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چکیده
کیمیا از عصر مدرن تا امروز ،دانشی کهن یا میراثی شبهعلمی ،سرشار از راز
تلقی شده که ارجمندی آن عمدتاً در رویهها و دستورالعملهای بسترساز شیمی
نوین است .تردید در اصالت آثار کیمیایی ،کاستی و سستی در متنپژوهی ،و

غلبۀ پیشداوری در تاریخنگاری ،کمتر مجالی برای جُستن اسرار کیمیا از درون
آن فراهم کرده است .در این میان ،رازی از چند جنبه بختیار و متمایز است:
( )1بهمثابۀ طبیعیدانی متقدم و سرسلسلۀ مکتبی در کیمیای جهان اسالم شهرت
دارد؛ ( )2واقعیت حیات و اصالت برخی از آثار محوریاش در این باره مورد
تردید نیست؛ ( )3برداشت پژوهشگران از این آثار با تلقی امروزی از علم
آزمایشگاهی و مبرّا از رازناکیِ شیمی ،سازگار بوده ،او را نیای شیمیدانان و
متفاوت از عموم کیمیاگران دانستهاند .این جستار ،با مروری مقدماتی بر مبانی
نظری و سنت مفهومی کیمیا ،بهویژه دو شاهراه و مقصود عملیاتی آن («صبغ» و

«اکسیر» ) ،به روایت محمدِ زکریا و از درون همۀ آثار در دسترس کیمیایش ،با
تمرکز بر سرّ االسرار ،پیوند او با سنّت مفهومی را بررسی و تأیید کرده ،تمایز و
بداعتش را در سنت متنی و فنی انگاشته ،پیشنهادهایی نیز ارائه میکند.

کلیدواژهها :استحاله (اکسیر) ،رنگنشانی (صبغ) ،سرّ االسرار ،سنت مفهومی،
کیمیا ،محمد بن زکریا رازی.
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مقدمه
«کیمیا یا علم الصنعة» دانشی عملگرا ،صناعت و یا هنر و مهارتی فناورانه است که
کارکردهایی اینجهانی دارد (تبدیل یا تبدّل فلزات و گوهرهای کمبها به بدیلهای قیمتی
آنها؛ یا تأمین ن وشدارو برای دستیابی به عمر طوالنی بلکه تحقق رؤیای جاودانگی)؛
نزد برخی شاخهای از علوم و فلسفۀ طبیعی ،نیای شیمی نوین (سلَف بعضی واکنشها
و راهکارها ،با دستورالعملها و توصیفهایی که شیمی را غنا میبخشد) است و در
تلقی بعضی دیگر ،از قبیلِ علوم خَفیه یا نحلههای رازورانۀ پیشامدرن ،که حتی شاید
بتوان فرایندهای آن را فرافکنیِ کهنْالگوهای ناخودآ گاه بر ماده (در مکتب روانشناسی

تحلیلی یونگ) تعبیر کرد یا از این هم فراتر رفت و بهعنوان شیوهای از حیات ،در
پهنهاش سلوک روح و جانِ جهان از ناسوت تا ملکوت (در مکاتب عرفانی و حِکمیِ
قائل به وحدت وجود) را متجلی دید (نکـ  :دایرةالمعارف اسالم ،)EI3( 1ذیل «کیمیا»،
ص 15؛ هُلمیارد 2،ص14-13؛ دایرةالمعارف اسالم ()EI2؛ دایرةالمعارف دین 3،ذیل
مدخل) .این همه ،موجب پیچیدگی و ابهام تؤامان موضوعی چندبُعدی در تاریخ اندیشه
شده که مبتنی بر دو مفهوم و کلیدواژۀ بنیادین ،یعنی اکسیر (مایۀ استحاله یا تبدُّل و
دگرگونی) و صِبْغ (رنگ [اسم]؛ تبدیل آشکار صورت /صَبْغ [مصدر] :رنگ کردن یا
رنگنشانی) است؛ مبحث ی که علم را کمتر یارا یا سودای تبیینش بوده است و کنشگران
دیگر عرصهها نیز چنانکه باید به آن نپرداخته و گویی نهفتگی سرّش را بهتر دیدهاند.
با این حال ،کیمیا یکی از دستاوردهای مهم اندیشۀ جهانشناختی و از شعبههای
حکمت نظری یا دانشها و فنون طبیعتبنیاد در طبقهبندیهای علوم است که الاقل در
اعصار متقدم و امصار متعینِ عالَم اسالمی نیز مکانت و جایگاهی قابل اعتنا داشته
چهبسا غفلت از آن در حیطههای دیگرِ علوم طبیعت ،فروع صنعت ،مباحث حکمت و
برخی از حوزههای میانرشتهای ،سخت موجب خسارت باشد .در این میان ،هر دو تلقیِ
غالبِ «رازورانه» و «علمگرایانه» از کیمیا که عمدتاً در پژوهشهای خاورشناسانۀ
دانشوران غربی و پیروان آنان ،طیّ دورۀ روشنگری تا سدۀ بیستم میالدی ،ریشه دارد و
کمتر نیز مبتنی بر متنپژوهی انتقادی و تأمالت جامعنگر و مطالعات تطبیقی و
1. The Encyclopedia of Islam
2. Eric John Holmyard
3. The Encyclopedia of Religion
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چندانتظامی 4مینماید ،اسباب غفلت را دامن میزند و از احتمال منفعت میکاهد و
حتی خردمندان سودانگار (ولو با تعبیر علم نافع) و دانشوران تحصلگرا را هشدار و
پرهیز میدهد.
در علم دورۀ اسالمی ،تحت هر دو رویکرد معرفتی و منفعتی (نکـ  :پینس،)1376 ،
کیمیا با اقبالی نسبی مواجه بود .بهطور سنتی و مشهور ،این اقبال تحت لِوای دو سرسلسله
و مکتبدار این صناعت ،جلوهگر است :جابربن حیان و محمدبن زکریا .جابر
(درگذشته پیش از  200هـ) دانشوری مسألهبرانگیز است ،نماد رازوری و باطنگرایی،
که در اصل وجود و حیاتش هم تردید شده چه رسد به اصالت آثار و تأثیرش در کیمیا

(مسألۀ جابری ،نکـ  :الشکیل ،ص  63؛ برای آشنایی بیشتر با این مسأله و بُعدی دیگر
از آن در ارتباط با باورهای شیعی نکـ  :کوهکن و عالمزاده ،سراسر مقاله) .اما ابوبکرْ
محمّدبن زکریای رازی (متولد  251در ری-متوفای  313 ،311یا 320؛ بیرونی،
 ،1936ص )4جایگاهی متفاوت دارد و بیگمان یکی از مهمترین جنبههای حیات
شخصی و علمی و از موجبات اصلی شهرت و سرآمدیاش «ک یمیا» است ،آنهم بهسبب
رویکرد ویژه و متفاوتِ منسوب به او در مهارت و دانش و نگارش آثاری که با تلقی
علمی و غیررازورانه سازگاری و تناسب دارد و از همین رو ،وی را نیای پزشک-
شیمیدانان دانستهاند (سارتُن ،ج ،1ص )587و کتابهای کیمیاییاش (که دستکم
یکدهم و بیشینه یکچهارم کلّ میراث مکتوب اوست )5نیز پیشاشیمی و اعتدالی
خوانده شده است (دایرةالمعارف اسالم ( ،)EI3همانجا).
در میان این آثار ،کتاب االسرار (حجیمترین اثر کیمیایی رازی ،در سه باب)
جایگاهی ممتاز دارد و بیشترین گزارههایی که در توصیف و تحلیل کیمیای محمد بن
زکریا بیان شده و بر شناخت ما از آن مؤثر بوده ،بر بنیاد متن این کتاب و ترجمهها و
گونههای مختلف برگزیده یا الهامگرفتۀ از این اثر شکل گرفته است .البته عموماً میان
األسرار و س ّر االسرار که اثری متمایز و مستقل از االسرار اما بهمنزلۀ مکمل آن است،
4. Multidisciplinary
 .5شمار و عناوین آثار كیمیایی رازی متفاوت گزارش شده است كه از درهمكردشان ،سیاههای با بیش از  50اثر
كیمیایی منسوب به او (از مجموع  238یا  271اثر؛ به احصاء محقق ،ص )55كه همگی به زبان عربی است،
حاصل میشود .در این میان ،از نشانیِ دستنوشتهای مربوط به  25عنوان آگاهی داریم .علت اصلی تنوّع و تفاوت

موجود در گزارشهای كتابشناختی را چهبسا بتوان ناشی از عدمدستیابی یا مراجعه به نسخههای اصیل یا قابل
اعتماد دانست.
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خلط میگردد اما بیگمان همین دوگانۀ رازگشا را اصلیترین گواه برای رویکرد عملگرا
و گریزان رازی از رازوری ،و تقریب ًا منبع منحصر در توصیف کیمیای او و شکلگیری
ذهنیت غالب در این باره تلقی کردهاند.
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
دگراندیش سدۀ سوم و چهارم هجری را تأیید میکند ،اما متکی بر داللتهای دو تا سه
اثر است و گویی بر پیشینه و پشتوانه چشم میبندد و پسینه و کارنامۀ پیروان کمشمار این
مکتب را نیز شایستۀ التفات نمییابد .به این تعبیر ،از قضا سرکنگبین صراحت علم و

افشای س ّر در کیمیای محمد بن زکریا بر صفرای راز و ابهام میافزاید و درک مایهها
و وجوه این تمایز مکتب و تفاوت سنّت را دشوار میکند .برآمدن چنین کیمیادانی طبیب
یا متطبّب با جهانشناسی یونانیِ پیشاارسطویی و عملگرایی تجربی ،گریزان از تأویل
باطنی و شاید منکر عوالم معنوی و ضرورت عقالنی ارسال نبی (برای بررسی مجمل و
مستند این اوصاف نکـ  :دانشنامۀ جهان اسالم ،ج  ،19ذیل «رازی ،محمد بن زکریا»)
در طلیعۀ تعامالت بینافرهنگی نهضت ترجمه و عصر زرین تمدن اسالمی ،نقد و تحلیلی
جزءبهجزء ،همراه با تأمل بر کلیت زمینه و زمانه را میطلبد اما الاقل در این مقال،
پرسشی بنیادین را پیش رو مینهد :مستند به آثار ،آیا تلقی محمد بن زکریای رازی از
مقاصد کیمیا و مبانی اساسی آن متفاوت از پیشینیان و سنّتهای مفهومی و متنی و فنّی
ایشان بوده؛ کدام منظور و معنی را از کیمیا مراد کرده و در عمل چه رویکردی را
برگزیده است؟.
این جستار با تمرکز بر س ّر االسرار و سایر آثار در دسترس از کیمیای رازی ،پاسخ به
این پرسش و کشف یکی از اسرار کیمیا را به روایت محمدبن زکریا و از درون 29
دستنوشت تحریرشده از  14رساله و کتاب کیمیایی او (از جمله  9اثری که بهنوعی
چاپ و منتشر شدهاند) 6می جوید و با تأمل بر دو مفهوم صبغ و اکسیر به تبیین آن در
حوصلۀ مقال میپردازد و سرانجام پیشنهادهایی تقدیم میکند.
 .6نُه اثر چاپ شده )1( :المدخل التعلیمی بهطور كامل (بر اساس نسخۀ كتابخانۀ نواب رامپور ،متن عربی و ترجمۀ
انگلیسی به اهتمام استیپلتُن و ازو و هدایتحسین1927 ،؛ ترجمۀ فارسی :شیبانی1371 ،ش) )2( ،قسمتی از

الشواهد (بر اساس نس خۀ كتابخانۀ نواب رامپور ،متن عربی و ترجمۀ انگلیسی توسط استیْپلتن و ازو)3( ،)1910 ،
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پیشینه و زمینۀ نظری
در تعریف و تعبیر شایع از کیمیا« ،تبدیل ظاهری و صوری (صَبْغ یا رنگنشانی/
آبکاری /7فلزکاری و آلیاژسازی)» و «تبدُّل جوهریِ (تبدیل ظاهر و باطن :امتزاج/
استحاله)» فلزات معمول به یکدیگر و بهویژه نقره 8و طال 9،مقصود و غایت کیمیاگران
(اهل صناعت) و کیمیادانان (حکیمان) است.
الف .تبدیل نخست (صَبْغ) ،نوعی عملیات یا مهندسی سطح است که عمدتاً به تغییر
صورت میانجامد و به فلزکاری و صناعت تعبیر میشود .مقصد این گونۀ تبدیل ،تلقی
غالب کیمیاگران یونانی-رومی و تا حدودی مصری (دوفُ 10،ص ،)220-215عموماً
بازیابی عَرَض یا خاصیتی است که درون کنشگرها یا واکنشکنندهها هست و باید به

یك فصل از كتاب اإلثبات (ترجمۀ آلمانی قسمتی از آن توسط روسکا ،1937a،ص225ـ 226؛ نسخهبرگردان ،از
انتهای نسخۀ خطی سرّ االسرار در كتابخانۀ اسکوریال ،به اهتمام شیبانی در همان ،ص44ـ )59و گزیدهای از آن به
همراه منتخباتی از ( )4علل المعادن )5( ،اإلکسیر )6( ،شرف الصناعة و ( )7التدبیر (بر اساس نسخۀ كتابخانۀ
بریتانیا ،متن عربی و فکسیمیلۀ برگهای نسخه توسط مقدس ،ب1394ش)؛ همچنين ( )8بررسی األسرار به زبان
فرانسوی بر اساس ترجمه یا اقتباسی التینی (برتلو ،ج ،1ص ،)229-179ترجمۀ انگلیسی االسرار (دو بخش
االسرار ،استیپلتون و دیگران ،1927 ،ص369ـ393؛ و تیلور در پایاننامۀ خود ،)2008 ،ترجمۀ آلمانی االسرار (با
عنوان سرّ االسرار؛ روسکا ،)1937a ،ترجمه و شرح فارسی (تحت عنوان االسرار1349 ،ش ،به همت شيبانی) و
( )9ترجمۀ روسی سرّ االسرار (با عنوان و محتوای سرّ االسرار ،كریماف ،)1957 ،تصحیح متن االسرار و
نسخهبرگردان سرّ االسرار و ترجمۀ كهن فارسی موسوم به تجارب شهریاری (رازی1343 ،ش ،به كوشش دانشپژوه)
و تصحیح یا در واقع تحریری مبتنی بر تکنسخۀ کتابخانۀ مجلس شورا از سرّ األسرار (الف1394ش).
7. Aurifiction
 .8سیم در آثار کیمیاگران و البته کیمیای رازی ،یکی از دو مقصود عملیات کیمیا (در کنار و فروتر از طال) و از
زمرۀ هفت جسد (فلز :مادهای سنگین و بههم فشرده که در برابر آتش مقاومت میکند؛  ،1346ص68ـ )69و نماد
قطب منفعل یا زنانۀ طبیعت ،صورت زیرین كوكب ماه (قمر) و مظهر رنگ سپیدی است (بورکهارت،1387 ،

