tapmış “Kitəbu sinaati ilm əl-musiqa” əsəridir. 
Farabi bu kitabında səslərin təbiəti, yaranışı, melodiyanın növləri, vəznlər, 
müxtəlif musiqi alətləri haqqında məlumat verərək musiqini bir elm olaraq izah 
etmişdir. “Əl-musiqa əl-kəbir” əsərində müəllif təkcə yunan alimlərinin 
nəzəriyyələrini şərh etməklə kifayətlənməmiş, hətta onların bir çox xətalarına 
münasibət bildirərək düzəlişlər etmişdir. Kitabda musiqinin insan ruhu 
üzərində təsirindən söhbət açılır, məqamların günün hansı vaxtlarında 
psixologiyaya daha təsirli olması saatları qeyd olunur və müəllif bu məsələnin 
çox dəqiqliklə işlənməli olduğunu xüsusilə vurğulayır [4, 163]. 

Əsər iki cilddən ibarət olsa da, bəzi kitabxanalarda yalnız bir nüsxə 
halında nümunəsi mövcuddur, ikinci cildi bizə gəlib çatmamışdır. 

Abbasi xəlifəsi Razi Billahın (v. 329/940) vəziri Əbu Cəfər Məhəmməd 
ibn Qasim əl-Kərhi qədim yunan nəzəriyyəçilərinin musiqi elmi barəsində 
yazdıqlarına əsaslanaraq əl-Farabidən bir kitab yazmasını xahiş edir. 318-ci 
ildə (930) yazmağa başladığı “Əl-musiqa əl-kəbir” kitabının əvvəlində əl-
Farabi bu sahədə yazılan əsərləri incələyərək bir çox yunan alimlərinin 
işlərində ciddi səhvlər aşkarladığını və onların çatışmayan cəhətlərini 
tamamlamaq üçün bu əsəri yazdığını bildirir. Lakin o, eyni zamanda qeyd edir 
ki, həmin səhvlərin tərcümə zəifliyindən də meydana gəlməsi ehtimalı var [15]. 

Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Qasim əl-Kərhi Əbu Nəsr əl-Farabidən bu 
əsəri yazması səbəbi haqqında soruşduqda o belə cavab verir: “Musiqini 
məndən əvvəlkilərin təsəvvür etdikləri kimi öyrənməyimi istəyib, bu mövzuda 
ümumi xalqın başa düşəcəyi dildə kitab yazmağımı istədiniz. Məndən əvvəl və 
indiki zamanda yazılanları incələmək və yazmaq istədiklərimin yazılıb-
yazılmadığını bilmək üçün istəyinizi yerinə yetirməyim bir az gecikdi. Əgər bu 
mövzuda kamil və dəqiq bir kitab yazılmışdırsa, yeni bir kitab yazmaq 
faydasızdır. Musiqi sənəti ilə bağlı bəzi mövzuların əvvəlki kitablarda izah 
edildiyini və həmin əsərlərin müəlliflərinin dediklərinin kifayət qədər aydın 
olmadığını hiss etdim. Bunun səbəbi onların bu sahədə məharət sahibi 
olmadıqları mənasına gəlmir, bu, sadəcə yazılan əsərlərin bir çoxunun itməsi 
və ya ərəb dilinə tam tərcümə edilməməsindən irəli gəlir. Sizin istəyinizi də bu 
səbəblə qəbul etdim” [10, 1-2]. 

