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چکیده:
کیمیــا یکــی از مهمتریــن شــاخههای علــوم غریبــه اســت .در فرهنــگ امــروزی،
کیمیا گری با جنب ـ های ســحرآمیز در اذهان تداعــی میگردد؛ اما پیشتــر اینگونه
نبــوده اســت .زوایــای پنهــان و رازآمیــز کیمیا گــری بــا قدمتــی باســتانی ،ســبب
گســتردگی مفاهیم و در نتیجه ،ابهام آن گشــته اســت .با مطالعه تاریخ ،اهمیت
کله تمدنها احراز میشــود؛ زیرا از ابتدای خلقــت تا به امروز
جایگاه کیمیا در شــا ِ
پا به پای بشریت همراه بوده ،جلوههای متنوعی چه مادی و چه معنوی از خود
نشــان داده و شــاخههای متعدد علوم از آن منشــعب شــده اســت .اینکه کیمیا
چــه ماهیتــی داشــته و نســبت آن با علــم و هنــر چه بــوده ،پرســش ایــن پژوهش
اســت .با توجه بــه اینکه شــناخت کیمیــا و دس ـتیابی بــه جایــگاه آن در تمدن
بشــری هدف اصلی این پژوهش اســت ،در این مقاله ،منابع تاریخی و پژوهشی
بــه روش کتابخانهای جم ـعآوری شــدهاند .مطالعه متــون کیمیا گری بــا رویکرد
میــان رشــتهای و شــیوه توصیفی-تحلیلــی انجــام گرفتــه اســت .در مقایســه
نکــه کیمیا گری
جانبه کیمیــا میتوان نتیجــه گرفت کــه ،با ای 
ویژگیهای چنــد
ِ
ُ
ابتــدا ،علــم اســت و بعــد در هنــر ریشــه دارد ،امــا در دوره اســامی بــه دلیــل بعد
معنوی ،به هنــر نزدیکتــر میباشــد و دو وجهی بــودن ،کیمیا را متمایــل به هنر
میکند تا علم مادیگــرا .همچنین ،کیمیا نه تنها فراتر از شــاخه علــم و هنر بوده،
بلکه شکلدهنده عرفان در تمدنهای بشری است.
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مقدمه
در نزد عوام ،کیمیا اصطالحی اســت که بــرای تحول در خواص
ســنگهای معدنی و ایجاد ویژگــی جدید برای آنها اســتفاده
میشــود که با منقلب کردن مــواد معدنی ارزانقیمــت ،مانند
مس و ســرب و تبدیل آنها به مواد معدنی گرانبها ،مانند طال
و نقره شــناخته میشــود (فائق خطاب .)135 :1356 ،امروزه،
نگاه تک جانبه به کیمیا ســبب شــده تا میان وجه فنی ،یعنی
فرایندهای شــیمی و وجه ســنتی و روحانی آن -که شــیوههای
بهظاهر غیرمنطقی بوده ،اما نقش اصلی در کیمیا داشتهاند-
تمایز گذاشــته شــود .ا گر کیمیا تنها از جنب ه مادی و تبدیل فلز
بررســی گردد ،بــا توجه بــه اهمیت تقــدس طــا و نقره ،بــاز هم
کیمیا گری کاری رهبانی بوده اســت .طال و نقــره ،پیش از آنکه
نمادثروتاندوزیباشند ،فلزاتمقدسیمحسوبمیشدند؛
بنابراین ،نمیتوان اذعان داشــت که دلیل بقای هزاران ســاله
کیمیا گری در تمدنهای مختلف شرق و غرب ،وسوس ه ثروت
باشــد .درســت مانند ضرب ســکههای طال و نقره کــه امتیازی
خــاص بــرای مکانهــای مقــدس محســوب میشــده اســت
(بورکهارت.)16-11 :1388 ،
انواع کیمیــا را میتــوان در هدف از کیمیا گری جســت (نصیری
محالتی و حسینی شاهرودی .)160 :1395 ،درگذشته ،کیمیا
بر اســاس هدف به انــواع مختلف دســتهبندی میشــد .یکی،
دس ـتیابی به فلــز طــا و بینیــازی مــادی ،دوم ،تهی ه ا کســیر
جوانــی و عمر جاودان ،ســوم ،رســیدن به حقیقــت و کمال که
ایــن هــدف ،همــان مقصــود عرفــا از کیمیا گــری بــوده اســت.
بدیــن ترتیــب ،تبدیــل فلــزات بــه طــا بــا تزکی ـ ه نفــس انســان
ارتبــاط مییافــت و مراحــل کیمیا گــری ،نمادهایــی بودند که
راه رســتگاری را نشــان میدادنــد .در واقــع ،دســتاوردهای
علمــی کیمیــا بــدون تعالــی روح ارزشــی نداشــت (ســلیگمن،
 .)188 :1377از طرفــی ،کیمیا گــران بــا فعالیتهــای عقلی ،از
حجابهای رمــزی پرده برمیداشــتند و به اصــول تغییرناپذیر
صنعت کیمیا دســت مییافتند؛ نــه اینکه به تفکر دربــاره مواد
و اعمال شــیمی بپردازند؛ به ایــن امید که آن را بــر وفق نظریاتی
تازه توضیح دهند و فرمولی برای تولید مــادهای با ارزش بیابند
(نصــر .)302 :1388 ،نظــر و عمــل در کیمیــا بــا یکدیگــر پیوند
داشــته و مطالع ـ ه کلمــه و اثر در کنــار هــم مؤثرتریــن روش برای
کشــف پیوندهای کیمیایی بــوده اســت Nummedal, 2011:
).)332در نتیجه ،برای درک بهتر کیمیا گری ،بررسی فرایندها
و اعمال مرتبط با آن باید به همــراه تفکرات و نظریات کیمیایی
باشد.
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برایشناخت کیمیا گری ،تشخیصحوزهمطالعاتیآنضروری
اســت؛ زیرا بســته به ماهیــت علمی یــا هنــری کیمیــا ،دیدگاهها
نســبت به کیمیا و انتظارات متفاوت میشود .اینکه کیمیا چه
جایگاهیدر تمدنبشریداشتهودر معنایباستانیخود ،علم
محسوبمیگشتهیاهنر ،پرسشاینپژوهشاست .در تعریفی
که بــرای هنر ســنتی درگذشــته وجــود داشــته ،از علــوم و صنایع
متمایز نبوده اســت .جهت دس ـتیابی به هدف ایــن پژوهش،
که بــه عبارتی تبییــن ماهیت کیمیا در تمدن بشــری میباشــد،
بررسی جدا گانهای در باب کیمیا گری بهمثابه هنر و همچنین،
کیمیا گــری بهعنــوان علــم صــورت میپذیــرد؛ تــا این امر روشــن
گردد کــه در تــرازوی این پژوهــش ،کیمیا گری در کــدام کف ه علم
یا هنر سنگینی میکند .در کیمیا ،ابهامات بســیاری وجود دارد
که دالیل مختلفی موجب آن هســتند .مهمترین علت ،شــیوه
انتقال کیمیابهروششفاهیوسینهبهسینه ،از استادبهشا گرد
بودهاست .زبانرمزیونمادینمتون کیمیاییبرپیچیدگیآن
افزوده است .تلفیق کیمیا با عرفان و زبان رمزی ،آن را به حیطه
هنر متصل میکند و از طرفی ،کیمیا گــری جنبههای مختلف از
علوممتنوعیرادر بردارد.
روش پژوهش
بااینکه کیمیا گریدر شاخههایمختلفعلومورودداشته ،اما
دارای کلیتییکپارچهاستواجزایآنبایکدیگرپیونددارند؛
بنابرایــن ،در این پژوهــش ،با رویکرد میانرشــتهای به تشــریح
کیمیــا پرداختــه میشــود .رویکــرد میانرشــتهای بــه پژوهش،
پویاییمیبخشدوشکلهایدرستارتباطیرابینرشتههای
مختلــف ایجــاد میکنــد .انتخــاب خــاق ،ترکیــب تئوریهــا و
رشتههای متفاوت علمی برای تولید فهم درست و پرداختن به
مســایل مورد عالقه یا حل یک مســاله از ویژگیهای این رویکرد
اســت (ســیاری و فرامــرز قرامکــی .)64-60 :1389 ،جمــعآوری
مطالب به صــورت کتابخانــه ای و روش پژوهش بــه علت کیفی
بــودن موضــوع مــورد بحــث ،توصیفی-تحلیلــی میباشــد .از
این منظر کــه وا کاوی ماهیت کیمیا گری ســبب جســتار در آثار،
شواهد و سنتهای تاریخی و باستانی میگردد ،این پژوهش در
زیرمجموع هپژوهشهایتاریخیقرارمیگیرد.
پیشینهپژوهش
تیتوس بورکهــارت ( ،)1388در کتاب «کیمیا :علم جهان ،علم
جان» کیمیا گری را صرفــا آنچه به لحاظ تاریخی ،پیشــزمینه
و ابتدای علم شــیمی جدید خوانده شــده ،در نظــر نمی گیرد.
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او کیمیا گــری را با ایــن نگرش کــه میان جهــان درونــی آدمی با
جهان بیرونی او پیوند وجود دارد ،متصور اســت .یوسف بیگ
باباپــور ( ،)1389در مقالــه «نگاهــی اجمالــی بــه پیشــین ه علــم
کیمیا (از کیمیای جابری تــا کیمیای رازی)» با بررســی اجمالی
برخی آثار موجــود در زمینه علم کیمیا به بررســی ســیر تکوین و
تحول این فــن پرداختــه و مرز بیــن کیمیــای علمــی و خرافی را
تشریح کرده است .هانری کربن منکر استحال ه فلزات و ضرورت
کار با مواد و اعمــال کیمیا گری نبــود؛ اما معتقد بود کــه ،باید با
بینشــی دیگر در ایــن اعمــال نگریســت؛ به شــیوهای کــه غایت
کیمیا به حقیقت اشــیا و خویشــتن کیمیا گر رهنمون میگردد.
کربن کیمیا را علم و تجربه معنوی بشــر یا صنعت واال میخواند
کــه وجــوه مــادی و معنــوی طبیعــت را به هــم پیونــد میدهد.
نظرات کربن توســط پیر لری ( ،)1986با عنوان «کیمیا بهمثابه
صنعت واال» منتشر شده اســت .وی از شــا گردان هانری کربن
بــوده و پژوهشهایش نیــز مطابق با رویکــرد کربن بوده اســت.
کلباســی اشــتری و پاشــایی ( ،)1396در مقالــ ه «جســتارهای
هانری کربن در عرفان اسالمی با تا کید بر نقش سنت هرمسی»
به نظریات کربن در زمین ه نســبت میان کیمیا و تشیع و تصوف
پرداختهانــد .کوهکــن ( ،)2015در کتــاب «اندیشــه کیمیایــی
طغرایی» بر اســاس متون کیمیایی دوره اســامی به ویــژه ،آثار
طغرایــی اصفهانــی ،ویژگیهــای علــم کیمیا را بررســی کــرده و
بر اهمیــت وجــه تشــرفی و رمــزی آن تا کیــد میکنــد .کوهکن و
جوهرچی ( ،)1398در مقاله ّ
«سر اســرار کیمیای رازی :تاملی بر
دو مفهوم بنیادین صبغ و ا کسیر در ّ
ســنت صناعت» با تمرکز بر
آثار رازی ،بر اهمیت جنبــ ه علمی آن تا کید میکنند .با بررســی
پژوهشهایــی کــه در حــوز ه کیمیــا انجامگرفتــه ،ایــن نــکات
مشخص میگردد که ،کیمیا گری شامل حوز ه وسیعی از علوم،
ماننــد روانشناســی ،نجــوم ،شــیمی ،داروســازی ،پزشــکی،
شــناخت مواد و عناصر ،شیشهگری ،ســفالگری و ...میگردد.
چــه در تاریخچ ـ ه کیمیا گــری و چــه در پژوهشهایی کــه اخیرا
در این بــاب انجام گردیده اســت ،زبان رمزی و مبهــم به همراه
پیوند بــا معنویت ویژگــی جدانشــدنی کیمیا گری بوده اســت.
این شــاخصهها ،برای تبییــن کیمیــا از دیگر علــوم غریبه حایز
اهمیت بسیاری میباشــد .در هم ه شــاخههای کیمیا ،بیان،
رمزی و نمادین است و کیمیا گری همواره ،مانند هنر سنتی با
عرفان ارتباط دارد .همچنین ،کیمیا گری و هنرهای سنتی در
آداب ،فنون و ابزار ،پیوندها و تشابهاتی دارند .در این مقاله ،با
تمرکز بر ویژگیهای ماهیتی کیمیا ،چیســتی آن و نقشی که در
شکلگیری تمدنهایبشری داشته ،بررسی میگردد.

