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چ یده

ﮐتاب البرهان ف أسرار علم المیزان تألیف اَیدَمیر بن ﻋل جِلدَک حاوی ﺷرح

ﮐتاب الحدید جابر بن حیان در واکنشﻫا و طبع آﻫن ،ﻋلﻢ اﻹکسیر و ﻋلﻢ
المیزان و ﻫمﭽنین ﺷامﻞ تﻮصیف مهم از تﻮلید تجاری آﻫن و فﻮﻻد است.

جلدک ضمن اقرار به پیروی از جابر ،کﻼم او را غیر برﻫاﻧ م داﻧد و م کﻮﺷد
این ﻧقص را جبران کند .او از کیمیاگراﻧ چﻮن ابﻮالقاسﻢ ﻋراق  ،ابنامیﻞ تمیم

و آپﻮلﻮﻧیﻮس تیاﻧ مجعﻮل و ابنارفع اﻧدلس ﻧام م برد و با روش رازی در

استنزال آﻫن مخالفت م ورزد و به تشریح سخن جابر در مﻮرد ترازوی طبیع

برای اﻧدازهگیری قدرت مغناطیس م پردازد .او ﻫمﭽنین تﻮصیف از ساخت و
ﻋمل رد قطبﻧما ارایه م کند و سپس به تﻮجیه طلسمات و خﻮاص جادویی
سنﮓﻫا و گیاﻫان م پردازد.
کلیدواژهها :آلیاژ ،آﻫن ،استنزال ،اکسیر ،جابر ،جلدک  ،ﻋلﻢ المیزان ،فﻮﻻد،
کیمیا ،مغناطیس.
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مقدمه
اگر چه ﺷمار فراوان ﻧسخهﻫای دستﻧﻮیس ﻧﻮﺷتهﻫای جلدک ﻧشاﻧگر اﻫمیت ﻧظرات
و افکار او ﻧزد گذﺷتگان است ،ول متأسفاﻧه زﻧدگ و احﻮال جلدک چندان بر ما روﺷن
ﻧیست .خاستگاه او را ده جِلدَک در دو فرسخ مشهد الرضای خراسان م داﻧند .او پس
از کسب داﻧش در ﻧقاط مختلف سرزمینﻫای اسﻼم به دمشق و قاﻫره ﻫجرت کرد و
سراﻧجام در قاﻫره درگذﺷت )ﺷادفر ،ص .(٣٣٨ ٣٣۶جلدک در نهایة الطلب ف شرح
الم تسب اﺷاره م کند که مدت ﻫفده سال از زﻧدگ خﻮد را در سفر به ﻧقاط مختلف
ماﻧند ﻋراق ،آسیای صغیر ،یمن ،حجاز و مغرب گذراﻧده است و از محضر اساتید
مختلف استفاده و اﻧبﻮﻫ از کتابﻫای پیشینیان را مطالعه کرده است .او از ﺷهری به
ﺷهر دی ر سفر م کرد تا اینکه به »لطف اله « به ﻧزد استادی رﻫنمﻮن م ﺷﻮد و از
محضر او در کیمیا بهرهمند م ﺷﻮد .از تاریخ تألیف کتابﻫایش چنین استنباط م ﺷﻮد
که تا سال ٧۴١ق در دمشق م زیسته و در سال ٧۴٢ق به قاﻫره رفته بﻮده و آثار مربﻮط
به آن سال را در آﻧجا ﻧﻮﺷته است و احتماﻻ بعد از ٧۴٣ق درگذﺷته است .سارتن
)ص (٢٨۶٢ ٢٨۶٠پاﻧزده رساله از جلدک ﻧام برده است اما ﺷمار واقع تألیفات او
را قریب بیست جلد م داﻧد .کامﻞترین سیاﻫﮥ آثار جلدک را ﻫﻮلمیارد (١٩٣٧) ١و
برخ از محققان فهرست او را با اﻧدک تغییر آوردهاﻧد )الزیبق١۴١۵ ،ق؛ الدمرداش،
١٩۵٩م؛ الدفاع١۴٠٢ ،ق( .احتمال دارد تعدادی از این رسالهﻫا با ﻧامﻫای مختلف
فهرست ﺷده باﺷند و به ﻫمین دلیﻞ ﺷاید تعیین ﺷمار صحیح آﻧها مم ن ﻧباﺷد و ﻧیازمند

غﻮر بیشتری در ﻧسخهﻫای خط بهجا ماﻧده است.
ﮐتاب البرهان ف أسرار علم المیزان ی

از مهﻢترین ﻧﻮﺷتهﻫای جلدک است که

تاریخ تألیف آن مشخص ﻧیست ول به احتمال قﻮی پس از ﻧگارش نهایة الطلب در
٧۴٣ق ﻧﻮﺷته ﺷده باﺷد .البرهان کتابی مفصﻞ در چهاربخش است که جلدک در آن
ﻋﻼوه بر کیمیا از طبیعیات ،ریاضیات ،طلسمات ،تنجیﻢ و پزﺷ

سخن م گﻮید.

بخش از این کتاب به تشریح »خطبة البیان« منسﻮب به امام ﻋل )ع( اختصاص دارد و
ﻫمﭽنین مباحث مفصل در باب تﻮحید دارد .بررس البرهان جلدک در فهﻢ آثار جابری
بسیار یاریرسان است .در اینجا ،داﻧش و فعﻞ خﻼق اله است که آزمایش ر را مدد
م کند تا جهش فکری بیابد و خﻮد و جهان را کشف کند .به ﻋبارت دی ر ﮐتاب
1. Holmyard
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البرهان تنها ی

کتاب کیمیایی و ی

دایرةالمعارف ﻋلﻮم آن روزگار ﻧیست ،بل ه به

ﻧظر ،منظﻮمهای از ﻋلﻮم ظاﻫری و باطن است که بر گرد کیمیا م گردﻧد .در ﻫفتاد سال
گذﺷته مناقشات بسیاری بر حﻮل ﺷخصیت جابر و منشا کیمیای جابر یا جابری بﻮجﻮد
آمده که باﻋث ﺷده محتﻮای ﻋلم تاریخ این ﻧﻮﺷته ﻫا کمترمﻮرد بررس قرار گیرد.
این ﻧگرﺷها تا حدودی از پیش فرض ﻫای متقدمین این پژوﻫشها متاثر بﻮده تا ﻧتیجه
پژوﻫشها )گلی

١٩٩٩ ١،م(.

به ﻋقیدۀ ﻫﻮلمیارد آﺷنایی جلدک با رساﻻت کیمیایی بیماﻧند است و از آﻧجا که
قلﻢ او خستگ ﻧاپذیر بﻮد میراث او برای سالﻫا اﺷتغال ی

دسته از داﻧشﻮران را کفایت

م کند )ﻫﻮلمیارد ،ص .(۴٩ ۴٨در کتابﻫای جلدک از سرچشمهﻫای داﻧش کیمیا
فراوان ﻧام برده ﺷده است و ﻧقﻞقﻮلﻫای طﻮﻻﻧ او از بزرگان کیمیا ،به مﻮرخ ﻋلﻢ در
ﺷناخت آﻧان یاری م رساﻧد .قسمت دوم از جزء سﻮم ﮐتاب البرهان حاوی ﺷرح و
تفسیری از ﮐتاب الحدید جابر بن حیان در طبایع ،فعﻞ و اﻧفعال ،خالصسازی و
آلیاژﻫای آﻫن است .در این ﻧﻮﺷته برای بررس این بخش از دو ﻧسخه استفاده کردهایﻢ
که به اختصار آﻧها را »مصر« ٢و »دوبلین« ٣م ﻧامیﻢ.
در این کتاب ،جلدک از داﻧش جابر و پیرواﻧش تجلیﻞ م کند و رازی را تند و
خصماﻧه ﻧقد م کند و معایب روش او را برای خالصسازی و ذوب آﻫن تشریح م کند
)مصر ،ص .(۶٢ذکر این ﻧکته ﻻزم است که رازی ﻋل رغﻢ اینکه جابر را استاد خﻮد
م داﻧد اما از بهکارگیری ﻋلﻢ المیزان اجتناب م کند .او ﻧگرﺷ کامﻼ ﻋمل و تجربی

دارد و به ﻧظر م رسد برای اجتناب از ﻋﻮامﻞ غیر تجربی در کیمیا ،آن پرسشﻫای
بنیادی جابر را ﻫیچگاه از خﻮد ﻧم پرسد .دستﻮرالعمﻞﻫای رازی مبین ﺷناخت وی از
اﻫمیت ﻧسبت مﻮاد در فرآیندﻫا است ،ول ﻋﻼقهای به ﻧظریهپردازی در این مﻮرد ﻧدارد.
این بیﻋﻼقگ و بیتﻮجه جلدک را به خشﻢ م آورد .او پس از آوردن قﻮل از رازی
1. Glick
 .٢ﻧسخﮥ ﺷمارۀ ٣٩۵۵کتابخاﻧه و آرﺷیﻮ مل مصر ،جزء سﻮم و چهارم کتاب البرهان .کاتب آن احمد بن احمد بن
ابراﻫیﻢ جریبات الشافع ملقب به ال اتب اﻷزﻫری است .تاریخ اتمام کتابت  ٢٩محرم ٩٩٨ق است و کاتب اﺷاره
م کند که از ﻧسخﮥ ﺷیخ محمد بن ابﻮالخیر المال

المیقات الشریف استنساخ کرده است .این ﻧسخه از کامﻞترین

ﻧسخهﻫای مﻮجﻮد از این بخش از کتاب است )دمرداش١٩۵٩ ،م(.

 .٣ﻧسخﮥ ﺷمارۀ  ۴١٢١کتابخاﻧﮥ چستربیت دوبلین که از ﻧسخﮥ ﻧخست متأخرتر است و مجمﻮﻋهای ﺷامﻞ چند اثر
جلدک است .تاریخ کتاب آن احتماﻻ قرن دوازدﻫﻢ است اما کاتب آن ﺷناخته ﻧیست )آربری ،ص.(٣٩ ٣٨
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بدون ذکر ﻧام ،معایب آن را مطابق آﻧﭽه در باﻻ گفته ﺷد تﻮضیح م دﻫد و ﻫشدار م
دﻫد که جﻮیندۀ راستین کیمیا ﻧباید از روش »جاﻫﻼن« پیروی کند و ﻋمر و مال خﻮد را
ضایع کند )مصر ،ص.(۶٣
در جزء چهارم ،جلدک به تﻮصیف تﻮلید آﻫن و فﻮﻻد در کارگاهﻫای فلزگری م
پردازد که از لحاظ تاریخ اﻫمیت دارد و با متﻮن دی ری ﻧظیر الجماهر بیروﻧ
)ص (۴١۴ ۴٠٣قابﻞ مقایسه است .او به تحلیﻞ فرایند تﻮلید آﻫن و فﻮﻻد از جنبﮥ
کیمیای جابری و ﻋلﻢ المیزان م پردازد .ح یﻢ ما استح ام و ﻧقش زیبای فﻮﻻد دمشق
را حاصﻞ اﻋمال دقیق مﻮازین م داﻧد و معتقد است اﻧحراف از آن مﻮجب بیماری و در
حجاب افتادن ﻧقش فﻮﻻد م ﺷﻮد .در اینجا ح یﻢ باید با اکسیری بیماری را درمان
کند و پرده از رخ زیبای فﻮﻻد بردارد )دوبلین ،ص.(٣ ١
نظﺮیﮥ جیوه گوگﺮدی ﻓلزات
کیمیاگران یا اﻫﻞ صنعت ،معادن زمین را ماﻧند بﻮتﮥ بزرگ کیمیاگری م داﻧستند که
در آن ﻋملیات »طبخ« و »تﻮلد« فلزات رخ م دﻫد .در این بﻮتﮥ بزرگ ،گﻮگردﻫا ١و جیﻮه
با ﻫﻢ وارد واکنش م ﺷﻮﻧد و بسته به ﻧﻮع ،خلﻮص و کیفیت امتزاج آﻧها با جیﻮه ،فلزات
مختلف به وجﻮد م آیند )مصر ،ص .(۶۴گﻮگرد درحالت خالص خﻮد زردی درخشاﻧ
دارد و کامﻼ خش

است و جیﻮه در ﻋین سیالیت ،جﻼ و ثقﻞ فلزی دارد .در این ﻧظریه،

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

ی

فلز را تعیین م کند .با ﻫمین قیاس ،قلع چﻮن سریع ذوب م ﺷﻮد بسیار مرطﻮب و

آﻫن که از فلزات دی ر دیرتر ذوب م ﺷﻮد بسیار خش

است )ﻫمان ،ص.(٨٠ ،۶٨

جیﻮه با گﻮگرد ممزوج م ﺷﻮد وﻫرچه طبخ این دو کامﻞتر باﺷد فلز حاصﻞ کامﻞتر
خﻮاﻫد بﻮد و طﻼ غایت اﻋتدال در امتزاج دو رکن است .در طﻼ به سبب امتزاج کامﻞ
گﻮگرد با جیﻮه ،گﻮگرد آزادی آن را ﻧدارد که در حرارت ﺷعله بسﻮزد و در ﻧتیجه طﻼ در
مقابﻞ آتش کﻮرۀ ذوب پایدار است و کاست ﻧم پذیرد )ﻫمان ،ص.(٨٠

 .١در ادبیات کیمیاگران ترکیبات گﻮگرد دار ماﻧند زرﻧیخ )سﻮلفید آرسنی

( ﻧیز گﻮگرد یا کبریت به ﺷمار م رفتند.

