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)١٣/٠٨/٨٧:تاریخ پذیرشـ٢٨/٠٧/٨٧:تاریخ دریافت( چکیده چکیده چکیده چکیده
مؤلف یکی از آثار مهم برایۀبن حیان، بنا به مقدم منسوب به جابریرالریاض الکب

و بازی به معرفی محلول اثرنایباب ششم.ورود به صناعت کیمیا است های اسیدی
و اثرات آن .ها اختصاص دارد مختلف، شیوۀ تولید

و مه،، ترجالریاض الکبیرها از باب ششم مقاله روش جابر در ساخت محلولاین در
و تحلیل و محصوالت،ها فرمولو، در حد امکان بررسي خواص مواد واکنش دهنده

مي آزمایش .شود هاي جابر بیان

، محلولالریاض الکبیرکیمیا، جابر بن حیان،::::هاهاهاها کلید واژهکلید واژهکلید واژهکلید واژه

به. ترین کیمیاگر مسلمان، ابهامات زیادي وجود دارد حیان، بزرگبن جابرۀدربار بنا
ويبیشتر منابعقول  و طبق روایتي در ١٠٤یا ١٠٣در، ق در طوس ٢٠٠ق به دنیا آمد

و بعضي دیگر به رغم پذیرش کرده برخي از محققان وجود جابر را انکار. درگذشت اند؛
د است، افراد مختلف ها بسیار زیا وجود وي، معتقدند آثار منتسب به جابر را که تعداد آن

بن«، ذیل جهان اسالمۀدانشنام←بیشتر براي اطالعات(اند نوشته در طول تاریخ جابر
آنۀاین آثار، صرف نظر از مباحث گوناگون دربار).»حیّان اي منسجم ها، مجموعه مؤلف

.هستند» کیمیاي جابري«هاي از آموزه

 کیمیای جابریکیمیای جابریکیمیای جابریکیمیای جابری
های کیمیاگری جابر تهیۀ اکسیرها، نه تنهـا از مـواد معـدنی، بلکـه از مـواد از ویژگي

و به نظر جابر تولید اکسیر حقیقی باید مبتنی بر اصـولی مشـخص. حیوانی است گیاهی
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و نیز همۀ شرایط دقیقاً رعایت شود به نظر جابر با استفاده از روش روابط تعـادلی. باشد
و(هـاي چهارگانـه توان سهم هر یک از کیفیـتمي) میزان(مواد  گرمـي، سـردي، تـري

و بعد) خشکي را را در هر ماده معین کرد بـدین ترتیـب.تعیین نمود با دقتترکیب آن
می کیمیاگر می وي. آگاهي یابـد،شود تواند بر همۀ تغییرات که در یک ماده حاصل اگـر

و کیفیات اصلی مؤثر در طبیعت را جداگانه تولید کند، مي تواند مواد جدید بتواند عناصر
سـزگین،(دنرا داشته باشـو به خصوص اکسیرهایی تولید کند که قدرت تأثیر بر فلزات 

).١٧٧ص 
سـابقه بـود داد که بـي جابر در کیمیاگری خود به تقطیر مواد آلی اهمیت زیادی می

ص( به)٢٥ص(١به نظر کراوس). ١٧٩همو، و قصد، جابر تقطیر را تجزیۀ مـواد معـدنی
و خاک(آلی به عناصرشان  می) یعنی آب، هوا، آتش نه در زمینۀ تقطیر. داده است انجام

ُنشادر معدنی، که از نشادر آلی نیز استفاده می و. کرد تنها از جابر نشادر، گـوگرد، جیـوه
از) آرسنیک(زرنیخ  . شمردمي» ارواح«را به دلیل فرّار بودن

و دستگاه همچنین توصیف روشن روش بندی اصولی مواد، جایگاه خاص ها، طبقه ها
و لزوم به سزگین،(هاي کیمیاي جابري است کارگیری نظریات، از ویژگي تجربه

مي)جا همان آن که را توان با. نیز مشاهده کرد الریاض الکبیر در کتابها جابر در این اثر
آن دقت زیاد ترتیبِ و اعمال روی می افزودن مواد و هنگام ذکر مواد ها را بیان کند
مورد نظرۀهای ایمنی چون پرهیز از استشمام یا لمس کردن مادّ سمی، به توصیه

و دستورالعمل آزمایشبراي درك بهتر. پردازد مي با ها های جابر باید تا حدودی
.بینی جابر آشنایی داشت جهان

))))االکبراالکبراالکبراالکبر(((( الریاض الکبیرالریاض الکبیرالریاض الکبیرالریاض الکبیر معرفیمعرفیمعرفیمعرفی
های مختلف جهان هایی از این کتاب در کتابخانه، نسخه)٣٠٢ص(سزگینۀبه گفت

.موجود است آنکاراو ه، بادلیاناز جمله قاهره، جاراللّ
به همۀ کتاب«: نویسد جابر در مقدمۀ این کتاب پس از تعریف کیمیا، چنین مي هایم

و نیز الریاض الکبیریکدیگر نیازمندند، به جز این کتاب که آن را  ؛ کتاب الکمالنامیدم،

1. Kraus 
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و با آن در انتهای١».ها نیازی به غیر از خودشان نیست زیرا این دو را مستقل قرار دادم
ميمقد داند که گویي از زندان رها مه دلیل انتخاب عنوان کتاب را بیان احساس خواننده

و جهان را همچون گلستانی  .بیندمی) ریاض(شده است
می این کتاب در مقدمۀ اکثر نسخه شود، اما در بعضی هایش به هفت باب تقسیم

