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 چکیده
های کیمیای صناعی یونانی و ترین مفاهیم در سنتفلزات از اساسی« تبدل»

همین مفهوم است که نظریات کیمیایی در هر سنت، مطرح  ۀمصری است. برپای
م شوند. تعاریف مختلفی از این مفهوشده و تدابیر و فرآیندهای عملی نیز اجرا می

گونی های عملی گونااریخ کیمیا، ارائه شده که طبعاً، متناظر با آن، روشدر طول ت
میالدی، این  90 ۀکار گرفته شده است. در بیشتر متون کیمیایی تا دهبه نیز

ه شد اما با نتایجی کمفهوم در چارچوب سنت کیمیای صناعی فهم و بررسی می
ه ن و مورخان کیمیا، بدست آمد، نگاه محققانگاری جدیدتر کیمیا بهاز تاریخ

سمت و سویی دیگر هم چرخید: طبیعیات ارسطو. این چرخش در نگاه، 
های کیمیایی نظریات علمی یا فلسفی بود که در اوائل محصول بازخوانی ریشه

ویژه در قرن هفدهم، طرح شده بود. ارسطو بواسطه اروپای بعداز رنسانس، به
اندازد که محملی است ا درمی، چارچوبی جدید ر«میکسیس»تامل در مفهوم 
 .های کیمیاییپذیری تبدل فلزات به یکدیگر در سنتبرای فهم امکان

 .کیسمی، ، کروتاکسیس، کیمیازوسیموستبدل فلزات، ارسطو،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه
 یوان، بازخاستار یا محل بحث بسیمیکد یجد ینگارخیه در تارک یاز مسائل یکی

آنچه علوم  ۀبا مجموع یشده بعد از انقالب علممطرح یعلم یهاهیان نظریارتباط م
ماده  ۀبار در 2«یاذره»ه یات، نظرین نظریاز ا یکیاست. یمیکژه یونام گرفته به 1بهیغر

فراهم  3لینزد رابرت بو یمین رفتار ماده از منظر علم شییتب ید برایجد یه چارچوبکبود 
ل، که اندازه، شکل شده یکتش یاز ذرات روکیه، ماده در سطح مین نظریرد. طبق اکیم

 (.(Boas, 1952, 420-540ت و بافتار دارند کحر

 ۀیظره نکگونه ادعا شده نیگذشته، ا ۀهم در دو دها، آنیمیکخر أمت ینگارخیدر تار
مفصل  ۀدر سه مقال 4ومنیام نیلیاست. و ییایمیکل برخاسته از منابع و متون یبو یاذره

ه ین نظریا ییایمیکدو منبع  ۀبار ، در(Newman, 1996; 2001; 2014نکـ : ) یو اساس
اگر اهل یمیکو  کپزش 5،ل سِنرتیدن ءن منابع، آثار و آرایاز ا یکیسخن گفته است. 

م نار هکه درکداند یم یل از ذرات نامحسوسکز ماده را متشیاست. سنرت ن 6برگتنیو
حالت  ل وکدوباره به شکه  ادارندر نیت ایل داده و قابلیکرو، تشکجسم را در سطح ما

از  یه نامکنیبدون ا 7،مبنافلسفه اتماز آثارش،  یکیل در یخود برگردند. اگر چه بو ۀیاول
ن یا 8،کاکدان شیمیشگرش، یرد اما در اثر دیگیار وام میسنرت ببرد، از او بس

 . دهدمیل شرح یرا به تفص یریرپذیثأت

 Summaذاشته، ر گیثأل تیومن قائل است بر بویه نک یگریار مهم دیبس ییایمیکمنبع 

Perfectionis رب در غ یجابرۀ آثار شبه ه در زمرک، منسوب به پل از شهر تارانتو است

                                            
1. Occult science 
2. Corpuscular 

گرایی( این واژه را به منظور جلوگیری از اختالط این مفهوم با اتمیسم )ذریهای فارسی بهدر برخی ترجمه
 بعد(. به 29اند )نکـ : شیپن، ترجمه کرده« گراییجسمک»

3. Robert Boyle 
4. William Newman 

5. Daniel Sennert (1572-1637) 
6. Wittenberg 
7. Atomical Philosophy 
8. Sceptical Chymist 

Chymistryهب)مدرن  یج در اوائل اروپایرا یر عملیو تداب از دانش یامجموعه یل آن را برایه بوکاست  یا، واژه
 یپارسلسوس ییایمکیا همان طب ی یمیتروش ایبر تبدل فلزات،  یمبتن یسنت یایمکیبرد: یم ارکژه قرن هفدهم( بهیو

ا، یمکیمعاصر  ینگارخین واژه، در تاریدادند. ایانجام م ییایمیش یهاینولوژکه در قالب تک ییندهایفرآ ۀو هم
 . بسیاری دارداربرد ک
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، ساختار «یب قویکتر»آن، با ارجاع به مفهوم  ۀسندی، نوsummaدر  شود.یشناخته م
 «ذرات درشت»و « زیذرات ر»وه و گوگرد، را با استفاده از یا، جیمیکدو اصل مهم در 

ار ا قریمیک ۀنار دو نظر غالب در حوزکه، در آن هنگام در ین نظریند. اکین مییتب
 گرفت.یم

ود. ب یو مصر یروم-یونانیراث یه مک« یصِناع یایمیک» رۀبا ج دریات راینظر .1
ن آ ه درک یبود رازورانه و روحان یا، مجموعهینظر ۀا از جنبیمیکراث، ین میدر ا

ناعت هم، ص یعمل ۀ. از جنبیعیات فراطبیبودند از هو یر، سمبلیبفلزات و تدا
ن به دیه در آن، هدف رسک یارکبود بر اساس فلز یری، مجموعه تدابییایمیک

 ا از جنس طال بود.یرنگ طال به یفلز

اس د. اسینام« کیوالستکاس یایمیک»توان آن را یه مکوجود داشت  یمیتعال .2
ه کنا بود یسش مانند ابنارسطو و شارحان یاتیعیبات طیاز نظر یم، برخین تعالیا

باب  در یم هرمسیشده و با تعال یارکدست کیوالستکاس ۀتوسط فالسف اًظاهر
 ب شده بود. یکخته و تریا آمیمیک

د و یدیم ییات ارسطویعیرا در طب summaشده در د مطرحیجد ۀینظر ۀشیومن، رین
هور، ه بر خالف اقوال مشکا شد یمیک یرنگاخید در تاریجد ین امر سبب فتح بابیهم

آن را  از بعد یهاونان و دورهی یایمیکر آنها در یثأات ارسطو و تیالزم بود تا نظر
 (.Newman, 1996) گرفت یرد و جدک یبازخوان

 1استحاله() «تبدل» یعنیا یمیکدر  یم اصلیاز مفاه یکین اساس، ین مقاله بر همیدرا
 ست. شده ا یات ارسطو بررسیعیو هم در طب یو مصر یومر-یونانی یایمیکهم در سنت 

