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 (30/03/1397، پذیرش: 20/10/1396)دریافت:  
 چکیده
و  فلسفی، کُربنی-محور، تاریخینگاری، نظیر حالهای مختلف تاریخشیوه

ن اسالمی به کار گرفته شده است. در ای ۀیونگی، در بازسازی تاریخ کیمیای دور
د به توانها، به نحوی از انحا، میمیان، یکی از فنونی که در هر یک از این شیوه

ی های مختلفی که برخشناسیهشناسی است. در اینجا، ریشکار آید، فنّ ریشه
یم، صفدی، خوارزمی، جلدکی، مسلمانان کیمیاگر یا اهل تراجم )نظیر ابن ند

و در دو منظر تاریخی و  شدهاند، ارائه عرضه کرده« کیمیا-ال» ۀازنیقی( از واژ
 پدیدارشناختی تحلیل شده است. 

، کیمیا، «لکیمیا ا»، شناسیپدیدارشناسی، ریشهنگاری علم، تاریخ ها:کلیدواژه
 نگرش تاریخی.
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 مقدمه
دستور  هایی )نظیرتصور عموم چنان است که گویا کتب کیمیایی، صِرفِ دستورالعمل

های آشپزی( جهت تبدیل فلزات پست به فلزات قیمتی است، و البته این ذهنیت پخت
ازی که رکیمیاگری نظیر ابوبکر کتاب االسرار چندان نیز دور از انتظار نیست، اگر به 

کند، عطف توجه نماییم. اما کافی است به عنوان نمونه، نگاهی چنین دیدگاهی را القا می
، اثر ابواسماعیل حسین بن علی طغرایی مفاتیح الرحمة و اسرار الحکمةعظیم  ۀبه رسال

قرن پنجم و ششم هجری، بیندازیم تا عمق نظرپردازی،  ۀاصفهانی، کیمیاگر برجست
 جامع پژوهش در ۀم فکری کیمیایی آشکار گردد؛ در یک برناموسعت حوزه و انسجا

توان از کیمیا چشم پوشید، بلکه ضروری است اسالمی، نه تنها نمی ۀباب طبیعیات دور
 بدان توجه ویژه شود. 

تاریخ علم به نحو  ۀهای حوزامروزه تحقیقات تاریخی به نحو عام، و نیز پژوهش
ها انداخت و توان نگاهی از سطحی فراتر بدانچنان پیش رفته است که می خاص، آن

که مورخان به کار  نگاریتاریخهای مختلف با عبرت از تاریخِ تاریخ علم و شیوه
های آتی گرفت و هایی برای پژوهشاند، و با شناخت و تحلیل آنها، درسگرفته
ه تاریخ ، بگشود؛ ما در اینجا به نحو اخص« آینده نگاریتاریخبه سوی یک »هایی روزنه

 اسالمی نظر داریم.  ۀکیمیای دور

اسالمی، با  دورۀبه کیمیای  های دانشگاهیپژوهش حوزۀنخستین توجهات در 
انقالب علمی در غرب و متعاقب آن انقالب صنعتی در آنجا، و صالبت یافتن علم و 
صنعت، و مرجعیت یافتن آنها، صورت گرفت. وقوع انقالب در شیمی، که متأخر از 

دانان را بر آن داشت که به فکر ترسیم انقالب در هیأت و فیزیک رخ داد، شیمی
های تاریخ»بشر بیفتند. و به این ترتیب بود که نخستین  این دستاورد بدیع« تاریخپیش»

-دانشیمی نگاریتاریختوان آن را که می نگاریتاریخ ۀاین شیو 1نگاشته شد.« شیمی

                                              
 Johann Friedrich Gmelin, Geschichteدر این میان باید به تاریخ شیمی، تألیف یوهان فریدریش گملین ) .1

der Chemie, 1797 نگاشته شده  1842( و نیز اثری به همین عنوان تألیف فردیناند هوفر اشاره کرد که در سال
 ,F. Hoefer, Histoire de la chimie, depuis les temps les plus reculés jusqu'à notre époqueاست )

Paris, 1842  از مجلد اول از این اثر، بر پایۀ آثار التینی که تحت نام رازی بر جا  324(؛ شخص اخیر در صفحۀ
یر از اسید ه غطی فرآیند تقطیر، روغنی تحصیل کرده است ک»رسد که رازی مانده است، به این فهم و نظرپردازی می

دانستن  بینیم که بر این اساس، رازی را کاشف اسید سولفوریکبدین ترتیب، می«. توانسته است باشدسولفوریک نمی
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گونه برای این 1پایان خود را علم مدرن قرار داد. نقطۀآغاز و  نقطۀمورخ نامید، الجرم 
گذشت تا باید چندین دهه می 2«.استکیمیا همان شیمی قرون میانه »، نگاریتاریخ

ری، کراوس، پژوهشگر کیمیای جاب پُلترین مورخ کیمیای دوره اسالمی، یعنی برجسته
مورخ جای داد؛ رویکرد -دانشیمی دستۀتوان در شک نمیظهور کند. کراوس را بی

دینی بود، با این خصوصیت که توجهی ویژه به -فلسفی-کراوس، تاریخ عقاید علمی
حق را نیز، با ال نعمان 3های یونانی نظریات جابر بن حیان داشت.کردن ریشه آشکار

، به ددار« واقعیت جابر مسألۀ»ویژه در خصوص نظری که با کراوس، بهاختالف ۀهم
اما هر چه از  4توان در مجموع، در همین دسته جای داد.لحاظ کلیت نوع رویکرد، می

                                              
با چه معضالت مختلف معرفتی و روشی مواجه است، اما به طور ویژه باید متذکر نام برتلو، شیمیدان برجستۀ فرانسوی 

ی وسیع و با همکاری جمعی از متخصصان، دست به تصحیح متون مختلف شد که در انتهای قرن نوزدهم، با طرح
 زند. به این دو اثر از وی رجوع شود: کیمیایی و بازسازی تاریخ شیمی می

Berthelot M. (1883). Collection des anciens alchimistes grecs. Paris: Georges Steinheil. 

