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  سپاسگزاري

  ها.هاست و ثناي زيبايش خاتم انجامهنيكويش زيور ديباچه تا را كه نامبي چونِسپاس آن بي
اندوزي اين حقير به فرجام رسيد الزم است كه اينك كه با الطاف حضرت عليم، نوبت ديگري از دانش

ام جناب آقاي دكتر رضا كوهكن سپاسگزار باشم. بيش از هفت سال بار ديگر از زحمات استاد گرانمايه
ردي در محضر ايشان فرصت مغتنمي بود تا عالقة موفور من به كيميا در مسير پژوهش و تحقيق قرار شاگ

گيرد. در اين مدت، بسيار در محضر متين و آرامشان، هيجان و تعجيل من فروكش كرد و فراوان در 
  ام دوباره جان گرفت. ژرفاي نگاهشان به كيميا، سوسوي انديشه

حيدري و جناب آقاي دكتر حسين مقدمعزيزم جناب آقاي دكتر غالمها و زحمات اساتيد تالش
نامه، هم در علم و هم در اخالق، از محضرشان عبدالرسول عمادي كه به عنوان اساتيد مشاور اين پايان

  ام شايسته قدرداني بسيار است.بهره برده
بود، در اينجا به همة  آموزي من خواهداز آنجا كه قريب به يقين، اين آخرين مرحله رسمي دانش

كنم و برايشان آرزوي سالمتي و آموزگاران عزيزم در طول ادوار مختلف تحصيلي اداي احترام مي
  سعادت روزافزون دارم.

تهيه و مالحظة نسخ خطي، الزمه انجام اين پژوهش بود كه در اين راستا، همكاري و مساعدت: كتابخانة 
ملي ملك، كتابخانة ملي ايران، كتابخانة حرم حضرت عبدالعظيم مجلس شوراي اسالمي، كتابخانه و موزة 

حسني (ع)، كتابخانة مركزي دانشگاه تهران، كتابخانة مرحوم دكتر اصغر مهدوي (ره) و نيز كتابخانة 
هاي اندركاران اين كتابخانهآستان قدس رضوي (ع) در مشهد مقدس بسيار مؤثر بود. در اينجا از دست

  فرستم.ها درود ميه و بر بانيان اين مجموعهارزشمند تشكر نمود
و دختران خردسالم در طول دورة تحصيلي و بويژه در اثناي اين پژوهش با شكيبايي بسيار،  همسر گرامي

  دارم و دعاگويشان خواهم بود.امكان انجام اين رساله را فراهم كردند؛ صبرشان را پاس مي
جام اين پژوهش ياري كردند و در اين مجال مختصر، نام بردن از در پايان، از همة عزيزاني كه مرا در ان
كنم كه مسؤوليت خطاهاي احتمالي در اين كنم. همچنين تصريح مييكايك آنان ممكن نيست تشكر مي

  رساله بر عهدة من خواهد بود.
  1396شهريور  -رحيم علي كاوسي
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  چكيده

كيميا در انديشة حسن بن زاهد كرماني، كيمياگر ايراني قرن هشتم هجري، به عنوان معرفتي كه از سويي متكي به 
باشد قوام يافته است. كيميا ضمن آنكه به مي اشارات وحياني است و از سوي ديگر در بستر طبيعيات قابل طرح و تفصيل

عنوان اشرف علوم در نظر حسن بن زاهد از شأن متعالي برخوردار است، خود به عنوان عالم اوسط تشابه و تناظري 
 مندانه با عالم اكبر (دنياي كون و فساد) و عالم اصغر (وجود انسان) دارد. تشابه و تناظر كيميا با عالم اكبر، اساسروش

گيرد و تشابه و تناظر آن با عالم اصغر، معرفت كيميا را به اسرار سلوك و ها و نيز تجربيات كيميا قرار ميتفسير پديده
 كننده چارچوبزند. تئوري و نظريه در كيمياي حسن بن زاهد مقدم بر تجربيات كيمياگري و البته تعيينعرفان پيوند مي

دنظر حسن بن زاهد، همسو با كيمياي دورة اسالمي شبكه زباني و معنايي خاص كلي عمليات و تجربيات است. كيمياي م
يافته برخوردار است. با توجه به قوت و انسجام موجود در خود را دارد كه البته در نظر كرماني از ساختاري منظم و سازمان

مياي دورة اسالمي توصيه نمود. بطور توان آثار او را به عنوان منبع آموزشي براي مطالعة متن كيكيمياي كرماني، مي
  دهد. خاص، زبان فارسي حسن بن زاهد، انديشه و آثار او را حائز اهميت خاص نشان مي

تبيين مباني مابعدالطبيعي و فناورانه كيمياي حسن بن زاهد هدف اصلي اين پژوهش بوده است كه در ضمن آن، رسالة 
ح انتقادي شده و نيز يكي از تجهيزات مورد نظر او دربارة فرايند تصحي» در صفت آالت تقطير و كيفيت آن«مختصر 

  تقطير، بصورت پويانمايي بازسازي شده است.