ص.)91-90
 .9زر که با معادل های عام (الذَهَب /النُّضار) و سماوی یا افالکی آن (الشمس) و ناب و خالصش (اإلبریز) نیز

نامیده شده ،در کیمیا تجسّم قطب فعال یا مردانه و مولد هستی ،مظهر روح و نشاندهندۀ اتحاد روح و جان (نفس)
و جسم (جسد) است؛ قوهای که حواس پنجگانه را برمیانگیزد و تأثرات آنها را میآمیزد و در قالب طباع تام متحد
میسازد؛ جان حسی جهان مادی است .در تعبیر چینیان ،خورشیدْ «یانگِ» منعقد است و متناظر آن ،طال ،گوگردِ
منعقد یا ایستا (بورکهارت ،ص.)102 ،96 ،93-92 ،90 ،89
10. Olivier Dufault
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ظهور در آید (اظهار درون 11:تبیینشده در آثار فالسفۀ طبیعی نوافالطونی از قبیل
اُلمپیُدُروس کهین )12و فرایندهای آن را میتوان در دستههای ذیل معرفی کرد:
 .1رنگنشانی طال یا نقره بر فلزات دیگر با سه روش( :الف) پوشاندن فلز با الیهای
نازک از طال یا نقره و جال دادن آن( ،ب) قرار دادن فلز در یک محلول تا الیهای
سولفیدی از طال و نقره بر آن بنشانند( ،ج) حرارت دادن مخلوطی از طال-نقره با
مس 13یا سرب 14در حالت آسیاشده یا پودری ،تا نزدیک به  700درجه سانتیگراد،
برای تشکیل الیهای از اکسید مس یا سرب ،که حرارت دادن مجدد و فشار حالل،
نقره یا اکسید را از سطح خارج میکند و الیهای متراکم و غیر متخلخل از طال بر

آن باقی میگذارد (فن قالگری)15؛

 .2همبستهسازی یا ممزوج و آلیاژ کردن طال و نقره با سایر فلزات ،که البته فلزکارانه
است و چندان کیمیاگرانه نمینماید؛
 . 3استحصال یا تکامل ترکیب فلزیِ شامل طال یا نقره ،و یا استخراج فلز گرانبها
از ممزوج یا همبستۀ (آلیاژ) آن با فلزات دیگر بهوسیلۀ حرارت باال در کوره
(قالگری) ،که ریشه در انگارۀ «بلوغ فلزات با حرارت» دارد؛

11. εκστρεφω/ ekstrepho: to bring inside out.
)12. Olympiodorus, The Younger: λυμπιόδωρος (c. 495-570
 .13مس با نامهای «نُحاس» و «زهره» در کیمیای اسالمی خوانده میشود و از قبيل اجساد سبعه و متأثر از سیارۀ
زهره یا ناهید است .عالمت مس ،در سنت کیمیایی ،دایرهای بر باالی چلیپاست که نشان از قدرت بیاندازۀ متغیر
شمسی دارد و درست در تقابل با آهن (مریخ) است (بورکهارت ،همان ،ص.)92
 .14سرب فشردهترین و آشفتهترین فلز ،جسد پذيرنده ،دارای بيشترين ظرفيت باروری ،منشاء مس و آهن و قلع،

متناظر با تاریکی و تجسّد بیشینه ،نخستين مرحلۀ كار يا تدبير كيميايی ،محصول تجسد جيوه ،برخوردار از باالترين
ميزان گوگرد و بيشترين سطح يبوست ،همتایی زمینی برای زحل و همانند و نظیر قوۀ عاقله یا عقل کلّی است؛ نقطۀ
ت حویل میان غروب و طلوع خورشید .با سیاه شدن و فساد و کشتن نفس متناظر بوده مظهر نمادین آن ،کالغ و
جمجمه و گاهی هم گور است (بورکهارت ،ص 102 ،99 ،95 ،91و 213؛ متوليان ،1396 ،ص.)44-42 ،35
15. Cupellation
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 .4رنگنشانی از فلزی کمبها بر فلز معمول دیگر یا تبدیل آنها به هم :آهن 16به مس
یا سرب به قلع17و ...؛
 .5نشاندن رنگ طالیی یا نقرهای بر فلزات کمبهاتر معمول ،بدون بهرهگیری از طال
و نقره و فارغ از هرگونه تبدیل و تبدل ،که تنها به تغییر رنگ و ساختن چیزهایی
بدلی از طریق همبستهسازی ،عملیات سطح یا استفاده از رنگدانه با فرایندهای
تصعید و تقطیر (در الگوی ابزاری و روشی زُسیمُس )18منجر میشود (نکـ :
متولیان ،1396 ،فصل نخست ،بهویژه ص.)47-43 ،16-12
بنای حِکمی این فرایندهای صناعی ،یعنی انگارههای توجیهگر تبدیل ،همچنین

نظریههای تبیینکنندۀ تبدل در علم الصنعة ،غالباً پیشاسقراطی ،افالطونی یا نوافالطونی
معرفی میشود .به نظر میرسد غیبت این صناعت در نظام دانشی یا طبقهبندی ارسطو و
پیروان و شارحان مسلمان او از قبیل فارابی (درگذشتۀ 339ق) یا شَعیا بنفریغون
(رونق کارش نیمۀ نخست سدۀ چهار؛ در جوامع العلوم) و یا ابنسینا (درگذشتۀ 428ق)
می تواند نشانگر مخالفت ،غفلت یا تغافل ارسطو و سنت ارسطویی از کیمیا باشد؛
بهویژه که استحاله نیز با آن دیدگاه ناسازگار مینماید (ویانو ،1996 19،ص .)190اما
دستکم در ه مین حیطۀ مفهومی و مصادیق آن ،هم تأمالت ارسطویی در بخش دهم
کتاب نخستِ در کون و فساد و کتاب چهارم و هشتم آثار علوی ،مایۀ نظری برای
گونهای متکامل در تبدیل و البته ناقص در تبدل (ممزوج )20فراهم ساخته ،هم منطق او
او دستمایۀ اثبات استحاله شده (با شواهد متعدد در آثار جابر و رازی و طُغرایی) شده

است.

 .16آهن ،یکی از هفت جسد ( ،1346ص ،)69-68صورت زیرین سیارۀ مریخ است (بورکهارت،1387 ،
ص.)89
 .17قلع در کیمیا وضعیتی نسبتاً شبیه و از گونۀ سرب؛ و در میانۀ سرب و سیم دارد و متناظر زمینی سیارۀ مشتری و
نظیرِ قوۀ تصمیمگیری و اراده است ،نقطهای فراتر از سرب (استغراق آشفتۀ آگاهی در جسم) و نشاندهندۀ نخستین

گام برای رهانیدن جان (قمر) از اضداد بنیادین (عناصر اربعه) .دومین مرحلۀ کار کیمیاست كه در آن ،جان خود را
از آشفتگی عنصری بیرون میكشد و جسد یك گام بلند به سوی انحالل و تبدیل به روح برمیدارد .این كار با تصعید

متناظر است (بورکهارت ،ص  100 ،99 ،97 ،91 ،89و .)214
)18. Zosimos of Panopolis: Ζώσιμος Πανοπολίτης (c. 300
مشهورترین شخصیت دوران متأخر كيميای هلنی ،اهل پاناپولیتِس یا اَخمیم در مصر عُلیا.
19. Cristina Viano
20. Mixis
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ب .بر اساس همین مبادی و انگارۀ ارسطویی ،در عالَم تحت قمر ،نوعی تبدّل
امتزاجی در قالب آمیزه یا ممزوج قابل تصور و دستیابی است؛ بهگونهای که برای حصول
به مادهای با کیفیتِ متفاوت از مواد یا اجزای اولیه ،اجزا میتوانند در یک تعادل کمّی
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
عکس یا فرا یند معکوس ،از اجزای دیگر جدا شوند و به اصل باز گردند .ارسطو البته
ادعا کرده است که پیش از او این مفهوم بهروشنی تعریف و تبیین نشده بود (ویانو،

 ،2015ص 208-203و .)212

ج .غایت حکیمان اما پی بردن به حقیقت اشیاء و کوشش در بازسازی و بازآفرینی
(تقلید) و چهبسا خلقتی نوین (تکوین یا تولید مصنوعی) است .کیمیادانان در این تلقی،
در پیِ تبدُّل یا دگرگونی جوهر ،همان استحاله یا تحول صورت نوعیه (متولیان،1395 ،
ص )180و یا دستکم استخراج جواهر پنهاناند (دوفُ ،همانجا) .برخی ،تبدل را از
جنس صیرورت و حرکت در مسیر کمال غایی دانستهاند و در فلزات ،از آن با تعبیر
«بلوغ» یاد کرده اند و نهایتِ بلوغ تکوینی (محصول نموّ فلز در زهدان زمین ،تحت
ل» عنصری ،اجزای ترکیبی ،کیفی و کمّی
تأثیر کواکب و افالک سماوی) را در «اعتدا ِ
طال متجلی دیده و نشانی دادهاند.
در این صیرورت ،آنچه بیشتر دیده میشود و مورد توجه و مبنای داوری کیمیاییان
قرار میگیرد ،تغییر خصوصیات ظاهری (رنگ ،نور ،دما ،نرم و زبری ،سختی و
تخلخل ،سبکی و سنگینی و  )...و تبدیل حالت (کیفیتی به کیفیت ضد خود :استحالۀ)
فلز یا ماده است .مراحل جداگانۀ کار یا تدبیر کیمیاگری را معموالً بهوسیلۀ رنگهای
مختلف نشان میدهند؛ سه رنگ اصلی ،سیاه (نشانۀ نبودن رنگ و نور) و سفید (نور
یکپارچه) و قرمز (چکیدۀ رنگ) است و نهایت رنگ ،ارغوانی .فراتر از تغییرات
صوریِ ناشی از رنگنشانی و فلزکاری ،در تبدیلهای متکامل یا فرایندهای تبدل ،مادۀ
در حال واکنش (خمیره یا ملغمه) ،در مراحل نخستین ،از طریق سوزاندن ،فساد
(تعفین) ،تخمیر و تبدیل شدن به گَرد (سحق) -که همه در تاریکی رخ میدهد -کشته
شده ،روح و شکل خود را از دست میدهد و از ترکیبِ بدْویِ ناشی از وحدت اضداد
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رها میگردد (مرحلۀ گذر از سیاه :مالنوزیس ،)21با رنگ باختن و حل شدن بهواسطۀ
واکنشگرهای فرّار (روحها) و سپس تغسیل و سفید و نقرهای شدن ،تصفیه میشود
(مرحلۀ گذر از سفید :لوکوزیس ،)22بار دیگر جان (انیما /روح) میگیرد ،از مرحلۀ
ناپایدار تغییر رنگ به زردی (سیترینیاس /23فاز طال شدن) عبور میکند (مرحلۀ
زانتوزیس )24و سپس در پی این فرایندهای تغییر و تبدیل ،کامالً متبدّل میگردد و با
قرمز شدن ،از نو به رنگ و شکلی متعالی در میآید (مرحلۀ یوزیس25،نکـ  :بورکهارت،
ص210-209؛ یونگ ،ص ، 295-292به نقل از هراکلیت و  .)...رنگ ارغوانی،
نشانۀ موفقیت در استحاله و رسیدن به اکسیر است (صالح در مقدّمۀ رازی1346 ،ش،
ص یک) .مبنای نظری و زمینههای اتخاذ شیوههای عملی تبدّل در اقسام ذیل قابل

طبقهبندی است (نکـ  :دایرةالمعارف اسالم ( ،)EI3ص:)17
 .1بر اساس نظریۀ فلزی ،رمز قوای مولد در شکلگیری فلزات ،در دو جوهر یا اقنوم
یا رکن کیمیایی آشکار میشود :جیوه( 26آمیزهای از دو عنصر آب و خاک؛ و در
تعبیری ،آب و هوا) و گوگرد

27

(آمیزۀ آتش و هوا)؛ که در صورت خلوص موادِ

(عناصر و طبایع) واکنشدهنده و رعایت دقیق تناسبهای کمّی ترکیبشوندهها و
میزان مناسب و درست حرارت ،به بلوغ در تشکیل فلز میانجامد و طال به دست می
آید .بنا بر متون و منابع متقدم کیمیایی ،اگر قبل از بلوغ ،سردی عارض شود نقره
نتیجۀ فرایند خواهد بود و اگر خشکی مانع گردد ،مس حاصل میشود .گوگرد و
(تسوید) 21. Melanosis
(تبییض) 22. Leukosis
23. Citrinias
24. Xanthosis
(تحمیر) 25. Iosis
 .26سیماب ،ركن كيميا و اصل عظیم در تعبیر جابر بن حیان ( ،1988ص ،)147مشابه فلزات ديگر در انتساب
به كواكب (این مورد :عطارد یا كیوان) ،كلید حقیقی كار كیمیاوی ،مشتمل بر سه نمادِ نیمدایره (ماه؛ قطب منفعل
یا زنانه) و دایره (خورشید؛ قطب فعّال یا مردانه) و چلیپا (نشانۀ عناصر اربعه) ،محصول غلبۀ علّت قمری بر علّت
شمسی ،علت صوری انحالل ،تجلّی مادۀ نخستین (اولی) و حاملِ همۀ صُوَر و زهدان یکایك فلزها (اُمّ االجساد)
است.
 .27كبریت ،نار ،عقرب يا عروس ،ابو االجساد؛ علت صوری انعقاد ،دارای چندین ریخت و معموالً در گونههای