کیمیادر تاریختمدن
در رســاالت بهجــای مانــده از کیمیــا ،واژگان مختلفــی بــرای
نامگذاری آن اســتفاده شــده اســت؛ خم ،خیمیا ،کــم ،کمی،
الکیمیا ،کیمی ،شیمی ،صنعه ،الصنعه از این دسته هستند.
ابنندیــم در کتــاب الفهرســت ،کیمیــا و صنعــت را در کنــار هم
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علمی سدههای اولیه
قرار داده و یکی دانســته اســت  .در کتب ِ
اسالمی نیز ،کیمیا با عناوینی چون «علم الصنعه» و «الصنعه»
مطــرح میگردیــد .در آن دوران ،کمتــر از واژ ه کیمیــا اســتفاده
میشــد و بــا تمســک بــه نقلقولــی از امیرالمومنــان (ع) ،آن را
«اخــت النبــوه»« ،ام الفتــوه» و «عصمــه المــروه» میخواندنــد
(کوهکــن .)102 :1395 ،ایــن اســامی بــر جنبــ ه عرفانــی و الهــی
کیمیا در تفکر اســامی تا کید داشــتند .در نامگــذاری کیمیا نیز
دوجانبه بودن آن از منظر مادی و معنوی مشــاهده میشــود.
در تمدن اسالمی کیمیا گران سه دســته میشدند :کسانی که
تنها با تحوالت درونی ســر و کار داشــتند ،آنهایی که به جنبه
عملیات تجربی و تبدیالت شــیمی میپرداختند؛ و دست ه آخر،
گروهی که عملیــات تجربــی را مرحلــهای جهت دســتیابی به
تحوالت درونی به کار میبردند (نصر.)261 :1388 ،
کیمیــا فراتــر از شــعبده یــا حقــه اســت .وحدتــی کــه در نفــس
ـری تمدنهــای مختلــف وجــود دارد ،ایــن مطلــب را
کیمیا گـ ِ
اثبات میکند که کیمیا ،حیله یا فریب نیســت؛ زیرا کیمیا گری
در هنــد ،چیــن و تمدنهای غربــی باوجود فضاهــای متفاوت
روحانــی دارای اصول مشــترکی اســت .ا گر کیمیــا دروغ و حیله
بود ،در نحو ه بیان آن در تمام تمدنها ،نابخردی و گزافهگویی
مشــاهده و فریب برمال میشــد؛ امــا کیمیــا از هم ه نشــانههای
یک ســنت اصیل بهرهمند اســت .پــس کیمیا ،نشــان ه توانایی
عمیق روح و جان است و محصول تصادفی و اتفاقی تاریخ بشر
نیست (بورکهارت .)12 :1388 ،محمد بن زکریای رازی ،کیمیا
شــناخت روحهای زمینی و بیرون آوردن لطافت آنها به نفع
را
ِ
خود تعریف میکند (رازی.)483 :1349 ،
از دیگر نشــانههای راســتین بودن کیمیا ،پیشــین ه آن اســت .با
اینکه کیمیا گری دانشی باســتانی بوده و پیشین ه آن به قدمت
خلقبشریتاست؛اماقدیمیترینسندمکتوب کیمیا گری-که
بهدستآمده -پاپیروسهای مصری هستند؛ زیرا درگذشته ،بر
اینباوربودند کهنمیتوان کیمیاراباخواندنرساالتیاشنیدن
حکایات آموخت؛ بلکه در جوار اســتادی که کیمیا گری را تجربه
کرده باشد و فوتوفنها را شــناخته و بهکار برده باشد ،آموختن
میسرمیگردد.شیو هانتقالعلم کیمیابهصورتشفاهیوعملی
از استاد به شــا گرد بوده و بدون داشتن اســتادی مجرب و تنها با
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خواندن رســاالت مربوطه ،رسیدن به اهداف کیمیا امکانپذیر
نبودهاست(گوهریو کاظمبیکی.)149:1394،
کیمیا گری شــرق از اوایل قرن دوم میالدی از طریق اســکندریه
که محل پیوند شرق و غرب بود -به اروپا راه یافت (سلیگمن،)174 :1377؛ و در قــرن چهــارم میــادی ،به اوج رونــق خود در
غرب رســید .کیمیا ،از دیدگاه مســیحی ،چون آینهای طبیعی
برای انعکاس حقایق وحیانی بود .ماده اولی که فلزات پست را
به نقره و طال تبدیل میکرد ،همان رمز مسیح و پدید آوردن طال
نســوز گوگرد و آب تغییرناپذیر جیوه مظهر میالد مســیح
از آتش
ِ
بــوده اســت (بورکهــارت .)22 :1388 ،در قــرن هفتــم میالدی،
اســکندریه بــه تصــرف مســلمانان درآمــد و ســبب شــکلگیری
کیمیــای اســامی بــر پایــه منابــع یونانــی گردیــد (ســیاهپوش،
 .)67 :1392کیمیــا مجــددا ،از راه بیزانــس و اســپانیای تحــت
ســلط ِه اعراب وارد جهان مســیحیت شــد و در جهان اســام به
اوج شکوفایی خود رسید (بورکهارت.)23 :1388 ،
در قرون اولیه اســامی وجــه فنی و علمی کیمیا گری پیشــرفت
بسیاری کرد .عالوه بر منطق ه ایران ،با فتوحاتی که مسلمانان
انجــام دادند ،گســتر ه قلمرو اســامی تا شــمال آفریقــا و جنوب
اروپا امتداد یافــت .تاریخ علــوم در قرون ســوم و چهارم هجری
در تمدن اســامی ،دارای تنــوع در جهانبینیهــا و روشهای
علمی دانشــمندان و عالمان بود (نظری ،نیکسرشــت و برزگر
کلیشمی .)68 :1396 ،در قلمرو پهناور اسالمی ،سازماندهی
و پرورش علــوم واردشــده از ملل دیگر توســط مســلمانان به دو
روش انجام میگرفت؛ یکی ،بهصورت مســتقیم و از راه برخورد
بــا ســایر ملتهــا و اســتفاده از کارگــزاران بومــی در دیوانهــا،
دیگــری ،ترجمــه متــون .خالــد بن یــزد بــن معاویــه 2ملقب به
حکیم آل مروان ،اولین فــرد از خاندان اموی بــود که به ترجمه
کتــب پزشــکی ،کیمیایــی و نجــوم بــه زبــان عربــی روی آورد .او
گروهــی از فالســفه یونانــی مقیــم مصــر را احضــار کــرد و دســتور
ترجم ه کتابهای قبطــی و یونانی را به عربی صــادر نمود .این
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ترجمهها در نــوع خــود اولیــن ترجمهها به زبــان عربــی بودند.
کیمیا و ستارهشناســی اولیــن علومی بودند که به دســتور خالد
بن یزید ترجمه شــدند .در قرون اولیه ،کیمیا گرانی چون جابر
بن حیان و زکریای رازی ظهور کردند کــه هرکدام با پرداختن به
بخشــی از این حوزه 3ســبب رشــد فزایند ه کیمیا گری و ثبت آن
در رســاالت علمــی و عرفانــی شــدند (فرامــرز نســب ،احمدی و
موسوی 194 :1395 ،و  .)197پس از تهاجم مغول ،کیمیا گری
گســترش یافت و در بین عام و خاص مسلمانان ریشــه دوانید.
در واقع ،سدههای هفتم تا نهم هجری دوران رواج علوم غریبه
بود .علل متعددی در پیدایش این گســترش و عطش نســبت
به علوم غریبه وجود داشت .بحران سیاسی ،اقتصادی ،عدم
امنیــت و آرامــش ،همچنیــن ،جــذب مغــوالن چادرنشــین به
علوم غریبه با توجه به پیشــین ه باورهای خرافــی آنها از دالیل
قابلتوجــه رونق علــوم غریبه بــوده اســت .از طرفی ،آشــفتگی
مذهبی به علت ســقوط عباســیان و تعــدد مدعیــان الوهیت و
نبــوت و مهدویت ســبب شــده تا ا کثــر ایــن مدعیان بــرای حق
جلــوه دادن خویش ،بــه علوم غریبه تمســک جوینــد (گوهری
و کاظم بیکــی .)139-138 :1394 ،این افــراد به جنبه معنوی
و روحانی کیمیا تمایل داشــتند .به همین علت ،کیمیا ســوق
بیشتری به ســمت عرفــان یافــت .در قــرون متأخــر ،کیمیا به
دوشــاخ ه مجــزا تبدیــل گشــت و علــم شــیمی از آن اســتخراج
گردید .بهطورکلی از دیدگاه تاریخی ،کیمیا تا زمانی که در قرون
متأخر -از ســده هجدهم میالدی -معنــا و عمــل آن از هم جدا
شدند ،همواره همچون دانشی مقدس شناخته میشد.
کیمیابهمثابهعلم
مطالعه و بررسی آثار بزرگان ،اهمیت علمی کیمیا را در مباحث
مختلف نشان میدهد .بســیاری از دانشمندان معروف تاریخ
اســام در کیمیا گری شــهره بودند و ا کتشــافاتی که به نام آنها
ثبت شده ،در حین فرایندهای کیمیایی به دســت آوردند .در

