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  حزین الهیجی فارسی های علمی رساله

  ١مرضیه کاظم

ص به حزین، شاعر، مورخ و عالم مشــهور قــرن دوازدهــم  محمد علی بن ابی
ّ
طالب الهیجی متخل

. نسب حزین بــا شــانزده واســطه بــه شــیخ در اصفهان به دنیا آمد ١١٠٣ربیع اآلخر  ٢٧هجری در 
). حزین را کــه ۱۸، ۵، ص ۱۸۳۱ رسد (حزین الهیجی،ابراهیم زاهد گیالنی، عارف قرن هفتم می

نزد شانزده تن از استادان همعصــرش شــاگردی کــرده بــود، از علمــای بــزرگ و جــامع انــواع علــوم 
سالگی در بنارس هند درگذشت و همانجــا بــه  ۷۷ر سن د۱۱۸۰جمادی االولی  ۱۱دانند. او در  می

، مقدمۀ ایرانی). ۲۱-۲۰، ص رسائل حزین الهیجی؛ ۴۱۵-۴۱۴خاک سپرده شد (شوشتری، ص 
آرامگاه او در گورستانی متروک در جادۀ فاطمان شهر 
بنــارس قــرار دارد و در نزدیکــی آن مســجد و ســالن 

-۱۲۸اند (بــاقری، ص  ســخنرانی بــه نــام او ســاخته
بنا بر فهرست مجموعــه آثــار حــزین کــه بــه ۱۲۹  .(

ش در تهران چاپ ۱۳۷۴کوشش معصومه سالک در 
اثر منظوم و منثور او بــه زبــان  ۲۶۶شده، از مجموع 

های فلسفه، علــوم طبیعــی،  فارسی و عربی در حوزه
اثر باقی مانده است  ۶۸کالم، احوال رجال و تاریخ، 

ــالک،  ــۀ ۱۰۴-۳۷، ۹ش، ص۱۳۷۴(س ). زندگینام
تــذکرة االحــوال یا  تاریخ حزینخودنوشت او با نام 

سال زندگی اوست  ۵۰که شرحی اجمالی بر حزین 
اش بارها بــه چــاپ رســیده میت تاریخیبه سبب اه

اســت. قــدیمترین چــاپ آن کــه همــراه بــا ترجمــۀ 
م و در ۱۸۳۱انگلیسی است به کوشش بلفور در لندن 

  kazemim30@gmail.com، عضو گروه تاریخ علم بنیاد دائرةالمعارف اسالمی .١

در بنارسآرامگاه حزین الهیجی 
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ش در اصفهان انجــام شــده اســت ۱۳۳۲ایران در 
امانتـــداری و ۴۱-۳۹ش، ص ۱۳۷۴(ســـالک،   .(

دقت حزین در ضبط حوادث تاریخی ایران اواخــر 
لۀ افغانها، اشغال ایــران دورۀ صفویه همزمان با حم

از سوی ترکان عثمانی، سقوط اصفهان و ســلطنت 
نادر شاه، آن را به گرانبهاترین منبع تــاریخی ایــران 
سدۀ دوازدهم هجری تبــدیل کــرده اســت (حــزین 

ش، پیشگفتار مصــحح؛ آرونــوا و ۱۳۳۲الهیجی، 
). شرح سفرها و ضبط اسامی و ۴-۱اشرافیان، ص 

ــمند ــیاری از دانش ــوال بس ــام اح ــان و حک ان، ادیب
همعصر حزین از دیگر ویژگیهــای مهــم زندگینامــۀ 
اوست (حزین الهیجی، همانجا؛ شفیعی کدکنی، 

ش بــه کوشــش ذبــیح ۱۳۷۴). دیوان او در ۷۲ص 
اللــه صــاحبکار و مهمتــرین اثــر منظــوم او بــا نــام 

