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شيخ علي حزين، يكي از نوابغ انگشت شمار زمان و روزگار خويش، بر انواع علوم و 
هم رسانيد كه ماية شگفت و اعجاب  اي قدرت و مهارت به اندازه ادبيات جهاني به

م و فنون متداول زمان دانا در تمامي علو اين مرد. دانشوران عالم اسالم قرارگرفت
شيخ حزين . خويش و همچنين در فرهنگ و تمدن اقوام جهان تبحر كامل داشت

تنها عالم اجلّ زبان عربي و شاعر بزرگ فارسي بود، بلكه عالم دين و مؤرخ و طبيب  نه
و بشردوست هم بود و در عين حال در علوم طبيعيات نيز دست داشت و سياحتهاي 

  .طوالني هم كرده بود
هجري در اصفهان متولد گرديد و پس از فراگيري  ١١٠٣شيخ علي حزين در سال 

نام بنارس  علوم و فنون، در اواخر زندگانيش در يكي از شهرهاي تاريخي هند به
خاطر انواع خوبيها كه داشت، مورد پسند او قرارگرفت؛  گزيد و اين شهر به سكونت

  :گويد حدي كه مي به
 رام است اينجاهر برهمن پسر لچهمن و  از بـنارس نـروم معبد عـام اسـت اينـجا

آرامگاش در .  هجري همين جا چشم از جهان بربست١١٨٠و سرانجام در سال 
  .شهر بنارس امروز هم مرجع خاليق است

يادگار گذاشت كه امروز هم  در علوم و فنون مختلف آثار گرانقدري از خود به
ديوان و دو تذكره از علما و شعراي فارسي در فارسي گذشته از يك . دست است در
يكي از . ، بيست رسالة علمي و ادبي هم داردسفينة علي حزين و المعاصر ةتذكرنام  به
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هاي خطّي كه شامل دوازده رساله است در كتابخانة خدابخش خان در پتنا و در  نسخه
 از دوازده رسالة اي چهار محقّق ايراني مجموعه. موزة بريتانياي لندن از او وجود دارد

ها دوتا  اند كه از اين رساله منتشر كرده» آيينة ميراث تهران«كمك مالي  شيخ حزين را به
  .١فارسي است تاي ديگر به عربي و ده به

 دارد پور، پتنا وجود در ديباچة مجموعه رساالت حزين كه در كتابخانة خدابخش بانكي
از احوال و آثار شيخ حزين هم مذكور اي  قرار زير است، شمه و حاوي چند رساله به

  .٢است
 ٦٦٩اين مجموعة رساالت در كتابخانة خدابخش تحت شمارة فهرست دستي 

  :اند هاي درج شدة ذيل داده شده است كه شامل رساله جا
  .رساله در حقيقت نفس و تجرد آن .١
 .رساله در مثقال، درهم و دينار .٢
 .رساله در مسئلة حدوث و قدم .٣
 .حسن مرحومجواب رقعات شيخ  .٤
 .ديباچة ديوان .٥
 .رسالة صيديه .٦
 .نامه فرس .٧
 .قصيدة الميه .٨
 .رسالة معاد .٩

 .جواب سوائل سائلي .١٠
  .بديعة الوديعة .١١
  .مثنوي .١٢
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كمك آيينة ميراث   معروف و بهرسايل حزين الهيجي مجموعة رسايلي كه به
از آن جمله چهارتا شامل مجموعه كتابخانة خدابخش . نشرگرديده، دوازده رساله دارد

دارد  است و هشت رسالة ديگر كه در همان مجموعه وجود) كم، دوم، ششم و هشتمي(
  :١قرار زير است به

  . النورية الطور في شرح آةشجر .١
 . اهللا في شرح آيت شَِهداُهللاةمرآ .٢
 .المذاكرات في المحاضرات .٣
 .رساله در بشاراتي بر ظهور حضرت محمد صلّي اهللا عليه و سلّم .٤
 .اريدرساله در چگونگي صيد مرو .٥
 .رساله در سماع و آداب آن يا رساله فوايد استماع صوت حسن .٦
 .)گزيده از كتاب تاريخ حزين(رساله واقعات ايران و هند  .٧
 .رساله در جر ثقيل .٨

زبان فارسي  دو رسالة اول از فهرست يادشدة باال در عربي و باقي ديگر همه به
نويسي فارسي در  تذكرهعنوان  نامة دكتري سيد علي رضا نقوي كه به در پايان. هستند

ميالدي در تهران منتشر شده، از سه رساله زير نيز سخن  ١٩٦٤ در سال هند و پاكستان
  :٢ميان آمده است به
 هجري در ١١٥٣ حزين اين رساله را در سال :دستورالعقال در حكمت عملي .١

