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Amonova: THE IMAGE OF MANSOUR HALLAZH IN MASHRAB'S POETRY

ADABIYOTSHUNOSLIK
Топишмоқдаги ўра – оғиз, шўра – соқол, мўйлов, булоқ – бурун, чироқ – кўз, қалам –
қош, чангал – соч.
Баъзи бир топишмоқларда предметнинг ўзи йўқ, от сўз туркумига оид бўлиб эмас ёки
эга вазифасида келмайди, яъни айнан бир предмет иккинчи бир предметга қиёс
қилинмайди. Балки жумбоқланган нарса одамга хос ҳаракат сифатида тасвирланади.
Масалан, ―Кундузи роҳатда, кечаси меҳнатда” (127-б) топишмоғининг жавоби кўрпа.
Топишмоқда кўрпанинг кундузи йиғиштириб қўйилгандан кейин бир жойга тахланиб,
қимирламай туриши одамнинг роҳатда, ором олишига ва кечки пайт кўрпанинг
ишлатилиши одамнинг меҳнат қилиш пайтига кўчма маънода ифодаланган.
Топишмоқлар икки: савол ва жавоб қисмидан ташкил топганлиги боис метафорик
кўчимнинг маъноси топишмоқнинг жавоб қисмида англашилади. Топишмоқда жумбоқланган нарса-ҳодиса ё бутунлигича, ё қайсидир жиҳати билан албатта, иккинчи бир предметга
қиёсланган кўчимга эга бўлади.
Хулоса. Бир сўз билан айтганда, метафора топишмоқнинг образлилигини, бадиийлигини оширишга хизмат қилади. Шу билан биргаликда айтиш мумкинки, метафорик топишмоқларда жумбоқланган жавобни топиш анча мушкул. ―Топишмоқ – бу оддий метафорик
берилган савол эмас, биз уни айёрона тузилган савол, деб айтар эдик‖(9), дейилиши
бежиз эмас. Метафорик топишмоқларнинг ранг-баранглиги, улардаги кўчимнинг табиати
мураккаблиги боис бундай топишмоқлар жавобини топиш кишидан анча билим, тасаввур
олам кенглигини, турли нарсаларни поэтик идрок эта билиш, англаш, чуқур фикрлашни
талаб қилади.
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Maqolada Mansur Halloj va uning Mashrab she'riyatidagi diniy e'tiqodlari tasvirlangan.
Mashrab she'rlarida ilgari surilgan g'ayrat, matonat, tanlagan e'tiqodiga sadoqat, adolat va
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xavfsizlikka yuksak muhabbat kabi g'oyalar mamlakatimizda barkamol avlodni tarbiyalashning
buyuk maqsadiga xizmat qilishi mumkin.
В статье рассказывается о Мансуре Халлодже и его религиозных убеждениях в
поэзии Машраба. Идеи, выдвинутые в стихотворениях Машраба, такие как мужество,
настойчивость, преданность избранной вере и высокая любовь к справедливости и
безопасности, могут служить великой цели воспитания гармонично развитого
поколения в нашей стране.
The article describes Mansur Halloj and his religious beliefs in Mashrab’s poetry. The
ideas put forward in Mashrab's poems, such as courage, perseverance, devotion to one's
chosen faith, and a high love for justice and security, can serve the great goal of educating a
harmoniously developed generation in our country.
Kirish. Ma’lumki, tasavvuf XI asrdan beri Sharq shoirlarini oʻziga maftun etib kelgan. Shu
munosabat bilan tasavvuf she’riyati yuzaga keldi. Uning talaygina istilohlari bilan birga oʻziga xos
qahramonlari ham shakllandi. Jumladan, tasavvuf she’riyatining markaziy qahramonlaridan biri
Mansuri Hallojdir. U – oʻzining ―Anal-haq‖ (Men haqman) gʻoyasi bilan butun dunyoga tanilgan
siymo. Sharq mumtoz adabiyotida Hallojning bu gʻoyasidan ilhomlanmagan shoirni topish
dushvor. Tasavvuf olamida Halloj, Fariduddin Attor, Nasimiy va Boborahim Mashrablarning
hayot yoʻli gʻoyatda murakkab, ayni damda bir-birlari bilan bogʻliqligini koʻrish mumkin.