صومه در شرح احوال یکصد تن از دانشمندان و شاعران معاصرش به کوشش مع تذکرةالمعاصرین
ای از دوازده رســالۀ حــزین در ش در تهــران بــه چــاپ رســیده اســت. مجموعــه۱۳۷۵ســالک در 

ش در تهران از سوی نشر ۱۳۷۷های گوناگون نیز به کوشش علی اوجبی و چند تن دیگر در  موضوع
میراث مکتوب چاپ شده است که در این مقاله چهار مــورد از آنهــا کــه بــه زبــان فارســی و دارای 

پیش از آنها اثر دیگری از حزین الهیجی با عنوان ی است معرفی میمحتوای علم در مبادی «شود. 
متفکر بــزرگ  شود. فهرستی از دیگر آثار علمی این بررسی می »شناسیمقدماتی علم نجوم یا ستاره

  در پایان آمده است.

ماتی علم نجوم یا ستاره
ّ

  شناسی در مبادی مقد
در کتابخانۀ مؤسسۀ آسیایی بنگــال (کلکتــه) موجــود  ۱۷۷۸رۀ ای خطی به شمااز این رساله نسخه
 به خط مؤلف است و به دست پروانه عروج۸۸، ش۶۸است (سالک، ص 

ً
نیا و محمد ) که احتماال
یسی شده و در سال  دو  -آورد گیــلرهش در شمارۀ یکم ســال نخســت ۱۳۸۲باقری تصحیح و بازنو

  ).۲۷۵-۲۶۷است (ص  در رشت چاپ شده -فصلنامۀ پژوهشی علوم انسانی
و به هنگام بیماری نگاشته است (همان، ص  ۱۱۷۹ی سال احزین این رساله را در جمادی االخر

ای کوتاه دربارۀ گردش سال و ماه و مبنای آنها، مفهوم رؤیــت ). او در این رساله پس از مقدمه۲۷۵
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تبیین سال شمسی و قمری و هالل، اجتماع و انواع آن را توضیح داده است. او رساله را با توضیح و 
تفاوت آنها، ماههای شمسی و قمری و انواع و تفاوت آنها و معیارهای تعریف شبانه روز ادامــه داده 

گانۀ دایرة البــروج و مفــاهیم مقارنــه، ) و به تفصیل تقسیمات دوازده۲۶۹-۲۶۷است (همان، ص 
را شرح داده اســت (همــان، اجتماع، احتراق، تسدیس، تربیع، تثلیث و سعد یا نحس بودن هریک 

). استقبال، تناظر و انواع آن از دیگر مفاهیم این رساله است که حزین با ذکر مثال ۲۷۰-۲۶۹ص 
). او در ادامــه نقــاط تقــاطع مــدار مــاه بــا ۲۷۱-۲۷۰به توضیح آنها پرداختــه اســت (همــان، ص 

ه آفتــاب را توضــیح داده دایرةالبروج، عقدتین و جوزهرین و موقعیت ماه نسبت به آن و نیز نسبت بــ
روز ). بخش بعدی این رساله به شرح ارتفاع کواکب، طالع، تقسیمات شبانه۲۷۱است (همان، ص 

). در ۲۷۳-۲۷۲به ساعت و دقیقه، خسوف و کسوف و سبب هر یک اختصاص دارد (همــان، ص 
ال قمــر بــه بخش پایانی رساله نیز انتساب هر یک از روزهای هفته به یکی از کواکب و احکام اتصــ

کواکب و اختیارات روزها و ساعات به اعتبار موقعیت قمر در هر برج به تفصــیل آمــده اســت و بــا 
  ).۲۷۵-۲۷۳یابد (همان، ص  گانۀ انتساب هر سال به یک حیوان پایان میهای دوازدهچرخه

  رساله در اوزان و مقادیر
). ۷و پانوشــت  ۶۰ش، ص ۱۳۷۴است (ســالک،  المعیار فی االوزان الشرعینام دیگر این رساله 

