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Эронда синошуносликнинг
қисқача тарихи

Зуҳра Ҳошими Ардагони

Ибн Сино ҳаётлиги даврида мислсиз шуҳрат эгасига 
айланиб, унинг ақидалари ва фикрлари ошкора баён қилинарди. 
У баҳс ва илмий мунозаралардан чарчамас, унинг фикр-
мулоҳазалари ҳамма жойда тез фурсатда ёйилиши учун ҳам, 
илмий жамоалар ва гуруҳларда ўзининг фикрларини баён 
қиларди.

Синошунослар узоқ асрлар давомида унинг асарларини 
топиш, танишиш, таҳрир ва таржима қилиш мақсади билан 
чиқдилар, улар меҳнатининг ҳосили кўп сонли йилномалар, 
китоблар орқали кўзга ташланиб, бугунги кунда дунёнинг 
йирик кутубхоналарида рўйхатга олинган ва сақланмоқда. 
Масалан, ҳозирга қадар Ибн Синонинг “Қонун” китобига 30 
дан ортиқ шарҳ ёзилган, улардан энг қадимгиси “Али Ризвон 
шарҳи” (460 й. ваф этган) ҳамда Имом Фахр Рози шарҳидир1.

Тарихнинг илк синошуноси шубҳасиз “Абу Убайдулло 
ал-Воҳид Гузгонидир, у Ибн Синонинг таниқли шогирди, 
ҳамроҳидир, у ҳижрий 403 йиллар атрофида шайхнинг 
хизматига кирди ва устозининг ҳаёти поёнига етгунига қадар 
унинг хизматини адо этиб, устоднинг асарларини тўплади 
ҳамда Ибн Сино саргузаштларини Ибн Сино тилидан ва 
403 йилдан бошлаб ўзи кўрган, шоҳид бўлган ҳодисаларни 
таҳрир риштасига терди. Мазкур рисола “Рисола-и саргузашт” 
ёки “Сийра” ёхуд “Маноқиби шайх ур-раис” номлари билан 
машҳур бўлиб, асрлар давомида шарқ ва ғарбда Ибн Сино 
ҳақида таржима-и ҳол ёзган кишилар учун асос ва манба бўлиб 
хизмат қилди. Унинг асл нусхаси (манбаси) Эрон ва Эрондан 
ташқари бошқа мамлакатларда алоҳида ёки бошқа китобларга 
илова, қўшимча сифатида чоп этилди. Мазкур рисола ҳозирги 
кунга қадар бир неча маротаба форс тилига таржима қилинган. 
“Донишнома” китобининг математика қисми муқаддимасида 
қуйидагилар қайд қилинган: Хожа Бузургвор Абд ул-Воҳид 
1 Нафиси, Саъид, Пур Сино, 21 саҳифа
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Муҳаммад Журжоний шундай дейди: – Мен Хожа Раис – Аллоҳ 
унинг сирларини муқаддас қилсин, хизматида бўлган пайтимда, 
унинг асарларини жамъ қилиш ва қўлга киритишда хасислик 
қилардим, зеро Хожа Раиснинг шундай бир одати бўларди, 
яъни биров ундан бирор бир китобни тасниф қилишни (ёзиб 
беришни) сўраса, у ўша кишига унинг илтимосига биноан 
нарса ёзиб бериб, ўзига нусха олиб қолмасди”2.

Ибн Сино асарлари фехристида далил сифатида 
келтирилишича, “Рисола-и саргузашт”нинг матни шарқ-у 
ғарб кутубхоналарида мавжуд кўп сонли нусхалари бадалига 
қўйилган. Мазкур мустақил махсус нусхаларига Байҳақий 
“Татима савон ул-ҳикма”ни, Қифти “Тарих ул-ҳукамо”ни, 
Ибн Аби Асибиа “Айвон ул-нубо”ни, Шаҳрзўри “Нузҳат ул-
арвоҳ”ни, Ибн Халликон “Вафийат ул-айон”ни ва бошқа шу 
кабиларни илова қилдилар; Улар мазкур рисоладан тўлиқ ёки 
танланган ҳолда маълумот келтирганлар.