Berthelot M. (1893). La Chimie au moyen âge, T.I: Essai sur la transmission de la science 

antique au moyen âge. T.II: L’alchimie syriaque, en collaboration avec R .Duval. T. III. 

L’alchimie arabe, textes et traductions avec la collaboration de O. Houdas. Paris.  
ز امیر ا« نگاری علم به سبک ویگتاریخ»کر دو مقاله در این خصوص، به زبان فارسی شد: الف( توان متذمی .1

از علی کاوسی رحیم و « محورحال نگاریتاریخ شیوۀ محک مثابۀبه زاهد بن حسن کیمیای»محمد گمینی و ب( 
 جانب )در دست چاپ(. این
کیمیا همان شیمی قرون میانه است، همچنان که صنعت »هوفر در اثر مذکور در پیش از این چنین آورده است:  .2

اگر این سخن حقیقت دارد که هر علمی، در »افزاید: وی در ادامه می«. قدسی، شیمی حکمای مکتب اسکندریه بود
گیرد، باید اذعان کرد که هیچ علمی به خوبی کیمیا قادر نیست اعصار مختلف، رنگ و شکل عصر خویش را می

(. بر این اساس، مورخ شیمی، با زندگی در عصر مدرن و با زیستن 301)ص« را به ما نشان بدهد روح قرون میانه
« لمیع»آورد، باید اعمال و فرایندهای روح این عصر، و با شناختی که از روح هر یک از اعصار پیشین به دست می

رخ شیمی، دغدغۀ حفظ جامعیت هر یک از آن اعصار را به زبان عصر خویش ترجمه کند. بدین ترتیب است که مو
خواهد بداند که چه بخشی از آن علم به زبان امروز قابل بیان و ترجمه است نظری یک علم را هرگز ندارد، بلکه می

هایی در زبان امروز دارد. به عنوان نمونه، چنانکه در یادداشتی پیش از این آوردیم، سخن از و این بخش، چه معادل
ند و کتن رازی التینی به میان آمده است، هوفر به مثابۀ مورخ سعی در فهم و تفسیر آن میدر م« دُهن، روغن»یک 

است. به هر روی، آنچه از کیمیا برای این نگاه حائز اهمیت خواهد بود، « اسید سولفوریک»دهد که آن ماده نظر می
  نوا باشد.دوره مدرن، هم« روح»شود که با ای فهمیده و شرح میمواد و فرآیندهاست، و آن هم، به گونه

 این امر حتی در عنوان اثر برجستۀ وی منعکس است:  .3
Kraus P. (1942). Jâbir ibn Ḥayyân-Contribution à l’histoire des idées scientifiques dans 

l’Islam- Jābir et la science grecque. Le Caire (réimpression, Les Belles Lettres, Paris, 1986). 

 مشخصات اثر اصلی وی در این خصوص، چنین است:  .4
Haq S. N. (1994). Names, natures and things - The Alchemist Jâbir ibn Ḥayyân and his Kitâb 

al-Aḥjâr (Book of Stones) (Boston studies in the philosophy of science, n. 158). London: Kluwer 

Academic Publishers. 
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نه، تعدیل ویستی آن ازمیآییم، به آرامی، جو پوزیتقرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم پیش می
هانری کربن فرانسوی که  گردد.شود و رویکردهایی با نگرش عکس آن، آشکار میمی

از  کتاب الماجدشاخص خود در باب  مقالۀهمکار پاول کراوس بود، در  در جوانی
آنکه بی ربنکیمیا پرده برداشته است. ک نگاریتاریخاختالف رویکرد خود با وی در 

که  لزات شود، معتقد استف ۀکار با مواد و فرآیندها را غیرضروری بداند و منکر استحال
ه فرد ای کیم، یک بینش آینهگر در باب مواد و فرآیندها مواجهبا بینشی دی در اینجا

های شود. پژوهشکیمیاگر را نهایتاً به حقیقت اشیا و حقیقت خویشتن رهنمون می
توان در مجموع، با همان رویکرد هانری کربن دانست و وی لوری را میپروفسور پییر 

 دار او در این خصوص دانست. را میراث

 فرانسوی، اگر چه تیتوس بورکهارت گرایان، پیروان رنه گنونو اما در میان سنت
اما از آنجا که این آثار عمومی است و ارجاعاتی  1کیمیا پدید آورده است، حوزۀآثاری در 

ی و عموماً غیر دقیق به کل سنت کیمیایی، و از جمله به کیمیاگران مسلمان، حواله کل
اسالمی دانست.  ۀخاص کیمیای دور حوزۀتوان وی را صاحب مکتب در کند، نمیمی

ای هم به کارل گوستاو یونگ داشته باشیم. دیدگاه مناسبت نیست اشارهدر این میان بی
یم اپاراد چارچوب در کیمیایی تائویی ۀبه مدد یک رسال کیمیا، که او خود ۀبار یونگ در

 نگاریتاریخدست یافته بود، نگرشی متفاوت را در به آن خاص خویش در روانکاوی 

                                              
شناسی اشارات جابر بن حیان به مسألۀ جابری: نوع»در خصوص مسألۀ واقعیت تاریخی جابر رجوع شود به مقالۀ: 

 .20-1، شمارۀ یک، ص 1384، پاییز و زمستان پژوهیاسالم، «)ع(امام جعفر صادق
 به عنوان نمونه، متذکر این اثر وی شویم:  .1

Burckhardt T. (1979). Alchimie, sa signification et son image du monde. Archè Milano. 