در صفت آالت تقطير و ، الرموز، مقالدالكنوزمفتاححسن بن زاهد كرماني، كيمياي اسالمي، عالم أوسط،  كلمات كليدي:
  ، تصحيح انتقادي.كيفيت آن
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  پيشگفتار

نامة دكتري در رشتة تاريخ علم دورة اسالمي، به تبيين مباني نظري و عملي كيميا در نوشتار حاضر، به عنوان پايان
  نظر حسن بن زاهد كرماني، كيمياگر ايراني قرن هشتم هجري پرداخته است.

اسالمي، چندان كه شايسته است واكاوي نشده است و امروزه اين كمبود، دانيم كه تاريخ علوم در دورة نيك مي
باشد. در حوزة كيميا اين كمبود پژوهان شاغل در ممالك اسالمي، و البته كشور ما ايران، ميكمابيش متوجه همه دانش

تجربي هبي، عرفاني و البته مذ تر و مسئله، حادتر است؛ چراكه در متون كيميايي، گسترة وسيعي از مفاهيم فلسفي،نمايان
اند. مزيد بر پيچيدگي محتوا و زبان رمزآلود، اين نكته اند و آنگاه با زباني رمزي و نمادين بيان شدهو مهارتي در هم تنيده

تنها  كهها موجود هستند خطي در برخي كتابخانه هاينسخهدر قالب را نيز بايد افزود كه متون كيمياي اسالمي عموماً 
اند كه به هر حال، ها به زبان عربي نوشته شدهاند؛ وانگهي بيشتر نسخهشماري از آنها تصحيح و چاپ شدهتعداد انگشت

پژوهان ايراني دشوارتر از زبان فارسي است. به اين ترتيب، اگر ادعا كنيم كه بسياري از پژوهشگران، براي اغلب دانش
  ايم!پذيرند، گزاف نگفتهبر خود نمياساساً خطر ورود به وادي كيميا را 

هاي بدست آمده دربارة كيمياي دورة اسالمي عمدتاً حاصل چنان كه در فصل اول اين رساله خواهيم گفت، آگاهي
ويژه كشور ما، ه جامعه علمي كشورهاي اسالمي و بهرسد كلذا، به نظر ضروري مي .استكوشش پژوهشگران اروپايي 

واكاوي ميراث علمي خود بپردازد و مطالعات تاريخي و فلسفي بر روي متون علمي بر جاي مانده ون به طور جدي و مدبه
از دوره اسالمي به انجام رساند. نتيجه اوليه چنين مطالعاتي، شناسايي و معرفي مشاهير علمي اسالمي و ايراني خواهد بود 

اند. نتيجه ديگري كه براي چنين نون گمنام ماندهتاك -مانند حسن بن زاهد كرماني  -كه متأسفانه بسياري از آنان 
هايي مانند تاريخ ورزي در حوزهاي بكر براي تتبع و انديشههايي متصور است آن است كه اين متون، دستمايهپژوهش

ي آن اسالمي و در مقياس جهاني) خواهند بود كه امروزه تقريباً جا -علم، فلسفه علم و ... (با دستماية فكري ايراني 
اند، به خالي است. بر همين اساس، بررسي محتواي آثار يك كيمياگر اسالمي و ايراني كه اتفاقاً به زبان فارسي نوشته شده

نامة كارشناسي ارشد در رشتة تاريخ علم، عنوان موضوع پژوهش حاضر انتخاب گرديد. نگارنده، پيش از اين، در قالب پايان
آثار نويسنده (حسن بن زاهد كرماني) به تحقيق و  ، دربارة احوال والرموزمفتاحكتاب ضمن تصحيح انتقادي چند باب از 

  1پژوهش پرداخته و آشنايي مقدماتي حاصل كرده بود.

