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Ізденген жетер мүратқа

.  Шынар ҚЫДЫРӘЛИЕВА ,

\ ААу  ҚазҮУ-дың магистранты.

ӘЛ ФАРАБИ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ 
МУЗЫКАНЫ ҚАБЫДДАУ 

ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ МӨСЕЛЕЛЕРІ
ф і

Өркені өскен сан салалы галым мәдениетгі жасауға талай елдің, 
талай ұрпақтың тандаулы өкілдері катысіы. Орта ғасырларда адамзат 
білімінің еңбек сіңірген ғұламаларының бірі — Қазакстан топырағынаи 
шыққан данышпан перзент Әбу Насыр әл Фараби (870-950) бодды.

Әбу Насыр әл Фараби өмір сүрген заман ІПығыс әлеміңде бүкіл араб 
халифатында шлым мен білімнің дөуірлеп түрғанкезі еді. Аристотельден 
кейін бүкіл дүние жүзі білімі мен мәдениетінің «Екінші үстазы» атанған 
өл Фараби философиялық мәселелерді ғылыми түрғыдан дүрыс 
түжырымдаған. ’ Щ§

Фараби шығармашылышндаш аса маңызды мәселелердің бірі — 
оның музыка мәселелері жайлы толғаныстары.

Үлы ғүламалардың музыка саласындағы еңбектері жайлы 
«Философиялық трактатгарының* кіріспесіңде былай делінген: «Ибн 
Синаның даңқы ең алдымен «Медицина каноны» арқылы шыкқан болса, 
әл Фараби «Үжен музыка кітабының» авторы ретінде әйгілЬ.

Үлы ойшыд музыкалық өнер мәселесін әр түрлі салада береді: музыка
теориясы, оньщ пайда болу тарихы, музыканы қабылдау психологиясы 
жәнет.б. ' 1

Музыка мәселесі, соның ішінде ауызша кәсіптік шығармашылық 
мөселелері, музыканттың көркемдеу процесіндегі рөлі, оның 
психологиясы, музыканггарға қойылар талаптар, музыканың адамға 
эстетикалық әсері туралы мәселелер — өл Фарабидің ш лыми 
мүраларында маңызды орынға ие.

Әл Фараби музыканың адамға әсер ету күшіне, оның моральдық- 
психологиялық жағдайына үлкен мән береді. Фараби еңбектерінде 
музыка адамньщ эстешкалық сезшдеріне қалайша әсер ететіңдігі, әр 
түрлі жағымды, жағымсыз көңіл-күйлерін қалайша туғызатындығы, 
адамньщ эстетикалық талғамы, яши нағыз әсемдік көріксіздікті бағалай 
алуы, бір сөзбен айтқанда, музыка адамның тадғамдарын 
қалыптастыруға қалайша өсер ететіндігі сөз болады. Онда соңдай-ақ 
эстетикалық сезімдердің дүниедегі әсемдік пен күйкі заттарды
қабыдцауда аткарашн рөлі, адам организмін біркзлышы психологиялық 
күйге келгірудегі рө лі өңгімеленеді.

Мелодияны жасаудың негізгі белгісі оны сезіммен қабыдаай білу, ол 
адамда әр түрлі эмоционалдық көңіл-күй тудыруы қажет.
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Од екі түрлі шлымды біріктіреді: біріншісі, практикалық музыка, 
екіншісі музыка жайлы теориялық ғылым.

Музыкалык практиканың мақсаты мелодияны есту аркылы 
кабыдданған түрлерін табу ғана емес, сонымен бірге оларды жасау. Фараби 
практикалык музыка өнерінің туу, дамуы жөніңде былай дейді: «Музыка 
туа біткен дарынды лық пең инстинкт түйсіну-сезіну нәтижесіңде дами 
келе ғылым дәрежес іне көтерідді. Кейбір адамдар жағымды әсер алып, 
дем алу, шаршап-гпалдығуды, уақыпы ұмыту үшін өн салатын болған. 
Ал, кейбіреулер ән арқылы көңіл-күйін көтеруге, күмарлығын басуға, 
күшейтуге, оны өзгертуге, ко здьфуға, үмытуға немесе жүбатуға тырысқан. 
Үщінші біреулер музыка арқылы өлендердің әсерін күшейте түсіп, 
тындаушылардың қияльш одан әрі өрістетуді көздеген.,.».