 تبدل فلزات ۀبار ونان دریاگران یمیکات ینظر
بدل توان از ت، چند معنا را مییمصر یایمیکن یچنهم رومی-یونانی یایمیکخ یدر تار
گر تشخیص داد. گروهی معتقدند که منظور از تبدل، فرآیندی یدکیفهم کرد و از  فلزات

 ی)مانند سرب، مس، قلع، رو که در آن سطوح فلزات پایه 2«کاریرنگ»بر است مبتنی 
 یاهگونشوند که رنگ طال یا نقره گرفته بهیموارد آهن( چنان جال داده م یو در بعض

با  (. گروهی دیگر آن راHopkins, 1933, 25) نگارنده مردم آنها را طال و نقره بیک

                                            
1. Transmutation 
2. coloring 
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های موجود رها و پاک طال و نقره از ناخالصیمعادل گرفته که طبق آن، « سازیخالص»
 گریفلز به فلز د کیامل کل یهم آن را تبد ی(. گروهTaylor, 1937, 25 شوند)یم
صورت تبدل، بازیابی آن خاصیتی است که از قبل، درون فلز بوده نیه در اکدانند یم

ا اند امهل شدیکماده تش کیه فلزات همه از کر آن است ینظر گروه اخ یاست. مبنا
ات از فلزات گرفته یفیکن ید ایگر بایفلز به فلز د کیتبدل  یدارند. برا یات متفاوتیفیک

ه در ک یدیجد یت فلزیفیکات درآمده سپس، یفیکن از ینامتع یشوند، آنها به حالت
 رند. یا نقره است را بپذیاغلب اوقات طال 

 ۀیظرلف از تبدل، دو نمخت ین معانیا، ایمیکدر  کیالسکبه متون  یلک یدر نگاه
 1فلزات آبکاری ۀیدهند. یکی نظریل مکونان و روم شیمصر،  ییایمیکرا در سنت  یاصل
شتر یکه ب 2تبدل جوهری فلزات ۀیردند و دیگر نظرکیگران بدان عمل مشتر صنعتیکه ب

 معتبر بود.  یعیطب ۀنزد فالسف

هندسی م»ا آنچه امروزه ه بکاول، تبدل فلزات، تغییر در رنگ است  ۀیبر اساس نظر
، قرابت دارد؛. در این نظریه یشود، تا حدودیده مینام« های آبکاریسطح و مکانیزم

برای مثال،  شوند.پذیرند، تعریف و شناخته میشان یا رنگی که میفلزات بر مبنای رنگ
 های گروه زرد را در خود دارد. طال جسدی است که قابلیت پذیرفتن یا نشاندن رنگ

جسم و  یکیدارند « دو جزء»ونان، فلزات ی یعیطب ۀاز فالسف یاعتقاد بعض بر ابن
ء فیزیکی محسوس است در ی(. جسم همان شHolmyard, 1957, 41) روح یگرید

ها این اساس، تبدل فلزات که مبتنی بر تبدیل رنگ رنگ فلزات است. بر که روح حالی
و  4،یبه سفید یتبدیل از سیاه 3،دنپیاپی دارد: سیاه ش ۀاست، چهار مرحل ه یکدیگرب

 6.گراییدن یبه سرخ یو از زرد 5یبه زرد یاز سفید

آید چرا که در واقع در می 7ها، فلز در مرحلۀ نخست، به سیاهیلین تبدیدر ا
ای انجام شدن به معن شود. البته این اکسیدیم« اکسید»ن ییا به تعبیر امروز« سوزدیم»

                                            
1. Aurifiction 
2. Aurifaction 
3. melanosis 
4. leucosis 
5. xanthosis 

6. iosis 
7. Blacken 
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یست بلکه کند نیکی که در آن عدد اکسایش مواد تغییر میفرآیند اکسیداسیون متالورژ
ستی شدن، فلزات پزمان با سوختن و سیاهشدن با اکسیژن است. هممنظور همان ترکیب

گراید می 1دوم، این فلز به سفیدی ۀشوند. در مرحلمانند مس و سرب، تصفیه و جدا می
است. بعد از طال شدن، « شدنطال»ه زرد شدن همان فاز کشود و در مرحلۀ بعد زرد می

 رود. فلز به سرخی می

 یدرون لفظ اًراست. ظاه ἐκστρέφω)) 2«اظهار درون»ه، مفهوم یم پایاز مفاه یکی
آن  ۀه نشانکمبهم است اما در حقیقت، داللت به استخراج جواهر پنهان درون فلز دارد 

یکی ن، نوعی تغییر فیزه اظهار درون یا زرد شدکد بتوان گفت یاست. شا« زردشدن»همان 
ر یین تغیکند. در اموجود، حکایت می ۀد بر مادیجد یدآمدن صورتیاز پد است که

 یایمیکن مفهوم در متون یشوند. هرچند ایها بر جسم فلز حمل مرنگ یکیزیف
ابه با مش ییمعنا یمبهم مانده اما در آثار جابر ،اد از آنیز ۀرغم استفادبه ،یونانی یمصر

جواهر  ۀهم ین شده است. جابر براییتب یزان جابریم یه صورت واضح، بر مبناآن اما ب
. در یو طبع باطن یرد. طبع ظاهریگیع را درنظر می، دو دسته از طبایاز جمله جواهر فلز

 یر اساس قواعدفلز، ب کی یاز طبع باطن یاتیفیکگر، یفلز به فلز د کیند تبدل یفرآ
 (.Haq, 1994) شوندیل میگر تبدید یفلز در یظاهر یتیفیکبه  -ریتداب-خاص

او را  یراث علمیه مک یونانی-یاگر بزرگ مصریمیکم و یک، ح«زوسیموس»
رسیدن اجسام به حالت )فاز(  ر در رنگ راییشرط تغ اند،دهینام« یروحان یایمیک»
گر، پذیرفتن رنگ ید ی( به عبارتGrimes, 2006, 33-35) دهدیح میتوض« روحانی»

ه ک 3«درآمدگیروحبه»فلز، ابتدا قرارگرفتن آن جسم است در حالت  کیتوسط جسم 
این حالت، فلز به  است. در حقیقت در 4«شدنمادهبی»درآمدگی همان روحمنظور از به

ن، یا از شود. بعدیه روح از جسم فلزی جدا مکنجاست یرسد. در ایم 5«فراریت»حدِ 
یب ر است، ترکفرا ید فلزات با رنگ که روحاین مرحله کالب دهد. دریمرحلۀ دوم رخ م

گونه ند، آنکاست که رنگ در کالبد فلزی نفوذ می ینحوشدن یا به شود. این ترکیبمی

                                            
1. whiten 
2. To bring inside out 
3. Spiritualized 

4. Incorporealing 
5. Volaitity 
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 دچسبمعتقد است یا اینکه بنا بر باور زوسیموس، بر سطح جسم می 1که اُسطانِس
(40-36 ,Grimes, 2006البته .) ه نام ببر( از تکنیکی کنی بزرگ )پلینیوس ایپل
های نازک طال را بر سطح یک فلز که در آن ورق یکینکبه عنوان ت 2«تذهیب سرد»