شود با مطالعه و واكاوي وجوه متعدد انديشة كيميايي چندالية حسن بن زاهد (شامل: تالش ميحاضر در پژوهش 
اي از متن آثار، و نيز بازسازي شناسي، ... و در كنار آنها تصحيح انتقادي نمونهروشمباني فكري و نظري، اصول عملي، 

  -  يكي از تجهيزاتي كه وي توضيح داده و به كار برده است) گامي در مسير معرفي صحيح و شايسته ميراث اسالمي
هاي خطي الزمة انجام الحظة نسخهقبل از هر اقدامي، م ايراني علم، بويژه چهرة مهجور و مكتوم كيميا برداشته شود.

                                                            

پژوهشي و آزمايشگاهي در زمينة  . از طرفي، دارا بودن تخصص كارشناسي در رشتة شيمي و چندين سال تجربة كار1
 اسالمي ترغيب نمود. - شيمي، مؤكداً ما را به تتبع و تعمق در محتواي كيمياي اين دانشمند ايراني 
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از آنها نام برديم، تصويري از نسخ مذكور تهيه شده  1تراين پژوهش بود كه با مراجعات مكرر به چندين كتابخانه، كه پيش
  و البته با صرف دقت و حوصلة وافر مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت.

است. فصل » بخش«ل بر حسب مورد شامل چند هر فص است كهتنظيم شده » فصل«مطالب اين رساله در هشت 
يمياي دورة اسالمي را ك اول به كليات اختصاص دارد كه در آن، ضمن درآمدي بر چگونگي برخورد مورخان علم با كيميا،

به اختصار و اجمال، مرور خواهيم كرد. آنگاه پيشينة مطالعات انجام شده دربارة كيمياي حسن بن زاهد را بررسي نموده و 
س فرضيات و روش پژوهش حاضر را معرفي خواهيم نمود. در فصل دوم به بررسي اجمالي اوضاع تاريخي و فرهنگي سپ

دورة زندگي حسن بن زاهد در ايران و هند خواهيم پرداخت و البته مطالبي دربارة كيميا در سرزمين هند طرح خواهيم 
كنيم تا نظرية را در خود دارد. آنگاه در فصل چهارم تالش مينمود. فصل سوم، مطالبي دربارة احوال و آثار حسن بن زاهد 

مابعدالطبيعي آن را مشخص نماييم. در فصل پنجم،  طبيعي كيمياي حسن بن زاهد را ارائه نموده و همزمان چارچوب
ج و ارائه خواهيم هاي فناورانه كيمياي او را، بر اساس آنچه از متن آثارش قابل استفاده و قابل استناد است، استخرامؤلفه

هاي شناسانه از كيمياي حسن بن زاهد، برجستگيايم تا ضمن ارائه تحليلي روشنمود. در فصل ششم كوشش كرده
اي از متن نويسنده را در كيمياي مدنظر او را در قالب پنج بخش تبيين نماييم. سپس براي آنكه خوانندة اين رساله، نمونه

تصحيح «را بر اساس سه نسخه خطي كه از آن در دسترس داريم،  مقالدالكنوزب دسترس داشته باشد، فصلي از كتا
ايم كه بر اساس محتواي اين فصل كه ايم. در اين فصل، همچنين تالش كردهكرده و در فصل هفتم ارائه كرده» انتقادي
» افزاريبازسازي نرم«را  تأليف شده است، يكي از تجهيزات مورد استفاده حسن بن زاهد كرماني» آالت تقطير«درباره 

هاي پژوهش و كرده و نيز تحليلي از نظر وي دربارة فن تقطير ارائه دهيم. در فصل پاياني (هشتم) به ارزيابي فرضيه
  ايم.و نهايتاً موضوعاتي براي تحقيقات آتي در اين مسير پيشنهاد كرده پرداختهبندي نتيجه تحقيق جمع

*  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

 »سپاسگزاري«. در بخش 1
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  . درآمد1-1
اي است كه در فرهنگ عامه و اذهان عمومي و به تَبع آن در نشرياتي كه خوانندگان واژه 1»كيميا«

توان يافت. شأن و منزلت مطالب نسبتاً زيادي دربارة آن مي 2»دنياي مجازي«غيرتخصصي دارند و نيز در 
قرباني براي مثال، شود، ناگفته پيداست. واژه كيميا در فرهنگ و ادب عامه، و مفاهيمي كه از آن مراد مي

ه معنا براي كيميا و كيمياگري ، دكيميانامه: پژوهشي در گشايش راز كيميا در ادب ايران زميندر كتاب 
. 2. پرداختن به اكسير، 1ذكر نموده و مصاديقي از آنها را در ادبيات فارسي برشمرده است كه عبارتند از: 

. هر چيز نادر و 6. ميناگري، 5. مكر و حيله، 4. ترفند و نيرنگ، 3تبديل معادن و احجار به زر و نقره، 
: 9ن كامل، . نماد انسا8. تهذيب نفس، 7كمياب،  . كنايه از 10. قناعت و رضايت از وضع موجود و نهايتاً

. شايد بتوان موارد ديگري را نيز به اين فهرست افزود تا رسوخ و گستردگي مفاهيم )20-18(قرباني،  عشق
  مرتبط با كيميا در جهات مختلفي از فرهنگ و ادب نشان داده شود.

