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علمی، سرشار از راز کیمیا از عصر مدرن تا امروز، دانشی کهن یا میراثی شبه
های بسترساز شیمی ها و دستورالعملتلقی شده که ارجمندی آن عمدتاً در رویه

ژوهی، و پنوین است. تردید در اصالت آثار کیمیایی، کاستی و سستی در متن
ون ی جُستن اسرار کیمیا از درنگاری، کمتر مجالی براداوری در تاریخغلبۀ پیش

یار و متمایز است: آن فراهم کرده است. در این میان، رازی از چند جنبه بخت
شهرت سالم ا جهانو سرسلسلۀ مکتبی در کیمیای  ی متقدمدانطبیعی ۀمثاببه( 1)

اش در این باره مورد واقعیت حیات و اصالت برخی از آثار محوری (2دارد؛ )
برداشت پژوهشگران از این آثار با تلقی امروزی از علم ( 3تردید نیست؛ )

 دانان وآزمایشگاهی و مبرّا از رازناکیِ شیمی، سازگار بوده، او را نیای شیمی
این جستار، با مروری مقدماتی بر مبانی  اند.متفاوت از عموم کیمیاگران دانسته

و « غصب»ی آن )ویژه دو شاهراه و مقصود عملیاتنظری و سنت مفهومی کیمیا، به
(، به روایت محمدِ زکریا و از درون همۀ آثار در دسترس کیمیایش، با «اکسیر»

مایز و و تأیید کرده، تبررسی ، پیوند او با سنّت مفهومی را سرّ االسرارتمرکز بر 
 ند.کبداعتش را در سنت متنی و فنی انگاشته، پیشنهادهایی نیز ارائه می

 ومی،، سنت مفهسرّ االسرارنشانی )صبغ(، (، رنگاستحاله )اکسیر ها:کلیدواژه
 .کیمیا، محمد بن زکریا رازی

  

mailto:gh.movahedian@gmail.com
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 مقدمه
گرا، صناعت و یا هنر و مهارتی فناورانه است که دانشی عمل« کیمیا یا علم الصنعة»

های قیمتی بها به بدیلجهانی دارد )تبدیل یا تبدّل فلزات و گوهرهای کمکارکردهایی این
وشدارو برای دستیابی به عمر طوالنی بلکه تحقق رؤیای جاودانگی(؛ آنها؛ یا تأمین ن
ها )سلَف بعضی واکنش ای از علوم و فلسفۀ طبیعی، نیای شیمی نویننزد برخی شاخه

بخشد( است و در هایی که شیمی را غنا میها و توصیفو راهکارها، با دستورالعمل
د ای رازورانۀ پیشامدرن، که حتی شایهتلقی بعضی دیگر، از قبیلِ علوم َخفیه یا نحله

گاه بر ماده )در بتوان فرایندهای آن را فرافکنیِ کهنْ شناسی مکتب روانالگوهای ناخودآ
، در ای از حیاتعنوان شیوه( تعبیر کرد یا از این هم فراتر رفت و بهتحلیلی یونگ

و حِکمیِ  اش سلوک روح و جانِ جهان از ناسوت تا ملکوت )در مکاتب عرفانیپهنه
ـ :  ، «کیمیا»(، ذیل 3EI) 1المعارف اسالمةدایرقائل به وحدت وجود( را متجلی دید )نک

ذیل  3،المعارف دینةدایر(؛ 2EI) المعارف اسالمةدایر؛ 14-13ص 2،هُلمیارد؛ 15ص 
مدخل(. این همه، موجب پیچیدگی و ابهام تؤامان موضوعی چندبُعدی در تاریخ اندیشه 

ا تبدُّل و مایۀ استحاله ی)شده که مبتنی بر دو مفهوم و کلیدواژۀ بنیادین، یعنی اکسیر 
و صِبْغ )رنگ ]اسم[؛ تبدیل آشکار صورت/ صَبْغ ]مصدر[: رنگ کردن یا  (دگرگونی

ی که علم را کمتر یارا یا سودای تبیینش بوده است و کنشگران نشانی( است؛ مبحثرنگ
 اند.و گویی نهفتگی سرّش را بهتر دیده که باید به آن نپرداختهها نیز چناندیگر عرصه

ای هشناختی و از شعبهبا این حال، کیمیا یکی از دستاوردهای مهم اندیشۀ جهان
در  های علوم است که الاقلبندیبنیاد در طبقهها و فنون طبیعتحکمت نظری یا دانش

اعصار متقدم و امصار متعینِ عالَم اسالمی نیز مکانت و جایگاهی قابل اعتنا داشته 
ی دیگرِ علوم طبیعت، فروع صنعت، مباحث حکمت و هابسا غفلت از آن در حیطهچه

ای، سخت موجب خسارت باشد. در این میان، هر دو تلقیِ رشتههای میانبرخی از حوزه
های خاورشناسانۀ از کیمیا که عمدتاً در پژوهش« گرایانهعلم»و « رازورانه»غالبِ 

د و میالدی، ریشه دار دانشوران غربی و پیروان آنان، طیّ دورۀ روشنگری تا سدۀ بیستم
 نگر و مطالعات تطبیقی وپژوهی انتقادی و تأمالت جامعکمتر نیز مبتنی بر متن

                                            
1. The Encyclopedia of Islam 

2. Eric John Holmyard 
3. The Encyclopedia of Religion 
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کاهد و زند و از احتمال منفعت مینماید، اسباب غفلت را دامن میمی 4چندانتظامی
ار و گرا را هشدحتی خردمندان سودانگار )ولو با تعبیر علم نافع( و دانشوران تحصل

 دهد.پرهیز می

ـ : پینس،  (، 1376در علم دورۀ اسالمی، تحت هر دو رویکرد معرفتی و منفعتی )نک
سله طور سنتی و مشهور، این اقبال تحت لِوای دو سرسلکیمیا با اقبالی نسبی مواجه بود. به

گر است: جابربن حیان و محمدبن زکریا. جابر دار این صناعت، جلوهو مکتب
گرایی، برانگیز است، نماد رازوری و باطننشوری مسألههـ( دا 200)درگذشته پیش از 

که در اصل وجود و حیاتش هم تردید شده چه رسد به اصالت آثار و تأثیرش در کیمیا 
؛ برای آشنایی بیشتر با این مسأله و بُعدی دیگر 63 ص الشکیل،)مسألۀ جابری، نکـ : 

 کرْابوباده، سراسر مقاله(. اما زاز آن در ارتباط با باورهای شیعی نکـ : کوهکن و عالم
 ،یرونی؛ ب320 ای 313، 311 یمتوفا-یدر ر 251)متولد  ی رازیایمحمّدبن زکر

 اتیح یهاجنبه نیتراز مهم یکگمان یجایگاهی متفاوت دارد و بی (4، ص1936
ب سببه هماست، آن «ایمیک»اش یشهرت و سرآمد یو از موجبات اصل یو علم یشخص

ی که با تلقی آثار نگارش مهارت و دانش واو در و متفاوتِ منسوب به  ژهیو کردیرو
-علمی و غیررازورانه سازگاری و تناسب دارد و از همین رو، وی را نیای پزشک

کم اش )که دستهای کیمیایی( و کتاب587، ص1اند )سارُتن، جدانان دانستهیمیش
نیز پیشاشیمی و اعتدالی ( 5چهارم کلّ میراث مکتوب اوستدهم و بیشینه یکیک

 جا(.(، همان3EI) المعارف اسالمةدایرخوانده شده است )

 (در سه باب ی،راز ییایمیاثر ک نیترمی)حج کتاب االسراردر میان این آثار، 
محمد بن  یایمیک لیو تحل فیکه در توص ییهاگزاره نیشتریبجایگاهی ممتاز دارد و 

ها و رجمهو ت این کتابمتن  ادیشده و بر شناخت ما از آن مؤثر بوده، بر بن انیب ایزکر
 انیعموماً م تهبال .اثر شکل گرفته است نیاز ا ۀگرفتالهام ای دهیمختلف برگز یهاگونه

منزلۀ مکمل آن است، اما به االسرارکه اثری متمایز و مستقل از  سّر االسرارو  األسرار

                                            
4. Multidisciplinary 

اثر  50ای با بیش از كردشان، سیاههشمار و عناوین آثار كیمیایی رازی متفاوت گزارش شده است كه از درهم .5
( كه همگی به زبان عربی است، 55اثر؛ به احصاء محقق، ص 271یا  238)از مجموع  اوكیمیایی منسوب به 

علت اصلی تنوّع و تفاوت  .عنوان آگاهی داریم 25های مربوط به نوشتشود. در این میان، از نشانیِ دستحاصل می
ل های اصیل یا قابنسخهدستیابی یا مراجعه به بسا بتوان ناشی از عدمشناختی را چههای كتابموجود در گزارش

 اعتماد دانست.
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گرا گواه برای رویکرد عمل نیتریرازگشا را اصل ۀدوگان نیهم انگمیاما ب گرددیخلط م
گیری و شکل او یایمیک فیمنبع منحصر در توصاز رازوری، و تقریبًا  یرازو گریزان 

 اند.هکرد یتلقذهنیت غالب در این باره 

بر همین اساس، تصویر متمایز رازی و کیمیای او شکل گرفته و ترسیم و تکمیل شده 
است. این تصویر، هرچند رویکرد علمی صریح و زبان فاش و غیررازناک این دانشور 

ه های دو تا سکند، اما متکی بر داللتدگراندیش سدۀ سوم و چهارم هجری را تأیید می
شمار این مبندد و پسینه و کارنامۀ پیروان کانه چشم میاثر است و گویی بر پیشینه و پشتو
لم و یابد. به این تعبیر، از قضا سرکنگبین صراحت عمکتب را نیز شایستۀ التفات نمی

ها افزاید و درک مایهافشای سّر در کیمیای محمد بن زکریا بر صفرای راز و ابهام می
یب کند. برآمدن چنین کیمیادانی طبو وجوه این تمایز مکتب و تفاوت سنّت را دشوار می

أویل گرایی تجربی، گریزان از تشناسی یونانیِ پیشاارسطویی و عملیا متطبّب با جهان
باطنی و شاید منکر عوالم معنوی و ضرورت عقالنی ارسال نبی )برای بررسی مجمل و 

«( ریارازی، محمد بن زک»، ذیل 19، ج دانشنامۀ جهان اسالممستند این اوصاف نکـ : 
در طلیعۀ تعامالت بینافرهنگی نهضت ترجمه و عصر زرین تمدن اسالمی، نقد و تحلیلی 

طلبد اما الاقل در این مقال، جزء، همراه با تأمل بر کلیت زمینه و زمانه را میبهجزء
مستند به آثار، آیا تلقی محمد بن زکریای رازی از : نهدپرسشی بنیادین را پیش رو می

و فنّی  های مفهومی و متنیمبانی اساسی آن متفاوت از پیشینیان و سنّت مقاصد کیمیا و
عمل چه رویکردی را  ایشان بوده؛ کدام منظور و معنی را از کیمیا مراد کرده و در

 .برگزیده است؟

و سایر آثار در دسترس از کیمیای رازی، پاسخ به  سرّ االسراراین جستار با تمرکز بر 
 29اسرار کیمیا را به روایت محمدبن زکریا و از درون  این پرسش و کشف یکی از

نوعی اثری که به 9رساله و کتاب کیمیایی او )از جمله  14نوشت تحریرشده از دست
جوید و با تأمل بر دو مفهوم صبغ و اکسیر به تبیین آن در می 6اند(چاپ و منتشر شده

 کند.پردازد و سرانجام پیشنهادهایی تقدیم میحوصلۀ مقال می

                                            
طور كامل )بر اساس نسخۀ كتابخانۀ نواب رامپور، متن عربی و ترجمۀ به المدخل التعلیمی( 1نُه اثر چاپ شده: ) .6

( قسمتی از 2ش(، )1371؛ ترجمۀ فارسی: شیبانی، 1927حسین، انگلیسی به اهتمام استیپلتُن و ازو و هدایت
( 3(، )1910انگلیسی توسط استیْپلتن و ازو،  خۀ كتابخانۀ نواب رامپور، متن عربی و ترجمۀ)بر اساس نس الشواهد
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 پیشینه و زمینۀ نظری
انی/ نشتبدیل ظاهری و صوری )صَبْغ یا رنگ»در تعریف و تعبیر شایع از کیمیا، 

تبدُّل جوهریِ )تبدیل ظاهر و باطن: امتزاج/ »و « / فلزکاری و آلیاژسازی(7آبکاری
مقصود و غایت کیمیاگران  9و طال، 8ویژه نقرهفلزات معمول به یکدیگر و به« استحاله(

 اهل صناعت( و کیمیادانان )حکیمان( است.)