Хорижлик биринчи синошунос Жерар Нами3 “Қонуни Ибн 
Сино”ни XII аср охирида лотин тилига ўгирган. Шунингдек, 
Д.Гунд Йасолуи унинг шарҳларини “Нафс ус-само ва-л 
-олам ва табиият ва ма бада ат-Табиа” мақоласида, Аундейс 
Яҳудий унинг “Арғанун” таҳлилий рисоласини лотин тилига 
таржима қилди, шу тарзда мил. ав. XII асрнинг бошида унинг 
муҳим фалсафий асарлари Европада нашр этилиб, уларнинг 
барчаси милодий XV аср охирида Венециядаги “Бандақийо” 
нашриётида чоп этилди. Шундан сўнг унинг номи бутун 
Европада тарқалди.

Хорижлик синошунослардан бошқа бири Муҳаммад Козим 
“ат-Тарихи Ибн Сино” китоби номини келтирган бўлиб, унинг 
китоби Нажафда шамсий 1327 йили чоп этилган. Шунингдек, 
Бокуда милодий 1914 йил Ҳусайн Қосимов томонидан “Тарих-и 
Абу Али Сино” китоби чоп этилди.

“Мин Афлотун ила Ибн Сино” китоби доктор Жалил 
Салибон томонидан ёзилиб 1951 йили чоп этилган.

Эроннинг ҳозирги замон йирик синошунос олими улуғвор 

2 Жашнномайи Ибн Сино, 2 жилд, Теҳрон, “Анжумани осори миллий” 
нашриёти.1334, 354 саҳ. 
3 Бу Али ибн Сино. Рисола-и адхуйа; таҳрир ва муқаддима Ҳусайн Ҳадив 
Жамъники, 2 нашр, 1364 й., 17 саҳифа. 
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шахс жаноб-и оғо Саид Нафиси4 саналиб, умрининг қимматли 
йилларини кўп сонли илмий асарлар ёзишга, шу жумладан, 
синошуносликка ҳам бағишлади. Унинг синошуносликка доир 
муҳим ишлари қуйидагилардир:

“Пур Синонинг қимматли китоби” компилятив асари 1) 
шамсий 1333 йили Теҳронда “Дар роҳи дониш” нашриётида 
чоп этилди ва босилиб чиқди.

Бу асарда Ибн Сино тўғрисида ҳар томонлама тўлиқ, 2) 
ноёб маълумотлар ўз аксини топган. Китобда Ибн Синонинг 
қувғинда кечган барча илмий, ижтимоий-сиёсий ҳаёти 
кўтарилган, яъни Ибн Синонинг ҳол-аҳволи ҳақида, унинг 
жаҳондаги илмий фаолияти , муолажалари, у яшаган даврдаги 
сиёсий ва ижтимоий вазият, Ибн Синонинг юриш-туриши, 
характери, фикр-мулоҳазалари, сўзлари форсий шеърда кўпдан 
кўп зариф, нозик ибораларда баён қилинган, яъни одилона 
айтганда, синошуносларнинг маориф доираси илк бор у 
кишининг қалами билан бунёд этилди ва ўз олдига қўйган эзгу 
мақсадини ортиғи билан адо этди.

Байналминал қўмита раиси томонидан ҳозирги замон 3) 
эроншунослари учун туб бурилиш нуқтаси саналган Ибн 
Синонинг 1000 йиллигини нишонлаш тадбирлари шамсий 
1333 йилнинг ўрдубеҳишт ойида бир ҳафталик муддат ичида 
Теҳронда ўтказилди. Ибн Сино мингйиллигини нишонлаш 
байналминал қўмитаси Ибн Синога чуқур ҳурмат ва эҳтиром 
сифатида бениҳоя катта ишларни амалга оширди. Ибн Сино 
ҳаёти ва фаолияти ва асарлари намойишини амалга ошириш, 
бу ҳафтанинг барча инсонлар эсида қолиши учун нашрлар, 
маркалар, карталар, нутқлар, Эроннинг турли ҳудудлари ва 
жойларида шу ҳафта мобайнида бўлиб ўтган маросимлар 
ташкил этиш ишлари бажарилди, “Иттилоат”, “Кайҳон” каби 
Эроннинг муҳим рўзномаларида Ибн Синога бағишланган 
кўплаб мақолалар чоп этилди, дунёнингТуркия, Афғонистон, 
Италия, Франция, Миср, Ироқ, Канада, Англия сингари турли 
мамлакатларида шунга ўхшаш йиғинлар, семинарлар ўтказилди. 
Ибн Сино суратларини чоп этиш, маркалар чиқариш, Ҳамадон 
шаҳрида Ибн Сино номи билан аталувчи кутубхона таъсис 
4 Бу Сино, 334 саҳ.
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этиш ишлари, унинг ҳайкалини ясаб ўрнатиш,, унинг китоб ва 
рисолаларини нашр этиш миллий анжуманнинг ўша йилдаги 
ишлари жумласидан саналади.