فارسي در جهات مختلفي رسوخ پيدا كرده است، در  قطعاً همچنان كه كيميا در فرهنگ و ادبيات
كيمياگر «ها نيز جريانات مشابهي از آن قابل پيگيري است. براي نمونه رزالين هاينس، از ديگر فرهنگ

به عنوان يكي از هفت پديدة علمي سمبوليك ياد كرده است كه از آنچه در رفتار و باورهاي  3»شرور
 :Haynes, 2003هاي غرب راه يافته است (ده است، به ادبيات و رسانهشبرخي كيمياگران التيني ديده 

  ) و البته اين يكي از مظاهر منفي كيميا در ذهن جامعه است.253‐243

غرض از بيان مطالب فوق آن است كه به گستردگيِ واژة كيميا در ادبيات عامه اشاره شود. طبعاً ما در 
دانيم كه گرچه يادآوري آن را آن مي» غيرتخصصي«رواج  پژوهش حاضر، اين گونه از رواج كيميا را

                                                            
1. Alchemy 

 اي، با همديگراي از افراد است كه از طريق ارتباط رايانه)، مجموعهVirtual World. مقصود از دنياي مجازي (2
هاي مختص زمان معاصر ماست كه خود زاييدة علم و كنند. دنياي مجازي، از پديدههايي تبادل ميگفتگو نموده و داده

آفريني آن در تبادالت علمي و نيز در تكون ذهن عامه مردم در جوامع انساني قابل انكار فناوري مدرن است و نقش
  .Kaplan & Haenlein, 2009فته است. براي نمونه ببينيد: هاي مختلف آن مورد توجه قرار گرنيست؛ لذا جنبه

3. Evil Alchemist 
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كيميا به كه را كنيم. اما در مقابل، مطالعاتي ضروري دانستيم، لكن به همين مقدار از اين اشارات بسنده مي
كيميا مدنظر قرار خواهيم داد. بايد اذعان » تخصصي«ند، به عنوان مطالعات نگرمي دانشبه عنوان يك 

، گستردگي مفاهيم مرتبط با كيميا در محافل عمومي، در نشريات و محافل تخصصي كرد كه برخالف
شمار و حجم مباحث مطرح شده بسيار كم است. هايي كه به كيميا اختصاص يافته است، انگشتپژوهش

هاي علوم، فنون و معارف، كيميا بگوييم در مقايسه با ساير شاخه است كهبيان ديگرِ اين عبارات آن 
در زمينة آن مندان از عالقهكمتري تعداد افراد بالنسبه زيادي بدان عالقه دارند اما  است كهاي حوزه

  تخصص دارند. 

است اما نظر غالب آن است كه تاريخچه موجود  ياقوال متفاوتاگرچه دربارة خاستگاه تاريخي كيميا، 
 ,Lory؛263: 1388له، ببينيد: نصر، گردد (از جمآن به مصر (پيش از ميالد مسيح) و اسكندريه بر مي

2008; Anawati, 1996: 863هايي كه تاكنون ظهور توان گفت تقريباً همة تمدن) با اين حال، مي
كيميا و كيمياگران را نيز در محيط  -اند و عموماً در دامان خود، علوم و فنون را پرورش داده -اند كرده

النهرين و مصر باستان، بعدها در يونان، هايي مانند بيناياي تمدناند. در بقعلم و دانش خود، حاضر يافته
چين، هند، ايران و ... و بعدتر در عالم اسالم و در نهايت دنياي علم التين (مقصود ما پيش از انقالب 

كند. به عبارت ديگر، در تمام علمي سدة هفدهم در اروپاست)، كيميا با قوت و شدت خودنمايي مي
گاه كيميا غايبِ مطلق نبوده اني و زماني كه علم و دانش بشري شاخه گسترده است، هيچهاي مكپهنه

  است.