های ، کیمیا واجد همۀ ویژگی«کیمیا، معنای آن و تصویر آن از عالم»مطابق نظر بورکهارت در این اثر، با عنوان، 
ات عمومی یافته است و خصوصییک آرت )هنر، صنعت، پیشة قدسی( است که با تلمذ، از استاد به شاگرد انتقال می

ای آشکار، از عهد باستان تا به اعصار مدرن، یکسان باقی مانده است. کیمیا صنعت استحالۀ جان است. ن، به گونهآ
ندارد، بلکه سرمنشأ آن، همان « به هیچ وجه، ریشه در نهاد تاریک آدمی»شود که کیمیا وی با نقد یونگ یادآور می

ها از آن (؛ و این منبع نخستین که همۀ ادیان و سنت8)ص« اندای است که همۀ حقایق جاوید از آن جوشیدهچشمه
گرایان، عبارت است از جاویدان خرد )به فارسی(، و حکمت خالده )به عربی(، یا اند، در نظر سنتسرچشمه گرفته

سوفیا پرنیس )به التین(. کیمیا اگر چه یک راه عرفانی است، اما در پی وحدت با خدا نیست؛ یعنی در پی توحید 
باشد؛ هدف آن ترجیحاً نیل به شرافت و طهارت نخستین انسانی، حالت جبلی فطری وی است: وحدت وجود نمی و
استحالۀ سرب به زر، چیزی غیر از این نیست که سرشت انسانی از نو به شرافت و طهارت نخستین خویش داخل »

 (.26)ص« شود
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کیمیا بنیاد نهاده است. مطابق نظر یونگ، این اشتیاق کیمیاگران در تحصیل اکسیر و 
ین حال، تنی است. در عفلزات پست به طال، نه بر حقیقت، بلکه بر توهم، مب استحالۀ

خویش را در  1«فرآیند تفرّد»یونگ معتقد است که کیمیاگران، در واقع، مراحل و لوازم 
و نیز  2لوییز فون فرانتس-اند. ماریافکندههای شیمیایی میقالب پدیدارها و استحاله

را وی  ۀنگارانشاگردان و پیروان یونگ هستند، دیدگاه تاریخ ۀتئودور ابت، که در زمر
  3اند.امیل( اعمال کردهاسالمی )در خصوص ابن دورۀدر کیمیای 

 بهره از حقیقتها را بیاین سطور، در عین حال که هیچ یک از این دیدگاه ۀنگارند
داند، ولی از رویکردی برخوردار است که اگر چه در مواردی با این یا آن دیدگاه نمی

هیچ یک از آنها منطبق نیست. نگرش ما یابد، اما در کلیت خویش بر هایی میقرابت
ین آن، و نامید که البته تبی« پدیدارشناختی ۀگرایاننگرش هرمنوتیکی کل»توان را می

طلبد. ولکن آنچه ما در اینجا، های مذکور در فوق، مجالی دیگر میعرضه و نقد دیدگاه
موردی مشخص در باب  ۀیک مطالع ۀبه طور خاص، قصد آن را داریم، عرض

لی های کای نیز، برخی مشخصهاست که تا اندازه« کیمیا-ال»شناسی اصطالح یشهر
  دهد.ما را، به نحو ضمنی، نشان می ۀنگارانرویکرد تاریخ

 توسط مورخان و کیمیاگران مسلمان« کیمیا-ال»شناسی ریشه
کوششی نخستین و اولیه است در معرفی نوعی  خواهیم عرضه کنیمچه در اینجا میآن

کرد که در آثار مورخان و کیمیاگران مسلمان شاهد آن هستیم. و آن عبارت است از روی
یک  یا از وجهی از معنای شناسی پرده از معناان، با این اعتقاد که ریشهاین نگاه که: این

دارد، به تحلیل و استخراج وجه اشتقاق نام یک علم یا صنعت علم یا صنعت برمی
ه است و بسیار یافت ۀشناسی امروزه بسط و توسعد، علم زبانتردیاند. بییازیدهدست می

ا ، بسیار پیش رفته است. ولکن، مشناسیآن، که عبارت است از ریشه هاییکی از شاخه
برای این علم فراهم آوریم، و نه قصد آن « تاریخپیش»در اینجا نه قصد داریم که یک 

                                              
عبارت »دهد: کیمیا و روانشناسی، این چنین توضیح مییونگ معنای این اصطالح خویش را در اثر خود با عنوان  .1

گاه را محقق می دهنده که مرکزیاست از فرآیندهای شکل سازند. اینها عبارتند از ساختن شخصیت در ناخودآ
فرآیندهایی حیاتی که به جهت اینکه واجد خصلت فراطبیعی توأماً همراه با رغبت و رهبت بودن هستند، در درازنای 

 (.564)ص« اندها( بودهترین محرک برای پدید آوردن نمادها )سمبلهمزمان، م
2. M.-L. von Frantz 

 :  به عنوان نمونه نک .3
Abt T. et Madelung W. (2003). Corpus Alchemicum Arabicum, 1, Book of the explanation of 

the symbols (Kitāb Ḥall al-rumūz) by Muḥammad Ibn Umail, Living Human Heritage, Zurich. 
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زوده اف« شناختی واژگانهای ریشهفرهنگ»گردد، به داریم که آنچه در اینجا عرضه می
اندیشه و عمل این  ۀشود. بلکه آنچه بیش از همه برای ما اهمیت دارد، معرفی شیو

مورخان و کیمیاگران است؛ اینان اسم یک آموزه را متناسب با حقیقت آن آموزه 
به  اند راهیخواستهشناختی خویش میاند و بر این اساس، با تحلیل ریشهدانستهمی
یقت آن آموزه بگشایند یا اینکه در جهت عکس، با مطمح نظر قرار دادن حقیقت حق

شناسی برای آن عرضه شناختی نام آن بپردازند و یک ریشهیک آموزه، به تحلیل ریشه
هر دوی این حاالت آن است که میان اسم یک آموزه و خود آن آموزه،  کنند؛ و الزمۀ

 ای ضروری برقرار باشد. رابطه

 را آن ا،کیمی توضیح در امیرمؤمنان از قولی به تمسک با که -مسلمان رانکیمیاگ
 «کیمیا» اصطالح از ندرتبه -اندخوانده «المروة عصمة» و «الفتوة أم» ،«النبوة أخت»

 ظیرن اصطالحاتی از سرشار آنان هاینوشته اند؛گرفته بهره خویش ۀپیش نامیدن برای
 علم» ،«تطبیع صنعت» نظیر ترکیبی عباراتی از البته و ،«فن» ،«صنعت» ،«حکمت»

 فن» ،«الهی صنعت»، «حکمت مشروع» ،«حکمت صنعت» ،«شریفه حکمت صنعت
 در ای عنوان میان در. است شانپیشه گذارینام و وصف در ،«کبری صنعت» و «ربوبی
 دورۀ کیمیای در ماندهبرجای هایرساله...«(  فی رساله» عبارت با مثالً) موضوعِ تدقیق