له نوشته شده نسخ به رغم بیان همین روش تبویب در مقدمه، متن در قالب بیست مقا
با باب دوم؛٤و٢،٣های است که نخستین مقاله متناظر است با باب اول؛ مقاله

و١٠،١١،١٢های مقاله با باب چهارم؛٩و٧،٨های مقالهبا باب سوم؛٦و٥های مقاله
و مقاله١٧و١٤،١٥،١٦های با باب پنجم؛ مقاله ١٣ با٢٠و١٨،١٩های با باب ششم؛
. هفتمباب

و الریاض الکبیرۀجابر در مقدم نیز مانند دیگر تألیفاتش، از معلمان خود حربی
می)ع(جعفربن محمد  مي. کند یاد جابر. داند او آثارش را سرّی از جانب استادش حربی

می)ع(از گفتگویی با امام جعفرصادق بهۀکند دربار یاد این موضوع که آیا کیمیا را باید
بی روش فالسفه به و و در پرده آموزش داد یا آشکار ؟پرده طور پوشیده

و تفصیلي است که در تمامی الریاضاز جمله دالیل اصالت کتاب ، شیوۀ پر طول
و نیز اندیشه های او؛ استناد به میزان؛ جزئیات با تألیفات تأییدشدۀ جابر هماهنگ است؛

نُشاد و اهمیت و نقش و حاکم مواد حیوانی؛ و غیره که در همۀ آثارش جایگاه غالب ر
.موجود است

-١: انجام گرفته است الریاض الکبیرزیر از کتابۀاین پژوهش بر اساس سه نسخ
 ٥٢٤٤ۀشمارۀنسخ-٢دانشگاه تهران؛ ١٠٠٢٢ۀخطي شمارۀنسخ: اساسۀنسخ

علت اساس قرار دادن. ملي ایرانۀکتابخان ١٢٤٦٥ۀشمارۀنسخ-٣دانشگاه تهران؛
:دانشگاه تهران بدین شرح است ١٠٠٢٢ۀنسخ
یسی رونوق ١٢٤٠نسخه بر اساس ترقیمه در سال این. ترین نسخه است قدیمي-١

 
س خواننده باید هر یک از کتاباوبه نظر جابر براي درك عمیق کیمیاي.١ و هر بار به هاي جابر را ه بارِ پیاپي

هم.اص مطالعه کندخ منظوري کئل مختار رساحیان،بن جابر(آثارش را در کنار هم دیدۀدیگر آن که باید تاب،
).الکبیر الخواص 
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به؛شده است .ق هستند١٤ قرن اما دو نسخۀ دیگر مربوط
آن-٢ و چه در مقدمه آمده، کتاب به هفت باب تقسیم شده در این نسخه مطابق

ح که در دو نسخۀ دیگر، متن در قالب بیست الیمتن نیز به همین صورت آمده است؛ در
.مقاله ارائه شده است

بدل نسبت به نسخۀ اساس اضافات بسیاری دارد که اگر از متن حذفۀدو نسخ-٣
و معنای اصلی متن پیش نخواهد آمد . شوند اشکالي در مفهوم

در محلولمحلولمحلولمحلول  الکبیرالکبیرالکبیرالکبیر الریاضالریاضالریاضالریاضهای جابر در های جابر در های جابر در های جابر
اث ابر هدف از تولید این محلولج و سنگها را و مواد مختلف رگذاری بر فلزات ها
از.داند می و بازیهای در تولید محلول نیزگیاهان وي می اسیدی . کرده است استفاده
و محلول در این کتاب، توصیه جالبنکتۀ که های ایمنی جابر در کار با مواد در ها است

و چشیدن برحذربرخي موارد  .داردمی از بوییدن، لمس کردن
آن،ن تحلیلدر ای به پس از و و آب گوگرد را در آزمایشگاه که دو محلول آب نمک

که،العمل جابر تهیه کردیم کمک مواد شیمیایی با دستور به این نکته رسیدیم
و های حاصل با توجه به عدم دقت کمّ محلول ی جابر، هیچ اطالعاتی دربارۀ ترکیبات

و بیان فرمول مواد نظرير، تحلیلو روش بهت کند خواص محلول برای ما مشخص نمی
و معرفی معادل در نتیجه با ارائۀ دستورالعمل.و ارائۀ معادالت واکنش است ها های جابر

را در پایان ارائه های شیمیایی امروزی، معادلۀ شیمیایی مواد واکنش دهندهو فرمول
. ایمهکرد

می چنان و آلی که میدانیم مواد شیمیایی به دو دستۀ معدنی و،شوند تقسیم
به محصوالت معادلۀ واکنش مواد معدنی را می یک مادۀ اما.کردتعیین روش نظريتوان

، ممکن است بر مواداشهدهند مختلف تشکیليدارویی، با توجه به اجزا آلی مانند گیاه
، فهم این مسألهتنها راه قطعی برای.، یا اصالً در واکنش شرکت نکنداولیه اثر بگذارد

و جداسازی مواد تولید شده از واکنش در آزمایشگاه و سپس آنالیز های پیشرفته
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که. خواهد بود١آر.ام.ان هایی چون ها به کمک دستگاه شناسایی آن اما با توجه به این
مییخود پژوهشها انجام این عملیات برای هریک از این محلول طلبد، شایسته مستقل

ش عميیاست تا در آینده های هایی جداگانه در آزمایشگاه طی پژوهش،مند القهدانان
.ها بپردازند به شناسایی هر یک از این محلولپیشرفته 

سوزندگی، اسیدی یا بازی بودن قوی( ها عامل اصلی تیز بودن تر این محلول در بیش
و)NH4+(به صورت یون آمونیوم یا آمونیاک محلول،و اثرگذاری)محلول