Музыка жайлы теориялық ғылым ақылмен сезу сипатында болады, 
ол тоңдар мен әуеңдер жайлы жалаң білім беріп кана қоймай, мелодияны 
қүрайтын нәрселердің бөрінін себегггерін ашады: мүңда олар белгілі 
аспапқа, материяға қатыссыз, дерексіз түрде қарастырады.. Бүл ғылым 
мелодияны қандай аспаптар мен денелер шығарғанына тәуелсіз жалпы 
түрде, дыбыс қабыддяу мүшесінің пөні ретінде қарастырады.

Сонымен катар, Фараби музыканың дене, тән денсаулығы үшін де 
пайдалы екендігін айтады. Бүл жерде оның медициналық 
көзкарастарына токтала кетсек болады. Оның кеңесі бойынша, шығыс 
дәрігерлері сендіру әдісін емдеу кезінде пайдаланған. Музыкада кедергі 
болса — жаңда да кедергі бар.

Ол өз еңбегіңде, әсіресе «Музыканың үлы кітабыңда» әуездің адам 
сезімдеріне кдлайша әсер ететіңдігі, оның жағымды, жағымсыз қөңіл- 
күйлерін қалайіпа туғызатындығы, адамның сүлулық талғамы, яғни 
әсемдік пен үсқынсыздықты, көріксіздікті бағалай алуы, музыканың 
адам организмін бір қалыпты күйге келтіретіндігі жайынан сөз қозғайды. 
Эстетикалық талғам мен этикалық түсініктің тығыз байланыстыган 
айтады. Фараби музыканьщ адамға беретін әсерінің сырларын адам 
психологиясына негіздей ошрып дәлелдейді. Музыканың адам өміріңдегі 
алатьш ғылыми зор манызын былай түсіңдіреді: «Бүл ғылым (музыка, 
ән) өзінің байсаддылыгынан айрылған адамды түзеуге, қызба адамды 
қалпына келтіруге, байсадды адамды бір қалышы үсгауға қүдіреті әбден 
жетеді. Бүл ғылымның адам денсаулығына үжен пайдасы бар. Егер тән 
ауырса көңіддін күрттүсуі — табиғи қүбылыс. Сондыктан сазды әуеннің 
әсерімен аддымен көңідді сергітеді, соньщ арқасыңда дене біртіңдеп 
сауыга бастайды. Ал адамның жаны біртіндеп жай тауып, өзінің әуелгі 
сергек кдлпына келеді.

Музыканың негізгі максаты — адамның эстетикалық қажеттілігін 
қанағатгандыру. Өзін қоршаған дүниенің әсемдік сырларына үңілу, 
содан рухани нәр алу, нөзік сезімдерді образдар арқылы паш ету 
адамдарға ғана төн қасиет. Ән — адам жанының нөзік қырларын 
бейнелейтін тамаша, адамзатпен бірге жасасып келе жатқан жан серігі, 
өмір сырын бейнелейтін жаңды тарих. Төн ауырғанда көңіддің күрт
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төмен тұсуі — табиғи құбылыс. Сондай кездерде сазды әуеннің әсерімен 
көңіл сергиді де, адам жаны жай тауып, өзінің ауру халін ұмыта бастайтын 
болады. Музыка адамды қиындыкка шыдауға, ауыр еңбекке төзуге көмек

ш  —

береді, шаршап-шалдығуды ұмыту ұшін, көңідді жұбату ұшін ән салу 
қажет. Ән және оған қатысты нөрселер сезіммен, қиялмен және санамен 
бірдей байланысты болады», — деп түйіңдейді ұлы ойшыл. - %

«Музыканың ұлы кітабыңца» Фараби адамға музыкалық әсер етудің 
үш түрін көрсетеді. «Оның біріншісі — адамға жай ғана рахат сезімін 
тудырады. Ол жанға әдемі, тыныш сезім туғызады, ол біздің есту 
мұшелерімізге әсер етеді... Я

Екіншісі — құмарлықіы, ынтық-іңкәрлікті тудырады.
Үшінші тұрі — қиялды оятып, санада небір ғажайып бейнелердің 

тоғысуына жағдай жасайды. Бұл музыканың түрі біздің 
құмарлықтарымызбен, біздің жанымызбен көрінеді. Осы үш жәйтке ие 
болған музыка кемеліне келген музыка болады, мұндайда ол бізге күшті 
әсер етеді». Сондықтан да майда, қоңыр сезімге шомдыратын әуеңді 
демалыс сәтінде тындасаң, жанъщ жадырап, жай табады. Ал кеудеңде 
құштарлық пен құмарлық оятатын музыкалық шабытш шашңа сәйкес 
келсе, соңцай бір ыстық жальш лепке толы күйге душар етеді. Қиялынды 
қозғайтын әуен өлең оқыған кезіңде сөздің сиқыр кұшін еселеп, 8 
шешендік өнердің қасиетін қүдіреттендіре түседі. Адам дауысы 
шығаратын музыканы Фараби ең әсем, ең әсерлі деп таниды.