Boborahim Mashrab oʻzbek tasavvuf she’riyatining yirik vakillaridan biri boʻlib, mumtoz
ijodkorlarimiz orasida oʻzining joʻshqinligi, ilohiy ishqni haddi a’losiga yetkazib kuylaganligi bilan
ajralib turadi. Shoir ijodi tasavvuf gʻ oyalari bilan yoʻgʻrilgan.
Asosiy qism. Mashrab – ilohiy ishqning mast-u devonasi, majnun shoir. Uning ijodida oʻzi
e’tiqod qoʻygan shaxslar nomi bot-bot uchrab turadi. Shulardan biri Mansur Hallojdir. Mashrab
Halloj e’tiqodiga iymon keltirib, she’rlarida juda koʻp martalab uning nomini ixlos bilan tilga oladi.
Qolaversa, Halloj va Mashrab taqdirida oʻxshashlik mavjud. Ya’ni Halloj ―Anal-haq‖ gʻoyasi tufayli
dorga osilgan boʻlsa, Mashrab ham Balx hokimi Mahmud Qatagʻon tomonidan 1711 - yilda dorga
osiladi. Halloj qalbida porlagan ma’rifat va haqiqat Mashrab koʻnglini ham egallab oladi, unga
xayrixohligini she’larida oshkora, baralla bayon etadi. Hatto, oʻz umrining ham oxir-oqibatda
Mansur taqdiridek yakunlanishini oldindan bashorat etadi:
Mansuri Hallojdek ichib sharobi antahur,
Charx urub yigʻ lab tururman ushbu dam dor oldida [1, 12].
Shoir Halloj anglab yetgan haqiqat siriga oshno boʻlganligini, bu oshnolik esa uni ―dor
oldiga‖ yetaklashini ta’kidlamoqda. Mashrab ―Anal-haq‖ sirini hammaga ham oshkor etib
boʻlmasligini, uni faqat xos kishilargina anglashi, bu sirning mazmuniga, uning tub mohiyatiga
ulargina yetishishi mumkinligi quyidagi misralarida ifodalagan:
Anal-haq sirrini har bexabarga aytmagin zinhor,
Xudoning roziga mahram emasdur kimki tangdildur [1, 237].
Kim Yaratganning siriga, xohishiga sirdosh, hamdam boʻlmasa, unga Anal-haqning
ma’nosini tushuntirish foydasiz ekanligin uqtirgan.
Mansur Halloj ―Anal-haq‖ tufayli shariat peshvolarining ham, ba’zi tariqat ahlining ham
gʻazabiga uchragan. Din ahllari, ba’zi shayxlar Hallojning mazkur tushunchasini qabul qila
olmadilar. Mashrab esa Mansur Hallojni oʻziga ustoz deb biladi va ustozi ortidan ergashishni
sharaf deb biladi. Chunki u ―Anal-haq‖ (―Men haqman‖)ning mohiyatiga allaqachon yetgan edi.
Mashrabdagi insoniy yolgʻizlik ilohiy yolgʻizlikka evrilgan. Undan ―Yolgʻizlik nima?‖ - deb
soʻralganda u, ―Xudo!‖ - deb javob berganligini she’rlari orqali bilish mumkin. Mashrab Halloj
yoʻlini tanlar ekan, doimo u singari Haq yoʻlida boshini dor ostiga eltishga tayyor turadi, chunki bu
uning tanlagan e’tiqodi edi:
Hu desam anal-haq deb, olam borisi haq der,
Mansur kabi boshimni dor uzra tutay derman [1,125].
Mashrab gʻazallarida oshiqning ishq iztiroblari, uning Yor vasliga yetish yoʻlidagi
mashaqqatlari mahorat ila tasvir etiladi. Koʻngil dardini soʻrar boʻlsang oshiqlik dardini totgan,
ishq oʻtida kuygandan soʻra deydi shoir:
Koʻngul dardini bir koʻngli buzulgʻon yordin soʻrgʻil,
Bu ishq oʻtigʻa kuyganni dili afgordin soʻrgʻil.
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Shoir oʻz fikrlarini davom ettirib, mehribonidan ayrilgan kishini men kabi sahardan
kechgacha oh-u zor, dod- faryod chekadi, ishq olovida yonadi, deb oʻz fikrlarini davom ettiradi:
Banogoh mehribonidin judo boʻlgʻon kishi holin,
Sahar ohu figʻona aylab meningdek zordin soʻrgʻil.