جدول .1علم کیمیا از دیدگاه دانشمندان اسالمی (ماخذ :نگارندگان).

نام دانشمند و اثر کیمیایی

ویژگیهای علمی کیمیا

تعریف کیمیا

جابر بن حیان :خواص کبیر

قابلمشاهده

کوتاهترین راه شناخت جهان

حسن بن زاهد کرمانی :مفتاح الرموز

تاکید بر تجربه و آزمون

اصالت عقل و سهم برابر از عقل

علم تجربی

زکریای رازی :االسرار

مالحسین واعظ کاشفی :اسرار قاسمی

تمرین و تالش مضاعف

علم خفیه

ابنسینا :اشارات الی علم الفساد احکام النجوم

حرص و آز و میل به زندگی راحت

فارابی :احصاءالعلوم

علم تبدیل فلزات با برهانهای فلسفی

علم برتر

علم طبیعی

علم دروغین
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تبارشناسی کیمیای اسالمی در تناظر علم و هنر

جدول  ،1مهمترین ویژگیهای علمی کیمیا -که در رسالههای
دانشــمندان اســامی مطرح شــده -به اختصار آمده اســت .با
این وجــود ،جایگاه کیمیا در تقســیمبندیهای علــوم خالی از
ابهام نیســت؛ زیرا کیمیا گــری تنها علــم ا کسیرســازی و تبدیل
فلزات نیســت ،بلکه بــا چشــماندازی کلی بــه جهــان ،اهداف
غایی آفرینش را جســتجو میکند و این جهانبینی به ریشهای
کهن همچون تفکر هرمسی بازمیگردد (جابر بن حیان:2008 ،
 .)6مسلما ،در هیچ دورهای حذف کامل جنب ه روحانی کیمیا
میســر نبوده؛ زیرا در آن صــورت ،کیمیــا تبدیل به نــوع دیگری
از علــوم غریبه گشــته و تنــزل مییافته اســت .ایــن ویژگیهای
علمــی نشــاندهند ه تا کیــد صاحبنظــران بــر ماهیــت علمــی
آن بــوده و با اینوجــود ،هیچیک کیمیا را مطلقــا علمی تعریف
ننمودهاند.
جابر بن حیــان مشــهورترین کیمیا گر اســامی که بیــش از هزار
رساله منسوب به وی است ،کیمیا را از دیدی عرفانی نگریسته
و رســاالتی مملو از کلمــات رمزآمیز نگاشــته اســت .از نظر جابر،
عالــم پیچیدهتر از آن اســت کــه بتوان بهواســط ه خــودش آن را
شــناخت و هر انســان ،یک جهان کوچک یا عالم اصغر اســت.
ولــی شــناخت انســان بهوســیل ه خــودش امری دشــوار اســت.
از نظر جابــر ،کوتاهتریــن راه شــناخت ،همان کیمیا اســت؛ زیرا
مشــاهدهپذیر اســت و بــه کمــک آن میتــوان فعــل و انفعاالت
درون عناصر را بررســی کــرد و از طریــق آن ،قوانین خلقــت را نیز
فهمیــد (لــری .)59 :1384 ،دیگــر کیمیا گر مســلمان معروف،
زکریای رازی اســت .او کیمیــا را حکمتی مبتنی بر خرد دانســته
(رازی و کــراوس)109 :2005 ،؛ و اولیــن قــدم را بــرای واردکــردن
صنعــت کیمیا بــه علــوم عقلــی و تجربی برداشــته اســت (بیگ
باباپــور .)93 :1389 ،رازی ،کیمیــا را به علمــی تجربی تبدیل و
به شــیمی امروزی نزدیک کرده اســت .تمایز روش علمی رازی
نسبت به دیگر دانشمندان همعصر خویش ،از تعریف متفاوت
او از عقل بشری و تعیین جایگاه آن در زندگی انسان بازمیگردد.
در واقــع ،تجربهگرایــی رازی انعکاســی از تفکــر وی در اهمیــت
نقش عقل و ســهم برابــر انســانها از آن اســت .رازی بــه عقل بر
اساس دو مؤلفه اصالتبخشی به عقل بشری و اعتقاد به سهم
یکــه ،فیلســوفان
برابــر انســانها از عقــل مینگریســت .درحال 
همعصر او ،اصالــت را به ســاحتی از عقل میدادند کــه خارج از
نفس انســان و دارای هویــت ملکوتی و برتر از انســان بــود و آن را
عقل فعال 4مینامیدنــد .رازی در آثار کیمیایی خود ،تصویری
غیرروحانــی از کیمیا و عــاری از هرگونه تاویل و تفســیر و رمز ارائه
میدهد (نظــری ،نیکسرشــت و برزگر کلیشــمی-67 :1396 ،

