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МУАЛЛИФДАН

Мактабларимизда адабиётни сўз санъати сифатида ўрганишга ўти- 
лиши дарслар давомида, шунингдек, дарсдан ва синфдан ташқаридаги 
машғулотлар жараёнида бадиий маҳорат масалаларини кенгроқ ва чуқур- 
роқ таҳлил қилииши тақозо этади. Кўп асрли мумтоз адабиётимизнинг 
безавол хазинасини яратган атоқли шоир ва носирларимизнинг санъаткор- 
лик салоҳиятлари сеҳрини кашф этиш учун уларнинг барчаларига замин 
бўлиб хизмат қилган бадиият асослари — шеърий санъатлар, аруз вазни, 
мумтоз қофия назарияси ва амалиётидан атрофлича маълумотга эга бў- 
лиш талаб қилинади. Бу, айниқса, мактабларнинг тил ва адабиёт ўқи- 
тувчилари, қолаверса, ўқувчилар учун ниҳоятда зарур. Аруз илмидан беха- 
бар ўқитувчи ёки ўқувчи минг йиллик адабиётимиз тарихида яратилган 
нодир асарларни ифодали ўқий олмаганидек, шеърий саньатлар ва қофия 
илмидан узоқ кишилар буюк бобокалон шоирларимизга хос юксак бадиий 
салоҳият моҳиятини англаб етишлари маҳол. Шунинг учун ҳам қўлингиз- 
даги китобча воситасида шеърий санъатлар ва қофия илми асослари би- 
лан сизларни таништиришни ўз олдимизга мақсад қилиб қўйдик.

Маълумки, амалдаги адабиёт дастурларига кўра мактабларда мубола- 
т, ташбиҳ, истиора, ийҳом, таносуб, тазод, талмеҳ, тазмин, тажоҳули 
орифона, ҳусни таълил, ташхис, ирсоли масал, тажнис, радди матлаъ 
каби шеърий санъатлар ўрганилади. Китобда ана шу санъатлар ҳақида 
атрофлича маълумот берилади. Айни вақтда дарслардан ташқари вақт- 
да, жумладан, адабиёт тўгаракларида ўрганилиши мумкин бўлган бир 
қатор бошқа шеърий санъатлар ҳақида ҳам тўхтаб ўтишни лозим топ- 
дик. Зеро, тамсил, ружуъ, лафф ва нашр, раддул ажуз ал-ас-садр, тарду 
акс, иштиқоқ, таъдил, жамъ, тақсим, тафриқ каби санъатлардан ҳам 
хабардор бўлиш мумтоз адабиёт намуналарини бадиий жиҳатдан муфас- 
салроқ таҳлил қилишга имкон бериши шубҳасиз.

Китобчада мумтоз қофия тузилиши, турлари, қофия санъатлари ҳа- 
қидаги назарий маълумотлар ҳам ўрин олган. Улар шеърий асарларнинг 
оҳангдорлик сирлари, шоирларимизнинг қофия устида ишлаш маҳоратла- 
рини ўрганишда қўл келиши аниқ.

Қўлингиздаги рисолада шеърий санъатлар ва мумтоз қофия ҳақидаги 
дастлабки назарий маълумотлар берилган. Шеъриятимиздаги бадиият ма- 
салаларини чуқурроқ ва мукаммалроқ ўрганишни истаган адабиёт мухлис- 
лари ушбу соҳаларга бағишланган илмий асарлар, хусусан, Атоуллоҳ Ҳу- 
сайнийнинг «Бадойиъу-с-санойиъ» (1981), академик Алибек Рустамовнинг 
«Қофия нима?» (1976), «Навоийнинг бадиий маҳорати», (1979), Ё. Исҳо- 
қовнинг «Алишер Навоийнинг илк лирикаси» (1965), «Навоий поэтикаси» 
(1983), В. Раҳмоновнинг «Шеърий санъатлар» (1962) каби қатор китоб ва 
рисолаларга мурожаат қилишлари мумкин.