رومبیك و مونوكلین به رنگ زرد لیمویی ،نقطۀ ذوب  119درجۀ سلسیوس ،در طبیعت به صورت سولفید و سولفات
در كانی های همراه با آهن [پیریت] ،آهن و مس [كالکوپیریت] ،سرب [گالنیت] و كلسیم [گیپس] است (نکـ :
بیرونی ،ص519؛ فرهنگ توصیفی شیمی ،ذیل ماده؛ زاوش ،ص.)383
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جیوه ،در زمرۀ آندسته از عقاقیر یا مواد خاکیاند که هر دو در برابر آتش یا حرارت
رفتاری ناپایدار و خاصیتی فرّار دارند؛ با این تفاوت که یکی (گوگرد و همتایش
زرنیخ /28در اصطالح برخی« ،نفس») محترق میشود و دیگری (جیوه و همانندش
نُشادُر )29نمیسوزد .به یکایک عقاقیر این دستۀ چهارگانه« ،روح» گفته میشود که
رنگ را بر جسد (فلز) حمل میکنند و در فرایند «حلّ و عقد» 30محوریت دارند.
ق نوعیِ فلز بر جنس واحد (نوع و
 .2بر بنیاد منطقی ابتنای همۀ مفاهیم و مصادی ِ
جنس منطقی) ،با بهکارگیری اکسیر 31یا حجرالحکمای نشأتگرفتۀ از مواد معدنی
یا نباتی یا حیوانی ،بر مادۀ اولی یا نخستینِ (منفعل و عاری از هر کیفیت) موسوم

به «سیاه» ،بهمثابۀ خمیر و مخمر .به لحاظ نظری و باطنی ،رسیدن به «اعتدال» در
کیفیت و کمیت اجزای مشترک در «جنس» منطقی (مقومات صورت فلزی شیء/
فلز بودن آن) و مایۀ مادی (مبتنی بر عناصر اربعه و چهار طبیعت گرمی ،سردی،
خشکی و تری) ،کلید دستیابی به اکسیر و البته هدف از کاربردش تلقی میشده

است .پس اگر بتوان فقدان خلوص و تناسب کیفی و توازن کمّی را بهواسطۀ اکسیر
 .28زرنی ،زرنیك ،العلم ،زرنیق ،حجر آفتاب ،كبریت األرض؛ رومی :الذارخوس ،ارسانیقوس ،ارسانیقون،

سندراخوس؛ سریانی :نورثا ،زرنیخا؛ هندی :منجل (سرخ) ،هرتال (زرد) /ارسنیك ،ارسنیك تری سولفید؛ دارای
چندین ریخت و رنگ زرد طالیی و سرخ (سولفور ارسنیک )As4S4 ،و سبز (به گزارش رازی ،احتماالً به موجب
خلط با ناخالصی های آهن در كانی) ،با نقطۀ ذوب  300تا  325درجۀ سلسیوس است (نکـ  :بیرونی ،ص-310

311؛ فرهنگ فشردۀ شیمی و مهندسی شیمی ،ذیل ماده ارسنیك تری سولفید؛ زاوش ،ص.)346-345

 .29نوشاذر و نوشآذر و نوشدارو ،به رومی :ارمنیقون و امونیقون ،عقاب ،با فرمول شیمیایی .NH4Cl
 .30انحالل و انعقاد دو راهکار مهم سنت كيميايی برای تغییر رنگ ،از طريق لطیف كردن اجساد به كمك چهار
روح (جيوه و نشادُر و زرنیخ و گوگرد) است.

« .31اکسیر» جوهر گدازنده و آمیزنده و کاملکنندهای که ماهیت جسم را تغییر میدهد و بهویژه فلزات کمبها را به
نقره و طال مبدل میکند ،نوشدارو ،دانش و یا عاملی روحانی و سختیاب برای تغییر ارتقایی و تبدیل تکاملی
ماهیت جسم و جان است .شایعترین مترادف اکسیر و چهبسا واژۀ پیشگام یا متقدم بر مفهوم آن« ،حجر الفالسفه»
یا سنگ فیلسوفان و بهطور خالصه« ،حجر» است که در ترکیبهای استعاری «الحجر المُکَرَّم» (ابنعربی ،ص218؛

ابنخلدون ،ج ،2ص720؛ رُزنتال ،ج ،3ص« ،)268الحجر الکریم» (ابنخلدون ،ج ،2ص703؛ رُزنتال ،ج،3
ص« ،)240الحجر العظیم»« ،الحجر األعظم» (جابربن حیان ،1354 ،ص« ،)51الحجر الذی لیس بحجر»« ،الشیء
األعظم» (جابربن حیان ،1354 ،ص« ،)145الکبریت االحمر» (همو ،ص 31و 41؛ بیرونی ،ص185ـ )187یا
«البیضه» (ابنخلدون ،ج ،2ص )704بهکار می رود .جَلدَکی (کیمیادان بزرگ مسلمان در سدۀ هشتم هجری؛ غایة
السرور ،دستنوشت  4183برلین ،برگ  100پ) حتی از اکسیر کامل ،با عنوان «انسان الفالسفه و مولود الحکمه»

یاد میکند (نقل از دایرةالمعارف اسالم ( )EI2و دایرةالمعارف پزشکی اسالم و ایران).
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جبران کرد و به تعادل رسید ،استحاله میسّر میگردد (هَلُ 32،ص866؛ جابربنحیان،
 ،1354ص539؛ همو ،1928 ،ص .)110در این فرآیند پیچیده ،اکسیرِ بهدست
آمده از تقطیر ساده یا جزء به جزءِ فلزات کمبها ،بر مادۀ لخت (ساکن در حالت
طرْح یا اِلقاء ،)33همچون خمیرمایه (خمیره)34
طبیعی) یا گداخته ریخته میشود ( َ
در خمیر یا سمّ در بدن ،در آن نفوذ میکند و فلز را به مادۀ اصلی یا هیوالنی (السواد/
سیاه) فرو میکاهد؛ و در همان لحظه که چهبسا تحت تأثیر کواکب مطابق قواعد
تنجیم هم باشد ،تغییر (قلب ،تقلیب ،نقل )35یا استحالۀ فلزات حاصل میشود و
گونهای طال بهدست میآید که بسیار پربهاتر از گونۀ طبیعی (اشرف من المعدنی)
است .یک درهم از اکسیر کامل ،میتواند موجب استحالۀ  100تا  40000درهم از

فلزات کمبها به طال شود (دایرةالمعارف اسالم ،)EI2( ،همانجا).
 .3متکی بر نظریۀ میزان (رابطۀ تعادلی مواد) با دستهبندی فلزات بر اساس
نسبتهای کمّی خاصیتهای طبیعی یا همان کیفیتها و طبایع «گرمی ،سردی،
خشکی و تری» (تعیین مقادیر هر جزء) در ترکیب و اختالط.
پیگیری این مسیر اندیشه و عمل در حیطۀ تبدیل فناورانه و تبدل حِکمی کیمیا از
پیشاسقراط و ارسطو تا رازی ،دشوار و خارج از این مقال مینماید .تنها سزاوار است
جز المپیدُروس و زُسیمُس که پیشتر ذکری از آنان رفت ،بر دو نام و نشان تأکید کنیم:
( )1بلینوس یا بلیناس و یا آپولونیوس تیانایی ،حکیم یونانی سدۀ نخست میالدی،
پدیدآورندۀ آثاری در کیمیا و علوم خفیه

36

(سزگین ،ص )124-107و مؤثر بر

دانشوران مسلمان (به قول جابر در االحجار :أصحاب بلیناس اإلسالمیون) ،بهویژه در
نظریههای استحاله یا تبدل کامل (اکسیر ،که مجموعۀ جابری به پیروی از او آن را در
هفت گونه معرفی کرده است :سزگین ،ص116؛ جیوه-گوگرد؛ و تا حدّی میزان)؛ ()2
جابر بن حیان ،که نزد کیمیادانان مسلمان ،نخستین پیشینۀ نظریۀ فلزی در «اجساد سبعه»
و دیگر آثارش (از جمله کتاب إخراج  ...در جابر ،1354،ص )64یافت میشود و
32. Robert Halleux
33. επιβολη
34. ζυ΄μη
35. μεταβολη
 .36از جمله« ،كتاب العلل» یا الجامع لالشیاء ،كه بلينوس در آن میخواهد برای هر پدیده حکمتی بیابد و از این
روست كه عنوان العلل به آن دادهاند.
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اولین کاربرد واژه در صورت و معنای «اکسیر» نیز در آثار منسوب یا منتسب به او دیده
شده است .پیروان جابر برای استحالههای خاص و به تناسب هر فرایند ،اکسیرهای
گوناگونی 37را در نظر گرفته ،در رویکردی متمایز (سزگین ،ص37؛ هلمیارد ،ص،)77
آنها را عالوه بر مواد معدنی ،از مواد برگرفته از گیاهان و جانوران بهدست میآوردند و
گمان میکردند استفاده از مواد آلی (بهویژه ،مواد جانوری) به عالیترین و لطیفترین
اکسیرها انجامیده (ابنخلدون ،ج ،1ص ،)699مادهای تحت عنوان اکسیر (شیء)
اعظم به دست میدهد که قابلیت تبدُّل و استحالۀ همه چیز را دارد (جابر بن حیان،
 ،1354ص .)174همچنین در بخشی از کتاب الملک منتسب به مکتب جابری،
آشکارا اکسیر اعظم را بر شخصیت امام شیعی منطبق دانستهاند (مقالۀ  38کتاب

الخمسین ،ص .)498-497دلبستگی جابریان به هدف غایی کیمیا و مباحث روحانی،
بهعنوان جزئی از حکمت نبوی (کربن ،1384 ،ص ،)468-466بوده که وجه مادی
کیمیای ایشان با همۀ دستاوردها و ویژگیها تحتالشّعاع وجه معنوی آن و تعلّق
خاطرشان به اکسیر یا شیء اعظم تلقی شده (تاریخ فلسفۀ اسالمی ،ج ،1ص ،)354که
البته نیازمند بازاندیشی و بررسی است .بنا بر این ،حتی «اکسیر» در معنای متعارف ،نزد
جابر و جابریان ،واسطه یا عاملی هم هست که با تأثیرگذاری بر ساختار کمّی اشیا ،مسیر
روح را تسهیل کند و غایت آن را محقق سازد (کراوس 38،ص.)233

 .37اکسیر را در انواع و گونههای متفاوت وصف کردهاند :برخی را بسته به فرآوردۀ اکسیر و رنگ محصول ،اکسیر
سپید (ابیض ،مبدلکننده فلز به سیم :جابربنحیان ،1928 ،ص75؛ همو ،1354 ،ص )112یا اکسیر سرخ (احمر،

استحالهگر به زر :همو ،1928 ،همانجا؛ برای هر دو نوع اکسیر احمر و ابیض نکـ  :رازی ،1346 ،ص-134
)135؛ دسته ای را با توجه به روش تهیه یا شکل واکنش بهصورت گداخته و ذوبشونده (اکسیر ذائب :همان،

ص132؛ بطیءالذوب یا سریعالذوب)؛ بعضی را بر اساس طبع (اکسیر بارد یا حارّ)؛ و دستههایی دیگر را اکسیر
فاعل ،اکسیر جزئیه (همگی دستهبندیهای اخير ،برگرفته از مدخل «اكسير» نوشتۀ مهينفر در دایرةالمعارف پزشکی

اسالم و ایران ،به نقل از سه رسالۀ مجمع الرسائل ،في شجرة الطورية ،في جواب ما سأله الشيخ محمد البحرانی نوشتۀ
محمدكريم بن ابراهيم کرمانی) و از همه برتر ،اکسیر اعظم (برای استحالۀ همهچیز :همانجا؛ در برابر «اکسیر اصغر»
برای تبدیل فلزات :جوا ،ص .)31در دسته بندی دیگر ،اکسیر به دو دستۀ ظاهری (برّانی ،شامل اکسیرهای زر و سیم
و سرب و آهن و  :...جابربنحیان ،1988 ،ص ،174پانوشت  ،614افزودۀ ابنامیل) و باطنی (جوّانی ،شامل
اکسیرهای برتر آلی و  )...تقسیم میشود (دایرةالمعارف اسالم (.))EI2

38. Paul Kraus
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رازی و سنت کیمیایی
کاروان صناعت ،گرانبار از انگاره ها و مفاهیم و تدابیر و اسرار ،گویی در مکتب و
کارگاه رازی بار میافکند و سنّت مفهومی و تراث نظری و عملی آن به حکیم ری سپرده
میشود .سرچشمههای کیمیای رازی ،فراتر از نامهای پیشین ،از آثار او هویدا یا دستکم
قابل پیجویی و گمانهزنی به صورت ذیل است:
( )1مکاتب غربی (اسکندرانی ،مصری و یونانی) الاقل به گواهی  24دانشور آن
حوزه که فقط در کتاب الشواهد به ایشان استناد میکند (رازی ،برگ  91و 92؛
استیپلتُن 39و دیگران ،ص )342-340 ،335؛
( )2مکاتیب و انگارههای پارسی به استناد ارجاع و التفات به اسطانس ،بسامد
واژگان فارسی و تأثیر فلزکاران مغانی و مدارس بلخ و مرو و سمرقند (روسکا،
 ،1928ص1323؛ رازی 1346 ،ص 123 ،122 ،121؛ اذکایی،1382 ،
ص)154 ،147؛
( )3آموزههایی از هند و چین ،به داللت آشنایی محمد بن زکریا با دانشوران هندی
از قبیل صنجهل (ابن ابی اصیبعه ،ص ،)437سوسروتا 40و کاراکه 41در طب و
احتماالً شناخت عناصری مفهومی و کارکردی از مواریث کیمیایی هند (استیپلتن و
دیگران ،ص ،)344همچنین پیوند تأملبرانگیز مکتب رازی با فرارود (بخارا و
 )...و مناطق غربی چین ،بهویژه با توجه به فضل تقدم چینیان در کشف و کاربرد

«نمک آمونیاک» و شواهد قابل توجه از تأثیر کیمیای چین حتی در یونان (استیپلتن
و دیگران ،1927 ،ص)343؛
( )4میراث کیمیایی در سرزمینهای اسالمی (سالم حرّانی و مَریانُس و خالد بن یزید
و جابر و ذوالنون اَخمیمی و .)...
از اینکه پورِ زکریا کیمیا را چگونه و نزد چه استاد یا استادانی آموخته اطالعی در
دست نیست .بعضی از منابع ،این آموزش را پس از طیّ مقدمات ادبی و تعلیم موسیقی
و ریاضیات و طبیعیات و فلسفه دانسته (برای برخی از این آموزهها نکـ  :ابن جلجل،