(از نســخۀ  کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهــران ۱۴۶۴میکروفیلم شمارۀ بازنویسی این رساله بر اساس 
، همــان ۲۲، ص رســائل حــزین الهیجــیانجام شده اســت ( موزۀ بریتانیا) Add 23562/4شمارۀ 

ه مرعشی (قم) است.ال در کتابخانۀ آیت ۲/۵۴۰ای  ای هم به شماره این رساله نسخه از مقدمه).
ّ
  ل

حزین سبب تألیف این اثر را تسهیل تبدیل واحدهای اندازه گیــری بــدون محاســبات مکــرر و 
نویسد: " ... چون مقدار هر یک از مثقــال و دینــار و کند چنانکه خود در آغاز میبر عنوان میزمان

 و رطل پیوسته در خاطر نمی
ُ

قیق هر یک مــدتی بــه ماند و اکثر اوقات جهت تحدرهم و صاع و ُمد
صلوات اللــه علــیهم -نمودن و فکر کردن مشغول می باشد.... آنچه از شارعین ]حساب؟[حاسب 
تحقیق نموده و مکّرر به حساب هر یک رجوع شده  -رضوان الله علیهم-و کتب اصحاب -اجمعین

ور گــردد". او شود که.... همه کس بهرهبر سبیل اختصار به فارسی بیان می ،یافته اطمینان ،خاطرو 
 این رساله را به درخواست مردم خراسان در سفری به آنجا نوشته است (همان، ص 

ً
  ).۱۵۵ظاهرا

حزین در این رساله مقدار هر یک از واحدهای مثقال و درهــم و دینــار را بــر اســاس دو معیــار 
س نســبت شرعی و عرفی تقسیم و تبیین کرده، مفهوم شرعی و عرفی (صیرفی) را توضیح داده و سپ

اوزان شرعی و عرفی به یکدیگر را محاسبه کرده تا تبدیلها با سهولت بیشتری صورت گیرد. به ایــن 
ترتیب او در این رساله نسبت مثقال شرعی به عرفی و بالعکس، نسبت درهم شرعی به مثقال شرعی 
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-۱۵۵و بالعکس و درهم شرعی به مثقال عرفی و عکــس آن را محاســبه کــرده اســت (همــان، ص 
ه (نقره)، اندازۀ دیه، ۱۵۶

ّ
). در ادامه به توضیح دینار، حنوط، صاع، نصاب ذهب (طال)، نصاب فض

ت، اندازۀ ُکّر و مقدار آن بنا بر مشهور پرداخته است. او در توضیح 
ّ

صداق (مهر سّنت)، نصاب غال
ّد و رطل عراق، ُمّد و رطل مدینه، صاع و رطل عراق ، صاع و رطل اندازۀ صاع، نسبت صاع و ُمّد، ُم

مدینه، رطل عراق و مثقال شرعی، و رطل عراق و مثقال عرفی را شرح داده است. از جمله اطالعاتی 
دهد اشاره به مستعمل بــودن دینــار فلــوس در خراســان و عــراق دورۀ اوســت. او که او به دست می

اختالف نظر دربارۀ همچنین مقدار دینار ضرب قدیم و جدید و اختالف آنها را توضیح داده است و 
  ).۱۶۰-۱۵۶اندازۀ ُکّر را شرح داده است (همان، ص 

  رساله در صید مروارید
ش، ص ۱۳۷۴است (ســالک،  رساله در چگونگی صید مرواریدیا  رسالۀ مرواریدنام دیگر این اثر 

ای کوتاه به عرضــۀ ). حزین در این رساله پس از حمد خدا و نعت پیامبر اسالم، با مقدمه۶۹، ۶۵
طالبی دربارۀ مروارید و انواع آن پرداخته و از گوهریان (متخصصان و فروشندگان جواهر) خواسته م