Музыканың үндестігін анықтау үшін Фараби көпшілік адамдарға 
ықпал ететін мелодия табиғилығы ұғымын қолданады. Осыган 
байланысты Фарабиде өте құнды ой — музыканы қабылдай білу 
мәдениетін, адамның эстетикалық талғамын музыканың ең көркем 
үлгілері арқылы дамыту, тәрбиелеу керек деген ой пайда болады.

Қабыддау мен түсіну дәстүрі—адамның музыканы, оның құрылымын 
таншын, жақсы өуенді жаманнан ажырататьш маңызды негізі. Фарабидің 
көрсетуінше, музыкадағы жақсы немесе жаманды айыра білуді 
музыкалық өнер қасиеті регінде есептеуге болмайды, өйткені бұл кдбілет 
адамда табиғатынан болады, оның тәжірибесімен, біліммен жүзеге асады.

Әл Фараби музыканы қабылдау мәселесін былай қозғайды: «...Біз 
белгілі бір музыканы тыңцағанда біздің рахатгануымыздың себебі біздің 
бүкіл түйсінген және қабылдаған нәрселердің себебімен ұқсас болып 
келеді. Өйткені ләззат алу шындығында да қабылдаудың жетілген немесе 
жетілмегендігіне байланысты...». |

Адамның бес сезіміңцей есту сезімі де, Фарабңцің ойынша, «табиғи 
жөне жасанды» болып келуі ықтимал: «Адам түйсіктері табиғи және 
жасаңды (табиғи емес) болып бөлінеді; табиш түйсіктер адам жанын 
рахат сезімге бөлеп, жадыратады. Бұл түйсік арқылы адам жеке кемеліне 
жетеді. ... •

Жасанды түйсіктер — бұл адам көңілінде күйініш тудырады, адам 
табиғи түйсіктің жеткіліксіздігін сезіп, содан жаман болады; оның 
кемеліне жетпеуі — күйініш тудыратынында...» Музыкалық ырғақ-
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толкь:нда осы екі түйсік қат-қабат кездеседі. Ал музыка теориясы 
кұлакгган кіріп бойды алар саздың барлық сезім-түйсігін түтас қарап, 
түгелдей тексереді. Музыкалык үн-әуен табига жолмен де (ән), жасанды 
түрмен де (инструментальды өуен) жасалуы мүмкін. Немесе, Фараби 
айтхандай, ол «табиғат туыңдысы», «өнер туындысы» болып бөлінеді.

Осылайша, Фараби табиғи, табиғи емес мелодияларды адамның 
музыкалык дыбыстарды қабыддауымен байланыстырады, ягаи өуеннің 
табиғи болуы мен жасанды болуы адамның кзбыддауына байланысты.

Музыка табиғаттын табиғи жемісі ретінде физика, математика 
зандарына белгілі денгейде башнады. Осыны ескере отырып, Фараби 
мынадай қорьггыңцыға келеді: табиғи (музыкалык) тоңдарды табиғи емес 
(шулы) тондардан ажырату үшін тек сезімдік, есту арқылы кабылдау
хеткіліксіз.

• Сондықтан да музыкалық шығарманы шығарушы мен 
орыңдаушынын негізгі максаты «кемеліне жеткен әуен» жасау больш 
табылады. Музыка тек белгілі сезімдерді жеткізіп қана қоймайды, 
сонымен бірге оны «бастан кешіруіне» мүмкіңдік береді.

Әл Фараби музыка адамньщ ең күрделі эмоңиялық сезімін бщщруге 
кабілетгі деп есептейді. Ол музыкалық қабілетп дамудың басты факторы 
регінде музыкалык ести білуге үлкен көңіл бөледі: «Біздін естуіміз арқылы 
бізге музыкалық фразаларды тануға, бір шығарманың екшшіден жаксы 
екенін білуге, жарасымды, үйлесімді жарамсыздан айыра білуге 
мүмкіңдік беретін кабілеттердің пайда болуына келсек, мұны өнер деп 
атамайды. Танудың мүндай қабілетінен ада әлдебіреуді сирек 
үшыратасын: шын мәніңде, егер бүл біздің туа біткен қабілегіміз болмаса,
біз бүл қабілетке әдеттену аркылы ие боламыз».

«Музыканын үлкен кітабыңда* ойшылдың тағы бір музыкалық- 
шыгармашылык және эстетикалық көзкарасының шегін анықтауға 
болады — ол музыка жасаушының қай жанрда болсын шығарған
музыкалык жұмыстарын түсіну.