Китобчани мутолаа қилган азиз ўқувчилар ўз танқидий мулоҳазалари- 
ни билдириб, кейинги нашрларнинг мукаммаллашиб боришига ёрдам бера- 
дилар, деб умид қиламиз.
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БИРИНЧИ БЎЛИМ

Ш ЕЪРИЙ САНЪАТЛАР НАФОСАТИ

Минг йиллик тарихга эга бўлган мумтоз адабиётимизда ба- 
диият масаласи ҳамиша шеър аҳлининг диққат марказида бў- 
либ келган. У ёки бу ижодкор салоҳияти ҳақида сўз борганда, 
унинг нималарни тасвирлагани эмас, асосан, қандай тасвирла- 
ганига эътибор қаратилган. Жумладан, адабий асарларда шеъ- 
рий санъатлардан фойдаланиш маҳорати ҳамма асрларда ба- 
диий санъаткорликнинг асосий қирраларидан бири сифатида 
баҳоланган.

Маълумки, шеърий санъатлар бадиий асарда ифодаланган 
ғояларнинг ҳаётийроқ, таъсирчанроқ ифодаланишига, лирик ва 
эпик тимсолларнинг ёрқинроқ гавдалантирилишига, мисралар, 
байтлар, бандларнинг лафзий назокати, мусиқийлиги, жозиба- 
дорлигини таъминлашга хизмат қилган.

У ёки бу шоир ижодига, у ёки бу бадиий асарга баҳо берилар 
экан, ижодкор ифодалаётган ғоя ўз аксини топган ижгимоий- 
сиёсий, фалсафий-ахлоқий, маърифий-тарбиявий муаммолар 
моҳиятй ва кўлами, бадиий тимсоллар жилоси билан бир вақтда 
қўлланган шеърий санъатларнинг ранг-баранглиги, мантиқий 
асосланиши, асар мазмунини очишдаги ўрни ва аҳамияти каби 
масалаларга ҳам алоҳида диққат қилинган.

Адабиётимиз тарихи яна шундан далолат берадики, шеърий 
санъатлар шоир бадиий салоҳиятини кўз-кўз қилиш, унинг хил- 
ма-хил санъатлардан моҳирона фойдаланиш усулларини на- 
мойиш этиш эмас, балки ижодкор бадиий тафаккур даҳосининг 
кўлами, юксак ижтимоий-ахлоқий ғояларни жилолантириш 
санъаткорлиги ифодаси бўлиб келган.

Шеърий санъатлар муайян бадиий тамойилларга асосланган. 
Булардан энг муҳими шеърий санъатларнинг асар мазмуни би- 
лан узвий боғлиқлиги саналади.

Шеърий санъатларни қўллашда меъёр масаласн ҳам муҳим- 
дир. Яъни шеърда ҳаддан ташқари санъат қўллаш мақбул бўлма- 
ганидек, уларга эътаборсизлик билан қараб, асардаги ғояларни, 
фикрларни бадиий безакларсиз ифодалаш ҳам шеър қимматига 
салбий таъсир кўрсатиши шубҳасиз. Шунинг учун ҳам буюк 
соҳиби каломлар ўз асарларида шеърий санъатларни ўрни 
ва меъёри билан қўллаганлар. Мавлоно Атоий ва Мавлоно Лут- 
фий, Алишер Навоий ва Заҳириддин Бобур, Машраб ва Огаҳий, 
Нодира ва Увайсий, Фурқат ва Муқимий каби етук шоирлар- 
нинг ғоявий-бадиий баркамол асарлари фикримиз далилидир. 
Шеърий санъатларнинг ҳар бири муайян ғоявий-бадиий ниятга 
хизмат қилиши лозимлигини улар яхши англаганлар. Буюк
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ижодкорлар қўллаган ҳар қайси шеърий санъат ғояни бадиий 
ифодалаш, лирик ва эпик тимсолларни ёрқин гавдалантириш, 
асарга жозиба, жило, таъсирчанлик бағишлаш вазифасини бажа- 
ради.