الف. تبدیل نخست )صَبْغ(، نوعی عملیات یا مهندسی سطح است که عمدتاً به تغییر 
قی شود. مقصد این گونۀ تبدیل، تلانجامد و به فلزکاری و صناعت تعبیر میصورت می

 (، عموما220ً-215ص 10رومی و تا حدودی مصری )دوفُ،-غالب کیمیاگران یونانی
اید به ها هست و بکنندهبازیابی عَرَض یا خاصیتی است که درون کنشگرها یا واکنش

                                            
برگردان، از ؛ نسخه226ـ 225، صa1937)ترجمۀ آلمانی قسمتی از آن توسط روسکا، اإلثباتیك فصل از كتاب 
ای از آن به ( و گزیده59ـ44صدر كتابخانۀ اسکوریال، به اهتمام شیبانی در همان،  االسرارسرّ انتهای نسخۀ خطی 

)بر اساس نسخۀ كتابخانۀ  التدبیر( 7و ) شرف الصناعة( 6، )اإلکسیر( 5، )علل المعادن( 4همراه منتخباتی از )
به زبان  األسرار( بررسی 8ش(؛ همچنين )1394های نسخه توسط مقدس، ببریتانیا، متن عربی و فکسیمیلۀ برگ

)دو بخش  االسرار(، ترجمۀ انگلیسی 229-179، ص1اسی التینی )برتلو، جیا اقتب فرانسوی بر اساس ترجمه
)با  االسرارترجمۀ آلمانی  (،2008نامۀ خود، ؛ و تیلور در پایان393ـ369، ص1927، استیپلتون و دیگران، االسرار
يبانی( و ش، به همت ش1349، االسرار(، ترجمه و شرح فارسی )تحت عنوان a1937؛ روسکا، سرّ االسرارعنوان 

و  االسرار(، تصحیح متن 1957اف، ، كریمسرّ االسرار)با عنوان و محتوای  سرّ االسرار( ترجمۀ روسی 9)
پژوه( ش، به كوشش دانش1343)رازی، تجارب شهریاری و ترجمۀ كهن فارسی موسوم به  سرّ االسراربرگردان نسخه

 ش(.1394)الف سرّ األسرارجلس شورا از نسخۀ کتابخانۀ مو تصحیح یا در واقع تحریری مبتنی بر تک
7. Aurifiction 

از  وسیم در آثار کیمیاگران و البته کیمیای رازی، یکی از دو مقصود عملیات کیمیا )در کنار و فروتر از طال( . 8
( و نماد 69ـ68ص ،1346کند؛ هم فشرده که در برابر آتش مقاومت میای سنگین و بههفت جسد )فلز: مادهزمرۀ 

، 1387قطب منفعل یا زنانۀ طبیعت، صورت زیرین كوكب ماه )قمر( و مظهر رنگ سپیدی است )بورکهارت، 
 (.91-90ص

های عام )الذَهَب/ النُّضار( و سماوی یا افالکی آن )الشمس( و ناب و خالصش )اإلبریز( نیز زر که با معادل. 9
دهندۀ اتحاد روح و جان )نفس( مردانه و مولد هستی، مظهر روح و نشان نامیده شده، در کیمیا تجسّم قطب فعال یا

آمیزد و در قالب طباع تام متحد انگیزد و تأثرات آنها را میگانه را برمیای که حواس پنجو جسم )جسد( است؛ قوه
ن، طال، گوگردِ منعقد است و متناظر آ« یانگِ»سازد؛ جان حسی جهان مادی است. در تعبیر چینیان، خورشیدْ می

 (.102، 96، 93-92، 90، 89منعقد یا ایستا )بورکهارت، ص
10. Olivier Dufault 
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 نوافالطونی از قبیلطبیعی  ۀدر آثار فالسفشده تبیین 11ظهور در آید )اظهار درون:
  های ذیل معرفی کرد:توان در دسته( و فرایندهای آن را می12کهین روسدُلمپیُاُ

ای نشانی طال یا نقره بر فلزات دیگر با سه روش: )الف( پوشاندن فلز با الیه. رنگ1
ای نازک از طال یا نقره و جال دادن آن، )ب( قرار دادن فلز در یک محلول تا الیه

ا نقره ب-مخلوطی از طالسولفیدی از طال و نقره بر آن بنشانند، )ج( حرارت دادن 
 ،گراددرجه سانتی 700، تا نزدیک به یا پودری در حالت آسیاشده 14یا سرب 13مس

مجدد و فشار حالل،  دادن حرارتیا سرب، که  ای از اکسید مسالیه برای تشکیل
ر بای متراکم و غیر متخلخل از طال و الیه کندمیز سطح خارج اکسید را انقره یا 

 (؛15گریگذارد )فن قالآن باقی می

ه ردن طال و نقره با سایر فلزات، که البته فلزکارانسازی یا ممزوج و آلیاژ ک. همبسته2
 نماید؛است و چندان کیمیاگرانه نمی

بها . استحصال یا تکامل ترکیب فلزیِ شامل طال یا نقره، و یا استخراج فلز گران3
وسیلۀ حرارت باال در کوره از ممزوج یا همبستۀ )آلیاژ( آن با فلزات دیگر به

 دارد؛« بلوغ فلزات با حرارت»ارۀ گری(، که ریشه در انگ)قال

                                            
11. εκστρεφω/ ekstrepho: to bring inside out. 
12. Olympiodorus, The Younger: λυμπιόδωρος (c. 495-570) 

اجساد سبعه و متأثر از سیارۀ  قبيلشود و از در کیمیای اسالمی خوانده می« زهره»و « نُحاس»های مس با نام. 13
متغیر  اندازۀای بر باالی چلیپاست که نشان از قدرت بیزهره یا ناهید است. عالمت مس، در سنت کیمیایی، دایره

 (.92ص، شمسی دارد و درست در تقابل با آهن )مریخ( است )بورکهارت، همان
ی بيشترين ظرفيت باروری، منشاء مس و آهن و قلع، جسد پذيرنده، داراترین فلز، ترین و آشفتهسرب فشرده. 14

رخوردار از باالترين ب ، نخستين مرحلۀ كار يا تدبير كيميايی، محصول تجسد جيوه،متناظر با تاریکی و تجسّد بیشینه
همتایی زمینی برای زحل و همانند و نظیر قوۀ عاقله یا عقل کلّی است؛ نقطۀ ميزان گوگرد و بيشترين سطح يبوست، 

حویل میان غروب و طلوع خورشید. با سیاه شدن و فساد و کشتن نفس متناظر بوده مظهر نمادین آن، کالغ و ت
 (.44-42، 35، ص1396؛ متوليان، 213و  102، 99، 95، 91و گاهی هم گور است )بورکهارت، ص جمجمه

15. Cupellation 
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به مس  16بها بر فلز معمول دیگر یا تبدیل آنها به هم: آهننشانی از فلزی کم. رنگ4
 و ...؛17یا سرب به قلع

ی از طال گیربهاتر معمول، بدون بهرهای بر فلزات کم. نشاندن رنگ طالیی یا نقره5
ی ه تغییر رنگ و ساختن چیزهایو نقره و فارغ از هرگونه تبدیل و تبدل، که تنها ب

ی دانه با فرایندهاسازی، عملیات سطح یا استفاده از رنگبدلی از طریق همبسته
شود )نکـ : ( منجر می18سسیمُزُ تصعید و تقطیر )در الگوی ابزاری و روشی

 (.47-43، 16-12ویژه ص، فصل نخست، به1396متولیان، 

ن گر تبدیل، همچنیهای توجیهگارهبنای حِکمی این فرایندهای صناعی، یعنی ان
الصنعة، غالباً پیشاسقراطی، افالطونی یا نوافالطونی تبدل در علم کنندۀهای تبییننظریه

رسطو و بندی ارسد غیبت این صناعت در نظام دانشی یا طبقهشود. به نظر میمعرفی می
فریغون عیا بنق( یا ش339َدرگذشتۀ )پیروان و شارحان مسلمان او از قبیل فارابی 

 (ق428)درگذشتۀ سینا ( و یا ابنجوامع العلوم)رونق کارش نیمۀ نخست سدۀ چهار؛ در 
تواند نشانگر مخالفت، غفلت یا تغافل ارسطو و سنت ارسطویی از کیمیا باشد؛ می
(. اما 190، ص1996 19نماید )ویانو،که استحاله نیز با آن دیدگاه ناسازگار می ویژهبه

مین حیطۀ مفهومی و مصادیق آن، هم تأمالت ارسطویی در بخش دهم کم در هدست
، مایۀ نظری برای آثار علویکتاب نخستِ در کون و فساد و کتاب چهارم و هشتم 

( فراهم ساخته، هم منطق او 20ای متکامل در تبدیل و البته ناقص در تبدل )ممزوجگونه
جابر و رازی و طُغرایی( شده  او دستمایۀ اثبات استحاله شده )با شواهد متعدد در آثار

 است.

                                            
 ،1387صورت زیرین سیارۀ مریخ است )بورکهارت،  ،(69-68، ص1346آهن، یکی از هفت جسد ). 16
 (.89ص
قلع در کیمیا وضعیتی نسبتاً شبیه و از گونۀ سرب؛ و در میانۀ سرب و سیم دارد و متناظر زمینی سیارۀ مشتری و . 17

ین خستدهندۀ نای فراتر از سرب )استغراق آشفتۀ آگاهی در جسم( و نشانگیری و اراده است، نقطهقوۀ تصمیم نظیرِ
گام برای رهانیدن جان )قمر( از اضداد بنیادین )عناصر اربعه(. دومین مرحلۀ کار کیمیاست كه در آن، جان خود را 

ار با تصعید دارد. این ككشد و جسد یك گام بلند به سوی انحالل و تبدیل به روح برمیاز آشفتگی عنصری بیرون می
 (.214 و 100، 99، 97، 91، 89متناظر است )بورکهارت، ص 

18. Zosimos of Panopolis: Ζώσιμος Πανοπολίτης (c. 300) 

 .خمیم در مصر عُلیاس یا اَتِاهل پاناپولیمتأخر كيميای هلنی، مشهورترین شخصیت دوران 
19. Cristina Viano 
20. Mixis 



 1398 پاییز و زمستان، 2، شمارۀ 17، دورۀ تاریخ علم/ 312

ب. بر اساس همین مبادی و انگارۀ ارسطویی، در عالَم تحت قمر، نوعی تبّدل 
ای حصول ای که برگونهامتزاجی در قالب آمیزه یا ممزوج قابل تصور و دستیابی است؛ به

دل کمّی عاتوانند در یک تای با کیفیتِ متفاوت از مواد یا اجزای اولیه، اجزا میبه ماده
و در توزیعی همگن )به تعبیر امروز، ترکیب یا اختالط شیمیایی و نه فیزیکی( با یکدیگر 
بیامیزند، چیستی متمایزی بیافرینند ولی در عین حال، مغلوب عنصر یا طبیعتی دیگر 
نشوند و جزء و ماهیت بالقوۀ خود را از دست ندهند تا بتوانند عنداللزوم و در شرایط 

یند معکوس، از اجزای دیگر جدا شوند و به اصل باز گردند. ارسطو البته عکس یا فرا
روشنی تعریف و تبیین نشده بود )ویانو، ادعا کرده است که پیش از او این مفهوم به

 (.212و  208-203، ص2015

 و کوشش در بازسازی و بازآفرینی ج. غایت حکیمان اما پی بردن به حقیقت اشیاء
خلقتی نوین )تکوین یا تولید مصنوعی( است. کیمیادانان در این تلقی، بسا )تقلید( و چه

، 1395)متولیان،  در پیِ تبدُّل یا دگرگونی جوهر، همان استحاله یا تحول صورت نوعیه
جا(. برخی، تبدل را از اند )دوفُ، همانکم استخراج جواهر پنهان( و یا دست180ص

اند و در فلزات، از آن با تعبیر دانستهجنس صیرورت و حرکت در مسیر کمال غایی 
اند و نهایتِ بلوغ تکوینی )محصول نموّ فلز در زهدان زمین، تحت یاد کرده« بلوغ»

ی عنصری، اجزای ترکیبی، کیفی و کمّ« اعتدالِ »تأثیر کواکب و افالک سماوی( را در 
 اند.دادهو نشانی  طال متجلی دیده

 یانیمورد توجه و مبنای داوری کیمیا شود ومیدیده ، آنچه بیشتر در این صیرورت
، نور، دما، نرم و زبری، سختی و ، تغییر خصوصیات ظاهری )رنگگیردقرار می

( ۀاستحال: کیفیتی به کیفیت ضد خود...( و تبدیل حالت ) تخلخل، سبکی و سنگینی و
های نگیلۀ روسمراحل جداگانۀ کار یا تدبیر کیمیاگری را معموالً بهفلز یا ماده است. 
نبودن رنگ و نور( و سفید )نور نشانۀ دهند؛ سه رنگ اصلی، سیاه )مختلف نشان می

فراتر از تغییرات یکپارچه( و قرمز )چکیدۀ رنگ( است و نهایت رنگ، ارغوانی. 
ادۀ مهای متکامل یا فرایندهای تبدل، نشانی و فلزکاری، در تبدیلصوریِ ناشی از رنگ

(، در مراحل نخستین، از طریق سوزاندن، فساد یا ملغمه خمیرهدر حال واکنش )
کشته  -دهدرخ میکه همه در تاریکی - )تعفین(، تخمیر و تبدیل شدن به گَرد )سحق(

از وحدت اضداد  ناشی دهد و از ترکیبِ بدْویِشده، روح و شکل خود را از دست می
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واسطۀ و حل شدن بهبا رنگ باختن  ،(21گردد )مرحلۀ گذر از سیاه: مالنوزیسرها می
شود ای شدن، تصفیه میو سپس تغسیل و سفید و نقره (هاروحگرهای فرّار )واکنش

گیرد، از مرحلۀ (، بار دیگر جان )انیما/ روح( می22)مرحلۀ گذر از سفید: لوکوزیس
کند )مرحلۀ ( عبور می/ فاز طال شدن23ناپایدار تغییر رنگ به زردی )سیترینیاس

با ردد و گدر پی این فرایندهای تغییر و تبدیل، کامالً متبدّل می( و سپس 24زانتوزیس
 بورکهارت،نکـ : 25،آید )مرحلۀ یوزیسقرمز شدن، از نو به رنگ و شکلی متعالی در می

، به نقل از هراکلیت و ...(. رنگ ارغوانی، 295-292ص ؛ یونگ،210-209ص
ش، 1346 ،ر مقدّمۀ رازیرسیدن به اکسیر است )صالح داستحاله و نشانۀ موفقیت در 

های عملی تبدّل در اقسام ذیل قابل های اتخاذ شیوهمبنای نظری و زمینه ص یک(.
 :(17(، ص3EI) المعارف اسالمةدایر)نکـ : بندی است طبقه

م در دو جوهر یا اقنو ،گیری فلزات، رمز قوای مولد در شکلفلزیبر اساس نظریۀ . 1
ای از دو عنصر آب و خاک؛ و در )آمیزه 26جیوه: شودآشکار می یا رکن کیمیایی

که در صورت خلوص موادِ  ؛)آمیزۀ آتش و هوا( 27تعبیری، آب و هوا( و گوگرد
ها و شوندههای کمّی ترکیبدهنده و رعایت دقیق تناسب)عناصر و طبایع( واکنش

می و طال به دستانجامد بلوغ در تشکیل فلز میبه میزان مناسب و درست حرارت، 
 اگر قبل از بلوغ، سردی عارض شود نقره بنا بر متون و منابع متقدم کیمیایی، آید.

