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معروف اسـت  و   یدوران اسالم يایمیدر ک یمکتب ۀدان و سرسلسل یعیمثابه طب بهرازي ا یمحمد بن زکر . دهیچک
شـناختن  بازنمـایی کیمیـاي رازي بـا    ، رسـاله ت دارد. هـدف ایـن   یـ ن خصوص، اهمیاو در ا یعملو  يدگاه نظرید

ـ به واقع يو يباورمند یبررس ،کیمیااز  محمد زکریا  نظري و عملی یتلقّاي،  بسترهاي اندیشه هـاي   ویژگـی ، آنت ی
سـنت تؤامـان متنـی و    در  يچهارم هجـر  ةن دانشور سدیا يو کارکرد يکرد ابزاریرو و سنجشاین مکتب کیمیا 

ـا کتابشناسـی    تحریـر  29عنـوان در   14(، مستند به کلیۀ آثار کیمیـاییِ در دسـترس از او   نگاري علم مفهومیِ تاریخ و ب
 است.   »سرّاالسرار«ترین آنها؛ یعنی  و متمرکز بر تصحیح و ترجمه و شرح یکی از مهم) تفصیلی نُسخ

 در یِفـ یک يهـا  داده بر یمبتن روش، و تیماه و ها داده نوع اظلح و به يادیبن ۀگون از هدف، لحاظ به پژوهش،
 نیـی تب و یخیتـار  نقـد  روش به و یخیتار تیماه با گذشته، هاي واقعیت یلیتحل و یفیتوص شناخت يبرا دسترس

بهـره گرفتـه بـر  اسـتفاده از     » يا کتابخانه« يها وهیها و اطالعات از فنون و ش داده يدر گردآوراست که  یفیتوص
 يریهـا تصـو   یافتـه ن، تمرکـز دارد.  یو تـدو  يبند و دسته یپژوه ارك معتبر موجود در منابع متقدم و متأخر،  متنمد

 یمفهـوم  يو ارزشـمند  يگـاه راز یموجـب جا  کنـد و بـه   یدست اول ارائـه مـ   یتیمتفاوت، به روا يمستند و تا حد
 .باشدبرخوردار ویژه تواند از اصالت و اعتبار  ی، مين گستره و دقت استنادیموضوع، همچن
 .آثار کیمیایی، سرّ االسرارها،  اندیشه، ویژگیا، یمی، کيا رازیمحمد بن زکر ها: کلیدواژه
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 باچهید

ذ جهان اسایمیکاز دو  یکیبن زکریا رازی را محّمد 
ّ

پدر و «، ان)یبن ح ن با جابر یا قری(همتا الم دان متنف

و  یات شخصیح یها ن جنبهیتر از مهم یکیاند و  دانان خواندهیمیشـ  پزشك یایو ن» یعلم یمیانگذار شیبن

ژه و یکرد ویسبب رو بهگر ید یریدر تعبا ی، »ایمیک«اش را  یشهرت و سرآمد یاو و از موجبات اصل یعلم

 یباورها یحکمت و حتّ صناعت و در دانش و  یاند. مکانت راز دانسته ییایمیمتفاوت، مهارت و دانش ش

ها در  ها و ابهام یدگیچیو پ ؛دینما یخ علم را موّجه میتار یها ، پرداختن به او در مطالعات و پژوهشیکالم

مِح  ۀت و منظومیشخص
ْ
وردار برخ یدانیو م ْق یتوسن تحق ِش یپو یفراخ برا یا ا، گسترهیزکر پورِ  یو علم یک

دان و تنگ ید میو تحدك انتظام یبا تمرکز بر  یحتّ نهد.  یم یرو فرام را یتعل ِن یپلیسیا دین انتظام یاز چند

ت گزارشیمیوسعت پرسمان، ابهام در موضوع ککردن 
ّ
دگاه و یت دیل، محدودیبر منابع اص یمبتن یها ا، قل

م، همچننشوران و پژوهشگران متدا یکردهایت در رویجامع ریفقدان ناگز
ّ

 یها ین نامطمئن بودن داوریقد

 یها سازد؛ خاصه آنکه موج یاب را دشوار میپا یب یاین دریورود به اد، یمخالفان منتقد و موافقان مؤ

چه رسد به  ،دهد یز میذو فنون را پره ی، ناخدانییعلم و فّن و آ ۀی منظومن سو و آن سویز از ایفشان ن خون

 نازموده! نینش زورق

ت ت و یغا یبلندارغم  نجانب بهیط، ایران شیدر چن
ّ
 ۀدر دور یمیش ییدانشجو ۀمکنت، با پشتوانقل

 ۀن به سابقی، همچنیارشد و دکتر یلیدر مقاطع تکم »یخ علم اسالمیتار«و طلب معرفت  یکارشناس

، با ارشاد استادان و ارجاء مقصود به »انیجابر بن ح یایمیکزان نزد یعلم م«مشق پژوهش در موضوع 

مسائل و فروض و الزام و  یمبانب بزرگان رساند که شرح یفراهم آورد و به تصو یا شنهادهیت رحمان، پیناع

 و روش آن در بخش نخست معروض است.

به انجام شد و  یریگ یپبندی کارهای ذیل  ، بر اساس برنامه و زمان»پیشنهاده«تصویب د و ییتأپس از 

 :دیرس یکنون

 و 
 



های انگلیسی، عربـی،  (کتاب و مقاله به زبانشده  منابع چاپ ۀ. شناسایی، تهیه و مطالع۱

دوم فصـول اول و  برداری و نگارش اولیۀ در حیطۀ موضوع و یادداشتفرانسوی و آلمـانی) 

صـفحه فـراهم آمـد و از آن،  ۵۰به این ترتیب متنی در حـدود  رساله.  بخشن یدوماز  

کـه در مهّیا شد  دانشنامۀ جهان اسالم ۱۹المعارفی نیز برای درج در جلد  ةای دایر مقاله

 به چاپ رسید. ۱۳۹۴فروردین 

می رازی  یفلسفمطالعه و تحقیق پیرامون وجوه  .۲
ْ
 در مقولۀو ِحک

ً
لذت و  (خصوصا

 یعیمابعـدالطب، یشناخت عتیطبمباحث  نی، همچن)هنر و اخالق ۀبه فلسف یکردیبا رو  الم

تر از منظومـۀ  یافتن به تصـوری مناسـب دست برای(با بررسی و مطالعۀ سایر آثار وی) و طبی 

یا و تالش برای درک جایگاه کیمیـا در ایـن منظومـه و تعـامالت  معرفتی محمد بن زکر

محضـر اسـتادان  و از در ایـن بـاره، فـراهم آمـد  مقاله سه ها. احتمالی آن با سایر دانش

ل مباحـث و یـمکشـتر، تیق بیانتشار آنها منوط به تحقکه  استمداد شد؛ راهنما و مشاور

 ج است.یق نتایتدق

های خطی، تدارک کتابشناسی توصیفی آثار کیمیایی رازی  تهیه و خوانش نسخه .۳

یر و گزارش. و گزینش دست  آسـان  نوشت برگزیده برای تحر
ً
این مرحله چنان که ابتدائا

