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یده   چ

لیف اَیدَمیر بن عل جِلَدک حاوی شرح أت کتاب البرهان ف أسرار علم المیزان
و علم  ها و طبع آهن، علم اإلکسیرجابر بن حیان در واکنش کتاب الحدید

المیزان و همچنین شامل توصیف مهم از تولید تجاری آهن و فوالد است. 
کوشد داند و مکالم او را غیر برهان م جلدک ضمن اقرار به پیروی از جابر،

، ابن امیل تمیم این نقص را جبران کند. او از کیمیاگران چون ابوالقاسم عراق
برد و با روش رازی در ارفع اندلس نام مو آپولونیوس تیان مجعول و ابن

به تشریح سخن جابر در مورد ترازوی طبیع  ورزد واستنزال آهن مخالفت م
از ساخت و  او همچنین توصیف .پردازدگیری قدرت مغناطیس مای اندازهبر

رد قطب و سپس به توجیه طلسمات و خواص جادویی  کندمنما ارایه عمل
  پردازد.ها و گیاهان مسنگ

،  جابر، ،استنزال، اکسیر آهن، آلیاژ، ها:کلیدواژه  د،فوال ،علم المیزانجلدک
  .کیمیا، مغناطیس
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  مقدمه
نشانگر اهمیت نظرات جلدک های نوشتهنویس های دستشمار فراوان نسخهچه  گرا

سفانه زندگ و احوال جلدک چندان بر ما روشن أول مت ،و افکار او نزد گذشتگان است
دانند. او پس نیست. خاستگاه او را ده جِلَدک در دو فرسخ مشهد الرضای خراسان م

کرد و های اسالم به دمشق و قاهره هجرت میناز کسب دانش در نقاط مختلف سرز
شرح  نهایة الطلب ف). جلدک در ٣٣٨‐٣٣۶، صشادفرسرانجام در قاهره درگذشت (

تسب  مدت هفده سال از زندگ خود را در سفر به نقاط مختلف  کند کهاشاره مالم
مانند عراق، آسیای صغیر، یمن، حجاز و مغرب گذرانده است و از محضر اساتید 

های پیشینیان را مطالعه کرده است. او از شهری به مختلف استفاده و انبوه از کتاب
ر سفر م و از شود مرهنمون  به نزد استادی »لطف اله«د تا اینکه به رکشهر دی

هایش چنین استنباط م شود لیف کتابأاز تاریخ ت .شودمند مبهرهمحضر او در کیمیا 
ق به قاهره رفته بوده و آثار مربوط ٧۴٢در سال زیسته و ق در دمشق م٧۴١که تا سال 

ن . سارتدرگذشته است ق٧۴٣بعد از احتماال و به آن سال را در آنجا نوشته است 
است اما شمار واقع تألیفات او پانزده رساله از جلدک نام برده ) ٢٨۶٢‐٢٨۶٠(ص

) و ١٩٣٧( ١ترین سیاهۀ آثار جلدک را هولمیاردداند. کاملمقریب بیست جلد را 
 ،؛ الدمرداشق١۴١۵ ،(الزیبقاند برخ از محققان فهرست او را با اندک تغییر آورده

های مختلف با نام هاهتعدادی از این رسال). احتمال دارد ق١۴٠٢ ،؛ الدفاعم١٩۵٩
ن نباشد وتعیین شمار صحیح آنها شاید به همین دلیل و فهرست شده باشند  نیازمند  مم

  جا مانده است.های خط بهغور بیشتری در نسخه

جلدک است که  هاینوشتهترین ی از مهم کتاب البرهان ف أسرار علم المیزان
در  الطلب ةنهایلیف آن مشخص نیست ول به احتمال قوی پس از نگارش أتاریخ ت

کتابی مفصل در چهاربخش است که جلدک در آن  البرهاننوشته شده باشد.  ق٧۴٣
 گوید.عالوه بر کیمیا از طبیعیات، ریاضیات، طلسمات، تنجیم و پزش سخن م

دارد و  اختصاص )ع(عل منسوب به امام »خطبة البیان«این کتاب به تشریح   ازبخش
ابری ج جلدک در فهم آثار البرهانهمچنین مباحث مفصل در باب توحید دارد. بررس 

ر را مدد رسان استبسیار یاری . در اینجا، دانش و فعل خالق اله است که آزمایش
ر م اب کتکند تا جهش فکری بیابد و خود و جهان را کشف کند. به عبارت دی

                                            
1. Holmyard 



 ١۴٩مروری بر کیمیای جابری... /

ه به  ،نیست کتاب کیمیایی و ی دایرةالمعارف علوم آن روزگار تنها ی البرهان بل
در هفتاد سال  گردند.ای از علوم ظاهری و باطن است که بر گرد کیمیا منظر، منظومه

گذشته مناقشات بسیاری بر حول شخصیت جابر و منشا کیمیای جابر یا جابری بوجود 
وشته ها کمترمورد بررس قرار گیرد. آمده که باعث شده محتوای علم تاریخ این ن

این نگرشها تا حدودی از پیش فرض های متقدمین این پژوهشها متاثر بوده تا نتیجه 
  ).م١٩٩٩ ١،گلیپژوهشها (

جا که است و از آن مانندبیهولمیارد آشنایی جلدک با رساالت کیمیایی  ۀبه عقید
کفایت را ها اشتغال ی دسته از دانشوران ناپذیر بود میراث او برای سالقلم او خستگ

های دانش کیمیا های جلدک از سرچشمه. در کتاب)۴٩‐۴٨(هولمیارد، ص م کند
های طوالن او از بزرگان کیمیا، به مورخ علم در قولفراوان نام برده شده است و نقل

و  حاوی شرحکتاب البرهان  رساند. قسمت دوم از جزء سومشناخت آنان یاری م
سازی و جابر بن حیان در طبایع، فعل و انفعال، خالص کتاب الحدیدتفسیری از 

ایم استفاده کرده دو نسخهدر این نوشته برای بررس این بخش از آلیاژهای آهن است. 
  نامیم. م ٣»دوبلین«و  ٢»مصر«که به اختصار آنها را 

تند و  رازی راد و کندر این کتاب، جلدک از دانش جابر و پیروانش تجلیل م
 کندسازی و ذوب آهن تشریح مو معایب روش او را برای خالصکند نقد م خصمانه

رغم اینکه جابر را استاد خود ذکر این نکته الزم است که رازی عل ).۶٢(مصر، ص
عمل و تجربی  کند. او نگرش کامال کارگیری علم المیزان اجتناب مهاز ب داند امام

های غیر تجربی در کیمیا، آن پرسش عواملرسد برای اجتناب از ه نظر مدارد و ب
های رازی مبین شناخت وی از العملپرسد. دستورگاه از خود نمبنیادی جابر را هیچ

پردازی در این مورد ندارد. ای به نظریهها است، ول عالقهیندآاهمیت نسبت مواد در فر
قول از رازی آوردن توجه جلدک را به خشم م آورد. او پس از عالقگ و بیاین بی

                                            
1. Glick 

احمد بن احمد بن  . کاتب آنالبرهانجزء سوم و چهارم کتاب  کتابخانه و آرشیو مل مصر،٣٩۵۵ۀ شمار ۀنسخ .٢
اتب األزهری فعابراهیم جریبات الشا کاتب اشاره  ق است و٩٩٨محرم  ٢٩است. تاریخ اتمام کتابت  ملقب به ال

ترین ز کاملاین نسخه ا است. کردهشیخ محمد بن ابوالخیر المال المیقات الشریف استنساخ  ۀکند که از نسخم
 م).١٩۵٩های موجود از این بخش از کتاب است (دمرداش، نسخه

ند اثر مل چای شاکه از نسخۀ نخست متأخرتر است و مجموعه چستربیت دوبلین ۀکتابخان ۴١٢١ ۀشمار ۀنسخ. ٣
  ).٣٩‐٣٨جلدک است. تاریخ کتاب آن احتماال قرن دوازدهم است اما کاتب آن شناخته نیست (آربری، ص
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هشدار مو دهد را مطابق آنچه در باال گفته شد توضیح م بدون ذکر نام، معایب آن
 و عمر و مال خود راکند پیروی » جاهالن«راستین کیمیا نباید از روش  ۀدهد که جویند

  ).۶٣(مصر، ص ضایع کند

های فلزگری مه توصیف تولید آهن و فوالد در کارگاهدر جزء چهارم، جلدک ب
ری نظیر   بیرونالجماهر پردازد که از لحاظ تاریخ اهمیت دارد و با متون دی

 ۀ) قابل مقایسه است. او به تحلیل فرایند تولید آهن و فوالد از جنب۴١۴‐۴٠٣(ص
ام و نقش ز. پردازدکیمیای جابری و علم المیزان م یم ما استح یبای فوالد دمشق ح
داند و معتقد است انحراف از آن موجب بیماری و در را حاصل اعمال دقیق موازین م