شدن رنگ بر جسم حال، حمل هر(. به Healy, 1999) رده استکاد یز یچسباندند، نمی
 شود. ید انجام میآیشمار م، از ارواح بهیونانی یمصر یایمیکه در ک« وهیج»فلز توسط 

د مانن یاگرانیمیک ءشدن در آران نوع حمل یه در فهم اک یمیگر از مفاهید یکی
اند. دهینام 3«اصل آیینگی» ا آن رایمیکه مورخان کاست  یزیند چکیم کمکموس یزوس

 تولد و ۀن موجود است، چه در مرحلییقمر و پان اصل، آنچه در عالم تحت یبر طبق ا
عالم  از موجودات یریهم، تصو شان باعت و ترکیبیشان و چه از نظر طبشدن تشکیل

ات فلکی به گردش و ین عالم، پس از استقرار و امتداد فلک، هویقمراند. در افوق 
شوند. نتیجۀ هم ترکیب می چرخش درآمده که بر اثر این چرخش، اجسام سخت با

ه کترکیب آنها، تولد جواهر سخت در عالم پایین است. طبیعتاً اجسام سخت آسمانی 
ه کاند شدن مرحلۀ سستی در جواهر فلکی، پدید آمدهطی  اند پس ازهمان ستارگان

اند. وقتی افالک سخت شدند، قوتی در آنها شدن اجسامگرفتن و سخت از جرم یانشانه
تر در موجودات طبیعی مراتب پایین یاش، بروز خواص فیزیکآید که نتیجهپدید می

 رند. بردا تأثیرآن  مر برقجسمی که در عالم تحت  یاند برامثابه جاناست. افالک به
 دنبال تکوین افالک،های مرده و تاریکی بودند که بهتوده ین اساس، اجسام فلزیا

تبع تدریج در هم آمیخته شده و بر اثر گردش فلک و تشدید سرعت چرخش آن و بهبه
ریع اند. در واقع اختالط سم گشتهکها و درآمیختن آنها، متراش سرعت اختالط تودهیافزا

اجسام  ۀتود یع علت تشکیل تودۀ فلزات است. تفاوت در ظرفیت و ساختار فیزیکیباط
زان یم ، مکان و زمان استقرارشان است. شدت اجسام،«شدت اجسام»تابع سه عامل 

-Noris, 2006, 57)  ه خود تابع شدت گردش افالک استکآنها بوده « تکامل توده»

دت ز وابسته به میزان شیاصل آیینگی نتوان گفت میزان تحقق همین می برای (..61

                                            
از  ییهاسته است. گزارشیزیالد میقبل از م 4ا ی 3قرون  یه در حوالکبوده  یون زرتشتیروحان ۀاو در زمر ظاهراً . 1
 یاریبس هکرده است کا نقل کمانند روس یا از او وجود دارد هرچند برخیمکینجوم، سحر و  ۀدر حوز یف آثاریلأت

ه آوردرا از او در فهرست آثارش « الجامعتابک»ن، ی. سزگا به او منسوب شده استیمکی ۀثار مجعول در عرصآاز 
 (.77-78 ،1380ن، یسزگ کـ :)ن است

2. Cold Gilding 
3. Mirority Principle  
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انتساب فلزات به »واسطۀ قانون توان بهگردش افالک است. این وابستگی را می
ی کند ماهیت و طبیعت و خواص و رفتار فیزیکتوضیح داد؛ قانونی که بیان می« افالک

ه ا کقمر است. از آنجگانه در عالم فوق ی از افالک هفتو مکانیکی فلزات، تابع یک
 ه به حالت سکون وکاست « یک»شان جان هستند پس ظرفیتهایی بیفلزات توده

ن ظرفیت در طبیعیات کیمیایی به معنای میزان یاند. احرکتی اولیه افالک شبیهبی
جوهر بر تکوین سایر جواهر و فلزات است. عدد این ظرفیت برای  کیتأثیرگذاری 

، چون که «سه»دارند و برای حیوانات که هم جسم و هم جان است چون« دو»نباتات 
 عالوه بر جسم و جان، روح نیز دارند. 

 ییات و ادعاهایدر فهم و شناخت نظر یدیلک یاطبیعت، نقطه ءهماهنگی میان اجزا
ه کجیوه  ۀبار مثال در یتبدل فلزات در عصر یونان آمده است. برا ۀبار ه درکاست 

دها، یونانیان، معتقد بودند که تکوین این است، مصریان و بع 1برآمده از کانی شنگرف
ان نجومی و مصادف با طغی یکانی همزمان با طلوع ستارۀ شعرای یمانی بوده، که اتفاق

نگاشته ل ایثر از سیالن آب نأبودن جیوه، متبودن و مایعاساس، رواننیرود نیل است. برا
ست که یچیزی ن شود آنوه وصف میی(. آنچه از نقش جGrimes, 2006, 14) شدیم

دانیم بلکه نقشی است که نتیجۀ می 2واکنش شیمیایی امروزه از نقش عناصر و مواد در
وسیموس ده، زین پدیشرح ا یفلزاست. برا کیدادن رنگ در  ت و نفوذیانتقال، تثب آن

« عمل»به معنای  «Energeia»و « قوه»معنایی نزدیک به  در «dunamis»از دو تعبیر 
است و در هنگام ترکیب، توانایی و ظرفیت « سفید»جیوه حامل رنگ  کند.استفاده می

ت. اس« سفید»سفیدسازی طال را دارد. پس هم در حالت بالقوه و هم در حالت بالفعل 
رض تواند جیوه را در معکننده است که می نیز بخاری سفید« گوگرد»از سویی دیگر، 

در شنگرف به صورت شیمیایی در کند. گوگرد و جیوه « زرد»تغییر رنگ قرار داده و 
رکیب رده بلکه تنها تکاگران مهم جلوه نیمیک یگیرند اما این مسأله براکنار هم قرار می
(. رنگ شنگرف، قرمز مایل به Viano, 2015) شان مهم بوده استرنگ آنها برای

 ای ازبودن نشانهگنجد. همین طیفینیز در طیف آن می« زرد»ای است که رنگ قهوه
  د.یمانیت است. پس جیوه، که بالقوه سفید است در عمل، زرد مییر از قوه به فعلس

                                            
1. Cinnabar 

 یوندهاید پیرخ دهد با ییایمینش شکه واکنیا ینش است. براکوا ۀیر مواد اولیی، اصل بر تغییایمینش شکدر وا. 2
 رند. یل بگکوندها شیاز پ یدیش جدینش آراکسته شوند و بعد از واکها شولکها و ملان اتمیم
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« ل صورتانتقا» ۀیر رنگ فلزات را تحت نظرییبر تغ یات مبتنیل، نظرکانو در یو
ر سه ه بیند. این نظرکیبحث م« بلوغ فلزات» ۀیرد و درمقابل آن از نظریگیدر نظر م

ها، یابند. دیگر آنکه آندرون زمین تکوین میاصل متکی است. نخست آنکه فلزات، 
قت طال هستند که از حالت تعادلی یاند و آخِر آنکه فلزات همه در حقنتیجه بازدم زمین