39. Henry Stapleton
40. Susruta
41. Caraka
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 ،1955ص77؛ ابن ابی اصیبعه ،ص420؛ ابوالفداء ،ج ،5ص105؛ و برای آشنایی با
برخی استادان رازی در علوم عقلی و ...نکـ  :ابن ندیم ،ص 307با ذکر ابنبلخی؛
بیرونی ،1377 ،ص 5با یادکرد از ایرانشهری؛ ابن ابی اصیبعه ،ص 414و صفدی،
ج ،3ص 76و نیز محقق ،ص 13-12که شاگردی رازی نزد علی بن ربّن طبری را طرح
و تردیدهای موجود در بارۀ این موضوع را بررسی کرده است) ،اشتغال او به کیمیا را
مربوط به بدایت امر (ابن ابی اصیبعه ،ص )419و پیش از سی تا چهل سالگی رازی و
روی آوردنش به طب (بیرونی ،1936 ،ص )4یا همزمان با آن تلقی کردهاند .به نظر
میرسد او این مهارت و دانش را نزد پد ِر صیرفیاش یا خود بر اساس متون و منابع

دستیابش آموخته است (نجمآبادی ،1371 ،ص )179-178 ،9اما نسبت نظری رازی
با آموخته هایش از سنّت صناعت ،همچنین موضع عملی او در برابر کیمیا نیازمند بررسی
مستند است.
با استناد به دیباچۀ مشترک االسرار و سرّ االسرار ،محمد بن زکریا هر دو کتاب را
در روزگار سالخوردگی -پس از اشتغال به طب و ناموری در آن ،احتماالً در دهۀ پایانی
عمر ،بعد از سال  300هجری -و در حالی که نگران از دست رفتن یکی از مایههای
امَل خویش -بیآنکه آرزویش را بازگو کند -نیز بوده ،برای گذاردن نقطۀ اتمام بر
کتابهای دوازدهگانۀ (الکتب اإلثنیعشر الصناعیة) خود در کیمیا و تکمیل چند اثر
دیگرش در دفاع عقالنی از این مهارت (از قبیلِ أنّ الصّناعة أقرب لوجودٍ إلی امتناع،
اإلثبات ،فِی الر ّد علی الکندی فی ردّه علی الکیمیاء و فِی الرّد علی محمد بن اللیث
الرسائلی فی ردّه علی الکیمیائین) نگاشته است تا راهنما یا دستینهای از مواد ،ابزارها
و دستورالعملهای روشی ارائه نماید و اسرار کیمیا را گرد آورَد و هویدا کند (رازی،
 ،1349ص22-21؛ محقق ،ص .)120به این منظور ،رازی سنّت رازناکی و در پرده
سخن گفتن و البته تبدیدِ -یکجا نیاوردن سخن و پراکندن آن در اوراق و نوشتههای
گوناگون -کیمیاییان را ترک میکند و با زبان واضح و آشکارتری به بیان مقاصدش می
پردازد و مکنونات حکمای سلف را ،با جستجوهایی دوردست و درازدامن در آثار آنان
و تالش برای درک و راستیآزمایی و تصحیح آنها ،آشکار میسازد و بر آفتاب میافکند.
از بررسی داللتها و بلکه تصریح درونمتنی ،نتیجه میشود سرّ االسرار بعد از االسرار
نوشته شده تا پس از تأمل نظری «بر رسائل ملوک صناعت و تجربۀ عملی اقوال و
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تألیفات ایشان که چهبسا ثمرهای از درستی و سودمندی نداشته است» ،42خواننده یا
طالب کیمیا را از سرگردانی و پریشانی و گمراهی ناشی از موارد ذیل برهاند )1( :آزمودن
دستورهای متفاوت و مبادرت به تجربههایی که صحت و نفع آنها معلوم نیست؛ ()2
نیرنگها یا ترفندهایی که حکیمان بهسببهای گوناگون (فریب مردمان یا رازپوشی در
برابر عوام) در آثارشان به کار گرفته ،یا با سخنان عامیانه راه به تباهی گشوده و یا با
آمیختن حق با باطل ،موجب شدهاند.
پس این گمان که حکیم ری عمالً بعد از لقای دل انگیز طب عطای مفلسانۀ کیمیا
را فرو گذارده و اشتغالش به صناعت و اهتمام و باورش به وجود یا بهرهمندی آن از

حقیقت ،مربوط به دوران پیشاطبی زندگی ا و یا صباوت و ناپختگی معرفتی وی باشد،
به پشتوانۀ همین سند مردود یا دستکم بهشدت خدشهپذیر است .مجموعۀ آثار کیمیایی

رازی ،نشانگر باورمندی نظری مؤلف به موضوع کیمیا و مبادرت عملی وی به
کارکردهای آن نیز هست .اما فارغ از محتوا و تأمالت دقیق و بررسیهای علمی ،این
دیباچه ،شامل دو موضعگیری انتقادی در بارۀ زبان متن و سنّت سلف هم هست .محمد
بن زکریا ،ضمن تعریض به روش پیشینیان و همگنان میخواهد مسیری جز این در پیش
بگیرد :زبان را از ابهام بزداید؛ و خواننده را گواه و شریک در مشاهدۀ آندسته از
تجربههایی (آزمایشگاهی) بگرداند که خود او درستی آنها را با پیراستن و اصالح امور
مکتوم از بخشهایی از سخن حکیمان که ویژۀ خاصان -و نه عوام -بوده ،احراز کرده
است .بر این اساس ،رازی آثار حکمای پیشین (مستند به ارجاعات درونمتنی در آثار
کیمیایی او 36 ،حکیم؛ یعنی بیش از نیمی از  71منبع دانش کیمیا 46 :دانشور علوم
اوائل و  25کیمیادان مسلمان یا عربزبان ،به روایت سزگین تا روزگار محمد زکریا)
را مطالعه و بررسی کرده ،از بخشهای کمفایده ،شبههانگیز و متناسبِ با عوام فراتر
رفته ،در میان بخشهای متناسب با خواص نیز به الیههای پنهان و کتمانشده پرداخته
و آنها را مهذَّب گردانده و حتی به درجههای رنگ و تفاوت و اختالف وزن نیز توجه
کرده است تا خواننده بتواند آنها را با یکدیگر بسنجد و اندازه بگیرد .اینک ،در تناسب
محتوایی کیمیای محمد بن زکریای رازی با سنّت مفهومی آن تأمل میکنیم:

 .42من بعد صناعة الرّسائل الملوکـیّة و التّجارب الّتی لم تصح بقولهم و ال أحداً عمل بتألیفهم نفعاً.
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الف .معدود کتابهای خواندهشدۀ رازی در کیمیا که قرن ها در شرق و غرب
نسخه برداری ،ترجمه یا اقتباس گشته و الهام بخشیده و تأثیر گذارده است؛ یعنی عمدت ًا
االسرار (نکـ  :هَلُ ،ص 893-892 ،890 ،887و 897؛ تیلور،

43

سراسر مقاله) و

گشادهدستانه ،دو مدخلِ التعلیمی (بهگواهی ترجمۀ متأخر استیپلتُن و  ...به انگلیسی،
 1905و  )1927و البرهانی (با استناد به باب نهم مفاتیح العلوم خوارزمیِ کاتب
(متوفای 387؛ ص ،)284-274فصل دهم مقالۀ سوم کتاب رتبة الحکیم مسلمۀ
مجریطی ،نقل ابنسَمجون از آن در االدویة المفردۀ خود و دو نسخۀ موزۀ بریتانیا) و
نهایتاً شاید سرّ األسرار ،بر رویکرد عملی ،آزمایشگاهی و دور از نظریهپردازی و رازوری

و روحانیتگرایی محمد بن زکریا گواهی میدهد .تعریف و طبقهبندی مواد و آالت،
تبویب مفاهیم و سرفصلها و تدوین دستورالعملها در این دو کتاب چنان است که
سراسر مباحث اکسیر و تبدّل را میتوان فرو نهاد و سرگرم واکنشهای مقدماتی و
تبدیلهای ظاهری و رنگنشانی صناعی شد.
بر این اساس ،چنین مینماید که رازی با رویکرد فناورانۀ کیمیا و تلقی غالب هلنی-
رومی (فلزکاری و رنگنشانی و صناعت) همداستانی بیشتری دارد؛ خاصه اینکه نسبت
به سایر اهل صنعت بهویژه پیروان سنت زُسیمُس و بلیناس ،از بهکار بردن نامهای نمادین،
رموز و استعارات افالکی (شمس :طال ،قمر :نقره ،زهره :مس ،عطارد :جیوه) و جانوری
(عقرب :گوگرد ،عقاب :نُشادُر) و توصیفی (فرار :جیوه ،اشقر :مس) و  ...پرهیز میکند.
سه شیوۀ تبدیل یا فرایند رنگنشانی و همبستهسازی طال و نقره و یا استحصال آنها،
عمدتاً در األسرار دیده می شود و شواهد متعددش در شرح دانشورانۀ شیبانی (رازی،
 ،)1349مجال و ضرورتی برای ذکر یکایک آنها باقی نمیگذارد .اما سرّ االسرار که در
معرفی رازی و نگاه قاری نیز ،مکمل اسرار ،همتای آن در رازگشایی ،متکفل تبیین نام
و خاصیت حقیقی و مصداقی مواد (بِحقایقِها و بِصدقِها) ،متضمن شناخت آشکار
(فارغ از نام و نشانهای متشابه و غلطانداز) و مشروحِ (به جزئیات توصیفی رنگ و
طبیعت یا ویژگیهای تجویزیِ خوبی و بدی) موادی از هر سه دستۀ خاکی (ترابی) و
رُستنی (نباتی) و جانوری (حیوانی) ،دستینهای فارغ از مباحث نظری و مفهومی ،شامل
راهکارها یا تدابیر سهلالوصول و سریعالحصول و کمهزینهای است که در سفر و حضَ ر
میتوان از آنها بهره جست ،بیشتر به دو شیوۀ دیگر تبدیل ،بدون بهرهگیری از زر و سیم
43. Gail Taylor

سر اسرار کیمیای رازی …321/

میپردازد .انصراف محمد بن زکریا از نظریهپردازیهای انتزاعی معمول و توجه
واقعگرایانه و مصلحتبینانهاش به مخاطب با مالحظۀ هزینۀ اندک و زودیابی نتایج
مقبول ،و نه مطلوب ،سزاوار تأمل است .شاید بتوان سرّ االسرار را در کیمیای رازی،
مشابه من ال یحضُره الطبیب در طب او انگاشت و در همان سنّت ظاهر ًا مألوف مردمان
یا شاید ،مکتب -ری نزد معاصرانش تعبیر کرد که در خودبسندگی ،کافی کلینی(ح )329-258را در حدیث همتا دارد و در رعایت حال کمبضاعتان ،من ال یحضره
الفقیه صدوق (ح305ـ )381را در فقه.
ب .با این حال ،در همان دیباچۀ سرّ االسرار ،ویژگ ِی اثر در ابتنای بر نظر (مسبوق

بودن تجارب بر نظریه) نیز مطرح میشود :کار بر فلزات (اجساد) در کوره (در برابر
حرارت باال) از روشهایی که هم آسان باشد ،هم -به بیان امروز -برگشت واکنش و
بازیابی واکنشدهندهها میسّر گردد .سپس در نخستین عبارت ،از نوعی کار یا فلزکاری
سخن میگوید که مستلزم تغییر رنگ است؛ آنگونه که این تغییر نهتنها در سطح ظاهری
و خارجی فلز ،بلکه در داخل و همۀ صورتهای شکسته و سائیده و گداختۀ آن ،به
حالتی پایدار و بیتغییر پس از گذشت زمان بسیار ،مشاهده شود و در عین حال ،واکنش
برگشت نیز مقدور باشد .محمدبن زکریا پس از بیان دستورالعملهایی در چند باب با
ویژگیهای مشترک (کمهزینه ،نسبتاً پرفایده و زودبازده) ،بر عدم استحکام مطلوب این
تدابیر یا راهکارها تأکید میکند و آنها را شیوههایی اولیه میداند که حق مطلب را در
رسیدن به مطلوب؛ یعنی اکسیر پایدار و ماندگار ،ادا نمیکند .در واقع ،این روشها نوعی
رنگدهی (صَبْغ یا اِ صباغ) است که در تنگنای مواد اولیه ،ابزار مناسب ،زمان کافی
پیش گرفته میشود و سرعت دستیابی به مطلوبِ ممکن و قابل حصول ،در آنها محوریت
دارد .در نهایت ،سخن رازی در باب  29س ّر االسرار جلب توجه میکند که امکان
ش رفت و بازگشت به مواد اولیه (آن هم به
واکنش معکوس یا نقضِ محصول واکن ِ
شکل ناقص و با کمیتی فروتر؛ یعنی با بازده بین  30تا  50درصد) را بهسبب کامل
نبودن واکنش میداند و در شکل مطلوب ،واکنش کامل را برگشتناپذیر توصیف
میکند .فراتر از اهمیت تاریخی و تکنیکی این عبارات و راهکارها ،با التفات به نظریۀ
ارسطو در تبدل ناقصِ آمیزههای همگن (ممزوج) ،طنین نظری سرّ االسرار و تدابیر
عملی آن بیشتر شایان نیوشیدن است؛ بهویژه اگر جز رنگکاری فناورانه و بدلی (که
مصادیق و شواهد متعدد در سرّ االسرار دارد) ،تبدل امتزاجی و تحول صورت نوعی را
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در نظر آریم .به این ترتیب ،مبادرت رازی به چنین فرایند برگشتپذیر و تصریح و تأکید
نظری او بر علت آن ،نشانگر تداوم سنّت ارسطویی یا آموزۀ او نزد دانشوری است که از
دیدگاه مکاتب یونانی ،پیرو یا هوادار افالطون و سقراط و پیشاسقراطیان خوانده شده
است و از متون ترجمه شدۀ کیمیایی و منابع ارسطویی نیز در آن دوران ،کمتر آ گاهیِ
اطمینانبخشی وجود دارد .همچنین از جنبۀ فنی و تاریخ کیمیا یا شیمی ،کامل بودن یا
نقصان واکنش با محک برگشتپذیری آن ،به لحاظ نظری و عملی ،قابل توجه است.
در برزخ تبدیل و تبدل ،ذکر این نکته سزاوار است که محمد بن زکریا تغییر رنگ
را بهتنهایی معادل تغییر ماده نمیدانسته و ویژگی فیزیکی دیگر ماده؛ یعنی «وزن» را نیز
مبنای داوری دربارۀ این اتفاق یا اختالف مادی میشمرده ،رنگ را با دو کیفیت سردی