یم باید با اکسیری بیماری را درمان حجاب افتادن نقش فوالد م شود. در اینجا ح
  ).٣‐١(دوبلین، ص کند و پرده از رخ زیبای فوالد بردارد

  گوگردی فلزات‐جیوه ۀنظری
دانستند که بزرگ کیمیاگری م ۀمعادن زمین را مانند بوت اهل صنعت، کیمیاگران یا

و جیوه  ١بزرگ، گوگردها ۀدهد. در این بوتفلزات رخ م» تولد«و » طبخ«در آن عملیات 
با هم وارد واکنش م شوند و بسته به نوع، خلوص و کیفیت امتزاج آنها با جیوه، فلزات 

گوگرد درحالت خالص خود زردی درخشان  .)۶۴(مصر، ص آیندوجود مه مختلف ب
دارد و کامال خش است و جیوه در عین سیالیت، جال و ثقل فلزی دارد. در این نظریه، 

ت، اس» رطوبت«سیالیت جیوه، ارث است که به فلزات ذوب شونده رسیده و معرف 
ر، میزان رطوبت، سهولت ذوب» روان«توانند چون آب زیرا م  شوند. به عبارت دی

بسیار مرطوب و  شودکند. با همین قیاس، قلع چون سریع ذوب می فلز را تعیین م
ر آهن که   ).٨٠، ۶٨(همان، صاست بسیار خش  شودمذوب  تردیراز فلزات دی

تر کاملتر باشد فلز حاصل شود وهرچه طبخ این دو کاملجیوه با گوگرد ممزوج م
ج دو رکن است. در طال به سبب امتزاج کامل خواهد بود و طال غایت اعتدال در امتزا

را ندارد که در حرارت شعله بسوزد و در نتیجه طال در  گوگرد با جیوه، گوگرد آزادی آن
  ).٨٠(همان، ص پذیردکاست نمو ذوب پایدار است  ۀمقابل آتش کور

                                            
) نیز گوگرد یا کبریت به شمار م. ١ رفتند. در ادبیات کیمیاگران ترکیبات گوگرد دار مانند زرنیخ (سولفید آرسنی

  .دارندزرنیخ دارای انواع گوناگون است که بسته به خلوص رنگ و رفتار شیمیایی متفاوت 
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اوت فلزات پست تر تنها به سبب کیفیت گوگرد و کیفیت طبخ با طال تف بر این اساس
یم در اینجا ارند وبه همین سبب دچار بیماری شدهد است و طبع فلز » طبیب«اند. ح

شناسد و داروی مناسب را که همان اکسیر است برای جبران افزون و کاست بیمار را م
، سردی و تری ب طب و کیمیا اتصال  ۀبرد. اینجا همان حلقکار مهرطوبت، خش

تری نسبت به مقیاس جالینوس بنا نهاد که در علم مقیاس دقیق است. جابر برای طبایع
یم م ۀالمیزان متجل است. با دانستن انداز تواند دقیق طبایع به کم علم المیزان، ح

گویی جابر  ).٧۴، ۶٨(مصر، صاز میزان درست با اکسیر درمان کند را انحراف طبایع 
ان جدیدی در اختیار کیمیاگران م  کند. اوبه طبابت شبیه مگذارد که کیمیا را ام

ر اکسیر باشد و شرط آن دانستن همچنین نشان داد که ی فلز م تواند برای فلز دی
). به عبارت ١۵٧‐١۵۴، صو فلز مقصد است (لوری أدقیق میزان طبایع فلزات مبد
ر او درمان ی فلز با هم ردی نوین در مفهوم و دی نوع خود را مطرح کرد. این روی

ه ذات و کاربرد اک سیر بود. در این روش جدید، تغییر اعراض فلز مد نظر نبود بل
  . )٧۶‐٧۴، صمصر(شد طبیعت مغلوب فلز دستخوش تغیر م

  علم اإلکسیر
آنها ضروری  ۀهای تهیبرای ورود به علم المیزان دانستن مقدمات از اکسیرها و روش

مراتب شان اثر ۀمحدودبه ته بس واست. مطابق با کیمیای جابری اکسیرها مراتبی دارند 
تواند تمام است که م» اکسیر اعظم«. در صدر همه اکسیرها آنها متفاوت است ارزش

ن استفلزات را درمان کند و تنها با دانستن دستورالعمل  های کهن دستیابی به آن مم
نکات و رعایت صحیح اصول و  همۀ در نظر گرفتنبا فقط ساخت چنین اکسیری و 

ن استموازین م   ).۴، ص٢ج ١(کراوس، م

به هایی روشکار گرفتن توان با بهدر کیمیای جابری اجسام مرکب جهان را م
ر هبعناصر سازندۀ آنها تجزیه کرد و اجزاء عنصری اجسام را  دی صورت خالص از ی

رراً  ، نبات و حیوان به  ۀپذیری اجناس ثالثدر مورد تفکی جدا کرد. جابر م معدن
و در میان این سه گروه به مواد حیوان توجه ویژه داشت. کرده است کید أولیه تعناصر ا

 ۀکار بست استفاده از تقطیر تخریبی و تکلیس کنترل شدهروش که او در این مورد ب
از منظر تاریخ علم استفاده از مواد حیوان مانند خون در ساخت  مواد حیوان بود.

فزود که در اهای میانه سدهکیمیاگران  ۀترکیبات نظیر سیانیدها را به زرادخان ،اکسیرها
                                            

1. Kraus 
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نمونه تکلیس خون مطابق با شرح رازی منبع یون  برایکیمیای یونان وجود نداشت. 
‐٢١٨، صکتاب األسرارسیانید است و اکسیرهای مختلف از آن قابل تهیه است (

 مصنوع تجاریِ ۀسنتز اولین رنگدان راست که د نشان دادهم) ٢٠٠٨( ١فت) کر ٢١٩
  از تکلیس خون به عنوان منبع سیانید استفاده شده است.  ٢حاوی سیانید

ای گوشت، خون یا چوب را در آوند تقطیر حرارت مطابق با روش جابر وقت قطعه
» دهن«شود. سپس مواد روغن سنگین تر یا از دستگاه خارج م» آب«دهیم، ابتدا م

 شود و اینور مشعلهد و بعد جسم نشوکند جدا میاد م» هوا«از آن به عنوان که جابر 
یا رنگ نامیده است و سپس خاکستر یا » صبغ«را  آنوی است که » آتش«همان عنصر 

و  ،حیوان یا گیاه کار رفته،ۀ بهخاک برجا مانده بسته به ماد. ماندبرجای م» خاک«
م یا خون) و سدی ازمانند سیانیدها ( حرارت و فرایند تکلیس حاوی ترکیبات ۀشیو

بسته به چوب یا گیاه مورد استفاده) و یا آمونیم کربنات (از شاخ یا پتاسیم کربنات (
ر ی از عناص  که داردآید بسته به صفاتآنچه به دست م. است موی حیوانات)
  ).١(جدول  چهارگانه است

  ١دول ج
  گرم + خش + جسم آتش =

  هوا = گرم + رطوبت + جسم
  آب = سردی + رطوبت + جسم

  خاک = سردی + خش + جسم

ند شوآید و باز ترکیب مدست مهیند را که در آن طبایع خالص بآجابر این فر
است که طبایع ناخالص مورد » تدبیر األوسط« نامد. دومین روشم» تدبیراألعظم«

حویل از عناصر بدون ت است که مستقیماً» تدبیر األدون« و سومین روشاده هستند استف
یف ، جابر نظریه و توصالسبعین کتابشود. در قسمت بزرگ از آنها به طبایع استفاده م

  برد:. او مراحل ساخت اکسیر را چنین نام ماین کار را آورده استعمل 

 تجزیه جسم به عناصر ابتدایی: تقطیر؛ انتخاب زمان مناسب برای کار :احسان الوقت
یلچهارگان وغن تحویل ر تطهیر الدهن:؛ تحویل آب به سرما تطهیر الماء:دهندۀ آن؛ ۀ تش

                                            
1. Kraft 
2. Prussian Blue 
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ه تحویل خاک ب تطهیر األرض:؛ تحویل آتش به گرم تطهیر النار:؛ یا هوا به رطوبت
ختالط اامتزاج کامل طبایع و نه ؛ تعیین اوزان مورد نیاز برای اکسیر مورد نظر؛ خش
ار بستن اکسیرها؛ آنها  ).٩‐٨، ص٢(کراوس، ج ب

توان به اهمیت که جابر برای فلزات در ساختن اکسیر در اینجا نمکه رسد به نظر م
ر از آثار خود ماعظم قائل است به   نویسد:درست پی برد. او در ی دی

ویی نم ر آنکه در جسم، طبایع ر...کس اکسیر را به نی صورت ها بسازد م
گانه تعدیل کند پس به مقصود که همان سنگ ما است و مانند سنگ ما جدا