هايي در كيميا هست كه باعث گسترش آن در يك جغرافياي صرفنظر از اينكه چه عوامل يا ويژگي
ة بشر را زماني و مكاني پهناور شده است، نكتة مسلم آن است كه طبعاً چنين علمِ فراگيري به راحتي انديش

اي كه حتي در دورة معاصر نيز كه گونهرها نخواهد كرد؛ شواهد موجود حاكي از همين واقعيت است. به
دهند كيميا به حيات شود كه نشان ميناميد، شواهدي يافت مي 1توان آن را عصر سيطرة علم جديدمي

؛ 264: 1388ببينيد: نصر،  خود ادامه داده و بكلي از كانون توجه بشر خارج نشده است (براي نمونه

                                                            
1. Modern Science 
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  هة تاريخ علم و كيميا. مواج2 -1
آنچه مسلم است كيميا در قاموس علمي امروزين دنيا جايي ندارد، اما مسئله اين است كه چه 

كنيم: يك اجمال از سه رويكرد متفاوت ياد ميرويكردي بايد نسبت به آن اتخاذ نمود؟ ما در اينجا به
عبارت ديگر، شيمي را كيمياي مدرن و  را ادامة كيميا بدانيم. به» شيمي«رويكرد ممكن، آن است كه علم 

را  -كه شيمي ادامه كيمياست  -فرض كيميا را شيميِ زمان خود قلمداد كنيم. پژوهشگراني كه اين پيش
اند مظاهري از توسعة علمي را در خالل كيمياي دورة اسالمي جستجو و اند، سعي كردهمفروض گرفته

 ,El‐Eswedدر مقاالت خود ( 1به عنوان مثال، بسام اسود معرفي نمايند. در نتيجة چنين تفكري است كه

2002; El‐Eswed, 2006هاي خود )، تالش كرده است موادي كه كيمياگران دورة اسالمي در رساله
گيري و از اين راه، در نتيجه بدانداند را با مواد شيميايي كه امروزه شناخته شده است، يكي معرفي نموده

ز پيشرفت و توسعة علمي را در كيمياي دورة اسالمي نشان دهد! بطور مثال، او ي اشواهدمباحث خود، 
كلريد «، 3»گوگرد«، 2»جيوه«را به ترتيب با مواد شيميايي » زرنيخ«و » نوشادر«، »كبريت«، »زيبق«هاي واژه

ه هر اي ناصواب است؛ چراكيكي دانسته است كه به نظر ما مقايسه 5»سولفيدهاي آرسنيك«و  4»آمونيوم
يك از واژگان مذكور بار معنايي خاص خود را در متون كيميايي دارند كه بايد در همان زبان كيميايي 
مورد تعبير و تفسير قرار گيرند و نه در علم شيمي نوين. از اين دست، تفاسير شيميايي از كيميا در اثر 

 ,Schroederشرودر ( رايندهاي كيميايي را با شود كه تالش كرده است برخي ف) نيز ديده مي1987
اي سازي كند. نيومن و پراينسيپ، در يك مقاله مفصل، تالش روشنگرانهفرايندهاي شيميايي نوين، معادل

اند كه در جلوگيري از چنين اشتباهاتي براي تفكيك اين دو ساحت (كيميا و شيمي) از همديگر نموده
بطور كلي، كساني كه با اين ديدگاه به ). Newman & Principe, 1998: 32‐65مؤثر خواهد بود (

- شمرند كه اصوالً (در مقايسه با پيشرفتنگرند دستاوردهايي سخيف و ناچيز براي كيميا برميكيميا مي

                                                            

 اش عمدتاً در حوزة شيمي است.. وي متخصص شيمي و اهل كشور اردن است و انتشارات علمي1

2. Mercury (Hg) 
3. Sulphur (S) 
4. Ammonium Chloride (NH4Cl) 
5. Arsenic Sulphides (AsxSy) 
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شناسايي و مطالعة مواد مورد استفادة كنيم كه ما با تصريح مي هاي علمي معاصر) قابل ذكر نيست.
رايندهاي كيميايي به روش صحيح و رعايت اصول آن، مخالف تجهيزات و ف 1»بازسازي«كيمياگران و نيز 

سادگي كه در ابزارها و فرايندهاي آن (در مقايسه با علم و فناوري نيستيم لكن بايد بر حذر بود كه 
  2 .در ذهن ما كاهش ندهدو اعتبار كيميا را  خورد، قوتامروزي) به چشم مي