و  گوگرد شود.نتیجۀ فرایند خواهد بود و اگر خشکی مانع گردد، مس حاصل می
                                            

21. Melanosis  )تسوید( 

22. Leukosis   )تبییض(

23. Citrinias 
24. Xanthosis  

25. Iosis   )تحمیر(

(، مشابه فلزات ديگر در انتساب 147ص ،1988حیان ) سیماب، ركن كيميا و اصل عظیم در تعبیر جابر بن. 26
عل دایره )ماه؛ قطب منف)این مورد: عطارد یا كیوان(، كلید حقیقی كار كیمیاوی، مشتمل بر سه نمادِ نیم كواكببه 

شانۀ عناصر اربعه(، محصول غلبۀ علّت قمری بر علّت یا زنانه( و دایره )خورشید؛ قطب فعّال یا مردانه( و چلیپا )ن
تجلّی مادۀ نخستین )اولی( و حاملِ همۀ صُوَر و زهدان یکایك فلزها )اُمّ االجساد( علت صوری انحالل، شمسی، 

 است.
های دارای چندین ریخت و معموالً در گونهعلت صوری انعقاد، ؛ ، ابو االجسادعروس يا كبریت، نار، عقرب. 27

درجۀ سلسیوس، در طبیعت به صورت سولفید و سولفات  119یك و مونوكلین به رنگ زرد لیمویی، نقطۀ ذوب رومب
 ـ :نک) است های همراه با آهن ]پیریت[، آهن و مس ]كالکوپیریت[، سرب ]گالنیت[ و كلسیم ]گیپس[در كانی

 (.383، ذیل ماده؛ زاوش، صفرهنگ توصیفی شیمی؛ 519بیرونی، ص
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دو در برابر آتش یا حرارت  اند که هردسته از عقاقیر یا مواد خاکیجیوه، در زمرۀ آن
دارند؛ با این تفاوت که یکی )گوگرد و همتایش رفتاری ناپایدار و خاصیتی فرّار 

شود و دیگری )جیوه و همانندش ( محترق می«نفس»/ در اصطالح برخی، 28زرنیخ
شود که گفته می« روح»، ۀ چهارگانهاین دست یکایک عقاقیر سوزد. به( نمی29شادُرنُ

 .محوریت دارند 30«حلّ و عقد»کنند و در فرایند رنگ را بر جسد )فلز( حمل می

نوع و ) فلز بر جنس واحد مفاهیم و مصادیِق نوعیِ بر بنیاد منطقی ابتنای همۀ. 2
گرفتۀ از مواد معدنی یا حجرالحکمای نشأت 31کارگیری اکسیربهجنس منطقی(، با 
وسوم م عاری از هر کیفیت( و )منفعل نخستینِاولی یا بر مادۀ  یا نباتی یا حیوانی،

در « اعتدال»باطنی، رسیدن به نظری و لحاظ به . خمیر و مخمر ۀمثاببه ،«سیاه»به 
منطقی )مقومات صورت فلزی شیء/ « جنس»ی مشترک در کیفیت و کمیت اجزا

، گرمی، سردی فلز بودن آن( و مایۀ مادی )مبتنی بر عناصر اربعه و چهار طبیعت
شده می قیتل شیابی به اکسیر و البته هدف از کاربردکلید دست ،(تری و خشکی

طۀ اکسیر واسرا بهکمّی و توازن  کیفی بتوان فقدان خلوص و تناسب. پس اگر است

                                            
رومی: الذارخوس، ارسانیقوس، ارسانیقون،  رض؛العلم، زرنیق، حجر آفتاب، كبریت األ ،زرنی، زرنیك .28

سندراخوس؛ سریانی: نورثا، زرنیخا؛ هندی: منجل )سرخ(، هرتال )زرد(/ ارسنیك، ارسنیك تری سولفید؛ دارای 
رش رازی، احتماالً به موجب و سبز )به گزا( As4S4 سولفور ارسنیک،)چندین ریخت و رنگ زرد طالیی و سرخ 

-310بیرونی، صنکـ : است ) درجۀ سلسیوس 325تا  300های آهن در كانی(، با نقطۀ ذوب خلط با ناخالصی
 (.346-345، ذیل ماده ارسنیك تری سولفید؛ زاوش، صفرهنگ فشردۀ شیمی و مهندسی شیمی؛ 311
 .NH4Clفرمول شیمیایی  ایقون، عقاب، بدارو، به رومی: ارمنیقون و امونآذر و نوشنوشاذر و نوش .29
لطیف كردن اجساد به كمك چهار  از طريق برای تغییر رنگ،دو راهکار مهم سنت كيميايی انحالل و انعقاد  .30

 ر و زرنیخ و گوگرد( است.و نشادُ جيوهروح )
ها را به بویژه فلزات کمهدهد و بای که ماهیت جسم را تغییر میکنندهجوهر گدازنده و آمیزنده و کامل« اکسیر». 31

یاب برای تغییر ارتقایی و تبدیل تکاملی دارو، دانش و یا عاملی روحانی و سختکند، نوشنقره و طال مبدل می
« السفهحجر الف»بسا واژۀ پیشگام یا متقدم بر مفهوم آن، ترین مترادف اکسیر و چهماهیت جسم و جان است. شایع

؛ 218عربی، ص)ابن« الحجر المُکَرَّم»های استعاری است که در ترکیب« حجر»صه، طور خالو به یا سنگ فیلسوفان
، 3؛ رُزنتال، ج703، ص2جخلدون، )ابن« الحجر الکریم»(، 268ص، 3؛ رُزنتال، ج720ص، 2خلدون، جابن
شیء ال»، «الحجر الذی لیس بحجر»(، 51، ص1354 ،)جابربن حیان« الحجر األعظم»، «الحجر العظیم» (،240ص

( یا 187ـ185ص؛ بیرونی، 41و  31)همو، ص« الکبریت االحمر»(، 145، ص1354 ،)جابربن حیان« األعظم
 ةرود. جَلدَکی )کیمیادان بزرگ مسلمان در سدۀ هشتم هجری؛ غایکار می( به704ص، 2جخلدون، )ابن« البیضه»

 «انسان الفالسفه و مولود الحکمه»وان پ( حتی از اکسیر کامل، با عن 100 برگبرلین،  4183نوشت السرور، دست
 (.پزشکی اسالم و ایران ایرةالمعارفدو ( 2EI) دایرةالمعارف اسالمکند )نقل از یاد می
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 ،حیانجابربن؛ 866ص 32،هَلُد )گردمیسّر می هاستحالجبران کرد و به تعادل رسید، 
دست اکسیرِ به در این فرآیند پیچیده،. (110ص ،1928 ،؛ همو539، ص1354

در حالت  مادۀ لخت )ساکن بها، برفلزات کم آمده از تقطیر ساده یا جزء به جزءِ
( 34همچون خمیرمایه )خمیره ،(33شود )َطرْح یا ِالقاء( یا گداخته ریخته میطبیعی

 /کند و فلز را به مادۀ اصلی یا هیوالنی )السواددر خمیر یا سمّ در بدن، در آن نفوذ می
 اعدمطابق قوکب بسا تحت تأثیر کواکاهد؛ و در همان لحظه که چه( فرو میسیاه

شود و ( یا استحالۀ فلزات حاصل می35تنجیم هم باشد، تغییر )قلب، تقلیب، نقل
آید که بسیار پربهاتر از گونۀ طبیعی )اشرف من المعدنی( دست میای طال بهگونه

درهم از  40000 تا 100تواند موجب استحالۀ است. یک درهم از اکسیر کامل، می
 جا(.همان(، 2EI، )دایرةالمعارف اسالم)بها به طال شود فلزات کم

بندی فلزات بر اساس با دسته)رابطۀ تعادلی مواد( نظریۀ میزان . متکی بر 3
، گرمی، سردی» و طبایع هاکیفیتهای طبیعی یا همان خاصیتهای کمّی نسبت

 )تعیین مقادیر هر جزء( در ترکیب و اختالط. «خشکی و تری

گیری این مسیر اندیشه و عمل در حیطۀ تبدیل فناورانه و تبدل حِکمی کیمیا از پی
نماید. تنها سزاوار است پیشاسقراط و ارسطو تا رازی، دشوار و خارج از این مقال می

تر ذکری از آنان رفت، بر دو نام و نشان تأکید کنیم: جز المپیدُروس و زُسیمُس که پیش
، حکیم یونانی سدۀ نخست میالدی ،آپولونیوس تیانایی یا و بلیناس یا بلینوس( 1)

( و مؤثر بر 124-107صسزگین، ) 36پدیدآورندۀ آثاری در کیمیا و علوم خفیه
ر ویژه د، بهسالمیون(صحاب بلیناس اإلأ: االحجاردانشوران مسلمان )به قول جابر در 

را در ن آ اویروی از مجموعۀ جابری به پهای استحاله یا تبدل کامل )اکسیر، که نظریه
( 2؛ )(گوگرد؛ و تا حدّی میزان-؛ جیوه116سزگین، صمعرفی کرده است: هفت گونه 

« اجساد سبعه»پیشینۀ نظریۀ فلزی در  مسلمان، نخستین داناننزد کیمیاجابر بن حیان، که 
 شود ویافت می (64، ص1354،جابر ... در خراجإ کتاباز جمله )و دیگر آثارش 

                                            
32. Robert Halleux 
33. επιβολη 
34. ζυ΄μη  
35. μεταβολη 

ن بیابد و از ای خواهد برای هر پدیده حکمتیمیكه بلينوس در آن یا الجامع لالشیاء، « كتاب العلل»از جمله،  .36
 .اندداده آن هروست كه عنوان العلل ب
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دیده  وادر آثار منسوب یا منتسب به  نیز «اکسیر»کاربرد واژه در صورت و معنای اولین 
 یند، اکسیرهایاهای خاص و به تناسب هر فربرای استحالهجابر  انپیرو شده است.
(، 77؛ هلمیارد، ص37سزگین، صدر رویکردی متمایز )را در نظر گرفته،  37گوناگونی

 آوردند ودست میبرگرفته از گیاهان و جانوران به عالوه بر مواد معدنی، از موادآنها را 
ترین ترین و لطیفویژه، مواد جانوری( به عالیکردند استفاده از مواد آلی )بهگمان می
ای تحت عنوان اکسیر )شیء( ماده ،(699، ص1خلدون، جانجامیده )ابناکسیرها 

 ،بن حیان جابر) ا داردل و استحالۀ همه چیز ردهد که قابلیت تبدُّاعظم به دست می
منتسب به مکتب جابری،  کتاب الملکدر بخشی از  همچنین (.174، ص1354

کتاب  38)مقالۀ  انددانستهآشکارا اکسیر اعظم را بر شخصیت امام شیعی منطبق 
 ،به هدف غایی کیمیا و مباحث روحانی یاندلبستگی جابر. (498-497، صالخمسین

وجه مادی  بوده که (،468-466ص ،1384کربن، عنوان جزئی از حکمت نبوی )به
الشّعاع وجه معنوی آن و تعلّق ها تحتبا همۀ دستاوردها و ویژگی یشانکیمیای ا

، که (354، ص1، جتاریخ فلسفۀ اسالمی)تلقی شده به اکسیر یا شیء اعظم  انخاطرش
تعارف، نزد م در معنای« اکسیر»این، حتی  بر است. بناالبته نیازمند بازاندیشی و بررسی 

ر که با تأثیرگذاری بر ساختار کمّی اشیا، مسی هم هست واسطه یا عاملی ،جابر و جابریان
 (.332ص 38محقق سازد )کراوس،را  غایت آنکند و را تسهیل روح 

  

                                            
اند: برخی را بسته به فرآوردۀ اکسیر و رنگ محصول، اکسیر های متفاوت وصف کردهاکسیر را در انواع و گونه. 37

( یا اکسیر سرخ )احمر، 112، ص1354؛ همو، 75، ص1928حیان، کننده فلز به سیم: جابربنسپید )ابیض، مبدل
-134، ص1346: رازی،  جا؛ برای هر دو نوع اکسیر احمر و ابیض نکـ، همان1928گر به زر: همو، استحاله

شونده )اکسیر ذائب: همان، صورت گداخته و ذوبای را با توجه به روش تهیه یا شکل واکنش به(؛ دسته135
سیر هایی دیگر را اکیا حارّ(؛ و دسته؛ بعضی را بر اساس طبع )اکسیر بارد (الذوبالذوب یا سریع؛ بطیء132ص

ارف پزشکی دایرةالمع فر درنوشتۀ مهين« اكسير»برگرفته از مدخل ، های اخيربندیهمگی دستهفاعل، اکسیر جزئیه )
وشتۀ ن في جواب ما سأله الشيخ محمد البحرانی، في شجرة الطورية، مجمع الرسائلسه رسالۀ ، به نقل از اسالم و ایران

« ر اصغراکسی»جا؛ در برابر چیز: همانکرمانی( و از همه برتر، اکسیر اعظم )برای استحالۀ همهبن ابراهيم محمدكريم 
بندی دیگر، اکسیر به دو دستۀ ظاهری )برّانی، شامل اکسیرهای زر و سیم (. در دسته31برای تبدیل فلزات: جوا، ص

امیل( و باطنی )جوّانی، شامل ، افزودۀ ابن614، پانوشت 174، ص1988حیان، و سرب و آهن و ...: جابربن
 ((.2EI) دایرةالمعارف اسالمشود )اکسیرهای برتر آلی و ...( تقسیم می

38. Paul Kraus 
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 رازی و سنت کیمیایی
ها و مفاهیم و تدابیر و اسرار، گویی در مکتب و کاروان صناعت، گرانبار از انگاره

افکند و سنّت مفهومی و تراث نظری و عملی آن به حکیم ری سپرده کارگاه رازی بار می
کم هویدا یا دست او از آثار های پیشین،رازی، فراتر از نامهای کیمیای سرچشمهشود. می

 به صورت ذیل است:  زنینهجویی و گماقابل پی

دانشور آن  24( الاقل به گواهی اسکندرانی، مصری و یونانی( مکاتب غربی )1)
؛ 92و  91کند )رازی، برگ به ایشان استناد می الشواهدحوزه که فقط در کتاب 

 (؛342-340، 335و دیگران، ص  39ناستیپلتُ

 ات به اسطانس، بسامدهای پارسی به استناد ارجاع و التف( مکاتیب و انگاره2)
 فلزکاران مغانی و مدارس بلخ و مرو و سمرقند )روسکا، واژگان فارسی و تأثیر

 ،1382؛ اذکایی، 123، 122، 121ص  1346؛ رازی، 1323ص ،1928
 ؛(154، 147ص

با دانشوران هندی  محمد بن زکریا داللت آشناییبه  ،هایی از هند و چینموزهآ( 3)
و در طب  41و کاراکه 40(، سوسروتا437اصیبعه، ص ابی از قبیل صنجهل )ابن

ن و کیمیایی هند )استیپلت واریثعناصری مفهومی و کارکردی از مشناخت احتماالً 
برانگیز مکتب رازی با فرارود )بخارا و همچنین پیوند تأمل(، 344دیگران، ص

کاربرد  وچینیان در کشف ویژه با توجه به فضل تقدم ...( و مناطق غربی چین، به
یپلتن در یونان )استحتی و شواهد قابل توجه از تأثیر کیمیای چین « نمک آمونیاک»

 ؛(343ص، 1927و دیگران، 

 زیدبن ی مَریانُس و خالدهای اسالمی )سالم حرّانی و ( میراث کیمیایی در سرزمین4)
 و جابر و ذوالنون َاخمیمی و ...(.

ر دزد چه استاد یا استادانی آموخته اطالعی کیمیا را چگونه و ن پورِ زکریااز اینکه 
 مقدمات ادبی و تعلیم موسیقی . بعضی از منابع، این آموزش را پس از طیّدست نیست

جلجل،  ابننکـ :  هاو ریاضیات و طبیعیات و فلسفه دانسته )برای برخی از این آموزه

                                            
39. Henry Stapleton 
40. Susruta 
41. Caraka 
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آشنایی با  ؛ و برای105، ص5؛ ابوالفداء، ج420اصیبعه، ص ابی ؛ ابن77ص، 1955
بلخی؛ با ذکر ابن 307ندیم، ص ابننکـ : برخی استادان رازی در علوم عقلی و ...