کند پس سخن ما درمورد جسم و تعدیل عناصر آن است پس باید مثل عمل م
بعد با آتش و در نهایت با  مس و یا آهن را بردارد و ابتدا با آب و سپس هوا و

دست مهل برای اجسام بزایی معتدرا به عمل آورد پس از آن رنگ خاک آن
  ).٧۵، صتدبیراإلکسیر األعظمآید (

ر این طبایع در واکنش با فلزات قرار گیرند تا اکسیباید  ،طبایع خالص ۀپس از تهی
 ،تجابر دشوار اس کتاب الحدیدهمه ساخت اکسیر از آهن مطابق با  دست آید. با اینهب

نیست و با طال و نقره نیز ممزوج های بزرگ قابل استفاده زیرا آهن در ساخت اکسیر
جابر نزدی به بیست سال برای درک این سخن که کند شود. جلدک اعتراف منم

 کند. او برای شرح سخن جابر آنرا به خواننده تقدیم م آن ۀو نتیجاست  تفکر کرده
 شامل سخنان در نف و اثبات است و برای کرده که هر بخشرا به هفت قسمت تقسیم 

او از سخنان  ۀتحلیل پردامن ۀپردازد. خالصبرهان و تفسیر مفصل م ئۀقسمت به ارا هر
اول آنکه باید اکسیرهای کوچ در مقابل اکسیرهای بزرگ به این صورت است:  جابر

ها قرار گیرد. اکسیر ترکیبی از مواد است که از کوچ ۀداشته باشیم تا آهن در زمر
درست شده است و هنر کیمیاگر آن است که این اجزا  ترکیب اجساد ثابت و مواد فرار

های طوالن و میانه و کوتاه به نحوی ترکیب کند که ثبات از اجساد ثابت و را با روش
ر اثر حرارت نه تمایل به فرار د کهحاصل ترکیبی باشد  فراریت از جسم فرار گرفته شود و

 .)۶٠‐۵٧، صمصر(ود ثابت و خنث باشد که ممزوج نشداشته باشد و نه چنان 

شود که بزرگ از عملیات کیمیاگری رهنمون م ۀسخنان جلدک ما را به درک دست
ها ی فلز العملتورد. در این دسنرازی وجود دار کتاب األسرارهایی مانند در کتاب

ر که تمایل به فراریت یا سوختن د شودمدر واکنش با مواد مختلف تبدیل به موادی 
ر در حالت نیست که بتواند ذوب و روان شود. در اثر آتش ندار ند و البته فلز هم دی
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کار مهنهایت محصول این عمل که همان اکسیرها هستند و برای رنگ کردن فلزات ب
  رازی از خاصیت رنگ کنندگ آهن گفته است: د آنچهمانن ؛درو

یر و ۀبراد ته گل گرف ۀی کوز با هم وزنش زرنیخ سرخ بسای و در آهن را ب
ذار و پس از سرد شدن آنکوزه ۀبریز و در کور را بیرون بیاور و بشوی  گران ب

ن تا جسم سفیدی  را کن و با آب و نم خمیر کن و کار و خش از نو ب
 اگر این آه را با آب نشادر که با نم تصعید شده هفت مانند نقره گردد.

یم آغشته کن و با آتش مالتصعید شده  وۀبار تشمیع کن و حل کن و با جی
شود و ی درهم آن صد درهم مس هفت بار برشته کن بسیار خوب منعقد م

  .)١٠٣ش، ص١٣۴٩ ،(رازی هشاء ال  کند انو قلع را خوب به رنگ سیم م

ر استفاده از جیوه در ساخت اکسیرها است. برای ساخت اکسیرهای  ۀنکت مهم دی
اصل کار شامل انحالل فلز مورد نظر در جیوه  مهم یا همان اکسیرهای بزرگ، قسمت

لشود و فلز به احتمال زیاد اضاف تصعید م ۀاست. در ادامه جیو های خوشه به ش
پذیری آهن در جیوه اندک است بر این اساس احتماال چون حلماند. فلزی باق م

ن است. شاید این نکته  ساخت اکسیر آن از طریق ملغمه تقریباً سخن  دلیلغیر مم
جابر در مورد محدودیت ساخت اکسیرهای بزرگ از آهن باشد. اما ساخت اکسیرهای 

ان ری از آهن بدون استفاده از جیوه ام ز نی »تراکیب«پذیر است. این اکسیرها که دی
  اند. داشته ، کاربرد محدود و ارزش کمتری)۵٨(مصر، ص شدندنامیده م

  علم المیزان
روش عرضه کرده میزان طبایع موجود در اجسام محاسبۀ جابر در علم المیزان برای 

). هر چند ٢مراتبی در نظر گرفته است (جدول است. نخست او برای هری از طبایع 
اف بندی ایشان را کیونان است اما جابر نظام تقسیم یمیاگرانکاین نظر آراء  منشأ

، نبات و حیوانحاضر ای شدت طبایع جالینوس برداند. برای نمونه نم  ،در مواد معدن
ان که عرضه کرده است بندی طبقهی  ،یا همان اجناس ثالثه از  نیزاسالم  ۀدورپزش

به زعم او بسیاری یافت زیرا بندی را بسیار ناقص م. جابر این طبقهکردندآن استفاده م
ندی بدر این طبقهثیرات متنوع أو تبا میزان طبایع مختلف ویژه داروها، از مواد، به

 ۀرتبجابر برای هر م اما. جالینوس برای هر کدام از طبایع چهار مرتبه قرار داد ندگنجنم
جالینوس هفت زیر مجموعه قرار داد: مرتبه، درجه، دقیقه، ثانیه، ثالثه، رابعه و خامسه 
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این نظام ین ترتیب به او افزود به این مراتب  ١:٣:۵:٨تناسب  ۀو همچنین ی قاعد
  ).٢٣، ص(لوری ) حالت ترکیبی دارد۴×۴×٧(= ١١٢جدید 

های سنت توان از روشجابر معتقد بود برای درک میزان طبایع در ی ماده م
استفاده کرد و خواص نظیر رنگ، بو، صدا، مزه و مانند آن را مالک قرار داد اما چون 

بندی دقیق شدت طبایع از ی ندارند، برای درجهها در بسیاری موارد کارایی این نشانه
ه علم میزان حروف،حروف ک ۀپای نظام محاسبات به نام میزان حروف استفاده کرد. بر

و شوند مگذاری به اعداد تبدیل روند در ی نظام ارزشکار مهبرای نام ی فلز ب
  گیرند. شدت و میزان طبایع آن فلز قرار م ۀمبنای محاسب

  ٢ل جدو
 رطوبت خش سردی گرم  
  د  ج  ب  أ  مرتبه
  ح  ز  و  ه درجه
  ل  ک  ی  ط دقیقه
  ع  س  ن  م ثانیه
  ر  ق  ص  ف ثالثه
  خ  ث  ت  ش رابعه

  غ  ظ  ض  ذ خامسه

ری نیز مجابر برای انجام محاسبات مربوط به طبایع  افزاید به این جدول جدول دی
زان میگیری ای را آورده است. واحد اندازه) که در آن مقادیر متنظر با هر مرتبه٣(جدول 
دست هطبایع در جدول دوم بر مبنای دانق (دانگ) که ی ششم درهم است ب ۀو انداز

ترین جابر متعادل ۀکه به عقید ١:٣:۵:٨آید. ارقام مندرج در جدول دوم از تصاعد م
  ).۴ص ١کند (استپلتن،، تبعیت مها استنسبت

   

                                            
1. Stapleton 
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  ٣جدول 
 مرتبه چهارم مرتبه سوم مرتبه دوم مرتبه اول  
  ۵۶  ٣۵  ٢١  ٧  مرتبه
  ٢۴  ١۵  ٩  ٣ درجه
  ٢٠  ١٢٫۵  ٧٫۵  ٢٫۵ دقیقه
  ١۶  ١٠  ۶  ٢ ثانیه
  ١٢  ٧٫۵  ۴٫۵  ١٫۵ ثالثه
  ٨  ۵  ٣  ١ رابعه

  ۴  ٢٫۵  ١٫۵  ٠٫۵ خامسه

که به معن سرب است مطابق با جدول ی دارای: ی  »أسرب« ۀکلمبرای مثال 
، ی ثالثه رطوبت یا تری و ی  ، ی ثانیه یبوست یا خش مرتبه حرارت یا گرم

شود و چون اول جدول دوم نهاده م ۀمرتبه برودت یا سردی است. حرف "أ" در مرتب
دوم قرار  ۀدر مرتب »س«دانگ است. حرف  ٧است میزان گرم آن  »مرتبه«ارزش آن 

شود و حرف استخراج م ۶شود و چون ارزش ثانیه را دارد میزان سردی آن داده م
دانگ خش است  ٧٫۵شود و نتیجه عدد سوم گذاشته م ۀبا ارزش ثالثه در مرتب »ر«