Шеърий санъатнинг қиммати байтда яратилган бадиий лавҳа- 
лар, тимсолларнинг янгилиги. бетакрорлиги билан ҳам белгила- 
нади. Адабиётшунослигимизда бу масалага ҳамиша алоҳида 
эътибор берилган. Яшаб ўтган ёки ижод қилаётган бошқа шоир- 
лар тасвирлаган лавҳалар, тимсолларни такрорламаслик мақса- 
дида ўша ижодкорларнинг ифодалари махсус тўпламларга жам- 
лаб борилган.

Адабиётимиз тарихини шу жиҳатдан кузатсак, ҳар қайси 
ижодкор анъанавий тасвирларни мутлақо янги бадиий тимсол ва 
лавҳалар воситасида бетакрор бир тарзда мужассамлантириш йў- 
лидан борганларини кузатамиз. Масалан, Шарқ шеъриятида 
маҳбуба лабининг ширинлигини тасвирлаш орқали унинг лато- 
фату назокатини таъкидлаш анъана бўлиб келган. Аммо ана шу 
бадиий ҳақиқатни ҳар қайси шоир янгича ифодалаши зарур эди. 
Алишер Навоий ўзининг бир ғазалида ҳусни таълил санъатига 
асосланиб, маҳбуба лабининг ширинлиги ҳақида ҳайратомуз ба- 
диий лавҳа яратганди:

Ёр оғиз очмасқа дардим сўрғали топтим сабаб,
Кўп чучуклиқдин ёпишмишлар магар уп икки лаб

байтида маҳбубанинг лаблари ширинлигидан бир-бирига ёпи- 
шиб қолгани туфайли у гўзал ўз ошиғининг аҳволини сўраш 
учун оғзини очолмаяггги деган тарздаги лавҳа мутлақо янги тас- 
аир намунасидир. Адабиётимизда бунга ўхшаш мисолларни 
минглаб келтириш мумкин.

Шеърий санъатлар, аввало, мантиқий заминга эга бўлиши, 
яъни қўлланаётган санъат ҳаёт мангиқига мос келиши, унга зид 
бормаслиги шарт. Масалан, шеърда қўлланган ташбиҳ тасвирла- 
наётГан икки нарса — мушаббиҳ ва мушаббиҳун биҳ, яъни ўхша- 
тилувчи ва ўхшатилган икки нарса ўртасидаги мантиқий муноса- 
бат заминига қурилиши зарур. Жумладан, Хоразмий, маҳбубани

Кддинг сарву санобардек, билинг — қил,
Вафо қилғон кишиларға вафо қил

деб тасвирлар экан, қаднинг сарву санобарга қиёсланиши 
мантиқан асосланган, яъни ёр қаддининг тўғрилиги билан 
сарв ва санобар дарахтларининг тиклиги ўртасидаги ўхшашлик 
ҳаёт ҳақиқатига тўғри келади. Шоир маҳбуба қоматини маж- 
нунтолга ўхшатса, ана шу ҳақиқат бузилган бўларди, зеро 
тиклик жиҳатидан тасвирланаётган икки нарса ўргасидаги му- 
вофиқлик сақланмаган бўлурди. Ижодкор севимли маъшуқа 
белини нозиклик жиҳатидан қилга қиёслаганда ҳам ҳаёт ҳақи-
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қатига зид бормайди. Чунки ушбу муболағали тасвирда ҳам 
бел ва қил тушунчалари ўртасидаги мантиқий мувофиқликка 
риоя қилинган.