زرﻧیخ دارای اﻧﻮاع گﻮﻧاگﻮﻧ است که بسته به خلﻮص رﻧﮓ و رفتار ﺷیمیایی متفاوت دارﻧد.
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بر این اساس فلزات پست تر تنها به سبب کیفیت گﻮگرد و کیفیت طبخ با طﻼ تفاوت
دارﻧد وبه ﻫمین سبب دچار بیماری ﺷدهاﻧد .ح یﻢ در اینجا »طبیب« است و طبع فلز
بیمار را م ﺷناسد و داروی مناسب را که ﻫمان اکسیر است برای جبران افزوﻧ و کاست
رطﻮبت ،خش

 ،سردی و تری بهکار م برد .اینجا ﻫمان حلقﮥ اتصال طب و کیمیا

است .جابر برای طبایع مقیاس دقیقتری ﻧسبت به مقیاس جالینﻮس بنا ﻧهاد که در ﻋلﻢ
المیزان متجل است .با داﻧستن اﻧدازۀ دقیق طبایع به کم

ﻋلﻢ المیزان ،ح یﻢ م تﻮاﻧد

اﻧحراف طبایع را از میزان درست با اکسیر درمان کند )مصر ،ص .(٧۴ ،۶٨گﻮیی جابر
ام ان جدیدی در اختیار کیمیاگران م گذارد که کیمیا را به طبابت ﺷبیه م کند .او
ﻫمﭽنین ﻧشان داد که ی

فلز م تﻮاﻧد برای فلز دی ر اکسیر باﺷد و ﺷرط آن داﻧستن

دقیق میزان طبایع فلزات مبدأ و فلز مقصد است )لﻮری ،ص .(١۵٧ ١۵۴به ﻋبارت
دی ر او درمان ی

فلز با ﻫﻢﻧﻮع خﻮد را مطرح کرد .این روی ردی ﻧﻮین در مفهﻮم و

کاربرد اکسیر بﻮد .در این روش جدید ،تغییر اﻋراض فلز مد ﻧظر ﻧبﻮد بل ه ذات و
طبیعت مغلﻮب فلز دستخﻮش تغیر م ﺷد )مصر ،ص.(٧۶ ٧۴
علم اﻹکسیﺮ
برای ورود به ﻋلﻢ المیزان داﻧستن مقدمات از اکسیرﻫا و روشﻫای تهیﮥ آﻧها ضروری
است .مطابق با کیمیای جابری اکسیرﻫا مراتبی دارﻧد و بسته به محدودۀ اثرﺷان مراتب
ارزش آﻧها متفاوت است .در صدر ﻫمه اکسیرﻫا »اکسیر اﻋظﻢ« است که م تﻮاﻧد تمام
فلزات را درمان کند و تنها با داﻧستن دستﻮرالعمﻞﻫای کهن دستیابی به آن مم ن است

و ساخت چنین اکسیری فقط با در ﻧظر گرفتن ﻫمﮥ ﻧکات و رﻋایت صحیح اصﻮل و
مﻮازین مم ن است )کراوس ١،ج ،٢ص.(۴
در کیمیای جابری اجسام مرکب جهان را م تﻮان با بهکار گرفتن روشﻫایی به

ﻋناصر سازﻧدۀ آﻧها تجزیه کرد و اجزاء ﻋنصری اجسام را بهصﻮرت خالص از ی دی ر
جدا کرد .جابر م رر ًا در مﻮرد تفکی

پذیری اجناس ثﻼثﮥ معدﻧ  ،ﻧبات و حیﻮاﻧ به

ﻋناصر اولیه تأ کید کرده است و در میان این سه گروه به مﻮاد حیﻮاﻧ تﻮجه ویژه داﺷت.
روﺷ که او در این مﻮرد بهکار بست استفاده از تقطیر تخریبی و تکلیس کنترل ﺷدۀ
مﻮاد حیﻮاﻧ بﻮد .از منظر تاریخ ﻋلﻢ استفاده از مﻮاد حیﻮاﻧ ماﻧند خﻮن در ساخت
اکسیرﻫا ،ترکیبات ﻧظیر سیاﻧیدﻫا را به زرادخاﻧﮥ کیمیاگران سدهﻫای میاﻧه افزود که در
1. Kraus
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کیمیای یﻮﻧاﻧ وجﻮد ﻧداﺷت .برای ﻧمﻮﻧه تکلیس خﻮن مطابق با ﺷرح رازی منبع یﻮن
سیاﻧید است و اکسیرﻫای مختلف از آن قابﻞ تهیه است )ﮐتاب اﻷسرار ،ص٢١٨
 (٢١٩کرفت٢٠٠٨) ١م( ﻧشان داده است که در سنتز اولین رﻧگداﻧﮥ مصنﻮﻋ تجاریِ
حاوی سیاﻧید ٢از تکلیس خﻮن به ﻋنﻮان منبع سیاﻧید استفاده ﺷده است.
مطابق با روش جابر وقت قطعهای گﻮﺷت ،خﻮن یا چﻮب را در آوﻧد تقطیر حرارت
م دﻫیﻢ ،ابتدا »آب« از دستگاه خارج م ﺷﻮد .سپس مﻮاد روغن سنگین تر یا »دﻫن«
که جابر از آن به ﻋنﻮان »ﻫﻮا« یاد م کند جدا م ﺷﻮﻧد و بعد جسﻢ ﺷعلهور م ﺷﻮد و این
ﻫمان ﻋنصر »آتش« است که وی آن را »صبﻎ« یا رﻧﮓ ﻧامیده است و سپس خاکستر یا
»خاک« برجای م ماﻧد .خاک برجا ماﻧده بسته به مادۀ بهکار رفته ،حیﻮاﻧ یا گیاﻫ  ،و
ﺷیﻮۀ حرارت و فرایند تکلیس حاوی ترکیبات ماﻧند سیاﻧیدﻫا )از خﻮن( و سدیﻢ یا
پتاسیﻢ کربنات )بسته به چﻮب یا گیاه مﻮرد استفاده( و یا آمﻮﻧیﻢ کربنات )از ﺷاخ یا
مﻮی حیﻮاﻧات( است .آﻧﭽه به دست م آید بسته به صفات که دارد ی

از ﻋناصر

چهارگاﻧه است )جدول .(١
جدول ١
آتش = گرم  +خش

 +جسﻢ

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

 +جسﻢ

جابر این فرآیند را که در آن طبایع خالص بهدست م آید و باز ترکیب م ﺷﻮﻧد
»تدبیراﻷﻋظﻢ« م ﻧامد .دومین روش »تدبیر اﻷوسط« است که طبایع ﻧاخالص مﻮرد
استفاده ﻫستند و سﻮمین روش »تدبیر اﻷدون« است که مستقیماً از ﻋناصر بدون تحﻮیﻞ
آﻧها به طبایع استفاده م ﺷﻮد .در قسمت بزرگ از ﮐتاب السبعین ،جابر ﻧظریه و تﻮصیف
ﻋمل این کار را آورده است .او مراحﻞ ساخت اکسیر را چنین ﻧام م برد:
احسان الوقﺖ :اﻧتخاب زمان مناسب برای کار؛ تقﻄیﺮ ابتدایی :تجزیه جسﻢ به ﻋناصر
چهارگاﻧﮥ تش یﻞدﻫندۀ آن؛ تﻄﻬیﺮ الماء :تحﻮیﻞ آب به سرما؛ تﻄﻬیﺮ الدهن :تحﻮیﻞ روغن

1. Kraft
2. Prussian Blue
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یا ﻫﻮا به رطﻮبت؛ تﻄﻬیﺮ النار :تحﻮیﻞ آتش به گرم ؛ تﻄﻬیﺮ اﻷرض :تحﻮیﻞ خاک به
خش

؛ تعیین اوزان مﻮرد ﻧیاز برای اکسیر مﻮرد ﻧظر؛ امتزاج کامﻞ طبایع و ﻧه اختﻼط

آﻧها؛ ب ار بستن اکسیرﻫا )کراوس ،ج ،٢ص.(٩ ٨
به ﻧظر م رسد که در اینجا ﻧم تﻮان به اﻫمیت که جابر برای فلزات در ساختن اکسیر
اﻋظﻢ قائﻞ است بهدرست پی برد .او در ی

دی ر از آثار خﻮد م ﻧﻮیسد:

...کس اکسیر را به ﻧی ﻮیی ﻧم سازد م ر آﻧکه در جسﻢ ،طبایع را بهصﻮرت
جداگاﻧه تعدیﻞ کند پس به مقصﻮد که ﻫمان سنﮓ ما است و ماﻧند سنﮓ ما
ﻋمﻞ م کند پس سخن ما درمﻮرد جسﻢ و تعدیﻞ ﻋناصر آن است پس باید مﺜﻞ

مس و یا آﻫن را بردارد و ابتدا با آب و سپس ﻫﻮا و بعد با آتش و در ﻧهایت با

خاک آن را به ﻋمﻞ آورد پس از آن رﻧﮓزایی معتدل برای اجسام بهدست م
آید )تدبیراﻹﮐسیر اﻷعظم ،ص.(٧۵

پس از تهیﮥ طبایع خالص ،باید این طبایع در واکنش با فلزات قرار گیرﻧد تا اکسیر
بهدست آید .با این ﻫمه ساخت اکسیر از آﻫن مطابق با ﮐتاب الحدید جابر دﺷﻮار است،
زیرا آﻫن در ساخت اکسیرﻫای بزرگ قابﻞ استفاده ﻧیست و با طﻼ و ﻧقره ﻧیز ممزوج
ﻧم ﺷﻮد .جلدک اﻋتراف م کند که برای درک این سخن جابر ﻧزدی

به بیست سال

تفکر کرده است و ﻧتیجﮥ آن را به خﻮاﻧنده تقدیﻢ م کند .او برای ﺷرح سخن جابر آن
را به ﻫفت قسمت تقسیﻢ کرده که ﻫر بخش ﺷامﻞ سخناﻧ در ﻧف و اثبات است و برای
ﻫر قسمت به ارائﮥ برﻫان و تفسیر مفصﻞ م پردازد .خﻼصﮥ تحلیﻞ پردامنﮥ او از سخنان
جابر به این صﻮرت است :اول آﻧکه باید اکسیرﻫای کﻮچ
داﺷته باﺷیﻢ تا آﻫن در زمرۀ کﻮچ