در)HCl(و یا جوهر نمک،های بازی در محلول ات مختلفهیدروکسیدهای فلز
. های اسیدی بوده است محلول

از محلولۀدر ادامه ابتدا روش تهی ، سپس به بیان امروز ترجمه الریاض الکبیرها
.شودمیتحلیل

 آب نمکآب نمکآب نمکآب نمک----١١١١
رَ« و یـک ای قـرار مـی داری، آن را در ظرف پاکیزه آب شیرین برمی٢طلچهار دهـی

و غربال شدهک لیارطل قَ آن است،ه به خوبی خرد آب. بریـز روی هنگـامی کـه قلیـا در
آند نشین شد، یک مشت نوره ته و یک شب همانبو بریزرون و گذار یک روز طور بماند

و غبار روی آن ننشیند سر آن را بپوشان کـن پس از گذشتن دو روز آب را صاف.تا گرد
و آهکو عمل را با اضافه کردن قل را جدید تکرار یا و آن و بعد از دو روز تصفیه کن کن

ـ سه بار انجـام  را.دهب و فـوران کـرد، آن آن گـاه پـس از آن کـه آب را تصـفیه کـردی
کن برمی و وزنش را مشخص نُشادر. داری بلـورین روی سپس به اندازۀ یک سوم وزن آن
دربآن  و آن را و در آن را محکبای یا سفالین شیشهظرف ریز آن. بندبم ریز سپس کـل

از. ده تا حل شـودبرا در معرض نور خورشید قرار  نکتـۀ مهـم در ایـن کـار، تصـفیۀ آب
و آن را به عنوان آب تیز کنار بگذار. سیاهی قلیا است چه پس چنان.همچنین تکرار کن

یک که دستگاهی برای تعیین اتم)NMR=Nuclear Magnetic Resonance(ای تشدید مغناطیسی هسته.١ های
.ترکیب است

،کتاب االسرار رازی،( اند دانسته گرم ٣٦٠را رطل بعضی. است» اوقیه« دوازده»رطل«هرو وزن واحد.٢
).٥٢٢ص
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ین آب بینداز تا چند بار آغشته شود تا ترکیب گردد،ابه حل چیزي نیاز است، آن را در
میسپس  ده آن را هر طور که ».خواهی در خم بزرگ یا مدفون در خاک، در رطوبت قرار

همراه با ناخالصی سولفات پتاسیم)K2CO3(لی یا قلیا شامل کربنات پتاسیم قَ
K2SO4)(است)←،صکتاب االسرار رازی است ) CaO(همان آهک زنده١نوره). ٥٤٠،

نُشادر). ٥٥٢ص، همان←( می) NH4Cl(رید آمونیوم فقط به کل٢امروزه شود، اما گفته
می))2CO3)NH4(عالوه بر کلرید آمونیوم به کربنات آمونیوم در گذشته شد نیز اطالق

تشکیل شده است که شامل٣مو از پروتئینی به نام کراتین. که محصول تقطیر مو است
بات ترکیۀتجزیو است)C3H7NO2(٥و سرین)C2H5NO2(٤مقدار زیادی گلیسین
می)CO2(و کربن دی اکسید)NH3(نیتروژن دار، آمونیاک  : کند تولید

2NH3 + CO2 → NH2CO2NH4

NH2CO2NH4 + H2O→ (NH4)2CO3

نُ با توجه به این موکه جابر از می شادرِ حاصل از تقطیر را نیز استفاده کرده این ماده
و کلرید آمونیوم در نظر می ص٦دوساال(گیریم کربنات آمونیوم ،٧٢.(

آن فرآیندبنابراین می) بدون توجه به نسبت مواد(شیمیایی :شود چنین

K2CO3 + K2SO4 + H2O + CaO + (NH4)2CO3 + NH4Cl ⇒H2CO3 +

Ca(OH)2 + [NH4]+,Cl- + NH3 + …

و آب تولید کربنیک و)H2CO3(اسید در ابتدا ترکیب کربنات پتاسیم  خواهد کرد
ته سولفات پتاسیم نیز همراه با ناخالصی شد ها اما در مرحلۀ بعد واکنش. نشین خواهد
 

).٥٥٢ص،کتاب االسرارزی،را( گویندمی» الشعر حالق«آنبه عربیدرکه است فارسیای واژه نوره.١
و دربارۀ اصل آن اختالف است که واژه» نوش دارو«یا» نوش آذر«.٢ ).جا همان(ای فارسی است

3. Keratin 
4. Glycine 
5. Serin 
6. El-Eswed 

آفتابآفتابآفتابآفتاب
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را)Ca(OH)2(آهک با آب به تولید هیدروکسید کلسیم منجر خواهد شد که محلول
و عامل مؤثر تیزی این محلول نیز خواهد بود قلیایی می به که آمونیوم یون نیزو،کند

ممکن است مقداری آمونیاک نیز تولید. شودمی محلول PHسبب تثبیت تامپون عنوان
میو  .شود به صورت گاز خارج

 آب تلخآب تلخآب تلخآب تلخ----٢٢٢٢
بر« سپس آن را به مـدت سـه روز. بیافزابه اندازۀ نصفش به آن آهک. دار آبي پاکیزه
و پس از آن آب را تصفیه نور خورشید رها زیر پـس از آن کـه قـدرتش گرفتـه.کن کن

آنرداربشد، از آن چهار رطل  و .کن خواهی پودر هر قدر که می١لنظَحَ گیاه گاه از مغز،
ک و وزنش را مشخص کن، یسهکمی از آن را در ،سپس بـه آن آب اضـافه کـن ای بگذار