Адабиётшунослигимиз тарихига мурожаат қилсак, ҳамма 
асрларда шеърий санъатларни қўллаш борасидаги ушбу меъёр 
шеър ва илм аҳлининг диққат марказида бўлиб келганига 
ишонч ҳосил қиламиз. Жумладан, Алишер Навоий қаламига 
мансуб «Мажолисун нафоис» асарида Ҳусайн Бойқаронинг 
ушбу соҳадаги салоҳияти ҳақида сўз юритилар экан, бир во- 
қеа ҳикоя қилинади. Унда айтилишича, баҳор кунларидан би- 
рида Мавлоно Лутфий билан Алишер Навоий учрашиб қоли- 
шади. Лутфий ёғаётган ёмғирга ишора қилиб, Амир Хисрав ўз 
ғазалларидан бирида шу хусусда нафис бир лавҳа чизганини 
эслатади: маҳбуба баҳор айёми бир томон борар экан, ёмғир 
туфайли ерга йиқилай дебдию, нозиклигидан ёмғир риштаси- 
ни ушлаб туриб олибди. Навоий тасвирдан ҳайратга тушиб, 
сарой аҳлига ҳам сўзлаб берибди. Аммо ҳаммани лол қолдир- 
ган бу лавҳага Ҳусайн Бойқаро эътироз билдирибди. Навоий 
бунинг боисини сўраганида, ҳукмдор «ул эътироз будурким, 
ул ёғин қатраси юқоридин қуйи иниб келадур, муқаррардур- 
ким, риштаға дағи ҳамул ҳолдур. Риштаиким, майли қуйи 
бўлғай, анинг мадади била йиқиладурғон ўзин асрамоғи ма- 
ҳолдур» деб жавоб берибди. Демак, Хисрав Деҳлавий тасвири- 
да қўлланган муболағада шеърий санъат билан ҳаёт ҳақиқати 
ўртасидаги мувофиқлик, мантиқий асос бузилган. Шундай 
экан, ҳар қайси ижодкор шеърий санъатлардан фойдаланишда 
ушбу қоидага изчил амал қилиши зарур ҳисобланган. Биноба- 
рин, мумтоз шеъриятдаги санъаткорлик муаммоларини ўрга- 
наётган тадқиқотчи ҳамиша бу жиҳатга эътибор бериши ло- 
зим.

Шеърий санъатларга қўйиладиган талабларнинг яна бири 
уларда ифодаланган тимсолларнинг уқувчилар оммасига тушунар- 
ли бўлишидир. Бу тимсолларни ўқувчи англаб етмаса, улар ўз 
моҳиятини йўқотиши муқаррар.

Масалан, ижодкор ўзи тасвирлаётган шахс, буюм, туйғу ва 
бошқаларни бирон нарсага қиёс қиладиган бўлса, ўша нарса 
ўқувчига таниш бўлиши, уни ўқиганда, кўз олдида ўзига таниш 
муайян бир тасвир-, қиёфа гавдаланиши шарт. Алишер На- 
воийнинг

Оразин ёпқоч кўзумдин сочилур ҳар лаҳза ёш,
Бўйлаким пайдо бўлур юлдуз ниҳон бўлғач қуёш

байтидаги санъатга диққат қилсак, унда маҳбуба рухсорини 
яширгандан сўнг ошиқ кўзидан ёшлар оқиши манзараси қуёш 
ботгач, юлдузларнинг пайдо бўлишига қиёс қилинган. Ушбу та- 
биий манзара ўқувчига яхши таниш бўлгани учун ҳам тасвир ўз 
мақсадига эришган.
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Талмеҳ санъати қўлланганда ҳам бу масалага алоҳида диққат 
қаратиш лозим бўлади. Чунки шоир ишора қиладиган афсона, 
тарихий воқеалар қаҳрамонлари, номлари кўрсатилаётган шахс- 
лар албатга кенг ўқувчи оммасига яхши таниш бўлиши зарур. 
Мунис Хоразмий

Бало кўҳсорининг фарҳоди м енм ен,
Жунун тасвирининг беҳзоди менмен

деб ёзар экан, байтда келтирилган Фарҳод ва Беҳзод исмлари 
ўқувчига яхши таниш бўлгани учун ҳам шоирнинг бадиий нияти 
рўёбга чиқади.

Шеърий санъатлар_ ўқувчиларнинг билим даражасига муво- 
фиқ бўлиши зарур. Ўқувчи ўз халқининг тарихи, маданияти, 
урф-одатлари, оғзаки ва ёзма адабиёти билан қанчалик яхши 
таниш бўлса, шеърий санъатлар моҳиятини ҳам шунчалик осон 
англаб етади ва шоир айтмоқчи бўлган фикрлар мағзини чақа 
олади. Масалан, Алишер Навоий қаламига мансуб бир ғазалнинг 
қуйидаги байтига назар ташлайлик:

Равзада кавсар қироғинда хаёл эттим Билол,
Юз аро лаб, лаб уза шабранг холингни кўруб.