 .)85رازی کیمیــا را از جنبــه فــن و علمــی تجربــی مینگــرد؛ به
ویژه آنکه ،برخالف دیگر کیمیا گــران ،از نمادها و رموز نجومی
یا جانــوری پرهیــز میکنــد و ســعی دارد کیمیــا را با زبانــی علمی
تشــریح کند؛ مثال ،در «االســرار» کــه کاملترین اثــر وی در زمینه
کیمیا گــری اســت ،بــرای ترکیبــات ا کســیر ســه دســت ه معدنی،
گیاهی و جانــوری تعییــن میکنــد و دســتورالعمل ســاخت زر را
با این ســه ا کســیر تکمیل و عملــی میدانــد (رازی.)50 :1349 ،
رازی در کتاب «اال کســیر» به تشــریح نظــرات خــود در این باب
پرداختــه اســت .او ا کســیر را مســبب یکپارچه نمــودن جوهر
ماده میداند و در خصوص اســتحال ه ماده ،در کنار تغییر رنگ،
یشــمارد (رازی،
تغییــر وزن را نیز مبنای ســنجش تبدل ماده م 
برگ .)82
حســن بن زاهد کرمانــی ،کیمیا گــر ایرانی قرن هشــتم هجری،
کیمیا را علم الهی و علم برتر معرفی میکرد و آن را مرتبط و متصل
به عرفان میدانســت .از نظــر او ،تجربه و آزمــون در کیمیا گری
بســیار اهمیــت داشــته اســت .در کیمیــای حســن بــن زاهــد،
جهانبینی بــر تجربیات مقدم بودنــد و علوم ،ســاختاری از باال
به پایین داشتند .او کیمیا را دانشی با منشای الهی میدانست
که آموزههــای بنیادی آن از طریــق وحی به پیامبــران و بعد ،به
دیگر آدمیان رســیده اســت .کیمیا نزد حســن بن زاهد کرمانی
نه تنها علم برتر بوده ،بلکه جایگاه تجربه ،آزمون و عمل در باب
کیمیا در رســایل او آشــکار اســت .او در مقالدالکنوز به این نکته
تا کید میکند کــه با تجربــه و آزمایش اســت که حقیقــت کیمیا
حاصل میشــود .با این حال ،بر وحیانی بــودن کیمیا گری نیز
صحــه میگــذارد و انبیــا را کیمیا گران اعظــم مینامــد (کرمانی،
برگ  11و  .)16از نظر او ،عمل «تشــبیه» و «تمثیل» که بهوسیله
آن کیمیا گــران آموزههــای خویــش را بســط دادهانــد ،بســیار
اهمیــت دارد؛ زیرا کیمیا عالم اوســط بــوده که بــا دو عالم دیگر،
عالــم ا کبــر (جهــان مــادی) و عالــم اصغــر (انســان) ،متناظــر
میباشــد (مقدم حیدری و کاوســی رحیم.)218-201 :1395 ،
در مقابل ،ابونصر محمد فارابی با دفــاع از کیمیا به مدد برهان
فلســفی و بــدون پشــتوانه تجربــی ،کوشــید تــا علــت آمیختــه
شــدن صنعت کیمیا با رموز و اسرار را شــرح دهد .فارابی کیمیا
را علــم طبیعــی معرفــی میکنــد و در تعریــف آن ،ترکیب مــواد را
منتــج بــه تولیــد نیرویــی میداند کــه غیر محســوس اســت و بر
مــواد طبیعــی را مهم
همین اســاس ،شــناخت خــواص ترکیب ِ
میشــمارد (فارابــی .)97 :1381 ،حتــی ،ابنســینا -کــه نظــر بر
خدع هگــری کیمیــا میدهــد -در رسالهالشمســیه ،بــه تفســیر
کیمیا و کیمیا گــری پرداختــه و انواع ا کســیر را به صــورت علمی
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تشــریح نموده و به عنوان آنچه از گوگرد ســاخته شــده توصیف
میکنــد (الرسالهالشمســیه ،بــرگ  .)37دانشــمندانی چــون
فخرالدیــن رازی نیــز ،علــوم غریبــه و کیمیــا را در زیــر مجموع ـه
طبیعیــات -کــه در دســت ه علــوم عقلــی قــرار داشــتند -تعریــف
میکننــد (خزائیلــی ،منتظرالقائــم و میرجعفــری.)46 :1391 ،
مالحســین واعظ کاشــفی معتقد بــود که ،دســتیابی بــه رموز
کیمیا با سختکوشــی و ریاضت میسر میشــود و بدون تجربه و
تنها با خواندن رســاالت کیمیایی نمیتوان به آن دســتیافت
(گوهری و کاظم بیکــی .)149 :1394 ،مهمترین اثــر وی در این
زمینه «اســرار قاســمی» اســت .در این رســاله ،کاشــفی ،ابتدا،
برای مشروعیت بخشیدن به نوشــتههایش ،از اهمیت دانش
با اســتناد به احادیث پیامبر ســخن میگوید؛ ســپس ،به سراغ
علوم غریبه میرود و آنها را به دو دســته جلیه و خفیه تقســیم
میکنــد .در همیــن رســاله ،تناظر رمــوز کیمیا گری نیز تشــریح
گشته اســت؛ مثل روزهای هفته که متناظر با ســیارات و فلزات
هفتگان ه کیمیا گریتعریفشدهاند(اسرار قاسمی ،برگ.)29
علوم غریبه یا خفیه به آن دســته از دانشــهایی گفته میشد که
شاملاحکاماسرارآمیزومخفیبودندوهمگانواجدصالحیت
دسترســی بــه آن را نداشــتند .مهمتریــن زیــر شــاخههای علوم
غریبــه بــا عناویــن «خمســه محتجبــه» یــا «کله سـ ّـر» شــناخته
میشــدند که به ترتیب شــامل کیمیا ،لیمیا ،هیمیا ،ســیمیا و
ریمیا بودند .در مقام تشــخیص ایــن علوم ،کیمیــا علم تبدیل
قــوای فاعــل بــه مفعــول و بالعکــس ،هیمیــا علــم تســخیرات و
ســتارگان ،ســیمیا علم خیاالت و مرتبط با رمز اعداد ،ریمیا علم
شــعبد ه و تردســتی اســت (خوشزبــان .)82 :1397 ،عــاوه بــر
مستنداتی کهاز علمشمردن کیمیاتوسطدانشمنداناسالمی
مطرح گردیــد ،پیوند کیمیــا با دیگر علــوم نیز از دالیلــی بوده که
علمی بودن کیمیا را اثبات میکند .از جملــ ه این علوم میتوان
از نجوم ،روانشناســی ،داروســازی ،پزشکی و شــیمی نام برد.
کیمیا و شیمی تا همین سدههای اخیر تفکیکناپذیر بودهاند؛
بنابرایــن ،کیمیا بایــد دارای جنبــهای علمی محکم و مســتدل
باشــد؛ تا علمی پایه مانند شــیمی محــض از آن اســتخراج گردد
و همین جنب ه علمی کیمیا اســت کــه در نهضت ترجم ـ ه دوران
امویان ،موردتوجهمسلمانانقرار میگیرد.
در کیمیا ادرا ک و تسلط بر امور فقط از طریق کار ،نظم و مهارت
حاصــل میشــود ( .)kalec, 2008: 16مــواد ،ابــزار و اصــول کار
کیمیــا ،از دیگر نشــانههای علمی آن اســت .آب ،آتــش ،خا ک
و هــوا چهار عنصر اصلــی جهان هســتند که با طبایــع چهارگانه
متناظرند .ذکر دســتهبندی مــواد ،مقــدار اســتفاده از هرکدام
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و تعیین فعل و انفعاالت بــا دقت و وســواس در متون کیمیایی
از ویژگیهــای شــاخص برخــورد علمــی بــا مراحــل کار اســت.
برای مثــال ،زکریــای رازی مــواد را به دو دســته تقســیم میکرد.
مــوادی کــه در آتش بخار میشــوند و جســد نــام داشــتند؛ دوم
آنهایی کــه در آتش ثابــت مانده و تغییــری نمیکردنــد و ارواح
نامیده میشــدند .اجســاد به فلــزات طــا ،نقره ،قلع ،ســرب،
آهــن ،مــس گفتــه میشــد و ارواح بــه گوگــرد ،جیــوه ،زرنیــخ و
نشــادر کــه در مجــاورت بــا آتــش ّ
فــرار میشــدند (خوشزبــان،
 .)98 :1397در تفکــر کیمیایــی ،یــک عنصــر پنجم 5هــم وجود
داشــته که در بــاال بــر ســتارگان و در پایین بــر زمین حاضــر بوده
اســت .این عنصر« ،نفس» یــا «جوهر جهان» اســت که بر همه
اجرام نیرو میبخشــد .عنصر پنجــم ،در حالــی در زمین مخفی
اســت کــه نــه آزاد و عیان و نــه محســوس و ناپیدا اســت؛ بــا این
حال ،در همهجــا حاضر و ناظر میباشــد .این عنصــر به عنوان
همان نیروی آفرینندهای شــناخته میشــود که کیمیا گران در
هویت حجرالفالســفه به دنبــال آن بودنــد (ســلیگمن:1377 ،
 .)209ایــن نفــس یــا جوهــر ،ذاتــا بالقــوه بــود و از نفــس کلــی یا
اذن الهــی نشــات میگیــرد .گوگــرد و جیــوه ،دو مــاده از جدول
تناوبی عناصر هســتند که به عنوان اصلیتریــن و پرکاربردترین
مــواد در نوشــتههای کیمیایــی معــروف شــدند .بــا اســتناد به
همیــن منابــع ،میبایســت از ترکیــب گوگــرد و جیوه همــه مواد
مختلــف پدیــد آیــد .کیمیا گــران معــادن زمیــن را ماننــد بوتــه
بزرگ کیمیا گری میدانســتند کــه در آن عملیــات تولید فلزات
انجام میشــده اســت .در این عملیات گوگرد و جیوه شــروع به