Kitabın ilk cildinin birinci hissəsi “əl-Mədhal ilə sınaatıl musiqa” adlanır, 
iki qismdən ibarət olan bu cild musiqi fəlsəfəsi haqqındadır. Burada musiqi 
nəzəriyyəsi, praktik istiqaməti, məqamların tərifi, musiqi alətlərinin meydana 
gəlməsi haqqında danışılır. İkinci bölümdə akustikadan, səsin pəsdən, zildən 
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olması, uddakı təbii səslər və pərdələrdən bəhs edilir. İkinci cild “əs-Sınaa 
nəfsuha” adlanır. Bu bölüm isə üç qismdən ibarətdir. Birinci qismin ilk 
məqaləsində səsin yaranışı, oktavalar, aralıqlar, beşli tanini verilir. İkinci 
məqalədə iqa və onun növləri təsvir olunur. İkinci qismin ilk məqaləsində 
akkordlar, ud barəsində, ikinci məqalədə isə Bağdad tanburunun akkordları və 
pərdələri, Xorasan tanburu, mizmar, rübab haqqında geniş məlumat verilir. 
Üçüncü qismin ilk məqaləsində musiqi kompozisiyası, keçid qaydaları, ikinci 
məqalədə səslərin, bəstələrin xüsusiyyətləri, musiqi kompozisiyalarının 
səsləndirilməsindən söhbət açılır [5, 256-257]. 

Kitabın ayrı-ayrılıqda bölmələrində olan mövzuların başlıqlarının tam 
olaraq adı aşağıdakı kimidir:  

1. Melodiyanın təyini 
2. Tam və əskik qrup 
3. Uyğun və uyğun olmayan qrupların cədvəli 
4. Təkamül 
5. Ritm 
6. Təkrar ritmlər və zərbələr 
7. Əsas ritmə əsaslanan ritm növləri 
8. Təkrar olunan ritmlər 
9. Tamamlayan ritmlər 
10. Ərəblərin ənənəvi ritmləri 
11. Melodiyaların bəstələnməsi 
İkinci bölümdəki mövzuların adları isə belədir: 
1. Səs fonemləri 
2. Cümlə və misralar 
3. Melodiya və söz uyğunluğu 
4. Səsləndirmə növləri 
5. Səsli melodiyalar vasitəsilə bəstələmə 
6. Melodiyanın başlanğıcı və sonu [7, 375]. 
Əbu Nəsr əl-Farabi “Əl-musiqa əl-kəbir” kitabında ton sisteminin musiqi 

alətləri üzərində necə tətbiq ediləcəyini araşdırır. Bu kitabın əvvəlki əsərlərdən 
fərqi ondadır ki, müəllif burada musiqi nəzəriyyəsini çox sistematik şəkildə 
işləmişdir. Məsələn, o, əl-Kindidən fərqli olaraq, bir çox məqamları yunan 
nəzəriyyəçiləri və musiqi ifaçılarından fərqli şəkildə təhlil edir. Əsərin II 
bölümünün ilk qismində ud üzərindəki pərdələrin cədvəlləri göstərilir, Xorasan 
və Bağdad tanburlarının pərdələri və akkord şəkilləri göstərilir. əl-Farabi 
musiqini İxvanüs-səfa risalələri və ya əl-Kindinin əsərlərindəki kimi göy 
cisimləri, kosmik qüvvələr və ya rəqəmlərlə əlaqələndirmir, o, daha çox insan 
hislərinə, duyğulara önəm verir. Onun bu əsəri İbn Sina başda olmaqla, daha 
sonrakı əsrlərdə musiqi nəzəriyyəsinə aid yazılan bütün əsərlərə, hətta 
Əbdülqadir Marağayinin yazılarına da təsir göstərmişdir.  

Əsər musiqi nəzəriyyəsini, ladları, ritm kompozisiyalarını izah edir, 
onlara Şərq tədqiqatçılarının gözü ilə baxaraq ortaya məhz elmi-fəlsəfi 
yanaşma qoyur. O, eyni zamanda IX-XI əsrlərdə Müsəlman Şərqində – Ərəb 
Xilafətində mövcud olan musiqi mədəniyyətini tədqiq edərək bu elmə, həm də 
İslam aspektindən yanaşır.  