در مقابﻞ اکسیرﻫای بزرگ

ﻫا قرار گیرد .اکسیر ترکیبی از مﻮاد است که از

ترکیب اجساد ثابت و مﻮاد فرار درست ﺷده است و ﻫنر کیمیاگر آن است که این اجزا
را با روشﻫای طﻮﻻﻧ و میاﻧه و کﻮتاه به ﻧحﻮی ترکیب کند که ثبات از اجساد ثابت و
فراریت از جسﻢ فرار گرفته ﺷﻮد و حاصﻞ ترکیبی باﺷد که ﻧه تمایﻞ به فرار در اثر حرارت
داﺷته باﺷد و ﻧه چنان ثابت و خنﺜ باﺷد که ممزوج ﻧشﻮد )مصر ،ص.(۶٠ ۵٧
سخنان جلدک ما را به درک دستﮥ بزرگ از ﻋملیات کیمیاگری رﻫنمﻮن م ﺷﻮد که
در کتابﻫایی ماﻧند ﮐتاب اﻷسرار رازی وجﻮد دارﻧد .در این دستﻮرالعمﻞﻫا ی

فلز

در واکنش با مﻮاد مختلف تبدیﻞ به مﻮادی م ﺷﻮد که تمایل به فراریت یا سﻮختن در
اثر آتش ﻧدارﻧد و البته فلز ﻫﻢ دی ر در حالت ﻧیست که بتﻮاﻧد ذوب و روان ﺷﻮد .در
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ﻧهایت محصﻮل این ﻋمﻞ که ﻫمان اکسیرﻫا ﻫستند و برای رﻧﮓ کردن فلزات بهکار م
رود؛ ماﻧند آﻧﭽه رازی از خاصیت رﻧﮓ کنندگ آﻫن گفته است:
برادۀ آﻫن را ب یر و با ﻫﻢ وزﻧش زرﻧیخ سرخ بسای و در ی

کﻮزۀ گﻞ گرفته

بریز و در کﻮرۀ کﻮزهگران ب ذار و پس از سرد ﺷدن آن را بیرون بیاور و بشﻮی
و خش

کن و با آب و ﻧم

ماﻧند ﻧقره گردد .اگر این آﻫ

خمیر کن و کار را از ﻧﻮ ب ن تا جسﻢ سفیدی
را با آب ﻧشادر که با ﻧم

تصعید ﺷده ﻫفت

بار تشمیع کن و حﻞ کن و با جیﻮۀ تصعید ﺷده آغشته کن و با آتش مﻼیﻢ

ﻫفت بار برﺷته کن بسیار خﻮب منعقد م ﺷﻮد و ی

درﻫﻢ آن صد درﻫﻢ مس

و قلع را خﻮب به رﻧﮓ سیﻢ م کند ان ﺷاء ال ه )رازی١٣۴٩ ،ش ،ص.(١٠٣

ﻧکتﮥ مهﻢ دی ر استفاده از جیﻮه در ساخت اکسیرﻫا است .برای ساخت اکسیرﻫای
مهﻢ یا ﻫمان اکسیرﻫای بزرگ ،قسمت اصل کار ﺷامﻞ اﻧحﻼل فلز مﻮرد ﻧظر در جیﻮه
است .در ادامه جیﻮۀ اضاف تصعید م ﺷﻮد و فلز به احتمال زیاد به ﺷ ﻞ خﻮﺷهﻫای
فلزی باق م ماﻧد .بر این اساس احتماﻻ چﻮن حﻞپذیری آﻫن در جیﻮه اﻧدک است
ساخت اکسیر آن از طریق ملغمه تقریباً غیر مم ن است .ﺷاید این ﻧکته دلیﻞ سخن
جابر در مﻮرد محدودیت ساخت اکسیرﻫای بزرگ از آﻫن باﺷد .اما ساخت اکسیرﻫای
دی ری از آﻫن بدون استفاده از جیﻮه ام انپذیر است .این اکسیرﻫا که »تراکیب« ﻧیز
ﻧامیده م ﺷدﻧد )مصر ،ص ،(۵٨کاربرد محدود و ارزش کمتری داﺷتهاﻧد.
علم المیزان
جابر در ﻋلﻢ المیزان برای محاسبﮥ میزان طبایع مﻮجﻮد در اجسام روﺷ ﻋرضه کرده
است .ﻧخست او برای ﻫری

از طبایع مراتبی در ﻧظر گرفته است )جدول  .(٢ﻫر چند

منشأ این ﻧظر آراء کیمیاگران یﻮﻧاﻧ است اما جابر ﻧظام تقسیﻢبندی ایشان را کاف
ﻧم داﻧد .برای ﻧمﻮﻧه جالینﻮس برای ﺷدت طبایع حاضر در مﻮاد معدﻧ  ،ﻧبات و حیﻮاﻧ ،
یا ﻫمان اجناس ثﻼثه ،ی

طبقهبندی ﻋرضه کرده است که پزﺷ ان دورۀ اسﻼم ﻧیز از

آن استفاده م کردﻧد .جابر این طبقهبندی را بسیار ﻧاقص م یافت زیرا به زﻋﻢ او بسیاری
از مﻮاد ،بهویژه داروﻫا ،با میزان طبایع مختلف و تأثیرات متنﻮع در این طبقهبندی
ﻧم گنجند .جالینﻮس برای ﻫر کدام از طبایع چهار مرتبه قرار داد اما جابر برای ﻫر مرتبﮥ
جالینﻮس ﻫفت زیر مجمﻮﻋه قرار داد :مرتبه ،درجه ،دقیقه ،ثاﻧیه ،ثالﺜه ،رابعه و خامسه
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و ﻫمﭽنین ی

قاﻋدۀ تناسب  ١:٣:۵:٨به این مراتب افزود و به این ترتیب این ﻧظام

جدید  (۴×۴×٧=) ١١٢حالت ترکیبی دارد )لﻮری ،ص.(٢٣
جابر معتقد بﻮد برای درک میزان طبایع در ی

ماده م تﻮان از روشﻫای سنت

استفاده کرد و خﻮاص ﻧظیر رﻧﮓ ،بﻮ ،صدا ،مزه و ماﻧند آن را مﻼک قرار داد اما چﻮن
این ﻧشاﻧهﻫا در بسیاری مﻮارد کارایی ﻧدارﻧد ،برای درجهبندی دقیق ﺷدت طبایع از ی
ﻧظام محاسبات به ﻧام میزان حروف استفاده کرد .بر پایﮥ ﻋلﻢ میزان حروف،حروف که
برای ﻧام ی

فلز بهکار م روﻧد در ی

ﻧظام ارزشگذاری به اﻋداد تبدیﻞ م ﺷﻮﻧد و

مبنای محاسبﮥ ﺷدت و میزان طبایع آن فلز قرار م گیرﻧد.
جدول ٢
گﺮم

ﺳﺮدی

خش

رﻃوبﺖ

مﺮتﺒه

أ

ب

ج

د

درجه

ه

و

ز

ح

دقیقه

ط

ی

ک

ل

ثانیه

م

ن

س

ع

ثالﺜه

ف

ص

ق

ر

رابعه

ش

ت

ث

خ

خامسه

ذ

ض

ظ

غ

جابر برای اﻧجام محاسبات مربﻮط به طبایع به این جدول جدول دی ری ﻧیز م افزاید
)جدول  (٣که در آن مقادیر متنظر با ﻫر مرتبهای را آورده است .واحد اﻧدازهگیری میزان
و اﻧدازۀ طبایع در جدول دوم بر مبنای داﻧق )داﻧﮓ( که ی

ﺷشﻢ درﻫﻢ است بهدست

م آید .ارقام مندرج در جدول دوم از تصاﻋد  ١:٣:۵:٨که به ﻋقیدۀ جابر متعادلترین
ﻧسبتﻫا است ،تبعیت م کند )استپلتن ١،ص.(۴

1. Stapleton
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جدول ٣
مﺮتﺒه اول

مﺮتﺒه دوم

مﺮتﺒه ﺳوم

مﺮتﺒه چﻬارم

مﺮتﺒه

٧

٢١

٣۵

۵۶

درجه

٣

٩

١۵

٢۴

دقیقه

٢٫۵

٧٫۵

١٢٫۵

٢٠

ثانیه

٢

۶

١٠

١۶

ثالﺜه

١٫۵

۴٫۵

٧٫۵

١٢

رابعه

١

٣

۵

٨

خامسه

٠٫۵

١٫۵

٢٫۵

۴

برای مﺜال کلمﮥ »أسرب« که به معن سرب است مطابق با جدول ی
مرتبه حرارت یا گرم  ،ی

ثاﻧیه یبﻮست یا خش

،ی

دارای :ی

ثالﺜه رطﻮبت یا تری و ی

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

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

است

و ﻧهایتاً حرف »ب« در مرتبﮥ چهارم قرار دارد و ارزش مرتبه دارد پس معادل با ۵۶
داﻧﮓ رطﻮبت است .برای دی ر فلزات ماﻧند »الذﻫب« )=طﻼ( و »الفضة« )=ﻧقره(
ﻧتایج برای دو طبع بهدست م آید زیرا دو حرف طبع ی ساﻧ دارﻧد .برای مﻮادی که ﻧام
ﻫایی بیش از چهار حرف دارﻧد جابر روش پیﭽیدهتری بهکار م برد و طبایع بیروﻧ و
دروﻧ را ﻧیز در این محاسبات وارد م کند .به ﻫر ترتیب اﻋداد و اوزان بهدست آمده در
فرآیندﻫای مختلف ﻧظیر ساخت اکسیر و ساخت آلیاژﻫا برای متعادل کردن طبایع و
حصﻮل ﻧتیجه بهکار م روﻧد )لﻮری ،ص.(١۵٣ ١۵٢
در کیمیای جابری برای تﻮضیح رفتار فلزات ،برای آﻧها طبایع بیروﻧ و دروﻧ در
ﻧظر گرفته بﻮدﻧد .بهطﻮر مﺜال طبع آﻫن را گرم و بسیار خش
این معن بﻮد که گرم بر سردی و خش

تﻮصیف م کردﻧد و به

بر رطﻮبت غلبه کرده و آﻧها را مغلﻮب کرده

است ول طبایع سردی و رطﻮبت ﻫنﻮز در باطن و درون فلز بهصﻮرت ﻧهفته وجﻮد دارﻧد.
پس طبایع ظاﻫری و بیروﻧ ﻫر فلز به زبان امروز ،مسبب خﻮاص فیزی

و ﺷیمیایی آن

ﻫستند و طبایع ﻧهفته و دروﻧ آن ﻧشانگر استعداد تبدیﻞ و استحالﮥ آن به فلز دی ر

مروری بر کیمیای جابری١۵٧/ ...