زبان لبته بيش از ديگران، متوجه پژوهشگران عربدر اينجا نكتة ديگري نيز شايان ذكر است كه ا
شود و از طرفي آنچه ما كيميا اطالق مي» الكيمياء«است؛ از آنجا كه در زبان عربي به شيمي مدرن نيز واژة 

آيد كه به شود بنوعي خلط مبحث پيش ميياد مي 3»خيمياء«ناميم نيز عموماً با همين نام و بعضاً با واژة مي
 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنوندر كتاب  4رناك است. به عنوان مثال، حاجي خليفهعقيدة ما خط

َ  علم الکيمياءأول َمن تکلَم فی «دربارة خالد بن يزيد چنين گفته است:   صنعة االکسريو وضع فيها الکتب و بنيَّ

: 2(حاجي خليفه، ج » و نظر فی کتب الفالسفة من أهل األسالم خالد بن يزيد بن معاوية بن أبی سفيان. امليزان و
اثر علي عبداهللا دفاع كه به  نقش دانشمندان مسلمان در علم شيمي). آنگاه همين عبارات در كتاب 1531

 شيميدربارة  است كهي خالد بن يزيد اولين كس«فارسي نيز ترجمه شده است، چنين نقل قول شده است: 
را توضيح داد و صنعت اكسير را  گيرياندازه و علم شيميصحبت كرد و پيرامون آن كتاب نوشت. او 

شود كه طي يك نقل قول و سپس يك ترجمه از عربي به ). مالحظه مي66: 1389(دفاع،  5...»بيان نمود و 
و » علم شيمي«به » األكسير صنعة«، »شيمي«ه ب» علم الكيمياء«اند: راحتي مفاهيم جابجا شدهبه فارسي،

                                                            
1. Reconstruction 

كنيم كه موضع ما (نگارنده) در اين رساله از اين قرار است كه مفاهيم كيميا شبكه معنايي . در همين ابتدا، تصريح مي2
و زباني خاص خود را دارند كه با شيمي نوين به كلي متفاوت است. به تعبير ديگر، معتقديم كه بايد كيميا و علم نوين 

ناپذيري آن دو را در سطوح مختلف توان قياس) جداگانه دانست كه ميParadigmپارادايم ((شيمي) را متلعق به دو 
ها و مشاهدات) نشان داد. لكن ما در اين پژوهش، از طرح محتواي كيمياي حسن بن زاهد در قالب (مفاهيم، روش

  كنيم.ز ميمباحث پارادايم علمي (آنچنان كه نزد توماس كوهن و پيروانش قوام يافته است) پرهي
3. Yousof Al-Hassan, 2009: 7 

ق در عثماني 1067- 1017هاي ، كه بين سال»حاجي خليفه«و معروف به » كاتب چلبي«. مصطفي بن عبداهللا ملقب به 4
 زيسته است.مي

. به نظر ما، ترجمة صحيح عبارت مذكور چنين است: اولين كسي از مسلمانان كه در باب علم كيميا سخن گفت، 5
را تبيين كرد و در آثار فالسفه انديشه نمود، خالد بن يزيد بن » ميزان«و » صنعت اكسير«ها نوشت، ارة آن كتابدرب

  سفيان بود.معاويه بن أبي
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تبديل شده است كه هرسه خطايي فاحش هستند! به نظر ما، هرگونه تساهل و » گيرياندازه«به » ميزان«
شود، بسيار خطرناك است و احياناً نگاري كيميا كه منجر به چنين جابجايي در مفاهيم ميتسامح در تاريخ

به هر حال، در اين ديدگاه كه  1گرفته باشد غير قابل پذيرش است. اگر از روي عمد و دانسته صورت
علم  پيشينة«شوند، كيميا، بي كم و كاست، به عنوان اساساً اقليم شيمي و كيميا از يكديگر جدا دانسته نمي

  شود.قلمداد مي» تري از آننسخة قديمي«و » شيمي

شيمي علم  پيشينةتواند تنها يك علم نيست و نميرويكرد دوم به كيميا عبارت از آن است كه كيميا نه 
آن  3»تاريخپيش«تواند است و در مقايسه با شيمي مدرن، نهايتاً مي 2»علمشبه«نيز تلقي شود، بلكه در زمرة 

هاي يك علم به كلي بيگانه است. اين . به عبارت ديگر، در اين ديدگاه، كيميا با همة ويژگيبه شمار آيد
هاي نگاري علم، دانش كنوني را مالك و معيار ارزيابيني اعتبار دارد كه در تاريخنگرش نزد مورخي