شکل -1فرایند رسیدن به حد کمال هر چیز(ماخذ :نگارندگان).

وا کنــش میکردند و بســته به نــوع ،خلــوص و کیفیــت امتزاج،
فلزات مختلــف به وجود میآمــد (شــکل  .)1درنهایت ،مقصود
فرایندهای صورت گرفته ،حد کمال فلز یعنی طال بود.
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تبارشناسی کیمیای اسالمی در تناظر علم و هنر

کیمیابهمثابههنر
ا گر در بحــث علمی ،طبــق نظریههای شــیمی و خــواص مواد،
عملیات کیمیا گــری انجام شــود ،نتیج ـهای حاصــل نخواهد
شــد؛ همانطور کــه در قرون مختلف افــراد با مراجعــه به متون
کیمیا گری در تالش برای ساخت طال بودند ،اما موفق نشدند.
بنابراین ،جنب ـ ه علمی کیمیــا ،مانند پوســتهای عمل میکند
که برای رســیدن به میو ه معنا میبایست از آن گذشــت .از این
منظــر ،اصطالحات علمــی تبدیل بــه نمادهایی میشــوند که
میتوان آنها را در حوزه هنر سنتی بررسی نمود.
یکــه حوزه هنــر مــورد بحــث باشــد ،تعاریــف گونا گون و
هنگام 
گاه ،متضاد از هنر سبب پیچیدگیهایی میگردد؛ زیرا همواره،
تعریف هنر متناســب با فرهنگ معاصرش در حال تغییر اســت
و جامعــه به عنوان یــک نیروی بالقــوه برای ظهــور یک فرهنگ
جدید ،ســبب تفــاوت در طبقهبندیها و سلســلهمراتب قبلی
فرهنگ میگردد .گســترش و تعالی یک فرهنگ ســبب رشــد و
تعالی معیارهای زیبایی میشــود (دادور و داالیی.)17 :1395 ،
بــرای بررســی کیمیا گــری در قالــب هنــر ،چارچــوب و حدودی
از هنر متناســب با احواالت کیمیــا مورد نیاز اســت .کیمیا گری
نیز خود حوزهای به مراتب مبهــم و پیچیدهتر از تعاریف متعدد
هنر اســت؛ بنابرایــن ،یافتن نقــاط مشــترک در تعاریــف متنوع
هــر دو حــوزه و تحلیل آنهــا بــرای دس ـتیابی به نســبت هنر و
کیمیا گری ضروری است .بهطورکلی زمان ،فرهنگ ،مکاتب و
مذاهب گونا گون از جمله دالیل تعدد نظریــات و تعاریف در هر
زمینه هســتند و تالقی این عوامل به تعاریف شکل میبخشد.
در این پژوهش ،کیمیایی مدنظر اســت که مرتبط با فرهنگ و
تمدنهای باســتان و مطابق با ویژگیهای اسالمی است .هنر
متناســب با این ویژگیها« ،هنر سنتی» است .مطالع ه نسبت
کیمیا و هنــر در این تقــارن زمانــی ،مکانی و دینــی پیچیدگیها
و گرههــای مابین آنها را میگشــاید و ســبب آشــکاری پیوندها
میشود.
شــیوه انتقــال علــم کیمیــا از اســتاد بــه شــا گرد ،بــهصــورت
شــفاهی و عملی بوده و بدون داشتن اســتادی مجرب و تنها با
خواندن رســاالت کیمیا گری امکانپذیر نبوده اســت (گوهری
و کاظــم بیکــی .)149 :1394 ،نقــل ســینه به ســینه کــه یکی از
ویژگیهای اساســی هنر ســنتی نیز میباشــد ،از مبانی آموزش
کیمیا محســوب میشــده اســت .این تشــابه ســبب گردید که
بورکهــارت ،کیمیــا را همچــون هنــری مقــدس تعریــفکنــد که
شــروع ثبت نوشــتاری خبــر از انحطــاط آن مــیداد (بورکهارت،
 .)20 :1388بهتریــن رویکرد بــرای درک بهتــر ماهیت هنرهای

ســنتی اســامی ،عرفــان اســت؛ زیــرا «هنــر» در عالــم اســام در
بســتر تصوف و عرفان رشــد نموده اســت (پازوکی.)53 :1392 ،
از طرفــی ،حــوز ه عرفــان و آیینهــای درویشــی از جــادو خالــی
نیســت؛ بهویژه ،بخشهایی از علــوم غریبه که در قــرآن آمده،
بازتــاب زیادی در متون عرفانی داشــته اســت و نشــان میدهد
که کیمیــا در باورهــای دینــی نیــز ریشــه دارد .اعتقاد بــه اینکه
نظام طبیعت با نظامی واالتر از خود پیوند دارد ،وجه مشــترک
میــان ادیــان مختلــف اســت .عامــل مشــترک دیگــر در ادیــان
مختلف ،هدفمند بودن و معنادار بودن نظام طبیعت اســت
و این معنا از نظر معنوی و اخالقی برای بشــریت اهمیت بســیار
دارد .از طرفی ،پیوند انسان و طبیعت محدود به زمان و مکان
مشخصی نیست؛ بلکه این ارتباط ابدی بوده و سرنوشتشان
به یکدیگر گرهخــورده اســت .قوانین نیز از هم جدا نیســتند و
عمیقا ،با یکدیگر ارتباط دارند .حتی قوانین شریعت در برخی
ادیــان یکــی هســتند (نصــر .)130 :1395 ،پیشــین ه کیمیا گری
بــه حکمــت هرمســی بازمیگــردد .در کتــب دینــی از هرمــس با
نامهای متفاوت ولی ویژگیهای مشــترک یادشــده اســت .در
قــرآن ،از هرمس با نام «ادریس» در ســور ه مریم ،آیه  56و ســوره
انبیا ،آیه  85یادشده است .در تاریخنامهی طبری ،نویسنده
به یکی بودن این اسامی گواه میدهد« :اخنوخ به زبان عبرانی
اســت و ادریس تازی و از شــیث تا به وقت ادریــس هیچ پیغمبر
نبــود و او را ز بهــر آن ادریــس گفتنــدی کــه او درس علــم بســیار
کردی» (بلعمی.)72 :1378 ،
نگرش توحیدی (اصل وحــدت در کثرت و کثــرت در وحدت)،
تجردگرایــی و منــع شــمایلنگاری ،تقــارن و تکــرار نقــوش ،از
ویژگیهــای هنــر ســنتی در تمــدن اســامی اســت کــه پیوند با
عرفان را نشان میدهد .فتوتنامهها بهترین مستندات برای
این پیوند هستند .اینکه عرفا با چه مفاهیمی به مباحث هنر
و زیبایی در فتوتنامهها پرداختهاند به تقسیمبندی سهگان ِه
دیــن بازمیگــردد .بــر اســاس ایــن تقســیمبندی ،دیــن دارای
سه جنب ه شــریعت ،طریقت و حقیقت میباشــد که بهترتیب،
باطن باطــن دیــن مربــوط اســت .از دیدگاه
بهظاهــر ،باطــن و ِ
عرفانــی ،هنرمنــد در این تقســیمبندی اهل طریقت شــناخته
میشــود و بنابر همین اصل ،تنها ابداعــات و کنشهای فردی
و خودخواســته بــرای او کافی نیســت؛ بلکــه باید بــه اصولی که
میبایســت در چارچــوب آن ،هنــر را بیامــوزد ،متعهــد باشــد
(پازوکــی .)55 :1392 ،هنرمنــد یــا عــارف اهــل طریقــت ،بــا
کیمیا گری که به مقام «انسان کامل» رسیده متناظر است .در
داستانهای کتبمقدس ،پیامبرانهمان کیمیا گرانیبودند

مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره ،1۲پاییز و زمستان 1400

که محرم اسرار الهی شدهاند.
نکــه عرفــا در قالــب فتوتنامههایــی کــه همــان
عــاوه بــر ای 
طریقتنامهها هســتند به هنر پرداختنــد؛ از جنبه «حقیقت»
نیــز بحــث زیبایــی مطــرح اســت؛ زیــرا حقیقــت همــان مقــام
ـأن الهی
ربوبیــت اســت و در نگــرش عرفانــی مســاله زیبای ـ 
ی شـ ِ
دارد .خداوند حســن مطلق اســت که با «خلق» ایــن زیبایی را
به ظهور رســانید اســت (همان .)56 :حقیقت در کیمیا همان
نفس الهی است که آفریننده و کمال مطلق بوده و هدف غایی
تمام جنبشها به سوی اوست .در واقع« ،الوهیت توحیدی»
در کیمیا از اصلیترین مباحث اســت .اســتحاله در کیمیا گری
نیز ادرا ک انســان را در تماس مســتقیم بــا پرتو الهی قــرار داده و
ـتیاق وصل را در وجود آدمــی برمیانگیزد کــه از این
عشــق و اشـ ِ
نظر همسو با عرفان است (بورکهارت.)83 :1388 ،
اســتفاده از نمــاد و نشــانه ،از نقــاط مشــترک در هنــر ســنتی و
کیمیا گری است .اندیش ه توحیدی در اســام ،همواره ،انسان
را بــه حرکــت از ظاهــر ب ه ســوی باطــن دعــوت نموده که ســبب
پیدایش زبان رمز و تمثیــل ،یا به عبارتــی ،نمادگرایی به عنوان
شاخص ه اصلی هنر اسالمی گشته اســت .بر اساس این ویژگی،
راز جز در لبــاس رمــزی تجلــی نمییابــد .در نتیجه ،اســرار تنها
در قالب نمــاد عیان میشــوند؛ زیرا ابــزار بیان دنیــوی و مادی،
قدرت و امکان تجلی تمام و کمال مفاهیم معنــوی را ندارد .به
همین ســبب ،رموز و نمادها مناســبترین راه بیــان معنویات
هســتند (فغفوری .)64 :1395 ،کیمیا گران نیز اســتادان بازی
با کلمــات و رمز ســازی بودنــد .آنهــا در بســیاری از متــون ادعا
میکردند که بــه صورتی آشــکار رمــوز را مخفینمودهاند .بدین

11

معنــا کــه ،در عیــن اینکــه اســرار در معــرض دیــد هســتند ،امــا
هرکســی قادر به فهم یا کشــف آنهــا نیســت (Martin, 2006:
.)35
حســن ،تجلــی و عشــق ســه رکــن اساســی زیبایــی در اســام
هستند و فرایندها در هنر ســنتی صرفا ،جهت زیبایی یا کسب
مهــارت در فنون نیســتند ،بلکه شــامل سلســلهمراتب عرفانی
و اخالقــی نیــز میشــوند (دادور و داالیــی .)22 :1395 ،علمــا
و دانشــمندان از راه تعلیــم و تعلــم ظاهــری و حکمــا از طریــق
ســکوت و گوش فرادادن و پرحرفی نکردن حکمت را به دســت
میآورند (مجلسی .)24 :1363 ،رعایت همین مراتب در آداب
کیمیا گری نیز از واجبات بوده است.
تناظر علم و هنر
با توجه بــه مباحثی در احــواالت کیمیا گری از منظــر علم و هنر
بیان گردید ،این پرسش مطرح میگردد که کیمیا گری به علم
نزدیکتر اســت یا هنر؟ کیمیــا دو جنب ه مادی و معنــوی دارد و
بســته به اهداف کیمیا گر تعاریف متعددی را شامل میگردد.
علم شــیمی و زیر مجموعههــای آن تا همین ســدههای اخیر،
جزء الینفک کیمیا گــری بودند .درگذشــته ،کیمیا گری فعلی
حسی و ذوقی نبوده ،بلکه بر اســاس برنامهریزی دقیق انجام
میشــده اســت .تمــام نــکات یادداشــت و انجــام میپذیرفت
و ا گر کم و کاســتی در عملیــات صــورت میگرفــت ،کیمیا گر به
مقصود نمیرســید؛ زیرا هدف از قبل مشخص بوده و کیمیا گر
میبایست با انجام فرایندهایی مشخص و معین به آن دست
یابد؛ اما در هنر ســنتی نتیجه بــرای هر هنرمند متفاوت اســت

جدول .2بررسی تطبیقی وجوه مختلف کیمیا ،علم و هنر سنتی (ماخذ :نگارندگان).

کیمیا
هدف غایی

کمال (ابعاد مادی و معنوی)

اهداف خرد

ایجاد تعادل بین اضداد

مبانی نظری

انعکاس عالم اکبر در عالم اصغر

ویژگیهای هنر سنتی

دستیابی به کمال و زیبایی مطلق و
قرب الهی (ابعاد مادی و معنوی)

آفرینش زیبایی در ظل قوانین سنتی،
خالقیت و معرفت باطنی

ویژگیهای علم

دستیابی به حقیقت غایی
(بعد مادی)
کشف اسرار بامطالع ه ظواهر

بررسی اجزای طبیعت برای دستیابی
تجلی عالم ملکوت در هنرهای سنتی
به حقیقت کل

نوع تفکر

منطقی و خالق

خالق

منطقی

روش

قیاسی

قیاسی

استقرایی

ویژگی استاد

عارف ،عالم

عارف و ماهر

عالم و حکیم

مبانی عملی

کشف

خلق

کشف

ویژگی شاخص

ابهام و رمزی

ابهام و رمزی

شفافیت و یقین
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و خــرده اهــداف متفاوتــی را در برمیگیــرد .ا گر در هنــر هدفی از
قبل تعیین شــود (از بعد مــادی) ،فعل خلــق و خالقیت از بین
ن فقط یکی از ابعاد کیمیا است؛ چون هدف
میرود .البته ،ای 
ُ
اصلی در کیمیا گری رســیدن به فلز طال نیست و این ،تنها بعد
ظاهری آن محسوب میشود.
بســیاری از کیمیا گران ،عملی را که بدون معرفــت انجام گیرد،
«خذخذیــات» میگفتنــد .ایــن واژه در متون حســن بــن زاهد
بــرای دســتورالعملهایی بــه کار میرفت کــه در ظاهــر بیبهره
از حکمت کیمیایی و تنهــا در پی تحصیل طــا بودهاند (مقدم
حیــدری و کاوســی رحیــم .)207 :1395 ،پــس میتــوان گفــت
کیمیا گری هم جنب ه هنری دارد و هم جنب ه علمــی؛ اما در دوره
اســامی به دلیل ُبعــد معنــوی ،به هنــر نزدیکتر میشــود و دو
وجهی بودن ،کیمیا را متمایل به هنر میکنــد تا علم مادیگرا.
در جدول  ،2ویژگیهای کیمیا در برابر خصوصیات هنر سنتی
و علم مورد مقایسه قرارگرفته اســت .در کیمیا ،اهداف مادی و
معنوی در کنار یکدیگر رشد میکنند و این ویژگی در هنرهای
ســنتی نیز وجــود دارد؛ امــا علوم بــر جنبه مادی و کشــف اســرار
به مطالع ه ظواهر تا کیــد دارند .هنــر و کیمیا هر دو بــا رمز و نماد
ســر و کار دارند ،اما بیان در علم ،شــفاف و صریح اســت .البته،
همانطــور کــه در جدول نیز مشــخص اســت ،کیمیــا در برخی
ویژگیها جنب ـ ه علمــی داشــته و درگذشــته ،علمی باســتانی و
بهاصطالح علم مادر ،محسوب میشده است .پیشینه کیمیا
به قدمت تاریخ بشریت است و گستره وسیعی از علوم مختلف
را دربر میگیرد .در این مقایسه میتوان نتیجه گرفت کیمیا هم
علم و هم هنر است.
غیر از این مقایســ ه تطبیقی -که در باب علم یــا هنر بودن کیمیا
انجام گردیــد -چنــد نکتــه را میبایســت مدنظــر قــرارداد .اول
اینکــه ،در متون مربــوط به ســدههای اول اســامی از کیمیا با
لفظ «صنعه» یادشــده اســت .چیزی که صناعــت را از حکمت
متمایز میکند ،تصرف آن در امور و عالم است .حکمت مرتبط
بــا عقــل اســت؛ امــا صناعــت مــازم بــا تصــرف در ســاختههای
معنوی و مادی اســت .صاحبنظران صناعــت را گاه ،بیرون از
دایر ه علم شــمردهاند ،یا از نســبت آن با علوم ســخن گفتهاند و
گاهــی ،آن را در نظــام طبقهبندی علــوم و زیرمجموع ه حکمت
گنجاندهانــد (قیومــی بیدهنــدی و مجتهــدزاده.)38 :1397 ،
تگــری دارد؛
کیمیا گــری ریش ـههای عمیقــی در دنیــای صنع 
مهارتهایی مثــل تقطیــر ،کاوش معدن ،طال شناســی و دیگر
فعالیتهایــی کــه مرتبــط بــا شــناخت مایعــات ،فلــزات ،مواد
معدنــی و همچنیــن ،تجهیــزات و فرآیندهــای الزم بــرای کار با