 ۵۶دارد و ارزش مرتبه دارد پس معادل با قرار چهارم  ۀدر مرتب »ب« حرف و نهایتاً
ر فلزات مانند  (=نقره)  »ةالفض«و  (=طال)» الذهب«دانگ رطوبت است. برای دی

سان دارند. برای موادی که نامدست مهنتایج برای دو طبع ب آید زیرا دو حرف طبع ی
ع بیرون و برد و طبایکار مهتری بهایی بیش از چهار حرف دارند جابر روش پیچیده

دست آمده در هکند. به هر ترتیب اعداد و اوزان بدرون را نیز در این محاسبات وارد م
های مختلف نظیر ساخت اکسیر و ساخت آلیاژها برای متعادل کردن طبایع و یندآفر

  ).١۵٣‐١۵٢، صروند (لوریکار مهحصول نتیجه ب

درون در  رون ویها طبایع بجابری برای توضیح رفتار فلزات، برای آن کیمیایدر 
کردند و به طور مثال طبع آهن را گرم و بسیار خش توصیف مهنظر گرفته بودند. ب

این معن بود که گرم بر سردی و خش بر رطوبت غلبه کرده و آنها را مغلوب کرده 
د. نصورت نهفته وجود دارهاست ول طبایع سردی و رطوبت هنوز در باطن و درون فلز ب

به زبان امروز، مسبب خواص فیزی و شیمیایی آن هر فلز رون یپس طبایع ظاهری و ب
ر  ۀگر استعداد تبدیل و استحالو طبایع نهفته و درون آن نشان هستند آن به فلز دی
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سردی و برای مثال توانست توازن موجود را معکوس کند و . اگر کیمیاگر مهستند
شد و گرم و خش آهن را مغلوب و نهفته کند،  رطوبت آهن را از درون به بیرون ب

هم زدن توازن موجود و غلبه کردن و مغلوب شدن  آمد. او برای بردست مهفلز قلع ب
ر را لزی طبع فطبایع نیاز به اکسیر مناسب داشت. پس از دیدگاه کیمیاگران هر ف لز دی

ترین فلزات باید قابل تبدیل به طال باشند زیرا طال متوازن ۀنهایت هم و در در خود دارد
 بود طال خواهد ،ترین طبایع را دارد و هر فلز ناقص پس از تعدیل و تقویم مزاجو کامل

  ١.)٢، ص٢(کراوس، ج

  طبایع بیرون و درون فلزات در کیمیای جابری .۴جدول 

  طبایع درون  رونیطبایع ب  فلز
  )بسیار سخت( مرطوب‐گرم  )نرم بسیار( خش‐سرد  سرب
  )سخت( خش ‐گرم  )نرم( مرطوب‐سرد  قلع
  )نرم( مرطوب‐سرد  )سخت( بسیار خش‐گرم  آهن
  خش‐سرد  مرطوب‐گرم  طال
  مرطوب‐سرد  )خش کمتر از آهن( خش‐گرم  مس
  مرطوب‐گرم  خش‐سرد  نقره
  )سخت( خش‐گرم  )نرم( مرطوب‐سرد  جیوه

طبایع مربوط به عوارض بود که بر جسم عارض شده بود، گوید اگر تقابل جلدک م
یم کیمیاگر م و استحاله را انجام دهد. عوارض کند را رفع  تواند با اکسیری آنح
ش خوار وذوب شونده در یعن اینکه فلزاتِ  ، رنگ خواص چون چ  سب و سنگین

سیر ماستفاده از علم اکبو، سخت و سست و... متفاوت باشند، در چنین حالت با  و
همان گونه که گندم در بدن  ،کردهای فلزات را درمان توان طبایع را تنظیم کرد و بیماری

                                            
البته نباید تصور کرد که این طبایع و حت فلزات مورد اشاره در تمام متون کیمیایی پذیرفته و ثابت بوده است. . ١

کشد و با بحث گرم و خش ظاهری را به چالش م ۀدوم در طبع آهن از قول جابر طبایع پذیرفته شد جلدک در جزء
مفصل سع در اثبات طبع سرد و خش برای آهن دارد و از آنجا طبع درون گرم ومرطوب را برای آهن در نظر م

رون آهن که ظاهر طال است توجیه مبا توجه به طبع د زایی شدید آهنخاصیت رنگبارۀ در را گیرد و سخن جابر 
گیرند کند. در مورد فلز هفتم اختالف نظر زیادی وجود دارد و بسیاری از کیمیاگران خارصین را فلز هفتم در نظر م

ر و دانند مرا نادر و کمیاب  آن بسیاری است و عمدتاً ۀ. خارصین محل مناقشاستجیوه فلز هفتم  و در متون دی
). جلدک در همین رساله به این اختالف نظر اشاره م۵١٧، ص١٣۴٩، روی باشد (رازیهمان د رواحتمال م

ش خوار نیست.کند و جانب خارصین را م   گیرد زیرا جیوه قابل ذوب و چ
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 زیرا هم از ی نوع شودمجانداران به گوشت و شیر و خون و عصب و رگ تبدیل 
 .)٧۴،صمصر(اند و این آن چیزی است که علم اکسیر به آن قایل است سرچشمه گرفته

د و نیاز به استحاله یآکار نماگر تفاوت در ذات و نهان جسد و فلز بود اکسیر به اما
. بنا به قول جلدک استحاله مربوط به علم میزان از نوع تبدیل خون و شیر به نطفه است

آید و با علم اکسیر که با تغییر اعراض از طریق است که از نطفه، انسان به وجود م
های پنهان زعم جلدک علم المیزان به شباهته متفاوت است. ب تغذیه سر و کار دارد

پردازد و به تشابه در نوعیت در سطح باالتر از علم اکسیر شده در باطن اجسام م
ش خواِر ذوب شونده طالی تام و کامل پنهان است و اشاره م کند. در دل فلزات چ

ه بالقوه محسوب م بر خالف علم اکسیر که از طریق گردد. این تقابل بالفعل نیست بل
رسد در علم میزان تضاد و تقابل در خواص اکسیر و فلز مورد نظر به هدف استحاله م

گونه که نطفه به انسان  باید خاصیت پنهان در ذات را رشد داد و به ثمر رساند همان
  .)٧۵ص ،مصرشود (ماستحاله 

ت ثر از طبع اسأاست و نفس متگوید این انقالب و استحاله از اثر نفس جابر م
گوید نفس است. در شرح این سخن، جلدک م» وزن«گیری است و آن که قابل اندازه

 و وزن است و استحاله کند و میزان آن بر حسب اجزای کم به تمام طبایع نفوذ م
ری م ۀدهد و بر سخن جابر نکتمتناسب با وزن اجزا رخ م افزاید و آن عنصر آتش دی

تحد و تواند سازگاران را متواند فاعل توانا محسوب گردد. آتش ماست که م
اشاره به اثر حرارت در ذوب و امتزاج فلزات و جدا ، و این ناسازگاران را پراکنده کند

  دهد:. سپس جابر ادامه م)٧۶ص ،مصر( داردها و سرباره شدن ناخالص

سان دارند و بین پس بدان که فلزات ذوب شونده آنهایی هستند  که ارواح ی
ارواح آنها و اجساد آنها نوع آمیختگ وجود دارد که به نظر من موجب خواص 

  .روداست که در هرکدام از آنها وجود دارد و از آنها انتظار م

سان بودن نوعیت ارواح است که در تمام گوید مجلدک  که منظور جابر، ی
سان نی فلزات ی است ول مقدار آن در ر ی ت و به همین سهر فلزی نسبت به فلز دی

هاست که سرب را ف ها هم متفاوت است و مجموع این تفاوتترتیب میزان جسد آن
داللت بر فلزات ناقص دارد » نوع از آمیختگ«کند. عبارت المثل از طال متفاوت م

گیرد که خرده مو با آمیختگ کامل روح و جسد در طال تفاوت دارد. جلدک بر جابر 
ه بهتر بود طال را استثنا م کرد زیرا استحاله مورد نظر برای طال قابل اعمال نیست بل
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ر فلزات هستند که باید به طال برسند.او م افزاید علم میزان راه تنظیم مجدد نسبت دی
گذارد و پس از آنکه ثیر مأروح و جسد در فلزات است و بر اجزای کم و کیف فلز ت

  .)جاهمان(دهد ها تنظیم شد، استحاله در چشم بر هم زدن رخ منسبت

یل فلزات و  » اتصال«و » طبخ«مطابق با شرح جلدک جابر در این قسمت به تش
گوید که فلزات خصلت خود را از پردازد و مبین روح و جسد فلزات در معدن م

 ۀاسرار اولی تواند با آگاه براند و کیمیاگر مکیفیت آمیزش روح و جسد اولیه گرفته
کار هرا ب آفرینش فلزات، به فهم خواص نهان آنها نایل شود و در کارهای مختلف آن

یم کیمیاگر م تواند با دانش، خواص و تغییرات را در فلزات ایجاد کند که بندد. ح
آنها وجود نداشت. برهان جلدک آن است که خداوند از صورت  ۀدر آفرینش اولی