رسائل حــزین اش کنند (است که در نوشتۀ او به دیدۀ اغماض بنگرند و در اصالح نواقص آن یاری
  ). ۱۶۳، ص الهیجی

یف (از شهرهای فعلی او بیشترین و بهترین صید مروارید و دیگر آللی را از حوالی بحرین و قط
دهد. به گــزارش خبر می -در سواحل یمن-بحرین) گزارش کرده و از پیشینۀ صید انبوه آن در عدن 

شده است او از سواحل خلیج فارس در نزدیکی بحرین نیز گاه مرواریدهای بسیار کوچکی صید می
ین مروارید از قطــرات بــ ).۱۶۴-۱۶۳(همان، ص  اران در شــکم سپس زمان، شرایط و مراحل تکو

) و در ۱۶۵-۱۶۴دانــد (همــان، ص و این پدیده را بسیار شگفت انگیز می دهد میصدف را شرح 
آورد کــه  دانند، دلیل مــیپاسخ به کسانی که تکوین مروارید را از خود صدف و مستقل از باران می

ید نشده است تجربه نشان داده که هر زمان در فصل مناسب (فروردین) باران نباریده، مرواریدی ص
  ).۱۶۵کند (همان، ص و از سویی دیگر تبعیت اندازۀ مرواریدها از اندازۀ قطرات باران را مطرح می

داند  تر می حزین با اشاره به ساختار الیه الیۀ مروارید، بهترین مروارید را با دیوارۀ بیرونی ضخیم
بندی  ساس رنگ، شــکل و وزن، دســتهکه بنابراین آبدارتر و آب آن پایدارتر است. او مروارید را بر ا

بهتــرین ســفید، صــاف و ن را برشمرده است؛ بر اســاس رنــگ: کرده و در هر دسته بهترین و بدتری
شفاف، بدون آمیختگی به رنگــی دیگــر. بــه نوشــتۀ او ایــن نــوع را ُدّر خوشــاب و بــه عربــی نجــم 

دست یا شفاف نباشــد. ). بدترین نوع، مرواریدی بود که در رنگ یک۱۶۵خواندند (همان، ص  می
آمیختگی رنگی را با ذکر نام مروارید مربوطه برشمرده که شامل تمایل به رنگ موم، عدس، زیتون یا 

 –شیری، سیاه، سبز و البته بیشتر زرد و سرخ بوده است، گرچه به نوشتۀ او مردم زردی را در مروارید 
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  ).۱۶۶-۱۶۵پسندیدند (همان، ص می بیشتر – که ناشی از تابش آفتاب در مراحل تکوین آن است
ح و دیگر اشکال تا کنگره

ّ
دار دسته بندی  او سپس مرواریدها را بر اساس شکل از کروی تا مسط

کرده و نامهایشان را برشمرده است و بهترین را کروی دانسته است. بــه گــزارش او ُدر را مرواریــدی 
). حــزین بهتــرین ۱۶۷د (همــان، ص رســدانستند که در میان گرهی دارد و دوتایی به نظــر مــیمی

داند که به سبب وزن خاص و بی نظیرش آن مروارید بر اساس مقدار (وزن) را یک مثقال صیرفی می
 نامیدند. هرچه وزن مروارید از این بیشتر باشد، گرانبهاتر و خالف آن کم بهاتر است.را دّر یتیم می

کنــد کــه بــه نظیر را وصــف مــیآن دّری بیدر پایان نیز حکایتی از تاریخ ملوک عجم نقل و در 
کسری انوشیروان هدیه داده بودند و او آن را زینت بخش قبضۀ شمشیرش کرده بود و در پاسخ به نظر 

دیدند، ارزش تاج را به سر و خرد را نیکوترین زینت سر دانســته بــود اطرافیان که آن را الیق تاج می
کند که از بحرین برای سپهدار فارس هدیه ا نیز وصف میای ر). او دّر یتیم سه دانه۱۶۹(همان، ص 

