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Oʻgʻiloy RAMAZONOVA Ferangiz ODILOVA 
Musiqa ta’limi kafedrasi oʻqituvchisi Vokal san’ati (an’anaviy xonandalik) 

yoʻnalishi 1-bosqich talabasi 

 

OʻN IKKI MAQOM TIZIMI VA UNING OʻZIGA XOS XUSUSIYATLARI 

 

Maqolada maqomlar xalq musiqasi qomusi ekanligi, maqom soʻzi kuylarning lad hamda tonallik 
tushunchalari bilan bogʻliqligi, maqomlarning nazariy masalalari qayta ishlab chiqilganligi, “Oʻn ikki 
maqom” tizimi va uning oʻziga xos xususiyatlari bayon etilgan. 

Kalit soʻzlar: maqom, Shashmaqom, “Oʻn ikki maqom”, shoʻba, ovoza, doira usuli, lad, xonanda, 
sozanda. 

В статье разъясняется, что макомы являются энциклопедией народной музыки, слово маком 
связано с понятиями мелодии и тона, переработаны теоретические вопросы макомов, система 
“Двенадцати макомов” и ее особенности. 

Ключевые слова: маком, Шашмаком, “Двенадцать макомов”, ветвь, голос, метод дойры, 
отрок, певец, музыкант. 

The article explains that maqoms are an encyclopedia of folk music, the word maqom is associated 
with the concepts of melody and tone, the theoretical questions of maqoms, the system of “Twelve maqoms” 
and its features are reworked. 

Key words: makom, Shashmakom, “Twelve makoms”, branch, voice, doira method, lad, singer, 
musician. 

 
Kirish. Maqomlar koʻpchilik Sharq xalqlari musiqa merosida mavjud. Ular shu xalqlar milliy 

musiqasining asosini tashkil etadi. Maqomlar nazariy va amaliy asoslarga ega boʻlib, mazkur xalqlar musiqa 
san’atining ustozona uslubidagi namunasidir. Maqomlar, xususan, oʻzbek va tojik xalqlarining ma’naviy 
mulki bolmish, Shashmaqom koʻp asrlar davomida bu sohada olib borilgan ijodiy izlanishlarning 
samarasidir. Ustoz sozanda va xonandalar maqomlarni keyingi avlodlarga koʻz qorachigʻidek asrab-avaylab, 
bizgacha yetkazgan. Maqom namunalari hozirgi kunda nafosat dunyosidagi eng zoʻr, beqiyos qiymatga ega 
boʻlgan musiqa san’atining boyliklari sifatida chinakkam xalq mulkiga aylandi.  

Asosiy qism. Maqomlar ma’lum tartibda yaratilgan turkumli musiqiy majmua boʻlib, oʻtmish 
bastakorlik ijodiyotining oʻziga xos sayqal berilgan turidir. Keng ma’noda esa maqomlar xalq musiqasi 
qomusidir. Chunki ularda, xususan, Shashmaqomda, Oʻzbek xalqi musiqasi xos ohanglar ritmik xususiyatlar, 
doira usullari, she’riyat xalq ashula yoʻllarining bogʻlanish qoidalariga asoslangan qator jabhalar oʻz 
ifodasini topgan, shu sababli, hozirda maqom masalalarini oʻrganishga, maqom ijrochiligidagi uslublarni 
aniqlash va oʻzlashtirish ishiga jiddiy ahamiyat bermoqda. 

Maqom nima? Maqom arabcha “joy”, ”oʻrin” musiqa istilohida esa cholgʻular hosil etiladigan joy, 
ya’ni parda ma’nosini bildiradi. Maqom muayyan pardadan boshlanadigan lad-tonallikni hamda ularga mos 
keladigan kuy va ashulalar majmuasini ifodalaydi. “Gʻiyosul-lugʻat” izohli qomusining muallifi Muhammad 
Gʻiyosuddin oʻtmish va zamondosh olimlarining mulohazalariga tayanib, maqom iborasini quyidagicha 
ta’riflagan: “Maqom-pardai surudro goʻyand”, ya’ni Maqom deb, kuy va ashulalar pardasiga aytiladi. Bu 
yerda kuy va ashulalar boshlanadigan parda hamda ular harakat etadigan lad tovush qatorlari hisobga 
olingan, albatta. 