ای آنها را ساخت و برای هر کدام کنش و واکنش خاص قرار داد، بنا بر هیوالیی اولیه
ان انتقال حالت و استحاله فلزات و یا به تعبیر جلدک ترکیب ثانویه نیز به اذن  این ام

ن است و در واقع در امتداد خلقت اولیه است   .)٧٧ص ،مصر( خدا مم

زه و درست است به این معنا است که میزان اینکه مقدار روح و جسد فلزات به اندا
سان است ول کیفیت امتزاج و طبخ ارواح واجساد در  کل ارواح واجساد در فلزات ی

سان نیست فلزات به اندازه ۀول این اتصال بین روح و جسد در هم .فلزات مختلف ی
ش  زاتفل ۀوجود آورد. همهخواری را بای است که خواص مشترک ذوب شوندگ و چ

سان نیستشودر آتش مانند جیوه روان م تر آنها که سریع ،ند ول سرعت ذوب آنها ی
تر است یعن روح و جسدشان اتصال سست دارند و آنها شوند طبخشان سستذوب م

نقره به سبب سست اتصال مثال  تر است.که دیر ذوبند اتصال روح وجسد در آنها قوی
ط عملیات ذوب و خالص شود و وزن آنال ذوب متر از طجسد سریع بین روح و

ز اسوزد و اگر در اصل تکوینش اتصال طال را پیدا کرده بود، و م شودکم مسازی 
. در واقع جلدک کاهش وزن و سوختن نقره را در عملیات ذوب شدوزن آن کاسته نم

 خوبی متصل که چون با جسد به داندمرتبط مسازی به روح موجود در فلز و خالص
ح و فرار رو ۀکه طال به سبب پایبندی روح به جسدش، اجاز در حال کندنشده فرار م
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شود  شده استفاده ٢تشویه ١تنکار و ناتروندهد و وقت از در نتیجه کاهش وزن را نم
توجیه اینکه . او در )٧٩ص ،مصر(ت و با کمترین اتالف ذوب م شود طال بسیار راح

 ذوب و امالح کم ۀکه بوتگوید شود مسته مدر عملیات ذوب کاگاه از وزن طال 
یم کیمیاگر با استفاده از جیوه، طالی نوشیده » م نوشند«ذوب مقداری از طال را  و ح

آید. وارد کردن جیوه در نتیجه هیچ نقصان در وزن به وجود نم ،گیردشده را پس م
و پس  سازدرا مجیوه ‐طال ۀهای ذوب ملغمهمانددر بوته و آمیزش آن با سرباره و باق

:  ؛ نیز در این باره نکجاهمان( مانداز تصعید جیوه، طالی نوشیده شده باق م
ر جلدک را در کسوت ی کیمیاگر ورزیده )۴۵هودسون، ص . در اینجا بار دی

رش، هایکتابخواندن او همچنین خواننده را به بینیم، م کنز و  السرور ةغایدی
  ).جاهمان( دهدارجاع م االختصاص

ین یعن سرب و قلع، جلدک قایل به سست ذات طبخ این دو فلز در مورد رصاص
ششوند ای هست که ذوب گوید که طبخشان به اندازهاست ول م خوار باشند و و چ

ذات اگر بتوان امتزاج روح و جسد را به تمام و کمال انجام داد، اجزای ناسازگار در 
مس و آهن  بارۀگیرد. او همین سخن را در ند و انتقال به طال صورت موشآنها جدا م

یم کیمیاگر کند که کند و در مورد این دو فلز اضافه منیز تکرار م تفاله و اگر ح
 اًمجددتواند آوری کند مجمعد، نشوکه هنگام گداختن این دو فلز جدا مرا هایی براده

  .جدا کندناخالص از  فلز خالص راتخراج کند و اسآهن و مس 

ری برای انجام امتزاج و استحالرا ناسازگار  ءها و اجزاناخالص جلدک  ۀمانع دی
مال در مرتبۀ دوم کنقره ترین فلز است، که کاملپس از طال، در نظر او  .داندمفلزات 
او از . دهستنمتناسب موجود در آنها ناقص و پنج فلز باق مانده به سبب اجزای نااست 
بار اعت«داند و کند و مبنای آن را ی اصل هندس مای به نام قاعدۀ مزاج یاد مقاعده

دهد. بر این اساس اگر همۀ اجزاء متناسب نسبت م» اقلیدس«کالم خود را به » و دلیل
ه هم همۀ تناسب ب باشند، ترکیب متناسب است اما با ورود تنها ی جزء نامتناسب

  نویسد:ریزد. او مم

                                            
ذوب طال  ۀنقطموجب کاهش بودند که  ترکیبیدو پتاسیم کربنات) (سدیم و و ناطرون Na₂B₄O₇,10H₂O تنکار.١
یل اکسید جلوگیری م شدندم  .کردندزرگران هنگام ذوب طال ازآنها استفاده مو  کردندو از تش
پذیر نششوند و واکها رها م. تشویه یا برشته کردن عملیات است که در آن به کم آتش مواد معدن از ناخالص٢
 شوند.م
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ن است و این قاعد ءامتزاج کامل با وجود اجزا  بزرگ است ۀنامتناسب، نامم
یم هندسه، که اعتبار و دلیل آن از سخن اقلیدس که  ،دان استدانشمند و ح

ر جمع شوند همه با هم برابرند و هنگام دی  گفت وقت خطوط متساوی با ی
گردند. کلمات از این ساوی جمع شوند هم نامتساوی مکه با خط نام

مت وجود ندارد و برهان بر خاصیت تناسب است زیرا اگر بزرگ تر در ح
اجزاء متناسب جمع شوند هم سازگار هستند و اگر با نامتناسب و یا مخالف 

ام گردند و آمیزش و امتزاج به تمام انجگرد آیند همه نامتناسب و ناسازگار م
مزاج است که برایت بیان کردیم همراه با قانون آتش که  ۀشود. این قاعدنم

میزان معتبر و مبرهن است زیرا که آتش سبب آمیختگ اجزای سازگار و جدایی 
احش وراین اساس جسد طال به تمام با ا شود. پس براجزای ناسازگار م

،ملزوم و در هم تنیده  پیوسته است و از جهت کم و کیف واحد، متحد، الزم
ر هستند به نحوی که طبایع و عناصر و جواهر طال ب دی صورت پیوسته هبا ی

   ).٨٢... (مصر، صدرآمدند

جسد است و  جابر معتقد است خصلت فلزی، حاصل اعتدال در امتزاج روح و
شمرد که شامل شناخت ارواح و اجساد و جلدک در تشریح سخن او مراحل را برم

خاص و عام است و برای بررس کم  ۀنسبت آنها و معان اعتدال از جنب و موازین
جابر آلیاژ شدن دو ). جا(همان دهدها خواننده را به جزء چهارم کتاب ارجاع منسبت

داند و علم المیزان حد و اندازه کیفیات را فلز را مشروط به تشابه در کیفیت طبایع م
گیری است و مطبایع دو فلز قابل اندازهلم المیزان بر این اساس در عکند. مشخص م

ری ج ۀتوان به کم علم المیزان نقص و کمبود طبع ی را با اضاف  بران کردطبع دی
سازی تنها بر اساس موازین مستخرج از یند آلیاژآنیاز از هر فلز در فر مورد ۀول انداز

ان اال را ب«اید به نسبت اعمال شود که گوید موازنه بپذیر است. جابر معلم المیزان ام
الزوج به اولین عدد زوج و نسبت اعداد داد زوجدهد مانند نسبت اع» با پایین پیوند

جلدک آلیاژ شدن و امتزاج  ۀ. به عقید)٨۵(مصر، ص به اولین عدد زوج الفردزوج
ایع تر است که در حالت مسب ۀفلز ذوب شد» باال«خر بر اختالط است. منظور از ؤم

ایستد. الزم است که دو فلز در آتش با ی آهنگ ذوب شوند و تر مروی فلز سنگین
بیند ذوب، حرارت زیادی مذوب ی وجود داشته باشد فلز تندخیر زیادی در أاگر ت

زمان ذوب و ممزوج سوزد. پس الزم است کیمیاگر تدبیری بیندیشد تا دو فلز همو م
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ر، نباید ال و نقط شوند. به عبارت دی لز ذوب به حدی باشد که دو ف ۀاختالف در چ
  مخلوط نشوند.