ه کار در عنوان آنها ب «کیمیا» یافت که عبارت هاییرساله بتوان ندرت به نیز، اسالمی
 است، چنین اگر حال 1.هستند متأخر آنها اکثر اندک نیز تعداد این از و رفته باشد؛

 توانیم امر این از توضیحی چه و فهمید توانمی چگونه را «کیمیا» به علم این ۀتسمی
  به دست داد؟

ه قرن چهارم، نخستین کسی است که ب ۀنویس برجستشناس و تراجمندیم، کتابابن
خود، به کیمیا اختصاص داده الفهرست رویم. در سرآغاز بخشی که وی در سراغ وی می

المقالة العاشرة: و تحتوی علی أخبار الکیمیائین »خورد: ست، این عبارت به چشم میا
المحدثین؛ دهمین گفتار از کتابمان، مشتمل بر والصنعویین من الفالسفة القدما و

 «هایی در باب اهل کیمیا و اهل صنعت از میان فیلسوفان کهن و نوینگزارش
اند. کنید که در اینجا کیمیائی و صنعوی به یکدیگر عطف شده. مالحظه می(417)ص

یاست ممختلف مواجه هستیم که یکی کی ت که با دو آموزۀاما این هرگز بدین معنی نیس
                                              

ز درایتی، )دنا( ا های ایراندستنوشته، با مراجعه به فهارس یا کارهای عام تراجمی نظیر توان به راحتیرا می.این امر  1
 از اولمان، تحقیق کرد.  NGIاز سزگین، و نیز  GASاز منزوی،  فهرست نسخ خطی فارسی
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و دیگری صنعت. بیشتر، سخن از دو نام مختلف یک آموزه در میان است، چرا که 
ندیم این دو اصطالح را به صورت مترادف به کار آید، ابنچنانکه از شاهد زیر برمی

 گیرد:می

آنانی که به صناعت کیمیا، یعنی به الصنعه که به تولید طال و نقره از دیگر اجسام 
رند که آن کس که برای رد مشغول هستند، بر این باوو اجساد اختصاص دا

ست، هرمس، حکیم بابلی، بوده از الصنعه سخن به میان آورده ا نخستین بار
 است.

ند، و برد، کیمیاگر هستمضافاً اینکه همه کسانی که وی در ذیل این بخش از آنها نام می
 نکرده است. مجزای کیمیایی و صنعوی  دستۀاو اقدام به تفکیک آنها به دو 

، در ابتدا، بیشتر توسط نویسندگان کتب عمومی و نیز مؤلفان کتب «کیمیا»اصطالح 
خود کیمیاگران  هر چند اصطالح مطلوب و مورد عالقۀرفته است، تراجم به کار می

نبوده است؛ با این حال، به مرور، این اصطالح توسط خود کیمیاگران نیز به کار گرفته 
ار های این پیشه، همچنان، بسیاربرد آن در مقایسه با دیگر تسمیهشد، هر چند بسامد ک

ائز بسیار ح دیدگاهی که در اینجا مطمح نظر ماست. اما آنچه از حیث پایین باقی ماند
، ها نیز در گزارش علم و عمل کیمیاگراننویساهمیت می باشد، این نکته است که تراجم

ای در چنانکه در ادامه خواهیم دید، به شیوهاند و داشتهجانب انصاف را نگه  عموماً
 خواند. « پدیدارشناسانه»توان آن را اند که میباب آن اندیشیده

رساند که عالمان و کیمیاگران انس با کتب کیمیایی، پژوهشگر را به این نتیجه می
 اند، در خصوصحساسیت به خرج داده« کیمیا»مسلمان نسبت به ترکیب اصطالح 

اند. در اینجا شناسی آن روی آوردهاند و برای فهم آن، به ریشهداقه کردهمعنای آن م
های متعددی که در نزد آنان قابل تشخیص است، عرضه شناسیگزارشی از این ریشه

 شود. می

ای که شاید نتوان آن را به سادگی، نماید، به گونهاژه قدری عجیب میظاهر این و
های مألوف و مأنوس این نویسندگان، که دور از زبان-یک ترکیب عربی یا فارسی 

ت ها و بر اساس آنها صورآنان در باب آن، با توجه به این زبان ۀانتظار نیست که اندیش
 نقطۀنماید که ظاهر را دانست. ولکن، چنانکه خواهیم دید، مستحسن می -گیرد
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ین شود. در اان نمایان میگونه که بر هر یک از آن عزیمت قرار داده باشند، البته بدان
 رویم. خوارزمی میمفاتیح العلوم جهت، در ابتدا سراغ 

با به کار بردن اصطالح  -العلوم مفاتیحکاتب، صاحب -محمد بن احمد خوارزمی 
برای این پیشه، با این تدقیق که موضوع آن در باب مواد معدنی است، « صناعة الکیمیا»

که در حوالی انتهای قرن  مفاتیح العلومدهد. وی در یعلوم طبیعی جای م ۀآن را در زمر
 چهارم هجری تألیف کرده، چنین آورده است:

اسم هذه الصناعة الکيميا  و هو عربي و اشتقاقه من كمى يکمي إذا ستر و أخفى 
 (.80)ص و يقال كمى الشهادة يکميها إذا كتمها

ای است عربی، که از کما واژه« کیمیا»اند، لفظ این صناعت را کیمیا نامیده
گوییم یکمی به معنی پنهان داشتن و مخفی کردن، مشتق شده است؛ چنانکه می

کمی الشهادة، یکمیها، به این معنی که فرد به امری که بدان آگاه است، شهادت 
 . و از بروز شهادت خویش امتناع کندندهد، 

خواهد آورد و میکنیم که خوارزمی، آنگاه که نام این صناعت را میه میمالحظ
توضیحاتی در باب آن عرضه کند، از آنجا که با نامی غریب مواجه است، در جهت 

وی،  رپردازد؛ در نظتوضیح آن برای مخاطب عام خویش، به تحلیل وجه اشتقاق آن می
کند. به فهم کل آموزه نزدیک می تحلیلی، مخاطب را چنان است که گویی چنین شیوۀ