  .١٢٠٧.پي.اينديا آفس دي براي اين نسخه رجوع شود به. دهلي نوشت
 .١٢٨٠براون ذيل شمارة   براي نسخه رجوع شود به:حار در فقه شيعهمواعداالس .٢
هايش در  نسخه. هجري در دو شب دهلي نوشت ١١٤٤ آن را در :تاريخ احوال .٣

اين كتاب در لندن در سال . شود كتابخانة خدابخش و دوازده جاي ديگر يافت مي
هجري  ١٣١٩ميالدي  و در دهلي در سال  ١٨٥١ ميالدي، در بنارس در سال ١٨٣١

                                                   
  .، نشر ميراث مكتوبرسايل حزين الهيجي: اكبر ايراني  .1
  .٣٦٤-٦ م، ص ١٩٦٤، تهران، نويسي فارسي در هند و پاكستان تذكره:  سيد علي]دكتر[نقوي، رضا   .2



  ١١٨  قند پارسي

  

  ميالدي١٨٩٣سال  هجري و در كانپور به ١٢٩٣سال  منتشر گشته است و در لكهنو به
 .چاپ رسيده است جزو كليات به
 يا رسالة صيديه يا الحيوانات رساله خواصعنوان  اي به ها، رساله از اين رساله

 و  هم وجود دارد كه شامل پرندگان و خزندگان، مجموعاً طبايعرسالة خواص حيوان
خواص و عادات و خصايل صد و سيزده جاندار را موضوع بحث و بررسي 

  .دهد مي قرار
  :نويسد طالب الزاهدي جيالني مي در اواخر ديباچه، محمد علي بن ابي

نگارد، مشتمل بر مقدمه  سطري چند در ذكر بعضي انواع و احكام و خواص آنها مي
  :گردد  ميفصل تمهيدي در دو بخش تقسيم. و سه باب و خاتمه

  .شود در احكام صيد در آنچه از شريعت حقّة مقدسه ظاهر مي: فصل اول
  .در ذباحت: فصل دوم
اول، شيخ حزين از طرق و ادوات و وسايل شكارگيري، مانند سگ و  در فصل

راند و شرايطي را كه  پلنگ و يوز و باز و عقاب و تيغ و سنان و تير و دام سخن مي
در حالي . دهد ت شكار بر آن منحصر است، مفصّالً شرح مينظر ديانت حلّت و حرم از

كه در فصل دوم در روشنايي ديانت و شريعت و اصول و طريق ذباحت جانوران شكار 
  .دهد شده را موضوع بحث قرار مي

  :محتويات رساله سه فصل دارد و مقدمة فصل اول چنين است
  .در ذكر بعضي از جانوران بري و بحري و خواص آنها

بعضي از جانوران بري و بحري مشاهدات و   اين فصل شيخ حزين نسبت بهدر
اين رساله صرفاً در . دارد مطالعات شخصي در زمينة جانورشناسي خود را اظهار مي

  .شصت و دو صفحه چاپ شده است
  :قرار زير است عنوان فصل دوم از اين رساله به

ه مفيد معرفت تواند شد و در كيفيت حصول حيوان و حقيقت آن بر بيان اجمالي ك
  .»در ذكر قواي حيوانيه«: عنوان آخرين فصل از اين رساله اينگونه است

 كه جزو رسايل رسالة صيديهگفتة اكبر ايراني، مدير دفتر نشر ميراث مكتوب،  بنا به
كند و در آن معلومات مشبع  حزين الهيجي است، شصت صفحه را احاطه مي



  جانورشناس برجسته: شيخ محمد علي حزين  ١١٩

  

گوشت  انات و خواص دارويي و احكام فقهي مربوط بهانواع حيو« گرانقدري راجع به
شرح و بيان آمده  به» سنّت و اماميه و پوست آنها از ديدگاه مذاهب چهارگانة اهل

  .است
بيانات شيخ حزين در زمينة جانورشناسي كامالً بر مشاهدة عميق و دقيق وي مبتني 

د، قدر و قيمت آنها را هم آر جانوران فراهم مي او عالوه بر معلوماتي كه نسبت به. است
كند كه گوشت و پوست كداميك از آنها حالل و رواست و  از ديدگاه شريعت معين مي

كند از  جانوري اظهار نظر مي جا كه حزين نسبت به و در هر. كداميك حرام و ناروا
آورد و  ميان مي استفادة دارويي گوشت و پوست آن در امراض گوناگون هم سخن به