گوید اعداد زوجکند و ماشاره م الفردزوجالزوج و جلدک به خاصیت اعداد زوج
گر اختالط بدون نشان الفردزوجوجیت و همبستگ کامل هستند و الزوج عالمت ز

الزوج زوجاعداد  ندها مانباشند نسبتدهد اگر دو فلز خالص امتزاج است و توضیح م
از این دو خالص نباشد نسبت  و اگر ی ٢به  ۴ به اولین عدد زوج است یعن مثال 

  کند:. جابر اضافه م٢به  ۶به اولین زوج است یعن  الفردزوجمانند 

خالص باشد به وزن نیاز داری و اگر ناخالص بود پس نیاز است که  ١اگر قرین
یاس هتر به قی شصتم از تفاضل جزء ب ۀمطلوبی به انداز ص مقداردر جزء خال

کشف عظیم است و  ٢»به سرورم قسم«فزایی و خودت به جزء ناقص بی
 گرددرا بداند کار او چه آسان م دریافتنش دشوار است پس اگر کس آن

  جا).(همان

دست مهجابر ی مقیاس تقریبی برای حالت که ی از دو فلز ناخالص است ب
تر به مخلوط است تا دو فلز ممزوج فزودن مقدار ی شصتم از فلز خالصدهد که آن ا

دهد که مقدار ی َشصتم معادل با بعد توضیح م ۀشوند. جلدک در چند صفح
بر هم خورده را دوباره باز م نسبتِ  هایی است که وجود دارد و افزودن آنْناخالص

  ).٨٨‐٨۶(مصر، ص دن تکمیل گرددگرداند تا امتزاج و آلیاژ ش

تکمیل امتزاج دو فلز ظاهر شدن سرخ بر سطح  ۀکه نشانگوید در ادامه مجابر 
ثیر عنصر آتش است و هنگام که آتش فرو أزند و این تمذاب است که به سیاه م

جلدک همان طالی کیمیاگران  ۀفلز سرخ خواهد بود که به عقید نهاده شد، محصول
در اینجا جلدک  ).٩١‐٨٨(همان، ص دست آمده استهز طریق علم المیزان باست که ا

یم و امام«برای جابر از خداوند خیری همسنگِ  (همان، طلب م کند » معلم و ح

                                            
 تر در امتزاج است.قرین به معن جزءکوچ. ١
ل شده نق )ع(در ادبیات جابری به این مفهوم است که این نکته از امام صادق است و »حق سیدیو«عبارت  ۀترجم. ٢

 .است
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است و در واقع جابر را  ١»ةهرمس مثلث العظم«که به اعتقاد نگارنده اشاره به  ).٩٠ص
  در ردیف هرمس اساطیری قرار داده است.

رسد افزودن جزء خالص تنها منحصر به ی شصتم نیست و شاید منظور نظر مبه 
مضارب ی شصتم بوده است زیرا جابر در ادامه به ضرورت دانستن حساب شصتگان 

گوید هیچ دستگاه به تکامل یافتگ دستگاه کند و جلدک در توضیح آن ماشاره م
توان به صورت مشصت شصتم  شصتگان نیست زیرا هر کسری را از ی شصتم تا

بتنس ۀنوشت و هم عشرمس تا بع، خُ لث، ر جمع یا ضرب کسرهای ساده مانند نصف، ثُ 
کند و مدع است که اعمال کیمیایی، ساخت اکسیر، اصوات ها را به تفکی ذکر م

، هی ال هندس ، اش های ت و نجوم بر اساس نسبتئموسیقیایی، مشاهدات حس
شود مشوند و سیستم شصتگان شامل موازین آسمان هم اسبه مشصتگان درک و مح

  ).٩٢‐٩١(مصر، ص

  تولید آهن و فوالد در جزء چهارم کتاب
  کند:سخن جابر را نقل م کتاب البرهانجلدک در جزء دوم 

کار رود در نرم هو داروی بزرگ آن زرنیخ است و اگر دو نوع زرنیخ برای آن ب
یمان را بیابیم به تو م اگرثرتر است. ؤکردن آهن م ویی از کجا زرنیخ ح ب

گویم آن زرنیخ از اجزای سنگ آنان است پس بر تو زرنیخ ایشان که از سنگ 
یمان    .دست م آید پنهان نخواهد بودهب(حجرالفالسفه) ح

شود مذاب و روان نم آهن الزم به توضیح است که در کوره های کوچ فلزکاری،
ه تحت شرایط اشاره به این » تلیین«آهن یا » نرم کردن«آید. صورت خمیر در مهب بل

ش ها کاری آهن خمیری، ناخالصفرم خمیری آهن است. در این حال با کوبیدن و چ
شاز آن جدا م ٢»توابل«و به اصطالح جابر،  شوند. این مصنوع پس از عملیات چ

  ).۵٩۶، ۵٩۴ص ٣(کرددک، شدم هن نامیدهآکاری ممتد به آهن ورزیده تبدیل و نرم

                                            
١. :Hermes trismegistusزمان دارد: پیغمبر، ن و مقام سه شخصیت را همأهرمس به سه اعتبار بزرگ است زیرا ش

یم  .)دهخدا ۀناملغت( پادشاه و ح
 توبال به معن براده و ذرات جمع. ٢

3. Craddock 
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های . در کورهگوییممهای مورد بحث سخن کوره ازبرای درک بهتر متن کم 
، دمای داخل نم ۀمواد بدن علت اتالف حرارت ازه کوچ ب کوره و اتالف تابش

. لذا در )٢٨ص ١(ِرِدر، سلسیوس برسد ۀدرج ١۵٣٧ذوب آهن یعن  ۀتوانست به نقط
میاگری به مواد کم ذوب نیاز بوده است تا ذوب آهن در دمای پایینهای کیکارگاه

ن شودتری  ترین کم ذوب در دسترس زرنیخ یا سولفید ارسنی بوده است . مهممم
های مختلف موجود بوده است. بسته به میزان کم ذوب، ها و ناخالصکه در رنگ

شود. صورت مایع روان مهآهن بآید و در مقادیر زیاد آن، دمای ذوب مخلوط پایین م
  گوید:چنین م المدخل التعلیمرازی در 

ل ترین کارها است، زیرا هنگام گداختن مانند آب روان نمگداختن آهن مش
ر آنکه آن خصوص عمل آورند. روش گداختن آهن به هرا با داروی ب شود م

ار و بر روی آن ی که خواه برد ایآهن را به هر اندازه ۀشرح زیر است: براد
ای بریز و را در کیسه چهارم وزنش زرنیخ سرخ و نرم بریز و مخلوط نما و آن

ذار و سپس آن دور آن یر و در تنور ب وی وزن کن و ر ،را بیرون بیاور را گل ب
آن ی ششم وزنش ناطرون بریز و با روغن زیتون مخلوط کن و این مخلوط را 

ذار و حرارت بده تا  ۀبریز و بر بوت ای که کف آن سوراخ استدر بوته ر ب دی
داز و با نشادر و زاج  آنچه ذوب شده استنزال شود و آن را بردار و دوباره ب

شام که هر دو کوبیده و با روغن زیتون مخلوط شده است، مخلوط کن و از آن 
به آن  ررا ذوب کن و هر با های کوچ بساز و هر چند بار که خواه آنگلوله

خلوط اضافه کن، تا سرعت ذوب شدن و سفیدی آن بیشتر شود. هرگاه این از م
  ).٨٣صشود (عمل را چند بار تکرار کن مانند نقره به آسان ذوب م

 زاتکردن فل برای ذوب» بوته بر بوته«آید که ابزاری به نام از متن فوق چنین بر م
ونده ذوب ش ۀوراخ بوده است و مادباالیی دارای س ۀبوتاست. در این ابزار  رفتهکار مهب

و در اثر حرارت،  گذاشتندمداخل کوره را شده است. این مجموعه در آن قرار داده م
 »ستنزالا«زیرین به اصطالح  ۀو در بوتشد مهایش جدا و از ناخالصشد مفلز ذوب 

  شده است.م

است که  As₂Feاول  ۀبه احتمال قوی جسم حاصل از ذوب مرحلدر مورد آهن 
مجدداً . این ترکیب ۀ سلسیوس استدرج ٩١٩آن  ذوب ۀارسنی دارد و نقط ١۶٪/۶

                                            
1. Rehder 
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 ٨٣٠ذوب اوتکتی در حدود  ۀسازد که نقطشود و بلور مزدوج مبا آهن ترکیب م
که جابر اشاره کرده  طور). جسم ابتدایی همان ٣٩۵، صدارد (رازیۀ سلسیوس درج
ننده است و باید ببود،  زی ا ملینات نظیر نشادر و زاج ترکیب شود تا بافت فلترد و ش

ش خواری پیدا کند. جلدک در اینجا پس از آنکه روش رازی را در استنزال آهن و چ
یمان باشد و تنها به فهم به خواننده هشدار م آوردم دهد که مراقب ظاهر کالم ح

منتهای فهمشان ساخت  ای نادان هستند کهظاهر از سخنان آنان اکتفا نکند و عده
جلدک به رازی،  ۀرحمانترکیبی ناخالص از آهن و زرنیخ است. صرف نظر از تاختن بی

ار م شود. او به از ورای این توصیف دقیق و فن سیمای ی کیمیاگر ورزیده آش
شود تا زرنیخ و آهن محترق م ۀشناسد که در آن آمیزیند را مآخوبی محصول این فر

ن نیست و به  )۶٣ص ،مصر( بسوزد زرنیخ اضاف ول خالص کامل از ارسنی مم
ماند که با آهن خالص مورد نظر او تفاوت تعبیر ما آلیاژی از ارسنی و آهن برجای م

  زیادی دارد.