. این کندنهاد میای عربی برای آن پیشداند و ریشهطرفه آنکه وی این واژه را عربی می
های مضمر خوارزمی در فرضدارد، از پیشامر که نام شی  از حقیقت آن پرده برمی

 است.« کیمیا» ۀشناسی واژریشه

شناسی تا چه حد دقیق است، چرا که در اینجا سخن بر سر این نیست که این ریشه
بایست در واقع نیز از دقت الزم برخوردار نیست: اگر این واژه از این ریشه بوده باشد، می

با این حال، باید متذکر  1داشت، در حالی که چنین نیست.وزن فیعال  در عربی وجود می
 «کیمیا»اند که این اعتقاد بوده های لغت عربی نیز برشویم که برخی مؤلفان فرهنگ

نویس مشهور قرن چهارم، صاحب کتاب لغت با لغتی عربی است: جوهری، فرهنگ
                                              

ای مستحسن، اما نظر خوارزمی، فرضیه»کند: ( نظر خوارزمی را با این عبارات نقد میRydingکارین ریدینگ ) .1
« یهای لغت عربکند و نه فرهنگشناسی تأیید میمحتمالً نادرست است. مضافاً اینکه این فرضیه را نه ریخت

نویس یک فرهنگایم، به رغم نظر ریدینگ، جوهری که (. ولکن چنانکه در ادامه، در متن آورده124-123)ص
 بوده، نیز اعتقاد داشته است که این واژه، عربی است. 
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و  ریشه در زبان عربی دارد« کیمیا»، معتقد است که تاج اللغة و صحاح العربیةعنوان 
اما به  (.232، صلسان العرب:  ؛ نیز نک2477، ص4)جباشد.می« کمی» ریشۀاز 

رزی واین اندیشه شیوۀنه خود این اندیشه، بلکه  دارداهمیت اعتقاد ما، آنچه در اینجا 
عنی کیمیا، ی آموزۀاست. خوارزمی در این خصوص، با بذل توجه به یکی از وجوه اصلی 

ای برای وی حاصل شده و وی آن را ابراز پوشیده داشتن اسرار، اندیشیده است ، عقیده
خود آن عقیده اهمیت دارد. حصول و تثبیت یک عقیده، بیش از  شیوۀنموده است. 

این دو  ورزیاندیشه شیوۀدر واقع، ممکن است دو نفر عقاید یکسانی داشته باشند، اما 
محتمل است که دو نفر هر دو اعتقاد داشته باشند که سرآغاز  با هم متفاوت باشد. مثالً

کیمیا از مصر و یونان باستان است. اما نفر نخست، آنگاه که در تاریخ عقاید  ۀپیش
 ه استغازد که هر آنچه علم و فلسفکند، با این بینش، با این عینک، بیاگری میاندیشه

تواند ریشه در جایی دیگر داشته باشد. وی الجرم به این نتیجه اساساً غربی است و نمی
ا از یونان برخاسته است. اما دیگری با روی گشوده، کیمی« علم»خواهد رسید که 

ی اعلوم و عقاید را ملحوظ دارد، نظریه ریشۀهای مختلف در باب شرق و غرب و نظریه
رایش تواند گه میالبداهی، جغرافیا و طبع شخصی، فیرا که بر اساس تربیت شخص

ند و شروع کمیپیشه « شک دستوری»داشته باشد، معلق گذارد، و سپس  بیشتری بدان
های مختلفی که در مقابل خویش دارد نماید و سرانجام ها و فرضیهبه آزمودن این دانسته

ده کیمیاست. این دو نفر اگر چه به یک عقی ۀبه این نتیجه رسد که مصر و یونان سرچشم
 اند، اما از قدر و ارزش یکسانی برخوردار نیستند. رسیده

حکمت »صاحبان این صناعت، آن را »آورده است:  و اما خوارزمی، در ادامه، چنین
این نظر خوارزمی، «. نامندمی« الصنعة»خوانند. و برخی از آنان آن را می« علی االطالق

ه عنوان نام ب« کیمیا»توان توجیه کرد که وی از آمیز است. چگونه میالبته تا حدی ابهام
شخص وی، کیمیاگران، خود،  رغم آنکه مطابق تصریحهاین صناعت یاد کند، و این ب

توان اند؟ میگرفتهخویش بهره می ۀ، برای نامیدن پیش«صنعت»و « حکمت»از عبارات 
« کیمیا»استعمال لفظ  ،مفاتیح العلومنتیجه گرفت که در قرن چهارم، یعنی زمان نگارش 

 برای این حرفه، هم در نزد عالمان غیر کیمیاگر و هم در نزد عامه، از تداول نسبی
 برخوردار بوده است. 

ده است: پیشنهاد ش« کیمیا»فارسی هم برای  ریشۀوانگهی شایسته است بدانیم که 
 الغیث المُسجم(، صاحب ق764صفدی، مورخ و ادیب قرن هشتم هجری )متوفای 
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صَفَد در  )که در بالوفیات الوافیطغرایی و نیز مؤلف اثر تراجمیِ فی شرح المیة العجم 
مده و در دمشق از دنیا رفته است و بیشتر عمر خود را هم در غرب فلسطین به دنیا آ

 کند که لفظاز این نظریه دفاع می های اسالمی سپری کرده است(، اتفاقاًسرزمین
)به معنی: آن ]چیز یا کس[، چه هنگام خواهد « میا»و « کی»مرکب است از « کیمیا»

 (.20)صفدی، ص متصل، به صورت کیمیا درآمده است آمد(، که چسبیده و

 بالفاصله باید متذکر شویم که چنین ترکیبی، به همین صورت، در زبان فارسی، آن
شود، وجود ندارد؛ هر چند که در اینجا نباید گونه که اینک در گفتار و نوشتار ادا می

ها و نیز تاریخ زبان فارسی غفلت کرد. عبارت دقیق متناظر آن در فارسی از تنوع لهجه
است. با این حال، آنچه صفدی به عنوان اشتقاق فارسی عبارت « آیدمیکی »رایج، 

خی ، که در بر«آیدکی می»کیمیا پیشنهاد کرده است، به تلفظی از عبارت رسمی 
 ۀ، در لهج«آیدکی می»باشد: به عنوان نمونه، های والیات متداول است نزدیک میلهجه