و گرمی ،و وزن را با خشکی و تری اجزای ماده تبیین میکرده است (نکـ  :کتاب
االکسیر ،برگ 82پ؛ ب1394ش ،ص ...« : 34لیس بینهما من الخالف إلّا اللَّون
والوزن ،فامّا اللَّون فلغلبة البرد علیه وأمّا الوزن فالمتناع األجزاء للرّطوبة») .با این حال،
به نظر میرسد تغییر رنگِ نسبتاً پایدار و ماندگاری که در تمام اجزای ماده و در
صورتهای مختلف خُردشده و سائیدهاش و حالتهای فیزیکی جامد و مایع (مذاب)
آن روی دهد ،معادل با تغییر ماده نیز دانسته میشده است.
ج .عالوه بر پنج نوع فلزکاری و صناعت فناورانۀ کیمیایی در األسرار و سرّ األسرار،
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

رسید ن به آن غفلت نکرده است .اما این التفات ،با استناد به دو اثر پیشگفته و المدخل
التعلیمی ،کمتر به چشم میآید .تمرکز پژوهشگران پیشین بر آن آثار ،گویی بر زمینههای
نظری کیمیای رازی و شواهد مؤیدِ همراهی آن با سنت مفهومی پرده افکنده باشد:
 .1برخی از تبدیلهای ظاهری و باطنی در آثار پورِ زکریا ،مبتنی بر «نظریۀ فلزی»
است؛ بهرغم آنکه او را در برابر نظریۀ شکلگیری فلزات از دو عنصر «گوگرد» و «جیوه»
(بهمثابۀ نمادهای شعلهوری آتش و رطوبت آب و سیالن هوا) منفعل و ساکت و پذیرا
وصف کرده ،در این باره ،نظریهپردازی ابتکاری در آثار موجودش ندیده و در عین حال،
افزودن عنصر سوم «نمک» (به نمایندگی از عنصر خاک و برای تعادل بخشیدن به
ترکیب فلزی در این نظریه) را به وی نسبت داده و همین ابداع را از قضا مؤثر در کیمیای

مغربزمین دانستهاند (بیآنکه توجه یا توجیه کنند که ادعای اخیر ،ادعای نخست را
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نقض یا دستکم مخدوش میکند :نکـ  :هُلمیارد ،1957 ،ص 84به نقل از پاراسلسوس؛
هیم 44،ص189؛ اِ ِبرلی 45،ص . )29در اینجا هم باز اکتفا به چند اثر معدود ،دست
تحقیق را از شاهد و دلیل تهی یا فقیر ساخته ،گواه نظر و عمل را پنهان کرده است .به
دالیل متعدد درمی یابیم که رازی ،هم در اندیشه و هم در کاربرد ،به این نظریه پرداخته
اما نظر می رسد از گوگرد و جیوه ،عناصر یا جواهر نمادین را اراده نکرده ،همین دو
مادۀ معمول را برای رنگنشانی یا استحاله مطرح میکرده و بهکار میبرده است
(نیومن،

46

ص .) 333-331او برای تغییر رنگ و حمل آن بر جسد ،به چهار عقار

ترابیِ موسوم به روح متوسل شده ،گوگرد و جیوه را بر صدر نشانده ،اجساد را با آن دو

تعالی میبخشد و مهیای تغییر رنگ (صبغ) یا ماهیت (استحاله) میکند.

محمد بن زکریا در علل المعادن ،گوگرد را عقار گر ِم لطیفی تعریف میکند که در
آن جان (نفس ) و تیزی (حدّت) و سوزاندن (احتراق) به ودیعت است .چنانکه میبینیم
رازی گوگرد را «نفس» نمینامد اما آن را دارای جان و برخوردار از نفس میشمرد؛
تعبیری نهچندان متفاوت از سنّت .آنگاه پیوند طبابت و کیمیای رازی رخ مینماید و او
نشان این ویژگیهای گوگرد را در عملکرد آن در درمان بیماریهای پوستی بَهَق (بهَک)
و بَرَص (پیسی) و جَرَب (گال) و قوباء (بریون) میبیند و به سبب گرمی و نرمی و خشکی
و خشککنندگی گوگرد ،تعبیر میکند (برگ 77ر؛ ب ،1394ص .)22در همان کتاب،
کارکرد گوگرد را در برابر سایر فلزات ذکر میکند« :احتراق فلرات» ،بهجز زر که آن را
خُرد میکند و یا در مخلوط سیم و زر ،با سوزاندن سیم ،موجب تخلیص و جداسازی زر
میشود؛ سیم را به رنگ طاووسیِ مایل به سیاه؛ مس را رنگپریدۀ مایل به سیاه؛ آهن را
سرخ؛ و سیماب را در ترکیب شنگرف 47،سرخ و منجمد میسوزاند (برگ 77پ؛
ب ،1394ص .)23دو برگِ بهجا مانده از کتاب التدابیر ،سراسر به گوگرد اختصاص
دارد .نخست قوام و صالح و فساد عمل کیمیا را منوط به آن میداند و سوزاندن (احراق)
و سیاه کردن (تسوید) و شکستن (کسر) و پیوندهای گوناگون با جیوه و فلزِ منظورِ
فرایند «عقد» ،و دفع پراکندگی و خلل از اکسیر و تمهید تخمیر را از کارکردهای آن
44. Gerard Heym
45. John Eberly
46. William R Newman
 .47شنگرف تركیب دو روح سیماب و گوگرد ،بلکه دو ركن شکلدهندۀ فلز است كه با روح دیگر (نُشادر) و آهن،
در محیط اسیدی ضعیف ،رنگدهندگی روحانی و استكمال جَسَدانی آهن به سیم و سپس زر را تمهید میكند و كار
كیمیا را به بلوغ و غایت میرساند.
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میشمرد و ضرورت تطهیر گوگرد (از طریق پاک کردن و پختن ،تصعید یا  )...را متذکر
می شود و غفلت از آن را موجب تباهی کل کار قلمداد میکند .آنگاه به سبب احتراق
گوگرد میپر دازد و طبیعت آن را گرم و خشک دانسته همین را موجب احتراق و فراریت
این ماده معرفی میکند و سرانجام ،دیدگاه کیمیاگران در بارۀ کارآمدی گوگرد را به سه
وجه منحصر میسازد )1( :پاک کردن و پختن (غسل و طبخ)؛ ( )2سپید کردن و انتقال
به حالت مایع و سوزاندن عمدۀ بخش روغنی ماده با تصعید؛ و ( )3هر دو وجه پیشین
(برگ 90ر91-ر؛ ب ،1394ص .)51-49در کتاب الشبّ و االمالح که منتسب به
مکتب رازی اما حاوی اصطالحات و استعارات نمادین و افالکی است ،گوگرد با نام

عقرب خوانده و طبیعت و تدبیرش ،مشابه زرنیخ شناخته و مراد از آن سوزاندن ،رفع
حالت روغنی و سفید کردن دانسته شده است (روسکا ،1935b ،ص.))265( 41
جیوه نیز بهعنوان رکن دیگر این نظریه ،در سراسر آثار کیمیایی رازی جلوهای پُر
بسامد دارد .او در المدخل التعلیمی ،البته به ذکر آن در میان دستههای مواد بسنده می
کند (ص  61و  )68اما در األسرار ،از تعریف ( ،1343ص3؛  ،1349ص )24در
میگذرد و در تدبیر ارواح ،خاصیت آن را جذب رطوبت یا تری میداند و عقد و
تصعیدش را شرح میدهد و سپس در بسیاری از مواضع ،کارکرد جیوه را در شمعی
کردن ،ملغمه ساختن ،ترکیب با سایر عقاقیر و بهویژه حل کردن (با نُشادر :سوبلیمه
 ،HgCl2با نمکهای اکسیژندار :ملکروج  ،HgOبا گوگرد :شنگرف) و تصعید و
عقد نشان میدهد ( ،1343ص79 ،75-56 ،42 ،38 ،20-13؛  ،1349ص-48
231 ،207 ،189 ،159-134 ،112 ،95 ،60؛ همچنین ص )317-293و در س ّر
االسرار نیز بارها از جیوه یاری میگیرد .با این همه ،اگر به شواهد پیشگفته در آثار
آشنای محمد بن زکریا بسنده شود ،جیوه همچنان بهرهای اندک از نظریه و تبیین نظری
خواهد داشت .رازی در علل المعادن ،زیبق را سرد و تر (در برابر نظر جابر بن حیان در
الریاض الکبیر و برخی دیگر از کیمیادانان که طبع آن را گرم و تر میدانستند نکـ :
دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،19ذیل «جیوه») و مائیِ غلیظ و گردآورندۀ فلزات و
فلجکننده و استحالهشونده به گرم و خشک با تصعید معرّفی میکند ،که در آن حالت
(جیوۀ تصعید شده) ،از بینبرندۀ جَرَب و مرهم زخمهای پوستی میگردد (برای
ویژگیهای دیگر جیوه در پزشکی راز ی و درمان مسمومیت و رفع پلشتی با آن نکـ :
 ،1387ج ،20ص598؛  ،1987ص389؛ الگود ،ص .)296کارکرد کیمیایی سیماب
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در این اثر ،سفید کردن درون و برون زر و سایر فلزهاست که با ساییدۀ آنها -بهجز آهن،
که اختالطش با جیوه بسیار دشوار و بلکه ناممکن است و به همین سبب ،از ظرفهای
آهنی برای نگهداری آن استفاده میشود -معجونی موسوم به ملغمه( 48آلیاژ یا همبستۀ
ناشی از ترکیب فلزات در جیوه) میسازد و زر و سیم و  ...را از کانههای آن در میآورد
و به خود میگیرد و از آنها میپَرَد (متصاعد میشود) و فلز را به جای میگذارد (برگ
77ر ،سطر  14-12و برگ 77پ ،سطر 5-2؛ ب ،1394ص 22و 23؛ زر تنها فلزی
است که در جیوه فرو میرود و باقی فلزهای غیر آهنی ،بر آن شناور میمانند؛ نیز نکـ :
ارسطو ،1912 ،ص123؛ بیرونی ،1370 ،ص325؛ همو ،1374 ،ص .)381او در

کتاب االثبات (نسخۀ کتابخانۀ اسکوریال ،برگ 84ر) ،به پایداری جیوه در برابر آتش
و انجماد آن بر اثر بخارات سربی و قلعی اشاره میکند .در الشواهد ،اثری که رازی ط ّی
آن همانندیِ دیدگاه های خود و اسالف این صناعت را با استناد به سخن آنان و شاهد
آوردن از ایشان اثبات میکند ،زیبق از قول هرمس« ،نفْس» خوانده شده و به نقل از
هرقل ،رنگگرفتن فلز منحصراً مشروط به همین «نفس» شده (برگ 90پ) و بیاض
(سفیدی /سفید کردن) به زیبق (آب) دانسته شده است (برگ 91پ) .در ادامه ،به
هنگام منجمد کردن زیبق با مغنیسیا ،آن را روحی میداند که مالزم جسد میشود و در
نهایت ،از قول اسکندر ،آب جاودان (محلول فلزی) را موجب انجماد جیوه (همان
روح و نفس) معرفی میکند (برگ 92ر).
ل و عقد
ل (ناقص و کامل) مبتنی بر نظریۀ گوگرد-جیوه ،ح ّ
در سراسر فرایند تبد ِ
جایگاهی ویژه دارد .محمد بن زکریا روشهای کار یا تدابیر کیمیا را در هفت دسته
برمیشمرد و «حلّ» را در جایگاه سوم و «عقد» را در مرتبۀ پنجم مینشاند (،1349
ص .)48-47رازی هشت شیوۀ انحالل را در االسرار (ص )182-169و یک شیوۀ

آن را در سرّ االسرار معرفی کرده در پایان همین کتاب نیز یک باب دیگر را به حل
سیماب اختصاص داده است .همچنین در بارۀ «عقد» ،سطرهایی در تدبیر سیماب
( ،1349ص )50-48و یک باب جداگانه در االسرار (ص )187-184پیش روی
 .48ملغمه كردن (الغام /تلغیم )Amalgamation process/ Amalgam :یکی از كارها یا تدابیر معمول در كیمیا
مخلوط كردن فلزها؛ بهویژه سیم و زر و به جز آهن و كبالت و منگنز ،با سیماب در قالب یك همبسته (آلیاژ) است؛
چرا كه ،سیماب بسیاری فلزات را در خود حل میكند و استحصال فلز خالص و مخصوصاً گرانبها با این روش

ملغمهساختن از تركیب فلزی و سپس تقطیر سیماب و جداسازی فلز میسّر میشود .هرچه مقدار فلز كمتر باشد،
ملغمه بیشتر حالت مایع خواهد داشت و با افزایش درصد فلز ،حالت جامد پدیدار و پایدار میگردد.
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نهاده ،در المدخل البرهانی تنها نُشادر را حلکنندۀ سیماب و سرب را جامدکنندۀ آن
خوانده است (برگ 78ر) .اما به لحاظ تداوم و پیوستگی در سنّت ،مهمترین مبانی
نظری و مفاهیم را در بارۀ حلّ و عقد ،در الشواهد مییابیم :به نقل از هرمس ،نیمی از
کار کیمیا تعفین [تفصیل] و نیم دیگر ترکیب معرفی میشود؛ به توصیۀ ماریه ،یکی از
راههای آماده ساختن فلزات و رقیق کردن روحها حل کردن آنها خوانده شده؛ جالینوس
راه نفوذ فلز در فلز را روحانی شدن آن با انحالل و انعقاد دانسته (برگ 90پ)؛ بالخُس
(پالگیوس418-354 ،م) و ُاسطانِس (هوشتانه) سفید کردن را در حلّ و ترکیب و باز
گرداندن روح به جسد و زنده کردن آن را در عقد تلقی کرده (برگ 91ر)؛ و در روایت