فرستاده بودند و در خزائن آل عباس بوده و سپهدار فارس آن را برای تزئین پوشش سینۀ اسب خود به 
  ).۱۷۰-۱۶۹کار برده بود (همان، ص 

بت، گرمایحزین آفات مروارید را چنین برمی  شمرد: همراه کردن مروارید با دیگر جواهر، رطو
آتش، حرارت بدن، نوشادر و هرآنچه تند و تیز باشد چون مشک و کافور و امثــال آن یــا بــوی آنهــا 

  ).۱۷۰(همان، ص 
لزوم نگهداری مروارید در شیشۀ با گچ مسدود شده، دور از گرما و نم و بخار، و منافع و خواص 

زین در این رساله مورد مروارید در تهیۀ معجونها، ُکحل و زایل کردن غم از دیگر مواردی است که ح
  ).۱۷۱-۱۷۰توجه قرار داده است (همان، ص 

هجــری در ۱۲۲۵در دهلی به پایان برده و در ربیــع الثــانی  ۱۱۵۸او تألیف این رساله را به سال 
این اثر نخستین بــار بــه کوشــش ســرفراز ۱۷۱لکهنو از آن نسخه برداری شده است (همان، ص   .(

، ۲۲در بن به خط نستعلیق چاپ شــد (همــان، ص  ۱۹۵۴ خان ختک و اوتواشپیس تصحیح و در
  همان مقدمه).

  ثقیلرساله در جر 
دهد این رساله اقتباسی از مقالۀ دوم رسالۀ ِهرون اسکندرانی (حدود ای نشان میمطالعات مقایسه

م) در جر اثقال یا شیل االثقال است و انتساب آن به حزین الهیجی مورد تردید است (ناطق و  ۶۲
به ابن سینا هم نسبت داده شده است (چــاپ  معیارالعقولبا نام این رساله ). ۱۱۳-۹۵می، صکری

  ).۱۳۳۱الدین همایی، تهران،  ملی، با مقدمه و تصحیح جالل آثارانجمن 
ٰهــا«نام دیگر این اثر 

َ
ش، ص ۱۳۷۴ضــبط شــده اســت (ســالک، » جر االثقــال ومــا ُیٰناِســُب ل
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رســائل مجلس شورای اسالمی بازنویسی شده است ( ۷۹۱ ).این رساله بر اساس نسخۀ شمارۀ۴۸
  ، همان مقدمه).۲۳، ص حزین الهیجی

در بابهای چهارگانۀ این رساله شرح ابزارهایی آمده که برای جابجا کردن اشیاء ســنگین بــه کــار 
برفتهمی

َ
ره (قرقره)، لول

َ
 ، ُمخل (بیرم یــا(سطح مارپیچی) اند. باب نخست به پنج ابزار محور، َبک

دیلم) و معین اختصاص دارد و به جز مورد آخر، توضیح ساختار و نحوۀ کارکرد هریک از ابزارهای 
، اسفین/ فانه یا نشور نیز توضیح داده شده لولبدیگر در فصلی جداگانه آمده است و ضمن تشریح 

-۲۴۹رفته است (همــان، ص است، ابزاری آشنا و رایج که برای جدا کردن سنگ از کوه به کار می
بابهای دوم و سوم به ترتیب جزئیات بیشتری دربارۀ طرز کار بکره و بیــرم بــرای بلنــد کــردن ۲۵۶  .(

). باب چهارم در پنج فصل تنظیم ۲۵۸-۲۵۷دهند (همان، ص  دست میثقلهای چند هزار منی به
ین شده که چهار فصل نخست آن به تشریح ابزارهای ترکیبی از ابزارهای پیشگفته اختصاص دارند، ا