ر شدن است د ه طالکسمت آن حالت تعادلی اند. فلزات، بهخودشان، فاصله گرفته
 (.همان) شوندتر مییهتر گشته و به طال شبتر شوند، بالغاند و هر چه به آن نزدیکتکحر

 نیا تلفیقی جامع تا حدی مشکل است با ۀیاگران یونانی، یافتن نظریمیکدر آثار 
ه کردند ک یسع« ظَرفیت باروری اجساد» حال، جکبسون و مکنزی، با طرح مفهوم

، نند. باروریکرده است ارائه ک یبندانو صورتیه وک یاهیشامل هر دو نظر یاهینظر
 سه مرحله دارد: فرآیندی است که

 ردن جوهری به عنوان محمل پذیرش؛ک. تَمهید1

 . تشکیل عامل باروری؛2

 . رشد و تکامل.3

مادی )همان جوهر فارغ  یانهیآوردن زمتمهید، شامل تمهید مادی به معنای فراهم
از کیفیات( برای پذیرش فرایند بلوغ از سویی و تمهید مکان و زمان برای آغاز تکوین 

ند. کر است. در مرحلۀ بعد عامل باروری، فرآیند رسیدن به طال را آغاز میگید یازسو
زنی عامل گیرد. برای جوانهه تمهید شده، جوانه زده و شکل میک یاین عامل در جوهر

باروری نیاز به عناصر و جواهر دیگری نیز بوده که نقش آنها، تسریع یا تکمیل فرآیند 
د عامل باروری است. این رشد، هم رشد در ماهیت باروری است. مرحلۀ سوم، مرحله رش

و مکانیکی. سرعت رشد یا همان به معنای اعتالی کیفیات است و هم رشد هندسی 
رسیدن به حالت تعادل، تابع مکان، زمان و متغیری اساسی یعنی حرارت است. موران 

گیرد می راظرفیت باروری را معادل سرعت رشد دانسته که از عامل دما بیشترین تأثیر 
ه جزء خواص ذاتی فلزات است چگونگی تمهید جوهر را نیز کن ظرفیت باروری یو هم

د یتوان تردیه را جامع دانست مین نظریه بتوان اکنی(. دراMoran, 2005) کندتعیین می
ر ییغن تیدند ندارد و تنها مراحل ایبا آنچه انتقال صورت نام یجد یه تفاوتکرد چراک

 ده است.رکن ییتر تبییرا جز
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 تبدل فلزات در عمل
ت یت و خاصیگر، ماهیدکیند تبدل به یتوانند در فرآیه فلزات مکنیباور به ا یبرمبنا

اگران تجربه یمیکگران و صنعت ۀلیوسهب یمتعدد یعمل یهاند، روشیایب یدیجد
هده و قابل مشا ی، تبدل واقعیارکاز مورخان صنعت فلز یکیهلد، شده است. برتیم
داند. اعطای ظاهر طالیی یا می 1،نشانی استا تنها در عملیات سطح که همان رنگر

 در عمل یو یونان یکاران مصرای به فلزات یا آلیاژهای آن، دغدغۀ اصلی صنعتنقره
ز ینشانی، تشخیص و تمیتوان برای عملیات سطح و رنگبوده است. سه روش را می

دادند. در روش دوم، پوشانده و جال میزک رنگ داد. در روش نخست، فلز را با الیۀ نا
 ,Taylor, 1937)  ای سولفیدی روی آن بنشیندگرفت تا الیهجسد در محلولی قرار می

 700(. در روش سوم، مخلوطی از پودر طال و نقره با مس یا سرب، تا نزدیک به 130
 مس تشکیل شود.ای از اکسید قرار گرفته تا الیه 2گراد در معرض حرارتدرجۀ سانتی

وسیلۀ حرارت مجدد و فشار حالل، نقره یا مس و اکسید از سطح خارج شده سپس به
وب اران منسکماند. این روش به فلزای متراکم و غیرمتخلخل از طال در سطح میو الیه

های است هرچند کیمیاگران نیز مشابه این روش را با پیچیدگی بیشتر بر اساس نظریه
روش  دادند. کارپنکوۀ قرار دادن تنتورها بر سطوح فلزات انجام میوسیلزوسیموسی به

ه وسیلۀ تنتوری کتعبیر کرده که به 3«سازیاژیوسیلۀ آلطالاندودکردن به»کیمیاگران را به 
 گذاردجا میکاربرد دارد، انجام شده و اثری خفیف از رنگ به 4سازیاژیدر آل

(Karpenko, 1992, 50.) 

 کیدل هم. اعتقاد به تبه تبدل فلزات معمولی ب ۀیپا است بر ییاارهکگونۀ دیگر، 
ممکن  یهم نیز، امر تبدل دیگر فلزات به به فلزات عالی، سبب شد که یفلز معمول

که مصداق این گونه از تبدل است، واکنش میان  یترین واکنشانگاشته شود. معروف
کل پنداشتند. نیز تغییر شیتغییر شکل آهن به مس م آهن و سولفات مس است که آن را

                                            
 Surface Treatment ofخت سطح فلزات عادی با فلزات با ارزش)را با عنوان پردا رییتغاین نوع از  غالباً. 1

Common Metals with Precious Onesـ :کنند. برای مثال نک( معرفی می Karpenko,1992, 49. 
 Oxidation Heat) دهی را عملیات حرارتی متالورژیکی به همراه اکسیداسیونجکبسون و مکنزی، این حرارت. 2

Treatmentدانند( می (Jacobson & McKenzie, 1992.) 
3. Amalgamation Gilding 

تعبیر  Amalgama Tincturaاز آن به کاربرد  IIIH11ملی پراگ به شماره  ۀموجود در موز کیمیایی ۀدر نسخ. 4
د ، محلولی را پدی(کلسیناسیونس )یلکتفرآیندهای تقطیر و  ۀوسیلهطال و نقره باژ یآلاز  ن روشیدر اشده است. 

