Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Умар ибн ал-Ҳусайн (Фахриддин Розий)
(1148-1210 йил)
Файласуф, мантиқшунос, ислом динини мукаммал ўрганган олим,
тилшунос ва табиб
Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Умар ибн ал-Ҳусайн тахаллуси билан
машҳур бўлган Фахриддин Розий 1148 йилда Рум шаҳрида туғилган.
Ўзининг моддий аҳволи бир мунча яхши бўлмагани учун бутун умр илм
излаш билан турли шаҳарларда Марказий Осиё ва эронда, у ерда у олимлар,
шоирлар, файласуфлар, давлат арбоблари билан танишади. Ҳаётининг энг
муҳим паллаларида Марказий Осиёнинг йирик марказлари ҳисобланган —
Бухоро, Самарқанд, Хоразмда ўтказади. Бухорода у фалсафий фанларни
чуқур ўрганади ва илмий муҳокамаларда иштирок этади, Хоразмшоҳ
саройида уч йил хизмат қилади. Ва шу ерларда кўплаб шогирдлар
чиқарганлар. У киши отда юрсалар атрофларида уч юзга яқин шогирдлари
юрарди. Султон Хоразм Шоҳ Шайхул-Ислом лақаби билан машхур бўлган бу
зотнинг мажлисларига қатнашишликка жуда харис бўлганлар. Хоразм ва
Хиротда у киши ижод қилиши ва дарс бериши учун масжид ва мадрасалар
қурдирганлар. Умрларини охирида Фахриддин Ар-Розий ҳазратлари ўз аҳли
ва фарзандлари билан Афғонистоннинг Хирот шаҳрида яшашга аҳд
қилдилар.
У ўз даврининг ҳар соҳасидаги етук олими эди. Умрининг сўнгги
йилларида Ҳиротда яшайди ва 1210 йили шу шаҳарда вафот этади.
Фахриддин Розий 146 та илмий иши бўлиб, у Ислом фалсафасининг
турли муаммоларига бағишланган. Улар орасига:
“Илм мажолиси” (Жами ал-улум”)
“Ар-Рисола ал-камолия фи ал-ҳақойиқ ал-илоҳия” (“Илоҳиёт ва метафизика
илмий асари”).
“Шарҳ ал-ишорат ва ат-танбеҳот” (“Ибн Сино китобига шарҳ “Кўрсатма ва
панд-насиҳат”) – Шу икки илмий ишда фалсафага оид саволлар олимлар
ҳаёти тўғрисида.
“Таҳсил ал-хақ” (“Ҳақиқатни англаш ҳақида илмий асар”)
“Ниҳоят ал-уқул” (“Тафаккурни тақсимлаш”)
“Рисала фи ан-нафс” (“Руҳ ҳақида асар”) – шу уч илмий ишда олим мантиқ ва
онг назариясини билишни очиб берган.
Фахриддин Ар-Розий ҳазратлари ўзининг 64 йиллик умрлари давомида
нафақат калом илмига оид, балки Юнон фалсафасини ўрганишликка доир
ҳам китоблар ёзганлар. Фахриддин Ар-Розий ҳазратлари турли илмларни
ўрганганлар ва улар тўғрисида китоблар ёзганлар. Масалан: физика, риёзиёт,
ҳандаса, тиббиёт ва бошқа фанларга доир китоблар ҳам ёзганлар. Физика

фанига доир китобларидан “Алмабохисул Шарқия”. Риёзиётга доир
китобларидан “Масодиротул-Иқлидис”. Ҳандаса илмига доир “Рисолати фи
илми Ҳайъати”. Тиббиёт фанига доир “Масоилу фи тибби” ва “Тиббул
Акбар” китоблари шулар жумласидандур.
Кўп китобларга шархлар ҳам ёзганлар. У кишининг ёзган энг машҳур
шарҳлардан бири “Шарҳул-ишорот ват-Танбиҳот лил олими Ибн Сино”
китобидур. Муаллифни энг аҳамиятли китобларидан бири “Тафсирул Кабир”
китобидур. Бу китобни “Мафатиҳул-Ғойб” деб атаганлар. Бу китобда бошқа
тафсирларда учрамайдиган манбалар бор.
Фалсафа нуқтаи назаридан олиб қаралганда Фахриддин Розийнинг
асарлари олимлар томонидан ўрганиб чиқилиб, араб, рус, ўзбек, форс ва
тожик тилларига таржима қилинган.