“Жашнномайи Ибн Сино” нинг француз тилидаги 4) 
таржимаси Ибн Сино ҳақидаги кўп сонли илмий-тадқиқий 
мақолаларни ўз ичига олган5.

Доктор Забиуллоҳ Сафо ҳозирги замон Эрон тарихида 
синошунослик соҳасига таъсирли қадам қўйган. У 1333 
йилнинг ўрдубеҳишт ойининг бошидан 10 кунига қадар 
Теҳронда, Ҳамадонда ўтказилган, барча расмий нутқлар 
билан, конгрессда иштирок этган аҳли дониш кишиларининг 
фаолиятлари шарҳини илова билан бирга, 3 жилдда нашр этди, 
яъни бутун дунё илм донишмандларининг Ибн Сино фаолияти, 
асарлари, фикр-мулоҳазалари, ақидалари, аҳамияти ва яшаган 
даври ҳақидаги нутқ сўзлари ва бу донишманд ҳақида машҳур 
бўлган маълумотлар билан тўлдирилган манба ва муҳим 
тадқиқотларни босиб чиқарди. Эронлик бошқа синошунос 
олимлардан доктор Муҳаммад Мўин, доктор Эҳсон Ёр Шотир, 
Муҳаммад Маҳди Фулодунд, доктор Йаҳйо Қариб, Ҳусайн 
Хадив Жам, доктор Саййид Содиқ Гўҳарин, жаноб доктор 
Ғулом Ҳусайн Сиддиқи, доктор Мусо Амид, доктор Муҳаммад 
Нажмободи, Саййид Муҳаммад Мишкот, доктор Ғулом Ҳусайн 
Иброҳим Динони ва бошқа кўплаб форсийзабон синошунос 
Ибн Синонинг мавжуд асарларини шарҳ ва таҳрир қилиб 
чиқдилар ва Ибн Сино борасидаги ишлар хусусида тадқиқот ва 
изланишларни амалга ошириб, унинг асарларини фойдаланишга 
яроқлик ҳолга келтирдилар. Талабалар тадқиқотлари 
5 Саид Нафиси 1345-1374 йй Эрон ёзувчиси ва тадқиқотчиси. Ўрта мактаб 
таҳсилидан сўнг таҳсилни давом эттириш мақсадида Европага борди ва уни 
якунлагандан сўнг Эронга қайтиб, бошида Теҳрон ўрта мактабларида француз 
тилидан дарс беришга ихтиёр этди, ундан сўнг қишлоқ хўжалиги ва тижорат 
вазирлигада, оммага дахлдор қонунлар билан иш юритди. Теҳрон универси-
тети таъсис этилгандан сўнг бу университетга ўтиб форс тили ва адабиёти 
предметидан дарс бериш билан машғул бўлди. Унинг муҳимроқ асарлари-
дан “Таснифи оташҳойи нуҳуфта” (Яширин оловлар таснифи), “Охарин ёд-
гори Нодиршоҳ” (Нодиршоҳнинг сўнгги эсдалиги), “Моҳ-и Нахшаб” (На-
хшабнинг тўлин ойи), “Илиада”, “ Одиссея” таржималар, “Тарих-и Байҳақи” 
асари таҳрири, “Девони Анвари”, Бобо Афзал Кошони рубоиёт саналади. У 
Эрон адабиётини тадқиқотини амалга ошириш негизида қуйидаги асарларни 
ҳисобланади: Рўдакийнинг фаолияти ва унинг шеърлари, 3 жилддан иборат, 
Эронда ва форс тилида назм ва наср тарихи, 2 жилд, унинг муҳим ишларидан 
эса Французча-форсча луғат, 2 жилддан иборат. 
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масаласига келсак, ҳозирга қадар 45 олий мутахассислик ва 
докторлик дипломи Эрон давлат университетларида Ибн Сино 
борасида оширилган бўлиб, улардан 9 таси докторлик диплом 
иши, қолганлари эса синошунослик соҳасига бағишланган 
талабаларнинг саъй-ҳаракатлари маҳсули бўлган мутахассислик 
диплом ишларидир. Аввалги диплом ишлари орасидан жаноб 
Саййид Иноятуллоҳ Саломийга тегишли “Бу Али ва ўтмиш 
Эрон табибларининг қарашлари” диплом иши бўлиб, у устод 
Темур Таваккал раҳбарлигида бажарилган иши 1331 йил (1953) 
санаси билан қайд этилган.