- نگاري كه از آن تحت عناويني مانند تاريخاند. اين شيوة تاريختاريخي خود از گذشتة علوم قرار داده

 7»دانشمند -مورخ«نگاري و تاريخ 6»ويگي«نگاري ، تاريخ5»استقرائي«نگاري ، تاريخ4»محورحال«نگاري 
كند. در اين شيوه، ترين نسخه علم و دانش قلمداد ميشود علم كنوني را حالت غايي و پيشرفتهياد مي

» علمي«هاي گذشتگان، صرفاً همانقدر شود كه نوشتجات و تالشفرض ارزيابي ميتاريخ علم با اين پيش
لمي) نقش ايفا كرده باشند و متقابالً شوند كه در رسيدن به علم كنوني (از مسير انباشت حقايق عتلقي مي

با دانش امروز قابل توجيه و قابل پذيرش باشند. ناگفته پيداست كه اين تفكر از آنجا قوت گرفت كه علم 
) به سرعت در جامعة بشري سيطره پيدا كرد و اذهان بشر، حتي 8»انقالب علمي«و فناوري مدرن (پس از 

                                                            

هاي ديگري با عناوين مشابه در حوزة تاريخ علوم در تمدن . علي عبداهللا دفاع عالوه بر كتاب مذكور، نويسندة كتاب1
ناسي در تمدن اسالمي، مشاهير فيزيك در تمدن اسالمي، پزشكان برجسته در عصر تمدن شمشاهير گياهاسالمي (

باشد كه قبل از هر چيز عناوين آثار او بيانگر آن است كه وي به اين ) مياسالمي، درآمدي بر تاريخ رياضيات مسلمانان
توان با معيار علم مدرن المي را ميهاي گوناگون علمي در دورة اسديدگاه پايبند است كه مظاهر پيشرفتگي در حوزه

  سنجيد و لذا معتقديم كه وي سهواً يا از روي تسامح چنين نكرده است.
2. Pseudo-Science 
3. Pre-History 
4. Presentist Historiography of Science 
5. Inductive Historiography of science 
6. Whig Historiography of Science 
7. Scientist-Historian Historiography of Science 
8. Scientific Revolution 
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آفت بزرگ آن نيز به شمار البته كرد. پيامد وضعي اين نگرش كه  خود دانشمندان را شيفته و مقهور خود
هاي گذشته با كند و سطح علم و دانش در زمانپيدا مي» منزلت معيار«علم كنوني  است كهرود، اين مي

چيزي كه » كيميا«با اين ديدگاه، در مطالعة حوزه معرفتي مانند  1شود.توجه به علم كنوني سنجيده مي
شود. ناگفته نماند كه اين ديدگاه، خواسته يا ناخواسته، لم و دانش بر آن نهاد، دستگيرمان نميبتوان نام ع

ديدگاه غالب در بين انديشمندان فلسفه علم معاصر بوده است. از اين روست كه تاكنون در مطالعات 
ميا بيش از آنكه شناختي علوم، بطور نسبي كمتر به كيميا پرداخته شده است و نيز حوزه كيفلسفي و روش

بصورت يك دانش شناخته شود معرفتي از نوع شبه علم و معادل هنر، اسطوره و حتي علوم غريبه دانسته 
- شوند (مانند پايانشده است. بنا بر آنچه گفتيم، مطابق اين ديدگاه، مطالعاتي كه پيرامون كيميا انجام مي

  اي در پي نخواهند داشت.نامة حاضر)، فايده

ان و انديشمنداني كه با متن كيمياي اسالمي انس و آشنايي بيشتري دارند، در مواجهه با پژوهشگر
كيميا را بكلي متفاوت از علم امروزي و اساساً در يك  معرفتاند كه كيميا رويكرد سومي را برگزيده

بيني يك جهانبر مبناي  كيمياداند. اين رويكرد ناظر بر آن است كه پارادايم متفاوت و مختص به خود مي
- بينانه سامان ميهاي عملي كيميا تحت لواي اين نگاه جهانواقع شده است و همه مفاهيم تئوري و آموزه

تر به تشريح اين ديدگاه (با عنايت به محتواي كيميا در دورة اسالمي) يابند. ما در بخش آتي، بطور دقيق
  خواهيم پرداخت. 