ﻫستند .اگر کیمیاگر م تﻮاﻧست تﻮازن مﻮجﻮد را معکﻮس کند و برای مﺜال سردی و
آﻫن را مغلﻮب و ﻧهفته کند،

رطﻮبت آﻫن را از درون به بیرون ب شد و گرم و خش

فلز قلع بهدست م آمد .او برای بر ﻫﻢ زدن تﻮازن مﻮجﻮد و غلبه کردن و مغلﻮب ﺷدن
طبایع ﻧیاز به اکسیر مناسب داﺷت .پس از دیدگاه کیمیاگران ﻫر فلزی طبع فلز دی ر را
در خﻮد دارد و در ﻧهایت ﻫمﮥ فلزات باید قابﻞ تبدیﻞ به طﻼ باﺷند زیرا طﻼ متﻮازنترین
و کامﻞترین طبایع را دارد و ﻫر فلز ﻧاقص پس از تعدیﻞ و تقﻮیﻢ مزاج ،طﻼ خﻮاﻫد بﻮد
)کراوس ،ج،٢

ص١.(٢

جدول  .۴طبایع بیروﻧ و دروﻧ فلزات در کیمیای جابری
ﻓلز
سرب
قلع
آﻫن

ﻃﺒایﻊ بیﺮون
سرد خش

ﻧقره
جیﻮه

)بسیار ﻧرم(

سرد مرطﻮب )ﻧرم(
گرم بسیار خش

طﻼ
مس

ﻃﺒایﻊ درون
گرم مرطﻮب )بسیار سخت(
گرم خش

)سخت(

سرد مرطﻮب )ﻧرم(

گرم مرطﻮب
گرم خش

)خش

سرد خش

کمتر از آﻫن(

سرد مرطﻮب

سرد خش
سرد مرطﻮب )ﻧرم(

)سخت(

گرم مرطﻮب
گرم خش

)سخت(

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

و سنگین  ،رﻧﮓ

و بﻮ ،سخت و سست و ...متفاوت باﺷند ،در چنین حالت با استفاده از ﻋلﻢ اکسیر م
تﻮان طبایع را تنظیﻢ کرد و بیماریﻫای فلزات را درمان کرد ،ﻫمان گﻮﻧه که گندم در بدن
 .١البته ﻧباید تصﻮر کرد که این طبایع و حت فلزات مﻮرد اﺷاره در تمام متﻮن کیمیایی پذیرفته و ثابت بﻮده است.
جلدک در جزء دوم در طبع آﻫن از قﻮل جابر طبایع پذیرفته ﺷدۀ گرم و خش

مفصل سع در اثبات طبع سرد و خش

ظاﻫری را به چالش م کشد و با بحث

برای آﻫن دارد و از آﻧجا طبع دروﻧ گرم ومرطﻮب را برای آﻫن در ﻧظر م

گیرد و سخن جابر را در بارۀ خاصیت رﻧﮓزایی ﺷدید آﻫن با تﻮجه به طبع دروﻧ آﻫن که ظاﻫر طﻼ است تﻮجیه م
کند .در مﻮرد فلز ﻫفتﻢ اختﻼف ﻧظر زیادی وجﻮد دارد و بسیاری از کیمیاگران خارصین را فلز ﻫفتﻢ در ﻧظر م گیرﻧد
و در متﻮن دی ر جیﻮه فلز ﻫفتﻢ است .خارصین محﻞ مناقشﮥ بسیاری است و ﻋمدتاً آن را ﻧادر و کمیاب م داﻧند و
احتمال م رود ﻫمان روی باﺷد )رازی ،١٣۴٩ ،ص .(۵١٧جلدک در ﻫمین رساله به این اختﻼف ﻧظر اﺷاره م
کند و جاﻧب خارصین را م گیرد زیرا جیﻮه قابﻞ ذوب و چ ش خﻮار ﻧیست.
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جاﻧداران به گﻮﺷت و ﺷیر و خﻮن و ﻋصب و رگ تبدیﻞ م ﺷﻮد زیرا ﻫم

از ی

ﻧﻮع

سرچشمه گرفتهاﻧد و این آن چیزی است که ﻋلﻢ اکسیر به آن قایﻞ است )مصر،ص.(٧۴
اما اگر تفاوت در ذات و ﻧهان جسد و فلز بﻮد اکسیر بهکار ﻧم آید و ﻧیاز به استحاله
است .بنا به قﻮل جلدک استحاله مربﻮط به ﻋلﻢ میزان از ﻧﻮع تبدیﻞ خﻮن و ﺷیر به ﻧطفه
است که از ﻧطفه ،اﻧساﻧ به وجﻮد م آید و با ﻋلﻢ اکسیر که با تغییر اﻋراض از طریق
تغذیه سر و کار دارد متفاوت است .به زﻋﻢ جلدک ﻋلﻢ المیزان به ﺷباﻫتﻫای پنهان
ﺷده در باطن اجسام م پردازد و به تشابه در ﻧﻮﻋیت در سطح باﻻتر از ﻋلﻢ اکسیر
اﺷاره م کند .در دل فلزات چ ش خﻮا ِر ذوب ﺷﻮﻧده طﻼی تام و کامﻞ پنهان است و
این تقابﻞ بالفعﻞ ﻧیست بل ه بالقﻮه محسﻮب م گردد .بر خﻼف ﻋلﻢ اکسیر که از طریق
تضاد و تقابﻞ در خﻮاص اکسیر و فلز مﻮرد ﻧظر به ﻫدف استحاله م رسد در ﻋلﻢ میزان
باید خاصیت پنهان در ذات را رﺷد داد و به ثمر رساﻧد ﻫمان گﻮﻧه که ﻧطفه به اﻧساﻧ
استحاله م ﺷﻮد )مصر ،ص.(٧۵
جابر م گﻮید این اﻧقﻼب و استحاله از اثر ﻧفس است و ﻧفس متأثر از طبع است
که قابﻞ اﻧدازهگیری است و آن »وزن« است .در ﺷرح این سخن ،جلدک م گﻮید ﻧفس
به تمام طبایع ﻧفﻮذ م کند و میزان آن بر حسب اجزای کم و وزن است و استحاله
متناسب با وزن اجزا رخ م دﻫد و بر سخن جابر ﻧکتﮥ دی ری م افزاید و آن ﻋنصر آتش
است که م تﻮاﻧد فاﻋل تﻮاﻧا محسﻮب گردد .آتش م تﻮاﻧد سازگاران را متحد و
ﻧاسازگاران را پراکنده کند ،و این اﺷاره به اثر حرارت در ذوب و امتزاج فلزات و جدا
ﺷدن ﻧاخالص ﻫا و سرباره دارد )مصر ،ص .(٧۶سپس جابر ادامه م دﻫد:

پس بدان که فلزات ذوب ﺷﻮﻧده آﻧهایی ﻫستند که ارواح ی ساﻧ دارﻧد و بین

ارواح آﻧها و اجساد آﻧها ﻧﻮﻋ آمیختگ وجﻮد دارد که به ﻧظر من مﻮجب خﻮاص
است که در ﻫرکدام از آﻧها وجﻮد دارد و از آﻧها اﻧتظار م رود.

جلدک م گﻮید که منظﻮر جابر ،ی سان بﻮدن ﻧﻮﻋیت ارواح است که در تمام
فلزات ی

است ول مقدار آن در ﻫر فلزی ﻧسبت به فلز دی ر ی سان ﻧیست و به ﻫمین

ترتیب میزان جسد آﻧها ﻫﻢ متفاوت است و مجمﻮع این تفاوتﻫاست که سرب را ف
المﺜﻞ از طﻼ متفاوت م کند .ﻋبارت »ﻧﻮﻋ از آمیختگ « دﻻلت بر فلزات ﻧاقص دارد
و با آمیختگ کامﻞ روح و جسد در طﻼ تفاوت دارد .جلدک بر جابر خرده م گیرد که
بهتر بﻮد طﻼ را استﺜنا م کرد زیرا استحاله مﻮرد ﻧظر برای طﻼ قابﻞ اﻋمال ﻧیست بل ه
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دی ر فلزات ﻫستند که باید به طﻼ برسند.او م افزاید ﻋلﻢ میزان راه تنظیﻢ مجدد ﻧسبت
روح و جسد در فلزات است و بر اجزای کم و کیف فلز تأثیر م گذارد و پس از آﻧکه
ﻧسبتﻫا تنظیﻢ ﺷد ،استحاله در چشﻢ بر ﻫﻢ زدﻧ رخ م دﻫد )ﻫمانجا(.
مطابق با ﺷرح جلدک جابر در این قسمت به تش یﻞ فلزات و »طبخ« و »اتصال«
بین روح و جسد فلزات در معدن م پردازد و م گﻮید که فلزات خصلت خﻮد را از
کیفیت آمیزش روح و جسد اولیه گرفتهاﻧد و کیمیاگر م تﻮاﻧد با آگاﻫ بر اسرار اولیﮥ
آفرینش فلزات ،به فهﻢ خﻮاص ﻧهاﻧ آﻧها ﻧایﻞ ﺷﻮد و در کارﻫای مختلف آن را بهکار
بندد .ح یﻢ کیمیاگر م تﻮاﻧد با داﻧش ،خﻮاص و تغییرات را در فلزات ایجاد کند که
در آفرینش اولیﮥ آﻧها وجﻮد ﻧداﺷت .برﻫان جلدک آن است که خداوﻧد از صﻮرت
ﻫیﻮﻻیی اولیهای آﻧها را ساخت و برای ﻫر کدام کنش و واکنش خاص قرار داد ،بنا بر
این ام ان اﻧتقال حالت و استحاله فلزات و یا به تعبیر جلدک ترکیب ثاﻧﻮیه ﻧیز به اذن
خدا مم ن است و در واقع در امتداد خلقت اولیه است )مصر ،ص.(٧٧
اینکه مقدار روح و جسد فلزات به اﻧدازه و درست است به این معنا است که میزان
کل ارواح واجساد در فلزات ی سان است ول کیفیت امتزاج و طبخ ارواح واجساد در
فلزات مختلف ی سان ﻧیست .ول این اتصال بین روح و جسد در ﻫمﮥ فلزات به اﻧدازه
ای است که خﻮاص مشترک ذوب ﺷﻮﻧدگ و چ شخﻮاری را بهوجﻮد آورد .ﻫمﮥ فلزات
در آتش ماﻧند جیﻮه روان م ﺷﻮﻧد ول سرﻋت ذوب آﻧها ی سان ﻧیست ،آﻧها که سریعتر
ذوب م ﺷﻮﻧد طبخشان سستتر است یعن روح و جسدﺷان اتصال سست دارﻧد و آﻧها
که دیر ذوبند اتصال روح وجسد در آﻧها قﻮیتر است .مﺜﻼ ﻧقره به سبب سست اتصال

بین روح و جسد سریعتر از طﻼ ذوب م ﺷﻮد و وزن آن ط ﻋملیات ذوب و خالص
سازی کﻢ م ﺷﻮد و م سﻮزد و اگر در اصﻞ تکﻮینش اتصال طﻼ را پیدا کرده بﻮد ،از
وزن آن کاسته ﻧم ﺷد .در واقع جلدک کاﻫش وزن و سﻮختن ﻧقره را در ﻋملیات ذوب
و خالصسازی به روح مﻮجﻮد در فلز مرتبط م داﻧد که چﻮن با جسد به خﻮبی متصﻞ
ﻧشده فرار م کند در حال که طﻼ به سبب پایبندی روح به جسدش ،اجازۀ فرار روح و
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در ﻧتیجه کاﻫش وزن را ﻧم دﻫد و وقت از تنکار و ﻧاترون ١تشﻮیه ٢ﺷده استفاده ﺷﻮد
طﻼ بسیار راحت و با کمترین اتﻼف ذوب م ﺷﻮد )مصر ،ص .(٧٩او در تﻮجیه اینکه
گاﻫ از وزن طﻼ در ﻋملیات ذوب کاسته م ﺷﻮد م گﻮید که بﻮتﮥ ذوب و امﻼح کم
ذوب مقداری از طﻼ را »م ﻧﻮﺷند« و ح یﻢ کیمیاگر با استفاده از جیﻮه ،طﻼی ﻧﻮﺷیده
ﺷده را پس م گیرد ،در ﻧتیجه ﻫیچ ﻧقصاﻧ در وزن به وجﻮد ﻧم آید .وارد کردن جیﻮه
در بﻮته و آمیزش آن با سرباره و باق ماﻧدهﻫای ذوب ملغمﮥ طﻼ جیﻮه را م سازد و پس
از تصعید جیﻮه ،طﻼی ﻧﻮﺷیده ﺷده باق م ماﻧد )ﻫمانجا؛ ﻧیز در این باره ﻧک :
ﻫﻮدسﻮن ،ص .(۴۵در اینجا بار دی ر جلدک را در کسﻮت ی