کن،بعد گره بسته را باز کن و سپس آن را خارج سپس به انـدازۀ. ده روز در آن رها کن
آنتو در نهایـ طل، آب ریختـه، همان وزن، در هر رَ ه در هـر کیسـه چنـد اوقیِـ مقـدار

از. شود می و٢بر سقوطریصَ گیاه سپس چهار اوقیه و حل کن و آن را پودر کن برداشته
با در کیسه و روزهـا گوشتۀای بگذار، همان گونه که حنظل انجام دادی در آن قرار بـده

را. آن را رها کن و درپوش آن و آن را استشمام نکن محکم کـن، سپس آن را صاف کن
ميآن[. آن گونه که دیدی می] آید چه به دست و خشن را درجا حل ».کند طلق زبر

که بر اثر است) C44H32O13( تین ای به نام کولوسین دارای مادهمیوۀ گیاه حنظل
.شود تبدیل می٤تئینو کولوسین)C6H12O6(٣گلوکوزهیدرولیز به 

:دین ترتیب استب» صبر«ترکیبات شیمیایی عصارۀ برگ گیاه

آن ای تلخ مزه که نام میوه:Colocynthیالنظَحم الحَشَیا هندوانۀ ابوجهل.١ ت«های دیگر سیب«و»خلکدوی
می» تلخ و به بیماران دیابتی توصیه و عصارۀ آن خواص درمانی دارد .شود است
بی:Aloesیا صبر.٢ ک ساقه با برگ گیاهی و گوشتی .های آن خواص درمانی دارده عصارۀ برگهای کلفت

آن استای نام جزیره) Socotra(سقوطرا می در اقیانوس هند که بهترین گیاه صبر در .شود جا حاصل
3. Glucose 
4. Colocyntheine 



 ٦،١٣٨٧ۀ، شمارتاریخ علمۀمجلّ/ ١٠

٤و امودین)C14H8O2(٣و آنتراکوئینون)C21H22O9(٢که به صورت باربآلوین١آلوین

)C15H10O5(است.
می ترکیببنابراین :شود شیمیایی آن چنین

H2O + CaO ⇒ … + C6H12O6 + C44H32O13 + C21H22O9 + C14H8O2 +
C15H10O5 ⇒…
در این محلول اگر ترکیبات آلی موجود در گیاهان دارویی اثر نگذارد، به خاطر

با واکنش آهک با آب منجر به تولید هیدروکسید کلسیم می شود که محلولی قلیایی
.حضور ترکیبات آلی در آن خواهد بود

 آب ترشآب ترشآب ترشآب ترش----٣٣٣٣
لیمـو که کرۀ آن گرفته شده است با پـنج رطـل جـوهر را ده رطل آب ترش دوغی«

هم. دار بر و سپسبهر دو را روی از مخلوطیریز و)زنگـار مـس(روسـختج که ، نشـادر
ب بر دست آوردهه سرکه آن ای و از این آب به میزانی روی وبردار یـز کـه آن را بپوشـاند

می رد طلق بریزگگاه از آن بر روینآ. شود بدین ترتیب حل  ».کند که فوراً آن را حل

است که فرمول اسید دارای جوهر شیر یعنی الکتیک» آب ماست«ند شیر بریده مان
دارای فرمول اسید جوهر لیمو یا سیتریک.است CH3CHOHCOOHآن به صورت 

صکتاب االسرار رازی،←نیز( استC6H10O6مولکولی  ،٢٥٩.(
مس» روی سوخته«یا» روسختج«نام همان،(است ) CuO(مربوط به اکسید

و ))2CO3)NH4(پیش از این گفته شد، کربنات آمونیومکهچنان نشادر نیز). ٥٢٢ص
) CH3COOH(اسید٪ استیک٥سرکۀ شراب محلول. است) NH4CL(کلرید آمونیوم

.است
می ترکیب :شود شیمیایی چنین

1. Aloin 
2. Barbaloin 
3. Antraquinone 
4. Emodin 

آفتابآفتابآفتابآفتاب
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CH3CHOHCOOH + C6H10O6 + CuO + (NH4)2CO3 NH4Cl + CH3COOH  

ه در این محلول اکسید مس می و)Cu(OH)2(یدروکسید مس تواند تبدیل به شود
. یک کمپلکس تشکیل دهداسید تواند با عامل فنولی موجود در سیتریک نیز مس می

، به اسیدو الکتیکاسیدو سیتریک) اسید استیک(اما خاصیت اسیدی ناشی از سرکه
کمک آمونیوم تولید شده از نشادر با خاصیت تامپون، محلول را در حالت اسیدی تثبیت

و عامل مؤثر محلولکن می که. حالت اسیدی آن خواهد بود،د البته این در صورتی است
.این ترکیبات آلی منجر به تغییرات دیگری با هم نشوند

 آب آهک آب آهک آب آهک آب آهک----٤٤٤٤
به« و صاف شده و درون آن ده از آب بسیار پاکیزه، سرد شده اندازۀ چهل رطل بردار

و صاف کن بر رطل نوره بگذار تا قوت بگیرد، را. آن عمل کند تا نوره مقـدار بـا بعـد آن
آنبآن را در نوره اگر. واکنش بدهنوره بیشتری و نیروی . گـردد تر مـی بیشگذاری، قوت

و بلورین در آن قرار سپس آن را صاف کن نُشادر معدنی صاف . بـدهو به همان میزان از
ازتا درپوش را محکم ببند. ادر را به همان وزن در آن بگذار تا حل شودنُش هـیچ هـوایی

آب. ... آن خارج نشود و چیزهـای های عجیب است که برای حل کردن سنگ همانا از ها
کنپس. ها است مشابه آن ».، از آن مراقبت