يشه در فطرت كيمياگر دارد و اساساً از همين روست كه همواره هايي دارد كه ربه نظر ما كيميا ويژگي
ها ها و مكانبراي اذهان بشر دلخواه و مطبوع بوده است. كيميا همچنان كه در سطح وسيعي در همه زمان

كند. از همين روست كه هاي مختلفي از علوم و معارف نيز تسري پيدا ميمورد توجه بوده است، به حوزه
انديشمندي مانند كارل گوستاو يونگ كه در حوزه روانشناسي صاحب نظر است، بدون اينكه بطور مثال، 

هاي كيمياگران را مطالعه و يا نقد كند، يا احياناً به آنها عمل كند، كيميا را مشخصاً بخواهد دستورالعمل
هاي پديدههاي رواني فرد (كيمياگر) در طول زمان و در مواجهه با مظهر منحصر بفردي از ويژگي

  گيرد. اش بهره مياطرافش دانسته و از آن در تكميل و تكامل مباحث روانشناسانه

                                                            

  .140-111: 1389؛ گميني، Agassi, 1963نگاري ببينيد: . براي مطالعة بيشتر دربارة اين شيوة تاريخ1
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هستيم كه آيا بايد كيميا را  پرسشبا توجه به آنچه گفتيم در نگاه تاريخي به كيميا، ما در معرض اين 
خ آن؟ ما به اين تارييا حتي پيشو يك علم؟  يتاريخنسخة قديمي و به عنوان يك علم در نظر گرفت؟ يا 

تاريخ شيمي، نه تاريخ بي كم و كاست آن و نه حتي دهيم كه كيميا نه پيش، اين گونه پاسخ ميپرسش
كه است  بوده دانشي با شبكة زباني و معنايي خاص خودعلم به معناي امروزي است؛ بلكه معتقديم كيميا 

ما با پذيرش اين رويكرد، در معرض  ،حالدارد.  ديگريبا علم امروزي بكلي متفاوت بوده و پارادايم 
و  پراكندهيك انتقاد جدي هستيم و آن عبارت از اين است كه در مواجهه با حجم عظيمي از منقوالت 

و عمالً جزئي از آن  و پود متون كيميايي تنيده شدهها و ... كه در تار ادعاهاي غيرقابل اثبات، رمزپردازي
  گرفت؟ اند، چه موضعي خواهيم قرار گرفته

قبل از هر چيز بايد بين نوشتارهاي اصيل كيميا و معتقديم ، پرسشيبه چنين  در راستاي پاسخ
هاي پراكنده و مرموز تفاوت قايل شد. متون اصيل كيميا، همان متوني است كه كيميا را در يك يادداشت
-نام كيمياي باطني، علم كه از آن تحتدانشي بينانه معرفي نموده و بدان پرداخته است؛ همان نگاه جهان

و چنان كه خواهيم گفت نزد كيمياگران بزرگي مانند جابر بن حيان و  شودو عناوين مشابه ياد مي لصنعةا
هاي مرموزي كه . و ديگر يادداشتنيز حسن بن زاهد كه مدنظر ماست، بسيار روشن و پررنگ است
فلسفة انديشة كيميايي، در خالل  گرچه در نسخي با عناوين كيمياوي جاي دارند، لكن فارغ از

هايي پيچيده و سردرگم، در پي تبديل فلزات پست به طال و نقره هستند. اين گونه دستورالعمل
اند و به همين ترتيب، بيني كيميايي نوشته شدهخبر از جهانها عمدتاً توسط نويسندگاني بيدستورالعمل

  تند و اغلب نامؤفق.د كه صرفاً در جستجوي طال هسنعام دار يمخاطبان

مندي از كيميا در تبديل در نظر حسن بن زاهد كرماني كه در اين پژوهش مورد نظر ماست، بهره
كيميا نام گرفته است. حسن بن زاهد » عوايد طفيلي«ترين حالت بينانهفلزات پست به طال و نقره، در خوش

ده است و در موارد مكرر، اهداف پست و جدايي قائل ش» اقاويل مرموزه«روشني بين كيمياي واقعي و به
منظور ما از كيمياي واقعي، آن قسمت از معارف  را مضموم و محكوم دانسته است.» مهوسان«هاي نيرنگ

بيني بنا شده و خود بر اساس يكسري اصول و مباني استوار است، كيميايي است كه بر مبناي يك جهان
از نظر ما صحيح نباشند. ما در همه جاي اين رساله، در اين  اگرچه ممكن است اين اصول و مباني امروزه

گاه مفاهيم و مطالب را به دو دستة باره صرفاً نظريات حسن بن زاهد را بازگويي خواهيم نمود و هيچ