 ماند. آورد که برای همیشه باقی مید که بر اثر رسوب کردن چندباره، قسمتی از نقره را به رنگ طالیی درمینآورمی
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(. Tylecote, 2002) آهن به سرب و سرب به قلع نیز در همین دسته گنجانده شده است
را همان  طور ضمنی آنکارپنکو، هرچند برای این گونه از تبدل استقالل قائل است اما به

 تتغییر آهن به مس قائل اس در بارۀاو مثال،  یانگارد. براعملیات سطحی فلزات می
ناشناخته بوده که حاصل  ۀکه این واکنش در حقیقت، پرداخت سطح آهن با یک ماد

 (.Karpenko, 1992, 50) بر سطح آهن است به رنگ مسآن نشاندن رنگی 

ه در شیر یث نظریبود که از ح ییهاز از روشیبها از آلیاژها ناستخراج فلزات گران
دیگر  لزفبه  فلزاگر جزیی از  هکد یگویدر تبدل م یبلوغ فلزات داشت. قانون ۀینظر

بها رانز فلزی گیندها نین نوع از فرای. در اتواند مبدل شودنیز می فلزمبدل شود، کل آن 
ر اساس رده و بکپایه برای تبدل عمل  یاعنوان مادهه بهکهای اولیه وجود دارد در ترکیب

ن یا برایمیکمورخان  یرخشود. بیبها مه فلزات به آن فلز گرانیحرارت، موجب تبدل بق
براثر  فلزات یر را نیز از جنس عملیات سطحی روییباورند که زوسیموس این نوع از تغ

ـ :مثال ن ی)برا گرید یزیداند نه چینشانی مرنگ  Jacobson & McKenzie, 1992 ک
 (..Viano, 2017ا ی

شود، ا میکه سبب افزایش جالی ظاهری آنه ردن طال و نقره با سایر فلزاتک آلیاژ
رهاست هرچند که برخی مورخان این نوع را از انواع تبدل ندانسته ییچهارمین نوع از تغ

فزایش انگاشتند که هدف نهایی آن تنها ابلکه آن را روشی تکنیکی با قدمتی تاریخی می
تر ر و مقاومتبها یا ساخت آلیاژهایی بود که نسبت به طال صلبمقدار وزنی فلزات گران

(. آلیاژسازی نسبتی با کیمیاگری نداشته Moran, 2005) براساس دیدگاه آنانبودند. 
در  وازین روش بهره گرفته  گرانکیمیا است چرا که در آن، تبدل موضوعیتی ندارد اما

شده تکمیل فرآیندهای خود از جمله فرآیندهایی که به افزایش میزان طال یا نقره ختم می
 . اندکردهآن را توصیه می 1،دوبرابرشدن طاله مشهور ب یهایمانند دستورالعمل

و عملی وسیعی در متون کیمیا و فلزکاری و  ینظر ر که دامنۀییآخرین نوع از تغ
ت که رنگ ر امروز، متالورژیکی اسیفلزشناسی دارد، تولید ترکیبات کیمیایی یا به تعب

ند. در ا مشارکت نداربهکه در این ترکیبات فلزات گرانای دارند درحالیطالیی یا نقره
آنجا که در این نوع  مشهور است. از 2متون کیمیایی این روش با نام ساخت طالی بدلی

بها مقصد و هدف نهایی است، تمایز دادن رنگ فلزات گران« ظاهرشدن»ر نیز ییاز تغ
                                            

1. Doubling of Gold 
2. The Imitation Of Gold 
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ن، دشوار اراکمیان تبدل واقعی مدنظر اصحاب کیمیا و روش تکنیکی مرسوم میان فلز
برای  أر، مس به عنوان فلز مبنا و مبدیی(. در این نوع از تغNewman, 2004) است

زرد »شود. یکی از متغیرهای اصلی در این فرآیند میزان یگرفته م نظر شروع فرآیند در
تر و خوانظرفیت باروری اجساد، هم ۀیر را با نظرییاست. این نوع از تغ 1«شدن

برآمده از ساخت طالی بدلی به سه گروه د. محصوالت وترکیبات یتوان دیتر مهماهنگ
 شوند:تقسیم می

ای است؛ صورت همگن و یکنواخت طالیی یا نقرهشان به. آلیاژهایی که رنگ1
 2؛مانند آلیاژ برنج یا الکتروم

 ای. فلزات عادی که سطح آنان بر اثر عملیات سطح، به رنگ طالیی یا نقره2
 درآمده است؛

 روندکار میدانه برای ساخت طالی بدلی بهرنگ هایی که به عنوان. محلول3
(Karpenko, 2007) 

تبدل فلزات به هم را چه در  یهاتوان مفهوم کلیدی مشترک میان روشتقریباً می
انست. ن فلزات، دی، اعطای کیفیتی جدید از رنگ به سطوح ایارککیمیا و چه در فلز

ه کگنجاند  3«کروتاکسیس»نام به یلک یتوان در چارچوبیها را من روشیتمام ا باًیتقر
ن چارچوب در یک یاساس ا است. بر یموسیزوس یهاات و دستورالعملیبرآمده از نظر

 5،و تصعید 4واسطۀ دو فرآیند تقطیرهشده در جسم فلزات ب فضای بسته مادۀ تصعید
وم، مفه نیند. اکیر مییویژه رنگ و ظاهرشان تغها بهجه کیفیات آنینفوذ کرده و درنت

 ییاما در حقیقت الگو شودیطرح م یتجربشماتیک  چارچوباگرچه در قالب یک 
دیگر  و از سوی نزدیک است یدموکریتوس های شبهاست که از یک سو به اندیشه یذهن

اساس و اصل پویایی و  6مادیباب آنکه روح شبه های فلسفی نورواقیون را درآموزه
واسطۀ قوای هب ون،ی، نزد نورواق. طبیعتردیگیبرم رنگ و ظاهر اجزای زندگی است، در

                                            
1. Degree of yellowness 

 شود.ره نیز اضافه میو مس است که در برخی از انواع آن، نق وهیجاز قلع،  است که آلیاژی Asem نام دیگر آن. 2
3. Kerotaksis 
4. Distillation 

5. Sublimation 
6. Pneuma 
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 لزوماً  گذر کند. این گذر نه «شدهبازآفرینی»تواند از حالت ناکامل به حالت ذاتی خود می
ز ی، مظهر تعادل و نویژه طالهاجزای آن، ب 2سازیکه به بدل 1اساس تقلید از طبیعت بر
ها و ا از روشیمیکمورخان  یهاروایت .انجامد، میینین جواهر زمیتراملکاز  یکی

ن چارچوب زوسیموسی است یهای گوناگونی از همان صورتیات تبدل، در واقع بینظر
 و آلیاژسازی را در برگرفته است 4تا تغییر رنگ بدلی 3که طیفی از تبدل حقیقی

(Newman, 2004.) اعطای  اما اصالت در این چارچوب با استحالۀ حقیقی بوده که
ن گفت توایشان نمایان شده است. مات است که در تغییر رنگفلزکیفیت جدید به 

بدل ر تیفهم و تفس یرا چارچوب غالب برا یموسین چارچوب زوسیا، همیمیکمورخان 
اند اما طبق آنچه در مقدمه ردهکفرض  یو مصر رومی-یونانی ییایمیکآثار  یدر بررس

طو انداخته ات ارسیعیا به طبد ریجد یا، نگاهیمیکخرتر أمت ینگارخیهم گفته شد، تار
رده است. کاز جمله تبدل، تامل  ییایمیکم یان آن و مفاهیتر در نسبت میصورت جدو به

 م.ینکیم یتبدل نزد ارسطو بررس یاز معنا ینییه تبین نسبت را برپایدر بخش بعد، ا

 ییتبدل در طبیعیات ارسطو
دل در ا حاصل شده، به مفهوم تبیمیکد یجد یهاینگارخیه در پرتو تارک یجیقبل از نتا

شد. اما یمتر توجه مک، ییایمیکر یات و تدابیات ارسطو و نسبت آن با نظریعیطب
مل أو ت یبسط نظر یرا برا یشتریه از ارسطو صورت گرفت، مجال بک ییهایبازخوان