آنهاسـ�ت ،پایه و اسـ�اس در عمل کیمیا گری بودهاند( (�Num

.)medal, 2011: 331
دوم اینکه ،کیمیا گری دو وجه مادی و معنوی دارد و بسته به
تا کید و شــدت هر کدام از آنها در مناطــق و دورههای مختلف
نمــود آن متفاوت میگردد .در ســدههای نخســتین اســامی،
جنب ه علمی کیمیا بســیار پررنگ شــد و رســاالت متعــددی نیز
از ایــن دوران برجــایمانــده اســت .میتــوان اذعــان نمــود که
ّقوت وجه فنی کیمیا گری همزمان بــا انقالب علمی و فرهنگی
عباســیان در قــرون دوم تــا ســوم هجــری بوده اســت .ســپس،
دچار افولــی کوتاهمــدت گردیــد و از طرف علما مذموم شــمرده
شــد و تنها جنب ه عرفانی آن از قرن پنجم به بعد مــورد تا کید قرار
گرفــت .در ایــن دوران ،جنب ه جادویــی -که مرحل ـهای نازل در
ُبعد معنوی آن بوده -شــدت یافت؛ بنابراین ،با این نمودهای
مختلــف از کیمیــا ،نمیتوان تنهــا یک جنبــه را برای شــناخت
آن در نظــر گرفت و بررســی ابعاد مختلف ،جهت شــناخت بهتر
کیمیا ضروری است .کیمیا با معنویت بهگونهای درآمیخته که
میتوان آن را شاخهای از عرفان به شمار آورد.
بورکهــارت ،خلــق هنــر را از منظــر فراینــد درونــی ،کــه هدفــش
پختن ،تبدیل کــردن یا تولد دوبــار ه جان خود هنرمند اســت،
تشــریح میکند؛ و کیمیا را هنری شــاهانه میداند کــه میتوان
آن را هنــر تبدل جان خوانــد .تفاوت میان کیمیا گــری و هر هنر
ســنتی دیگر این اســت که ،در کیمیا گری ،اســتادی بهصورت
باطنــی بهدســت میآیــد و نــه ماننــد هنــر بــه شــکل معمــاری،
نقاشــی یا هر صورت مشــهود دیگــر و در ســطح فنــون ظاهری.
کیمیا گــری فراینــدی اســت کــه طــی آن ،معجــزهای بهصورت
جهش رخ میدهد کــه طبیعت بهخودیخود فقــط در زمانی
طوالنــی میتواند بــه آن تحقق بخشــد .ایــن نکته تفــاوت بین
مقدورات جســم و مقدورات جان را نشــان میدهــد؛ زیرا جان
به برکت اتصالش بــا روح و حقیقت ازلی در هیــچ قالبی محدود
نمیشود (بورکهارت.)29:1388 ،
ســوم اینکــه ،در مطالعــ ه علــم و هنــر ،علم متقــدم اســت؛ زیرا
تا دانــش و آ گاهی نباشــد ،خیال به وجــود نمیآیــد .به همین
خاطــر اســت کــه هنــر مختــص انســان اســت؛ زیــرا از بر اســاس
آ گاهی پیریزی شــده اســت .هنرهــا با علــوم رابطــهای درونی
دارند و بهرغم آنکه هنــر در مفهوم ســنتیاش غیرعلمی و نظم
ناپذیر اســت ،اما نظم ذهنــی و تجلی عینی هنــر در علم بازتاب
دارد (گنــون و دهشــیری .)47 :1374 ،از نظــر بورکهــارت ،در
تفکر اســامی میان هنــر و حکمــت پیونــدی ضــروری و حیاتی
وجــود دارد و هنــر بر اســاس علمی استوارشــده که خــود بیانگر
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چکیــدهای از حکمــت اســامی اســت (فغفــوری.)63 :1395 ،
پس میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ،کیمیا گــری علمی اســت که
نمــودی هنــری دارد؛ و بــا توجــه بــه مباحثــی کــه در خصــوص
ماهیت کیمیــا بیــان گردید ،بایــد اذعــان نمود کــه کیمیا گری
امری قدسی است و هرگاه که این قدســیت از کیمیا جدا شود،
دیگر کیمیا نام نــدارد و تبدیل به یکی دیگر از شــاخههای علوم
غریبــه میشــود .قداســت کیمیــا بــه دالیــل متعــددی اثبــات
میگردد :یکی اینکه ،کیمیا گری تمــام خصوصیات علم و هنر
را در خود دارد و مادر علوم باســتانی است؛ همچنین ،در متون
اســامی اعم از فتوتنامهها ،ادعیه و بهویژه ،کتاب قرآن آمده
که علوم باستانی بهصورت وحی و الهام برای بشریت از عالم باال
نازل گشته است.
نتیجهگیری
نکــه ،علم جنبــه مــادی امــور را دربــر دارد و هنر بر
با توجه بــه ای 
ســاحت معنــوی تا کیــد دارد ،کیمیا گــری نتیجه تمــام و کمال
نکاح علم و هنر اســت .مهمتریــن کیمیا گران تاریــخ ،پیامبران
و عارفــان بودهانــد؛ بنابرایــن ،کیمیا با دیــن تضادی نــدارد و در
اهــداف ،نظــرات و اعمــال مشــترک هســتند .تنهــا کدورتــی که
امروزه سبب غفلت از کیمیا میگردد ،جدایی روحانیت از جنبه
مادی آن اســت که مرور زمان ســبب آن گشــته اســت .البته ،در
ادیان نیز ایــن نزول کیفــی در طول تاریــخ پدیــدهای گریزناپذیر
بوده و اصال ،بــه همین علت نیاز بــه پیامبر و آیینــی جدید برای
تکرار و یادآوری اصول حقیقت بوده است.
همانطــور کــه بیــان گردیــد ،رســاالتی کــه مســتقیما از اعمال
کیمیا گــری ســخن گفتــه باشــند ،از دوران باســتانی بســیار
اندک هســتند و ا گر هم در دســترس مشــتاق آن قــرار گیرند ،به
علت رمــزی و غیرقابــل فهم بــودن ،عمــا ،کار آیی ندارنــد؛ زیرا
آموزههای کیمیا گری شــفاهی و تجربی بوده و اســتاد یا شا گرد
اجاز ه نوشتن و ثبت آموزهها را جز در سین ه پاالیششد ه خویش
نداشــته اســت .کیمیا گرانی که در این باب رســاله نوشــتهاند،
مدعی هســتند کــه بــرای کلیدهــای اصلــی کیمیا هیــچ رمزی
به کار نبردهاند و ا گــر متنی پر رمــز و راز به نظر رســد ،در واقع ،به
صریحترین شکل بیانشــده اســت .در تحقیقاتی که در زمینه