ها  از نسـخه رخـیها رخ نمـود. تهیـۀ ب ها افتـاد و دشـواری طی نشد و مشـکل نمود می

در بخـش ها  توصـیفی از یافتـه ،با تدارک ُنَسخ زمان هماما میّسر نشده است نیز ن تاکنو

در . دیاز کمـال پوشـ یمقبـول ۀان کار، جامـیتا پامرور  و به آمد کتابشناسی رساله فراهم

ـهای   موجـود در کتابخانـه کُتب و رسائل، ن منوالیا
ّ
مجلـس شـورای اسـالمی، ، یمل

المعـارف بـزرگ اسـالمی، مرحـوم  ةاه، مرکز دایردانشگملک، مسجد جامع گوهرشاد، 

الله  تی(آقم  لیشهرستان از قب های اصغر مهدوی، مسجد سپهساالر تهران؛ نیز کتابخانه

خـارج از  های و  ...؛ همچنـین کتابخانـه) ی(آسـتان قـدس رضـوو مشهد و ...)  یمرعش

کادمی علوم تاشکند)هند، ازبکستان  یعنیران، یا   ،محمود) انیـه و حـاجی(نوْرعثمه ی، ترک(آ

بــه تکمیــل  گــرد آمــد و) لنــدناوپســاال،  د،یــمادرگ، یــپزیالنگن، یس، گــوتی(پــاراروپــا 

 آنها برای استفاده در شرح انجامید.  رساله ازکتاب و  ۲۹ها و تحریر  نوشت دست

 ز 
 



شـده و  چاپ یها نسـخه یاسـاس و بـدل، بـازخوان یهـا نسخه ینیبازبهمچنین، 

ـــ بـا  یمـیالمـدخل التعل( یراز یایـمیشده از ک ح و چاپیصحاز دو اثر ت یبردار شیف

در آنها از  یمندرج و منطو یها و البته نمونه) االسرارو نواب رامپور ــ  ۀر مجدد نسخیتحر

گـر ید ییها هیما دسـت و ...) ةمرحوم مشـکو الحجرو ال یاسکور ۀنسخ االثبات(ر آثار یسا

 سّر االسـرارنسخۀ کامل و معتبر از  چهارس بر اساهم حریری موازات، ت تدارك کرد و به

ن یـا. گردیدبررسی  نیز )به زبان روسی(و چاپ کریموف از این کتاب  رازی فراهم شد

ج حاصـل از یر نتـا(در کنـار آثـار یسـا یو کتابشناسـ سّر االسرارح متن یتصح یهمه برا

 در خور فراهم کرد یمواد و منابعگوناگون)  یاه جستجو در فهرست
ً
که محصول آن  نسبتا

 نهد.  یم یمرتبط، عرضه و به داور یلیوست تفصیو پ یفصل مجمل کتابشناسدر را 

 یتـیبه روا یابیدست یکوشش چند ساله بران کشت و یاست، ثمر ا یگرام یش رویکه پ یا اینک و در رساله

 و ، در سـه بخـشاو یایـمیک یهـا یژگیم و ویها، مفاه شهیا از اندیمحمد بن زکر ییایمیآثار ک یۀبر پا مستند

 گردد: ارائه می پیوست كی

 کاوی. شناسی و پیشینه روشبیان مسئله و کلیاتی در  یک)

سوانح حیـات و ) ١فصل: ( سهشامل زندگی و آثار کیمیایی محمد بن زکریا رازی، دو) 

 مختصری از زندگی، ابتدائفصلممیزات کیمیای رازی: در این 
ً
دو  .نامـه رازی آمـده اسـت ا

(مبــانی و  یطبیعــی نــزد راز ۀفلســف«و » های کیمیــای رازی منــابع و سرچشــمه« فصــلزیْر 

ای است که در کنار این رساله شکل گرفت  جداگانهبرگرفته از پژوهش » شناسی علمی) روش

 جهـان اسـالم ۀدانشـنامآن در  یا ل دانشـنامهیو تفص رود یو از ثمرات جانبی آن به شمار م

آنچه از  ۀ، هماین فصلکتابشناسی: در ) ۲؛ (ده استیگز نجا ُمقامیام شده و مجملش یتقد

فـراهم آمـد اّمـا بـه شـد،  شـناختی حاصـل میهای کتاب های گوناگون و یادادشـت فهرست

) ۳( ؛گرفتــه اســت یوســت جــایل، در پیتفصــ مختصــر در مــتن بســنده شــده و یگزارشــ

رتبـاط بـا دو اثـر ن ایشـترینشـده، بـا ب حیمهم اّما تصح یاثربر ، ریاخ در فصل پژوهی: متن

 یها از ابهام ییرازگشا ین براین نمادی، همچن)االسرارو  یمیالمدخل التعل(ن یشیپ ۀشد چاپ

تمرکز شـده و  ا)یـمحمد زکرکرد ی(رو یمصداقخاّص و  یمفهوما در هر دو صورت عام یمیک

 ح 
 



بـه و  یرازموضوع  همبر آثار  و شرح آن با اتکا» سّر االسرار« یفارس ۀتصحیح متن و ترجم

 معروض گشته است.و  داریپد )»یبه راز یراز«(خودبسنده  یحیو توض یریتفس ۀویش

 مجملـی ، ایـن بخـشها و میراث کیمیایی:  دستاوردها، نوآوری سه)
ً
مبتنـی بـر  کـامال

ن یدر عـو  کند یمنعکس مرا المعارفی)  ةدایر ۀ(منعکس شده در مقالگزارش دیگر پژوهشگران 

کننـده و  روایتتـا  زدیـآم  یمتقدمان مفضـال م یها افتهیرا با رساله  یحال، دستاورد پژوهش

ق از اهداف پ یو گام اشدزکریای رازی ب گر کیمیای محمدبن تحلیل
َّ

ن را ینخست ۀشنهادیمحق

ش و یپـو یبـرا یریها را به اذعان آوَرد و مسـ تیظاهر سازد و در انجام،  متواضعانه محدود

 .ش نهدیپ ایمیخ علم و کیتار یفراروپژوهش در 

خ خطی تحریـر و َس نُ  یاز برخ یریتصوو  کتابشناختی یان رساله، گزارشیپا) پیوست: در *

 ها گفتنی است: نسخه ۀاست. دربار آثار کیمیایی رازی تقدیم شده ازتصحیح شده 

کتاب کیمیـایی  ۱۲ای برگزیده از  ، دستیابی به نسخههای اینجانب یاری ) یکی از بخت۱(

ای  ها نیز به آن اشاره یک از گزارش موزه بریتانیا موجود بود و در هیچ ۀبخانرازی است که در کتا

اب اسـت امـا کت ۱۲جمل از مُ  شده فقط شامل پنج کتاِب  خالصه ۀنرفته بود. هرچند این نسخ

. در اثنـای تکمیـل ایـن پـژوهش، گشـاید اتکا به کیمیای محمدبن زکریا می راهی بسیار قابل