ه مطابق با نظر جلدک زرنیخ مورد نظر جابر از سنخ زرنیخ های موجود نیست بل
یمان است ابن  شعزکس به نام ضمن نقل قول از جلدک  .جزیی از اجزای سنگ ح

، یمان م ١ارفع اندلس کند زیرا دانستن سنگ جوینده را ترغیب به یافتن سنگ ح
یمان و کلید اعظم راه فهمیدن علم المیزان است  ترروشن. به عبارت جا)(همان ح

یم باید از خاک رد طور ذات دارای گوگههای معدن خاص استفاده کند که بح
متناسب هستند و نیازی به افزودن زرنیخ به عنوان منبع گوگرد ندارند و جوینده را به 

چنین  روش تولید آهن و در آنجا در بارۀ کندتشویق م البرهان خواندن جزء چهارم
  :نویسدم

دای تعال در آن قدرت و شدت خدان که آهن منسوب به مریخ است و فصل: ب
. پس [آب] قدرتش را از او مسلط گردانیدر آن مقرار داده است و آب را ب

تواند مانع آب شود و آن را دفع کند و کند و [آهن] نمرا فاسد م گیرد و آن
های ها...و بدان ای برادر که یاران تو در کارگاهها و نمتیزاب ۀطور هم همین
عدن کنند پس از آنکه آهن را از خاک زرد رنگ مگری آهن را ذوب مریخته

                                            
ق) در کیمیا پیرو جابر بوده و فنون کیمیا را در قالب ۵١۵. عل بن موس بن ارفع رأس اندلس (درگذشته در سال ١

ترین اثر اوست که جلدک جداگانه آن را شرح مهم شذور الذهب ف فن السالماتهای شعری آورده است. منظومه
 کرده است.
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های آهن نادیدن است استخراج کردند. آنها خاک معدن را آن که دارای رگه
کنند و آن متصل م های پر قدرت برریزند و دمهای متعدد ذوب مدر کوره

کنند و بر آن های آهن دار را با مقدار کم روغن و قلیا مخلوط ماین خاک
را ذوب ببینند و جسمش و جسدش  آندمند تا اینکه افروزند و بر آن مهیمه برم

هایی که کار صاف را در این کورهرا از سوراخ از آن خاک پاک شود سپس آن
را به  هایش جدا شود و آندهند تا آهن از ناخالصدهد عبور مها انجام م

فرستند تا ها مها و سرزمینرا به دوردست آورند و آنمهایی درصورت شمش
  ).١(دوبلین، صگیرند  کارر آنچه که نیاز دارند بهمردمان آن را د

آورده های معدن شرح متفاوت از استخراج آهن از خاک جلدک در این قسمت
ر متفاوت است. است که با متن گذاری آهن مطابق با شرح جلدک قالهای مشهور دی

از خاک زرد رنگ است که دارای آهن پنهان است و به احتمال زیاد همان 
هایی خروج مذاب و سوراخ ۀای توصیف شده دارای دریچهاست. کوره )FeS₂(یریتپ

رسد محصول این . به نظر مهستندها برای صاف کردن مذاب از سرباره و ناخالص
جلدک در  ١.عمل چدن بوده است زیرا از چوب برای ایجاد حرارت استفاده شده است

  پردازد:ادامه به شرح تولید فوالد م

های مناسب برای مقصود در ها را در کورهاما اصحاب فوالد این شمشو 
کنند و با دمیدن، آتش را شعلهنهند و کوره را بر آن بنا مهای فوالد مکارگاه

کنند تا آنکه مانند آب جوشان صدا دهد و خوراک از شیشه و روغن و ور م
ر خاطه د و اکثر سیاه آن بدهند تا اینکه نور در دل آتش دیده شوقلیا به آن م

ذوب در شب و روز زایل شود و مراقب دوران مذاب هستند تا عالمت  ۀادام
را مانند آب از مجاری خارج م بهبود و نور درخشان آن دیده شود، پس آن

های ظروف گل که مانند کنند و یا در سوراخصورت شمش جامد مهکنند و ب
های فوالد خالص را مانند تخم شترمرغ شمشریزند و های بزرگ است مبوته

 سازندکنند و از آن شمشیر و کاله خود و سرنیزه و سایر اقالم را مخارج م
  ).٣‐٢(دوبلین، ص

هآن بنا و دمند های ذوب یا سب ابتدا ساخته و بعد کوره بردر این روش محل بوته
های مورد رسد که کورهنظر م. از مشخصات گفته شده چنین به اندشدهها به آن متصل 

                                            
رسد که برای ذوب آهن ناکاف است ول چدن را ذوب مدرجه م١٣٠٠وب به حدود چۀ آدیاباتی دمای شعل. ١

  کند.
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های بزرگ در لبنان و گرچه توصیفات مشابه باال در مورد کوره انداشاره بزرگ بوده
های کوچ شناس منحصر به کورهآمل در ایران وجود دارد اما هنوز شواهد باستان

ل تخم شترمرغ است در حفاریقالبالبته  )،۶٠١(کرددک، ص است های گل که به ش
  ).٣٣١ص ١(فویرباخ، دست آمده استهآسیای مرکزی بهای 

دست آید باید هبرای آنکه فوالد باست با فرض آنکه محصول عمل قبل چدن بوده 
کربن اضاف چدن بسوزد و نسبت کربن به کمتر از ی درصد برسد. این روش کربن

شدید هوا و های تولید فوالد است. در ابتدا با دمیدن زدایی نام دارد و ی از روش
 دهد.م» جوشیدن آب«رسد و صدایی مانند افزایش حرارت فلز به حالت مذاب م

الت در درک فر یند تولید فوالد در متون باال توصیف غیر دقیق این متون آی از مش
داند که بر روی مذاب قرار دارد یا چدن است. بیرون دوص را سرباری م» دوص«از 

گویند که سخت و مانند نقره سپید است و برای تولید فوالد م» ور«و در زابلستان به آن 
شود که دوص ). از اینجا معلوم م۴٠٧، صکنند (بیرونهن ممزوج مآرا با نرم آن

ه هن کم کربن منجر به تولید فوالد شدآنوع آهن پرکربن بوده که ط امتزاج آن با نرم
های کوچ به بزرگ از فوالد در کوره نامند که قسمتذوبی ماست. این روش را هم

ر با اختالط  ).۵٩۶‐۵٩٣(کرددک، صشده استاین روش تولید م به عبارت دی
 ٠٫٨هن فاقد کربن، فوالد با حدود آدرصد کربن) و نرم٢٫۵ زمتناسب چدن (بیش ا

اضافه  ،منبع سیلیسیم اکسید ،بعدی شیشه ۀدر مرحل آمده است.دست مهدرصد کربن ب
ر فلزات به صورت سرباره شود تا م ز انیز جدا شوند. امروزه اکسیدهای آهن و دی

ید توسط سیلیسیم اکس ۀاضافمقدار . شودماستفاده ااضافه کردن شیشه به همین منظور 
ات جدا  و در ده شقلیا (پتاسیم و سدیم کربنات) به عنوان رسوب پتاسیم و سدیم سیلی

ود. روغن به عنوان منبع کربن و هیدروژن برای تولید مونو اکسید شذوب جمع م ۀته بوت
کربن مورد نیاز بوده است. مونو اکسید کربن محیط کوره را در حالت احیاء نگه م

  کند.دارد و اکسید آهن باق مانده را به آهن تبدیل م

ر این متن، تالش جلدک برای  ۀجنب لم عپیوند بین تولید فوالد و ایجاد مهم دی
ل خالص و واقعی  شالمیزان جابری است. در نزد کیمیاگران فوالد همان آهن در ش

                                            
1. Feuerbach 
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م تصفی های آهن ناخالص ۀبوده است و در واقع عملیات تولید فوالد برای آنان در ح
  نویسد:بوده است. او در جزء چهارم چنین م

گرما آبتر از آهن است و از همین رو در حالت تر وسختبدان که فوالد خالص
به همین روش ذوب کنند و راه تصفیه و نرم  مجدداً را شود و اگر فوالددیده م

ار م کردن آن گردد و اگر این کار را بدون دانش الزم را بپویند جوهر آن آش
های بیاض مانند نقره سفید خواهد شد و خداوند از ذوب تکرار کنند شمش

مت شریف کیمیا کلید حجاب بر نقش آن خواهد کشید و تنها برای  اهل ح
طور که این سخنان را با برهان برایت  دست یافتن برآن را قرار داده است و همان

ار شدن جوهر آن در  ۀتقریر خواهیم کرد، به شیو تعالیم در ذوب و تعدیل و آش
  ).٣(دوبلین، ص اعمال میزان باز خواهیم گشت