 شود. ادا می« کی مْیا َ»سیستانی، به صورت 

عبارت کیمیا، متضمن این ایده است، یا به بیان بهتر بر اساس  نهادۀفارسی پیش یشۀر
این الگوی فکری عرضه شده است، که با انتظار پدید آمدن رخدادی مواجه هستیم که 

شود؛ و البته این یک حقیقت است. با این حال، صفدی تدقیق ندرت محقق میبه
این  مل شخصی اوست یا اینکه کسی دیگر نیز بروی حاصل تأ ۀکند که آیا این فرضینمی

ری شناسی عبباور بوده است؟ به هر روی، این، پایان ماجرا نیست: صفدی یک ریشه
کند، و البته با توجه به اینکه موطن وی، صفد، از هم برای اصطالح کیمیا پیشنهاد می

ا زبان ایی وی بویژه عرفان یهودی است، آشنعبری و به ۀهای اصلی بسط اندیشپایگاه
عبری و فرهنگ یهودی دور از انتظار نیست. صفدی آورده است که این عبارت، مرکب 

، یهوه، نام خدای «یه»( ، که در این میان، Yah« )یه»( و keym« )کیم»است از دو لفظ 
 «آیدآن از خدا می»در عبری به این معنی است: « یهکیم»اسرائیل است. پس، بنی

ست، همین فرضیه را جلدکی، بزرگ کیمیاگر مسلمان قرن هشتم . و درجا()همان
نامند و عامه، آن را صنعت الهی را حکما و خاصان، حکمت می»دارد: هجری بیان می

ز خدا آن ا»، به معنی «کیم یه»نامند، این اصطالح از عبارت عبری در عربی، کیمیا می
یشه شناسی عبری مزبور را متذکر شویم که ر پ(. 16، اخذ شده است )برگ «آیدمی
-Key-miچنین حتی بهتر باشد: توان به این صورت نیز در نظر گرفت و شاید اینمی

Yah  آیدچرا که آن از جانب خدا می»، به معنی .» 
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 باز هم برای آن یک سرمنشأ مکمل در خصوص وجه اشتقاق کیمیا ۀو اما یک فرضی
، نوشته علی صاروخانی ازنیقی، االنواردرر  ۀعبری قائل است. این فرضیه را در رسال

 (216ص 1)کوهکن، «المؤلِّف الجدید»کیمیاگر متأخر و مشهور عصر پساجلدکی که به 
هایی با ها و البته تفاوتشناسی مزبور شباهتتوان یافت. ریشهمعروف شده است، می

 نویسد: شناسی عرضه شده توسط جلدکی دارد. اِزنیقی میریشه

ود. شاسرار حق تعالی است، علم کیمیا نامیده می ۀکه در زمر این علم شریف،
نامند، زیرا این اصطالح مشتق از ترکیب عبری این صنعت ربوبی را کیمیا می

است. جز  اول به معنی ملِک، یعنی پادشاه، است و جز   [kîm- yâh]یاه  -کیم
ایی دوم اسمی از اسما  خدا است. به این ترتیب، دو جز  فوق، صورت دع

 .)صاروخانی، دومین برگ( «شهنشها، ای خدا»دارد، با این ندا: 

عبارت دعایی فوق دال بر این است که کیمیاگران، مطابق این نگاه، نیل بدین علم 
دانند؛ عبارت فوق بر سرمنشأ الهی و قدوسی این علم را مرهون لطف ربوبی حق می

ر نزد تر دوم یهود، و به تعبیر دقیقاین علم را در نزد ق ریشۀاشاره دارد. دیگر اینکه 
کند؛ و این موضوع با توجه به معروفیت آنان در امور و اسرائیل جستجو میانبیای بنی

بری ع ایواژهعلوم غریبه، امری غریب نیست. با این حال، الزم است متذکر شویم که 
تیم نتوانسکم ما باشد، وجود ندارد )یا دست« پادشاه»، که به معنی «کیم»به صورت 

به کار رفته در تورات، که معادل مِلک یا پادشاه باشد، مِلِک یا مِلِخ  ایواژهبیابیم(؛ 
توان یک فرضیه درانداخت، درست عربی، می« ال»حرف تعریف  ۀاست. اما با مالحظ

 elokim-yahیاه -در همان راستایی که مدّ نظر ازنیقی است: الکیمیا  مشتق از ِالوکیم
های خدا در تورات هستند؛ بدین ترتیب، معنی آن نام دو عبارت، در زمرۀاست، که هر 

 عبارت چنین خواهد بود: ای الوکیم، ای یهوه. 

 حلّ و عقد 
 توان برشمرد: در تحلیل و ترکیب مطلب، نکات ذیل را می

شناختی برخی نویسندگان و عامالن های ریشهتبیین عرضۀدر اینجا شاهد  .1
ها شود که آیا از این گونه تبییننگ این پرسش طرح میدرتاریخی بودیم. بی

م که دانیتوان در باب سرمنشأ علم کیمیا حکم تاریخی استخراج کرد؟ میمی

                                              
1. R. Kouhkan  
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هایی که مورخان در تأیید و تقویت نظر خویش در باب سرمنشأ یکی از شیوه
 شناسی واژگان است؛ مثالً مورخانریشه شیوۀگیرند، همین یک علم به کار می

، کیمیا، یونان یا مصر است ید نظر خویش مشعر به اینکه سرچشمۀدر جهت تأی
د. اما جویناین اصطالح استناد می نهادۀشناسی یونانی یا مصریِ پیشبه ریشه

ها قطعی نیستند، بلکه واجد شناسیباید اذعان کرد که هیچ یک از این ریشه
تی عنوان شناخشابهت ریشهباشند. دیگر اینکه ممنزلت فرضیه و نظرپردازی می

این علم با واژگان یک زبان، الزاماً به معنی آن نیست که این علم، ریشه در 
اندیشیده است. به عنوان نمونه، از اندیشه و فرهنگ قومی دارد که بدان زبان می

شناسی فارسی عرضه شده است، ضرورتاً این نتیجه ، ریشه«کیمیا»اینکه برای 
 کیمیا در ایران سرچشمه دارد. آید که به دست نمی