 شود یده میدر آن د ییها یاّما همچنان سقطات و نااستوار تشر شدمذکور نیز چاپ و من ۀنسخ

 چالمدخل التعلیمیو  االسرار) ۲؛ (ش)۱۳۹۴ب(رازی، 
ً
امـا بهتـر  بـوداپ و تصحیح شده ، قبال

  باشدنیز در اختیار آنها  ۀشد(تایپ) متن تحریر  نمود یم
ً
را بـر اسـاس  »باب نوادر«و خصوصا

 مفصـل ۳؛ (گرددریر خوان و خوب تاشکند تح خوش ۀنسخ
ً
بـرگ)  ۴۳() رساله یا کتابی نسـبتا

تـا  شدنیز تحریر و آن  هملی پاریس هست که در اختیار قرار گرفت ۀنمنسوب به رازی در کتابخا

 ییایـمین آثـار کیتـر از مهم یکـی) ۴های کیمیای رازی بگشـاید؛ ( شاید گرهی از فروبستگی

کامـل و قابـل  یا بـه نسـخه یابیق، دسـتیتحقن یا ین روزهایاست که تا واپس الشواهد، یراز

 ۀترجم آن با ۀسیو مقا یآستان قدس رضو ۀخر نسیافتن و تحریاّما  ّسر نشده بودیاعتماد از آن م

به  ی،  نوررامپورنّواب  ۀکتابخان ۀار از نسخیدك در اختان یها موجود در دانشگاه تهران و بخش

  ها و ابهام یکیتار
ُ

) ۵د؛ (یمضـاعف بخشـ یو روزگار و دادار را وجوبکر از بخت ها تاباند و ش

نیز ان و ترکیه و ... هست که آنها های گوناگون ایر ای از رسائل منسوب به رازی در کتابخانه پاره
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 ي 
 

نیازمند ، ییانتشار نها یبرااین موارد تحریر شده،  ۀ. هممیپیوست، تقد بهای  و نمونه شدتحریر 

و » سـّر االسـرار«توانسـته اسـت در کنـار ، ن طالـبیـا ویرایش و بازخوانی است اما به گمان

 این رساله باشد. جینتا یل برایاص یمبنای (بخش دو)های مقدماتی  فصل

حوالت شده و همانجا ادا گشته است؛ مؤخره  عیوس مجال، به مقدمه قیمض مقالاز انجام سخن در  یبخش

 ١مناسب استهداف یۀ، مافیو تأل فین تصنیا رود ید میز فراتر از مرتکب آن است و امیفرجام کار پژوهش ن

در مقام  کنیل ؛گردد ان دانشورینیپسو  شگامیجانِب بزرگان پ از مرتبط یقیو تحق یتأمالت علم یارتقا یبرا

ر و بـاطن؛ فـارغ یــ برآمده از ضماء آن یث نعمت و نام ارجمند اولیند حدیذکر خوشانجانب از ی، اییدانشجو

اد یـك و به تکرار فرا ی به كیر، آنان را یف دلپذیر است و به تکلیناگزشوائب ــ  ۀهم یااز صراحت ظاهر، به پرو

کنده مشان یم ایناطقه از شم مشامآورد و  یم ابد. بـر آن لشـگر ی یطربناك م شانیاز نوا جان صحنند و یب یآ

 :گزارد یها م فرستد و سپاس یخوبان و جلوات رحمان درود م

 مقام و واال ُمقـام صـاحب زانیـ، عز)ین دانشـگاهیها و عناو (فراتر از نام ور و داورراهنما و مشا از استادان

 یها کتاب مرجع، نهاد کتابخانـه ۀ، مؤسسیالمعارف اسالم ةریاد دای، بنیو مطالعات فرهنگ ی(پژوهشگاه علوم انسان

ان یـو موالو همدرسان، کنام، همگنان یو ن یدوستان جان، خ علم دانشگاه تهران)یتار ۀکشور، پژوهشکد یعموم

 شیبخشـادر ـــ کـه  مـادرگر  الهـامو روان ــ  باد ضانش مستدامیــ که فپدر غ یدر یبمهر از ژه یو بهو همراهان 

منن  یب یاری، ــ ش خرسند گرددیخو یشگیل همین طفید و از ایاسایکان بیسار رضوان و مجاورت ن هیسارحمان و 

ن امـر یشان در چن ان که نقشیاز گرام یاریبسق یکرامت و تشوو . .. دلبند نورچشمانو حنان  نیحنهمسر، 

کنـد و  یم ید و تـداوم قدرشناسـیـبـه تأک ،اسـت مسّجلان و یعن بنده یاما بر ا دینما یمپنهان و بلکه مبهم 

د و روزافـزون یـبپا یقلبـ ن امتنانیا یستگیشاد که یاقت. امیق و لیدارشان خواهد بود؛ به شرط دوام توف منت

د و یـرد و بـه عـدل و فضـل جبـران فرمایکرامت گ ۀتمامت بر عهد و پاداش آن همه لطف را خداوند به شود

 مضاعف سازد.
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 بخش یک

 کلیات پژوهش

 شناسی و مفروضات مسئله 1

دان یمیشا یو  ییایمیصاحب مکتب ک ،سرسلسلهاز دو  یکی ز گفته آمد، محّمدبن زکریا رازییباچه نیچنان که در د

ذ ج
ّ

 :نمود یم ییها ه در ابهامدیپوش زین یو سرآمد یژگیو نین پژوهش، همیت ایدر بدااست. هان اسالم متنف

از  یبخش نانیل، جامع و اطمیگزارش اص ود وبار مبهم یبسا، یمیخود موضوع ک •

اد آثار مرجع ی، بر بندانش ا شبهی ن دانشیق آن و مباحث مرتبط با ایمفهوم دق

ت یروا  و به یبه زبان فارسژه یو طور عام و به بهــ  یتمدن اسالم ۀدر حوز ییایمیک

ا برگردان و برگرفته از منابع ی. معدود آثار موجود، در دست نبود ــ یرانیمحققان ا

 ها) (بدون استناد به متون و سرچشمهل یراصیا غی، و ...) ی، عربی(غرب یرانیر ایغ

با را  )یگرا و معنو ا باطنیگرا  (علمدگاه محدود یك دیفقط ا ید، و ش یم یابیارز

 د.دا یك اثر بازتاب میبر  ۀیتک

: آثار ابهام داشتجایگاه و مقام کیمیا در اندیشه و سلوک علمی رازی نیز  •

شود، که  یش را شامل میها چهارم نوشته كیا حداکثر یبن زکر محّمد ییایمیک

اشتغال  ،یخیتار یها گزارش ی؛ برخدسترس نبود نك دریاز آنها ا یاریالبته بس

؛ از دانست یماو  یو حکم یو فرع بر اشتغاالت طب یجانب یامررا ا یمیبه ک یو

ل منطقی و یبه صناعت و اثبات آن با دال یراز یرغم باورمند گر، بهید یسو

 ةأّن الّصناع(ها  از کتاب یکیاساس عنوان  کم بر در چند اثر خود، دست یتجرب

و جازم  ینیقین اعتقاد، چندان هم یکه ا رفت یاحتمال م )إمتناع یأقرب لوجود إل
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شناسی و فلسفه و کالم و پزشکی رازی بر  از تأثیر متقابل جهانعالوه،  بهنباشد. 