و صفدی،  414اصیبعه، ص ابی با یادکرد از ایرانشهری؛ ابن 5ص ،1377بیرونی، 
ربّن طبری را طرح  بن که شاگردی رازی نزد علی 13-12محقق، ص و نیز 76، ص3ج

(، اشتغال او به کیمیا را این موضوع را بررسی کرده است ۀبار و تردیدهای موجود در
( و پیش از سی تا چهل سالگی رازی و 419اصیبعه، ص ابی مربوط به بدایت امر )ابن

اند. به نظر زمان با آن تلقی کرده( یا هم4ص، 1936روی آوردنش به طب )بیرونی، 
اساس متون و منابع  بر یا خود اشصیرفی این مهارت و دانش را نزد پدرِ او رسد می

اما نسبت نظری رازی  (179-178، 9ص ،1371آبادی، )نجم استآموخته  دستیابش
هایش از سنّت صناعت، همچنین موضع عملی او در برابر کیمیا نیازمند بررسی با آموخته

 مستند است.

ا ر، محمد بن زکریا هر دو کتاب سرّ االسرارو  االسرارمشترک با استناد به دیباچۀ 
، احتماالً در دهۀ پایانی پس از اشتغال به طب و ناموری در آن- در روزگار سالخوردگی

 یهاهیاز ما یکینگران از دست رفتن و در حالی که  -هجری 300عمر، بعد از سال 
 رای گذاردن نقطۀ اتمام بربنیز بوده،  -را بازگو کند شیآرزو آنکهیب- شیل خوامَ

ند اثر چ عشر الصناعیة( خود در کیمیا و تکمیل)الکتب اإلثنیگانۀ دوازدههای کتاب
، متناعاإلی  أقرب لوجودٍ ةأنّ الصّناعاین مهارت )از قبیلِ از عقالنی در دفاع  دیگرش

 و فِی الرّد علی محمد بن اللیث ردّه علی الکیمیاء یفاإلثبات، فِی الرّد علی الکندی 
 واد، ابزارهااز م یانهیدست ایراهنما تا است ته نگاش( ردّه علی الکیمیائین یف الرسائلی

 ،ی)راز را گرد آورَد و هویدا کند ایمیاسرار ک ارائه نماید و یروش هایدستورالعمل و
و در پرده  یسنّت رازناک. به این منظور، رازی (120ص؛ محقق، 22-21ص، 1349

 یهاهاوراق و نوشتسخن و پراکندن آن در  اوردنین جاکی- دِیسخن گفتن و البته تبد
یمقاصدش م انیبه ب یو با زبان واضح و آشکارتر کندمیرا ترک  انییایمیک -گوناگون

دوردست و درازدامن در آثار آنان  ییسلف را، با جستجوها یو مکنونات حکما پردازد
. افکندیو بر آفتاب م سازدیآنها، آشکار م حیو تصح ییآزمایدرک و راست یو تالش برا

 االسرار بعد از سرّ االسرارشود متنی، نتیجه میها و بلکه تصریح دروناز بررسی داللت
 اقوال و یعمل ۀبر رسائل ملوک صناعت و تجرب» ینظر شده تا پس از تأملنوشته 
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 ایخواننده ، 42«است نداشته یو سودمند یاز درست یاثمرهبسا چهکه  شانیا تألیفات
( آزمودن 1برهاند: ) لیاز موارد ذ یناش یو گمراه یشانیو پر یرا از سرگردان ایمیطالب ک

( 2) ؛ستیکه صحت و نفع آنها معلوم ن ییهاتجربهمتفاوت و مبادرت به  یدستورها
در  یازپوشر ایمردمان  بیگوناگون )فر یهاسبببه مانیکه حک ییترفندها ای هارنگین

با  ایوده و گش یراه به تباه انهین عامبا سخنا ای، برابر عوام( در آثارشان به کار گرفته
 .اندحق با باطل، موجب شده ختنیآم

انگیز طب عطای مفلسانۀ کیمیا پس این گمان که حکیم ری عمالً بعد از لقای دل
مندی آن از را فرو گذارده و اشتغالش به صناعت و اهتمام و باورش به وجود یا بهره

د، و یا صباوت و ناپختگی معرفتی وی باشحقیقت، مربوط به دوران پیشاطبی زندگی ا
یی پذیر است. مجموعۀ آثار کیمیاشدت خدشهکم بهبه پشتوانۀ همین سند مردود یا دست

رازی، نشانگر باورمندی نظری مؤلف به موضوع کیمیا و مبادرت عملی وی به 
 نهای علمی، ایکارکردهای آن نیز هست. اما فارغ از محتوا و تأمالت دقیق و بررسی

حمد مگیری انتقادی در بارۀ زبان متن و سّنت سلف هم هست. دیباچه، شامل دو موضع
 شیدر پ نیجز ا یریمس خواهدیو همگنان م انینیشیبه روش پ ضیضمن تعر ا،یبن زکر

دسته از آن ۀدر مشاهد کیو خواننده را گواه و شر : زبان را از ابهام بزداید؛ردیبگ
الح امور و اص راستنیپ اآنها را ب یگرداند که خود او درستب ی(شگاهیآزما) ییهاتجربه

، احراز کرده بوده -و نه عوام- خاصان ۀژیکه و مانیاز سخن حک ییهامکتوم از بخش
ار متنی در آث)مستند به ارجاعات درون نیشیپ یآثار حکما یاساس، راز نیبر ا .است

دانشور علوم  46انش کیمیا: منبع د 71حکیم؛ یعنی بیش از نیمی از  36کیمیایی او، 
 (ایتا روزگار محمد زکر نیسزگ تیزبان، به رواعرب ایمسلمان  ادانیمیک 25اوائل و 

راتر عوام فبا  و متناسبِ زیانگشبهه ده،یفاکم یهاکرده، از بخش یرا مطالعه و بررس
رداخته شده پپنهان و کتمان یهاهیبه ال زیمتناسب با خواص ن یهابخش انیرفته، در م

توجه نیز رنگ و تفاوت و اختالف وزن  یهابه درجهحتی و آنها را مهذَّب گردانده و 
، در تناسب اینک .ردیبسنجد و اندازه بگ گریکدیاست تا خواننده بتواند آنها را با  کرده

 کنیم:محتوایی کیمیای محمد بن زکریای رازی با سنّت مفهومی آن تأمل می

                                            
 .من بعد صناعة الرّسائل الملوکـیّة و التّجارب الّتی لم تصح بقولهم و ال أحداً عمل بتألیفهم نفعاً .42



 1398 پاییز و زمستان، 2، شمارۀ 17، دورۀ تاریخ علم/ 320

ها در شرق و غرب شدۀ رازی در کیمیا که قرنهای خواندهمعدود کتاب. الف
برداری، ترجمه یا اقتباس گشته و الهام بخشیده و تأثیر گذارده است؛ یعنی عمدتًا نسخه

سراسر مقاله( و  43؛ تیلور،897و  893-892، 890، 887)نکـ : هَلُ، ص االسرار
، گواهی ترجمۀ متأخر استیپلتُن و ... به انگلیسیدستانه، دو مدخلِ التعلیمی )بهگشاده
 خوارزمیِ کاتبمفاتیح العلوم )با استناد به باب نهم  ( و البرهانی1927و  1905
مسلمۀ  الحکیم ةرتبفصل دهم مقالۀ سوم کتاب ، (284-274؛ ص387ی ا)متوف

خود و دو نسخۀ موزۀ بریتانیا( و  المفردۀ ةاالدویجون از آن در سَم، نقل ابنمجریطی
ری پردازی و رازو، بر رویکرد عملی، آزمایشگاهی و دور از نظریهسرّ األسرارنهایتاً شاید 
بندی مواد و آالت، دهد. تعریف و طبقهگرایی محمد بن زکریا گواهی میو روحانیت

ها در این دو کتاب چنان است که العملها و تدوین دستورتبویب مفاهیم و سرفصل
های مقدماتی و توان فرو نهاد و سرگرم واکنشسراسر مباحث اکسیر و تبدّل را می

 نشانی صناعی شد.های ظاهری و رنگتبدیل

-نماید که رازی با رویکرد فناورانۀ کیمیا و تلقی غالب هلنیبر این اساس، چنین می
داستانی بیشتری دارد؛ خاصه اینکه نسبت اعت( همنشانی و صنرومی )فلزکاری و رنگ

های نمادین، کار بردن نامویژه پیروان سنت زُسیمُس و بلیناس، از بهبه سایر اهل صنعت به
و جانوری  )شمس: طال، قمر: نقره، زهره: مس، عطارد: جیوه(رموز و استعارات افالکی 

کند. ، اشقر: مس( و ... پرهیز میعقرب: گوگرد، عقاب: نُشادُر( و توصیفی )فرار: جیوه)
 سازی طال و نقره و یا استحصال آنها،نشانی و همبستهسه شیوۀ تبدیل یا فرایند رنگ

شود و شواهد متعددش در شرح دانشورانۀ شیبانی )رازی، دیده می األسرارعمدتاً در 
ه در ک ارسرّ االسرگذارد. اما (، مجال و ضرورتی برای ذکر یکایک آنها باقی نمی1349

یین نام تبمعرفی رازی و نگاه قاری نیز، مکمل اسرار، همتای آن در رازگشایی، متکفل 
متضمن شناخت آشکار ، (هاصدقِها و بِحقایقِبِو خاصیت حقیقی و مصداقی مواد )

)به جزئیات توصیفی رنگ و  انداز( و مشروحِهای متشابه و غلط)فارغ از نام و نشان
خوبی و بدی( موادی از هر سه دستۀ خاکی )ترابی( و  ویزیِهای تجطبیعت یا ویژگی

امل شای فارغ از مباحث نظری و مفهومی، ، دستینهرُستنی )نباتی( و جانوری )حیوانی(
ر که در سفر و حضَ استای هزینهالحصول و کمالوصول و سریعراهکارها یا تدابیر سهل

از زر و سیم  گیریر تبدیل، بدون بهره، بیشتر به دو شیوۀ دیگتوان از آنها بهره جستمی

                                            
43. Gail Taylor 
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های انتزاعی معمول و توجه پردازیپردازد. انصراف محمد بن زکریا از نظریهمی
اش به مخاطب با مالحظۀ هزینۀ اندک و زودیابی نتایج بینانهگرایانه و مصلحتواقع

، ی رازیرا در کیمیا سرّ االسرارشاید بتوان مقبول، و نه مطلوب، سزاوار تأمل است. 
در طب او انگاشت و در همان سّنت ظاهراً مألوف مردمان  من ال یحضُره الطبیبمشابه 

ری نزد معاصرانش تعبیر کرد که در خودبسندگی، کافی کلینی  -یا شاید، مکتب-
من ال یحضره بضاعتان، ( را در حدیث همتا دارد و در رعایت حال کم329-258)ح

 ( را در فقه.381ـ305صدوق )ح الفقیه

، ویژگِی اثر در ابتنای بر نظر )مسبوق سرّ االسرار در همان دیباچۀ ،حالاین  ابب. 
رابر )در بکوره  درفلزات )اجساد(  رکار بشود: بودن تجارب بر نظریه( نیز مطرح می

 برگشت واکنش و -به بیان امروز-هم  ،که هم آسان باشد ییهااز روشحرارت باال( 
 در نخستین عبارت، از نوعی کار یا فلزکاری سپس ها میسّر گردد.دهندهبازیابی واکنش

تنها در سطح ظاهری گونه که این تغییر نهگوید که مستلزم تغییر رنگ است؛ آنسخن می
های شکسته و سائیده و گداختۀ آن، به و خارجی فلز، بلکه در داخل و همۀ صورت

، واکنش حال در عینس از گذشت زمان بسیار، مشاهده شود و تغییر پحالتی پایدار و بی
با  اببهایی در چند دستورالعملمحمدبن زکریا پس از بیان  برگشت نیز مقدور باشد.

ب این (، بر عدم استحکام مطلوزودبازدهپرفایده و نسبتاً  ،هزینههای مشترک )کمویژگی
 داند که حق مطلب را درهایی اولیه میکند و آنها را شیوهتدابیر یا راهکارها تأکید می

ها نوعی روشاین کند. در واقع، ادا نمی ،رسیدن به مطلوب؛ یعنی اکسیر پایدار و ماندگار
صباغ( است که در تنگنای مواد اولیه، ابزار مناسب، زمان کافی دهی )صَبْغ یا اِرنگ

ها محوریت آن در، سرعت دستیابی به مطلوبِ ممکن و قابل حصول و شودپیش گرفته می
امکان کند که جلب توجه می سّر االسرار 29دارد. در نهایت، سخن رازی در باب 

هم به  واکنش معکوس یا نقضِ محصول واکنِش رفت و بازگشت به مواد اولیه )آن
سبب کامل درصد( را به 50تا  30بازده بین با شکل ناقص و با کمیتی فروتر؛ یعنی 

 ناپذیر توصیفدر شکل مطلوب، واکنش کامل را برگشت داند ونبودن واکنش می
فراتر از اهمیت تاریخی و تکنیکی این عبارات و راهکارها، با التفات به نظریۀ  کند.می

و تدابیر  سرّ االسرارهای همگن )ممزوج(، طنین نظری ارسطو در تبدل ناقصِ آمیزه
که کاری فناورانه و بدلی )ویژه اگر جز رنگعملی آن بیشتر شایان نیوشیدن است؛ به

دارد(، تبدل امتزاجی و تحول صورت نوعی را  سرّ االسرارمصادیق و شواهد متعدد در 
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ریح و تأکید پذیر و تصدر نظر آریم. به این ترتیب، مبادرت رازی به چنین فرایند برگشت
لت آن، نشانگر تداوم سنّت ارسطویی یا آموزۀ او نزد دانشوری است که از نظری او بر ع

دیدگاه مکاتب یونانی، پیرو یا هوادار افالطون و سقراط و پیشاسقراطیان خوانده شده 
گاهیِ  است و از متون ترجمه شدۀ کیمیایی و منابع ارسطویی نیز در آن دوران، کمتر آ

جنبۀ فنی و تاریخ کیمیا یا شیمی، کامل بودن یا همچنین از بخشی وجود دارد. اطمینان
  پذیری آن، به لحاظ نظری و عملی، قابل توجه است.نقصان واکنش با محک برگشت

رنگ  محمد بن زکریا تغییردر برزخ تبدیل و تبدل، ذکر این نکته سزاوار است که 
را نیز « وزن»ی یعن دانسته و ویژگی فیزیکی دیگر ماده؛تنهایی معادل تغییر ماده نمیرا به