Maqom soʻzi kuylarning lad hamda tonallik tushunchalari bilan bogʻliq ekan, ularning yuzaga kelish 
tarixi qadim zamonlarga, kasbiy musiqa paydo boʻlgan davrlarga borib taqaladi. Maqomlarning kuy-
ohanglari har bir xalqning oʻziga xos musiqa boyliklari zamirida, san’atchi sozanda, xonanda va bastakorlar 
tomonidan uzoq tarixiy-madaniy taraqqiyot jarayonida yuzaga kelgan. Lekin maqom atamasi Sharq xalqlari 
musiqasida taxminan IX asrlardan qoʻllana boshlagan. Chunki, VIII-X asrlarda yunon olimlari, ayniqsa 
Yevklid (Uklidis), Pifagor (Fisogʻurs), Aristotel (Arastu) kabi olimlarning musiqa nazariyasiga 
bagʻishlangan asarlari arab tiliga tarjima qilinib, ularga sharhlar yozila boshlandi. Maqomlarning nazariy 
masalalari qayta ishlab chiqildi. Ammo bundan “arab va boshqa Sharq xalqlarida IX asrgacha musiqa 
nazariyasi boʻlmagan” - degan xulosa chiqarish yaramaydi. Yaxyo bin Ali Yahyo Abu Mansur (vaf. 912-
y.)ning musiqaga doir asarida arab va boshqa musulmon Sharq xalqlarida yunon musiqa nazariyasi ta’sir 
koʻrsatmasdan ancha burun yerli xalqlarning oʻz musiqa nazariyasi mavjud boʻlgani haqida soʻz yuritiladi. 
Lekin, Beruniyning yozishicha, boshqa xalqlarda boʻlgani kabi, Markaziy Osiyo xalqlarining qadimiy yozma 
obidalari arab istilosi davrida bosqinchilar tomonidan yoqib, yoʻqotilib yuborilgan edi. Shu sababli bevosita 
musiqaga doir madaniy yodgorliklar ham bizgacha yetib kelmagan. 

NoutService
Пишущая машинка
maqom, Shashmaqom, “Oʻn ikki maqom”, shoʻba, ovoza, doira usuli, lad, xonanda,
sozanda
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XIX asming 70-yillariga kelib, Xorazm maqomlarini toʻla qogʻozga tushirish yoʻllarini kashf 
qilganliklari, bu qilingan ish tarixga Xorazm Tanbur chizigʻi nomi bilan kirganligi, Shashmaqom bizgacha 
udum sifatida yetib kelgan. Xiva xonlarining Qoʻngʻirot sulolasi davrida xonlarning musiqaga boʻlgan ijobiy 
munosabatlari, XIX asr boshlarida Niyozjonxoʻja Buxoroga borib, Shashmaqom ilmini oʻrganib, Xorazmda 
joriy qilishga harakat qilgan. Xorazm maqomlari bu davrlarda yuksalgani va yangi tartibda tizilgani, bu 
jarayon Muhammad Rahimxon Feruz davriga kelib oʻz choʻqqisiga koʻtarilganligi haqidagi ma’lumotlar 
mavjuddir. 

Muhokoma va natijalar. Musiqaga doir eski manbaalardan ma’lumki, maqomlarning tarixiy, nazariy 
va amaliy tomonlari bor. Ularning nazariy masalalari IX-XVII asrlarda yashab ijod etgan al-Kindiy, Farobiy, 
al-Xorazmiy, ibn Sino, al-Urmaviy, Sheroziy, Marogʻiy, Jomiy, Husayniy, Kavkabiy, Darvishali Changiy 
singari buyuk olimlarning risolalarida chuqur ilmiy asosda sharhlarb berilgan. Shuni qayd etish lozimki, 
musiqa nazariyasi hamma Sharq xalqlarida, ba’zi tafovutlarni hisobga olmaganda, deyarli bir xil mazmunda 
boʻlgan. Hatto maqomlar, shoʻbalar nomi ham oʻxshash edi. Lekin, ularning kuy-ohanglari oʻziga xos boʻlib, 
bir-biridan tubdan farq etgan. Oʻtmishdagi musiqiy-nazariy risolalarda “Oʻn ikki maqom” (“Duvozdah 
maqom”) tizimi va unga kirgan 24 shoʻba 6 ovoza haqida mulohaza yuritiladi. Hozirda ba’zi olimlar 
oʻrtasida munozaraga sabab boʻlib kelayotgan bir qaancha jumboqlar bor. Masalan: “Oʻn ikki maqom” 
Markaziy Osiyoda paydo boʻlganmi? Uning kuy va ashula yoʻllari bu yerda ijro etilganmi? “Oʻn ikki 
maqom”ning Shashmaqomga qamday aloqasi bor?, va h.k. 