  .کردغفلت  توان ینمز ینکیمیای او 

اساس دو اثر او  ا، فقط بریبن زکر محّمد یایمیک ۀها دربار یریگ جهینت ۀنیشیب •

 یشدت ناکاف که به بودشکل گرفته  )سراراال سّر ا ی االسرارو  یمیالمدخل التعل(

؛ ك نسخهیر تنها یبر تحر ی، مبتن)یمیالمدخل التعل( یکیز یدو اثر ن نیاز ا .است

 ییها ر و برداشتیارجمند با تفاس یحیتصح برآمده از )االسرار( یگرید و

ب یعجن، ی. بنا بر ابودسال قبل  ٨٠ یذهن یها هیو ما ینیع یها افتهیمتناسب با 

رازی و  ییایمیبودن عملکرد ک یدیا تقلی یابتکار ۀها دربار یداورنمود اگر  ینم

شه در یسو ر كی، از یداور نیچراکه ا ؛باشد اتکا  قابل ریاش، غ یگذار ریتأث

گر، ید یاز سو و دو اثر او داشتفقط با خوانش  یراز یایمیک ۀشناخت نابسند

ت 
ّ
سخت رنجور و قابل  ان،ینیسان و پینیشیق آثار پیدق یمطالعه و بررساز قل

ق آثار یدق ی، بررسیراز یایمیک ۀ(شناخت بسند ن دو گامیا یز طپس قبل ا .خدشه بود

مشغول گنگ  ییها هیو طرح فرض یزن توان به گمانه می ، تنها انش)ینیان و پسینیشیپ

 توجه به آرای ،ها ین داوریهم یابیدر ارزد یرس یه نظر من، بیهمچن .بود

 یمتن (درونل اسباِب یبدون تحل یراز یایمیشگر کید و موافقان ستامخالفان منتق

ر یشان، راه را بر درك و تفسیها دگاهیش دیدایپ خارج از موضوع) یرامونیپو 

 .باشدخردمندانه سد کرده 

ر این دانشور مؤث یو البته ابعاد گوناگون علم» کیمیای رازی«، »ایمیک«بر این اساس، باید گفت شناخت کنونی از 

؛ و بدون بررسی و تحلیل اندک آثار به جا بخش نبود قابل قبول و اطمیناناسالمی و غربی،  ۀبر دانش در هر دو حوز

رازی و چیستی  ۀد. در این میان، باید به پرسش دربارش منسوب به او نیز حاصل نمی ــ  کم دستــ مانده از وی یا 

(چاپی یا خطی در جا مانده  گفته و بر بنیاد آثار به ات پیشمالحظ ۀکیمیا و ارزیابی ابداعات محتمل او، با هم

 ، پاسخ داد.دسترس)

 ن موضوع)یپژوهش درباره ا یی(چرات و ضرورت انجام این پژوهش یاهم

، همچنین با توجه به اهمیت رازی بوداز آنجا که تا کنون پژوهشی با رویکرد و حتی مسائل مشابه، صورت نگرفته 

علم  ۀساز، حتی مرتبط با مفاهیم فلسف ــ آنچنان که گاه از او با تعابیر هویتاسالمی  ۀاث علمی دوردر دانش ایرانی و میر
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(علمی و نگر  های جامع و فقدان بررسی آید ــ های درسی هم می شود و دستاوردهای نامحققش در کتاب و دین، یاد می

های  نگاشته ها و تک رغم کوشش ــ بهو مسلمان ویژه توسط دانشوران ایرانی  همبتنی بر متون و اسناد، ب فلسفی)

ذیل و در  یها الزام ۀبا مالحظ توانست انجام رساندن این پژوهش می ، بهشمار اما ارجمند فضالی متقدم ــ اندک

 یها یابیارز، ینیو پس ینیشی، مطالعات پیلیتکم یها شناخت یتا برا اهمیت ارزیابی گردد جهت تحقق آنها، با

 یها آزمون یبه منظور طراح یمقتض یها ت، تدارك برنامهیو در نها ؛اتیش نظریدایل اسباب پیلو تح یانتقاد

 ،یقاتیاستوارتر تحق یها گام یبرا ل،یذ یموجب دستاوردها به ــ  کم ــ دستو  فراهم کند در خور یمواد ،یعمل

 :شمرده شود یضرور

های  وجود در بخش نسخه(مگردآوری فهرستی مشروح و توصیفی از آثار کیمیایی رازی  )١(

 ؛ها) خطی کتابخانه

 فهرست؛ یها افتهیان یآثار موجود و در دسترس، از م ۀر و عرضیتحر )٢(

ی و مستند به هم ۀارائ )٣(
ً
از کیمیای رازی، فارغ  ۀرشدیو تحردر دسترس آثار  ۀگزارشی کل

 یک اثر منفرد؛ های گرفتار شدن به محدودیت

ر تمدن اسالمی و منابع برگرفته از آبشخورهای فکری و عملی کیمیا دتأمل بر  )٤(

ر و یبر بنهای دیگر،  فرهنگ  همین پژوهش؛ ۀدر حیطاد آثار ُمحرَّ

شناختی و دستاوردهای ساختاری و  نمایاندن و تحلیل برخی از آنچه ابداعات روش )٥(

 ؛ت آثار خوانده شدهیبا محور کارکردی کیمیای رازی قلمداد شده، در بستری انتقادی

و  (اتود) یطرح مقدماتبا فراهم کردن  ــ یقیــ و نه تصد یتصور یاه نهیزم شنهادیپ )٦(

دانشی  ۀاز دانش کیمیایی این شخصیت نامدار، در منظوم ــ هرچند ناقص ــتصویری 

 ؛ویژه پزشکی و فلسفه) ه(بهای دیگرش  او و در تعامل با دانش

و  کیمیایی چاپ ۀی از یک نسخو شرح ح و ترجمهیتصحارمغان آوردن   به )٧(

 .نامه ن پژوهشیا یپژوه ه و دستاورد متنیما ، به عنوان دستنشده ح یتصح

در دورۀ  شیمی) (کیمیا/در شناختن یکی از ابعاد مبهم علم سو گامی است  ژوهش از یکبه عبارت دیگر، این پ

 که خواهد بودهای نظری و کاربردی جدید و سپسین  ای واسط، برای پژوهش اسالمی؛ و از سوی دیگر، نقطه

 .کند یمتقدیم  یانیدر بخش پازهای دانایی و دانش پیشنهادهایی در جهت توسعه پژوهش و گسترش مر
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 پژوهش یو نوآور  بداعت

. ١(د یجد یها آشکارا جنبه گرفته است و  گفته شکل شیپ یها و ضرورتالزامات رساله بر مبنا و در چارچوب 

تصویری مستند از کیمیا و مباحث  ۀ. ارائ٢زی، بر اساس متن آثار؛ شناختی آثار کیمیایی موجود را گزارش توصیفی و نسخه