 رنگ را با دو کیفیت سردی ،شمردهمبنای داوری دربارۀ این اتفاق یا اختالف مادی می
 کتابنکـ : کرده است )ماده تبیین می یو گرمی، و وزن را با خشکی و تری اجزا

ا اللَّون لّإلیس بینهما من الخالف : »... 34ص ،ش1394پ؛ ب82 برگ ،االکسیر
ا این حال، ب«(. ةمتناع األجزاء للرّطوبمّا الوزن فالأالبرد علیه و ةلَّون فلغلبوالوزن، فامّا ال

ماده و در  یپایدار و ماندگاری که در تمام اجزانسبتاً  رسد تغییر رنگِبه نظر می
های فیزیکی جامد و مایع )مذاب( و حالت اشههای مختلف خُردشده و سائیدصورت

 شده است.ه نیز دانسته میآن روی دهد، معادل با تغییر ماد

،  األسرارسرّو  األسرارج. عالوه بر پنج نوع فلزکاری و صناعت فناورانۀ کیمیایی در 
همچنین مصادیق پرتعداد امتزاج و تبدل ناقص در مفهوم ارسطویی، رازی از دگرگونی 
جوهری و تحول منطقی صورت نوعی و تعادل کمّ و کیف در قالب تبدّل و راهکارهای 

لمدخل ان به آن غفلت نکرده است. اما این التفات، با استناد به دو اثر پیشگفته و رسید
های آید. تمرکز پژوهشگران پیشین بر آن آثار، گویی بر زمینه، کمتر به چشم میالتعلیمی

 نظری کیمیای رازی و شواهد مؤیدِ همراهی آن با سنت مفهومی پرده افکنده باشد:

« لزینظریۀ ف»ری و باطنی در آثار پورِ زکریا، مبتنی بر های ظاهبرخی از تبدیل. 1
« جیوه»و  «گوگرد»گیری فلزات از دو عنصر برابر نظریۀ شکلرغم آنکه او را در است؛ به

منفعل و ساکت و پذیرا ( و سیالن هوا وری آتش و رطوبت آبمثابۀ نمادهای شعله)به
 ،ندیده و در عین حالر آثار موجودش پردازی ابتکاری دباره، نظریه ندر ای، وصف کرده

)به نمایندگی از عنصر خاک و برای تعادل بخشیدن به « نمک»افزودن عنصر سوم 
در کیمیای و همین ابداع را از قضا مؤثر  را به وی نسبت داده( هنظریاین ترکیب فلزی در 

آنکه توجه یا توجیه کنند که ادعای اخیر، ادعای نخست را بی) انددانستهزمین مغرب
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ـ : کند: کم مخدوش مینقض یا دست به نقل از پاراسلسوس؛  84ص ،1957لمیارد، هُنک
. در اینجا هم باز اکتفا به چند اثر معدود، دست (29ص 45رلی،بِ ؛ ا189ِص 44هیم،

ه عمل را پنهان کرده است. ب تحقیق را از شاهد و دلیل تهی یا فقیر ساخته، گواه نظر و
یابیم که رازی، هم در اندیشه و هم در کاربرد، به این نظریه پرداخته دالیل متعدد درمی

رسد از گوگرد و جیوه، عناصر یا جواهر نمادین را اراده نکرده، همین دو اما نظر می
است  بردهکار میکرده و بهنشانی یا استحاله مطرح میمادۀ معمول را برای رنگ

(. او برای تغییر رنگ و حمل آن بر جسد، به چهار عقار 333-331ص 46)نیومن،
دو ن آاجساد را با ترابیِ موسوم به روح متوسل شده، گوگرد و جیوه را بر صدر نشانده، 

 .کندمی)استحاله( یا ماهیت  )صبغ( بخشد و مهیای تغییر رنگتعالی می

ه در کند کگرِم لطیفی تعریف می عقار ، گوگرد راعلل المعادندر  محمد بن زکریا
ینیم باست. چنانکه میبه ودیعت ( و تیزی )حدّت( و سوزاندن )احتراق( نفس) آن جان

؛ شمردمی و برخوردار از نفس نامد اما آن را دارای جاننمی« نفس»رازی گوگرد را 
نماید و او یآنگاه پیوند طبابت و کیمیای رازی رخ م چندان متفاوت از سنّت.تعبیری نه

( های پوستی بَهَق )بهَکهای گوگرد را در عملکرد آن در درمان بیمارینشان این ویژگی
کی بیند و به سبب گرمی و نرمی و خشو بَرَص )پیسی( و جَرَب )گال( و قوباء )بریون( می

(. در همان کتاب، 22ص ،1394ر؛ ب77برگ د )کنمی، تعبیر کنندگی گوگردو خشک
ر که آن را جز زبه ،«احتراق فلرات»کند: در برابر سایر فلزات ذکر میرا  کارکرد گوگرد

کند و یا در مخلوط سیم و زر، با سوزاندن سیم، موجب تخلیص و جداسازی زر خُرد می
پریدۀ مایل به سیاه؛ آهن را مایل به سیاه؛ مس را رنگ شود؛ سیم را به رنگ طاووسیِمی

پ؛ 77برگ سوزاند )سرخ و منجمد می 47،فسرخ؛ و سیماب را در ترکیب شنگر
 ، سراسر به گوگرد اختصاصالتدابیرجا مانده از کتاب به (. دو برگ23ِص ،1394ب

داند و سوزاندن )احراق( دارد. نخست قوام و صالح و فساد عمل کیمیا را منوط به آن می
زِ منظورِ و فل جیوهو سیاه کردن )تسوید( و شکستن )کسر( و پیوندهای گوناگون با 

و دفع پراکندگی و خلل از اکسیر و تمهید تخمیر را از کارکردهای آن  ،«عقد»فرایند 
                                            

44. Gerard Heym 

45. John Eberly 
46. William R Newman 

و آهن،  شادر(دهندۀ فلز است كه با روح دیگر )نُ. شنگرف تركیب دو روح سیماب و گوگرد، بلکه دو ركن شکل47
كار  كند ومیتمهید  دهندگی روحانی و استكمال جَسَدانی آهن به سیم و سپس زر رادر محیط اسیدی ضعیف، رنگ

 رساند.كیمیا را به بلوغ و غایت می
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ا متذکر ر)از طریق پاک کردن و پختن، تصعید یا ...(  گوگردشمرد و ضرورت تطهیر می
کند. آنگاه به سبب احتراق شود و غفلت از آن را موجب تباهی کل کار قلمداد میمی

دازد و طبیعت آن را گرم و خشک دانسته همین را موجب احتراق و فراریت پرگوگرد می
ه بارۀ کارآمدی گوگرد را به س کند و سرانجام، دیدگاه کیمیاگران دراین ماده معرفی می

( سپید کردن و انتقال 2( پاک کردن و پختن )غسل و طبخ(؛ )1سازد: )وجه منحصر می
( هر دو وجه پیشین 3)و نی ماده با تصعید؛ به حالت مایع و سوزاندن عمدۀ بخش روغ

که منتسب به  الشبّ و االمالح(. در کتاب 51-49ص ،1394ر؛ ب91-ر90برگ )
 گوگرد با نام مکتب رازی اما حاوی اصطالحات و استعارات نمادین و افالکی است،

عقرب خوانده و طبیعت و تدبیرش، مشابه زرنیخ شناخته و مراد از آن سوزاندن، رفع 
 ((.265) 41ص ،b1935 لت روغنی و سفید کردن دانسته شده است )روسکا،حا

پُر  ایدر سراسر آثار کیمیایی رازی جلوه عنوان رکن دیگر این نظریه،نیز بهجیوه 
یهای مواد بسنده م، البته به ذکر آن در میان دستهالمدخل التعلیمیدر او . داردبسامد 

( در 24ص ،1349؛ 3ص ،1343ز تعریف )، ااألسرار( اما در 68و  61د )ص کن
داند و عقد و را جذب رطوبت یا تری می آنگذرد و در تدبیر ارواح، خاصیت می

مواضع، کارکرد جیوه را در شمعی از دهد و سپس در بسیاری را شرح می شتصعید
وبلیمه شادر: سویژه حل کردن )با نُکردن، ملغمه ساختن، ترکیب با سایر عقاقیر و به

HgCl2دار: ملکروج های اکسیژن، با نمکHgO )تصعید و و ، با گوگرد: شنگرف
-48ص ،1349؛ 79، 75-56، 42، 38، 20-13ص ،1343دهد )عقد نشان می

سّر در  و (317-293ص ؛ همچنین231، 207، 189، 134-159، 112، 95، 60
ثار گفته در آپیش. با این همه، اگر به شواهد گیردبارها از جیوه یاری مینیز  االسرار

ای اندک از نظریه و تبیین نظری آشنای محمد بن زکریا بسنده شود، جیوه همچنان بهره
، زیبق را سرد و تر )در برابر نظر جابر بن حیان در علل المعادندر  خواهد داشت. رازی

نکـ : ند دانستو برخی دیگر از کیمیادانان که طبع آن را گرم و تر می الریاض الکبیر
غلیظ و گردآورندۀ فلزات و  و مائیِ«( جیوه»، ذیل 19، ج المعارف بزرگ اسالمیةیردا

ت حال کند، که در آنشونده به گرم و خشک با تصعید معرّفی میکننده و استحالهفلج
گردد )برای های پوستی میبرندۀ جَرَب و مرهم زخم، از بین)جیوۀ تصعید شده(

کـ : نی و درمان مسمومیت و رفع پلشتی با آن های دیگر جیوه در پزشکی رازویژگی
(. کارکرد کیمیایی سیماب 296؛ الگود، ص389ص ،1987؛ 598ص، 20ج ،1387
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جز آهن، هب-، سفید کردن درون و برون زر و سایر فلزهاست که با ساییدۀ آنها اثردر این 
های رفو بلکه ناممکن است و به همین سبب، از ظ که اختالطش با جیوه بسیار دشوار

)آلیاژ یا همبستۀ  48معجونی موسوم به ملغمه -شودداری آن استفاده میآهنی برای نگه
د آورهای آن در میسازد و زر و سیم و ... را از کانهناشی از ترکیب فلزات در جیوه( می

گ برگذارد )و فلز را به جای میشود( )متصاعد میپَرَد گیرد و از آنها میو به خود می
؛ زر تنها فلزی 23و  22ص ،1394؛ ب5-2 طرپ، س77برگ و  14-12 طرر، س77

کـ : ؛ نیز نمانندرود و باقی فلزهای غیر آهنی، بر آن شناور میاست که در جیوه فرو می
در او (. 381ص ،1374؛ همو، 325، ص1370؛ بیرونی، 123ص ،1912ارسطو، 

ایداری جیوه در برابر آتش ر(، به پ84گ بر ،نسخۀ کتابخانۀ اسکوریال) ثباتاالکتاب 
 اثری که رازی طیّ ، الشواهدکند. در و انجماد آن بر اثر بخارات سربی و قلعی اشاره می

های خود و اسالف این صناعت را با استناد به سخن آنان و شاهد آن همانندیِ دیدگاه
 از به نقل خوانده شده و« نْفس»زیبق از قول هرمس،  کند،آوردن از ایشان اثبات می

پ( و بیاض 90برگ شده )« نفس»گرفتن فلز منحصراً مشروط به همین هرقل، رنگ
پ(. در ادامه، به 91برگ به زیبق )آب( دانسته شده است ))سفیدی/ سفید کردن( 

ر شود و دداند که مالزم جسد میرا روحی می آنهنگام منجمد کردن زیبق با مغنیسیا، 
حلول فلزی( را موجب انجماد جیوه )همان نهایت، از قول اسکندر، آب جاودان )م

 ر(.92برگ کند )روح و نفس( معرفی می

عقد  جیوه، حّل و-در سراسر فرایند تبدِل )ناقص و کامل( مبتنی بر نظریۀ گوگرد
کیمیا را در هفت دسته یا تدابیر های کار محمد بن زکریا روشجایگاهی ویژه دارد. 

 ،1349نشاند )را در مرتبۀ پنجم می« عقد»را در جایگاه سوم و  «حلّ»شمرد و برمی
( و یک شیوۀ 182-169)ص االسرار(. رازی هشت شیوۀ انحالل را در 48-47ص

معرفی کرده در پایان همین کتاب نیز یک باب دیگر را به حل  سرّ االسرارآن را در 
تدبیر سیماب ، سطرهایی در «عقد»بارۀ  سیماب اختصاص داده است. همچنین در

( پیش روی 187-184)ص االسرار( و یک باب جداگانه در 50-48ص ،1349)
                                            

( یکی از كارها یا تدابیر معمول در كیمیا Amalgamation process/ Amalgam: . ملغمه كردن )الغام/ تلغیم48
جز آهن و كبالت و منگنز، با سیماب در قالب یك همبسته )آلیاژ( است؛ ویژه سیم و زر و بههمخلوط كردن فلزها؛ ب

بها با این روش كند و استحصال فلز خالص و مخصوصاً گرانسیماب بسیاری فلزات را در خود حل می چرا كه،
 شود. هرچه مقدار فلز كمتر باشد،ساختن از تركیب فلزی و سپس تقطیر سیماب و جداسازی فلز میسّر میملغمه

 گردد.ار و پایدار میملغمه بیشتر حالت مایع خواهد داشت و با افزایش درصد فلز، حالت جامد پدید
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کنندۀ آن کنندۀ سیماب و سرب را جامدشادر را حلتنها نُ المدخل البرهانیدر  نهاده،
مبانی ترین اما به لحاظ تداوم و پیوستگی در سنّت، مهمر(. 78گ برخوانده است )

به نقل از هرمس، نیمی از  :یابیممی الشواهددر و عقد،  حلّ بارۀ درنظری و مفاهیم را 
ماریه، یکی از  ۀشود؛ به توصیو نیم دیگر ترکیب معرفی می]تفصیل[ کار کیمیا تعفین 

ها حل کردن آنها خوانده شده؛ جالینوس های آماده ساختن فلزات و رقیق کردن روحراه
 سپ(؛ بالخ90ُبرگ و انعقاد دانسته )راه نفوذ فلز در فلز را روحانی شدن آن با انحالل 

سفید کردن را در حلّ و ترکیب و باز )هوشتانه(  سسطانِو اُ  م(418-354)پالگیوس، 
در روایت و ؛ ر(91برگ گرداندن روح به جسد و زنده کردن آن را در عقد تلقی کرده )

ه به د هرگاسان که جساست، آنخوانده لطیف کردِن با روح را « تحلیلْ» ،از سالم حرّانی
 یا سفید کردن، تبییضگیرد که نتیجه میپس  .شودمنزلت نفس در لطافت برسد سفید می

و پشتوانۀ برآمده از سنّتی کهن  بنیاد نظریچنین بر  ر(.92برگ نهایت تحلیل است )
و های عملی اراهکارها و دستورالعملبلکه ، شودتنها منظور رازی تأیید میاست که نه