شد. به تواند بسیار پربار باشناختی میبا این حال، در مطالعات تاریخی، تکثر روش
الیل و قرائن د ۀشناسی تاریخی این قابلیت را دارد که بخشی از زنجیراین ترتیب، ریشه

متعدد و متنوعی باشد که مورخ براساس آنها قادر است حکم کند که سرمنشأ این یا آن 
علم، فالن یا بهمان جای است. و اما در مورد کیمیا، از آنجا که عالوه بر غرب، در 

شاید هیچ  مثال سنت کیمیایی تائویی، وجود داشته است، های کیمیایی،شرق نیز، سنت
وان به شواهد قطعی تاریخی در این خصوص رسید که باالخره سرآغاز کیمیا گاه نمی ت

از غرب بوده است یا از شرق؛ بگذریم از این نکته که اساساً عدم قطعیت، مشخصه 
 های تاریخی است. پژوهش ۀناپذیر جملجدایی

 اگر چه سؤال از سرمنشأ علوم با هویت بشر مدرن عجین شده است، اما شاید این
، در «اریخفرات»طرح پرسش، صائب نباشد. حقایق تاریخی نه در تاریخ، بلکه در گونه 

های مادی و هر یک ، مأوا دارند. و چون چنین است، هر یک از تاریخ«تاریخ قدسی»
واحد است. و این چنین است که « فراتاریخِ»تواند مدعی شود که محمل آن از اقوام می
شناختی که در عمقِ آن چنین دیدگاهی رسوخ نماید که در یک نگرش ریشهغریب نمی

های متعدد )عبری، عربی، فارسی، کرده است، چنانکه در فوق مالحظه کردیم، زبان
آنکه آن حقیقت فراتاریخی واحد باشند، بی نانی و مصری( بتوانند بازگو کنندۀیو

  یکدیگر را نقض کنند.

تی شناخدقت کامل زبان ها ازشناسیباید اذعان کرد که هیچ یک از این ریشه .2
نهاده وجود های پیششناسیبرخوردار نیست؛ و همواره امکان نقد و طرد ریشه
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ه این توان گفت کدارد. و این بدین معنی است که هیچ گاه با اطمینان کامل نمی
ود شواژه، به لحاظ وجه اشتقاق، ریشه در کدامین زبان دارد. و این امر باعث می

 ی تاریخی، همواره غیریقینی باقی بماند. هاکه این استدالل

دیگر هم بشویم و آن اینکه: هرگز  زم است که در اینجا متذکر یک نکتۀاما ال .3
های مزبور را با افق تاریخ خلط کرد. چنانکه از شناسینباید افق ریشه

آید، هیچ یک از آن عالمان و کیمیاگران مسلمان، بر های مستقیم برمیقولنقل
 یک توان مثالًاند که: چون میاند و چنین استدالل نکردهنیندیشیده این طریقه

 وجه اشتقاق عربی برای کیمیا پیش نهاد، پس کیمیا سرمنشأ عربی دارد. اساساً
ای از سنخ تاریخی نبوده است. افق نگاه آنان بیش از آنها مسأله مسألۀگویا 

نش آنان قلب ماهیت بیاینکه تاریخی باشد، وجودشناختی است؛ به این ترتیب، 
 بار خواهد بود. اینکه صفدی یکو تبدیل آن به تاریخی، آمیخته با خطا و توهم

ر کند، لزوماً به این معنی نیست که دشناسی فارسی برای این واژه عرضه میریشه
نظر وی، علم کیمیا، روزی از روزهای تقویم گاهشمارانه، برای نخستین بار، 

ه ها نشر یافتآمده بوده است و از آنجا به دیگر سرزمیندر سرزمین ایران پدید 
دهد که کیمیا به لحاظ است. اما بدین معنی است که وجه اشتقاق نشان می

وجودی و پدیدارشناختی، با زبان فارسی موافقت دارد؛ همچنین بدین معنی 
که  ای برساخته شده استاست که زبان فارسی مرکب از الفاظی است و به گونه

تواند حاکی از حقایق کیمیایی باشد. بدین ترتیب، اینگونه اعتقاد و عمل می
 نگرانه )رئالیستی( نسبت به زبان است. مبتنی بر نوعی بینش واقع

اندیشمندان مسلمان از نظر ما بسیار حائز اهمیت  ۀاین گونه فعالیت نظرورزان .4
رسد که این اندیشمندان، برغم همه موانع فرهنگی و اجتماعی است: به نظر می

)موانع فرهنگی، از این قبیل که مثال مطابق فهمی عوامانه، کیمیا، غریب و غیر 
ست ا ن جامعه، دینیشود، و موانع اجتماعی از این قبیل که چوواقعی دانسته می
ت، علوم دینی نیس ۀاین جامعه بر آن است که چون کیمیا در زمر و تصور عامیانۀ

ه اند رو به حقیقت امور داشتاخروی خواهد بود( توانسته ۀاهتمام بدان فاقد فاید
به  اند. اگر چنین رویکردیباشند و در پرتو حقیقت، شروع به تأمل و نظر کرده

بدان نزدیک شوند و از در طرد و انکار با آن توانستند امور نداشتند، هرگز نمی
اند به نحوی وجودی و بینیم توانستهشدند. و این چنین است که میمواجه می
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جمی اند در اثر تراخواستهشناسی اسمِ علمی که میدر باب ریشه پدیدارشناسانه
خویش گزارشی در باب آن عرضه کنند، مداقه نمایند. یکی از عوامل مهم و 

قوی است؛ خالقیت در « خیال خالق»ی در شناخت برخورداری از یک بنیاد
های زمانی و مکانی گذر کند و گردد که فرد بتواند از محدودهخیال موجب می

آن عالمان و « تخیل خالق»بر موانع مختلف فرهنگی و اجتماعی فائق آید. 
ا یچنان عمل کرده است که آنان به درکی صائب از حقیقت کیم 1کیمیاگران

ست. شده اگر شان جلوهشناسیریشه ۀنزدیک شوند؛ موضوعی که در شیوه و ثمر
امری، خواه آن امر ملموس باشد و خواه معنوی، با  اگر فرد به هنگام مالحظۀ

همه وجود خویش بدان توجه کند، خودِ آن حقیقتی که در آن امر و بر آن امر 
 است، یاریگر وی در جهت شناخت حقیقت خواهد بود. 

