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 (26/06/1397، پذیرش: 25/04/1397)دریافت:  
 چکیده

بینی جهاندر هشتم هجری است. او  سدۀحسن بن زاهد کرمانی کیمیاگر ایرانی 
 ، کیمیا را علم الهی و علم برتر معرفی کرده و آن را به عرفان وخودکیمیایی 

سلوک پیوند زده است؛ در عین حال اتکای مفاهیم و اصول کیمیایی بر تجربه 
و « هتجرب»و آزمون در کیمیای او قابل پیگیری است. ما در این مقاله، جایگاه 

دا دو . بدین منظور ابتکنیمبررسی میکیمیایی وی  ۀرا در منظوم« آزمون تجربی»
 شاملترتیب توان آنها را بهکه میرا« کیمیای برّانی»و « کیمیای جوّانی»مفهوم 

میان آن دو را نزد حسن  ۀکنیم و رابطنظریه و بخش تجربی دانست، تشریح می
میان  ۀهایی از متون کیمیایی او رابطکنیم. سپس با ذکر مثالبن زاهد بررسی می

اله . چنان که در این مقکنیمارزیابی مینظریه و آزمون تجربی را در کیمیای وی 
 کیمیا مشرف و مقدم بر تجربه و آزمون است. ۀخواهیم داد، نظرینشان 

، کیمیای جوّانی، کیمیای حسن بن زاهد کرمانی، کیمیا ،تجربه ها:کلیدواژه
 برّانی.
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 مقدمه
ترین ابزارهای کسب معرفت بشری است و تجربه و یکی از اولین و مهم« حسی»درک 

های دستیابی به علم و دانش بوده هآزمون که مبتنی بر درک حسی است، یکی از شیو
ویژه با رونق گرفتن مطالعات فلسفی علم در هاست. کم و کیف تأثیر تجربه در علم، ب

های نوزدهم و بیستم مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. توجه ما در این پژوهش، سده
های معرفتی کیمیاست. کیمیا اساساً از چارچوب ۀمعطوف به جایگاه تجربه در حوز

سنت کیمیایی را در خالل مکاتب  ۀشالودکه  مبنایی و نظری خاص خود برخوردار است
مکاتب  ۀبار اند. پژوهشگرانی که درگوناگون کیمیاگری نزد ملل مختلف سامان داده
اند که تجربیات و اند، تصریح کردهکیمیاگری التینی، چینی، هندی و ... مطالعه کرده

و ... یاد شده « ایتجربیون دوده»، «کاریزغال»تعابیر نازلی مانند عملیات کیمیایی با 
اند. برای نمونه، است در حالی که مفاهیم متعالی نظری کیمیا همواره شأنی باالتر داشته

 بورکهارت چنین گفته است:

خواستند با توسل گیرند، آنان نمیبرخالف ایرادهای معمول که به کیمیاگران می
کردند و فقط ایشان به آن باور داشتند، از که مخفیانه حفظ می هاییبه فرمول

 ۀفلزات معمولی طال بسازند. هر که واقعاً آرزوی چنین کاری داشت، در زمر
بدون  میاگرانی کهگرفت، یعنی کیقرار می 1«زغال کاران»اصطالح همان به

متونی که  ۀی زنده و فقط بر اساس مطالعیداشتن هرگونه ارتباطی با سنت کیمیا
 دبودن« کار بزرگ»توانستند بفهمند، در پی انجام تنها معنای ظاهری آن را می

 (.29ص)بورکهارت، 

در  یات آندر قیاس با تجرب« اصول تغییرناپذیر صنعت کیمیا»به همین ترتیب، برتری 
 عبارت نصر نیز آمده است:

های حجاب فعالیت عقلی این دانشمندان کیمیا عبارت از آن بوده است که از
رمز پرده بردارند و به اصول تغییرناپذیر صنعت کیمیا دست یابند، نه اینکه به 

مملکت معدنیات بپردازند، به این امید که آن را بر وفق نظریاتی « ۀبار تفکر در»
 (. 302ص)نصر، توضیح دهند تازه 

م نظری خود طور تمام و کمال به نظاهآید که آیا کیمیا بدر اینجا، این سؤال پیش می
متکی بوده و به تجربه و آزمون وقعی ننهاده است؟ پاسخ این سؤال منفی است؛ اما آنچه 

                                              
1. Charcoal burners 
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های بین نظام کشاند، جستجوی شباهتکیمیاگر را به سمت کارگاه کیمیاگری می
ورکهارت ب عبارتهای طبیعی و تجربی است. بار دیگر با کمک گرفتن از نظری و پدیده

و « ساحت جان»به را نظام نظری  کنیم، او در این قولمیتر مقصودمان را روشن
 تعبیر کرده است: « قلمرو کانی»به را تجربیات 

گرایی  صرفِ عاری از مشاهدتی نیست؛ به هیچ وجه عمل ۀکیمیاگری فاقد جنب
بصیرت روحانی )نیز( نیست. ماهیت روحانی، و به اعتباری خاص مشاهدتی 