: چنین است)بدون توجه به نسبت مواد(آن شیمیایی واکنش

H2O + CaO +NH4
+Cl- ⇒ (NH4)2CO3 + Ca(OH)2 + …

از همان واکنش این طور که در آب نمک شرح کردیم، تولید هیدروکسید کلسیم
و تثبیت  قلیایی به کمک آمونیوم است که عامل مؤثر این حالتواکنش آهک با آب

.محلول تنها نمک قلیایی کلسیم است

))))تیزتیزتیزتیز((((آب تند آب تند آب تند آب تند----٥٥٥٥
می« و به سرعت حل ق را تقطیـر بـورَ: شـرحش چنـین اسـت. کند آبی عجیب است

هواهواهواهوا
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و انبیق باید به درستی برقرار شود.کن١خشک سپس بـه. ضمن آن که اتصال بین قابله
ن و بگذاراندازۀ و با آن ترکیب کن ُنشادر بردار . بماند تا حـل شـود صف مایع تقطیر شده

٤رفیـونفَ گیـاهو به همـان میـزان٣نجکاکَگیاه، نیم اوقیه٢لتیتحَ گیاه سپس دو اوقیه

و درون آن بریز تا. خالص بردار و چندین روز آن را رها کن سپس درپوش را محکم ببند
کنآن. برسد کسـی کـه بـا آن کـار. دارو برای روزی که به کار آید نگه گاه آن را صاف
و همۀ سنگ می ها را در عرض کند باید مراقب بوی آن باشد؛ زیرا آن سمی کشنده است

».کند یک روز حل می

اما سه نوع اصلی،.ه شده است که چندین نوع داردگرفت» بوره«ق از واژۀ فارسی بورَ
آن،بورۀ نان و بورۀ ارمنی شبیه به هم هستند که در هم کربنات سدیمها بورۀ زراوندی

)Na2CO3(و هم بیکربنات سدیم یا جوش شیرین)NaHCO3(صورت دو آبه موجودهب
 ). ٢٨١-٢٧٧ص،کتاب االسرار رازی،(کردند است که از معادن مختلف استخراج می

حَ %٦٠: بـدین ترتیـب اسـت)انجـدان، انگـدان( لتیتترکیبات شیمیایی صمغِ گیاه
دی)C10H10O4(٥فرولیــک اســید و٧ســاکاریدو پلــی)C6H10S(٦لیــل ســولفیداو بقیــه

 ).C6H10O7(٩و گاالکتورونیک اسید)C6H12O6(٨گاالکتوز
عامل اصلی،)C14H16O5( ١٠ترکیبات شیمیایی عصارۀ گیاه کاکنج شامل فیسالین

 
در.١ می) خود کالهو کدو(» نبیقاَ«و»رعقَ«عمل چکانیدن که گاهی با حرارت وسیلۀ گیرنده. گرفته است صورت

می را با نمد یا پارچه) قابله( ب. کردند ای مرطوب سرد میه گاهی و بدون حرارت صورت گرفته است وسیلۀ صافی
صکتاب االسراررازی،(که همان عمل صاف کردن است  ،٢٤٩.(

٢.Asfoetida:ر و آنگیاهی با خواص درمانی که از صمغ ساقه میهزنغوابا نام یشۀ . شود استفاده
و پوشش برگ.گیاهی که عصارۀ آن خواص درمانی دارد:Winter cherryیا Physalis alkekengi،بیکجک٣. ها

میومیوۀ آن تلخ  و برای تسکین دردها به کار .رود بسیار سمی است
و گونه عصارۀ این گیاه خاصیت داروییSpurg:یا Euphorbia،فَربیون.٤ .داردهای متنوعی دارد

5. Ferulic acid 
6. Diallyl sulfide 
7. Polysaccharide 
8. Galactose 
9. Galacturonic acid 
10. Physalin 
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و سازندۀ آن .است) C12H22O11(٢ساکاروزو)C6H10O8(١اسید سیتریک،تلخی
و)C7H6O5(٣ترکیبات شیمیایی اصلی عصارۀ گیاه فرفیون شامل گالیک اسید

. است)C27H22O18(٤تانین
:چنین است)بدون توجه به نسبت وزنی مواد(شیمیایی واکنش

Na2CO3 + NaHCO3 + H2O ⇒ … + (NH4)2CO3 + NH4Cl ⇒ … +

C10H10O4 + C6H10S + C6H12O6 + C6H10O7 + C14H16O5 + C6H10O8 +

C12H22O11+ C27H22O18 + C7H6O5 ⇒…

گ های متنوع ونهدر این محلول با توجه به ترکیبات مختلف آلی موجود که به
. توانند با هم واکنش دهند، حدس زدن محصوالت غیر ممکن خواهد بود می

 آب گوگردآب گوگردآب گوگردآب گوگرد----٦٦٦٦
برختِبهترین روسَ« دار که بصری باشد یا نوعی که سوختن آن بـا بصـری برابـریج را
از سپس. کند و ُنشادر یک جزء و از کـه چنان، گوگرد هم یک جزء برداراز آن یک جزء

سپس. زنگ بزندو بگذاريهمه را تا حد نرم شدن با سرکه بسا. باشند هر سه جزء برابر
و سپس پسماند را بسا و. نرم شود کامالًتايتقطیر خشک بکن سپس یـک اوقیـه از آن

ب پسماند را در آب بریز. هار اوقیه از آب تقطیر شده بردارچ آن. چند روزی بمانـد گذارو
کنگاه آب را از رسوب آب. که به کار آید کنار بگذارو تا زماني پاک بدان که همانا این