خواب اتفاق افتد شرح  ر نيك و بد ديدار هر جانوري را اگر ديدن آن بههمچنين تأثي
رساند كه حزين داراي شخصيتي چهارجانبه بوده است،  مطالعة اين رساله مي. دهد مي

  طبيب حاذق و داروشناس،) ٣داناي علوم شريعت،  )٢جانورشناس، ) ١: يعني
  .گو خواب) ٤

متولّد سال ( از شيخ علي حزين سيصد سال پيش  هجري نزديك به٨٠٨در سال 
عنوان  المعارف به ةشكل دائر الدين الدميري كتابي به نام عالمه كمال مردي به) ه ١١٠٣
نهصد و سي و   در سه مجلد ترتيب داد كه شرح و بيان راجع بهالحيوان الكبري ةحيو
 و صفات اين كتاب طبايع و عادات. ترتيب حروف هجا دربردارد جانور را به) ٩٣٢(دو 

 )ص(مقاماتي كه در قرآن و احاديث نبوي دهد و به مخصوص هر كدام از آنها را شرح مي
از آنها آمده است اشارت دارد و همچنين از ديدگاه شريعت، حلّت و حرمت، جواز و 

دهد و افادة  مي عدم جواز گوشت و پوست هر كدام از آنها را موضوع بحث قرار
. كند مي دن هر يك از اين جانوران را در خواب بيانكدام و نيز اثر دي دارويي هر

. گرديده است حيوانات نيز در اين كتاب نقل بسياري از حكايات و وقايع مربوط به
اند كه در اين كتاب  گذشته از اينها بسياري از اوراد و عمليات و تعويذات و وظايف

مد عباس موالنا مح هر سه مجلد توسط سه دانشور موسوم به. ذكر شده است
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اردو  زبان پوري، موالنا محمد عرفان سردهنوي و موالنا نثار احمد گوندوي به فتح
  .١ ميالدي منتشر گرديد١٩٩٣ هجري برابر با ١٤١٣سال  برگردانيده شده و در ديوبند به

الدين الدميري داراي سه مجلد است كه مجلد اول  المعارف اثر كمال ةاين دائر
و مجلد سوم ) ٥٢٨( و مجلد دوم پانصد و بيست و هشت )٤٩٠(چهارصد و نود 

  .صفحه است) ٤٩٢(چهارصد 
الدين الدميري  المعارف كمال ة اثر شيخ حزين در مقايسه با دائرصيديه رسالة

آورد و  ميان مي غايت مختصر است و تنها از صد و سيزده جانور بحث و گفتگو به به
المعارف  ةكه دائر حالي  در.فارسي چاپ شده است در شصت و دو صفحه به

تري را  جانور اطالعات گسترده) ٩٣٢(الدين الدميري دربارة نهصد و سي و دو  كمال
) ١٥٠٠(قيمت در سه مجلد و در هزار و پانصد  ترجمة اردوي اين اثر ذي. دربردارد

  .صفحه چاپ شده است
ه و صيديه و بخش صيد و ذباحه و اطمععنوان  اثر ديگري در اين زمينه به

مركز تحقيقات فارسي « از سعدالدين هروي، مدون توسط محقّق حلّي، از …اشربه
. ٢دارد يافته و اهميتي بسزا ميالدي انتشار ١٩٨٣در سال » آباد ايران و پاكستان، اسالم

) ٢٣٦(شناسي دويست و سي و شش   سعدالدين هروي در زمينة حيوانصيديه رسالة
شناسي اين هر سه كتاب را باهم مقايسه  ر زمينة حيواناگر د. صفحه و دوازده فصل دارد

شويم كه رسالة شيخ علي حزين از نظر حجم اگرچه بسيار ناچيز و  بكنيم متوجه مي
بخشد اين است  كمتر است، اما چيزي كه آن را در بين كتابهاي ديگر مزيت و فزوني مي

ان شكار شده كامالً براساس الدين الدميري دربارة حلّت و حرمت جانور كه فتواي كمال
فقه حنفي است، اما شيخ علي حزين در چنين موارد گامي چند فراتر نهاده و در مورد 

چهار امام را  حلّت و حرمت جانوران طبق عقيدة سنّيان آراء هر احكام شرعي نسبت به
قه ف رعايت معتقدات شيعيان، بنا به آورده و همچنين در هر مورد به نگارش مشروحاً به

. حلّت و حرمت هر جانور فتاوي و احكامي را شرح داده است اثناعشري، نسبت به
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ترديدي نيست كه اين اثر شيخ حزين در زمينة جانورشناسي، اثري است گران ارز در 
  .فقه شيعي
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