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‘‘Ўзбекистонда илмий тадқиқотлар: Даврий анжуманлар:’’ [Тошкент; 2022]

‘‘Ўзбекистонда илмий тадқиқотлар: Даврий анжуманлар:’’ мавзусидаги  
республика 43-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари 
тўплами, 31 август 2022 йил. - Тошкент: «Tadqiqot», 2022. - 9 б.

Ушбу Республика-илмий онлайн даврий анжуманлар Ўзбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясида  
кўзда тутилган вазифа - илмий изланиш ютуқларини амалиётга жорий этиш йўли 
билан фан соҳаларини ривожлантиришга бағишланган.

Ушбу Республика илмий анжуманлари таълим соҳасида меҳнат қилиб келаётган  
профессор - ўқитувчи ва талаба-ўқувчилар томонидан тайёрланган илмий тезислар  
киритилган бўлиб, унда таълим тизимида илғор замонавий ютуқлар, натижалар,  
муаммолар, ечимини кутаётган вазифалар ва илм-фан тараққиётининг истиқболдаги  
режалари таҳтил қилинган конференцияси.

Доцент Шакирова Шохида Юсуповна «Тараққиёт стратегияси» маркази муҳаррири
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МУСИҚА ВА ҲАЁТ

MUSIQA SAN’ATI, UNING HAYOTIMIZDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI 

Davletov Sardor, Xorazm viloyati
Bog`ot tumani 6-son maktab  musiqa fani o`qituvchisi

Telefon: +998992218707
Sobirov Davron, Xorazm viloyati

Bog`ot tumani 6-son maktab  musiqa fani o`qituvchisi
Telefon: +998999658097

Annotatsiya: Ushbu maqolada musiqa san’ati, uning hayotimizdagi o’rni, musiqaning inson 
hissiy kechinmalarini ifodalovchi san’at ekanligi, musiqa mazmuni va musiqa faoliyati haqida 
malumot berilgan.

Kalit so`zlar: musiqa, san’at, kechinma, ijod, ijro, tovush, ijro, cholg’u, tur, janr.

Musiqa - san’at turlaridan biridir. Rassomchilik, me’morchilik, teatr va boshqa san’at turlari 
bilan bir qatorda musiqa inson hayotida muhim o‘rin tutadi. Musiqa san’ati asarlari ma’naviy 
boyliklar hisoblanadi va kishilarga estetik zavq beradi, ularga ma’naviy ozuqa bo‘ladi va estetik 
didini tarbiyalaydi. Musiqa inson hayoti davomida unga doimo hamrohdir. Musiqa sadolari ostida 
qilingan mehnat unumli, musiqa bilan olingan dam maroqli bo‘ladi. Kishilarning bayramlari, 
to‘y-tomoshalari ham, fojiali motam marosimlari ham musiqa bilan o‘tadi. 

Musiqa - inson hissiy kechinmalari, fikrlari, tasavvur doirasini musiqiy tovush (ton, nagʻma) 
lar izchilligi yoki majmui vositasida aks ettiruvchi sanat turi. Uning mazmuni oʻzgaruvchan 
ruhiy holatlarni ifodalovchi muayyan musiqiy badiiy obrazlardan iborat. Musiqa insonning turli 
kayfiyatlari (mas, koʻtarinkilik, shodlik, zavqlanish, mushohadalik, gʻamginlik, xavf-qoʻrquv va 
boshqalar)ni oʻzida mujassamlashtiradi. Bundan tashqari, musiqa shaxsning irodaviy sifatlari 
(qatʼiyatlik, intiluvchanlik, oʻychanlik, vazminlik va boshqalar)ni, uning tabiati (mijozi)ni ham 
yorqin aks ettiradi. 

Musiqaning odam ongi va hissiyotiga taʼsir etishning ajoyib kuchi uning ruhiy jarayonlarga 
hamohang boʻlgan protsessual - muayyan jarayonli tabiati bilan bogʻliqdir. Musiqa asarlari 
mazmunida badiiy gʻoyalar umumlashgan holda berilib, musiqali obrazlarning oʻzaro 
munosabatlari (taqqoslanish, toʻqnashuv, rivojlanish kabi) jarayonida shakllanadi. Mazkur 
jarayonning xususiyatlariga koʻra musiqa mazmuni ham turli - epik, dramatik, lirik belgilarga 
ega boʻlishi mumkin. Bulardan insonning ichki dunyosi, ruhiy holatlarini ifodalashga moyil 
boʻlgan lirika musiqaning «botiniy» tabiatiga ancha yaqindir.