کیمیاگر ورزیده

م بینیﻢ ،او ﻫمﭽنین خﻮاﻧنده را به خﻮاﻧدن کتابﻫای دی رش،ﻏایة السرور و ﮐنز
اﻻختصاص ارجاع م دﻫد )ﻫمانجا(.
در مﻮرد رصاصین یعن سرب و قلع ،جلدک قایﻞ به سست ذات طبخ این دو فلز
است ول م گﻮید که طبخشان به اﻧدازهای ﻫست که ذوب ﺷﻮﻧد و چ شخﻮار باﺷند و
اگر بتﻮان امتزاج روح و جسد را به تمام و کمال اﻧجام داد ،اجزای ﻧاسازگار در ذات
آﻧها جدا م ﺷﻮﻧد و اﻧتقال به طﻼ صﻮرت م گیرد .او ﻫمین سخن را در بارۀ مس و آﻫن
ﻧیز تکرار م کند و در مﻮرد این دو فلز اضافه م کند که اگر ح یﻢ کیمیاگر تفاله و
برادهﻫایی را که ﻫنگام گداختن این دو فلز جدا م ﺷﻮﻧد ،جمعآوری کند م تﻮاﻧد مجدداً
آﻫن و مس استخراج کند و فلز خالص را از ﻧاخالص جدا کند.
جلدک ﻧاخالص ﻫا و اجزاء ﻧاسازگار را ماﻧع دی ری برای اﻧجام امتزاج و استحالﮥ

فلزات م داﻧد .در ﻧظر او پس از طﻼ ،که کامﻞترین فلز است ،ﻧقره در مرتبﮥ دوم کمال
است و پنج فلز باق ماﻧده به سبب اجزای ﻧامتناسب مﻮجﻮد در آﻧها ﻧاقص ﻫستند .او از
قاﻋدهای به ﻧام قاﻋدۀ مزاج یاد م کند و مبنای آن را ی

اصﻞ ﻫندس م داﻧد و »اﻋتبار

و دلیﻞ« کﻼم خﻮد را به »اقلیدس« ﻧسبت م دﻫد .بر این اساس اگر ﻫمﮥ اجزاء متناسب
باﺷند ،ترکیب متناسب است اما با ورود تنها ی

جزء ﻧامتناسب ﻫمﮥ تناسب به ﻫﻢ

م ریزد .او م ﻧﻮیسد:
.١تنکار Na₂B₄O₇,10H₂Oو ﻧاطرون )سدیﻢ و پتاسیﻢ کربنات( دو ترکیبی بﻮدﻧد که مﻮجب کاﻫش ﻧقطﮥ ذوب طﻼ
م ﺷدﻧد و از تش یﻞ اکسید جلﻮگیری م کردﻧد و زرگران ﻫنگام ذوب طﻼ ازآﻧها استفاده م کردﻧد.
 .٢تشﻮیه یا برﺷته کردن ﻋملیات است که در آن به کم

م ﺷﻮﻧد.

آتش مﻮاد معدﻧ از ﻧاخالص ﻫا رﻫا م ﺷﻮﻧد و واکنشپذیر
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امتزاج کامﻞ با وجﻮد اجزاء ﻧامتناسب ،ﻧامم ن است و این قاﻋدۀ بزرگ است
که اﻋتبار و دلیﻞ آن از سخن اقلیدس ،داﻧشمند و ح یﻢ ﻫندسهدان است ،که

گفت وقت خطﻮط متساوی با ی دی ر جمع ﺷﻮﻧد ﻫمه با ﻫﻢ برابرﻧد و ﻫنگام
که با خط ﻧامساوی جمع ﺷﻮﻧد ﻫم

ﻧامتساوی م گردﻧد .کلمات از این

بزرگتر در ح مت وجﻮد ﻧدارد و برﻫاﻧ بر خاصیت تناسب است زیرا اگر

اجزاء متناسب جمع ﺷﻮﻧد ﻫم

سازگار ﻫستند و اگر با ﻧامتناسب و یا مخالف

گرد آیند ﻫمه ﻧامتناسب و ﻧاسازگار م گردﻧد و آمیزش و امتزاج به تمام اﻧجام
ﻧم ﺷﻮد .این قاﻋدۀ مزاج است که برایت بیان کردیﻢ ﻫمراه با قاﻧﻮن آتش که

میزاﻧ معتبر و مبرﻫن است زیرا که آتش سبب آمیختگ اجزای سازگار و جدایی

اجزای ﻧاسازگار م ﺷﻮد .پس بر این اساس جسد طﻼ به تمام با ارواحش

پیﻮسته است و از جهت کم و کیف واحد ،متحد ،ﻻزم ،ملزوم و در ﻫﻢ تنیده
با ی دی ر ﻫستند به ﻧحﻮی که طبایع و ﻋناصر و جﻮاﻫر طﻼ بهصﻮرت پیﻮسته
درآمدﻧد) ...مصر ،ص.(٨٢

جابر معتقد است خصلت فلزی ،حاصﻞ اﻋتدال در امتزاج روح و جسد است و
جلدک در تشریح سخن او مراحل را برم ﺷمرد که ﺷامﻞ ﺷناخت ارواح و اجساد و
مﻮازین و ﻧسبت آﻧها و معاﻧ اﻋتدال از جنبﮥ خاص و ﻋام است و برای بررس کم

ﻧسبتﻫا خﻮاﻧنده را به جزء چهارم کتاب ارجاع م دﻫد )ﻫمانجا( .جابر آلیاژ ﺷدن دو
فلز را مشروط به تشابه در کیفیت طبایع م داﻧد و ﻋلﻢ المیزان حد و اﻧدازه کیفیات را
مشخص م کند .بر این اساس در ﻋلﻢ المیزان طبایع دو فلز قابﻞ اﻧدازهگیری است و م
تﻮان به کم

ﻋلﻢ المیزان ﻧقص و کمبﻮد طبع ی

را با اضافﮥ طبع دی ری جبران کرد

ول اﻧدازۀ مﻮرد ﻧیاز از ﻫر فلز در فرآیند آلیاژسازی تنها بر اساس مﻮازین مستخرج از
ﻋلﻢ المیزان ام انپذیر است .جابر م گﻮید مﻮازﻧه باید به ﻧسبت اﻋمال ﺷﻮد که »باﻻ را
با پایین پیﻮﻧد« دﻫد ماﻧند ﻧسبت اﻋداد زوجالزوج به اولین ﻋدد زوج و ﻧسبت اﻋداد
زوجالفرد به اولین ﻋدد زوج )مصر ،ص .(٨۵به ﻋقیدۀ جلدک آلیاژ ﺷدن و امتزاج
مؤخر بر اختﻼط است .منظﻮر از »باﻻ« فلز ذوب ﺷدۀ سب

تر است که در حالت مایع

روی فلز سنگینتر م ایستد .ﻻزم است که دو فلز در آتش با ی
اگر تأخیر زیادی در ذوب ی

آﻫنﮓ ذوب ﺷﻮﻧد و

وجﻮد داﺷته باﺷد فلز تندذوب ،حرارت زیادی م بیند

و م سﻮزد .پس ﻻزم است کیمیاگر تدبیری بیندیشد تا دو فلز ﻫﻢزمان ذوب و ممزوج
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ﺷﻮﻧد .به ﻋبارت دی ر ،ﻧباید اختﻼف در چ ال و ﻧقطﮥ ذوب به حدی باﺷد که دو فلز
مخلﻮط ﻧشﻮﻧد.
جلدک به خاصیت اﻋداد زوجالزوج و زوجالفرد اﺷاره م کند و م گﻮید اﻋداد زوج
الزوج ﻋﻼمت زوجیت و ﻫمبستگ کامﻞ ﻫستند و زوجالفرد ﻧشانگر اختﻼط بدون
امتزاج است و تﻮضیح م دﻫد اگر دو فلز خالص باﺷند ﻧسبتﻫا ماﻧند اﻋداد زوجالزوج
به اولین ﻋدد زوج است یعن مﺜﻼ  ۴به  ٢و اگر ی

از این دو خالص ﻧباﺷد ﻧسبت

ماﻧند زوجالفرد به اولین زوج است یعن  ۶به  .٢جابر اضافه م کند:
اگر قرین ١خالص باﺷد به وزﻧ ﻧیاز داری و اگر ﻧاخالص بﻮد پس ﻧیاز است که
در جزء خالص مقدار مطلﻮبی به اﻧدازۀ ی

ﺷصتﻢ از تفاضﻞ جزء بهتر به قیاس

خﻮدت به جزء ﻧاقص بیفزایی و »به سرورم

قسﻢ«٢

کشف ﻋظیم است و

دریافتنش دﺷﻮار است پس اگر کس آن را بداﻧد کار او چه آسان م گردد

)ﻫمانجا(.

جابر ی

مقیاس تقریبی برای حالت که ی

دﻫد که آن افزودن مقدار ی

از دو فلز ﻧاخالص است بهدست م

ﺷصتﻢ از فلز خالصتر به مخلﻮط است تا دو فلز ممزوج

ﺷﻮﻧد .جلدک در چند صفحﮥ بعد تﻮضیح م دﻫد که مقدار ی

َﺷصتﻢ معادل با

ت بر ﻫﻢ خﻮرده را دوباره باز م
ﻧاخالص ﻫایی است که وجﻮد دارد و افزودن آنْ ﻧسب ِ
گرداﻧد تا امتزاج و آلیاژ ﺷدن تکمیﻞ گردد )مصر ،ص.(٨٨ ٨۶
جابر در ادامه م گﻮید که ﻧشاﻧﮥ تکمیﻞ امتزاج دو فلز ظاﻫر ﺷدن سرخ بر سطح
مذاب است که به سیاﻫ م زﻧد و این تأثیر ﻋنصر آتش است و ﻫنگام که آتش فرو
ﻧهاده ﺷد ،محصﻮل فلز سرخ خﻮاﻫد بﻮد که به ﻋقیدۀ جلدک ﻫمان طﻼی کیمیاگران
است که از طریق ﻋلﻢ المیزان بهدست آمده است )ﻫمان ،ص .(٩١ ٨٨در اینجا جلدک
برای جابر از خداوﻧد خیری ﻫمسنﮓِ »معلﻢ و ح یﻢ و امام« طلب م کند )ﻫمان،

 .١قرین به معن جزءکﻮچ

تر در امتزاج است.

 .٢ترجمﮥ ﻋبارت »وحق سیدی« است و در ادبیات جابری به این مفهﻮم است که این ﻧکته از امام صادق)ع( ﻧقﻞ ﺷده

است.
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ص .(٩٠که به اﻋتقاد ﻧگارﻧده اﺷاره به »ﻫرمس مﺜلث العظمة« ١است و در واقع جابر را
در ردیف ﻫرمس اساطیری قرار داده است.
به ﻧظر م رسد افزودن جزء خالص تنها منحصر به ی
مضارب ی

ﺷصتﻢ ﻧیست و ﺷاید منظﻮر

ﺷصتﻢ بﻮده است زیرا جابر در ادامه به ضرورت داﻧستن حساب ﺷصتگاﻧ

اﺷاره م کند و جلدک در تﻮضیح آن م گﻮید ﻫیچ دستگاﻫ به تکامﻞ یافتگ دستگاه
ﺷصتگاﻧ ﻧیست زیرا ﻫر کسری را از ی

ﺷصتﻢ تا ﺷصت ﺷصتﻢ م تﻮان به صﻮرت

خمس تا ﻋشر ﻧﻮﺷت و ﻫمﮥ ﻧسبت
جمع یا ضرب کسرﻫای ساده ماﻧند ﻧصفُ ،ثلث ،ربعُ ،
ﻫا را به تفکی

ذکر م کند و مدﻋ است که اﻋمال کیمیایی ،ساخت اکسیر ،اصﻮات

مﻮسیقیایی ،مشاﻫدات حس  ،اﺷ ال ﻫندس  ،ﻫیﺌت و ﻧجﻮم بر اساس ﻧسبتﻫای
ﺷصتگاﻧ درک و محاسبه م ﺷﻮﻧد و سیستﻢ ﺷصتگاﻧ ﺷامﻞ مﻮازین آسماﻧ ﻫﻢ م ﺷﻮد
)مصر ،ص.(٩٢ ٩١
تولید آهن و ﻓوﻻد در جزء چﻬارم کتاب
جلدک در جزء دوم ﮐتاب البرهان سخن جابر را ﻧقﻞ م کند:
و داروی بزرگ آن زرﻧیخ است و اگر دو ﻧﻮع زرﻧیخ برای آن بهکار رود در ﻧرم
کردن آﻫن مؤثرتر است .اگر ب ﻮیی از کجا زرﻧیخ ح یمان را بیابیﻢ به تﻮ م
گﻮیﻢ آن زرﻧیخ از اجزای سنﮓ آﻧان است پس بر تﻮ زرﻧیخ ایشان که از سنﮓ

ح یمان )حجرالفﻼسفه( بهدست م آید پنهان ﻧخﻮاﻫد بﻮد.