ند رِد دمشق نقش زیبای فکند که گاه در عملیات ساخت فوالجلدک اشاره م
ار نم تواند ای است به اکسیری که مشد و کلید دست یافتن به نقش فوالد اشارهآش

شود که برسطح های زیبایی گفته مفرِند که معرب پرند است به نقش نقش را ظاهر کند.
مانند رد آید و به قول بیرون فوالد پس از عملیات مختلف فیزی و شیمیایی پدید م

ال حاصل از در هم رفتن ابرها و یا آب روان است  های مورچه وگام یا مانند اش
ذرات که  شودمعلوم مهای آنالیز جدید، کار گیری تکنیه). با ب۴١١، ص(بیرون
Fe₃C  مسبب طرح زیبای فوالد دمشق است که در اثر مهاجرت به سطح آمده و این

ار کردن پرند  .)۶٠‐۵٩ص ١؛ فرهوِن،١(تصویر کنندمنقوش را ایجاد  در واقع آش
گیری اکسیر مخصوص انجام مکارهشد و با بفوالد، عمل کیمیاگرانه محسوب م

). بیرون ٩، ص٢(کراوس، ج مورد اشاره جابر است» تکریر«پذیرفت. این همان عمل 
  گوید:چنین م الجماهردر 

ار کردن فرند آن را با زاج زرد بامیان و یا سفید مولتان اندود م برای آش
مشیر را ش ۀبدن دادن، کنند واگرچه زاج بامیان از مولتان بهتر است و برای آب

دادن را با  پوشانند و محل آبای از گل و سرگین گاو و نم مبا ملغمه
گدازند وا مرا در کوره با دمیدن ه فشارند سپس آنانگشتان از دو طرف م

کند بعد سطح شمشیر را از آن دیده م جوشد و فوالد را آبپس آن ملغمه م

                                            
1. Verhoeven 
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ار مپاک م توان همراه نم از زاج نیز استفاده شود. مکنند و جوهر آش
  ).۴١٠صکرد (

  
  ١تصویر

توان با خمیری از زاج حرارت داد و اسید از لحاظ شیمیایی سطح فوالد را م
کند و ذرات کاربید آهن که تولید شده ی الیه از آهن سطح را حل مسولفوری 

یل م ار مطرح فرند را تش سازی طالی شود. این روش شبیه روش خالصدهند آش
،رفت کار مهسطوح مطال است که در مصر باستان ب   ).١١۵۵ص ١(کل

  گیری خاصیت مغناطیس با ترازواندازه
شود. خاصیت فلزات و مواد از تحری نفس ایجاد مکه خاصیت در  گویدمجابر 

توان با ترازوی طبیع اندازه که گفتیم همان وزن است که آن را م طور مورد اشاره همان
 ۀگیری قدرت مغناطیس آهنربا نیز جنبگرفت. استفاده از ترازوی طبیع برای اندازه

گیری ها برای اندازهاین ترازوا از رای است که نظیر آن مشاهده نشده است زیمبتکرانه
ال استفاده م شده است گیری را نمکند ابزار چنین اندازهجلدک اعتراف م .چ

به احتمال قوی ترازوی مورد نظر دارای ساختاری متفاوت از ). ٩٣(مصر، ص شناسد
ر تراز گیری توانسته قدرت جذب سنگ مغناطیس را اندازههای طبیع داشته که مودی

گوید که قدرت جذب ی سنگ مغناطیس با . جلدک در شرح کالم جابر مکند
شود. بعض از استفاده از ترازوی طبیع با جذب اوزان مختلف از آهن سنجیده م

کسری از وزن خود  ۀجذب ی سوزن قدرت دارند و بعض به انداز ۀها به اندازسنگ
ر به انداز ال در اینجا است ؤکنند. پس سچند برابر وزنشان آهن جذب م ۀو بعض دی

ونه این خاصیت در سنگ پاسخ این  های مغناطیس مختلف متفاوت است؟که چ
ری با آن مخلوط شده  است که سنگ مغناطیس از جوهر منفردی نیست و جواهر دی

ه با که مانند حجاب بر جوهر مغناطیس افکنده شده است. آن حجاب از آهن است ک
جذب مغناطیس از صدور خاصیت مغناطیس به خارج از حدود سنگ مغناطیس 

                                            
1. Caley 
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کند. شدت کاهش با میزان آهن مرتبط است و از شدت مغناطیس اولیه جلوگیری م
  ).٩۴(مصر، صکنند گونه که برای ساخت قطب نما چنین م کاهد همانم

ساخت قطب نما م در ادامه جلدک بحث را به استفاده از خاصیت مغناطیس در
  دهد:را توضیح م کشاند و ساختار آن

شود و بعد از اینکه با سنگ بین که وقت سوزن از آهن ساخته مآیا نم
شود که بر عمودی ثابت مغناطیس تماس یافت در گوی چوبین قرار داده م

م ١نماشود و تبدیل به قطبای نهاده مقرار دارد و بر روی آن حباب شیشه
گردد و هنگام که سنگ مغناطیس از خارج حباب به آن نزدی گردد به جانب 

را به حال خود رها کن همواره به سمت دورترین  ایستد و اگر آنسنگ م 
ایستد و اگر در داخل جنوب جایی که سنگ مغناطیس از آن جدا شده م ۀنقط

حال مانع از چسبد پس حجاب به هر ای قرار نگیرد به سنگ محجاب شیشه
  جا).(همانثیر است أت ۀکنندثیر ناقص و یا به کل باطلأثیر کامل و یا تأت

 عبارتنما و هم از جهت تاریخ از جهت توجیه عمل مغناطیس و ساختار قطب
نما بر اثر تماس مقداری از خاصیت مغناطیس را در جلدک مهم است. سوزن قطب

کند ول از را کم م ثیرأاز حجابی است که تای مثال کند. حباب شیشهخود جذب م
  برد.بین نم

یابد و سپس به ها تسری مثیر در کالم جابر به داروها و خوراکأاثر مجاورت و ت
این خواص مشابه خاصیت مغناطیس است که در  ۀرسد. در نظر جابر همطلسمات م

ان مناسب ت   کند:ثیر مأزمان و م

طلسمات از طریق مجاورت و به عاریت گرفتن عمل  و اما آن چیزی که در باب
کند و در غیر از این کتاب ذکر کردیم مانند ...الک پشت وارونه که مانع م

گردد و در پنجاه کتاب از کتاب خواص گفتیم که کشتزارها م نزول تگرگ بر
گردد و از آتش سرکش که در سر ظروف شراب و نم قلیایی مشتعل م

دست هم شراب و سرکه در گالب و ی کفه نم ساییده بمخلوط ی چهار
آید که پس از جوشیدن و تولید بخار، آتش به آن نزدی کنیم مشتعل مم

شود و با آب آه خیس حریر نوشته م ۀای [نامریی] که بر پارچگردد و نامه
 کم ۀرسد فایدگردد [تا ظاهر گردد] از اشیاء نوظهوری است که به نظر مم
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کند... و انسان نیازمند داشته باشد ول بر تعداد زیادی از این علوم داللت م
  ).٩۶(مصر، ص ها آسان شوددرایت در علوم است تا فهم شنیده

شود و ت حت برای جلدک بسیار دشوار مدرک کالم رمز آلود جابر در این قسم
  گوید:در قسمت پایان چنین م

ییدی با برهان قاطع از اثر علم أن خواص هم تگویم ایدر مورد تمام آن م
ار و اسرار پیچیده میزان است و بیشتر آن در پایان کتابش در مورد خواص آش

دانستم آیا تگرگ از بیان کردیم و ای کاش مختصاص اال کنزای است که در 
  جا).(همان؟ ترسدالک پشت واژگونه در صحرا م

  نتیجه
ه اسالم تکی ۀن همواره بر محتوای معنوی کیمیای دوراگرچه گروه بزرگ از محقق

اند اما الزم است با دید شیم و فیزی نوین نیز به خواندن آنها اقدام کرد. این کرده
اه نیز م رد شامل تکرار دستورات کهن کیمیایی در آزمایش شود که در واقع حرکت روی

رد، تاریخ علم شیم غنشود. با اتخاذ این روجدیدی در تاریخ علم محسوب م تر ی
ن انکات مغفول مانده بسیاری بر محققتر از پیش نوشته خواهد شد و چه بسا و دقیق

ار شود. معموال شود کیمیا انسجام ی نظام علم در فقدان چنین دانش گفته م آش
ران کیمیا دارد و مای که تنها نشان از کمرا ندارد، گفته   ییر یابد.تواند تغکاری پژوهش

 آغاز مناسبی است زیرا همان ۀآثار جلدک نقط ۀبرای درک کیمیای جابری مطالع
تواند کلید فهم این سنت کیمیایی باشد. همچنین آثار جلدک طور که دیدیم شرح او م

ار م اتب مختلف کیمیایی را نیز آش   .ندنکارتباط و یا تضاد بین م
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