های تیز قلیایی )آب آهک، لبن العذراء، آب قلیای د: با آبگردبنا می االسرارنیز در 
تند و مالیم و تیز پتاسیمی، آب ُخردکنندۀ آمونیاکی و پتاسیمی، آب نمک، آب سم و 

های اسیدی )سرکه و ...( و در مجاورت سرگین یا در محیط نمناک و در ...( و آب
یق کور، و یا از طریق تقطیر، به حلّ سیماب و ظروفی چون خمره )الدّن( و دیگ و انب

شدنی شده و دیگر مواد حلهای شمعیشده و سنگها، همچنین فلزات آهکیسایر روح
( و از راه تشویه یا تدفین، یا در شیشه و دیگ و 182-169ص ،1349کند )اقدام می

 (.187-184ص ،1349سازد )انبیق کور، شرایط انعقاد را مهیا می

های تبدیل و تبدل، همچنین فرایندهای محوریِ حلّ و عقد و ه، در همۀ گونهعالوبه
با  ،یکی از جواهر یا عناصر چهارگانۀ بسیط ؛سبُک مطلقاکثر تدابیر، آتش )رکن 

ار ( اهمیت بسیِز باالتر از سایر عناصر و مماس فلک قمرطبیعت گرم و خشک و حیِّ
یی هیوال ترکیبی از اجزای الیتجزاءِ تش، آوا دارد و مورد توجه رازی نیز هست. از منظر

، 53، 52با بیشترین نسبت خالء )در مقایسه با عناصر دیگر( است )ناصرخسرو، ص
، 1، جالمعارف بزرگ اسالمیةدایرنکـ : به نقل از علم الهی رازی؛ همچنین  84، 79

دار آتش ، محمد بن زکریا بر مقسّر االسرارسرآغاز )دیباچه( همان (. در «آتش»ذیل 
تفاوت مقدار و ماهیت اهمیت شمرد و کلّ حکمت میبرابر با آن را کند و میتأکید 

گیری هرهمزیت بدر پایان کتاب نیز سازد. آتش در تصعید و تشویه و ... را خاطرنشان می
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داند و ضمن می خورشید در طبیعت ی آن باجایگزینامکان  ،در صنعترا از آتش 
ها با قرار دادن آن در معرض آتش، مراد جز روحس هر چیز بهراهنمایی برای تشویۀ کل

شادر: پالوده کردن و زدودن از هر روح )گوگرد و زرنیخ: زدودن روغن و سفید کردن؛ نُ
بار و  ندکرا ذکر می عناصر یا عوارض زمینی و خاکی؛ سیماب: بردن نمناکی و خشکی(

در هر دو  مقدار و ماهیت آتش، تفاوتمی بیند. همۀ حکمت را در آتش خالصه دیگر، 
بندی شیبانی در سه بخش مختلف، آمده است )شاید دسته سّر االسرارو  االسرارکتاب 

-451ص ،1349، تصویر بهتری از مراتب و مقادیر آتش نزد رازی به دست دهد
، شأن دخودیدگاه  ایحکیمان پیشین بر ا استشهاد رازی از، بالشواهد(. در کتاب 452

کردن رطوبت دانسته شده که میراندن و زنده کردن به موجب آن است  آتش برطرف
ر، به نقل 91برگ ر( و تثبیت صبغ )92برگ پ، به نقل از هرمس؛ همچنین 90برگ )

پ، به گواهی مهراریس( نیز به 91برگ از مقدیس یا بلینوس حکیم( و تطهیر اکسیر )
عّال )در کنار هوا و آب( بوده شود. آتش از زمرۀ طبایع یا ارکان فحاصل می نواسطۀ آ

« کلس»قوّت آن در تحلیل و شکستن ترکیب است که در آغاز تدبیر، جسد را در قالب 
لطافت روحانی به آن را با خود )آتش( مزاوج کرده، در نهایت امر،  شکشد و جوهرمی
 ر، به شهادت و روایت سالم حرّانی(.92برگ بخشد )می

، در ، همچنین مبانی و مبادی منطقی آن«اکسیر»یعنی  ترین کلیدواژۀ کیمیا؛اصلی. 2
یر در المدخل التعلیمی، اکس آثار پورِ زکریا جایگاهی قابل توجه و حتی واال دارد. رازی

شده گرداند و یا رنگ جسد ذوبکند که فلز مذاب را سیم یا زر میرا دارویی معرفی می
بارها از اکسیر نام  االسرار. در (84و  63ص ،1346دهد )را به سفید و زرد تغییر می

برد. نخستین بار در مواد جانوری، به اکسیر حاصل از آنها اشاره کرده بخشی جداگانه می
، با تأکید بر 219-204، 36ص ،1349) دهداختصاص مینیز به چنین اکسیرهایی 

ادعای کراوس و ... )کراوس، همین موارد،  که (369-365و  346-344نوشادر 
اکسیرهای معدنی و  هبارۀ توجه عمدۀ رازی ب در (96، ص1346نصر  ؛3، ص2ج

سیر به اک البته االسرارکشد. رازی در اکسیرهای آلی را به چالش جدّی می ازغفلت او 
پردازد: انعقاد کامل سیماب به زر را محصول یکی از سه اکسیر معدنی، معدنی نیز می

یماب با زرنیخ به اکسیری برای سپید (، در تصعید س50داند )صگیاهی یا جانوری می
رد گیشادر با آب مرتک، از اکسیر مدد میدر سرخ کردن نُ ،(56یابد )صکردن دست می

 ها از آن یادسنگ مرقشیشا و نمکهمچنین در تشمیع دو فلز سیم و سرب،  ،(62)ص
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( و در تجسید )فلز گرداندن( دو سنگ مغنسیا و 160، 147، 144 ،133صکند )می
شمارتر و اینها از قضا، کم اما (194رسد )صمرقشیشا به اکسیری برای سفید کردن می

نیز که اثری ناظر بر  سّر االسراردر  نماید.تر از اکسیرهای جانوری میاهمیتکم
در  رانخستین بمؤونه است، و کمپذیر های ناقص و بازگشتهای ظاهری و تبدلتبدیل

و در مالزمت با آن، استحاله و صبغ و تغییر رنگ پنجم )حل کردن جیوه( بند پنجم باب 
 به بعد، باب 14 تا و شودمیو سپس چندین باب شامل مباحث مرتبط به آن مطرح 

 هادهندهواکنش دهیرنگ برای تدبیرهایی کوره، از گیریبهره با که پردازدمی کارهایی
 رایب قصد بدون ظاهر، دادنِ رنگ به اذعان با مشابه هایواکنش این. کندمی پیشنهاد

 و کیمیایی لحاظ به و دهدمی نشان را اکسیر و صبغ تمایز واقعْ ماهیت، در قلب
رود و از تبدیل فراتر می رازی است. اما در نیمۀ کتاب، ویژه عنایت شایان متالورژیک

زر  ن،آ موجب به که نمایدمی پیشنهاد تدبیری صَبغ، یا دهیرنگکامل کردن  در جهت
 و هافلز سایر دهیِرنگ فرایند از آمده دست به سیمِ مُطلّا، همچنین فلزهای یا عیارکم

 نظر هب جایگاه، این البته. کند احراز را خالص زر جایگاه و بیابد تعالی ترکیبات،
 آنگاه، پس .کامل و باطن تبَدُّل نه است، اظهار درون و تبدل ناقص حسب بر همچنان

 کنندۀاستحاله و مبدِّل یا سپیدکننده اکسیر به پیشین، هایکاریرنگ یا صَبْغ نهادن فرو از
رای بدهد و در پایان، پردازد و چهار باب کوتاه هم به این عنوان اختصاص میمی سیم به

 کند.سفارش میز سَرْ با ه در قدحِبه تسقیه و تشوی، تثبیت محصول یا دستیابی به اکسیر

بن زکریا متفاوت  کیمیای محمد ن نقش و جایگاه اکسیر درابا این حال، همچن
بسا تعبیر از اکسیر به دارو، فروکاست آن به چه با استناد به سه منبع پیشین،. نمایدمی

تنها در اکسیر، مواد گیاهی  بردن کارکارکردی معمول همچون صناعتِ طب باشد؛ یا به
شنان اُگیاه بیابانی اسید سیلیسیک از  ۀتهیو واکنش عادی در فرایندهای تکلیس 

خروسیان، با شیرۀ واکوئلی سرشار از امالح و اسید شورپسند تیرۀ تاج درختچۀ)
؛ و توجیه شود (88لمیارد، صهُاگزالیک، که خاکستر آن کاربرد شوینده و دارو دارد؛ 

در تهیۀ جوهر شوره )اسید نیتریک( از  ، تنهامواد جانوریاصل از اکسیرِ حکارایی یا 
زدایی به کمک چربی شیرزج / شیرزق )شیر خفاش( به عنوان منبع نیترات، رنگ

 49ن،؛ پارتینگت393ُ، ص1349؛ رازی، 84حیوانی، و فرایندهای تقطیر مو )همو، ص
پژوه، ؛ دانش295-294لی، صمیه « اکسیر مو»؛ برای نقد بر رازی در 186ص

                                            
49. James Riddick Partington 
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عنوان به «الفالسفهحجر »توان نتیجه گرفت که به این ترتیب، می. گرددتلقی( 8ص
ندارد )هُلمیارد، در کیمیای رازی چیز، جایگاهی سنگی با قابلیت تبدیل یا استحالۀ همه

برد و اکسیر را هم پس سنگ را در معانی معمول و عادی به کار می او ، بلکه(86ص
آورد دست میبه« عقد/ انعقاد»شده و روشن، در نتیجۀ مرحلۀ های تعریفاز طی فرایند

ده بین شونکه قدرتش محدود بوده، مرتبۀ )ضریب( تأثیر وزنی آن بر وزن مادۀ تبدیل
 (.191-190جا؛ هیم، صکند )همانبرابر تغییر می چندینیک تا 

ر دد. حکیم رازی فرا رفتن از منابع و تحقیقات آشنا، اما دستاورهایی دیگر دار
ژه، جوهر ویمقوالت )بهگیری از و بهره ارسطویی با ادلّه و براهین منطق االثباتکتاب 

( عتدر طبی مراتب قُرب و بُعد آنها ، با توجه به)جنس و فصل و عرَض( و کلیات خمس
بدل و ۀ طبیعی مبداء و مقصد تمرتبحیز یا نزدیکی  به قدرِ ، آن رااستحاله را ثابت کرده

واحد )مثالً قرابت مکان طبیعی « جنس»در یک  جوهری های«فصل»بودن تعداد مک
آب و هوا و جدایی آن دو با یک فصل، در مقایسه با فاصلۀ حیز آب و آتش، که با دو 

-ر79 برگشمارد )خاصه ی مینیافت، ممکن و دستفصل هم از یکدیگر فاصله دارند(
بارۀ اکسیر، در  ترین سخن رازی در(. لیکن مفصل27-25ص ،ب1394پ؛ 79

ست که آمده ا اوگانۀ کیمیایی ( از مجموعۀ دوازدهکسیراالکتاب یا رسالۀ ششم )کتاب 
های دیگر گیری و اثرگذاری و چراییباب، نام و ماهیت و طبیعت و کیفیت شکل 11در 

 ت، انقالب احوال یا دگرگونیکشد. در بدایدر این مقال را به بحث و فحص و بیان می
گونی اصناف مردمان و به موجب وحدت جوهری ذات های اجساد را مشابه گونهحالت

و خواص فارقْ بر آن عارض شده، تأثیر اکسیر، در  داند که حدود فاصلْیا ذوات می
سبب قوّت فاعلۀ آن و میزان پذیرش و انفعال زدودن حدود و یکپارچه کردن جوهر به

. سپس در تعریف یا بیان وجه تسمیۀ اکسیر، طبیبان را گواه و محل استناد جسد است
ای از قدرت، بلوغ گیرد و اکسیر را معادل داروی شفادهندۀ و مؤثر )بالغ(، مجموعهمی

کند. ماهیت اکسیر، اعتدال در طبایع وصف شده، طبیعت دو گونۀ سرخ و شفا معرفی می
یر تر از اکس، که فروتر و ناقص«صبغ»و  )گرم و خشک( و سپید )سرد و خشک( آن

ه باب دهد. سشود و باقی این بابْ مباحث مرتبط را بسط میسفید است، شناسانده می
دهی اکسیر و چرایی پایداری آن و چگونگی القاء رنگ یا صبغ بعد، به شرح علت رنگ

ت جسد مالزم پردازد. در این باره، توجه بهبه مقدار زیادی جسد توسط اندکی اکسیر می
گیری زر در معادن و سبب برتری زر صناعی بر زر معدنی و روح، قابل توجه است. شکل
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یستی چ ،در تجلی کیفی و مدت زمان تکوینی، موضوع ادامۀ بحث است که در آن میان
(. در این 38-29ص ،ب1394شود )هر دو صبغِ قابل زوال و دارای ثَبات بیان می

انگیز )همچون وابستگی مزج یا مزاج به رطوبت، ی مفید و تأملهااثنا، بسیاری از آموزه
المشاکله بودن اکسیر، معرفی رنگ و وزن به عنوان عامل تفاوت اإلئتالف و الزم شدید

 کلّی ، اثباتدر این رساله شود اما ارزشمندترین سخنزر و سیم و ...( نیز مطرح می
ه ا به آن پایه یا مرتبه است که او را برازی ت ۀارجمندی مکانت کیمیا در اندیشاصالت و 
و همین نکته، راه را بر گمانه و  داردمستقل، مبنایی و عُقالیی وا می اثرینگارش 

گیری از های تردیدافکن در بارۀ باورمندی او به تبدل یا استحاله، آن هم با بهرهانگاره
ه و و طلب کیمیا باز سوی دیگر، شرافت جستجبندد. ابزاری مُبدِّل چون اکسیر، می

شرف »زکریا، در  ای روزمره در سبک زندگی یا معاش و معیشت محمدِعنوان دغدغه
 ،همان) «و فضلها علی سائر الصناعات و شرف طالبیها علی سائر الطالبین ةالصناع

ت حکمت کیمیایی را خواهر نبوت و ناموس انسانی ،تفصیل تبیین گشته( به48-39ص
ویژه دالیل (. این هر دو گواه، در کنار سایر آثار به45ت )صخوانده اس فتوتو افسر 
، تردید در خصوص باور رازی به واقعیت کیمیا یا شُبْهۀ رویکرد الشواهدو شهود  االثبات

لحاظ هو ب کندزداید و رفع میمهارت را تا حدّ زیادی می-ابزاری و تفننی او به این دانش
 .انگیز استعی علم نیز تأملسنّت فرهنگی و بازسازی تاریخ اجتما

است که با تعیین  «نظریۀ میزان»گفتیم که واپسین شیوه یا گونۀ استحاله، مبتنی بر . 3
های کمّی، راه به تألیف کیفیات و طبایع برای حصول به مطلوب مقادیر یا نسبت