Mashrab ishq yoʻlida shahid boʻlgan bechora oshiq ahvolini bilmoqchi boʻlsang, oʻshal
vaqtda dorga osilgan, qoʻl oyogʻi chopilib, olovda kuydirilgan Hallojdan soʻra deydi. Halloj yor
visoliga yetib, komillikka erishgan, ilohiyot bilan birlik hosil qilgan zot sifatida Mashrab uchun
jasorat sohibi edi. Chunki Mansur Halloj riyozat yoʻlida uchragan toʻsiqlarga dosh berib, oʻz
maqsadidan voz kechmagan, hayotning asl mohiyatini anglab yetgan edi. Ammo uning Anal-haq
gʻoyasining magʻzini anglay olmay, oʻz mavqeyi, huzur-halovatini oʻylagan shayxlar, din
peshvolari uni qatl etishga fatvo berdilar. Mashrab talmeh san’ati vositasi bilan baytda ayni
mohiyatni singdirgan:
Shahidi ishq boʻlgʻon oshiqi bechora ahvolin,
Oʻshal dam Mansuri maston osilgʻon dordin soʻrgʻil.
Soʻfiylar uchun tariqat zikru samo, vajdu hol, kasbu karomat edi. Mashrab singari buyuk
shoirlar uchun esa ma’shuqa jamoli va undan bahramandlik asosiy mohiyat edi. Gʻazal
maqta’sida shoir Halloj singari ishq yoʻlida achchiq yoshlar toʻkadi. Endi u ham hasrat oʻtida
yonadi.
Bu Mashrab qon yutub har dam toʻkar xunoban hasrat,
Ki xoʻblar ajrini mahshar kuni sattordin soʻrgʻil [1, 69].
Shoir yuqoridagi misralarda haq yoʻlida oʻz jonidan kechgan Mansur Halloj nomini tilga olar
ekan, uning bu haqiqatparast shoirga nisbatan ehtiromi yuksakligini anglash mumkinligidan
dalolat beradi. Garchi, Halloj va Mashrab orasini bir necha asrlar ajratib tursa-da, ularni bir
umumiy jihat, u ham boʻlsa ―Haq ishqi‖ga boʻlgan ehtirom birlashtirib turadi. Tasavvuf
tadqiqotchilarining e’tirof qilishlaricha, Mansur Halloj va Boyazid Bistomiyda vahdatul vujudga
yaqin fikr-qarashlar boʻlgan. Bu soʻfiylarning har ikkalasi ham nafsni toʻla yengib Allohdan
boshqa hech nimani tan olmaganlar. Va goho shu darajada ilgarilab ketganlarki, goho ularning
koʻziga Alloh ishqidan boʻlak hech narsa koʻrinmagan. Lekin ularning tajribalari zaminida,
insonning erk va istiqboli insonning oʻzligida, uning oʻzida samoviy istak va irfoniy ehtiyoj
uygʻonmaguncha, u hech qachon ilohiylashmaydi, degan buyuk bir ma’no yashiringandir [3, 13].
Mashrab ham Halloj chiqqan choʻqqiga chiqishni, uning ortidan yurib, u erishgan darajaga
yetishishni oʻz oldiga maqsad qilib qoʻyadi. Mashrabning bu maqsadi u bitgan misralarda jo
boʻlgan:
Vahdat mayini piri mug’on ilkidin ichtim,
Mansur kabi boshimi dorgʻa tuta qoldim [1, 84].