Əl-Farabi öz əsərində musiqi ilə bir çox problemlərin həllini orta əsrlər 
İslam mədəniyyətinə təsir göstərən iki istiqaməti araşdırmaqda görür. Həmin 
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iki istiqamət olaraq qədim yunan elmində istifadə olunan ərəbləşmiş “əl-mu-
siqa” və Şərq – ərəb-İran məktəbinin musiqiyə dair ortaya qoyduğu “əl-ğına” 
terminlərini qeyd edir. O öz fikrini belə əsaslandırır ki, birinci fizika-riyaziyyat 
cəhətdən səslərin, ladların tədqiqinə, ikinci isə musiqinin və musiqi alətlərinin 
emosional cəhətdən düzgün ifasının öyrənilməsi üçün vacibdir [9, 36]. 

Bir çoxlarının İslamda musiqinin haram olduğunu deməsinə baxmayaraq, 
əl-Farabi əsərində İslam mədəniyyətində musiqinin yerindən də danışaraq 
“səman”ı hərtərəfli tədqiq etməyə çalışmışdır. Məsələyə daha da aydınlıq gətir-
mək məqsədilə xalq nəğmələri, məscidlərdə oxunan ilahilər, sufi rəqslərində 
istifadə olunan musiqilər, hərbə gedərkən çalınan nəğmələr, onların yaranma 
şəraitini, ruhi spesifikasını, ideya və məzmun xüsusiyyyətlərini izah etmişdir. 
Musiqinin qadağalarla sıx bağlı olmasına baxmayaraq, dini musiqi orta əsr 
İslam mədəniyyətində xüsusi yer tutmuşdur. Dini musiqi İslamla bağlı çərçi-
vələr səbəbi ilə digər xalqların musiqi mədəniyyətləri ilə az qarşılıqlı müna-
sibətdə olmuş, buna görə də daha çox dəyişilməz olaraq qalmışdır. Dini 
musiqidə musiqi alətlərindən deyil, qeyri-adi gözəl insan səsindən istifadə 
olunurdu. Burada melodik musiqidən fərqli olaraq, sanki insan musiqi 
vasitəsilə Allahla söhbət edirdi. Dini musiqi dedikdə, əsasən azan, “Qurani-
Kərim”in avazla oxunması və zikr nəzərdə tutulur. Bu musiqilər daha çox 
dindar şəxslər tərəfindən icra olunur və həmin şəxslərin ifasının gözəlliyi 
professionallıqdan daha çox Tanrıya olan sevgiləri ilə bağlı olurdu. Buna görə 
də müəzzinliklə məşğul olan bir çox şəxslər sonradan məşhur müğənnilərə 
çevrilmişdilər. Onların ifa etdikləri musiqiyə koloritli lad sistemi, yüksək 
improvizə ustalığı və emosional gərginlik xasdır. 

“Kitəb əl-musiqa əl-kəbir” əsərində əl-Farabi musiqinin sosial aspektini 
onun cəmiyyətdə yeri və insanla melodiyanın qarşılıqlı fəaliyyəti kimi izah 
edir. Əl-Farabi, yunan alimlərindən fərqli olaraq, musiqinin fiziki əsaslarını 
araşdırmış, musiqi alətləri haqqında ətraflı məlumat verərək onların toxun-
madığı məqamları təhlil etmişdir. O öz kitabında fizikaya müraciət edərək 
yazır ki, bu tədqiqat səslərin fizika baxımından mövcudluğu və yaranma 
səbəblərinə həsr olunub.  

Dahi alim burada musiqi ilə əlaqəli ən vacib məsələ olan səsin fiziki 
təbiəti problemini irəli sürmüşdür. O, səslərin yüksəkliyini simlərin uzunluğu 
və ifa olunan musiqi alətinin böyüklüyü ilə əlaqələndirir. Səsin yaranması 
haqqında olan nəzəriyyə daha sonralar başqa müsəlman tədqiqatçılar tərəfindən 
daha da inkişaf etdirilmiş, yenidən işlənmişdir. Əl-Şirazi “Dürrə əl-tac li ğürrət 
əl-Dibac” əsərində bu məsələ ilə bağlı fikir bildirərək heç də bütün iki sərt 
gövdəli cisimlər arasında zərbə nəticəsində səs çıxmadığını deyir. Səfiəddin 
Urməvi isə yazılarında əl-Farabinin səhv etdiyini qeyd edir və deyir ki, səs iki 
cisim arasında havanın qarşılaşaraq sərtləşməsi nəticəsində yaranır. Bu sıxılmış 
hava müxtəlif istiqamətlərə dağılaraq hər zərbədə birinci ikinci ilə, ikinci 
üçüncü ilə və s. toqquşur. Nəhayət, qulaqlıq pərdəsinə çatır və qulaq səsi qəbul 
edir [9, 34-35]. 