ها و  تالش برای آزاد کردن این مبحث از انگاره. ٤های موجود از کیمیای رازی؛  ل. گزارش جامع و انتقادی تحلی٣آن؛ 

ین آثار دورۀ اسالمی تر که از کهنکتاب األسرار و شرح  یفارس ۀبا تصحیح و ترجم یپژوه . متن٥های نامستند؛  فرض پیش

ــ ن بوده، هم  یکرد و نگاه و تالش نویو البته هم برخوردار از رو نهد یم یفراروز ینرا  آید)  ا به شمار مییمیک ۀدر زمین

 و بهره به گمان و کوشش پژوهنده ــ
ّ

 یها دهیا یریدر مفهوم به کارگ» ینوآور«ن حال، یبا ا .ت داردیاز خالق یا حظ

ن یا یها کرد و چارچوبیفراتر از ساختار و روش و رو ا خدمت،یك محصول یت به صورت یخالق ِن برآمده ازینو

 افته است.  ی یگاهیآن جا یشنهادهایپژوهش است اما در پ

 قلمرو پژوهش

؛ هرچند شدهبه کیمیا در آثار اختصاصی محّمدبن زکریا محدود  ن رسالهیا، قلمرو موضوعی موجب ماهیت به

ثار او در موضوعات دیگر، نیز بعضی منابع متقدم و متأخر مؤثر بر کیمیای رازی یا تأثیرپذیرفته از ناگزیر به برخی آ

 .میا آن پرداخته

*** 

ت و چه به
ّ
زمان واجد اصالت و صّحت و قدمت مورد قبول  های کیمیایی رازی که هم نوشت بسا فقدان دست سبب قل

های جهان و دسترسی دشوار به آنها؛ و سرانجام،  در کتابخانه باشد؛ همچنین پراکندگی معدود آثار به جای مانده

 ۀهای حاکم بر این حوز در ارزیابی اخیر) ۀ(دو سدتأثیر شگرف و غیرقابل اغماض تحقیقات پژوهشگران مدرن 

  د شد.یف و تحدیل تعریدر قالب ذموضوعی، سایر قلمروهای پژوهش حاضر، 

 :در دو دوره ،یقلمرو زمان  

با تمرکز بر آثار . (زمان درگذشت رازی)دۀ نخست تا اوائل سدۀ چهارم هجری اواخر س) ١(

گاهی موضوع ۀزی یا منتسب به او در حیطرا م  و با توجه به آ
ّ

های موجود از منابع متقد

 به موجب آن است که یا ن غیراسالمی و کیمیاگران مسلمان.دانشورا
ً
آثار ن محدوده، عمدتا

و  یونانیو  یب مصریگرفته تا مکات کایهرمتچون  ین و باستانمنابع که(از ن یشیپهای  دوره

و  )یز جابریبرانگ مناقشه ۀو مجموع یمتقدم اسالم یها ؛ و البته نگاشتهیشرق یو حت یزانسیب

 تحقیقاسالمی و التینی)   ۀق؛ در هر دو حوز١٢تا اواخر سدۀ  ٤(میانۀ سدۀ  نیپس
ً
ناشده  عموما
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توان بر اساس  و تنها می طلبد ــ مستقل را می ییها پژوهشامن و درازد یمطالعاتــ که خود است 

ر محتمل کهای دیگران، گزارشی از  پژوهش
ّ
ا یممکن تأثیر ان و ینیشیاز پ یراز یایمیتأث

 آن بر پسینیان ارائه داد؛ یفرض

های معاصر در  و پژوهش میالدی) ٢١تا  ١٩هجری/  ١٥تا  ١٣(اخیر  ۀآثار محققان دو سد) ٢(

 دسترسی به آنها از طریق  کتاب و مقاله و پایان قالب
ً
 ۀشبک یامکانات امروزنامه که عموما

 است. شده رمیّس  یاطالعات یها وب و بانك

های دسترسی،  با توجه به محدودیت ها و آثار چاپ شده و وند با نسخهیپ درپژوهش،  ییایو جغراف یقلمرو مکان

 تهران و قم و کتابخانه
ً
 ، استعرض مز یباچه نیاّما چنان که در د در نظر گرفته شدمشهد  های ایران؛ خصوصا

ً
عمدتا

 یزنجان یمیجناب دکتر محّمد کر ۀبرادرانت یشمار و عنا یبکرامت  و یستودن یمردیپا خاصه دوستان یاریبه 

گاه) (آصف یاشکور ینید صادق حسیاالسالم س جناب حجت یو راهگشاارجمند  یهمراه اصل،  ك موردیدر  ،آ

 ن رساله)یا ی(مشاور گرام یونس کرامتیجناب دکتر  لطفبه ، )المعارف بزرگ اسالمی مرکز دایرة ۀکتابخان سّر االسرار ۀسخ(ن

از  ابی سخت ییها نسخه، )یدکتر ۀدر دور نجانبی(همدرس فاضل اد بهلول یجناب دکتر حم ۀمجدان یریگ یبا پو 

 ایآلمان و فرانسه و انگلستان و اسپانه و یترکازبکستان و هند و  یها از کتابخانه یران و تعدادیا یها کتابخانه یبرخ

 د.یزان بخشیآن عز فضلدر خوِر  یُنسخ را غنا ۀمد و مجموعدست آ هب زین

های عربی، فارسی، فرانسوی، انگلیسی و اندکی  بضاعت پژوهشگر، آثار در دسترس به زبان ۀپایبر  قلمرو زبانی

 .را در بر داشته است وسع) (به قدر یونانیو  هم آلمانی و التینی

مانده از رازی و و شواهد قابل استخراج از آنها، با  جای با ابتنا بر آثار به رسالهن یان چارچوب و محدوده، یدر چن

 ل مواجه بود:یمسائل و مفروضات ذ

 ها پرسش

) یلیارش تحلگزآنها ( در یق مورد بررسیمصاد محتوا وو  )یف کتابشناختی(توصآثار کیمیایی رازی  .١

 ؟ستیچ

 سّر االسرارژه یو و به اد آثار در دسترسیبر بن .٢
ّ
مباحث  یبند و دسته یم تخصصیو مفاها یمیک ی، مفهوم کل

 است؟ ا چگونهینزد محمد زکر آن

توان  یکه در دست است، تا چه اندازه م ییها بر اساس متون، مطالعات و پژوهشو  یك نگاه اجمالیدر  .٣

 و کالمی محمدبن زکریا را در کیمیای او ردیابی نمود؟ های فلسفی تأثیر اندیشه
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 و در نهایت،

توان  ای اساسی برای رازی بوده است؛ و می و دغدغه یبا تکیه بر مستندات تاریخی، آیا کیمیا اشتغال علم .٤

قلمداد کرد و از سّنت  ه و روش مختص به خود)یان و صاحب نظرینیشیز از پی(متمااو را کیمیاگری اصیل 