ن با روح خوانده است ،آنسان که جسد هرگاه به
از سالم حرّانی« ،تحلیلْ» را لطیف کرد ِ
منزلت نفس در لطافت برسد سفید میشود .پس نتیجه میگیرد که تبییض یا سفید کردن،
نهایت تحلیل است (برگ 92ر) .بر چنین بنیاد نظری و پشتوانۀ برآمده از سنّتی کهن
است که نهتنها منظور رازی تأیید میشود ،بلکه راهکارها و دستورالعملهای عملی او
نیز در االسرار بنا میگردد :با آب های تیز قلیایی (آب آهک ،لبن العذراء ،آب قلیای
تند و مالیم و تیز پتاسیمی ،آب خُردکنندۀ آمونیاکی و پتاسیمی ،آب نمک ،آب سم و
 )...و آب های اسیدی (سرکه و  )...و در مجاورت سرگین یا در محیط نمناک و در
ظروفی چون خمره (الدّن) و دیگ و انب یق کور ،و یا از طریق تقطیر ،به حلّ سیماب و
سایر روحها ،همچنین فلزات آهکیشده و سنگهای شمعیشده و دیگر مواد حلشدنی
اقدام میکند ( ،1349ص )182-169و از راه تشویه یا تدفین ،یا در شیشه و دیگ و
انبیق کور ،شرایط انعقاد را مهیا میسازد ( ،1349ص.)187-184
بهعالوه ،در همۀ گونه های تبدیل و تبدل ،همچنین فرایندهای محوریِ حلّ و عقد و
اکثر تدابیر ،آتش (رکن سبُک مطلق؛ یکی از جواهر یا عناصر چهارگانۀ بسیط ،با
طبیعت گرم و خشک و حیِّ ِز باالتر از سایر عناصر و مماس فلک قمر) اهمیت بسیار
دارد و مورد توجه رازی نیز هست .از منظر او ،آتش ترکیبی از اجزای الیتجزاءِ هیوالیی
با بیشترین نسبت خالء (در مقایسه با عناصر دیگر) است (ناصرخسرو ،ص،53 ،52
 84 ،79به نقل از علم الهی رازی؛ همچنین نکـ  :دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ج،1
ذیل «آتش») .در همان سرآغاز (دیباچه) س ّر االسرار ،محمد بن زکریا بر مقدار آتش
تأکید میکند و آن را برابر با کلّ حکمت میشمرد و اهمیت تفاوت مقدار و ماهیت
آتش در تصعید و تشویه و  ...را خاطرنشان میسازد .در پایان کتاب نیز مزیت بهرهگیری
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از آتش را در صنعت ،امکان جایگزینی آن با خورشید در طبیعت میداند و ضمن
راهنمایی برای تشویۀ کلس هر چیز بهجز روح ها با قرار دادن آن در معرض آتش ،مراد
از هر روح (گوگرد و زرنیخ :زدودن روغن و سفید کردن؛ نُشادر :پالوده کردن و زدودن
عناصر یا عوارض زمینی و خاکی؛ سیماب :بردن نمناکی و خشکی) را ذکر میکند و بار
دیگر ،همۀ حکمت را در آتش خالصه می بیند .تفاوت مقدار و ماهیت آتش ،در هر دو
کتاب االسرار و س ّر االسرار آمده است (شاید دستهبندی شیبانی در سه بخش مختلف،
تصویر بهتری از مراتب و مقادیر آتش نزد رازی به دست دهد ،1349 ،ص-451
 .)452در کتاب الشواهد ،با استشهاد رازی از حکیمان پیشین برای دیدگاه خود ،شأن

آتش برطرف کردن رطوبت دانسته شده که میراندن و زنده کردن به موجب آن است
(برگ 90پ ،به نقل از هرمس؛ همچنین برگ 92ر) و تثبیت صبغ (برگ 91ر ،به نقل
از مقدیس یا بلینوس حکیم) و تطهیر اکسیر (برگ 91پ ،به گواهی مهراریس) نیز به
واسطۀ آن حاصل میشود .آتش از زمرۀ طبایع یا ارکان فعّال (در کنار هوا و آب) بوده
قوّت آن در تحلیل و شکستن ترکیب است که در آغاز تدبیر ،جسد را در قالب «کلس »
میکشد و جوهرش را با خود (آتش) مزاوج کرده ،در نهایت امر ،به آن لطافت روحانی
میبخشد (برگ 92ر ،به شهادت و روایت سالم حرّانی).
 .2اصلیترین کلیدواژۀ کیمیا؛ یعنی «اکسیر» ،همچنین مبانی و مبادی منطقی آن ،در
آثار پو ِر زکریا جایگاهی قابل توجه و حتی واال دارد .رازی در المدخل التعلیمی ،اکسیر
را دارویی معرفی میکند که فلز مذاب را سیم یا زر میگرداند و یا رنگ جسد ذوبشده
را به سفید و زرد تغییر میدهد ( ،1346ص 63و  .)84در االسرار بارها از اکسیر نام
می برد .نخستین بار در مواد جانوری ،به اکسیر حاصل از آنها اشاره کرده بخشی جداگانه
نیز به چنین اکسیرهایی اختصاص میدهد ( ،1349ص ،219-204 ،36با تأکید بر
نوشادر  346-344و  )369-365که همین موارد ،ادعای کراوس و ( ...کراوس،
ج ،2ص3؛ نصر  ،1346ص )96در بارۀ توجه عمدۀ رازی به اکسیرهای معدنی و
غفلت او از اکسیرهای آلی را به چالش جدّی میکشد .رازی در االسرار البته به اکسیر
معدنی نیز می پردازد :انعقاد کامل سیماب به زر را محصول یکی از سه اکسیر معدنی،
گیاهی یا جانوری میداند (ص ،)50در تصعید سیماب با زرنیخ به اکسیری برای سپید
کردن دست مییابد (ص ،)56در سرخ کردن نُشادر با آب مرتک ،از اکسیر مدد میگیرد
(ص ،)62در تشمیع دو فلز سیم و سرب ،همچنین سنگ مرقشیشا و نمکها از آن یاد
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میکند (ص )160 ،147 ،144 ،133و در تجسید (فلز گرداندن) دو سنگ مغنسیا و
مرقشیشا به اکسیری برای سفید کردن میرسد (ص )194اما اینها از قضا ،کمشمارتر و
کماهمیتتر از اکسیرهای جانوری مینماید .در س ّر االسرار نیز که اثری ناظر بر
تبدیلهای ظاهری و تبدلهای ناقص و بازگشتپذیر و کممؤونه است ،نخستین بار در
بند پنجم باب پنجم (حل کردن جیوه) و در مالزمت با آن ،استحاله و صبغ و تغییر رنگ
مطرح و سپس چندین باب شامل مباحث مرتبط به آن میشود و تا  14باب بعد ،به
کارهایی میپردازد که با بهرهگیری از کوره ،تدبیرهایی برای رنگدهی واکنشدهندهها
ن ظاهر ،بدون قصد برای
پیشنهاد میکند .این واکنشهای مشابه با اذعان به رنگداد ِ

قلب ماهیت ،در واقعْ تمایز صبغ و اکسیر را نشان میدهد و به لحاظ کیمیایی و
متالورژیک شایان عنایت ویژه است .اما در نیمۀ کتاب ،رازی از تبدیل فراتر میرود و
در جهت کامل کردن رنگدهی یا صَبغ ،تدبیری پیشنهاد مینماید که به موجب آن ،زر
کمعیار یا فلزهای مُطلّا ،همچنین سیمِ به دست آمده از فرایند رنگدهیِ سایر فلزها و
ترکیبات ،تعالی بیابد و جایگاه زر خالص را احراز کند .البته این جایگاه ،به نظر
همچنان بر حسب اظهار درون و تبدل ناقص است ،نه تبَدُّل کامل و باطن .آنگاه ،پس
از فرو نهادن صَبْغ یا رنگکاریهای پیشین ،به اکسیر سپیدکننده یا مبدِّل و استحالهکنندۀ
به سیم میپردازد و چهار باب کوتاه هم به این عنوان اختصاص میدهد و در پایان ،برای
تثبیت محصول یا دستیابی به اکسیر ،به تسقیه و تشویه در قدحِ سَرْ باز سفارش میکند.
با این حال ،همچنان نقش و جایگاه اکسیر در کیمیای محمد بن زکریا متفاوت
مینماید .با استناد به سه منبع پیشین ،چهبسا تعبیر از اکسیر به دارو ،فروکاست آن به
کارکردی معمول همچون صناعتِ طب باشد؛ یا بهکار بردن مواد گیاهی در اکسیر ،تنها
در فرایندهای تکلیس و واکنش عادی تهیۀ اسید سیلیسیک از گیاه بیابانی اُشنان
(درختچۀ شورپسند تیرۀ تاجخروسیان ،با شیرۀ واکوئلی سرشار از امالح و اسید
اگزالیک ،که خاکستر آن کاربرد شوینده و دارو دارد؛ هُلمیارد ،ص )88توجیه شود؛ و
یا کارایی اکسیرِ حاصل از مواد جانوری ،تنها در تهیۀ جوهر شوره (اسید نیتریک) از
شیرزج  /شیرزق (شیر خفاش) به عنوان منبع نیترات ،رنگزدایی به کمک چربی
حیوانی ،و فرایندهای تقطیر مو (همو ،ص84؛ رازی ،1349 ،ص393؛ پارتینگتُن،
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ص )8تلقیگردد .به این ترتیب ،میتوان نتیجه گرفت که «حجر الفالسفه» بهعنوان
سنگی با قابلیت تبدیل یا استحالۀ همهچیز ،جایگاهی در کیمیای رازی ندارد (هُلمیارد،
ص ،)86بلکه او سنگ را در معانی معمول و عادی به کار میبرد و اکسیر را هم پس
از طی فرایندهای تعریفشده و روشن ،در نتیجۀ مرحلۀ «عقد /انعقاد» بهدست میآورد
که قدرتش محدود بوده ،مرتبۀ (ضریب) تأثیر وزنی آن بر وزن مادۀ تبدیلشونده بین
یک تا چندین برابر تغییر میکند (همانجا؛ هیم ،ص.)191-190
فرا رفتن از منابع و تحقیقات آشنا ،اما دستاورهایی دیگر دارد .حکیم رازی در
کتاب االثبات با ادلّه و براهین منطق ارسطویی و بهرهگیری از مقوالت (بهویژه ،جوهر
و عرَض) و کلیات خمس (جنس و فصل ،با توجه به مراتب قُرب و بُعد آنها در طبیعت)

استحاله را ثابت کرده ،آن را به قدرِ نزدیکی حیز یا مرتبۀ طبیعی مبداء و مقصد تبدل و
کمبودن تعداد «فصل»های جوهری در یک «جنس» واحد (مثالً قرابت مکان طبیعی
آب و هوا و جدایی آن دو با یک فصل ،در مقایسه با فاصلۀ حیز آب و آتش ،که با دو
فصل هم از یکدیگر فاصله دارند) ،ممکن و دستیافتنی میشمارد (خاصه برگ 79ر-
79پ؛ 1394ب ،ص .)27-25لیکن مفصلترین سخن رازی در بارۀ اکسیر ،در
کتاب یا رسالۀ ششم (کتاب االکسیر) از مجموعۀ دوازدهگانۀ کیمیایی او آمده است که
در  11باب ،نام و ماهیت و طبیعت و کیفیت شکلگیری و اثرگذاری و چراییهای دیگر
در این مقال را به بحث و فحص و بیان میکشد .در بدایت ،انقالب احوال یا دگرگونی
حالتهای اجساد را مشابه گونهگونی اصناف مردمان و به موجب وحدت جوهری ذات
یا ذوات میداند که حدود فاصلْ و خواص فارقْ بر آن عارض شده ،تأثیر اکسیر ،در
زدودن حدود و یکپارچه کردن جوهر بهسبب قوّت فاعلۀ آن و میزان پذیرش و انفعال
جسد است  .سپس در تعریف یا بیان وجه تسمیۀ اکسیر ،طبیبان را گواه و محل استناد
میگیرد و اکسیر را معادل داروی شفادهندۀ و مؤثر (بالغ) ،مجموعهای از قدرت ،بلوغ
و شفا معرفی میکند .ماهیت اکسیر ،اعتدال در طبایع وصف شده ،طبیعت دو گونۀ سرخ
(گرم و خشک) و سپید (سرد و خشک) آن و «صبغ» ،که فروتر و ناقصتر از اکسیر
سفید است ،شناسانده میشود و باقی این بابْ مباحث مرتبط را بسط میدهد .سه باب
بعد ،به شرح علت رنگدهی اکسیر و چرایی پایداری آن و چگونگی القاء رنگ یا صبغ
به مقدار زیادی جسد توسط اندکی اکسیر میپردازد .در این باره ،توجه به مالزمت جسد
و روح ،قابل توجه است .شکلگیری زر در معادن و سبب برتری زر صناعی بر زر معدنی

 /330تاریخ علم ،دورۀ  ،17شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1398

در تجلی کیفی و مدت زمان تکوینی ،موضوع ادامۀ بحث است که در آن میان ،چیستی
هر دو صبغِ قابل زوال و دارای ثَبات بیان میشود (1394ب ،ص .)38-29در این
اثنا ،بسیاری از آموزههای مفید و تأملانگیز (همچون وابستگی مزج یا مزاج به رطوبت،
شدید اإلئتالف و الزمالمشاکله بودن اکسیر ،معرفی رنگ و وزن به عنوان عامل تفاوت
زر و سیم و  )...نیز مطرح میشود اما ارزشمندترین سخن در این رساله ،اثبات کلّی
اصالت و ارجمندی مکانت کیمیا در اندیشۀ رازی ت ا به آن پایه یا مرتبه است که او را به
نگارش اثری مستقل ،مبنایی و عُقالیی وا میدارد و همین نکته ،راه را بر گمانه و
انگاره های تردیدافکن در بارۀ باورمندی او به تبدل یا استحاله ،آن هم با بهرهگیری از
ابزاری مُبدِّل چون اکسیر ،میبندد .از سوی دیگر ،شرافت جستجو و طلب کیمیا به