Ma’lumki, Amir Temur davridan boshlab to XVIII asrgacha yaratilgan musiqiy risolalarda, adabiy, 
tarixiy va badiiy manbaalarda maqomlar ustida ish olib borgan sozanda, bastakorlar, ular yaratgan kuy va 
ashulalar nomlari keltiriladi, ularning qaysi maqomga tegishli ekani, doira usullari haqida fikr yuritiladi. 
Musiqa risolalarida keltirilgan “Oʻn ikki maqom”ning lad asosi olti maqomdagi shakliga deyarli mos keladi 
yoki ular juda yaqindir. 

XVI-XVII asrlarda yashab ijod etgan musiqa olimlaridan Najmiddin Kavkabiy va Darvishali Changiy 
risolalarida Buxoro xonligi davrida joriy etilgan “Oʻn ikki maqom” hamda ular asosida kuy va ashulalar 
bastalagan san’atkorlar haqida ma’lumotlar bor. Demak, bundan “Oʻn ikki maqom” Markaziy Osiyoda XVII 
asrda ham qoʻllanilgan, - degan xulosaga kelishi mumkin. Maqomlarning dastlabki namunalari Sharqda 
hozirgidek nota yozuvi boʻlmagani uchun bizgacha yetib kelmagan. Shuning uchun ularni endilikda 
Shashmaqom kuylari asosida tasavvur etishimiz mumkin. 

“Oʻn ikki maqom”ning Shashmaqomga munosabati masalasiga kelsak, ulardagi maqom va shoʻbalar 
nomi koʻpincha bir xil. Bu esa “Oʻn ikki maqom”dagi ayrim maqom va shoʻbalar olti maqomga 
birlashtirilib, yaxlit turkum holiga keltirilganidan darak beradi. Shashmaqom tarkibida avvalgi tizimdagi 
nomlar uchrashini hisobga olib, bu yerda “Oʻn ikki maqom” va ularning tuzilmalarini sanab oʻtamiz. “Oʻn 
ikki maqom” tizimini quyidagi maqomlar hamda ularning tarkibiy qismlari sanalmish shoʻba va ovozlar 
tashkil etadi: 

MAQOMLAR: 
1. Ushhshoq 5. Husayniy 9.Iroq 

2. Navo 6. Hijoz 10. Isfaxon 
3. Busalik 7. Rohaviy 11. Zirafkand 

4. Rost 8. Zangula 12. Buzurg 
Xulosa qilib aytganda, maqom namunalari hozirgi kunda nafosat dunyosidagi eng zoʻr, beqiyos 

qiymatga ega boʻlgan musiqa san’atining boyliklari sifatida chinakkam xalq mulkiga aylandi. Maqomlarning 
kuy-ohanglari har bir xalqning oʻziga xos musiqa boyliklari zamirida, san’atchi sozanda, xonanda va 
bastakorlar tomonidan uzoq tarixiy-madaniy taraqqiyot jarayonida yuzaga kelgan. 

Maqomlar ma’lum tartibda yaratilgan turkumli musiqiy majmua boʻlib, oʻtmish bastakorlik 
ijodiyotining oʻziga xos sayqal berilgan turidir. Bugungi kunda yosh avlod vakillari, talaba yoshlarimizga 
maqomlarimizning asl ijrosi va uning noyob namunalarini kelajak avlod vakillariga toʻlaligicha yetkazish va 
ular ongiga singdirish bizlarning muqaddas vazifamizdir. 
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