می سنگ ».کند ها را حل

شیمیایی واکنش به شکل زیر فرآینداند، بنابراین همۀ مواد پیش از این معرفی شده
:است

1. Citric acid 
2. Saccharose 
3. Gallic acid 
4. Tannin 

 تقطیرتقطیرتقطیرتقطیر
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CuO + [(NH4)2CO3], NH4Cl + S ⇒ … + CH3COOH ⇒ …+ H2O ⇒
Cu(OH)2 + NH4+,Cl- + CuSO3 + …

شود که به کمک آمونیوم حاصل در این محلول نیز ابتدا هیدروکسید مس تولید می
میاز نُ مس. شود شادر، این محیط قلیایی تثبیت و حضور یون آزاد سپس افزودن گوگرد

شد سولفیدهایی مانند سولفیددر این محلول یونی، منجر به تولید  یونومس خواهد
افزودن سرکه نیز که اسید. شود هیدروکسید در محلول سبب قلیایی شدن آن می
به هر حال عامل مؤثر این. کاهد ضعیف است، از شدت قلیایی بودن این محلول می

.قلیایی آن است حالتمحلول 

سَ----٧٧٧٧ سَآب سَآب ممممآب سَآب
کن« و سپس هر دو را تقطیر خشک و روسختج بردار ُنشادر ا. از ز آن که آن ولی پس

کني،را رها کرد و آن را آهکی کـن. دوباره آن را تقطیر و بعـد١سپس پسماند را بردار
حَ.و آن را هم بزن دست آمده از تقطیر را روی آن بریزهبۀماد ـ سپس مغـز ل بـه آن نظَ

و آب گوگرد استفاده نظَاضافه کن که مغز حَ اول این که آب٢.شودمیل به جای گوگرد
و همچنین ضمن تقطیر، چندین بار آهک پوسـتۀ گوگرد به  پسماند خود احتیاجی ندارد

و ایـن نظـر مـن اسـت تخم مرغ روی آن ریخته می مکتبـی از فالسـفه، پیـروان٣.شود
 

و عمل آهکی کردن یا تکلیس در صنعت کیمیا، تبدیل کردن اجسام سخت به مادۀ خرد.١ گَرد مانندو ریز
و یکنواخت نمی می از عمل پختن» آهکی کردن«لغت. باشد باشد که جسم حاصل دارای ترکیبات مختلف بوده

های ها مراجعه کرد، زیرا روش ها باید به دستورالعمل برای تعیین اجزای آهک. سنگ آهک گرفته شده است
و حاصل آن ترکیبات شیمیایی متفاوت مانند روش ملغمه ساختن، از هم پاشانیدن؛ی بوده استمختلفی وجود دارد

ص کتاب االسراررازی،(، سوزانیدن)تصدیه( ،٤٩٦.(
می جابر در این.٢ که جا متذکر می» حنظل«شود که برد، ولی گیاه حنظل را به جای گوگرد یا آب گوگرد به کار

.طور که پیش از این معرفی شد دارای گوگرد نیست همان
) CaO(های دیگر به پوستۀ آهکی تخم مرغ به عنوان اکسید کلسیم نیز مانند کتاب کتاب السبعیندر جابر.٣

ص(اشاره کرده است  ).٨٣االسود،

تقطیرتقطیرتقطیرتقطیر



در بررسي محلول ١٥/منسوب به جابر بن حیان الکبیر الریاضها

و سایرین، چنین اظهار نظر کرده در افالطون اند که آهک پوستۀ تخم مـرغ بهتـر اسـت
ا به این دلیل مـی. زمان تقطیر وارد شود گـر بـه شـرح فـوق عمـل کنـی بـه گـویم کـه

می خواسته را این آب هر یک از سنگ. رسی های مورد نظرت و اکسـیر ، فلـزات، ارواح ها
».کند که بخواهی حل می

:شیمیایی واکنش فرآیند

(NH4)2CO3 + NH4Cl + CuO ⇒ … + CaO ⇒ … +  محصول تقطیر مرحلۀ قبل
⇒ … + C44H32O13 + C6H12O6 ⇒ …

و هیدروکسید کلسیم همراه آمونیوم در این جا نیز ترکیباتی مانند هیدروکسید مس
شود که البته تقطیر نشادر در ابتدا نیز در محیطی شامل ترکیبات آلی تشکیل می

.ر شودتواند تغییراتی به صورت زیر را منج می
و جوهر نمک به صورت تعادلی تجزیه هنگامنُشادر در اثر حرارت تقطیر به آمونیاک

↔ NH4Cl( شود می NH3 + HCl .(می و این جوهر نمک با اکسید مس واکنش دهد
و کلرید مس تولید می :کند آمونیاکات مس

CuO + 4 NH3 + 2 HCl ↔ [Cu(NH3)4]Cl2 + H2O

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

.)٢٥١ص،کتاب االسرار رازی،←(
میزان موجود هر یک از محصوالت در محلول نهایی بستگی به غلظت دقیق هر یک

که.جا جابر مشخص نکرده است که در این از مواد واکنش دهنده دارد ولی از آن جایی
میآبواین محلول جز و های تیز باشد، عامل مؤثر در تیزی آب باید به جوهر نمک

و ترکیبات آلی گیاه حنظل ممکن است اثر.ک مرتبط باشدآمونیا محصوالت دیگر
و تنها از آن رو که این گیاهان را در تولید داروها چندانی در تیزی آب نداشته باشند

آندیدند، مؤثر می و سنگ در تولید محلولها از و غیره های شیمیایی مؤثر بر فلزات ها
میها است نیز با تصور اثر داشتن آن .کردند فاده