Musiqi fəlsəfəsi və nəzəriyyəsinə dair digər bir problem hər hansı səsin 
musiqi olub-olmaması, ton və ya küy olmasıdır. Orta əsr müsəlman konsep-
siyasında bu məsələyə necə yanaşılması böyük maraq doğurur. Traktatların, 
demək olar ki, hər birində yazıldığına görə, “saut” termini istənilən səsi bildirir 
(musiqili və ya musiqisiz). Lakin saut yalnız özünəməxsus yüksəkliyi və 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 15.2018 – ISSN 2522-4808 (print) 
 

 81

uzunluğu olduğu halda musiqili səs hesab edilib. əl-Farabi və İxvanüs-səfa isə 
musiqili səsi “naqma” (“nəğmə”) adlandıraraq digər bütün səslərdən 
fərqləndirmişlər [9, 43]. 

Orta əsr müsəlman mədəniyyətində musiqinin yaranmasının mifoloji 
süjeti ilə yanaşı, həm də elmi nəzəriyyəsi var idi. Bu mövzuda əl-Farabi 
əsərinin “Musiqi sənətinə giriş” hissəsində yazır ki, səslər musiqi alətləri ilə 
müşayiət olunanda daha gözəl, zəngin olur və dinləyənlər onu daha da bəyənir, 
asanlıqla yadda saxlayırlar. Buna görə də ifaçılar daim müxtəlif səs axtarışında 
olmuşlar. Buradan belə qənaətə gəlmək olar ki, əvvəl vokal melodiya 
yaranmış, daha sonra isə insanlar müxtəlif yollarla qulağa xoş gələn 
melodiyalar yaratmaq üçün vasitələr axtarmışlar. Əgər Əbu Nəsr əl-Farabinin 
fikirləri ilə razılaşsaq, belə demək olar ki, musiqi insanın tələbatına görə onun 
ruhunu sakitləşdirmək, hisslərini yumşaltmaq üçün yaranıb. Daha sonra isə 
peşəkar musiqi sənəti formalaşmışdır [9, 76]. 

Eyni zamanda mütləq qeyd etmək lazımdır ki, əl-Farabi bu kitabda 
Pifaqorun dediyi və İxvanus-səfanın davam etdirdiyi fikri tamamilə rədd 
etmişdir. Pifaqor deyir ki, göy sferası və planetlər öz harmonik hərəkətləri ilə 
səs yaradırlar. Əl-Farabi isə bu fikri rədd etməsini onunla izah edir ki, fizikada 
bu hipotezin mümkün olmadığı sübut olunub. Səma sferasının və planetlərin 
hərəkəti heç bir səs yarada bilməz [9, 96]. 

Əbu Nəsr əl-Farabi öz kitabında musiqinin mükəmməlliyinə və 
dəqiqliyinə səbəb olan əsnəklik, təmizlik, titrəyiş, yumşaqlıq, cəldlik və ya 
astalıq məsələlərinə önəm verərək onlara xüsusi yer ayırır. Vokal musiqidə 
əsas şərtlərdən olan bu kriteriyalar əvvəllər insan səsinə tam olaraq aid edilə 
bilinirdisə (təbiət tərəfindən məhdud verildiyinə görə), əl-Farabi insan səsinin 
daha geniş imkanlara malik olması fikrini irəli sürür [9, 115]. 