ابزارها برای بلند کردن بارهای چند ده هزار منی با نیروی کم عبارتند از ترکیب محور و بکره، ترکیب 
محور و بیرم، ترکیب محور و لولب و در نهایت ابزاری مرکب از چهار ابزار چرخ و محــور و بیــرم و 

کار با ابزار یاد شده یابد حاوی اطالعات تکمیلی دربارۀ لولب. فصل پنجم که رساله با آن خاتمه می
  ).۲۶۲-۲۵۹است (همان، ص 

  خواص الحیوانات رسالۀ
 Add(از نسخۀ شمارۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران  ۱۴۶۴این رساله بر اساس میکروفیلم شمارۀ 

های دیگر ، همان مقدمه) و نام۲۳تصحیح و چاپ شده است (همان، ص موزۀ بریتانیا)  23562/3
بائح وخواّص الحیوانو  تذکرۀ صیدّیهآن 

ّ
، ۴۲ش، ص۱۳۷۴ضبط شده است (سالک،  الّصید والذ

ه فاضل خوانساری (قم) بــه تــاریخ  از این رساله نسخه و پانوشت). ۵۲
ّ
ای هم در کتابخانۀ آیت الل

  برگ وجود دارد. ۳۰ق در ۱۲۱۷کتابت 
ک مقدمه و بلندترین رسالۀ حزین در حوزۀ علوم طبیعی است که در ی خواّص الحیواناترسالۀ 

سه باب به حیوانات و احکام و خواص آنها اختصاص دارد. مقدمه مشتمل بر دو فصل است، فصل 
نخست به احکام صید اختصاص دارد و در فصل دوم احکام ذبح آمده است. پس از شرح شــرایط 
 صید حالل با جانوران شکاری یا تیغ و ِسنان، بخش عمدۀ مباحث فصل اول دربارۀ شرایط و احکام

). ۲۷۰-۲۶۶، ص رســائل حــزین الهیجــیصید با سگ شکاری، دام یا ترکیبی از این دو اســت (
حزین در فصل دوم ارکان سه گانۀ ذبح یعنی ذاِبح، ابزار ذبح و چگونگی آن و ملحقاتی نظیر تذکیۀ 
ماهی و ملخ، شرایط مالکّیت صیدی که به دام افتاده و صیدهای حالل و حرام را شــرح داده اســت 

  ).۲۸۰-۲۷۰ن، ص (هما
مدخل جانوری است که حدود دو سوم آنها  ۱۱۵مفصلترین بخش رساله باب اول آن با مجموع 
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اند و این نامها به جز چند مورد استثنا و با کمی بی نظمی به ترتیــب حــروف الفبــا با نام عربی آمده
های جمــل  مــدخل مرتب شده اند؛ برای نمونه مداخل با اسب آغاز شده و بعد از استر، به ترتیــب

ز (َبط) و افعی  (شتر)، اسد (شیر)، ارنب (خرگوش)، آهو، ابن آوی (شغال)، ابن عرس (راسو)، ِاوَّ
اند. در این رساله هیچگونه نظام دسته بندی جانورشناختی لحاظ نشده است. پس از حــذف آمده

که نامشان ناخواناست، اند و نیز سه مورد های تکراری، که ذیل هر دو نام عربی و فارسی آمده مدخل
جــانور  ۲انــد)، حشره و بندپا (زنبور و نحل/زنبور عسل جداگانه آمده ۱۲ها مشتمل بر  سایر مدخل

پرندۀ شکاری؛ از موارد ناخوانــا یــک مــورد  ۵پرنده (شامل  ۴۰خزنده،  ۸نوع ماهی،  ۳دوزیست، 
ضــمن آنکــه گــاومیش و جانور وحشی است،  ۳۱دام و  ۷جانور پستاندار شامل  ۴۱پرنده است) و 

طور کلی شیوۀ عرضۀ اطالعــات اند. بهگوزن ذیل بقر/گاو، و سگ آبی ذیل کلب/سگ بررسی شده
در هر مدخل چنین است که پس از نام جانور به عربی و فارسی، حکایت یا داستانی کوتاه ذکر شده 