Аммо синошунослик соҳасидаги янада қизиқарлироқ ва 
ихтисослашган диплом иши жаноб доктор Акбар Ризвонийга 
тегишли бўлиб, у устод Темур Таваккал раҳбарлиги остида 
“Абу Али Ибн Сино, унинг фикрлари, ақидалари, унинг 
асарлари, методларига назар ва унинг истилоҳлари” диплом 
ишини ёзган. Эронда синошунослик соҳасидаги фаолроқ 
университет Педагогика Университети бўлиб, 13 дан ошиқ 
диплом ишлари мазкур университетда талабалар томонидан 
бажарилган ҳамда улар Ибн Сино билан боғлиқ турли мавзулар 
хусусидадир6.

Гарчи бу фаолият ва саъй-ҳаракатлар синошунослик 
соҳасида муҳимроқ ва қимматли деб қабул қилинса-да, аммо 
Ибн Синонинг илмий, бой тафаккури ва кўламига эътибор 
қаратилса, улар оддий ва жуда ҳам оз саналади. Эроннинг 
турли нашриётларида 1371 йилдан бошлаб 1381 йилга қадар 
Фирдавсий ва “Шоҳнома” ҳақида 747 мақола чоп этилган, 
ваҳолонки Ибн Сино борасида ҳозирги кунга қадар ва шу давр 
мобайнида нашр этилган мақолалар салкам 20 тани ташкил 
этади.

Эронда синошунослик негизида мавжуд бўшлиқ эътиборга 
муҳтож бўлиб, аниқ тарзда бой илмий-тадқиқот изланишлари 
сингари оғир ишларни амалга оширса, шубҳасиз, ислом 
дунёсида бу улуғ донишманднинг нурли ҳаётий қарашлари, 
билим чироғи ёғду таратаверади. Шу мақсадда таҳқиқ 
қилиш учун мамлакатимиз синошунослари Ибн Синонинг 
эътиборга лойиқ ишончли матнлари ва асарларини олимлар 
6 Миллий асарлар анжумани нашри, 1331 йили босмадан чиққан.
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чуқур билимларга таянган ҳолда олимона нигоҳ билан 
Эрон ва хориж (эроний бўлмаган) дўстларимиз маданияти 
ихтиёрига топширсалар ижобий иш бўларди. Бизнинг 
талабаларимиз янгича қарашлар билан Ибн Синонинг 
қарашлари ва мафкурасига янгича кўз билан қарашлари лозим, 
бу ҳамма нарсага қодир истеъдодли шахснинг чексиз фикри, 
идрокидан баҳраманд бўлсалар ҳамда сон-саноқсиз саъй-
ҳаракатларни талаб қилувчи жиддий, таъсирли илмий ишларни 
амалга ошириб дунё оммасини илмий муваффақиятлари ва 
тажрибаларидан огоҳ этсинлар, бизнинг барча халқимиз 
ўзларининг шон-шуҳратлари ва қаҳрамонликларини эҳтиром 
қиладилар, то ки ҳар доим чарчоқ чеҳралар доноларнинг 
нопазир ва беназир ҳиммати билан зулмат ичидаги жаҳон илми 
ва маданияти юксак чўққиси нурга тўлади, машҳур, таниқли 
асарлари, зиёлилари, ақл-идрокли кишилар, донишмандлар 
ифтихорлик далили, миллий шукуҳ ва ғурур байроғи бўлади. 
Ҳақиқатан ҳам ушбу орзунинг ҳақиқийлиги, синошунослик 
илми ва доноликни севувчилар орасида синошуносликнинг 
илмий-маданий жараён даражасидаги доимий давомийлиги, 
ҳақиқат ва тўғрилик кашф қилишга умидбахшлик бу фаҳм-
фаросатли кишининг саргузашти ва ҳикоя қилувчининг улуғ 
инсон ҳақиқатига ишончи бўлиб, тадқиқотлар, изланишлар 
орасида ва ҳозирги давр ва келажак авлод изланишлари, узоқ 
ўтмишда унинг турли илмий муваффақиятларида намоён 
бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар ва манбалар
Ислом улуғлари маориф доираси, ҳошиясида Ибн Синонинг 

калимаси.
Нафиси, Саид, Пур Сино, Теҳрон, “Роҳи дониш”, 1. 