 Musiqaning mazmuni - shaxsiy, milliy va umumbashariy badiiy qiymatlarning birligidan iborat 
boʻlib, bunda maʼlum xalq, jamiyat va tarixiy davrga xos ruhiy tarovat, surʼat, ijtimoiy fikr va 
kechinmalar umumlashgan holda ifodalanadi. Musiqa shakllari har bir davrning maʼnaviy maʼrifiy 
talablariga javob bergan holda, ayni vaqtda inson faoliyatining koʻpgina jabhalari (muayyan 
jamoaviy tadbirlar, odamlarning oʻzaro etik va estetik taʼsir etish, muloqot qilish jarayonlari) 
bilan mushtarakdir. Musiqaning ayniqsa, insonning axloqiy va estetik didini shakllantirish, 
hissiy tuygʻularini rivojlantirish, ijodiy qobiliyatlarini ragʻbatlantirish vositasi sifatida roli juda 
muhimdir. Nutq, tovushli signal berish va boshqa tovushli-maʼnoli jarayonlar singari, musiqa ham 
muayyan maʼlumotlarni sadolar vositasida ifodalash imkoniyatiga ega. Jumladan, tovushlarning 
baland-pastligi, ingichka-yoʻgʻonligi, uzun qisqaligi, kuchliligi va boshqa vositalar yordamida 
odamning ichki holatini ifodalash imkoniyati jihatidan musiqa nutqqa (nutq intonatsiyalariga) 
oʻxshaydi. Ammo, sanʼat turi sifatida musiqa faqat ungagina xos boʻlgan xususiyatlar bilan 
nutqdan farq qiladi. Har bir alohida olingan musiqa tovushi birlamchi ifodaviy imkoniyatga 
ega boʻlsada musiqa tovushlarining baland-pastlik munosabatlari lad tuzilmalarida, muvaqqat 
nisbatlari esa - musiqiy ritm va metrda oʻz aksini topadi. Dunyoning aksariyat xalqlari musiqa 
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madaniyati, jumladan, oʻzbek musiqa folklori, anʼanaviy musiqa va bastakorlik ijodiyotida lad 
asosini turli koʻrinishdagi diatonika tashkil etadi. 

Turli xalqlar musiqa madaniyati va anʼanalarida musiqaning barqaror va beqaror unsurlarining 
oʻzaro munosabatlari ham oʻzgachadir. Masalan: anʼanaviylik mezoniga asoslangan ogʻzaki 
yoʻnalishdagi musiqa uslublarida muayyan badiiy mazmun, estetik qoidalar bilan birga musiqa 
asarlari shakliga badixagoʻylik xususiyatlari, nomusiqaviy (asarning ijro etish vaqti, joyi, sharoiti 
kabi) holatlar oʻz taʼsirini oʻtkazadi. 

Musiqa inson madaniyatida va jamoaviy hayotda oʻziga xos oʻringa egadir. U dam olish 
va koʻngil ochish paytlari, turli marosim, bayram, bazm va sayillar, diniy va rasmiy tadbirlar, 
ommaviy va harbiy yurishlar, sport mashqlari va mehnat jarayonida muayyan vazifalar bajaradi. 
Shuning uchun musiqa asarlari oʻz mazmuniga muvofiq holda bir nechta uslub, tur va janr 
guruhlariga ajratiladi. Alla, zikr, marsiya, sarbozcha, vals, marsh, messa kabi janrlar hayotdagi 
maishiy va boshqa sharoitlar bilan bogʻliq boʻladi. 

Insonning musiqa faoliyati asosan 3 bosqichda amalga oshiriladi: ijod, ijro va tinglash (uquv). 
Har bir bosqichda asarning mazmun va shakli o’zgacha ko’rinishga ega boʻladi. Ijod bosqichida 
badiiy gʻoya va shakl muallif ongida mushtarak holda tugʻiladi. Ijro jarayonida shakl va mazmun 
ijrochi tomonidan uning dunyoqarashi, estetik tasavvurlari, shaxsiy tajribaga mos ravishda 
o’zgartiriladi. Musiqa ixlosmandlari ham ijro etilayotgan asarni o’zlarining xususiy didi, hayotiy 
va badiiy tajribasiga asoslanib qabul qilishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yhati:
1. T.E.Solomonova. Oʻzbek musiqasi tarixi. Toshkent “Oʻqituvchi” 1891. 
2. B.Matyoqubov. Doston navolari. Toshkent 2009. 
3. www.talimfidoyilari.uz
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