 از مفهوم تبدل، الزم است نخست، ینییدن به تبیرس یند. براکیباره فراهم م نیدر ا
 م.ینکات ارسطو را مرور یعیات در طبیفیک« رییتغ»مرتبط با  یم و معانیاهمف

ۀ چرخ»هم مطابق آنچه ان تغییر هر یک از عناصر بهکام یدر طبیعیات ارسطوی
تواند به هوا تبدیل شود چون کیفیت حرارت شود وجود دارد. آتش مییده مینام« تبدیل

که رطوبت در هر دو  آب بدل گردد، چراتواند به عنصر مشترک است. هوا می دراین دو
تواند به خاک برگردد چون کیفیت برودت را هر دو مشترک است. آب نیز می کیفیتِ

تواند آتش شود چون یبوست، کیفیت مشترک آنهاست. فرآیند در بردارند. خاک نیز می
 کیل است. عالوه بر تبدیل کتبدیل میان عناصری که کیفیت مشترک ندارند، مش

کند. گر، ارسطو تبدیل دو عنصر به دو عنصر دیگر را نیز مطرح میید یعنصر به عنصر

                                            
1. Mimesis 
2. Imitation 
3. Genuine Transmutation 
4. Superficial Coloring 
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ه این ماند کدر این فرآیند، برای مثال، اگر آتش با آب درآمیزد، برودت و یبوست آن می
)باد( را باز  ویژگی از آن خاک است. از سوی دیگر، حرارت و رطوبِت آن نیز هوا

ود، کند. اگر خاک با آب ترکیب شاممکن را نیز شرح میهای نآفرینند. ارسطو تبدیلمی
چون کیفیت برودت مشترک بوده و عنصری مخالف یا مشابه در فرایند وجود ندارد، 

یند عنصری از این فرآ بنا بر اینکند؛ این کیفیت مشترک به عنصری جدید سرایت نمی
-108 ،اب چهارم، کتاب دوم، ب1377، فساد و کَون در)ارسطو،  آیدجدید برنمی

104.) 

است  یزیم همان چیشویبا آن مواجه م ییه در متون ارسطوک یگریموضوع مهم د
 نامدمی «اشتدادی بودن کیفیات»استخراج کرده و  ون و فسادک که بُلْزان آن را از رسالۀ

(Bolzan, 1996به ا .)و  1،رارتح یعنیویژه کیفیت اصلی، کیفیات به هکن مفهوم ی
 استعداد بدن برای مثال یدارند. برا یبندبرودت، درجه یعنیود ندارد، ه وجک یحالت

آل برای تأثیرگذاری یک ، حالت ایدهبنا بر اینردن( و سرد شدن. کگرم شدن )تب
 کامالا ه وجود دارد. وقتی حرارت کاست  یابودن آن از نظر درجه-کمال-کیفیت، در

کنار هم  در ۀواسط. اگر چنین نبود بهبالقوه است امالاکدر حالت بالفعل است، برودت 
 نسبتاًداریم که  جه کیفیتییده و درنتیانجام یگریاستن دکیکی به  یقرار گرفتن، افزون

 یانیه بنسبت برودت دارد. ببه دیگری تبدیل شده است. برای مثال، حرارتی داریم که به
 شود اما ارسطویتوان گفت هرچقدر از حرارت مطلق دور شویم، جسم سردتر میساده، م

نسبتاً و  داند کهبرای تبیین این سردترشدن، جسم را دارای کیفیتی از جنس حرارت می
این حالت قرار بگیرد، دارای  به مرور زمان به برودت بدل شده است. جسم، وقتی در

 دهد:یح مینطور توضیرا ا« میانگی»این  است. ارسطو« انهیکیفیتی م»

ست که میان اضداد، یک یا چند میانه وجود داشته ...هیچ چیز مانع از آن نی
قبول معانی « متوسط»و  2بینیم. زیرا که الفاظ میانیها میکه در رنگباشد، چنان

 (.1397، در آسمان)ارسطو،  کنندمتعدد می

                                            
است که با کیفیت متضاد خود، برودت، مادامی که در تعادل  در فیزیک ارسطو، حرارت عامل اصلی تغییر جواهر. 1

، فساد و وندر کارسطو،  ـ :)نک یرند، کنش دارند. در حقیقت، حرارت بالفعل، برودت بالقوه است و برعکسقرار نگ
 .(101-104 ، کتاب دوم، باب سوم:1377

2. Intermediate 
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ل باواسطۀ یل مستقیم یک عنصر به عنصر دیگر ممکن است بلکه تبدیتنها تبدپس نه
واحد یا  لیبه حالت میانه است نیز ممکن است. شاید فهم تبدآنها که شامل مرحلۀ گذر 

نش کوا ۀلأشود که مسدشوار می یمکله أن مسیا ییعناصر آسان باشد اما جا یدودوبه
ر توانیم عناصم که نمییمواجه شو یمرکب ۀهم مطرح شود، یا با ماد با یعناصر متعدد

ی صر چهارگانه و کیفیات طبیعه فرآیند واکنش عناک سازنده آن را تشخیص دهیم؛ چرا
 بروز تردید و تأمل نزد فالسفه طبیعی بوده است. یبرا یبا مواد مرکب، محل

 هم با تبدل آنها درل عناصر به یه نسبت تبدکآن است  یال جدؤن اساس، سیبرا
ه کا اصوالً، تبدل به آن معنا یست؟ و آیو تبدل فلزات در حالت خاص، چ یلکحالت 

 یملأن پرسش، تیپاسخ به ا ۀوده است، نزد ارسطو معتبر است؟ الزماگران بیمیکمراد 
ماده  دو یارسطو است. وقت ءدر آرا 1س(یسکی)م «ردنکممزوج»مفهوم  ۀبار دوباره در

دهنده با یکدیگر واکنش داده و محصول آن، تشکیل ءشوند اجزایهم ممزوج م با
، 1393، آثار عُلویطو، )ارس است که خواص آن متفاوت با خواص اجزاست یاماده

محصول  یه ارسطو براک یزیت متمای(. اما خاص227-230، تاب چهارم، باب هفتمک
ه اگرچه آن محصول برآمده از کن است یند اکیشدن دو ماده مطرح محاصل از ممزوج

خاصیت فیزیکی خود را  2است در ترکیب آن وجود دارند اما آن اجزاء، بالقوه ییاجزا
اه اول ر ارسطو، در نگین تعبیاند. اان، حفظ کردهکماکاند شدن داشتهجه قبل از ممزوک

ه جواهر هویّاتی مستقل کد چراینمایات او درباب جواهر و اعراض ناسازگار میبا نظر
دارند و بر خالف اعراض، وجودشان وابسته به چیز دیگر نبوده و به اجزای مقدم بر 

دارند. اما وود و  3«وحدت عمودی»خود  یابا اجز یریشوند. به تعبخود، تجزیه نمی
رفع  یرده و راه را براکطرح  4«وحدت افقی»نام گر از وحدت را بهید یزبرگ نوعیوا
بر اساس  (.Wood & Weisberg, 2004, 680-683) نندکیباز م ین ناسازگاریا