Əl-Farabi qeyd edir ki, instrumental musiqi məhz vokal musiqidən 
yaranır, o, nə qədər insan səsinə bənzəsə, bir o qədər mükəmməldir. Bu baxım-
dan musiqi alətləri içərisində rübab, mizmar, ud və mizafı daha mükəmməl 
sayır. O, insan səsini təkcə tembrinə görə deyil, həm də səslənməsinin davam-
lılığına görə fərqləndirərək daha mükəmməl hesab edir. Əgər ifa olunan musiqi 
alətini vokal musiqi müşayiət etmirsə, bu zaman həmin musiqi aləti əsas 
melodik xətti əks etdirmək vəzifəsini öz üzərinə götürərək əsas səs rolunu 
oynayır. Bu halda əsas musiqi aləti onu müşayiət edən digər musiqi alətlərinə 
nisbətdə daha çox insan səsinə bənzəməsi ilə seçilməlidir. əl-Farabi eyni 
zamanda belə hesab edir ki, vokal musiqidə melodiyanın poetik məzmunu 
məna kəsb etməlidir, çünki musiqi onu gücləndirmək üçün sadəcə bir vasitədir 
[9, 122]. 

“Əl-musiqa əl-kəbir” əsərinin birinci hissəsi 1930-1932-ci illərdə Paris-
də, fransız dilində fransız tədqiqatçısı Erlanj tərəfindən nəşr etdirilmişdir. Əsə-
rin ikisi Türkiyə kitabxanalarında, 4-ü isə digər ölkələrdə olmaqla 6 nüsxəsi 
məlumdur.  

Məqalədə aparılan qısa tədqiqatdan belə nəticə çıxarmaq olar ki, 
müsəlman tədqiqatçılar heç də yalnız İslam elmlərinə dair elmi əsərlər 
yazmamış, həm də digər elmlərə öz töhfələrini vermişlər. Bir çoxları musiqinin 
İslamda haram sayıldığını desələr də, müsəlman tədqiqatçılar məhz bu sahədə 
bir çox araşdırmalar aparmışdır. Onlar millət, din, elm fərqi qoymamış, 
bununla yanaşı, öz sələflərinin yazılarını araşdırmaqla ustalıq göstərmişlər. 
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Əbu Nəsr əl-Farabinin “Kitəb əl-musiqa əl-kəbir” əsəri buna əyani sübutdur. 
Məqalədən də aydın olduğu kimi, o, burada öz qiymətli fikirlərini əks 
etdirməklə yanaşı, özündən əvvəlki alimlərin tədqiqatlarını təhlil etmiş, hətta 
yunanların da musiqiyə dair elmi-nəzəri fikirlərini tədqiq etmişdir. Bununla da 
həm İslam Şərqi musiqi nəzəriyyəsinə, həm də dünya elminə öz dəyərli 
fikirlərini hədiyyə etmişdir. 
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S u m m a r y 
 

The article is about musical history of medieval Muslim culture, about 
famous scientists of that period and works written in this sphere. In this period 
Eastern musical culture is compared with Western music. The main object of 
research is the history of work and aspect of creation, and also are researched 
reasons of writing and direction in the work “Kitab al-musiga al-kabir” of Abu 
Nasr Mohammad al-Farabi. In the work are mentioned new and ideas of the 
theory of music of the Islamic East. There are investigated research works of 
different scientists and researchers in this sphere.  
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Р е з ю м е  

 
  В статье говорится о музыкальной истории средневековой 
мусульманской культуры, об известных учёных того времени, и 
написанные работы в этой области. В этот период, культура восточной 
музыки сравнивается с западной музыкой. В произведении Абу Наср 
Мохаммед аль-Фараби “Китаб аль-мусига аль-кабир”, основной объект 
исследования является история работы и аспект создания, исследуются 
причины письменности и направления. В произведении упомянуты новые 
знания и идеи теории музыки Исламского Востока. В этой области 
исследуются исследовательские работы различных учёных и 
исследователей.  
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