Yoki:
Mansuri Hallojdek ichib sharobi antaxur,
Sudratib dor ostiga olib borayin dermusan? [1, 132]
Endi uning oldida masjid-u butxona, Ka’ba-yu kaliso tuproq bilan teng, arzimas bir
jihatlardir. Endi u jannatu doʻzaxni ham tan olmaydi, chunki uning maqsadi eng ulugʻ va yuksak –
Yor visoli. Shunday ekan, Mashrab ikki dunyo naqdi, huru gʻilmon, arsh-u kursi ham oʻzimman,
deyishga haqli. Shoir Mansur kabi boshini dorga tutishga rozi. Ushbu gʻazalda shoir mayni ilohiy
ishq — ma’rifat, donish ishtiyoqining avji qiyomi, Yor jamoli mushohadasidan oshiq dilida paydo
boʻlgan kuchli zavq — ilhomning, behad xursandlik, sururning ramziy ifodachisi sifatida qoʻllagan. Xumor boʻlish, mayparastlik ham bu yerda shunga muvofiq. Bu buyuk nur chashmasidan
huzurlanish, visol bexudligi, hayot tabiat zeboligi hamda aql va tafakkur yetmaydigan, ammo
koʻngil bilan his etiladigan Mutlaq ruh moʻjizoti jilvasidan bahramandlik va shunga talpinish
sarxushligidir. Inson tabiatida ikki jihat — ruhiy va moddiy olam, ya’ni ruh va nafs orasida kurash
boradi. Agar moddiy asos boʻlmish jism talablari kuchaysa, u hirs va shahvat, hayvoniy nafs
domiga tushadi va borgan sari tubanlashadi. Bu xavfning oldini olish uchun kishi doimiy ravishda
taqvoga alohida ahamiyat qaratib ruhiy-ma’naviy ehtiyojlarini inobatga olib borishi lozim. Bu
ishda unga oʻzidan koʻra komilroq inson — pir rahnamolik qiladi. Pir-ustozlar hamma vaqt ezgulikni oʻylab, oʻziga ergashgan odamlarni qalb saxovati bilan tarbiyalaganlar, ularning irodasini
chiniqtirib, koʻngil chashmasining koʻzini ochib, olamni yangicha tushunishga, haq yoʻlini himoya
qilishga oʻrgatganlar. Pir yoki murid tanlash masalasiga tasavvuf ahli alohida ahamiyat
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qaratganlar. Mashrab ham Hallojga pir sifatida qaragan. Yuqorida keltirganimiz gʻazalda shoir
mayni piri mugʻon, ya’ni Mansur Halloj qoʻlidan chiqqanligini hamda u singari boshini dor ostiga
qoʻyganligini nazarda tutadi.
Halloj zamondoshlari orasida ham unga hamfikr boʻlgan zotlar bor edi. Shayx Attor, Shibliy,
Jurayriy singari maslakdoshlari u singari boda ichib, sarxush boʻlgan, ―Anal-haq‖ suhbatini qurib,
uning asl mohiyatini anglab yetgan edilar. Jumladan, Jaloliddin Rumiyning ham Mansur Halloj
tarafdori ekanligini, bu yoʻl mohiyatini u ham toʻla anglaganligini uning ―Anal-haq deyish kamtarinlik
belgisidir, Ollohdan boshqa borliq yoʻqdir. Men yoʻqman, barchasi udir. Bu soʻzlarda kamtarinlik
koʻproq emasmi‖? degan soʻzlaridan ham amin boʻlishimiz mumkin. Ammo bu ishq faqat
Hallojnigina dor ostiga eltdi:
Shayx Shibliy, shayx Attorul ―Anal-haq‖ suhbatinQurdi, ichdi bodani, Mansurni dordo qildi ishq [1, 222].
Halloj dorga osilgandan soʻng ham oʻsha dordan ―Anal-haq‖ degan sado ming martalab
takrorlanadi, togʻ-u toshlardan, dengizlardan ham bu ovoz eshitilib turar edi. Hallojni dorga
osishayotganda u mening jismimni egallashingiz, yengishingiz mumkin, ammo ruhimni hech
qachon yenga olmaysiz deydi. Uning soʻzlari haqiqat edi:
Ming Anal-haq keladur Mansur osilgʻon dordin,
Har zamon labbayka deb kelgʻay nido jabbordin [1, 141].
Mashrab Hallojdek qalbida kechayotgan dil tugʻyonlarini ochiq-oydin aytishdan sira
qoʻrqmagan. Bu holat uning gʻazallariga ham koʻchgan. Tanamdagi qonimni Mansur singari
tugatdim, jism, nafs zanjiridan ozod boʻ ldim, deydi oshiq:
Xuni gʻarq birla ado, qildim, base Mansurman,
Ohi sardim boʻldi savmim, ham figʻonim-toatim.
Shuningdek, roʻzada sovuq nafasim, qilgan toat-ibodatim menga dalda boʻldi, deya shoir
oʻzini Mansur Hallojga qiyoslaydi.
Mashrab endi ―Anal-Haq‖ goʻylar, ya’ni Hallojga oʻxshaganlar ruhi taskin topishini Yaratgandan soʻraganligini ham koʻrish mumkin:
―Anal-Haq‖ goʻylarni ruhiga daryoyi rahmat ber,
Bagʻishlar rahmatingni jon tasadduq qildi Mansuri [2, 23].
Yana:
Musoni mahv etib Turga, osib Mansurni doriga,
Shifo mandindur ranjurga, jahonni shodmoniman [2, 29].