                                            
1. Mixis 

ور ادامه طاند. هماندهیرا برگز« ا اختالطیردن کمخلوط»، mixis ی، برایاز مترجمان آثار ارسطو به زبان فارس یبعض
ا آنچه آن را ب یمعنا یه حتکن فعل باشد یا یبرا یتواند معادل خوبیردن نه تنها نمکدهد، مخلوطین متن نشان میا

ن یا یق برایامل و دقک یردن معادلکه ممزوجکست یمعلوم هم ن یند. از طرفکیربط میارسطو مراد بوده، ب ءدر آرا
ل ن فعیاند. لذا معادل قراردادن اییایمکیدر متون  یم اساسیمزوج، از مفاهمزاج، امتزاج و م ۀفعل باشد اما سه واژ

 تر است.خوان و مرتبطهم ییایمکیاق متون یردن، هرچند ناقص باشد اما با سکبا ممزوج
2. In Potentia 
3. Vertical unity 
4. Horizontal unity 
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زمند جه نیایتغییر مهم است درنت ء، پیوستگی میان تغییرکننده و اجزایمفهوم وحدت افق
اساس  نیا به نوعی شناخت از وحدت میان مرحله قبل، حین و بعد از تغییر هستیم. بر

 کیل کت یه همان خاصکرا دارد  یدیت جدیممزوج، خاص کیآورندۀ  جزء پدید
گر، ید یانیاست. به ب یصورت بالقوه، باقز بهیاش نیت قبلیه خاصکممزوج است هرچند 

شدن ت قبل از ممزوجیآن، خاص ءربرگرفته اما اجزاد را دیجد یتیل ممزوج خاصکاگرچه 
 اند. امل از دست ندادهکطور خود را به

ممزوج درنظر  کی یاجزا یرا برا 1یریپذبازگشت ین اساس نوعیارسطو برهم
ت یبلاجزاست. بر اساس قا یت جداسازیوابسته به قابل یریپذن بازگشتیرد. ایگیم

اند، باز هم ممکن است. ت مستقل داشتهاجزایی که هوی ییپذیری، جداجدایی
همان(. ) کند، متمایز می2«استحاله»شدن را از پذیری خاصیتی است که ممزوج جدایی

ز تغییر دهند، یرا ن ءاند تا دیگر اجزاسازنده در واکنش ءشدن، اجزادر فرآیند ممزوج 
مانند. برای یم جه بالقوه باقییافته و در نتیرسیدن نامل برای به فعلیت کپس فرصتی 
رو تا  این توانند دوباره به حالت قبل برگشته یا از هم جدا شوند. ازه میکهمین است 

 دهد. ویانو بر همین مبنا،هنگامی که در ممزوج وجود دارند، فساد در آنها رخ نمی
آن با دو مفهوم  ۀنندک زیممزوج را متما کی ءت در اجزایخاص« داشتن بالقوه وجود»
 (.Viano, 2015, 21) داندیو استحاله م« فسادوونک» یعنیگر ید

آن است.  3شدن است، همگنیخاصیت اساسی دیگر برای آنچه حاصل ممزوج
باشند؛ 4«متشاکل»نقش و اثر خود را داشته و  ،ءهمگنی به این معنی است که همه اجزا

یجۀ ت، نتهمانند با خودش ساخته شود. این مشابه ءکل، از اجزا کیه ک ییعنی حالت
حاصل از ممزوج تمایز  یاست برا یاگر است. همگنی، شاخصهیهمد بر ءر اجزایثأت

 وزنه کوچک و کمکشدن فیزیکی. اجزای ممزوج، هر قدر هم شدن با حاصل مخلوط 

                                            
1. Reversible 
2. Transformation 
3. Homogeneity 
4. Being homoamorous  

ماده  یکبودن  لکباب مفهوم متشا ل دری، به تفصکیو بعدها، جلد ییژه جابر، طغرایوبه یاسالم ۀاگران در دوریمکی
از  ی، باب ثانکی؛ جلد1928ارد، یح هولمیبه تصح کتاب الملکجابر،  کـ :مثال ن ی)برا نندکیممزوج بحث م

از مورخان  ی(. بعض4104 ۀبه شمار یاسالم یمجلس شورا ۀتابخانک ۀ، نسخالمکتسبنهایت الطلب فی شرح ۀرسال
ه کدانند یم ییطوات ارسیعیآنها از طب یریرپذیثأر تب یلین مفهوم را دلیبه ا یاسالم ۀاگران دوریمکیا، پرداختن یمکی

  خواهد.ین نوشته میراتر ازای فن باب، مجالیا د دارد. بحث دریترد یالبته جا
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ادق ص یکیزیمخلوط ف کی ۀبار که این امر دراند در حالیباشند، از جنس همان ممزوج
نیستند بلکه یا گندم هستند یا « جو و گندم»، ءاجزا، «گندم و جو»نیست. در مخلوط 

 جو.

اده باید ه اجزای ماست: یکی آنک دو شرط یبرهم مستلزم برقرار ءگذاشتن اجزاتأثیر
ابل آنها متق یداشته باشند؛ چرا که اگر عنصری مشترک در اثرگذار عنصری مشترک

د ست که هیچ جزیی نبایش معنا ندارد. شرط دوم آن ابازگشت وجود نداشته باشد، عمالً
گر که در ر یابد بلکه به هرکدام از اجزای واکنشییامل به جزیی دیگر تغکصورت به

 ،سادف و در کونرسطو، )ا حالتی میانه، خواص مشترک بین آن دو را دارد، تبدیل شود
 (.65-70، ، کتاب اول، باب ششم1377

استحاله  ز بایج و مخلوط نتوان گفت ارسطو با تفکیک میان ممزوین اساس میا بر
تبدل برای فلزات بر اساس خصلت پذیری فهم امکان یفساد، راه را برا و ونکو 

 ءاجزا 1«بازیابی»ساز نهیزم یریپذکند. برگشتآن هموار می ءخواص اجزا یریپذبرگشت
توان ممزوج، مادامی که می کی ءاجزا (.Waterlow, 1982, 21-25) ممزوجات است

 یکیزیف سبب تغییر شرایطاند. بر همین اساس فلزات بهبازیافت، از بین نرفته آنها را
ه به شوند بلکامل متبدل نمیکطور دادن به عناصر تشکیل دهنده خود، بهمانند حرارت

اند، تبدل بین عناصر اربعه و جواهر فلزات قرار گرفته ، که ما«های میانهصورت»
ل تر اما از جوهری که از ترکیب آنها شکصر اربعه پیچیدهیابند. این صور میانه از عنامی

رب، اند که اگر مس و سمثال در عمل، فلزکاران به تجربه دیده یترند. براگرفته، ساده
شوند. آنگاه از خاکستر مس، مس و از نند به خاکستر بدل مییشدت حرارت بببه