تقطیرتقطیرتقطیرتقطیر تکلیستکلیستکلیستکلیس
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 آب سریعآب سریعآب سریعآب سریع----٨٨٨٨
ُنشادر بردار١شیشای سیاهرقِمِ« ی تا به زنگـارو هر دو را پیوسته بساو به همان اندازه

و سپس کن تبدیل شود همـین کـار را بـا.و با آتش قـوی تقطیـر کـن در سایه خشک
نُشادر انجامجختروسَ و نوره بریز. بدهو و روی آن آب قلیا نچنـا سپس زرنیخ زرد بردار

و در ظرفی بریـزآن. که محلول به رنگي مایل به سبز درآید سـپس. گاه آن را صاف کن
و تقطیر کن آن. مو را خشک و را. گـاه بـا هـم مخلـوط کـن سپس از آن بردار سـرپوش

کن. محکم ببند آن. به این ترتیب دو هفته آن را رها را برای حل کردن هـر چـه سپس
».به کار ببر خواهی می

ميیدا یا مارقشیشا به سولفشیشرقِمِ مرقشیشای سیاه. شود های فلزات سنگین گفته
و سولفرقِهمان مِ  رازی،←نیز(سیاه رنگ است ) FeS(آهنیدشیشای آهنی

)As2O3(زرنیخ زرد به احتمال زیاد تری اکسید آرسنیک).٥٤٧-٥٤٦ص،االسرار کتاب
ص(است)As2S3(یا سولفید آرسنیک ).٥٢٤صهمان، رازی،←یزن؛٧٣،٧٤االسود،

درهمجا در این آمونیوم تولید شده سبب تثبیت حالت قلیایی هیدروکسید کلسیم
اسیدگوگرد موجود در سولف. شود محیط می ت در آهن یا سولفید آرسنیک نیز ممکن

.دمحصوالت تغییری به وجود آور

 آب تیز مرتبۀ چهارمآب تیز مرتبۀ چهارمآب تیز مرتبۀ چهارمآب تیز مرتبۀ چهارم----٩٩٩٩
در« ُنشادر محلول بر روسختج زنگار شده را با هـا همان طور که در محلـول.دار ذاتش

عِ به تو یاد دادم، عمل زنگار را بر آن هموار  و سـپس آن را بـا را. بپوشـان٢قـاب کن آن
و در پسماند خرما یک هفته دفن بساخوب  آن را درپـوش. کـنو تقطیر خشـککنی
و سپس حرارت بگذار و بدهتا رطوبت داخل نشود سپس بـاو پودر کن تا مخلوط شوند

 
کهکهبوده است» مرخشی«اصل این لغت١. رانام محلی در جبال زاگرس است آن این ماده جا استخراج از
کتاب رازی،←نیز(آهن استیدگرفته شده که نوعی سولف) Marcasit(» مارکاسیت«از این لغت کلمۀ. کردند می

صاالسرار ،٥٤٦.(
 نشادر.٢
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و آن را سه بار انجامو تقطیر بسایآب تقطیر شده از آن و تا بار چهـارم تقطیـرده کن
را ....کن و سپس هر چـه و آن را از هوا دور کن و درش را بپوشان چند روز رهایش کن

می سریع خواستی ».کند حل

 رازی،←(است(Cu(OH)2)مس زنگار شده به صورت هیدروکسید مس
 عامل مؤثر اصلی تیزی در این محلول، هیدروکسید مس قلیایی).٥٢٥ص،االسرار کتاب
میآن PHکه است نُشادر تثبیت .شود با آمونیوم تولید شده از

سگ---- ١٠١٠١٠١٠ سگآب سگآب  آب سگآب
بررقِمِ« و با نمک اندرانی شیشای خوب خراسانی را و دقیق بـا. کن١کلیستَ دار کم کم

و همراه با سرکۀ خوب مقطر  سـپس در ظرفـی بـر. ای تا سفید شـودسبآب نمک مقطر
پـس. کـن سپس آن را در جای مرطوب دفـن.ده تا به همدیگر بچسبدبروی آتش قرار 

که چنان را. ریـزبخواهییمچه همه را حل کرد، این آب سگ را به روی فلزی بعـد آن
و خصوصاً و همانا تو ارواح را تا پروازشان بر روی آتش قرار ده در مدفون کن تا حل کند

می.ها عمل گوگرد زرنیخ و آن هـا را بشـناس پس همانا اعمال پر سودی را انجام . دهـی
و از ایـنۀسپس جیو و نمک هفت تا ده بار تصعید کـن و از زاج متصاعد شونده را بردار

و سپس آب سگ را بـا آن مخلـوط کـن  و در آن حل کن چـه چنـان. جیوه جزئی بردار
و عالی  محلـول حاصـل. سپس آن را بگذار بگندد. خواهد بود مخلوط شود بسیار عجیب

و مس را سریع حل می و آهن و نقره آناگر مردم آن را بشن. کند طال چـه اسند، با آن از
میو برند رنج می بی،کوشند در طلبش شد نیاز بسیار به.خواهند پس به آن عمل کن تا

می آن ».خواهی برسی چه

ی با ناخالصی سولفات پتاسیم ) NaCl(ا کلرید سدیم نمک اندرانی همان نمک طعام
)K2SO4(است)،آب نمک مقطر همان محلول آبی).٦٩ص،المدخل التعلیمی رازی

 
ص١پانویس←آهکي کردن همان.١ .همین مقاله١٤،
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سرکۀ مقطر نیز سرکۀ شراب).٢٧٤ص، کتاب االسرار، همو(نمک طعام است
)CH3COOH ( و غلظت آن از  همان،(بیشتر شده است%٥است که تقطیر شده است