کیمیا انجام میشود ،همواره ،بر رمزی بودن متون کیمیایی و
تالش کیمیا گران برای پنهان نمودن آداب کیمیا از نامحرمان،
تا کید میگــردد .ایــن مســاله جــای تامــل بیشتــری دارد؛ زیرا
پنهانکاری دانش ،رفتاری است که از صفت بخل و تنگنظری
برمیخیزد که کامال ،با اصول کیمیا در تضاد است.
کیمیا ،نوعی عرفان عملی بــرای نیل به حقیقت اســت و جنبه
معنوی آن ،به حدی اهمیت دارد که در صورت انفصال ،دیگر
کیمیایی وجــود نــدارد .این حــد از روحانیت و معنویت ســبب
میگردد که کیمیــا و کیمیا گــری در قالب حــرف و کالم نگنجد؛
زیرا تبدیل به نوشــتار ،خود ســبب نزول بار معنوی گشــته و آن
را مادیتر و نازلتر میکند .هر موقع ،در هر راه و مســلکی ،معنا
در قالبی درآمــد یا به کالم تبدیل شــد ،ســبب بدفهمی و ســوء
برداشــت گشــته اســت .همانطور که ،تجســم حقیقــت ازلی
در ادیان الهی ســبب انحرافاتی چون شــرک و بتپرســتی شده
اســت .این مســاله در مورد کیمیا نیز صــدق میکند .مثــا ،در
رســاالتی که به تحریر درآمدند ،خوانندگان بــا مراجعه به آنها
به دنبال تبدیل فلز به طالی باارزش مــادی بودند؛ یا حالج که
قبل از عــارف بودن ،به کیمیا گــری معروف بود ،فریــاد أنا الحق
را ســر داد و ســخنی را به زبان آورد که نمیتوانســت بــار معنا را بر
دوش کشــد و جانهای ناپخته را آزار داد و سبب سوء برداشت
گردید.
مورد دیگــر اینکه ،پیشــینه کیمیــا بســیار قدیمیتــر از عرفان
است و بســیاری از اذکار و اوراد و کارهای شگفتی که در عرفان
و تصوف رایج بوده از کیمیا نشــات گرفته است .تطابق کیمیا
بــا عرفــان کــه طریقــی بــرای نیــل بــه حقیقــت قدســی اســت،
نشــاندهند ه این امر میباشــد که کیمیا خود باســتانیترین
عرفانی اســت که انســانهای کامــل در مرتبت طریقــت به آن
متوســل میشــدند .کیمیا ،همان طریقت اســت که تا زمانی
که ،بشر از حقیقت فاصله نگرفته بود ،قابل درک و لمس بوده
است .معجزات پیامبران و کرامات عارفان از کیمیایی نشات
میگرفته کــه سراســر روحانــی و متصل بــه حقیقت ازلــی بوده
اســت .نهایتا ،در پاســخ به چیســتی کیمیا میتــوان گفت که
کیمیا نهتنها فراتر از شاخ ه علم و هنر بوده ،بلکه شکلدهند ِه
عرفان در تمدنهای بشری بهویژه ،عرفان اسالمی است.
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-- Martin, S. (2006). Alchemy and Alchemists, Harpenden: Pocket Essentials.
-- Nummedal, T.E. (2011). Words and works in the History of Alchemy, Focus- Isis (history of science society), 102(2): 330337.

4

Genealogy of Islamic Alchemy in the Correspondence of Science and Art

Genealogy of Islamic Alchemy in the
Correspondence of Science and Art
Abstract:
Document Type:
Alchemy is one of the most important branches of the supernatural sciencOriginal/Research/Regular Article
es. Today, alchemy is considered as a kind of magic, unscientific and superReceive Date: 16 August 2020
stitious work. But in the past, it did not mean that. Alchemy has an ancient
Accept Date: 20 September 2021
history and the mysteries of which have made it complicated and expandNajmeh Dastgheib
ed. Studying the history of civilization shows that alchemy has an important
Ph.D. in Art Research, Alzahra
place and various branches of science have branched out of it. Alchemy is
University, Tehran, Iran.
more than magic. The unity that exists within the alchemy of different civEmail: dastgheib.n@gmail.com
ilizations proves that alchemy is not a trick; because alchemy has common
principles in India, China and Western civilizations, despite the different
Fatemeh Kateb
spiritual environments. If alchemy were a lie and a trick, in the way it was ex(Corresponding Author)
Professor of Department of Art
pressed in all civilizations, irrationality and exaggeration would be observed
Research, Faculty of Art, Alzahra
and the trick would be revealed; but alchemy has all genuine traditional inUniversity, Tehran, Iran.
dications.
Email: f.kateb@alzahra.ac.ir
Today, a one-sided view of alchemy has led to a distinction between the
technical aspect, namely chemical processes, and its traditional and spiriGholamali Hatam
tual aspects. To understand alchemy, it is important to identify its nature.
Professor of Department of Art
Research, Faculty of Arts and
Opinions about alchemy vary according to its scientific or artistic nature and
Architecture, Tehran Center
raise different expectations of the place of alchemy in human civilization. If
Branch, Islamic Azad University,
alchemy is studied only in terms of the conversion of materials and metals,
Tehran, Iran.
given the importance of the sanctity of gold and silver, alchemy is still a spiriEmail: qol.Hatam@iauctb.ac.ir
tual work. because gold and silver, in the first place, were sacred metals and,
DOI:
in the second place, a symbol of wealth.
10.22051/jtpva.2021.32697.1220
The definitions of alchemy in civilizations were associated with specific purposes. The first goal was to acquire gold metal and become wealthy. Second, the preparation of elixir of youth and immortality; the third most important goal was to reach truth and perfection, and the mystics also intended alchemy. Thus, the
conversion of metals to gold was associated with the cultivation of the human soul, and the alchemical process was a symbol
of salvation. Alchemy information was transmitted through conversation between teacher and student, and education was
not in writing. The symbolic language of alchemical texts has also added to its complexity. The combination of alchemy with
mysticism and mystical language connects it to the field of art, and on the other hand, alchemy includes various aspects of
different sciences.
The research question is what role did alchemy play in human civilization and in terms of its ancient meaning is it science or
art? There are many ambiguities in alchemy for various reasons, the most important of which has been the method of conveying alchemy through dialogue, avoiding note-taking, and the symbolic language of texts. Examining the research conducted in the field of alchemy, it was found that alchemy has been effective in a wide range of sciences such as psychology,
astronomy, chemistry, pharmacy, medicine, knowledge of materials and elements, glassmaking, pottery, etc. On the other
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hand, alchemy, like traditional art, has always been associated with mysticism and has similarities with art in customs, techniques and tools. This article focuses on the nature of alchemy and its role in the formation of human civilizations. To achieve
the purpose of this research, which is to explain the nature of alchemy in human civilization, studies on alchemy as an art and
also alchemy as a science are conducted to determine whether Islamic alchemy is closer to science or art in this comparison.
Author in examining the history of science and art preferred science; because without knowledge and awareness, imagination does not exist. This is why art is dedicated to human beings; it is based on consciousness. Art has a deep and spiritual
relationship with science, and although art in its traditional sense is unscientific and irregular, it reflects the mental order and
objective manifestation of art with science. According to this fact that science includes the material aspect of things and art
emphasizes the spiritual aspect, alchemy is the perfect result of the science and art blend. Research in alchemy has always
emphasized the mysterious nature of alchemy texts and also alchemists’ attempts to conceal alchemy Techniques and traditions. This issue needs more attention; because secrecy and concealment of knowledge is a behavior that is a sign of stinginess, a behavior that is completely contrary to the principles of alchemy. Nevertheless, we can say that alchemy is a kind
of practical mysticism to achieve the truth. The most important alchemists in history have been prophets and mystics; thus,
alchemy is not in conflict with religion and they share common goals, ideas, and actions. The only ambiguity that causes alchemy to be neglected is the separation of the clergy from its material aspect which has been caused by the passage of time.
Of course, in religions, this qualitative decline has been an inevitable phenomenon throughout history, and for this reason,
there has been a need for a prophet and a new religion to repeat and remind the principles of truth.
Therefore, alchemy is a science that has an artistic expression and according to the discussions about the meaning of alchemy, alchemy is a sacred process that when this sanctity separates from alchemy, alchemy will not remain and instead, it becomes another branch of supernatural science. Alchemy is a kind of practical mysticism for achieving truth, and its spiritual
aspect is so important that if it is separated, there will be no more alchemy. This level of spirituality causes alchemy to be not
explainable as words Because the description of this concept in form of writing causes the descent of the spiritual burden
and makes it more material and lower. So, whenever and wherever spirituality is explained in the form of writing it has led to
misunderstandings such as polytheism and idolatry in divine religions. This fact is also authentic for alchemy. Another issue
is that the history of alchemy is much older than mysticism, and many of the invocations and wonders that are common in
mysticism and Sufism have their origins in alchemy. The alignment of alchemy with mysticism, which is a way of attaining the
sacred truth, shows that alchemy itself is the most ancient mysticism to which perfect human beings resorted in the order of
the path. Alchemy is a path that has been comprehensible and palpable as long as man has not strayed from the truth. The
miracles of the prophets and the miracles of the mystics originated from chemistry that was all spiritual and connected to
the eternal truth. Finally, in response to what alchemy is, it can be said that alchemy is not only beyond the branch of science
and art but also shapes mysticism in human civilizations, especially Islamic mysticism.
Keywords: Alchemy, Mysticism, Traditional Art, Ancient Science, Alchemy
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