ﻻزم به تﻮضیح است که در کﻮره ﻫای کﻮچ

فلزکاری ،آﻫن مذاب و روان ﻧم ﺷﻮد

بل ه تحت ﺷرایط بهصﻮرت خمیر در م آید» .ﻧرم کردن« آﻫن یا »تلیین« اﺷاره به این
فرم خمیری آﻫن است .در این حال با کﻮبیدن و چ شکاری آﻫن خمیری ،ﻧاخالص ﻫا
و به اصطﻼح جابر» ،تﻮابﻞ« ٢از آن جدا م ﺷﻮﻧد .این مصنﻮع پس از ﻋملیات چ ش
کاری ممتد به آﻫن ورزیده تبدیﻞ و ﻧرمآﻫن ﻧامیده م ﺷد )کرددک ٣،ص.(۵٩۶ ،۵٩۴

:Hermes trismegistus .١ﻫرمس به سه اﻋتبار بزرگ است زیرا ﺷأن و مقام سه ﺷخصیت را ﻫﻢزمان دارد :پیغمبر،

پادﺷاه و ح یﻢ )لﻐﺖنامﮥ دهخدا(.

 .٢جمع تﻮبال به معن براده و ذرات
3. Craddock
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برای درک بهتر متن کم از کﻮرهﻫای مﻮرد بحث سخن م گﻮییﻢ .در کﻮرهﻫای
کﻮچ

به ﻋلت اتﻼف حرارت از مﻮاد بدﻧﮥ کﻮره و اتﻼف تابش  ،دمای داخﻞ ﻧم

تﻮاﻧست به ﻧقطﮥ ذوب آﻫن یعن  ١۵٣٧درجﮥ سلسیﻮس برسد ) ِردِر ١،ص .(٢٨لذا در
کارگاهﻫای کیمیاگری به مﻮاد کم
تری مم ن ﺷﻮد .مهﻢترین کم

ذوب ﻧیاز بﻮده است تا ذوب آﻫن در دمای پایین

ذوب در دسترس زرﻧیخ یا سﻮلفید ارسنی

بﻮده است
ذوب،

که در رﻧﮓﻫا و ﻧاخالص ﻫای مختلف مﻮجﻮد بﻮده است .بسته به میزان کم

دمای ذوب مخلﻮط پایین م آید و در مقادیر زیاد آن ،آﻫن بهصﻮرت مایع روان م ﺷﻮد.
رازی در المدخل التعلیم چنین م گﻮید:
گداختن آﻫن مش ﻞترین کارﻫا است ،زیرا ﻫنگام گداختن ماﻧند آب روان ﻧم
ﺷﻮد م ر آﻧکه آن را با داروی بهخصﻮص ﻋمﻞ آورﻧد .روش گداختن آﻫن به
ﺷرح زیر است :برادۀ آﻫن را به ﻫر اﻧدازهای که خﻮاﻫ بردار و بر روی آن ی
چهارم وزﻧش زرﻧیخ سرخ و ﻧرم بریز و مخلﻮط ﻧما و آن را در کیسهای بریز و

دور آن را گﻞ ب یر و در تنﻮر ب ذار و سپس آن را بیرون بیاور ،وزن کن و روی

آن ی

ﺷشﻢ وزﻧش ﻧاطرون بریز و با روغن زیتﻮن مخلﻮط کن و این مخلﻮط را

در بﻮتهای که کف آن سﻮراخ است بریز و بر بﻮتﮥ دی ر ب ذار و حرارت بده تا

آﻧﭽه ذوب ﺷده استنزال ﺷﻮد و آن را بردار و دوباره ب داز و با ﻧشادر و زاج
ﺷام که ﻫر دو کﻮبیده و با روغن زیتﻮن مخلﻮط ﺷده است ،مخلﻮط کن و از آن

گلﻮلهﻫای کﻮچ

بساز و ﻫر چند بار که خﻮاﻫ آن را ذوب کن و ﻫر بار به آن

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

از متن فﻮق چنین بر م آید که ابزاری به ﻧام »بﻮته بر بﻮته« برای ذوب کردن فلزات
بهکار م رفته است .در این ابزار بﻮتﮥ باﻻیی دارای سﻮراخ بﻮده است و مادۀ ذوب ﺷﻮﻧده
در آن قرار داده م ﺷده است .این مجمﻮﻋه را داخﻞ کﻮره م گذاﺷتند و در اثر حرارت،
فلز ذوب م ﺷد و از ﻧاخالص ﻫایش جدا م ﺷد و در بﻮتﮥ زیرین به اصطﻼح »استنزال«
م ﺷده است.
در مﻮرد آﻫن به احتمال قﻮی جسﻢ حاصﻞ از ذوب مرحلﮥ اول  Fe₂Asاست که
 ٪١۶/۶ارسنی

دارد و ﻧقطﮥ ذوب آن  ٩١٩درجﮥ سلسیﻮس است .این ترکیب مجدداً
1. Rehder
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با آﻫن ترکیب م ﺷﻮد و بلﻮر مزدوج م سازد که ﻧقطﮥ ذوب اوتکتی

در حدود ٨٣٠

درجﮥ سلسیﻮس دارد )رازی ،ص .(٣٩۵جسﻢ ابتدایی ﻫمان طﻮر که جابر اﺷاره کرده
بﻮد ،ترد و ﺷ ننده است و باید با ملینات ﻧظیر ﻧشادر و زاج ترکیب ﺷﻮد تا بافت فلزی
و چ شخﻮاری پیدا کند .جلدک در اینجا پس از آﻧکه روش رازی را در استنزال آﻫن
م آورد به خﻮاﻧنده ﻫشدار م دﻫد که مراقب ظاﻫر کﻼم ح یمان باﺷد و تنها به فهﻢ
ظاﻫر از سخنان آﻧان اکتفا ﻧکند و ﻋدهای ﻧادان ﻫستند که منتهای فهمشان ساخت
ترکیبی ﻧاخالص از آﻫن و زرﻧیخ است .صرف ﻧظر از تاختن بیرحماﻧﮥ جلدک به رازی،
از ورای این تﻮصیف دقیق و فن سیمای ی

کیمیاگر ورزیده آﺷ ار م ﺷﻮد .او به

خﻮبی محصﻮل این فرآیند را م ﺷناسد که در آن آمیزۀ زرﻧیخ و آﻫن محترق م ﺷﻮد تا
زرﻧیخ اضاف بسﻮزد )مصر ،ص (۶٣ول خﻼص کامﻞ از ارسنی
تعبیر ما آلیاژی از ارسنی

مم ن ﻧیست و به

و آﻫن برجای م ماﻧد که با آﻫن خالص مﻮرد ﻧظر او تفاوت

زیادی دارد.
مطابق با ﻧظر جلدک زرﻧیخ مﻮرد ﻧظر جابر از سنخ زرﻧیخﻫای مﻮجﻮد ﻧیست بل ه
جزیی از اجزای سنﮓ ح یمان است .جلدک ضمن ﻧقﻞ قﻮل از کس به ﻧام ﺷعز ابن
ارفع اﻧدلس  ١،جﻮینده را ترغیب به یافتن سنﮓ ح یمان م کند زیرا داﻧستن سنﮓ
ح یمان و کلید اﻋظﻢ راه فهمیدن ﻋلﻢ المیزان است )ﻫمانجا( .به ﻋبارت روﺷنتر
ح یﻢ باید از خاکﻫای معدﻧ خاص استفاده کند که بهطﻮر ذات دارای گﻮگرد
متناسب ﻫستند و ﻧیازی به افزودن زرﻧیخ به ﻋنﻮان منبع گﻮگرد ﻧدارﻧد و جﻮینده را به

خﻮاﻧدن جزء چهارم البرهان تشﻮیق م کند و در آﻧجا در بارۀ روش تﻮلید آﻫن چنین
م ﻧﻮیسد:
فصﻞ :بدان که آﻫن منسﻮب به مریخ است و خدای تعال در آن قدرت و ﺷدت

قرار داده است و آب را بر آن مسلط گرداﻧید .پس ]آب[ قدرتش را از او م

گیرد و آن را فاسد م کند و ]آﻫن[ ﻧم تﻮاﻧد ماﻧع آب ﺷﻮد و آن را دفع کند و
ﻫمین طﻮر ﻫمﮥ تیزابﻫا و ﻧم

ﻫا...و بدان ای برادر که یاران تﻮ در کارگاهﻫای

ریختهگری آﻫن را ذوب م کنند پس از آﻧکه آﻫن را از خاک زرد رﻧﮓ معدن

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

منظﻮمهﻫای ﺷعری آورده است .شذور الذهب ف فن السﻼمات مهﻢترین اثر اوست که جلدک جداگاﻧه آن را ﺷرح
کرده است.
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آن که دارای رگهﻫای آﻫن ﻧادیدﻧ است استخراج کردﻧد .آﻧها خاک معدﻧ را

در کﻮرهﻫای متعدد ذوب م ریزﻧد و دمﻫای پر قدرت بر آن متصﻞ م کنند و
این خاکﻫای آﻫن دار را با مقدار کم روغن و قلیا مخلﻮط م کنند و بر آن

ﻫیمه برم افروزﻧد و بر آن م دمند تا اینکه آن را ذوب ببینند و جسمش و جسدش
از آن خاک پاک ﺷﻮد سپس آن را از سﻮراخﻫایی که کار صاف را در این کﻮره

ﻫا اﻧجام م دﻫد ﻋبﻮر م دﻫند تا آﻫن از ﻧاخالص ﻫایش جدا ﺷﻮد و آن را به
صﻮرت ﺷمشﻫایی درم آورﻧد و آن را به دوردستﻫا و سرزمینﻫا م فرستند تا
مردمان آن را در آﻧﭽه که ﻧیاز دارﻧد بهکار گیرﻧد )دوبلین ،ص.(١

جلدک در این قسمت ﺷرح متفاوت از استخراج آﻫن از خاکﻫای معدﻧ آورده
است که با متنﻫای مشهﻮر دی ر متفاوت است .قالگذاری آﻫن مطابق با ﺷرح جلدک
از خاک زرد رﻧگ

است که دارای آﻫن پنهان است و به احتمال زیاد ﻫمان

پیریت) (FeS₂است .کﻮرهﻫای تﻮصیف ﺷده دارای دریﭽﮥ خروج مذاب و سﻮراخﻫایی
برای صاف کردن مذاب از سرباره و ﻧاخالص ﻫا ﻫستند .به ﻧظر م رسد محصﻮل این
ﻋمﻞ چدن بﻮده است زیرا از چﻮب برای ایجاد حرارت استفاده ﺷده است ١.جلدک در
ادامه به ﺷرح تﻮلید فﻮﻻد م پردازد:
و اما اصحاب فﻮﻻد این ﺷمشﻫا را در کﻮرهﻫای مناسب برای مقصﻮد در
کارگاهﻫای فﻮﻻد م ﻧهند و کﻮره را بر آن بنا م کنند و با دمیدن ،آتش را ﺷعله
ور م کنند تا آﻧکه ماﻧند آب جﻮﺷان صدا دﻫد و خﻮراک از ﺷیشه و روغن و
قلیا به آن م دﻫند تا اینکه ﻧﻮر در دل آتش دیده ﺷﻮد و اکﺜر سیاﻫ آن به خاطر
ادامﮥ ذوب در ﺷب و روز زایﻞ ﺷﻮد و مراقب دوران مذاب ﻫستند تا ﻋﻼمت
بهبﻮد و ﻧﻮر درخشان آن دیده ﺷﻮد ،پس آن را ماﻧند آب از مجاری خارج م

کنند و بهصﻮرت ﺷمش جامد م کنند و یا در سﻮراخﻫای ظروف گل که ماﻧند

بﻮتهﻫای بزرگ است م ریزﻧد و ﺷمشﻫای فﻮﻻد خالص را ماﻧند تخﻢ ﺷترمرغ

خارج م کنند و از آن ﺷمشیر و کﻼه خﻮد و سرﻧیزه و سایر اقﻼم را م سازﻧد
)دوبلین ،ص.(٣ ٢

در این روش محﻞ بﻮتهﻫای ذوب یا سب

ابتدا ساخته و بعد کﻮره بر آن بنا و دمنده

ﻫا به آن متصﻞ ﺷدهاﻧد .از مشخصات گفته ﺷده چنین به ﻧظر م رسد که کﻮرهﻫای مﻮرد
 .١دمای ﺷعلﮥ آدیاباتی
کند.