 او سخن گفت؟ ییایمیک

 )ها هیفرض(ها  انگاره

ها و  افتهی، نسبت به یراز مرتبطآثار  در ییایمیکق یمصاد مباحث و ۀ، گستریموضوع یمحتوا .١

 ؛شود ییازآراف و بیتعرد یتواند و با یم ،موجود ۀطیقابل بسط است و فراتر از ح انینیشیپ یدستاوردها

د از مفهوم یجد یکم برداشت ا دستیف یتعر تواند یم یبایقابل دست ییایمیکگر آثار یو د سّر االسرار .٢

 فراهم کند؛ یم و مصطلحات خاص آن نزد رازیصناعت و مفاه یعموم

اسالمی و  ۀاش در حوز تعامل سایر ابعاد دانشی رازی با کیمیای او و میزان تأثیر آنها در سّنت کیمیایی .٣

 مند بازخوانی و تأملی متفاوت است؛التینی، نیاز

 .است و خدشه تردید قابلسبک و سّنت،  کیمیاگری صاحب ۀمثاب اهمیت رازی، به اصالت و .٤

 

 شناسی روش 2

گاه یاست؛ چرا که مرزها یادیقات بنیتحق ۀپژوهش، به لحاظ هدف، از گون کهن  یها از دانش یکی ۀموجود دربار یآ

 ینوآورن هدف، البته ین کند. در اییتبوز باْز ن آن را درك کرده، به زبان و درك امریکوشد اصول و قوان یبرد و م یفراتر مرا 

 یپزشک یو حت ی، متالورژیمیش یها بسا بتواند در حوزه ج آن چهیشود اما نتا یحاصل نم یخاّص  ییکاربرد اجراو 

 نجامد.یم و کارکرد بیبه تصم یسنت

و  یفیشناخت توص یدر دسترس برا یفیک یها بر داده یت و روش، مبتنیها و ماه ن پژوهش به لحاظ نوع دادهیا

توسعه و  یاست که گاه برا یفین توصییو تب یخیو به روش نقد تار یخیت تاریهای گذشته، با ماه واقعیت یلیتحل

  یتجرب یها ق درك، به روشیتدق
ّ
شنهاد کرده است. در مورد مباحث نظری و مفهومی یا آنها را پیك شده یز نزدین یو عل

تنها روش موجود است و  یخین پژوهش، روش تاریا یو زمان یموضوع یبا قلمرومرتبط  (توصیفی و گزارشی و تحلیلی)

  یتجرب یها امکان پژوهش به روش
ّ
 وجود ندارد. اما در مورد مباحث عملی و کاربردی، برای  یو همبستگ یو عل

ً
منطقا

ابزارهایی متناسب و ها و  تحقیق در مورد فرآیندها و ترکیبات شیمیایی، به فرض ضرورت و سودمندی، نیاز به نظام

  پشتیبانی مالی هایی متشکل از چند پژوهشگر ــ  هایی مجهز و گروه آزمایشگاه
ً
 ــ است؛ که اینک فراهم نبود.و طبعا
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 اطالعات یگردآور  یفنون و ابزارها

ز اسناد و مدارک و با استفاده ا گرفتهها و اطالعات بهره  داده یدر گردآور» یا کتابخانه« یها وهیاین پژوهش از فنون و ش

 نسخهمعتبر موجود در منابع دست اول 
ً
و  ییایمی(آثار متقدم کو منابع دست دوم و چندم ) یجا مانده از راز به یخط یها (عمدتا

 است. ین متمرکز و مبتنیو تدو یبند و دسته یبردار شیو ف یپژوه و متن یبر سندخوان ن)ینو یها ها و مقاله نگاشته

 لیتحله و یفنون و روش تجز 

ها و فنـون تفسـیری تجزیـه و تحلیـل  وهیهای کیفی، از ش در این پژوهش، با توجه به ماهیت قیاسی و مرتبط آن با روش

متفـاوت و متکثـر از آنهـا  یهـای تفسیر هرمنوتیکی متون، درک ۀآوری شده استفاده شد تا بر پای ها و اطالعاِت جمع داده

گفتـه  های پیشینی و مقاالت مرتبط در قلمروهـای پیش گزارشی از پژوهشدر مرحلۀ مقدماتی مطالعاتی، رد. یشکل بگ

پــژوهش، آثــار کیمیــایی منســوب بــه رازی گــردآوری و گــزارش  ۀآنگــاه در نخســتین مرحلــ .گشــتفــراهم 

، زمـان هم گرفت وبرداری قرار  در مرحلۀ بعد، این آثار مورد مطالعه و فیش د.یگردشناختی از آنها تهیه  نسخه  ـ  توصیفی

موجب محتـوا از مطلوبیـت  ها و هم به ، که هم به لحاظ نسخهسّر االسرارویژه  و به تحریر این آثارو نسبت به تصحیح  

های بنیـادین پـژوهش و  ها و اطالعات و مفاهیم، بـا توجـه بـه پرسـش سپس، داده د.بیشتری برخوردار است، اقدام ش

وی یـا امکـانی ایـن قلمـر ۀنهایت، شماری از مباحـث کـه از دایـردر گرفت و ها، مورد بازخوانی و تحلیل قرار  فرضیه

های پسین  ، به عنوان موضوعات شایستۀ پژوهشنیافتهو پاسخی در خور  سبب آن رخ نموده و یا به هماندپژوهش بیرون 

 .شدپیشنهاد 

 های مشابه پیشین) (بررسی اجمالی پژوهشکاوی  نهیشیپ 3

و مباحث تخصصی  ای و کتابشناختی) نامه (زندگیه در آنها مطالب عام شود ک آثار کهن و نوین متعددی یافت می

پلتون و همکارانش، روسکا، یْ رازی و کیمیای او، وجود دارد. در این میان، آثار پژوهشی و مطالعاتی است ۀدربار

، تیلور و ذکاییا ،پژوه دانشطائی، آبادی، محقق، شیبانی،  برتلو، ِهیم، استیل، پارتینگتن، کراوس، هولمیارد، نجم

ن، در کتابنامه ین فهرست از آثار کهن و نوین ایاز عناو یاریبس یمشخصات کتابشناختتوان نام برد.  را می گودمن

 شود، آنکه: در این آثار دیده می آنچه نقد قرار گرفته است. ین جستار آمده است و در متن، مورد استناد و گاهیا
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محدود به یک یا دو اثر رازی.  ــ هرچند ارجمند ــهای  متکی بر  بررسی های عمومی است، یا یا از قبیل گزارش

 با پیش همچنین، تحلیل
ً
کرد یو رو ١شیپر زماندگاه یبا دهای مدرن  های مبتنی بر ارزش رضف های این آثار عمدتا

ت کیمیایی عصر های مستند به متن مکتوبات رازی و سنّ  شکل گرفته، کمتر به داللت ٣یستیویتیو پوز ٢انهیگرا علم

 یمرور یا در قالب مقاله مستقل ی، مجالیلیو تحل یفیشکل توص به هر دو  یکاو نهیشیپل یتفص او، متکی است.