Диққат қилсак, шоир маҳбуба юзини жаннат боғи — равзага, 
лабини жаннатдаги кавсар булоғига, холини эса Билолга қиёс- 
лаб, гўзал бир лавҳа яратганининг гувоҳи бўламиз. Равза, кавсар 
сўзлари маъноси кўпчиликка аён. Аммо нега шоир маҳбуба хо- 
лини Билолга қиёслаяпти ? Бунга қандай мантиқий асос бор? 
Яъни Билолнинг ўзи ким? Бу саволга жавоб топа олмаган ўқув- 
чи шоирнинг ғоявий ниятини ҳам, бадиий санъат нафосатини 
ҳам тушуниб етмаслиги аниқ. Маълумки, ҳазрати Билол Муҳам- 
мад расулуллоҳ саллоллоҳи алайҳи ва салламнинг энг содиқ са- 
ҳобаларидан бири бўлиб, ҳабашлардан эди. Ислом дини йўлида- 
ги фидокорона хизматлари туфайли у зотнинг жаннат висолига 
муяссар бўлишларини пайғамбаримиз бир неча бор таъкидлаган 
эдилар. Демак, ана шу ҳақиқатга асосланган шоир маҳбуба холи- 
ни ҳазрати Билолга ўхшатган эди.

Ушбу маълумотга эга бўлган ўқувчигина Алишер Навоий қўл- 
лаган санъат моҳиятини англаб етиши ҳамда унинг бадиий сало- 
ҳиятидан ҳайратланиши мумкин.

Яна бир талаб шеърий санъатларнинг нафосат қоидасига 
ҳам мувофиқлиги, ҳар қайси бадиий лавҳа, тимсолнинг ўқув- 
чида гўзал ҳис-туйғулар, тасаввурлар уйғотиши зарурлигидир. 
Мумтоз шеъриягимизнинг безавол обидаларини кўздан кечи- 
рар эканмиз, ижодкорлар қўллаган ҳар қайси шеърий санъат 
ҳаётий манзаралар воситасида ижобий хислатларни камол топ- 
тиришга ҳам хизмат қилганини кўрамиз. Айни вақтда ушбу 
санъатлар бадиий сўзнинг буюк қудратини ҳис этиш, тили-
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мизнинг беқиёс бойлиги ва гўзаллигини теранроқ англаб, ва- 
танпарварлик, элксеварлик туйғуларини тарбиялаш вазифасини 
қам бажарган.

Бир байтнинг ўзида бир неча хил шеърий санъатнинг қўлла- 
ниши ҳам шеъриятимизда кўп учрайди. Масалан, Огаҳийнинг

Юзинг авжи сабоҳатда маҳи анварға ўхшойдир,
Сўзинг хони малоҳатда тузу шаккарға ўхшойдир

байтини кўздан кечирсак, аввало, унда ташбиҳи мутлақ санъати 
қўлланганини кўрамиз: маҳбуба юзи маҳи анвар — нурли ойга, 
сўзи эса туз билан шакарга ўхшатилган. Авжи сабоҳат ва хони 
малоҳат иборалари истиора, маъно жиҳатидан яқин хон, туз, 
шакар сўзлари таносуб санъатини юзага чиқарган. Байт мисрала- 
ридаги юзунг — сўзинг, сабоҳат — малоҳат, анвар — шаккар 
сўзлари шоирнинг зулқавофиъ санъатига мурожаат қилгани, 
мисралардаги барча сўзларнинг ўлчов жиҳатидан тенглиги эса 
мувозана санъатини ҳосил қилгани ҳам кўзга ташланиб туради. 
Бундай мисолларни жуда кўп келтиришимиз мумкин.