چﻮب به حدود ١٣٠٠درجه م رسد که برای ذوب آﻫن ﻧاکاف است ول چدن را ذوب م
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اﺷاره بزرگ بﻮدهاﻧد گرچه تﻮصیفات مشابه باﻻ در مﻮرد کﻮرهﻫای بزرگ در لبنان و
آمﻞ در ایران وجﻮد دارد اما ﻫنﻮز ﺷﻮاﻫد باستانﺷناس منحصر به کﻮرهﻫای کﻮچ
است )کرددک ،ص ،(۶٠١البته قالبﻫای گل که به ﺷ ﻞ تخﻢ ﺷترمرغ است در حفاری
ﻫای آسیای مرکزی بهدست آمده است )فﻮیرباخ ١،ص.(٣٣١
با فرض آﻧکه محصﻮل ﻋمﻞ قبﻞ چدن بﻮده است برای آﻧکه فﻮﻻد بهدست آید باید
کربن اضاف چدن بسﻮزد و ﻧسبت کربن به کمتر از ی
زدایی ﻧام دارد و ی

درصد برسد .این روش کربن

از روشﻫای تﻮلید فﻮﻻد است .در ابتدا با دمیدن ﺷدید ﻫﻮا و

افزایش حرارت فلز به حالت مذاب م رسد و صدایی ماﻧند »جﻮﺷیدن آب« م دﻫد.
ی

از مش ﻼت در درک فرآیند تﻮلید فﻮﻻد در متﻮن باﻻ تﻮصیف غیر دقیق این متﻮن

از »دوص« یا چدن است .بیروﻧ دوص را سرباری م داﻧد که بر روی مذاب قرار دارد
و در زابلستان به آن »رو« م گﻮیند که سخت و ماﻧند ﻧقره سپید است و برای تﻮلید فﻮﻻد
آن را با ﻧرمآﻫن ممزوج م کنند )بیروﻧ  ،ص .(۴٠٧از اینجا معلﻮم م ﺷﻮد که دوص
ﻧﻮﻋ آﻫن پرکربن بﻮده که ط امتزاج آن با ﻧرمآﻫن کﻢ کربن منجر به تﻮلید فﻮﻻد ﺷده
است .این روش را ﻫﻢذوبی م ﻧامند که قسمت بزرگ از فﻮﻻد در کﻮرهﻫای کﻮچ

به

این روش تﻮلید م ﺷده است)کرددک ،ص .(۵٩۶ ۵٩٣به ﻋبارت دی ر با اختﻼط
متناسب چدن )بیش از ٢٫۵درصد کربن( و ﻧرمآﻫن فاقد کربن ،فﻮﻻد با حدود ٠٫٨
درصد کربن بهدست م آمده است .در مرحلﮥ بعدی ﺷیشه ،منبع سیلیسیﻢ اکسید ،اضافه
م ﺷﻮد تا اکسیدﻫای آﻫن و دی ر فلزات به صﻮرت سرباره جدا ﺷﻮﻧد .امروزه ﻧیز از

ااضافه کردن ﺷیشه به ﻫمین منظﻮر استفاده م ﺷﻮد .مقدار اضافﮥ سیلیسیﻢ اکسید تﻮسط

قلیا )پتاسیﻢ و سدیﻢ کربنات( به ﻋنﻮان رسﻮب پتاسیﻢ و سدیﻢ سیلی ات جدا ﺷده و در
ته بﻮتﮥ ذوب جمع م ﺷﻮد .روغن به ﻋنﻮان منبع کربن و ﻫیدروژن برای تﻮلید مﻮﻧﻮ اکسید
کربن مﻮرد ﻧیاز بﻮده است .مﻮﻧﻮ اکسید کربن محیط کﻮره را در حالت احیاء ﻧگه م
دارد و اکسید آﻫن باق ماﻧده را به آﻫن تبدیﻞ م کند.
جنبﮥ مهﻢ دی ر این متن ،تﻼش جلدک برای ایجاد پیﻮﻧد بین تﻮلید فﻮﻻد و ﻋلﻢ
المیزان جابری است .در ﻧزد کیمیاگران فﻮﻻد ﻫمان آﻫن در ﺷ ﻞ خالص و واقعیش

1. Feuerbach
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بﻮده است و در واقع ﻋملیات تﻮلید فﻮﻻد برای آﻧان در ح ﻢ تصفیﮥ ﻧاخالص ﻫای آﻫن
بﻮده است .او در جزء چهارم چنین م ﻧﻮیسد:
بدان که فﻮﻻد خالصتر وسختتر از آﻫن است و از ﻫمین رو در حالت گرما آب
دیده م ﺷﻮد و اگر فﻮﻻد را مجدداً به ﻫمین روش ذوب کنند و راه تصفیه و ﻧرم
کردن آن را بپﻮیند جﻮﻫر آن آﺷ ار م گردد و اگر این کار را بدون داﻧش ﻻزم
از ذوب تکرار کنند ﺷمشﻫای بیاض ماﻧند ﻧقره سفید خﻮاﻫد ﺷد و خداوﻧد

حجاب بر ﻧقش آن خﻮاﻫد کشید و تنها برای اﻫﻞ ح مت ﺷریف کیمیا کلید

دست یافتن برآن را قرار داده است و ﻫمان طﻮر که این سخنان را با برﻫان برایت

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

جلدک اﺷاره م کند که گاﻫ در ﻋملیات ساخت فﻮﻻد دمشق ﻧقش زیبای فرِﻧد
آﺷ ار ﻧم ﺷد و کلید دست یافتن به ﻧقش فﻮﻻد اﺷارهای است به اکسیری که م تﻮاﻧد
ﻧقش را ظاﻫر کند .فرِﻧد که معرب پرﻧد است به ﻧقشﻫای زیبایی گفته م ﺷﻮد که برسطح
فﻮﻻد پس از ﻋملیات مختلف فیزی

و ﺷیمیایی پدید م آید و به قﻮل بیروﻧ ماﻧند رد

گامﻫای مﻮرچه و یا ماﻧند اﺷ ال حاصﻞ از در ﻫﻢ رفتن ابرﻫا و یا آب روان است
)بیروﻧ  ،ص .(۴١١با بهکار گیری تکنی

ﻫای آﻧالیز جدید ،معلﻮم م ﺷﻮد که ذرات

 Fe₃Cمسبب طرح زیبای فﻮﻻد دمشق است که در اثر مهاجرت به سطح آمده و این
ﻧقﻮش را ایجاد م کنند )تصﻮیر١؛ فرﻫﻮِن ١،ص .(۶٠ ۵٩در واقع آﺷ ار کردن پرﻧد
فﻮﻻد ،ﻋمل کیمیاگراﻧه محسﻮب م ﺷد و با بهکارگیری اکسیر مخصﻮص اﻧجام م
پذیرفت .این ﻫمان ﻋمﻞ »تکریر« مﻮرد اﺷاره جابر است )کراوس ،ج ،٢ص .(٩بیروﻧ
در الجماهر چنین م گﻮید:
برای آﺷ ار کردن فرﻧد آن را با زاج زرد بامیاﻧ و یا سفید مﻮلتاﻧ اﻧدود م

کنند واگرچه زاج بامیاﻧ از مﻮلتاﻧ بهتر است و برای آب دادن ،بدﻧﮥ ﺷمشیر را

با ملغمهای از گﻞ و سرگین گاو و ﻧم

م پﻮﺷاﻧند و محﻞ آب دادن را با

اﻧگشتان از دو طرف م فشارﻧد سپس آن را در کﻮره با دمیدن ﻫﻮا م گدازﻧد
پس آن ملغمه م جﻮﺷد و فﻮﻻد را آب دیده م کند بعد سطح ﺷمشیر را از آن

1. Verhoeven
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پاک م کنند و جﻮﻫر آﺷ ار م ﺷﻮد .م تﻮان ﻫمراه ﻧم
کرد )ص.(۴١٠

از زاج ﻧیز استفاده

تصﻮیر١

از لحاظ ﺷیمیایی سطح فﻮﻻد را م تﻮان با خمیری از زاج حرارت داد و اسید
سﻮلفﻮری

تﻮلید ﺷده ی

ﻻیه از آﻫن سطح را حﻞ م کند و ذرات کاربید آﻫن که

طرح فرﻧد را تش یﻞ م دﻫند آﺷ ار م ﺷﻮد .این روش ﺷبیه روش خالصسازی طﻼی
سطﻮح مطﻼ است که در مصر باستان بهکار م رفت )کل  ١،ص.(١١۵۵
اندازهگیﺮی خاصیﺖ مغناﻃیس با تﺮازو
جابر م گﻮید که خاصیت در فلزات و مﻮاد از تحری

ﻧفس ایجاد م ﺷﻮد .خاصیت

مﻮرد اﺷاره ﻫمان طﻮر که گفتیﻢ ﻫمان وزن است که آن را م تﻮان با ترازوی طبیع اﻧدازه
گرفت .استفاده از ترازوی طبیع برای اﻧدازهگیری قدرت مغناطیس آﻫنربا ﻧیز جنبﮥ
مبتکراﻧهای است که ﻧظیر آن مشاﻫده ﻧشده است زیرا از این ترازوﻫا برای اﻧدازهگیری
چ ال استفاده م ﺷده است .جلدک اﻋتراف م کند ابزار چنین اﻧدازهگیری را ﻧم
ﺷناسد )مصر ،ص .(٩٣به احتمال قﻮی ترازوی مﻮرد ﻧظر دارای ساختاری متفاوت از
دی ر ترازوﻫای طبیع داﺷته که م تﻮاﻧسته قدرت جذب سنﮓ مغناطیس را اﻧدازهگیری
کند .جلدک در ﺷرح کﻼم جابر م گﻮید که قدرت جذب ی

سنﮓ مغناطیس با

استفاده از ترازوی طبیع با جذب اوزان مختلف از آﻫن سنجیده م ﺷﻮد .بعض از
سنﮓﻫا به اﻧدازۀ جذب ی

سﻮزن قدرت دارﻧد و بعض به اﻧدازۀ کسری از وزن خﻮد

و بعض دی ر به اﻧدازۀ چند برابر وزﻧشان آﻫن جذب م کنند .پس سؤال در اینجا است
که چ ﻮﻧه این خاصیت در سنﮓﻫای مغناطیس مختلف متفاوت است؟ پاسخ این
است که سنﮓ مغناطیس از جﻮﻫر منفردی ﻧیست و جﻮاﻫر دی ری با آن مخلﻮط ﺷده
که ماﻧند حجاب بر جﻮﻫر مغناطیس افکنده ﺷده است .آن حجاب از آﻫن است که با
جذب مغناطیس از صدور خاصیت مغناطیس به خارج از حدود سنﮓ مغناطیس

1. Caley
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جلﻮگیری م کند .ﺷدت کاﻫش با میزان آﻫن مرتبط است و از ﺷدت مغناطیس اولیه
م کاﻫد ﻫمان گﻮﻧه که برای ساخت قطب ﻧما چنین م کنند )مصر ،ص.(٩۴
در ادامه جلدک بحث را به استفاده از خاصیت مغناطیس در ساخت قطب ﻧما م
کشاﻧد و ساختار آن را تﻮضیح م دﻫد:
آیا ﻧم بین که وقت سﻮزﻧ از آﻫن ساخته م ﺷﻮد و بعد از اینکه با سنﮓ
مغناطیس تماس یافت در گﻮی چﻮبین قرار داده م ﺷﻮد که بر ﻋمﻮدی ثابت
قرار دارد و بر روی آن حباب ﺷیشهای ﻧهاده م ﺷﻮد و تبدیﻞ به قطبﻧما ١م
گردد و ﻫنگام که سنﮓ مغناطیس از خارج حباب به آن ﻧزدی

گردد به جاﻧب

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

حجاب ﺷیشهای قرار ﻧگیرد به سنﮓ م چسبد پس حجاب به ﻫر حال ماﻧع از
تأثیر کامﻞ و یا تأثیر ﻧاقص و یا به کل باطﻞکنندۀ تأثیر است )ﻫمانجا(.