ع و خواص، احکام رفتارشناختی، پراکنش جغرافیایی، باورها، طب-و سپس انواع، ویژگیهای زیستی
است؛ ولی برای ُرخ و سمندر، کــه بــه ترتیــب  بیان شدهفقهی و تعبیر خواب، محدود و به اختصار 

پرنده و دوزیست هستند، فقط شرحی از باورهای رایج دربارۀ این جانوران آمده است. مفصــلترین 
ب، آهــو، بــز و این مداخل به ترتیب بقر، اسب، عنقا، اسد و جمل و سپس استر، ثعلب، کلب، ذئ

توان باشق، بوقلمون، ترمتی، دّراج، زنبور، صعوه، قمری زرافه هستند. از کوتاهترین این مداخل می
 فقط احکام فقهی و تعبیر دیدنشان در خواب، در یک یا دو عبارت کوتاه 

ً
و کبک را برشمرد که عمدتا

  ). ۲۸۰-۳۲۰آمده است (همان، ص 
به اختصار و با زبانی ساده، مفاهیم مزاج، مرّکب تام و مرّکب او در باب دوم رساله تالش دارد تا 

ناقص را روشن کند و پیدایش "موالید ثالثه" یعنی صورتهای معدنی، نباتی و حیوانی کائنــات را از 
ترین حیوان و  امتزاج عناصر اربعه و سبب تفاوت آنها را توضیح دهد. او انسان را در این نظام، معتدل

  ).۳۲۳-۳۲۱داند (همان، ص بب وجود نفس ناطقۀ آن میاین اعتدال را س
باب سوم رساله به قوای حیوانی اختصاص دارد که در آن قوای محّرکه (در جلــب منفعــت 
ودفع مضّرت) و قوای مدرکه در دو نوع ظاهری (حواس پنجگانــه) و بــاطنی (حــس مشــترک، 

له) شــرح داده شــده اســت. بــرای مثــال او در شــرح قــّوت ســامعه  خیال، وهم، حافظه و مخّی
ر (شنوایی) می یسد: "اما سامعه قّوتی است که حامل آن روحی اســت کــه در عصــب مقّعــ نو

نماید به این قّوه جمیع اصوات را" و به همین ترتیب در توضیح صماخ است و نفس ادراک می
قوای باصره و المسه نیز به ترتیب از دو عصب مجّوف موسوم به مجمع الّنورین و عصب ِلسان 

دهد. در کند و در تبیین قوای مدرکۀ باطنی نیز به اختصار ارتباط آنها با مغز را توضیح مییاد می
ده (زاینده) نام میپایان از سه قوۀ غاذیه (

ّ
برد و کارکرد خوراک دهنده)، نامیه (رشد دهنده) و مول
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حزین برای شرح تفصیلی این باب از دو قوۀ نامیه و مولده را وابسته به کارکرد قوۀ غاذیه می داند. 
  ).۳۲۵- ۳۲۳دهد (همان، ص ارجاع میجام جم رساله، خواننده را به اثر دیگر خود موسوم به 

نویســد: "در شــریعت مقّدســه پردازد و میاین رساله به جمع بندی مطالب آن میاو در خاتمۀ 
صید کردن رواست هرگاه باعث بر آن امر شرعی باشد مانند تحصیل قــّوت و ضــرورت معــاش یــا 
 داخل لهو و لعب مذموم خواهد بود و همانا حکمت در صید و 

ّ
ممارست...در جهاد و دفاع... و اال

یت اک
ّ
ــی بــه ذبح حیوان و حل

ّ
ل آن این است که به سبب تغذیه قابل فیضان روح انسانی گردیده ترق

  ).۳۲۶درجۀ انسانی کند..." (همان، ص 
اشاره کرده  فرسنامهو بازنامه حزین در باب اول این رساله، به دو اثر دیگر خود در علوم طبیعی، 