گران شبه باور پژوه شود.گشاید و عموماً به نام جابر و سنت منتسب به او شناخته میمی
ی میان های کمّی تألیفمتقدّم، با رویکرد غیرارسطویی رازی و همچنین توجه او به نسبت

توان هیچ راهی به نظریۀ میزان نزد او گشود و و خالء، نمی)جزء ال یتجزأ( فرد  جوهرِ
رازی بر موافقت با میزان یا حتی تأثیرپذیری و الهام گرفتن از  ش، گواه یا دلیلیدر آثار

را با استناد به همان دو یا سه اثر و چند نگاشتۀ شناسی او طبیعت یآن پیدا کرد. آرا
خواص  واسطۀبهشده بر بنیان ماده و با درک اشیاء تنظیمشناختی و فلسفی، طبیعت

 اند کهتلقی کردهطبیعی  یتبیین صد ارائۀو با مق ظاهری )رنگ، سنگینی، کدورت و ...(
و با سخن مشهور دربارۀ  نمایدهای متکلمان و متألّـهان متفاوت میکامالً از برداشت

؛ 111، 100ص ،1346رازی، نکـ : ) عدم اعتقاد او به نبوت و ... نیز سازگار است
اشاره و « زانْمی»شود: رازی به مخدوش میاین رأی  ،الشواهدامّا در  .جا(هیم، همان



 331/… سر اسرار کیمیای رازی

گردد می نظرکند و گویی با باورهای اغلب حکمای صنعت، همراه و هماستشهادی می
لحاظ شناخت و روش، معرفت علّی را مقرون به یقین ر( و پیش از آن هم به92)برگ 

پ( که این سخن 91داند )برگ نهد و تجربه را مقوم ظّن میشمرده، ارج و برتری می
کند؛ را برای دیدگاه افالطونی و شیوۀ همساز با علم میزان باز میشناختی، راه معرفت

 رسرّ االسراو  االسرارهای رسد رویکرد او به مقادیر در دستورالعملهمچنین به نظر می
گریز باشد که در نظریۀ فلزی داشت و عمالً آن را گراییِ جدلاز قبیل آن گونه از عینیت

تواند های مشکوک اعتقادی و ایمانی نیز نمیزمینه در نهایت، تشبث به کرد؛تأیید می
 برای نقض باورمندی یا توجه رازی به میزان نقطۀ اتکایی فراهم کند.

 نتیجه
این مقاله، با تکیه بر مفاهیم و نظریات مطرح در سنت صناعت و استناد به مجموعۀ 

 های ناشی ازامآثار در دسترس از کیمیای دانشوری اصیل در جهان اسالم، برخی از ابه
رازناکی یا آشفتگی را در موضوع و اندیشه و مصطلحات و روش عملی این شاخۀ دانشی 
یا معرفتی توضیح داده و به بیان نسبتاً منسجم آورده است؛ و همچنین، با بررسی حیطۀ 

های آن، نکات ذیل را طرح نموده یا صِناعی و حِکمی کیمیا نزد رازی در انواع و شعبه
 کند:میپیشنهاد 

ها و استنادهای محمد بن زکریا، صناعت او از آبشخورهایی به گواهی ارجاع .1
های مختلف دوران خود سیراب هایی متنوع از سنن و زبانمتعدد و سرچشمه

شده، مقاصد و مبانی کیمیای رازی با سنّت مفهومی آن در هر سه شاخۀ تبدیل 
یزان(، فلزی و اکسیر و حتی م صناعی، تبدلِ امتزاجی و استحاله )مبنی بر نظریۀ

های دار کیمیا، در بنیانلِوا و مکتبرسد این صاحبسازگار است. به نظر می
های عمل، پیرو سنّت و وامدار معرفتِ فراتر از مرزهای نظر و کلیات روش

های خاص یک فرهنگ بوده، خود نیز داعیۀ ابداع نداشته ای و قالبمنطقه
ور و نسبتاً مقبول میان مکاتب کیمیایی، مطالعات رغم تمایز مشهاست. پس به

پژوهی انتقادی اهمیت مفاهیم و تدابیر مشترک را مبتنی بر سنن مفهومی و متن
ا دو ویژه مابین آثار و یسازد. بهکند و ضرورت بازاندیشی را افزون میمتجلی می

اید نمها بیش از پیش رخ میمکتب جابربن حیان و محمد بن زکریا، همسانی
کم قابل تأمل است. دست آنها در مشابهت بین مضامین و محتوا و حتی عناوینو 

و  ن، عنوان یکسان یا کامالً مشابه دارد )استیپلتُدانچهارده اثر این دو کیمیا
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( که حتی اگر در رویکرد و طرز بیان مطالب 337-336ص ،1927دیگران، 
از  ؛تأثیر هستارتباط و  دهندۀ( نشان122متفاوت باشد )شیبانی در همان، ص

جمله، مدعای رازگشایی و محتوای ناظر به سرّ و اسرار، در آثار یا سنّت و میراث 
ا این مطلب رگیری است. مکتوب برآمده از هردو مکتب، قابل ردیابی و پی

پذیرد و ارتباط آثار کیمیایی رازی های متأخرش تلویحاً میروسکا در پژوهش
تر از آنچه بسیار نزدیک یجابر یآراآثار و ( را با راراالسو  «دوازده کتاب»)

به نقل از  243و سزگین، ص ؛89ص 50کند )حسن،شد، ارزیابی میگمان می
شناسی مشابه در ؛ همچنین در خصوص اصطالح292، صa1935روسکا، 

 (.39، ص2کراوس، جنکـ : کاربرد زیبق 

ۀ توان از انتظام منطقی، سامان. بر اساس منابع در دسترس از میراث پیشارازی، نمی2
تدوین و تبویب، انسجام متن و سالست بیانی در آثار کیمیایی رازی چشم پوشید یا آن 

کم گرفت. پرهیز او از بیان استعاری و سنت تبدید نیز شایان توجه و تأمل است. را دست
کم انتقادی محمد بن زکریا نسبت به آثار پیشینیان و دستهمچنین بنا بر رویکرد 

نی و بسا رویۀ ف، تمایز او در سنّت متنی و چهسرّ األسرارتعریضش به ایشان در دیباچۀ 
نماید؛ هرچند این تفاوت، نباید راه را برای اغراق هموار کند یا کارکردی محرز می

ها و علمی )تعامل بین فرهنگگیری جریان کلّی انتقال میراث موجب غفلت از پی
ویژه با مالحظۀ سنن شرقی و غیرهلنی، نیز توجه به وجوه ناپیدا و موارد نهضت ترجمه، به

از این  تطبیقی گردد. پیش-پژوهانه و افتراقیناآشنای نقل سنن غربی( و مطالعات متن
نظری و  داعتبنیاد( و فنّی، یا تعیین میزان بها، داوری در بارۀ سنن متنی )شیءبررسی

مون عالوه، ارزیابی فنی، خود منوط به آزابتکار روشی و تبیینی )زبانی( او نارواست. به
رسد با این همه، به نظر می عملی و تدابیر آزمایشگاهی )تاریخ علم تجربی( خواهد بود.

بر بستر چندین فرهنگ  مندی از سنن جاریکیمیا در روایت و مکتب رازی، ضمن بهره
های های فراتر از قالبیوستگی با آن، تا حدی به یک زبان جهانی با ویژگیو حفظ پ

 تنگ بومی، نزدیک شده است.

مۀ سرچش، طب روحانی ویژه کتاببه و برخی از آثار رازی. هرچند با استناد به 3
 اندردهمعرفی کافالطون با همان تعبیرها از جهان طبیعی  یمائوست او راشناسی کیهان

                                            
50. Yousef al-Hassan 
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شناسی و طبیعت (124ص ،؛ کراوس، همان257ص؛ اذکایی، 76، ص1387)پینس، 
(، بر بنیان عناصر چهارگانۀ مادی و 51با تکیه بر پنج وجود قدیم )قدمای خمسهاو را 

های کیفیت»و  (113، ص1346البته با پذیرش عنصر پنجم فلکی )اثیر؛ رازی، 
منفعل: خشکی و  اال؛)فعال: سردی و گرمی، عامل حرکت طبیعی به پایین یا ب« اساسی

نگام )میلی که در جسم به ه« سنگینی و سبکی»تری، موجب تندی یا کندی حرکت( و 
لقی تراند( شود و آن را به باال یا پایین میاش، آشکار میخارج شدن از مکان طبیعی

وامدار یا پیرو فیثاغوریان و عمدتاً حکمای و  (22-21، ص1376)پینس،  اندکرده
از  که گاه (138، 106ص ؛ مسعودی،257ص ،)قفطی انددانسته شقبل از سقراط

به نظریۀ  و (33، 19ص، 1376رود )پینس، بیرون مینیز سلسلۀ علل ارسطویی 
، 77، 52، 51ص، زند )همانچنگ میمپدوکلس و اِ و اپیکور وسو لوکیپ وسدموکریت

، (از آنو بعد  247ص 52، گودمن،188هیم، ص ؛375ص ،تاریخ فلسفۀ اسالمی؛ 78
کم، تمسک محمد بن زکریا به منطق ارسطویی و ایدۀ ارسطو در بارۀ ممزوج اما دست

های ، ضرورت بازنگری در بارۀ قضاوتسّر االسراربا رویکرد مشابه نظری و عملی در 
لشکوک علی اکند. همچنین رویکرد انتقادی او به پیشینیان، که در پیشین را پیشنهاد می

حکمت  بسا بتواند در بررسیاش قابل ردیابی است، چهو در پزشکینیز متجلی  جالینوس
 گشا باشد.و کیمیای رازی بیشتر راه

 اش. سلوک عملی و حیات علمی رازی با پیروی او از سنّت مفهومی و باورمندی4
ه هایی که اشتغال و اعتنای او برغم گزارشبه ابعاد نظری و تجربی آن تناسب دارد. به

ه دانند، محمد بن زکریا باش میی یا مرتبط با دوران پیش از بلوغ علمیکیمیا را فرع
تا اواخر عمر به کیمیا، آن هم به یکایک  سرّ االسرارو  االسرارگواهی دیباچۀ مشترک 

اش؛ یعنی تبدیل ظاهری، فلزکاری، ساختن فلزات های مصداقی و عملیمفاهیم و حوزه
با دو  طریق امتزاج، تبدل مبتنی بر نظریۀ فلزی نشانی، تبدل ناقص ازقیمتی بدلی، رنگ

بادرت کاربردن اکسیر مموجب نظریۀ میزان و بهنقطۀ عزیمت گوگرد و جیوه، استحاله به

                                            
عبارتند از: خدا، نفس، هیوال، مکان )خأل( و زمان. از  ج موجود قدیم و ازلی از نظر رازیقدمای خمسه یا پن .51

دیدگاه بسیاری از متفکران مسلمان، اعتقاد رازی به قدمای خمسه با توحید افعالی در تقابل بوده فروعات و لوازم 
 یدیگری هم دارد که با قواعد و اصول فلسفی مشائی سازگار نیست؛ از جمله اینکه، رازی هیوال را متشکل از اجزا

داند که بین این آنها را خأل فرا گرفته است و خواص اشیاء )از قبیل سنگینی، سبکی و حرکت آنها(، الیتجزایی می
 به مقدار متفاوت خأل بین اجزا بستگی دارد.

52. Lenn E. Goodman 
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کرده و به پیشینیان خود نیز بارها استناد نموده و استشهاد کرده است. با این حال، می
 السیرة الفلسفیةرازی در دیباچۀ مشترک یا ارجاع به منش « خبر واحدِ»استناد به 

( برخی 1نماید. این گمانه نیز البته شایان توجه است که )پذیر میهمچنان نابسنده و خلل
های متقدم در بارۀ زندگی رازی یا کیمیای او متأثر از سوگیری مذهبی یا ناشی گزارش

نکـ :  یهای کیمیایمثابۀ آفت تجربهبیماری چشم بهاز تقابل معرفتی بوده )از جمله 
 ابنکیمیاگری؛  : به مکافات160، ص5خلّکان، ج؛ به تعبیر ابن21ص ،1388، بیهقی

 ابوریحان کیفر کیمیا؛ و پاسخ اجمالی به طعن و لعن: : مرگ به420صاصیبعه،  ابی
ای اللغهشناختی و فقه( تعبیرهای متأخر نیز از تتبعات بیرونیِ زبان2(؛ )3بیرونی، ص

های میانه با معتبر دانستن بخش ری در بارۀ علم اسالمی و سدهداو)و نه علمی(، پیش
یونانی آن به لحاظ نظری و سویۀ تجربیِ سازگار با علم مدرن، از دیدگاه روشی )نکـ : 

ستیزانه و انکار نبوت دین»( و تلقی نامحقق 102، 80، 41-40ص  معصومی همدانی،
 تقابل علم و دین در عصر روشنگری واز عقیدۀ رازی بر بستر مفروض « و تأویل باطنی

تواند نشأت می 20تا نیمۀ سدۀ  19های پوزیتیویستی کنت و اغلب دانشوران سدۀ آموزه
 بگیرد.