биринчи нашр.
Сафо, Забихуллоҳ, Эрон адабиёти тарихи, Теҳрон, 2. 

“Қафнус”, 14 нашр, 1374.
Сафо, Забихуллоҳ, Ибн Сино жашнномаси, “Анжумани 3. 

осори миллий” нашриёти Теҳрон, “Қафнус”, 14 нашр, 1334.
Ибн Сино “Ҳудуд ё тарифот”, Муҳаммад Маҳди 4. 

Фўлодунд таржимаси, Теҳрон, биринчи нашр.
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Абу Али Сино “Рисола-и азхийа” таржимони номаълум, 5. 
таҳрир ва муқаддима Ҳусайн Хадив Жамники, иккинчи нашр, 
“Муассасаи иттилоат”, 1364.

Луғатнома-и Деҳхудо. (Деҳхудо луғатномаси)6. 
Ибн Синонинг беш форсий ва арабий рисоласи, доктор 7. 

Эҳсонйор Шотир таҳрири, “Анжумани осори миллий”, Теҳрон, 
1332.

Ҳуройи, Мўжтабо, “Ўн кун нафсга эътимод”, “Даклама 8. 
гирон ” нашриёти, Теҳрон, 22 нашр, 1382.

Тоҳири, Муҳаммад, “Форс тили ва адабиёти” докторлик 9. 
диплом иши, Педагогика университети, Теҳрон, 1380.

Форсий маориф доираси, чўнтак китоблари акционерлик 10. 
ширкати, Амир Кабир нашриёти билан боғлиқ, 1374.
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ибн сино ҳаёти ва асарлари:
“тиб қонунлари” ҳақида

доктор Заҳро Ҳайдарий, доктор Ҳамидризо Маҳмудзода Соқиб, 
доктор Саййид Муҳаммад Ҳусайн Нурий Мугаҳий

аннотация: Шайх ур-раис – Устозлар устози ёки Улуғ 
устоз, Табиблар сардори каби номлар билан машҳур бўлган 
Абу Али Ҳусайн ибн Абдо – Ибн Сино Арастудан кейин 
Муаллими соний, яъни иккинчи муаллим лақабини олган. 
Гарчи ҳозирдаги кўпгина инглиз тилидаги манбаларда унинг 
номи Ибн Сино шаклида тўғри ёзилса-да, ғарбда у Авиценна 
номи билан машҳурдир. У милодий 980 йилнинг августида, 
ҳиж.қам. 370 йил сафар ойида Бухоро яқинидаги Афшона 
қишлоғида туғилган ва ҳиж. қам. 328, мил. 1036–1037 
йилларда, 58 ёшида Ҳамадонда вафот этган. Маълумотларга 
кўра, Ибн Сино асарларининг умумий сони 450 тани ташкил 
этиб, шулардан бизгача 240 тачаси етиб келган бўлиб, улардан: 
150 таси фалсафага, 40 таси тиббиётга оид китоблардир. 
Алломанинг психология, геометрия, математика, астрономия ва 
мантиқ каби фанларга оид бошқа йўналишдаги асарлари ҳам 
мавжуд. Унинг кўпгина асарлари араб тилида ёзилган. Лекин 
фалсафа йўналишидаги “Донишномаи аълойи” номли катта 
бир китоби ва “Набз” (“Қон томири”) ҳақидаги мухтасар бир 
рисоласа форс тилида битилган. Шак-шубҳасиз, алломанинг 
аҳамиятга молик, диққатга сазовор асари бу “Қонун фит-
тиб”, “Тиб ҳақидаги қонун”) асари бўлиб, 12 асрдаёқ лотин 
тилига ва 15 асрда иброний тилга таржима қилинган. “Қонун” 
китоби ҳиж. 1003, мил. 1593 йили Рум (Туркия)да араб тилида 
чоп этилган. Бизнингча бу китоб алломанинг араб тилида 
чоп этилган иккинчи китобидир. Ушбу китоб ўзида кўплаб 
маълумотларни қамраб олганлиги, тўғри ва мантиқий шарҳи, 
шунингдек, унинг муаллифининг тиббиётдан бошқа соҳаларда 
ҳам қўлга киритган ютуқлари сабабли, ислом олами тиббий 
асарлари орасида ягона ва олий мақомга эга мумтоз (қадрли) 
ўринларни эгаллайди. Ҳозиргача қадимий юнон тиббиёт илми 
издошлари уни беморларни даволаш фанига алоқадор барча 
амалий ташхисларнинг охирги манбаи сифатида билишади.
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