ای از فصــل ره" ترجمــه). بازنامۀ حزین با نام "التذکره فی علــم البیــز۲۹۳، ۲۸۱است (همان، ص
-۶۴۰الدین کنــدی دمشــقی شــیعی (تألیف عالء تذکرة الکندیهیا  تذکرة الراعی"البیزره" از رسالۀ 

شود (افشار و در کتابخانۀ ملی ملک نگهداری می ۱/۵۴۶ای از آن به شمارۀ ) است و نسخهق۷۱۶
  ).۶۵، ص ۵دانش پژوه، ج

یسی کرده است. ایــن رســاله کــه  ق در اصفهان نوشته و۱۱۷۲او فرسنامه را حدود  در هند بازنو
دربارۀ شناخت اسبها و درمان بیماریهای آنهاست در دو قسم و چند فصل اســت کــه قســم اول آن 

 منظوم اســت. نســخه
ً
 به نثر و قسم دوم کامال

ً
هــایی از ایــن رســاله در کتابخانــۀ ملــی ملــک عمدتا

لمهــای کتابخانــۀ مرکــزی دانشــگاه )، مجموعۀ میکروفی۲/۱۵۷۹۲)، کتابخانۀ مجلس (۲/۵۱۶۶(
مه طباطبایی دانشگاه شیراز (۱۴۶۴تهران (

ّ
شود (درایتــی، ) نگهداری می۲/۱۷۷۰) و کتابخانۀ عال

در کتابخانــۀ  ۲۸۰۸۰و  ۲۸۰۷۹های  نیز دو نسخه به شــماره جام جماز رسالۀ  ).۷۹۵، ص ۲۳ج
  ). ۷۶۶، ص ۹آستان قدس رضوی موجود است (درایتی، ج

از  دیگر آثار مهم کــه  ترجمۀ اقلیدسحزین الهیجی به زبان فارسی در حوزۀ علوم عبارتند 
از کتاب هندسۀ اقلیدس با توضیحات بیشترترجمه ای که ترجمه ترجمۀ رسالۀ افیون ؛ای است 

 دربارۀ پزشکی و خاصیت داروها الخواّص المجّربه ؛است از رسالۀ ابن سینا
ً
رســالۀ  ؛احتماال

شرح رسالۀ فی  ؛رساله در علم هواشناسی ؛جواب از اربعۀ متناسبهرساله در  ؛تضعیف شطرنج
طالب پدر که شرحی بر رسالۀ ابی جیم من التعالیم - با  –الف  ؛دایرة يعمل المسبع والمتسع ف

که شرحی است بر رسالۀ پدر حزین دربارۀ این قــول  شرح رساله فی قول ارسطو ؛حزین است
مفّرح  ؛الکسوف والخسوف ؛کتاب المعادن ؛فوائد الّطب ؛ارسطو که چرا آب باران سبکتر است

، ۵۳، ۴۶ش، ص ۱۳۷۴ای در تجربیات پزشکی و نتایج آن است (ســالک، که رساله القلوب
شرحی بر کتاب ۸۵، ۸۲، ۷۹، ۷۴، ۶۷، ۶۴، ۶۰ التعلیقات علی با عنوان  تحریر المجسطی). 

الفلکّیات من الشفا ؛قوامیس المجسطی که شــرحی اســت مــرتبط بــا  التعلیقات علی مبحث 



 

  

١١۴ 

نهج الّطلب فی استخراج ضلع مکعب و استکشاف معضالت فصلی از کتاب شفای ابن سینا و 
 ).۱۰۴، ۹۲، ۹۱نیز از آثار او در این حوزه به زبان عربی هستند (همان، ص  الهندسه
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 .ش۱۳۹۳، بهار و تابستان ۱، شمارۀ ۱۲، دورۀ علم