سرب  امل، مس وک ۀیجزکه اگر پس از ت شود درحالیخاکستر سرب، سرب بازیافت می
مکن شدند، این بازگشت ماند به عناصر ساده تبدیل میکه در چرخۀ تبدل قرار گرفته

طرح  ه ارسطوکممزوج  کیبودن اجزای حفظ حالت بالقوه  یاست برا ینبود. این مثال
به جوهری با خواص نزدیک به خواص فلز اصلی  یپذیربازگشت بنا بر اینند. کیم

ر و یاز تداب یه بعضیتوج یارسطو برا ءان آرایتوان از میه مکاست  یمن مفهویترمهم
 (.Chalmers, 2009, 33) افتی ییایمیکات ینظر

  

                                            
1. Retrieval 
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 یجهنت
 یاعصن یایمیکفهم آنچه به  یبرا یاساس یه چارچوبکن بود یحاضر ا ۀهدف نوشت

در  یمینار آن، مفاهکرده درکشود را ارائه یمربوط م رومی-یونانیمصر و  یهادوره
و ز بازگیش شده را نیپ ۀا در دو دهیمیکه موجب توجه مورخان کات ارسطو را یعیطب
 یهاو بر سنتارسط یاتیعیم طبیمفاه تأثیر یه در مقدمه گفته شد، بررسکطور ند. همانک
ت اس ین غرب مدرن، موضوع مطالعاتیج در دوران آغازیرا یایمیکژه یوبه ییایمیک

 یصناع یایمیکباب تبدل در چارچوب  نسبت آنچه در ی، بررسانین میتر. اما درامفصل
Newman, 2019, ) داندینزد ارسطو م 1«املکممزوج »ه یومن آن را نظریو در آنچه ن

 جه رهنمون شود:یتواند به سه نتی( گفته شده، م115

اگران یمیکارسطو توسط  ییایمیک ءبه عنوان آرا کیوالستکاس ۀآنچه در دور  .1
ن یل ارسطو در ایاص ءمطرح شد با آرا 2ینییوکات توماس آیعیمنسوب به طب

 ز دارد.ینه تفاوت و تمایزم

 یدنبال آن، ممزوج بر آراس و بهیسکیازجمله م ییم ارسطویاز مفاه یبعض .2
 داشته است. یاتتأثیراز جمله جابر  یاسالم ۀاگران دوریمیک

 رتر است. یپذانکام ییات ارسطویعیتبدل در طب .3

اگران یمیکات یتوان گفت که نظراره به بخش دوم و سوم مقاله میدوب یبا نگاه
أثر. ات ارسطویی است نه کامالً از آن متیعیباب تبدل نه در تقابل با طب ونان دری یصناع

ند که از ای پایه بوددنبال تولید مادهه کیمیاگران همواره بهکتوان گفت یمثال م یبرا
د تبدیل یات جدیفیک یبرا 3پذیرا یاه و به مادهفلز، خالص و رها بود کیکیفیات  ۀهم

که در طبیعیات ارسطویی به حذف و رهایی از تمام کیفیات موجود در شود. درحالی
، علت ات ارسطو گفته شدیعیف تبدل در طبیگونه که در توصماده، نیازی نیست. همان

ان، ش«ا غلبهی تسلط»ت یشده بر پایۀ خاصماده ممزوج کیاین امر آن بود که مواد در 
ذاتاً، به تسلط بر سایر اجزاء آن ممزوج تمایل دارند حال اگر همه کیفیات و به تبع آن 

با  ه بتواندکوجود ندارد  یات بالقوهیگر خاصیرون برود، دین فلز بیهمه خواص از ا
ماده  ان ماده اثرگذار ویموس از تعامل میزوس یعناصر دیگر واکنش داشته باشد. از طرف

                                            
1. Perfect Mixture 
2. Thomas Aquinas 
3. Receptive Body 
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تواند یه موج کیه از کند کیرابطۀ جسم فلز و روح آن صحبت م یرینده یا به تعبپذیر
خلق  از یگاه صحبتچیمشابه اما ه ییشده ارسطوممزوج ۀدر ماد یزم اثرگذاریانکبه م
آن را  شده برند. در واقع جسم فلز تنها وظیفۀ حمل رنگ عارضکجدید نمی یاماده

ر همان رنگ، از قوه یاز تعاب یا در بعضیسطو، روح برعهده دارد و بر خالف تعبیر ار
 افتن، برخوردار نیست. یتسلط 

اگران در مجموعۀ واژگان یمیکآن است که  یقطع یهااز گزاره یکیحال  نیا با
گرفته، هر چند که در بسیاری از مواقع به  علمی خود از مفاهیم طبیعیات ارسطو وام

یگر تر نسبت به دز در تحلیلی جامعی. ویانو نندارند یلوازم فلسفی ارسطویی تعهد
شارحان و مفسرانی که در پی تطبیق تعامالت نظری میان ارسطو و کیمیاگران هستند، 

(. مثالً، زوسیموس از دو تعبیر Viano, 2015, 43) ندکید مییأر را تیاخ ۀن گزاریا
«dunamis» معنایی نزدیک به قوه و  در«energeia»  کند. استفاده می« عمل»به معنای

از  سفیدسازی طال را دارد. ییه حامل رنگ سفید است در هنگام ترکیب، تواناکجیوه 
تغییر  تواند جیوه را در معرضنیز بخاری سفیدکننده است که می« گوگرد»سویی دیگر، 

نام ب بهکمر یانها، گوگرد و جیوه، در مادهیا یدو رنگ قرار داده و زرد کند. هر
گیرند. اما این ماده با آنچه ارسطو ممزوج همگن نار هم قرار میدر ک« شنگرف»
 ش.بیکآن مهم است نه تر یدهتنها رنگ یاگران صناعیمیک یخواند تفاوت دارد و برایم

دگاه، ین دیرد. براساس اکتوان مطرح یگر را هم مید یدگاهیها، ددگاهین دینار اکدر 
آن  یقیحق یدام تبدل به معناکچیس، هیسکیسم نه عمل میسکروتاکنام به ینه چارچوب

گاه، دین دیاستحاله هستند. براساس ا ۀبار در یاتیه در واقع نظرکنند بلکین نمییرا تب
 ه درکند ااگران مسلمان داشتهیمیکآن، را  یقیحق ین از تبدل به معنایین تبیبهتر

از  یکیله أن مسیاند. اردهکو ارائه  یبندآن را صورت« زانیالمعلم»چارچوب 
تقل مس ییگراتجربه»ه آن را ک یاا، در حوزهیمیکان مورخان یه در مکاست  یموضوعات

 افته است. ینامند، امتداد یم« از مشاهده
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 رکتش

، رانیمت و فلسفه اکح یاستاد دانا، متواضع و متخلق موسسه پژوهش یهاییراهنما
تر کد یز از جناب آقاینهم. نین را به جد قدردانسته و همواره ارج مکوهکتر رضا کد

چند را گوشزد  ین نوشته را خوانده و فلتاتیه برمن منت نهاده، متن اک یمحمد جوهرچ
 نم. کیر مکردند، تشکح یا تصحی
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