 یر مدعایگمان، بخش اخ یآن ندارد اما ب یها ها و انگاره و پرسش )یپژوهش ۀ(رسالن مقال یبا ا یتناسب وطلبد  یم

ف  یبرخ یها لیها و تحل یداور یابتنا یعنین بند؛ یهمو  )یشناس مسئله( ان مسئلهیمطرح شده در ب
َ
از دانشوران َسل

 ینه، فاقد ارزش پژوهشیشیو مستند پ یلیتحل یش، بدون بررسیپر و زمان یو عصر یفرامتن یها فرض شیبر پ

 است.

 ییهای اجرا دستگاه یها ها و طرح تیارتباط با وظائف، فعال

 ۀفرهنگستان علوم، موزۀ علم و فناوری، پژوهشکدرسد  یبه نظر موهش، پژ یخیو روش تار یادیکرد بنیرغم رو به

پزشکی سنتی و مکمل و  ۀشیمی و مهندسی شیمی، مؤسس ۀتاریخ علم، وزارت آموزش و پرورش، پژوهشکد

و بالقوه  و مخاطبان وران بهرهانند بتو، مند به پزشکی سنتی و نهادهایی از این قبیل های علوم پزشکی عالقه دانشگاه

با متون میراثی  و نشر، به لحاظ ارتباط آیند. همچنین مؤسسات پژوهشی به شمار آن  یشنهادهایو پاین پژوهش بالفعل 

توانند از نتایج این پژوهش  ای، می گونه ، هریک بهشگفتهیپ. مؤسسات و مراکز افتیخواهند ، انتشار آن را مفید علم

، همچنین انتشارش را گیری کاربردی و آزمایشگاهی پژوهش آن و پیمند گردند و امکان استمرار مباحث نظری  بهره

 یر برایچشمگ یموجب ثمراتنظران،  دانشوران و التفات صاحب یریگ یبا په یج اولینتا رود ید میفراهم آورند. ام

و  علم ٤دیمبحث تحد یمجدد و مستند و بوم ینیم، بازبیمفاه یدر خصوص برخ یشیدانش، بازاند ۀن حوزیشناخت ا

                        گردد. یو تمدن اسالم یرانیف فرهنگ ایر و معارین مشاهیتر از مهم یکی یعلم و سرانجام بازشناس شبه

                                                                             

1 anachronical 
2 scientism 
3 positivism 
4 . demarcation 
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 بخش دو

 رازی و کیمیای او

 اثر ۀنینظر و گنج ۀنییدر آ
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 ١فصل 

 ایمحمد بن زکر سوانح حیات، مبانی نظری و کیمیایی  نظری بر
 ایییمینامۀ شخصی و ک زندگی 1

 ۳۱۳، ۳۱۱ی ادر ری ـ متوف ۲۵۱متولد ( یا رازیابوبکر محّمدبن زکر یو علم یات شخصیح یها ن جنبهیتر از مهم ییک

 ؛ ذهبی،۶: ص۱۹۳۶بیرونی،  در ری یا بغداد  ۳۱۳یا  ۳۱۱گذشت او در تاریخ در ۀ؛ دربار۴: ص ۱۹۳۶ابوریحان بیرونی،  ؛۳۲۰یا 

؛ ۴۲۰ص : تا بیاصیبعه،  ابی ابن و بعد از آن  ۳۲۰و برای گزارش سال وفات در  ۷۶، ص۳ج :۱۳۹۴ ؛ صفدی،۳۵۵، ص ۱۴ج :۱۴۰۳

و از گزارش کرده است) را نیز  ۳۶۴؛ قس قفطی، همانجا که سال ۲۷۴: ص ۱۴۰۳/۱۹۸۳عبری،  ؛ ابن۲۷۲ص  ش:۱۳۷۱ قفطی،

، مهارت و دانش و یمنسوب به راز ژه و متفاوِت یکرد ویسبب رو ا بهی، »ایمیک«او  یشهرت و سرآمد یموجبات اصل

و  یمطالعات یها هیدستما از بهترین یکی، هنوز هم یدربارۀ زندگی، استادان و شاگردان رازاست.  یو ییایمیآثار ش

ق است  جنابکتاب ارجمند د منابع کهن، موجود بر بنیا یپژوهش یدستاوردها
ّ

. )ش١٣٥٢محقق،  (مهدی محق

ل ی(ذ جهان اسالم ۀدانشنامگر آن که به کوشش مؤلفان دانشور در ید یرساله و اجزا برآمده از یا دانشنامه ۀمقال نیهمچن

جداگانه و  یتتبعش یگنجا زین مقال نیگذارد و ا ینم یتر باقدر این مجال، سخنی بیشمندرج است ا) ی، محمد بن زکریراز

 ن باره ندارد.ینو در ا یسخن ۀعرض

بها به جواهر و نقره و  ها و فلزات کم ل سنگیبه مهارت تبد یابیا هدف دستیکم موضوع  ــ دست ا و موضوع آنیمیر کیاز تأث

 همان: بعه،یاص یاب ابن  او ن یو شغل آغاز یپدر ۀاز جمله: حرف(نقل شده است  یراز یدر زندگ ییها ها و نشانه گزارشطال ــ 

آفت  ۀمثاب چشم به یماریبعه، همانجا؛ بیاص یاب ابن  یاشراف یاز زندگ ییها تی؛ حکا۲۱: ص ۱۳۶۵/۱۹۴۶، یهقی؛ ب۴۱۹ص 

کان،  ؛ به تعبیر ابن۲۱ش: ص ۱۳۸۸، یهقی؛ ب۴، ص یرونیحان بیابور ییایمیک یها تجربه
ّ
و ) : به مکافات۱۶۰، ص ۵م: ج۱۹۷۰خل

 یها که حت تین روای. ابعه، همان)یاص یاب (ابنگردد  یا قلمداد میمیاش در ک ینشدن اثبات یفر دعاویش هم به کمرگ یحت

و مردود  )۳، ص یرونیحان بیابور (پاسخ نمانده  ی، البته بفراهم کرده ز موجبات نقد و طعن او راین یات رازیدر زمان ح
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انگاشته شده است؛ اما در ) ۱۸۴ همان: ،یآباد (نجمنه و افسانه یو ک از حسد ی، ناش)۲۶۸، ص ۴ج  م:۱۹۷۵ بروکلمان، (

ن با مراجعه به آثار کیمیاوی رازی، یهمچن کند. یگر م شتر جلوهیا را بیمحمدبن زکر یا در زندگیمیت کیحال، اهم نیع

گاهی و  ای متعددی داشتهسفره یابیم؛ از جمله اینکهاو دست می یایمیو ک یزندگ ۀباردر یلیمفید و تکم یهایبه آ

 است. دهیگزمدتی در بغداد اقامت  ن رساله ــیا یپژوه ــ موضوع متن سّر األسرار یکم به گواه دست

 

 های کیمیای رازی منابع و سرچشمه 2

ن آموزش را یاز منابع، ا یم. بعضیندار یآموخته اطالع یا استادانیا را چگونه و نزد چه استاد یمیک ینکه رازیاز ا

 ها  (برای برخی از این آموزهات و فلسفه دانسته یعیات و طبیاضیو ر یقیم موسیمقدمات ادبی و تعل یپس از ط

؛ و برای آشنایی با برخی استادان رازی در علوم عقلی ١٠٥، ص ٥؛ ابوالفداء، ج٤٢٠اصیبعه، ص  ابی ؛ ابن٧٧: ص ١٩٥٥جلجل،  ابن

و صفدی،  ٤١٤اصیبعه، ص  ابی با یادکرد از ایرانشهری؛ و ابن، ٥: ص ١٣٧٧بیرونی، بلخی؛  با ذکر ابن ۳۰۷ندیم، ص  ابن  و ...