  خاتمه
ناسی شدر فوق، شاهد آرای مورخان، کیمیاگران و اندیشمندانی بودیم که در باب ریشه

، با اتکا به یک فرض مکنون راجع به زبان، که عبارت است از «کیمیا-ال»عنوان 
که  ینمایی آن، تأمل نموده بودند. اگر چه تعمیم این نظر و بدین ترتیب، این دعوواقع

نمایی زبان، به نحو صریح یا ضمنی، به هنگام درنگ واقع ن، نظریۀدر نزد عالمان مسلما
ها، محوریت داشته های مختلف، در جهت فهم چیستی آن آموزهآنان بر عناوین آموزه

توان شواهدی دیگر نیز عرضه کرد حاکی از آنکه اساس است، اما میای بیاست، دعوی
از این  سابقه نبوده است. به عنوان یکیاندیشیدن، در باب دیگر عناوین نیز بی شیوۀاین 

 ریشۀآن را از  اشاره کرد که عموماً «شیعه»شناختی بر عنوان توان به تأمل ریشهموارد، می
دانند؛ و البته این نظر، در ظاهر امر، به لحاظ ، از مشایعت، متابعت و مطاوعت می«شیع»

ن، برخی عالمان شیعی که شناختی، به صواب نزدیکتر است. اما عالوه بر ایریشه
اند و البته برای آن، دانسته« ععش» ریشۀرا از « شیعه»اند، های اشراقی داشتهگرایش

لی، به ع این ترتیب، یک شیعه، یعنی یک شیعۀاند. به شواهد زبانی و حدیثی نیز آورده
این تحلیل  (.39-37ۀ پرتوی خواهد بود از خورشید امام )کوهکن، صمثاب

                                              
ای در عرفان اسالمی عربی است و از اهمیت ویژهاز واژگان کلیدی ابن« خیال فعال»یا « تخیل خالق»عبارت  .1

 برخوردار است. در این خصوص به کل دو اثر زیر رجوع شود:
. ترجمۀ قاسم کاکایی. تهران: هرمس عربی و مسٔالۀ اختالف ادیانعوالم خیال، ابنش(. 1389چیتیک ویلیام. )
 )چاپ چهارم(. 

Corbin, H. (1958). L'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn 'Arabî. Paris: Flammarion.  
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، به لحاظ پدیدارشناختی صائب است، حتی اگر به لحاظ «شیعه»شناختی از لفظ ریشه
هایی برخوردار باشد. دوم اینکه با چنین رویکردی است که تاریخی و لغوی از نقص

ر را درک و د« رواقی»حکمای متأخر ایران واقع است، عنوان  مرۀجعفر کشفی، که در ز
 stoa نانیۀ يوکند. وی در برگردان عربيِ كلمل میبندی خود از سطوح تفسیر، دخیدسته

مستقيم به بیان رمزی و تأويل  ای): رواق، به معنی درگاه، خيمه و سرادق(، اشاره
ه كار رومی ب-یوه را در باب الهيات يونانیدانیم که رواقیان، خود، همین شبیند؛ و میمی
ان به کند که زبی بروز پیدا میگونه درک از زبان و واژگان آن، هنگام گرفتند. اینمی
 . (313)کربن، ص نگريسته شود ۀ امری همبسته با حيات معنویمنزل

تر از صِرفِ عناوین را مطمح نظر قرار دهیم، چنین رویکردی اما اگر سطحی وسیع
شاهان  ۀساز و پیرای ۀ، در رسال«پادشاه» ۀدر نزد بابا افضل کاشی در مورد کلم را مثالً
از  نامی است باستانی، مرکب« پادشاه»وان مشاهده کرد. وی معتقد است که ت، میپرمایه

از « پاد»به معنی اصل و خداوند بوده است و « شاه»، که در این میان، «شاه»و « پاد»
دن و اصل و خداوندِ پایی»به معنی « پادشاه»پاییدن و دارندگی است، و به این ترتیب، 

بابا افضل، اگر چه از قواعد و اصول  شناسانۀشهواهد بود. این تحلیل ریخ« دارندگی
ست هایی استوار اشیوه ها وکند، اما درست بر همان پایهشناسی مدرن تبعیت نمیریشه

 ایم. تبیین کرده که در فوق

 وی شد. در نزد« میزان حروف»اما یقیناً باید در اینجا متذکر نام جابر بن حیان و 
 گیرند: ر تناظر قرار میوی، نام اشیا با حقیقت آنها د

اما در عمل نیز  سازد که آن را از طریق سنت دریافت داشته،جابر خاطر نشان می
صدق و کارآیی آن را آزموده است. )...(. مبنای این علم آن است که نامی که بر 

کند، به طور کامل مبیّن طبیعت درونی، و متناسب با یک ماده داللت می
 اشدبم خلقت میان ظاهر و باطن، بین حروف و معنی میهای کلی در عالتطبیق

  (.156-155)لوری، 

در دیدگاه جابر، زبان صرفاً یک عرض یا یک قرارداد در بین افراد یک گروه »
)همان،  اجتماعی نیست، بلکه به طور طبیعی با مدلول خود تجانس دارد

  (.158ص

 مخاطب خطور کند که آیا همۀبه ذهن خود این سؤال هدر اینجا ممکن است خودب
ها بیانگر حقیقت هستند، یا اینکه برخی از آنها چنین هستند، یا اینکه برخی از آنها زبان
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ختلفی ممکن های مبیشتر و برخی کمتر بیانگر آن هستند؟ این سؤال مهمی است که پاسخ
ر پی د میزان خویش جابر بن حیان، آنگاه که در نظریۀ است بدان داده شود. و اما

رسی، ها را )فادارد که همه زبانمعیاری برای توزین طبایع فلزات است، نخست اظهار می
توان در این جهت به کار برد؛ ولکن زبان عربی عربی، اسکندرانی، یونانی و غیره( را می

 نماید. آن تدوین می ۀمیزان خود را نیز بر پای ۀداند و نظریترین میرا برای این امر مناسب
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