Шеърий санъатларни моҳирона қўллаш, албатта, шоирнинг 
бадиий тафаккур салоҳияти, она тилининг чексиз гўзалликлари- 
дан фойдаланиш иқгидорига боғлиқцир.

Адабиётшунослигимизда шеърий санъатларни маънавий ва 
лафзий санъатларга ажратиш анъана бўлиб келган. Маънавий 
санъатлар асардаги ғояларни ёрқин ифодалаш, лирик ва эпик 
тимсолларни ҳаётийроқ гавдалантириш, уларнинг маънавий 
қиёфалари, ҳис-туйғуларини таъсирчанроқ акс этгиришга хиз- 
мат қилган бўлса, лафзий санъатлар асарнинг тил жиҳатдан 
жозибадорлигини, оҳангдорлигини таъминлашга ёрдам берган. 
Маънавий ва лафзий санъатлардан ҳар бирининг ўзига хос 
хусусиятлари, ўзига хос имконият кўлами мавжуд. Буни ҳар 
бир санъат моҳияти билан чуқурроқ танишганда яққол ҳис 
этиш мумкин.
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I б о б

МАЪНАВИЙ САНЪАТЛАР 

МУБОЛАҒА

Муболаға араб тилида «катталаштириш»; «кучайтириш» 
маъносини билдириб, адабий асарда тасвирланаётган бадиий 
тимсол ҳолати ёки ҳаракатини бўрттириб, кучайтириб ифодалаш 
санъати демакдир. Бу хил тасвирда бадиий тимсол хусусиятлари 
яққолроқ намоён бўлади, ўқувчи кўзи олдида ёрқинроқ гавдала- 
нади. Алишер Навоийнинг

Меҳр эмас, оҳим утидин кўкка етмиш бир шарар,
Айб эмастур гар десам: «Дам урсам афлок ўртанур*

байтида ошиқнинг севгилиси ҳажрида чеккан изтироблари ғоят- 
да кучайтириб тасвирланган: кўкдаги қуёш ошиқ ерда чеккан оҳ 
ўтининг бир учқуни эмиш. Бу хил бўртгирилган тасвир туфайли 
ошиқ қиёфаси, ички ҳолати, ички олами, қалбида мавж урган 
эҳтирослари таъсирчан, жозибали ифодаланган. Ўқувчи албатта 
бу хил тасвирнинг шартли эканини ҳис этади, унинг воситасида 
ёридан айрилган инсон кечинмаларининг энг юқори даражаси- 
ни ақлан англайди ҳамда ошиқ қалбининг изтироблари ҳақиқа- 
тан ҳам ниҳоят даражада кучли эканига ишонч ҳосил қилади.

Муболаға ўқувчининг тасаввур оламига асосланади, тимсол 
ҳолати ёки ҳаракати белгиси ана^шу тасаввур олами сиғдиргани- 
чалик бўрттирилиши мумкин. Ўқувчининг тасаввур доирасига 
сиғмаган муболаға ўз аҳамиятини йўқотади. Алишер Навоий қа- 
ламига мансуб:

Гул юзунг ҳажрида чиқса ўтлуғ оҳим гоҳлар,
Кўкта гулнорий булутлардек кезар ул оҳлар

байтини ўқиган ўқувчи тасаввурида аввало кўқда аста сузиб бо- 
раётган оқ булутлар пайдо бўлади, сўнг улар гулнори — қизғиш 
булутларга айланади. Ўкувчи ушбу қизғиш булутларнинг ошиқ 
оҳяари эканига диққат қилади ва бу тасвирнинг шартли эканини 
англаб етади. Шоир қўллаган муболаға лирик тимсол кечинма- 
ларининг кучайтирилган ифодаси эканига ишонч ҳосил қилади. 
Тасвирнинг янгилиги, гўзаллиги унинг дилига завқ бағишлайди, 
ўқувчи беихтиёр буюк шоирнинг бадиий кашфиёти олдида лол 
қолади, ҳайратланади, маҳоратига таҳсин айтади.

Огаҳийнинг

Оҳимдан учуб ҳавоға тоғлар 
Ер юзи саросар ўлди ҳомун 
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