 هایدهد که رازی تقریباً در همۀ حوزهشواهد و ادله نشان میکه گفته شد، . چنان5
و یا ضمن نظر یا مؤید موافق نظریات بوده سنت صناعت تا دوران خود، صاحبِ 

ورزی آنها را ثبت و تأیید نموده است اما انحصار منابع محققان پیشین به آثار تجربه
بعدی و های تکشمار، امکان آگاهی عالمانه را فراهم نکرده، موجب داوریانگشت

تواند بیرون از ارزیابی و نقد متون شده است. بر همین اساس، هرگونه پژوهش پسین نمی
سنت متنی و محتوای علمی و فنی سایر منابع قابل دستیابی از رازی و  و نباید از بررسی

اسالف و اخالفش غافل باشد. تداوم مکتب رازی در شرق عالَم اسالمی )متجلی در 
 سّر االسرارو  االسرارپیروان فرارودی محمد بن زکریا در طب و یا نگارش دو کتاب 

؛ تیلور، 897و  893-892، صهَلُزمین )برای محمد بن یونس بخارایی( و مغرب
همچنین مهجور ماندن نسبی آن در بخش عمدۀ جهان اسالم، خود موضوع  ،(2009

ه از گرفتها و آثار الهامها و اقتباستأملی جداگانه است اما در عین حال، اهمیت ترجمه
 های غربی )عبری، التینی و ...( را نباید از یاد برد.رازی به زبان

های جوهر، حبّه و دارو در بیان مفهوم اکسیر و مباحث از واژه رازیاستفادۀ . 6
در کنار پیشینۀ طوالنی  (79-77، به نقل از روسکا، ص190مرتبط با آن )هیم، ص
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 ورِ زکریاپدنبال اکسیر جوانی و حیات، همچنین سابقۀ پزشکی  بهجستجوی کیمیاگران 
های حاصل از که یکی از نتیجهخاصه آن طلبد؛ای میو رویکرد کاربردی او بررسی ویژه

ر حیات را نشان دهد و نوری ب بسا بتواند ارتباط الکل با اکسیر زندگی یا آب، چهآن
ذیل  ،پزشکی اسالم و ایران ایرةالمعارفدحقیقت تاریخی کشف الکل بیفکند )

تداوم التینی این رسد به نظر می ؛ چرا که(145-144ص 53؛ برتلو،843، ص«الکل»
در  55«حیاتاکسیر سادۀ آب»اش از در تلقی 54فرخطای هُزمین و ربمکتب در مغ

، موجب آن شده که در جلد نخست رازیمنسوب به  >نوراالنوار<صفحات پایانی کتاب 
بداند و از آن زمان  اوخود، تهیۀ جوهر گوگرد و تقطیر الکل را ابتکار  56تاریخ شیمی

؛ 314د )برتلو، صیبار آبه نانشده  شهرتی تحقیق محمد بن زکریام( برای 1842)
 (. 94، ص1371رازی،  در شیبانی

 
بررسی آثار »شده با عنوان اذعان و قدرشناسی: بنیاد این متن )رسالۀ دکتری دفاع

و اتخاذ رویکرد متفاوت در «( هاها و ویژگیبن زکریّا رازی؛ اندیشه کیمیایی محمّد
انت مکرساله است( بیش از هرچیز مدیون  نگارش مقاله )که فراتر از اقتباسی ساده از

شناختی و دقت نظر جناب دکتر حسین های روشسنجیراهنمایی علمی، نکتهممتاز، 
معصومی همدانی است که در عین حال، با سماحت و کرامت خُلق، راه را گشودند و 

ول را تاب آوردند. همراهی بردبارانۀ جناب دکتر رضا ؤقصور و تأخیر نویسندۀ مس
رویی گروه هکن در سراسر مسیر و راهنمایی عالمانۀ ایشان، همچنین یاری و گشادهکو

ول، دبیر تخصصی و کارشناس( ؤ)مدیرمس تاریخ علممجلۀ  مدیران ارجمند و دانشور
همچنین یادکرد اِنعام جناب  و برترین قدردانی قلبی است.مجامله بیسزاوار امتنان 

دریغ تصویر همۀ نسخ رائۀ مشورت و کرامت بیموجب ادکتر محمد کریمی زنجانی، به
سبب گشودن منظر به خطی مبنای این پژوهش؛ و جناب دکتر امین متولیان، به

ضنّت برخی مقاالت، سپاس فراوان و تعظیم تحقیقات جدید و در اختیار نهادن بی
 انگیزد.صمیمانه را برمی

  

                                            
53. Marcellin Pierre Berthelot 
54. Ferdinand Hoefer  
55. Eau-de-vie sample  
56. Histoire de la chimie 



 1398 پاییز و زمستان، 2، شمارۀ 17، دورۀ تاریخ علم/ 336

 منابع
. چاپ آوگوست االنباء فى طبقات االطباءعیون. (م1884-1882)الدین. اصیبعه، موفقابیابن

 .مولر. کونیگسبرگ و قاهره
. تحقیق فؤاد سیّد. قاهره: مطبعة المعهد العلمی طبقات االطباء و الحکما. (م1955)جلجل. ابن

 .الفرنسی لآلثار الشرقیة
پ خلیل . چادیوان المبتدا و الخبرتاریخ ابن خلدون، المسمی بـ. م(1988/ق1408)ابن خلدون. 

 .بیروتج. 8شحاده و سهیل زکار. 
محمد پروین گنابادی. تهران: شرکت انتشارات  ۀ. ترجممقدمه بر تاریخ. (ش1383) ـــــــــــــ .

 .دو جلدی ۀ، دور2علمی و فرهنگی، چ
ج. 8اس. . چاپ احسان عبّ وفیات االعیان و انباء ابناء الزمان. م(1977ـ1968)کان. خلّابن

 .(ش1364)چاپ افست قم، . صادربیروت: دار 
ر و ید. تحقیق و تقدیم عثمان یحیی. تصالفتوحات المکیة. (م1985)الدین. عربی، محیین اب

 .: الهیئة المصریة العامة للکتابهابراهیم مدکور. قاهر همراجع
 .. به کوشش محمّدرضا تجدد. تهران: اساطیرالفهرست. (ش1381)ندیم.  ابن

. چاپ محمد زینهم عزب و یحیی المختصر فی أخبار البشر. (م1998)علی.  ابوالفداء، اسماعیل بن
 .، قاهره: دارالمعارفج4سید حسین. 

)حکمت و نظام طبیعی(. تهران: طرح نو با  حکیم رازی. (ش1382)اذکائی، پرویز سپیتمان. 
 .هاالمللی گفتگوی تمدنهمکاری مرکز بین

 ی وآذرخش یگلناز رعد ۀترجم. ان، علم جانکیمیا: علم جه (.ش1387) .بورکهارت، تیتوس
 .تهران: حکمت ی.پروین فرامرز

پاول  . چاپرسالة للبیرونی فی فهرست کتب محمد بن زکریاء الرازیم(، 1936. )ابوریحانبیرونی. 
 .کراوس، پاریس

و  بیرونیهای کتابهای بیرونی از ابوریحان های رازی و نامفهرست کتاب (.ش1366ـــــــــــــ . )
گاه تهران: دانش .مهدی محقق ۀتصحیح و ترجم .المشاطة لرسالة الفهرست از غضنفر تبریزی

 .تهران
ـ .   .چاپ عباس زریاب خویی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی .الصیدنة فی الطب. (ش1370)ــــــــــــ
 .ر میراث مکتوبچاپ یوسف الهادی. تهران: نش .الجماهر فی الجواهر. (ش1374)ـــــــــــــ . 

. تاریخ حکماء االسالم تتمة صوان الحکمة. (م1946/ ق1365)بن زید. بیهقی، ظهیرالدین علی
 .چاپ محمد کرد علی. دمشق: مطبعة الترقی

 .(. تهران: حکمتتتمه)برگردان فارسی  درة األخبار و لمعة األنوار. (ش1388ـــــــــــــ . )
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، معارف .پوربهناز هاشمی ۀترجم .«اصالت علم اسالمی در چه بود؟» (.ش1376) .پینِس، شلومو
 .(1، ش14 ۀ)دور 40ش

 تهران: کلک .فرشته آهنگری ۀترجم .جوهر فرد از دیدگاه مسلمین ۀنظری (.ش1387ـــــــــــــ . )
 .سیمین

 ۀمترج .سید حسین نصر، الیور لیمن و دیگرانبه اهتمام  (.ش1388-1383) .یتاریخ فلسفه اسالم
 .تهران: حکمت .از استادان فلسفه یجمع

 .محمد شریف. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. به اهتمام میان(ش1367). تاریخ فلسفه در اسالم
ر ییچاپ پ .اإلکسیر األعظم مجموعة مصنفات فی الخیمیاء و م(.1928-1893) .جابر بن حیان

 لبنان، جبیل: دار مکتبة بیبلیون. (.1928)( و هُلمیارد 1893ی از چاپ برتلو و هوداس )لور
چاپ پاول کراوس، قاهرة: مکتبة خانجی و . مختار رسائل جابر بن حیان (.ق1354)ـــــــــــــ . 

 مکتبتها.
ـ . )  ی.یر لوریچاپ پ .عشرة رسالة فی صنعة الکیمیاء: اربعتدبیر اإلکسیر األعظم (.م1988ــــــــــــ

 نسی للدّراسات العربیة، الجفان و الجابی للطباعة و النشر.دمشق: معهد العلمی الفر
 یتهران: شرکت انتشارات علم .باقر مظفّرزاده ۀترجم .یتاریخ جامع شیم (.ش1374. )جوا، میکله
 ی.وفرهنگ

گ بر کتابخانۀ بریتانیا. 13006Orشمارۀ . نسخۀ خطی اإلثبات .بن زکریارازی. ابوبکر محمّد
 .ر79-پ78

 .ر84-پ79گ بر کتابخانۀ بریتانیا. 13006Orشمارۀ . نسخۀ خطی اإلکسیرـــــــــــــ . 
 .پ91-ر90گ بر کتابخانۀ بریتانیا. 13006Orشمارۀ . نسخۀ خطی التدابیرـــــــــــــ . 
 .پ43-پ42گ مکرر کتابخانۀ جاراللّه استانبول. بر 1086. نسخۀ خطی شمارۀ التدبیرـــــــــــــ . 
 .کتابخانۀ اسکوریال 700. نسخۀ خطی شمارۀ الحجرـــــــــــــ . 
ـ .  ی ه کریموف )چاپ عکسروسی عبیداللّ کوشش و ترجمه و شرح. بهسرّ األسرارم(. 1957)ــــــــــــ

 .تاشکند: المجمع العلمی الروسی .نسخه آکادمی علوم تاشکند(
НЕИЗВЕСТНОЕ СОЧИНЕНИЕ АР-РАЗИ ‘КНИГА ТАИНЫ ТАЙН’ [Sirr 

al-Asrar; Neizvestnoe soçinenie ar-Razi ‘kniga tainy tain’] 
 .تهران: نیلوبرگ .چاپ احسان مقدس .سرّ األسرار (.ش1394الفـــــــــــــ . )
ر؛ و 90-ر84گ برکتابخانۀ بریتانیا.  13006Orشمارۀ نسخۀ خطی  .الشرف الصناعةـــــــــــــ . 
 .پ42-پ38برگ  انۀ جاراللّه،کتابخ مکرر 1086شمارۀ نسخۀ 

هایی از و برگ کتابخانۀ آستان قدس رضوی. 10739شمارۀ ض. نسخۀ خطی الشواهدـــــــــــــ . 
کتابخانۀ نواب رامپور هند به روایت استیپلتن؛ همچنین ترجمۀ فارسی در  /کیمیا16نسخۀ 

برگ  ،شواهد الحجرکتابخانۀ دانشگاه تهران موسوم به  13/1087 نسخۀمجموعۀ مشکوة، 
 .پ38-پ26
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، ترجمه و تحقیق حسنعلی شیبانی، کتاب االسرار یا رازهای صنعت کیمیا (.ش1349ـــــــــــــ . )
 .تهران: مؤسّسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

بن یحیی الرازی با  بکر محمد بن زکریاکتاب االسرار و سرّ االسرار البی (.ش1343ـــــــــــــ . )
لّی تهران: کمیسیون م .پژوهاهتمام محمدتقی دانشبه .رب شهریاری شهریار بهمنیار پارسیتجا

 .یونسکو
با کتابخانۀ بریتانیا  13006Orشمارۀ نسخۀ خطی  )علل المعادن(. المدخل البرهانیـــــــــــــ . 
ریا کللحکیم الفاضل، محمد بن ز ةعشرالفصول فی فواید منتخبه من الکتب االثنی»عنوان 

 .پ78-ر77گ بر .«هالرازی رحمه اللّ
اهتمام حسنعلی . بهالمدخل التّعلیمی یا راهنمای آموزش صنعت کیمیاش(. 1346)ـــــــــــــ . 

تهران:  .عالوه چهار گفتار دیگر(شیبانی )متن، ترجمۀ فارسی با مقابله ترجمۀ انگلیسی، به
 .مؤسّسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

تهران: منشور  .چاپ احسان مقدس .گانه در کیمیاگزیده رسائل دوازده، (ش1394بـــــــــــــ . )
 .سمیر

. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات شناسی در ایران قدیمکانی. (ش1375)زاوش، محمد. 
 .فرهنگی

ر، نسترن حکمی، افشاغالمحسین صدری ۀ. ترجممقدمه بر تاریخ علم. (ش1383)سارتن، جورج. 
 .نسرین حکمی. تهران: شرکت انتشارات علمی وفرهنگی

، یشناس، گیاهیجلد چهارم: کیمیا، شیم) یعرب یهاتاریخ نگارش (.ش1380) .سزگین، فؤاد
سازمان چاپ و انتشارات وزارت  تهران: ،ترجمه وتدوین مؤسسه نشر فهرستگان ی.(کشاورز

 ی.فرهنگ و ارشاد اسالم
 .. قاهرة: دارالشّروقالکیمیاء فی الحضارة االسالمیةم(. 1989ق/1409معان. )الشّکیل. علی ج
 .ویسبادن )و بیروت( ج.30. الوافی بالوفیات. م(1974/ق1394) .الدینصفدی، صالح

 ش(. به اهتمام پرویز باالزاده. تهران: فرهنگ معاصر.1383. )فرهنگ توصیفی شیمی
 گ.ولیوس لیپرت. الیپزیی. چاپ الحکماءتاریخ. (م1903)الدین. قفطى، جمال

جمن ، تهران: کویر، انیجواد طباطبایسید ۀترجم .یاسالم ۀتاریخ فلسف (.ش1384) ی.کربن، هانر
 .شناسی فرانسهایران

شناسی اشارات لۀ جابری: نوعأمس». ش(1384زاده. هادی. )پاییز و زمستان عالم ،کوهکن. رضا
 .20-1ص . شمارۀ اول. پژوهیفصلنامۀ اسالم«. السالمعلیهجابربن حیان به امام صادق 
مفاتیح الرحمة شرحی بر مفهوم حل و عقد در رسالۀ »ش(. 1395متولیان. امین. )پاییز و زمستان 

 .199-175. ص2، شمارۀ 14. دورۀ تاریخ علم «طغرایی. و میزان الحکمۀ
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و  بعهاجساد سجابری بر اساس کتب تبیین نظریۀ فلزات )علم الفلزات( ش(. 1396)ـــــــــــــ . 
وسیلۀ تصحیح و شرح باب هنزد مؤیدالدین طُغرایی ب« حل و عقد»بررسی نسبت آن با مفهوم 

در  دکتری ه برای دریافت درجۀرسال«. مَفاتیح الرَحمة و اسرارُ الحِکمة»از رسالۀ  وپنجمچهارم 
 می. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.رشتۀ تاریخ علم دورۀ اسال

 ۀمؤسس ل،یگ. تهران: مکیراز یایبن زکرمحمد ،یر لسوفیفش(. 1352. )یمحقق، مهد
 ی.مطالعات اسالم

ا . بتاريخ و فلسفۀ علم: مقاالتی از رشدی راشد و دربارۀ اوش(. 1397معصومی همدانی، حسين. )
 پژوهشکدۀ تاريخ علم دانشگاه تهران.همکاری حسن امينی. تهران: هرمس، 

اکبر زیر نظر علی المعارف پزشکی اسالم و ایران.دایرة«. اكسير»ش(. 1396فر، سيّاره. )مهين
 تهران: امیرکبیر. .1جوالیتی. 
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