:شیمیایی واکنش آیندفر).٢٦٢ص

FeS + NaCl, K2SO4 ⇒ … + NaCl, H2O + CH3COOH ⇒ …

.دمقطر است که خاصیت اسیدی دارۀتنها عامل مؤثر خود سرک

 آب جیوه آب جیوه آب جیوه آب جیوه---- ١١١١١١١١
و با زاجۀجیو« و با نمک نیز١مایع را بردار ظر. خوب بسای زرد پودر کن ف سپس در
و درپوش را محکـم ببنـد تـا از تصـعید آن جلـوگیری ریخته چوبی و محکم آن را بساز
و نمک تصعید شود.شود و گوگرد قبل از پودر شدن با زاج بـ. الزم است با روغن ه پـس

کن،رسیدبه مشام گوگرد وقتی که بویکار ببر تا و نمک پودر آن را با سـرکۀ.و با زاج
و بعد  و آب قرار بده در. از خیساندن رها کن تا خشک شـود خوب و سـپس پـودر کـن

و وارونه  و با سرکه پودر کن و سپس ظرف را وارونه کن و درپوش را ببند ظرفی قرار بده
کن. کن و با عقاب محلول کـه. آن را بدین ترتیب هفت بار تصعید بـه سپس آن را بردار

بـ. تقطیر شده بخیسان طور کامل . ده تـا خشـک شـود سـپس آن را بـین عـرقش قـرار
آن،چه خشک شد دوباره این کار را انجام بـده چنان . کنـی کـه آن را خمیـر مـی بعـد از

می. آن آب را حل کندۀچندین بار انجام بده تا هم بـ سپس هر جایی که ه خواهی آن را
.کار ببر که از عجایب است

و روی آتش آن را سفید:شرح دوبارۀ آب قلیا هـیچ تـا کن پس از قلیای خوب بردار
به. چیز سیاه در آن نماند وآنسپس چهار برابرش و بعد روی آتش بگذار آب اضافه کن

کن این و اکسـیر را حـل چیـز بـدان ایـن آب هـر. کار را پانزده بار تکرار و روح از فلـز
».کند می

و سولفات١. صکتاب االسرار رازی،(های فلزات ترکیبات گوگرد دار ،٥٢٣.(

تکلیستکلیستکلیستکلیسحرارتحرارتحرارتحرارت
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که» زاگ«زاج از واژۀ فارسی. است) Hg(زیبق همان فلز جیوه گرفته شده است
تاغل و سولفاتب به می رکیبات گوگرددار زاج اصفر یا زاج زرد. شود های فلزات اطالق

,Fe2(SO4)3های آهن به فرمول یکی از سولفات 9H2Oزیت همان روغن زیتون. است
).٥٢٦-٥٢٣ص،االسرار کتابرازی،←نیز(است 

به صورت١ور به گلیسرول بخش اصلی روغن زیتون از سه اسید چرب حمله
لینولئیکو٣اسیدهای چرب معموالً اولئیک اسید. تشکیل شده است٢دگلیسری تری
. هستند٤اسید

:شیمیایی واکنش فرآیند

Hg + Fe2(SO4)3, 9H2O + NaCl ⇒ … +Triglycerid + S ⇒ … +

CH3COOH ⇒ … + (NH4)2CO3, NH4Cl ⇒… + H2O ⇒ …

و نمی در این و اثر آن ها نامشخص است به جا حضور ترکیبات آلی توان محصوالت را
.تعیین کرد نظريصورت 

 آب جامعآب جامعآب جامعآب جامع---- ١٢١٢١٢١٢
آب آب جامعشرح« آب که آن از همۀ ها غیـر از آب جیـوه ها است، از هر چهار طبقۀ

آ. جمع شده است و آن را پودر کن تا زنگار همۀ آب را به خـود پس بر ن زنگار وارد کن
کن. جذب کند و سپس تقطیرش آن را سـه بـار. سپس آن را برشته کن تا خشک شود

و سپس در آن مغز حَ فَنظَانجام بده و ول کنبیکجکرفیون سه بار این کار را بکن. وارد
و جامد شود آن. تا خشک و می همانا آبی تیز است می چه بـر ایـن .....کنـد خواهی عمل

و هنگـامی کـه بـه مرتبـۀ اول  و تندی برگردان تا به مرتبۀ اول برگردد مقدار از حرارت
نی برمی و از حالت اول ضعیفگردد به آن اندازه از تندی مخلـوطی از .... شـود تر مـی ست

 
1. Glycerol 
2. Triglycerid 
3. Oleic acid 
4. Linoleic acid 

تصعیدتصعیدتصعیدتصعید

بار تصعیدبار تصعیدبار تصعیدبار تصعید٧٧٧٧
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آب همۀ آب کن جیوهها به غیر از و سه بار تقطیر و آن را برشته کن سـپس سـه. است
و فرفیون به آن اضافه کن و کبیکج ».بار از گیاهان حنظل

آب در این آب جا همۀ مواد الزم برای ساخت می جیوههای قبلی به جز شوند ترکیب
یک تا همۀ خواص آن .جا داشته باشند ها را

 گیریگیریگیریگیری نتیجهنتیجهنتیجهنتیجه
وی با مالحظۀ جهان و شناخت نسبی آثار و همچن به ویژهبینی جابر ین در کیمیا
می الکبیر الریاضکتابۀمطالب بررسی شد و توان دریافت که آزمایش در این مقاله ها

و فقط از طریقۀمطالعات کیمیا در نزد جابر جنب مختلف بر روی تأثیر موادکیفی دارد
.ها در کیمیای قدیم اتفاق افتاده است یکدیگر برخی کشف
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