عنوان دغدغه ای روزمره در سبک زندگی یا معاش و معیشت محمدِ زکریا ،در «شرف
الصناعة و فضلها علی سائر الصناعات و شرف طالبیها علی سائر الطالبین» (همان،
ص )48-39بهتفصیل تبیین گشته ،حکمت کیمیایی را خواهر نبوت و ناموس انسانیت
و افسر فتوت خوانده است (ص .)45این هر دو گواه ،در کنار سایر آثار بهویژه دالیل
االثبات و شهود الشواهد ،تردید در خصوص باور رازی به واقعیت کیمیا یا شُبْهۀ رویکرد
ابزاری و تفننی او به این دانش-مهارت را تا حدّ زیادی میزداید و رفع میکند و بهلحاظ
سنّت فرهنگی و بازسازی تاریخ اجتماعی علم نیز تأملانگیز است.
 .3گفتیم که واپسین شیوه یا گونۀ استحاله ،مبتنی بر «نظریۀ میزان» است که با تعیین
مقادیر یا نسبت های کمّی ،راه به تألیف کیفیات و طبایع برای حصول به مطلوب
میگشاید و عموماً به نام جابر و سنت منتسب به او شناخته میشود .به باور پژوهشگران
متقدّم ،با رویکرد غیرارسطویی رازی و همچنین توجه او به نسبتهای کمّی تألیفی میان
جوهرِ فرد (جزء ال یتجزأ) و خالء ،نمی توان هیچ راهی به نظریۀ میزان نزد او گشود و
در آثارش ،گواه یا دلیلی رازی بر موافقت با میزان یا حتی تأثیرپذیری و الهام گرفتن از
آن پیدا کرد .آرای طبیعتشناسی او را با استناد به همان دو یا سه اثر و چند نگاشتۀ
طبیعتشناختی و فلسفی ،تنظیمشده بر بنیان ماده و با درک اشیاء بهواسطۀ خواص
ظاهری (رنگ ،سنگینی ،کدورت و  )...و با مقصد ارائۀ تبیینی طبیعی تلقی کردهاند که
کامالً از برداشت های متکلمان و متألّـهان متفاوت مینماید و با سخن مشهور دربارۀ
عدم اعتقاد او به نبوت و  ...نیز سازگار است (نکـ  :رازی ،1346 ،ص111 ،100؛
هیم ،همانجا) .امّا در الشواهد ،این رأی مخدوش میشود :رازی به «میزانْ» اشاره و
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استشهادی میکند و گویی با باورهای اغلب حکمای صنعت ،همراه و همنظر میگردد
(برگ 92ر) و پیش از آن هم به لحاظ شناخت و روش ،معرفت علّی را مقرون به یقین
ن میداند (برگ 91پ) که این سخن
شمرده ،ارج و برتری مینهد و تجربه را مقوم ظ ّ
معرفتشناختی ،راه را برای دیدگاه افالطونی و شیوۀ همساز با علم میزان باز میکند؛
همچنین به نظر میرسد رویکرد او به مقادیر در دستورالعملهای االسرار و سرّ االسرا ر
از قبیل آن گونه از عینیتگراییِ جدلگریز باشد که در نظریۀ فلزی داشت و عمالً آن را
تأیید میکرد؛ در نهایت ،تشبث به زمینههای مشکوک اعتقادی و ایمانی نیز نمیتواند
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
آثار در دسترس از کیمیای دانشوری اصیل در جهان اسالم ،برخی از ابهامهای ناشی از
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
صِناعی و حِکمی کیمیا نزد رازی در انواع و شعبههای آن ،نکات ذیل را طرح نموده یا
پیشنهاد میکند:
 .1به گواهی ارجاع ها و استنادهای محمد بن زکریا ،صناعت او از آبشخورهایی
متعدد و سرچشمههایی متنوع از سنن و زبانهای مختلف دوران خود سیراب
شده ،مقاصد و مبانی کیمیای رازی با سنّت مفهومی آن در هر سه شاخۀ تبدیل

صناعی ،تبدلِ امتزاجی و استحاله (مبنی بر نظریۀ فلزی و اکسیر و حتی میزان)،
سازگار است .به نظر میرسد این صاحبلِوا و مکتبدار کیمیا ،در بنیانهای
نظر و کلیات روش های عمل ،پیرو سنّت و وامدار معرفتِ فراتر از مرزهای
منطقهای و قالب های خاص یک فرهنگ بوده ،خود نیز داعیۀ ابداع نداشته
است .پس بهرغم تمایز مشهور و نسبتاً مقبول میان مکاتب کیمیایی ،مطالعات
مبتنی بر سنن مفهومی و متنپژوهی انتقادی اهمیت مفاهیم و تدابیر مشترک را
متجلی میکند و ضرورت بازاندیشی را افزون میسازد .بهویژه مابین آثار و یا دو
مکتب جابربن حیان و محمد بن زکریا ،همسانیها بیش از پیش رخ مینماید
و مشابهت بین مضامین و محتوا و حتی عناوین در آنها قابل تأمل است .دستکم
چهارده اثر این دو کیمیادان ،عنوان یکسان یا کامالً مشابه دارد (استیپلتُن و
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دیگران ،1927 ،ص )337-336که حتی اگر در رویکرد و طرز بیان مطالب
متفاوت باشد (شیبانی در همان ،ص )122نشاندهندۀ ارتباط و تأثیر هست؛ از
جمله ،مدعای رازگشایی و محتوای ناظر به سرّ و اسرار ،در آثار یا سنّت و میراث
مکتوب برآمده از هردو مکتب ،قابل ردیابی و پیگیری است .این مطلب را
روسکا در پژوهشهای متأخرش تلویحاً میپذیرد و ارتباط آثار کیمیایی رازی
(«دوازده کتاب» و االسرار) را با آثار و آرای جابری بسیار نزدیکتر از آنچه
گمان میشد ،ارزیابی میکند (حسن 50،ص89؛ و سزگین ،ص 243به نقل از
روسکا ،1935a ،ص292؛ همچنین در خصوص اصطالحشناسی مشابه در
کاربرد زیبق نکـ  :کراوس ،ج ،2ص.)39

 .2بر اساس منابع در دسترس از میراث پیشارازی ،نمیتوان از انتظام منطقی ،سامانۀ
تدوین و تبویب ،انسجام متن و سالست بیانی در آثار کیمیایی رازی چشم پوشید یا آن
را دستکم گرفت .پرهیز او از بیان استعاری و سنت تبدید نیز شایان توجه و تأمل است.
همچنین بنا بر رویکرد انتقادی محمد بن زکریا نسبت به آثار پیشینیان و دستکم
تعریضش به ایشان در دیباچۀ سرّ األسرار ،تمایز او در سنّت متنی و چهبسا رویۀ فنی و
کارکردی محرز می نماید؛ هرچند این تفاوت ،نباید راه را برای اغراق هموار کند یا
موجب غفلت از پیگیری جریان کلّی انتقال میراث علمی (تعامل بین فرهنگها و
نهضت ترجمه ،به ویژه با مالحظۀ سنن شرقی و غیرهلنی ،نیز توجه به وجوه ناپیدا و موارد
ناآشنای نقل سنن غربی) و مطالعات متنپژوهانه و افتراقی -تطبیقی گردد .پیش از این
بررسیها ،داوری در بارۀ سنن متنی (شیءبنیاد) و فنّی ،یا تعیین میزان بداعت نظری و
ابتکار روشی و تبیینی (زبانی) او نارواست .بهعالوه ،ارزیابی فنی ،خود منوط به آزمون
عملی و تدابیر آزمایشگاهی (تاریخ علم تجربی) خواهد بود .با این همه ،به نظر میرسد
کیمیا در روایت و مکتب رازی ،ضمن بهرهمندی از سنن جاری بر بستر چندین فرهنگ
و حفظ پ یوستگی با آن ،تا حدی به یک زبان جهانی با ویژگیهای فراتر از قالبهای
تنگ بومی ،نزدیک شده است.
 .3هرچند با استناد به برخی از آثار رازی و بهویژه کتاب طب روحانی ،سرچشمۀ
کیهانشناسی او را تیمائوس افالطون با همان تعبیرها از جهان طبیعی معرفی کردهاند
50. Yousef al-Hassan
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(پینس ،1387 ،ص76؛ اذکایی ،ص257؛ کراوس ،همان ،ص )124و طبیعتشناسی
او را با تکیه بر پنج وجود قدیم (قدمای خمسه ،)51بر بنیان عناصر چهارگانۀ مادی و
البته با پذیرش عنصر پنجم فلکی (اثیر؛ رازی ،1346 ،ص )113و «کیفیتهای
اساسی» (فعال :سردی و گرمی ،عامل حرکت طبیعی به پایین یا باال؛ منفعل :خشکی و
تری ،موجب تندی یا کندی حرکت) و «سنگینی و سبکی» (میلی که در جسم به هنگام
خارج شدن از مکان طبیعیاش ،آشکار میشود و آن را به باال یا پایین میراند) تلقی
کردهاند (پینس ،1376 ،ص )22-21و وامدار یا پیرو فیثاغوریان و عمدتاً حکمای
قبل از سقراطش دانستهاند (قفطی ،ص257؛ مسعودی ،ص )138 ،106که گاه از

سلسلۀ علل ارسطویی نیز بیرون میرود (پینس ،1376 ،ص )33 ،19و به نظریۀ

دموکریتوس و لوکیپوس و اپیکور و اِمپدوکلس چنگ میزند (همان ،ص،77 ،52 ،51
78؛ تاریخ فلسفۀ اسالمی ،ص375؛ هیم ،ص ،188گودمن 52،ص 247و بعد از آن)،
اما دستکم ،تمسک محمد بن زکریا به منطق ارسطویی و ایدۀ ارسطو در بارۀ ممزوج
با رویکرد مشابه نظری و عملی در س ّر االسرار ،ضرورت بازنگری در بارۀ قضاوتهای
پیشین را پیشنهاد میکند .همچنین رویکرد انتقادی او به پیشینیان ،که در الشکوک علی
جالینوس نیز متجلی و در پزشکیاش قابل ردیابی است ،چهبسا بتواند در بررسی حکمت
و کیمیای رازی بیشتر راهگشا باشد.
 . 4سلوک عملی و حیات علمی رازی با پیروی او از سنّت مفهومی و باورمندیاش
به ابعاد نظری و تجربی آن تناسب دارد .بهرغم گزارشهایی که اشتغال و اعتنای او به
کیمیا را فرع ی یا مرتبط با دوران پیش از بلوغ علمیاش میدانند ،محمد بن زکریا به
گواهی دیباچۀ مشترک االسرار و سرّ االسرار تا اواخر عمر به کیمیا ،آن هم به یکایک
مفاهیم و حوزههای مصداقی و عملیاش؛ یعنی تبدیل ظاهری ،فلزکاری ،ساختن فلزات
قیمتی بدلی ،رنگنشانی ،تبدل ناقص از طریق امتزاج ،تبدل مبتنی بر نظریۀ فلزی با دو
نقطۀ عزیمت گوگرد و جیوه ،استحاله بهموجب نظریۀ میزان و بهکاربردن اکسیر مبادرت
 .51قدمای خمسه یا پنج موجود قدیم و ازلی از نظر رازی عبارتند از :خدا ،نفس ،هیوال ،مکان (خأل) و زمان .از
دیدگاه بسیاری از متفکران مسلمان ،اعتقاد رازی به قدمای خمسه با توحید افعالی در تقابل بوده فروعات و لوازم
دیگری هم دارد که با قواعد و اصول فلسفی مشائی سازگار نیست؛ از جمله اینکه ،رازی هیوال را متشکل از اجزای
الیتجزایی می داند که بین این آنها را خأل فرا گرفته است و خواص اشیاء (از قبیل سنگینی ،سبکی و حرکت آنها)،
به مقدار متفاوت خأل بین اجزا بستگی دارد.

52. Lenn E. Goodman
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میکرده و به پیشینیان خود نیز بارها استناد نموده و استشهاد کرده است .با این حال،
استناد به «خبر واحدِ» دیباچۀ مشترک یا ارجاع به منش رازی در السیرة الفلسفیة
همچنان نابسنده و خللپذیر مینماید .این گمانه نیز البته شایان توجه است که ( )1برخی
گزارش های متقدم در بارۀ زندگی رازی یا کیمیای او متأثر از سوگیری مذهبی یا ناشی
از تقابل معرفتی بوده (از جمله بیماری چشم بهمثابۀ آفت تجربههای کیمیایی نکـ :
بیهقی ،1388 ،ص21؛ به تعبیر ابنخلّکان ،ج ،5ص :160به مکافات کیمیاگری؛ ابن
ابی اصیبعه ،ص :420مرگ به کیفر کیمیا؛ و پاسخ اجمالی به طعن و لعن :ابوریحان
بیرونی ،ص)3؛ ( )2تعبیرهای متأخر نیز از تتبعات بیرونیِ زبانشناختی و فقهاللغهای
(و نه علمی) ،پیشداوری در بارۀ علم اسالمی و سدههای میانه با معتبر دانستن بخش
یونانی آن به لحاظ نظری و سویۀ تجربیِ سازگار با علم مدرن ،از دیدگاه روشی (نکـ :
معصومی همدانی ،ص  )102 ،80 ،41-40و تلقی نامحقق «دینستیزانه و انکار نبوت
و تأویل باطنی» از عقیدۀ رازی بر بستر مفروض تقابل علم و دین در عصر روشنگری و
آموزههای پوزیتیویستی کنت و اغلب دانشوران سدۀ  19تا نیمۀ سدۀ  20میتواند نشأت
بگیرد.
 .5چنانکه گفته شد ،شواهد و ادله نشان میدهد که رازی تقریباً در همۀ حوزههای
سنت صناعت تا دوران خود ،صاحبِ نظر یا مؤید موافق نظریات بوده و یا ضمن
تجربه ورزی آنها را ثبت و تأیید نموده است اما انحصار منابع محققان پیشین به آثار
انگشتشمار ،امکان آگاهی عالمانه را فراهم نکرده ،موجب داوریهای تکبعدی و
بیرون از ارزیابی و نقد متون شده است .بر همین اساس ،هرگونه پژوهش پسین نمیتواند
و نباید از بررسی سنت متنی و محتوای علمی و فنی سایر منابع قابل دستیابی از رازی و
اسالف و اخالفش غافل باشد .تداوم مکتب رازی در شرق عالَم اسالمی (متجلی در
پیروان فرارودی محمد بن زکریا در طب و یا نگارش دو کتاب االسرار و س ّر االسرار
برای محمد بن یونس بخارایی) و مغربزمین (هَلُ ،ص 893-892و 897؛ تیلور،
 ،)2009همچنین مهجور ماندن نسبی آن در بخش عمدۀ جهان اسالم ،خود موضوع
تأملی جداگانه است اما در عین حال ،اهمیت ترجمهها و اقتباسها و آثار الهامگرفته از
رازی به زبان های غربی (عبری ،التینی و  )...را نباید از یاد برد.
 .6استفادۀ رازی از واژه های جوهر ،حبّه و دارو در بیان مفهوم اکسیر و مباحث