Mashrab Hallojga qoʻshilib, uning izidan borganligini faxr bilan e’tirof etadi. Bu e’tirofini shoir
keyingi misralarda ham davom ettirib, Mansur Hallojning oʻlimiga u ―roʻyi siyahlar – yuzi qoralar,‖
sababchi boʻlganini afsus ila aytadi. Ularni yuzi qoralar deya oʻrinli ataydi. Chunki u ishq siridan
bexabar kimsalar hayotning asl mohiyatini tushunmadilar:
Ming shukr xudoyimgʻa Mansurgʻa qoʻshuldim men,
Ul roʻyi siyahlarkim Mansurni oʻldurgʻon [1, 148].
Shoir Mansur dorini Xalil doriga qiyoslaydi. Afsonalarga koʻra, Namrud Ibrohim Paygʻambarni
oʻtga kuydirmoqchi boʻlganida oʻt gulzorga aylanib qoladi. Mansur Halloj osilgan dor ham goʻyo
chamanzor, qalb musaffoligiga erishadigan, koʻngilga sokinlik bera oladigan joy. Shu sabab
Mashrab ham Xoja Ahrori Validek ishq mayidan totib, bu gulzor uzra sayr qilishni xohlaydi:
Dori Mansurni quremdi, man Xaliloso boray,
Xoja Ahrori Validek mast shaydoman bu vaqt [1, 242].
Mansur Halloj singari toʻgʻri yoʻlni tanlagan (irshodmand), qalbida Ilohga boʻlgan muhabbatini
umrining soʻngiga qadar saqlagan kimsalar bu ishq yoʻlida barcha qiyinchiliklarga, qarshiliklarga
bardosh bera oldilar. Bunday insonlar Olloh bilan birlikka erishdilar. Shu sababli ular oʻlimdan, dor
ostiвa turishdan choʻchimadilar. Mashrab oʻz qismati, umri tugab yetganda uning uchun qurilgan dor
ostiga borishni sharaf deb biladi. Demak, Halloj singari u ham umrining soʻngida hayoti qay tariqa
yakun topishini oldindan qalb koʻzi bilan koʻra bilgan, his qilgan. Taqdiri qanday yakun topishini bila
turib ham, Ishq yoʻlidan qaytmagan :
Necha Mansur oʻldi irshodmand muhabbat yoʻlida,
Menga ham dori qurulgʻ onda yetar bu qismatim [1, 99].
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Keyingi gʻazalda oshiq yor diydoriga ilhaq, uning ishqi oʻtida oʻrtanib yuradi. Oshiq yorga
murojaat qilib, ishq yoʻlida kuya-kuya kul boʻlayotganimni bilmaydi shekilli degan oʻyga boradi:
Oshiqi diydorman, ey yor, bilmassan magar,
Mansuri Hallojdek dorga osilgʻon oʻzginam [1, 72].
Aytish kerakki, Mashrabning mutlaq Ilohga ishqi Mansur Halloj singari xuddi shunday samimiy
va ehtirosli edi. Shoir ijodida hech bir soxtalik, pardali, kinoyali gaplarni uchratmaymiz. Ilohmahbubga yetishish ishtiyoqi, ishq gʻalayoni shoir vujudini ―adam qilib‖ (foniy etib), ma’rifat
daryosiga gʻarq etadi. U bunday yagonalik shavqi, ya’ni vahdat mayidan sarxush boʻlib, oʻzini arshi
a’loda his etadi:
Dori Mansuri Anal-haq joyidur,
Bosh berib yuz ming nido topsam kerak [1, 232].
Uning ilohiy muhabbat, ilohiy ishq va undan lazzatlanish yoʻllari Mansur Halloj bilan bir xil edi.
Darvoqe, Mansur Halloj hayoti, gʻoyalari sharq mumtoz adabiyoti vakillaridan hech birini befarq
qoldirmagan. Jumladan, Ahmad Yassaviy, Imodiddin Nasimiy, shuningdek, Boborahim Mashrab
nomini alohida qayd etish joiz.
Хulosa. Mashrab she’rlarida ilgari surilgan gʻoyalar – shijoat, matonat, tanlagan e’tiqodiga
sadoqat, adl-u amniyatga boʻlgan yuksak muhabbat kabi umumbashariy gʻoyalar yurtimizda
barkamol avlodni tarbiyalashdek ulugʻ maqsad yoʻlida beminnat xizmat qila oladi.
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