رّبن طبری را طرح و تردیدهای موجود درباره این موضوع را  بن که شاگردی رازی نزد علی ١٣-١٢محقق، ص و نیز  ٧٦، ص ٣ج

 یتا چهل سالگ یش از سیو پ )۴۱۹بعه، ص یاص یاب (ابنت امر یا را مربوط به بدایمیاشتغال او به ک)، بررسی کرده است

 یباز هم به گواهاند.  کرده یزمان با آن تلق ا همی )۴: ص ۱۹۳۶، یرونیحان بیابور(آوردنش به طب  یو رو یراز

د. ینما یم یان عمر، قطعیپاا تا یمیبه ک یو اشتغال راز یر آثار، تداوم دلبستگیسا یز مطاویو ن سّر االسرارو  االسرار

 در بخش آخر رساله است. یبحث ، موضوعین گواهیا

ن مهارت و یرسد ا یشتر به نظر میب ه،امدیان نیبه م یا سخنیمیدر ک یراز ۀواسط ی، هرچند از استاد بهمه  نیبا ا

، )۱۷۹، ۱۷۸، ۹ص  :۱۳۷۱، یآباد (نجما خود براساس متون و منابع موجود آموخته باشد یدانش را نزد پدر 

 است: یزن و گمانه ییجو یقابل پکم ــ  ــ دستا یدا یهو او از آثارش یایمیک یها سرچشمه

به چشم  یراز ییایمیدر آثار ک یونانیو  ی، مصریاسکندران یها شهیا و اندیمیراث کیم .یغربمکاتب 

ق به حوزیدانشمند غ ۲۴از  کتاب الشواهددر  خورد. یم
ّ
ونان و روم؛ از یران، ین، ایالنهر نیب یتمدن ۀرمسلماِن متعل

، ی(رازبرد  یموس و ... نام میزوسنوس، یبلارسطو، افالطون، ه، یمون، اسطانس، انطوس، ماریرمس، آغاذل هیقب

توان در  یرا م یراز ییایمیاز منابع ک ین، بخش قابل توجهیعالوه بر ا). ۳۳۵گران، ص یپلتون و دیهمانجا؛ است

ِر منابع ین تأثی، ا)۳۴۲ـ ۳۴۰(ص  علماءال ازو و شمسپلتون و یْ سراغ گرفت. است یو صابئ یکلدان یها سرچشمه

بن  یعل( در طب یراز استادِ  ی؛ وابستگینیخارص ۀدربار یا بازمانده در حّران را با استناد به مطالعه یو باِبل یانیُسر
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ص ، ۲ج: ۱۹۷۰( یو گزارش مسعود شاپور و جبال به مکتب حّران؛  ی، و مدارس طبرستان و گند)یربن طبر

در همان  یکه راز ین دانشمندیهمچنین، آخراند.  ان، نشان دادهیمذهب حّران ۀدربار یتاب رازک ۀدربار) ۳۹۵ـ۳۹۴

 .)۳۳۴ص  ش:۱۳۸۰ ن،یهمانجا؛ سزگ ش:۱۳۴۶، ی(رازاست  )ی(سالم حّران یك حّرانیبرد،  یاز او نام م الشواهد کتاب 

، یراز یشناس و جهان یر مانوان تفکیتوجه م ، مشابهت قابلیفارس یها ر نامیبسامد چشمگ .پارسی ۀاندیش

 یعلوم پهلو ۀماندیاش از باق یریرپذیرقابل اغماض تأثیران و احتماِل غیا یو فرهنگ یتمدن ۀدر کنار تعلق او به حوز

، یراز؛ b۱۹۲۸ :۱۳۲۳روسکا،(مدارس بلخ و مرو و سمرقند  یها و آموزه ی، مهارت صنعتگران و فلزکاران مغانیساسان

 یرو  شیرا پ یراز یایمیک یپارس یها سرچشمه )د. اسالم ؛۱۵۴، ۱۴۷ ش:۱۳۸۲ ،یی؛ اذکا۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱ص  همان:

و یادکرد اسطانس و توجه خاّص رازی به آراء او در کنار دیگر کیمیاگران خاوری و باختری، شاهدی استوار  نهد یم

 . بر این مدعا است

بعه، ص یاص یاب (ابنل صنجهل یاز قب یوران هندبا دانش یراز ییبا توجه به آشنا .آبشخورهایی از هند و چین

  ١، سوسروتا)۴۳۷
َ
 عناصر ٢هو کاراک

ً
گران، ص یپلتون و دی(استهند  ییایمیکمیراث از  یو کارکرد یمفهوم یو احتماال

شتر الاقل با توجه به فضل ین مطلب، با قوت بیده گرفت. ایك منبع نادیهند را به عنوان  یایمیتوان ک یمن )،۳۴۴

پلتون و ی(استونان ین در یچ یایمیر کیو شواهد قابل توجه از تأث» اكینمك آمون«ان در کشف و کاربرد ینیچتقدم 

 کند. یا هم صدق میمیک ینیمنابع چ ۀدربار) د. اسالم؛ ۳۴۳ص : ۱۹۲۷ گران،ید

به  جه،قابل تو یها شبهه یها و حت و اختالف یادیبن یها تفاوت یرغم برخ ن همه، بهیبا ا .کیمیای جابری

 :۲۰۰۹ (الحسن،او دانست  ییایمیراث کیان و آثار و مید جابربن حیرا با یراز یایمین منبع کیتر یاصل ،یگمان برخ

از آنان در فهرست  ید که رازیزیاُنس و خالدبن یل َمریاز قب یاسالم یها نیسرزمدر گر دانشوران ی. آثار د)۸۹ص 

 یا مأخذیار متفاوت از آن است که بتواند سرچشمه یزتر و بسیرازآم) ۱۱۹ص  ش:۱۳۴۶، ی(رازز نام برده است یخود ن

خود جابر را به عنوان استادش  یگذشته، راز نی. از ا)۳۳۶گران، ص یپلتون و دی(استشمرده شود  یراز یایمیک یبرا

-۲۲ش: پانوشت ص ۱۳۴۹رازی،  واسکوریال و لکهن ۀنسخ ، یراز االسرارکتاب  ۀبه نقل از مقدم ۳۳۵گران، ص یپلتون ودیاست(

دانسته است  ین علم میشکسوت در ایان را پیکم جابربن ح خوانده و هرچند شاگرد بالفصل او نبوده، دست) ۲۳

1 . Susruta 
2 . Caraka 
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