از جهت تﻮجیه ﻋمﻞ مغناطیس و ساختار قطبﻧما و ﻫﻢ از جهت تاریخ ﻋبارت
جلدک مهﻢ است .سﻮزن قطبﻧما بر اثر تماس مقداری از خاصیت مغناطیس را در
خﻮد جذب م کند .حباب ﺷیشهای مﺜال از حجابی است که تأثیر را کﻢ م کند ول از
بین ﻧم برد.
اثر مجاورت و تأثیر در کﻼم جابر به داروﻫا و خﻮراک ﻫا تسری م یابد و سپس به
طلسمات م رسد .در ﻧظر جابر ﻫمﮥ این خﻮاص مشابه خاصیت مغناطیس است که در
زمان و م ان مناسب تأثیر م کند:
و اما آن چیزی که در باب طلسمات از طریق مجاورت و به ﻋاریت گرفتن ﻋمﻞ
م کند و در غیر از این کتاب ذکر کردیﻢ ماﻧند ...ﻻک پشت واروﻧه که ماﻧع
ﻧزول تگرگ بر کشتزارﻫا م گردد و در پنجاه کتاب از کتاب خﻮاص گفتیﻢ که

آتش سرکش که در سر ظروف ﺷراب و ﻧم
مخلﻮط ی

چهارم ﺷراب و سرکه در گﻼب و ی

قلیایی مشتعﻞ م گردد و از
کفه ﻧم

م آید که پس از جﻮﺷیدن و تﻮلید بخار ،آتش به آن ﻧزدی

ساییده بهدست

کنیﻢ مشتعﻞ م

گردد و ﻧامهای ]ﻧامریی[ که بر پارچﮥ حریر ﻧﻮﺷته م ﺷﻮد و با آب آﻫ

خیس

م گردد ]تا ظاﻫر گردد[ از اﺷیاء ﻧﻮظهﻮری است که به ﻧظر م رسد فایدۀ کم
 .١در متن »بیت اﻹبرة« آمده است.
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داﺷته باﺷد ول بر تعداد زیادی از این ﻋلﻮم دﻻلت م کند ...و اﻧسان ﻧیازمند
درایت در ﻋلﻮم است تا فهﻢ ﺷنیدهﻫا آسان ﺷﻮد )مصر ،ص.(٩۶

درک کﻼم رمز آلﻮد جابر در این قسمت حت برای جلدک بسیار دﺷﻮار م ﺷﻮد و
در قسمت پایاﻧ چنین م گﻮید:
در مﻮرد تمام آن م گﻮیﻢ این خﻮاص ﻫم

تأییدی با برﻫان قاطع از اثر ﻋلﻢ

میزان است و بیشتر آن در پایان کتابش در مﻮرد خﻮاص آﺷ ار و اسرار پیﭽیده

ای است که در ﮐنز اﻻختصاص بیان کردیﻢ و ای کاش م داﻧستﻢ آیا تگرگ از
ﻻک پشت واژگﻮﻧه در صحرا م ترسد؟ )ﻫمانجا(.

نتیﺠه
گرچه گروه بزرگ از محققان ﻫمﻮاره بر محتﻮای معنﻮی کیمیای دورۀ اسﻼم تکیه
کردهاﻧد اما ﻻزم است با دید ﺷیم و فیزی

ﻧﻮین ﻧیز به خﻮاﻧدن آﻧها اقدام کرد .این

روی رد ﺷامﻞ تکرار دستﻮرات کهن کیمیایی در آزمایش اه ﻧیز م ﺷﻮد که در واقع حرکت
جدیدی در تاریخ ﻋلﻢ محسﻮب م ﺷﻮد .با اتخاذ این روی رد ،تاریخ ﻋلﻢ ﺷیم غن تر
و دقیقتر از پیش ﻧﻮﺷته خﻮاﻫد ﺷد و چه بسا ﻧکات مغفﻮل ماﻧده بسیاری بر محققان
آﺷ ار ﺷﻮد .معمﻮﻻ در فقدان چنین داﻧش گفته م ﺷﻮد کیمیا اﻧسجام ی

ﻧظام ﻋلم

را ﻧدارد ،گفتهای که تنها ﻧشان از کﻢکاری پژوﻫش ران کیمیا دارد و م تﻮاﻧد تغییر یابد.
برای درک کیمیای جابری مطالعﮥ آثار جلدک ﻧقطﮥ آغاز مناسبی است زیرا ﻫمان
طﻮر که دیدیﻢ ﺷرح او م تﻮاﻧد کلید فهﻢ این سنت کیمیایی باﺷد .ﻫمﭽنین آثار جلدک
ارتباط و یا تضاد بین م اتب مختلف کیمیایی را ﻧیز آﺷ ار م کنند.

 /١٧٢تاریخ علم ،دورۀ  ،١٣شمارۀ  ،٢پاییز و زمستان ١٣٩۴

منابﻊ

بیروﻧ  ،ابﻮریحان١٣٧۴) .ش( .الجماهر ف معرفة الجواهر .تصحیح یﻮسف الهادی .تهران :ﺷرکت
اﻧتشارات ﻋلم و فرﻫنگ  ،چاپ اول.

جابر ابن حیان١٩٨٨) .م( .تدبیر اﻹﮐسیر اﻻعظم .تصحیح پیر لﻮری .دمشق :المعهد العلم
الفرﻧس للدراسات العربية.

جلدک  ،ایدمر بن ﻋل  .نهایـة الطلب .ﻧسخﮥ خط ﺷمارۀ  ٣١٨١٠کتابخاﻧﮥ مجلس ﺷﻮرای اسﻼم .
دفاع ،ﻋل ﻋبدال ه١۴٠٢) .ق( » .ﻋ ّ مة ال یمیاء الجلدک « ،البحوث اﻹسﻼمیة ،العدد ،۶
ص.٢٢۴ ٢١٧
دمرداش ،احمد سعید١٩۵٩) .م(» .تاریخ ما اﻫمله التاریخ الجلدک « ،رسالة العلم ،العدد ،۴
ص.٣۴۴ ٣٢۴

رازی ،ابﻮب ر محمد بن زکریا١٣٧١) .ش( .المدخل التعلیم  .ترجمه و تصحیح و ﺷرح حسنعل
ﺷیباﻧ  .تهران :اﻧتشارات داﻧش اه تهران ،چاپ دوم.

ـــــــــــــــ ١٣۴٩) .ش(.ﮐتاب اﻷسرار یا رازهای صنعﺖ ﮐیمیا .ترجمه و تصحیح و ﺷرح حسنعل
ﺷیباﻧ  .تهران :اﻧتشارات داﻧش اه تهران ،چاپ اول.

زیبق ،مسلﻢ١۴١۵) .ق(» .من کنﻮز مخطﻮطات بمرکز جمعه الماجد :مخطﻮطات جلدک ف ﻋلﻢ
ال یمیاء« ،آفاق ثقافة و التراث ،العدد ،۶ص.٨٩ ٨۴

سارتﻮن ،جرج١٣٨٨) .ش( .مقدمهای برتاریخ علم .ترجمﮥ غﻼمحسین صدری افشار .تهران:
ﺷرکت اﻧتشارات ﻋلم و فرﻫنگ  ،چاپ سﻮم.

ﺷادفر ،ﺷیرین١٣٨٩) .ش(» .جلدک « ،دایرةالمعارف بزرگ اسﻼم  ،ج،١٨ص.٣٣٩ ٣٣۶

قره بلﻮط ،ﻋل الرضا٢٠٠١) .م( .معجم التاریخ التراث اﻹسﻼم ف م تبات العالم )الجزء اﻷول(.
ترکیا :قیصریه دارالعقبه.

کاتن ،اف .آلبرت١٣٧٠) .ش( .مبان شیم معدن  .ترجمﮥ منصﻮر ﻋابدین  .تهران :مرکز ﻧشر
داﻧش اﻫ .

لُﻮری ،پییر١٣٨٨) .ش(.ﮐیمیا وعرفان در سرزمین اسﻼم .ترجمﮥ زینب پﻮدینه آقایی و رضا
کﻮﻫ ن .تهران :اﻧتشارات طهﻮری ،چاپ اول.
ﻫﻮدسﻮن ،جان١٣٧۴) .ش( .تاریخ شیم  .ترجمﮥ احمد خﻮاجه ﻧصیر طﻮس  .تهران :مرکز ﻧشر
داﻧش اﻫ .
Al-Hassan, A. Y. (1978). “Iron and Steel Technology in Medieval Arabic
Sources”, Journal for the History of Arabic Science, vol. 2(1). Aleppo. pp.3152.
Arberry, A. J. (1963). A Handlist of the Arabic Manuscripts. vol. V.
Caley, E. R. (1926). “The Leyden Papyrus X. An English Translation with Brief
Notes”, Journal of Chemical Education, vol. 3(10). pp 1149-1166.

١٧٣/ ...مروری بر کیمیای جابری

Craddock, P. T. (2007). “Cast Iron: the Elusive Feedstock of Crucible Steel”,
Indian Journal of History of Science, vol. 42(4). pp 593-607.
Feuerbach, A. (2007). “Production and Trade of Crucible Steel in Central Asia”,
Indian Journal of History of Science, vol. 42(3). pp 319-336.
Glick, Thomas F. (1999).“From the Sarton Papers: Paul Kraus and Arabic
Alchemy”, Cronos, vol.2(2), pp 221-224.
Holmyard, E. J. (1937). “Aidamir al-Jildakī”, Iraq, vol. 4(1). pp.47-53.
Kraft, A. (2008). “The Discovery and History of Prussian Blue", Bulletin for the
History of Chemistry, vol. 33(2). pp.61-67.
Kraus, P. (1943). Jabir ibn Hayyan: Contribution à l'histoire des idees
scientifiques dans l'Islam. Cairo.
Rehder, J. E. (2000)., The Mastery and Uses of Fire: A Sourcebook on Ancient
Pyrotechnology. McGill-Queen's University Press.
Stapleton, H. E. (1953). “The Antiquity of Alchemy”, Ambix, vol. 5(1-2). pp. 143.
Verhoeven, J. D., Pendray, A. H., & Dauksch, W. E. (1998). “The Key Role of
Impurities in Ancient Damascus Steel Blades”, Journal of the Minerals,
Metals and Materials Society. Vol. 50(9). pp.58-64.