Әл Фараби ілімі бойынша, музыкалылықтын негізгі белгісі — бүл 
музыканы басынан өткізу, яғни онын негізгімазмұны ырғақты қабылдау
болып табылады.

«Музыканың ұлкен кітабында» ол дарыңдылықтабиғатынын музыка
жасап шығаруға мүмкіндік беретінін жазады. Музыка туа біткен 
дарындылықтың аркасыңда дамыды, шлым болып қалыптасты. Үлы 
үстаздын музыкалык дарын — әуеннің тууы жайлы пікірлеріне келсек: 
әңгіме бір жағынан, ақыл мен оның әрекетінен тұратын кабілеттілік 
жайында болып отыр. Ал мелодиянын бейнесін алатын болсак, 
практикалык нәрселердін кай-қайсысының бейнесі сиякты оның 
сезіммен білінерліктей баламасы болатындай етіп шығарылады. Осы 
тектес бейнелер үнемі сезімге лайықтальш жасалынады, ол бейне мен 
оны жасау өрекетін бір-бірінен бөліп алуға болмайды, сондыктан да бүл 
өрекет белсенді тұрде өтеді. Ақикат сезімғе неғүрлым жақын келсе, 
мелодиянын бейнесі де соншалык әсерлі болады. Кияддатуғанбейнелерді
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талғап, іріктеу композитордын өзіне байланысты. Жалпы алганда, бүл 
бейнелер, оларды сезім арқылы қайта елестетуге мүмкіңцік беретін дыбыс 
шығарушы денеге, ол денелердің негізгі және кездейсоқ қасиеттеріне
тәуелді болады, талантиелері әуеңці өздерінін киялдарына сәйкес келген 
жағдайца ғана аңғара алады, шығара алады. _]'•

Қиялды тудыру үшін, өлеңці күшейте түсіру үшін, осы мақсатқа 
арналған музыканы ғана пайдаланып қоймай, сонымен бірге 
тындаушының құмарлығын баса алатын немесе коздыра алатын 
қасиетгері бар, сондай-ақ оның тәтті сезімін оятатын музыка тұрлерін де 
пайдалану керектігі де дәлелденген. Бүл тыңдаушының киялын 
бағындырып, оның өлендерді үғынуьш жеңілдету үшін, оның кеңілдегі 
әсері үзақ уақытқа сақталуы үшін көмектеседі, оны шаршап-шаддығу 
мен қайғы-қасіретген азат етуге жөрдемін тигізеді. Ш

Орта ғасьфдың аса көрнекті ғалымы және философы Әбу Насыр әл 
Фарабидің айтқан пікірлері қазіргі замангы ғылымның да деректерімен 
дәлелденіп огар. Фараби музыканы қарым-қатынас күралы ретінде, оның 
әсер ету күшін ішкі кемелділікпен себептейді. Оның ойынша, сөз бен 
музыка біріккеңце сөз бен музыка әсері күшейеді, ал мазмүны аса кемелді 
түрге ие болады. Ол өзінің көптеген қатарластарына қарағанда, 
музьпсаның тууын мифологиялық түсініктермен емес, адам іс-әрекетімен 
байланыстырады. Онын бүл жай ғана былайша айтады: «Музыкалық 
қабілет — адамның тума қасиеті. Музыка — адамньщ табиғи қажетгілігі,
қарым-қатынас күралы*>. )

«Біз белгілі бір музыканы тындаған кезде, — деп жазды Фараби, — 
біздің рахаттану себебіміз біздің сезінген және қабыдцаған нәрсеміздің 
бәрінің себебімен үқсас болады. Мәселен, қайшру да... қабылдаудың 
жетілгендігіне немесе жетілмегендігіне байланысты... практикалық 
музыкалық өнердің тұрлі бөліктеріне оқу-үйрену нәпгижесіңце қол жетеді».
Бүл Б.М.Тепловтың деректерімен де дәледденіп отыр. «Адамның 
музыкадағы туа біткен жеке-дара қабілет нышаңцарына байланысты, 
бірақ ол — даму нәтажесі, тәрбиелену мен үйрету нәтижесі». Сонымен 
бірге Теплов та музыканы, карым-қатынас кұралы деп есептейді. |

Міне, осы дәледцерге сүйене ошрып, біз әл Фарабидің музыкалык 
теориясының казіргі іылымдағы маңызының зор екенін көрсеткіміз 
келеді. Ягаи, оньщ музыка жөнінде бізге жеткен еңбектерінде музыка » 
теориясы, музыкалық дарын туралы қүнды пікірлер аз емес.
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