مرتبط با آن (هیم ،ص ،190به نقل از روسکا ،ص )79-77در کنار پیشینۀ طوالنی
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جستجوی کیمیاگران به دنبال اکسیر جوانی و حیات ،همچنین سابقۀ پزشکی پورِ زکریا
و رویکرد کاربردی او بررسی ویژهای میطلبد؛ خاصه آنکه یکی از نتیجههای حاصل از
آن ،چه بسا بتواند ارتباط الکل با اکسیر زندگی یا آب حیات را نشان دهد و نوری بر
حقیقت تاریخی کشف الکل بیفکند (دایرةالمعارف پزشکی اسالم و ایران ،ذیل
«الکل» ،ص843؛ برتلو 53،ص)145-144؛ چرا که به نظر میرسد تداوم التینی این
مکتب در مغربزمین و خطای هُفر 54در تلقیاش از «اکسیر سادۀ آبحیات» 55در
صفحات پایانی کتاب >نوراالنوار< منسوب به رازی ،موجب آن شده که در جلد نخست
تاریخ شیمی 56خود ،تهیۀ جوهر گوگرد و تقطیر الکل را ابتکار او بداند و از آن زمان
(1842م) برای محمد بن زکریا شهرتی تحقیق نانشده به بار آید (برتلو ،ص314؛

شیبانی در رازی ،1371 ،ص.)94
اذعان و قدرشناسی :بنیاد این متن (رسالۀ دکتری دفاعشده با عنوان «بررسی آثار
کیمیایی محمّد بن زکریّا رازی؛ اندیشهها و ویژگیها») و اتخاذ رویکرد متفاوت در
نگارش مقاله (که فراتر از اقتباسی ساده از رساله است) بیش از هرچیز مدیون مکانت

ممتاز ،راهنمایی علمی ،نکتهسنجیهای روششناختی و دقت نظر جناب دکتر حسین
معصومی همدانی است که در عین حال ،با سماحت و کرامت خُلق ،راه را گشودند و
قصور و تأخیر نویسندۀ مسؤول را تاب آوردند .همراهی بردبارانۀ جناب دکتر رضا
کوهکن در سراسر مسیر و راهنمایی عالمانۀ ایشان ،همچنین یاری و گشادهرویی گروه
ارجمند و دانشور مدیران مجلۀ تاریخ علم (مدیرمسؤول ،دبیر تخصصی و کارشناس)
سزاوار امتنان بیمجامله و برترین قدردانی قلبی است .همچنین یادکرد اِنعام جناب
دکتر محمد کریمی زنجانی ،بهموجب ارائۀ مشورت و کرامت بیدریغ تصویر همۀ نسخ
خطی مبنای این پژوهش؛ و جناب دکتر امین متولیان ،بهسبب گشودن منظر به

تحقیقات جدید و در اختیار نهادن بیضنّت برخی مقاالت ،سپاس فراوان و تعظیم
صمیمانه را برمیانگیزد.

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

ابنابیاصیبعه ،موفقالدین1884-1882( .م) .عیوناالنباء فى طبقات االطباء .چاپ آوگوست
مولر .کونیگسبرگ و قاهره.
ابنجلجل1955( .م) .طبقات االطباء و الحکما  .تحقیق فؤاد سیّد .قاهره :مطبعة المعهد العلمی
الفرنسی لآلثار الشرقیة.

ابن خلدون1408( .ق1988/م) .تاریخ ابن خلدون ،المسمی بـدیوان المبتدا و الخبر .چاپ خلیل

شحاده و سهیل زکار8 .ج .بیروت.
ـــــــــــــ 1383( .ش) .مقدمه بر تاریخ .ترجمۀ محمد پروین گنابادی .تهران :شرکت انتشارات
علمی و فرهنگی ،چ ،2دورۀ دو جلدی.

ابنخلّکان1968( .ـ1977م) .وفیات االعیان و انباء ابناء الزمان .چاپ احسان عبّاس8 .ج.
بیروت :دار صادر( .چاپ افست قم1364 ،ش).
ابن عربی ،محییالدین1985( .م) .الفتوحات المکیة  .تحقیق و تقدیم عثمان یحیی .تصدیر و
مراجعه ابراهیم مدکور .قاهره :الهیئة المصریة العامة للکتاب.
ابن ندیم1381( .ش) .الفهرست .به کوشش محمّدرضا تجدد .تهران :اساطیر.

ابوالفداء ،اسماعیل بن علی1998( .م) .المختصر فی أخبار البشر .چاپ محمد زینهم عزب و یحیی
سید حسین4 .ج ،قاهره :دارالمعارف.
اذکائی ،پرویز سپیتمان1382( .ش) .حکیم رازی (حکمت و نظام طبیعی) .تهران :طرح نو با
همکاری مرکز بینالمللی گفتگوی تمدنها.

بورکهارت ،تیتوس1387( .ش) .کیمیا :علم جهان ،علم جان .ترجمۀ گلناز رعدی آذرخشی و
پروین فرامرزی .تهران :حکمت.

بیرونی .ابوریحان1936( .م) ،رسالة للبیرونی فی فهرست کتب محمد بن زکریاء الرازی .چاپ پاول
کراوس ،پاریس.

ـــــــــــــ 1366( .ش) .فهرست کتابهای رازی و نام های کتابهای بیرونی از ابوریحان بیرونی و

المشاطة لرسالة الفهرست از غضنفر تبریزی .تصحیح و ترجمۀ مهدی محقق .تهران :دانشگاه

تهران.

ـــــــــــــ 1370( .ش) .الصیدنة فی الطب .چاپ عباس زریاب خویی .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
ـــــــــــــ 1374( .ش) .الجماهر فی الجواهر .چاپ یوسف الهادی .تهران :نشر میراث مکتوب.
بیهقی ،ظهیرالدین علیبن زید1365( .ق1946 /م) .تاریخ حکماء االسالم تتمة صوان الحکمة.
چاپ محمد کرد علی .دمشق :مطبعة الترقی.

ـــــــــــــ 1388( .ش) .درة األخبار و لمعة األنوار (برگردان فارسی تتمه) .تهران :حکمت.
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پینِس ،شلومو1376( .ش)« .اصالت علم اسالمی در چه بود؟» .ترجمۀ بهناز هاشمیپور .معارف،
ش( 40دورۀ  ،14ش.)1

ـــــــــــــ 1387( .ش) .نظریۀ جوهر فرد از دیدگاه مسلمین .ترجمۀ فرشته آهنگری .تهران :کلک
سیمین.
تاریخ فلسفه اسالمی1388-1383( .ش) .به اهتمام سید حسین نصر ،الیور لیمن و دیگران .ترجمۀ
جمعی از استادان فلسفه .تهران :حکمت.

تاریخ فلسفه در اسالم1367( .ش) .به اهتمام میانمحمد شریف .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
جابر بن حیان1928-1893( .م) .مجموعة مصنفات فی الخیمیاء و اإلکسیر األعظم .چاپ پییر
لوری از چاپ برتلو و هوداس ( )1893و هُلمیارد ( .)1928لبنان ،جبیل :دار مکتبة بیبلیون.

ـــــــــــــ 1354( .ق) .مختار رسائل جابر بن حیان .چاپ پاول کراوس ،قاهرة :مکتبة خانجی و
مکتبتها.
ـــــــــــــ 1988( .م) .تدبیر اإلکسیر األعظم :اربععشرة رسالة فی صنعة الکیمیاء .چاپ پییر لوری.
دمشق :معهد العلمی الفرنسی للدّراسات العربیة ،الجفان و الجابی للطباعة و النشر.
جوا ،میکله1374( .ش) .تاریخ جامع شیمی .ترجمۀ باقر مظفّرزاده .تهران :شرکت انتشارات علمی

وفرهنگی.
رازی .ابوبکر محمّدبن زکریا .اإلثبات .نسخۀ خطی شمارۀ  Or13006کتابخانۀ بریتانیا .برگ

78پ79-ر.
ـــــــــــــ  .اإلکسیر .نسخۀ خطی شمارۀ  Or13006کتابخانۀ بریتانیا .برگ 79پ84-ر.
ـــــــــــــ  .التدابیر .نسخۀ خطی شمارۀ  Or13006کتابخانۀ بریتانیا .برگ 90ر91-پ.
ـــــــــــــ  .التدبیر .نسخۀ خطی شمارۀ  1086مکرر کتابخانۀ جاراللّه استانبول .برگ 42پ43-پ.
ـــــــــــــ  .الحجر .نسخۀ خطی شمارۀ  700کتابخانۀ اسکوریال.

ـــــــــــــ 1957( .م) .سرّ األسرار .بهکوشش و ترجمه و شرح روسی عبیداللّهکریموف (چاپ عکس ی

نسخه آکادمی علوم تاشکند) .تاشکند :المجمع العلمی الروسی.
НЕИЗВЕСТНОЕ СОЧИНЕНИЕ АР-РАЗИ ‘КНИГА ТАИНЫ ТАЙН’ [Sirr
]’al-Asrar; Neizvestnoe soçinenie ar-Razi ‘kniga tainy tain
ـــــــــــــ ( .الف1394ش) .سرّ األسرار .چاپ احسان مقدس .تهران :نیلوبرگ.
ـــــــــــــ  .الشرف الصناعة .نسخۀ خطی شمارۀ  Or13006کتابخانۀ بریتانیا .برگ 84ر90-ر؛ و

نسخۀ شمارۀ  1086مکرر کتابخانۀ جاراللّه ،برگ 38پ42-پ.
ـــــــــــــ  .الشواهد .نسخۀ خطی شمارۀ ض 10739کتابخانۀ آستان قدس رضوی .و برگهایی از
نسخۀ /16کیمیا کتابخانۀ نواب رامپور هند به روایت استیپلتن؛ همچنین ترجمۀ فارسی در

مجموعۀ مشکوة ،نسخۀ  1087/13کتابخانۀ دانشگاه تهران موسوم به شواهد الحجر ،برگ

26پ38-پ.
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ـــــــــــــ 1349( .ش) .کتاب االسرار یا رازهای صنعت کیمیا ،ترجمه و تحقیق حسنعلی شیبانی،
تهران :مؤسّسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

ـــــــــــــ 1343( .ش) .کتاب االسرار و سرّ االسرار البیبکر محمد بن زکریا بن یحیی الرازی با
تجا رب شهریاری شهریار بهمنیار پارسی .بهاهتمام محمدتقی دانشپژوه .تهران :کمیسیون ملّی
یونسکو.

ـــــــــــــ  .المدخل البرهانی (علل المعادن) .نسخۀ خطی شمارۀ  Or13006کتابخانۀ بریتانیا با

عنوان « الفصول فی فواید منتخبه من الکتب االثنیعشرة للحکیم الفاضل ،محمد بن زکریا
الرازی رحمه اللّه» .برگ 77ر78-پ.

ـــــــــــــ 1346( .ش) .المدخل التّعلیمی یا راهنمای آموزش صنعت کیمیا .بهاهتمام حسنعلی
شیبانی (متن ،ترجمۀ فارسی با مقابله ترجمۀ انگلیسی ،بهعالوه چهار گفتار دیگر) .تهران:

مؤسّسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
ـــــــــــــ ( .ب1394ش) ،گزیده رسائل دوازدهگانه در کیمیا .چاپ احسان مقدس .تهران :منشور
سمیر.
زاوش ،محمد1375( .ش) .کانیشناسی در ایران قدیم  .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات

فرهنگی.
سارتن ،جورج1383( .ش) .مقدمه بر تاریخ علم .ترجمۀ غالمحسین صدریافشار ،نسترن حکمی،
نسرین حکمی .تهران :شرکت انتشارات علمی وفرهنگی.
سزگین ،فؤاد1380( .ش) .تاریخ نگارشهای عربی (جلد چهارم :کیمیا ،شیمی ،گیاهشناسی،
کشاورزی ).ترجمه وتدوین مؤسسه نشر فهرستگان ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.

الشّکیل .علی جمعان1409( .ق1989/م) .الکیمیاء فی الحضارة االسالمیة .قاهرة :دارالشّروق.
صفدی ،صالحالدین1394( .ق1974/م) .الوافی بالوفیات30 .ج .ویسبادن (و بیروت).
فرهنگ توصیفی شیمی1383( .ش) .به اهتمام پرویز باالزاده .تهران :فرهنگ معاصر.

قفطى ،جمالالدین1903( .م) .تاریخالحکماء .چاپ یولیوس لیپرت .الیپزیگ.

کربن ،هانری1384( .ش) .تاریخ فلسفۀ اسالمی .ترجمۀ سیدجواد طباطبایی ،تهران :کویر ،انجمن
ایرانشناسی فرانسه.

کوهکن .رضا ،عالمزاده .هادی( .پاییز و زمستان 1384ش)« .مسألۀ جابری :نوعشناسی اشارات
جابربن حیان به امام صادق علیهالسالم» .فصلنامۀ اسالمپژوهی .شمارۀ اول .ص .20-1
متولیان .امین( .پاییز و زمستان 1395ش) « .شرحی بر مفهوم حل و عقد در رسالۀ مفاتیح الرحمة
و میزان الحکمۀ طغرایی ».تاریخ علم .دورۀ  ،14شمارۀ  .2ص.199-175
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ـــــــــــــ 1396( .ش) .تبیین نظریۀ فلزات (علم الفلزات) جابری بر اساس کتب اجساد سبعه و

بررسی نسبت آن با مفهوم «حل و عقد» نزد مؤیدالدین طُغرایی بهوسیلۀ تصحیح و شرح باب

چهارم وپنجم از رسالۀ «مَفاتیح الرَحمة و اسرارُ الحِکمة» .رساله برای دریافت درجۀ دکتری در
رشتۀ تاریخ علم دورۀ اسالمی .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

محقق ،مهدی1352( .ش) .فیلسوف ری ،محمدبن زکریای رازی .تهران :مکگیل ،مؤسسۀ
مطالعات اسالمی.

معصومی همدانی ،حسين1397( .ش) .تاريخ و فلسفۀ علم :مقاالتی از رشدی راشد و دربارۀ او .با
همکاری حسن امينی .تهران :هرمس ،پژوهشکدۀ تاريخ علم دانشگاه تهران.
مهينفر ،سيّاره1396( .ش)« .اكسير» .دایرةالمعارف پزشکی اسالم و ایران .زیر نظر علیاکبر
والیتی .ج .1تهران :امیرکبیر.

موحد ،صمد1367( .ش)« .آتش .»2.دایرةالمعارف بزرگ اسالمی .زیر كاظم موسوی بجنوردی.
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