شباهت میان قلمرو کانی و ساحت جان مستتر آن، درست در شکل عینی آن، در 
توان درک کرد که قادر است است؛ زیرا این شباهت را فقط به یاری بصیرتی می

به امور مادّی نظر اندازد و امور مربوط  -طور باطنییا به اعتباری به- طور کیفیبه
درک کند  -طور عینی و واقعیو به عبارتی به- طور مادیبه جان را به

 (.32-31صکهارت، )بور

دست لوری نیز معتقد است که سنت کیمیایی عربی نیز مانند دیگر سنن کیمیایی در به
شود و هدف آن کشف عملکرد نهان قواعد آوردن اکسیرها و حجرالفالسفه خالصه نمی

ما در این مقاله ارتباط وثیق بین این دو ساحت کیمیا را با استناد (. 41عالم است )ص
 هشتم هجری روشن سدۀایی حسن بن زاهد کرمانی، کیمیاگر مسلمان به متون کیمی

نشان خواهیم داد که بین این دو ساحت،  طور مشخصهخواهیم نمود و در این اثنا، ب
تشابه و تناظر برقرار است و در عین حال، ساحت نظریه بر ساحت تجربه و آزمون اشراف 

اسالمی، عمدتاً حول دو  ۀای دورکیمی ۀبار های انجام شده درو تقدم دارد. پژوهش
شخصیت بزرگ، یعنی جابر بن حیان و محمد بن زکریا رازی انجام شده است و در 

کیمیا و پیشتازی رازی در جنبه ۀهای باطنی و رازورانمحوریت جابر در جنبهبر این بین، 
 یاست. اما باید توجه داشت که نه کیمیا شدههای عملی کیمیا بیش از هر چیز تأکید 

بهره از نظریه. باطنی جابر عاری از تجربه و آزمون است و نه عملیات کیمیایی رازی بی
توان در سه گروه جای داد: آنهایی که فقط با ( کیمیاگران اسالمی را می261نصر )ص

تغییرات درونی سر و کار دارند، آنهایی که با تبدالت شیمیایی سر و کار دارند و گروه 
گاهی برای تحوالت درونی روح به کار میرجی را همچون تکیهعملیات خا»سومی که 

داند و آثار رازی را از دستۀ دوم نصر کیمیای عراقی را از دستۀ اول می «اند.برده
 جا(.داند )همانشمرد و جابر بن حیان را متعلق به دستۀ سوم میبرمی
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رار در گروه سوم قاز کیمیاگرانی که دیگر بندی فوق، یکی با مفروض گرفتن تقسیم
های او نکـ : کاوسی رحیم )در بارۀ آثار و اندیشه گیرد، حسن بن زاهد کرمانی استمی

هم مبانی و بخش نظری کیمیا و هم تجربیات و عملیات  وی .ش(1391و همکاران، 
آن را در حد وسیعی در نظام کیمیایی خود فراهم آورده است. عالوه بر این قابلیت، از 

 بسیار واستفاده کرده است وی از بسیاری از آثار کیمیایی پیش از خود این نظر که 
اسالمی  ۀتواند در فهم کیمیای دوروی می ۀبدانها ارجاع داده است، بررسی آثار و اندیش

 بسیار مفید باشد.

میان نظریه و آزمون تجربی را در کیمیای حسن بن  ۀکوشیم رابطما در این مقاله می
کنیم کیمیایی او را معرفی می ۀطور اجمالی، اندیشهبدین منظور ابتدا بزاهد بررسی کنیم. 
پردازیم. این دو در نظر او می« انیکیمیای برّ»و « انیکیمیای جوّ»و سپس به بررسی 

ترتیب نمایانگر کیمیا در مقام نظر و کیمیا در مقام عمل نزد حیطه از معرفت کیمیا به
هایی از کیمیای او، به مثالآوردن ش آخر با . در بخهستندحسن بن زاهد کرمانی 

دهیم که چگونه پردازیم و نشان میکیمیای جوانی بر کیمیای برانی می تأثیرچگونگی 
کرده های کیمیای جوانی استفاده میها از آموزهحسن بن زاهد در طراحی و تبیین آزمون

 است. 

 کیمیای حسن بن زاهد 
ه حداقل س ۀاست، حسن بن زاهد کرمانی نویسندبر اساس آنچه تاکنون شناخته شده 

 الرموز فتاحمکتاب کیمیایی است. اولین اثر او که مبانی و تئوری کیمیا را در بر دارد، 
ت که تألیف نموده اس الرموزمنتخب مفتاح مختصر دیگری با نام  ۀاست. او سپس رسال

ر به مفاهیم کلی و بنیادین ددر آن است و البته  الرموزمفتاح رغم عنوانش مستقل از به
ریر درآورده تح ۀرا به رشت الکنوز مقالدکیمیا پرداخته است. او پس از این دو اثر، کتاب 

رحیم شود )کاوسیهای تجربی و عملی کیمیای حسن بن زاهد را شامل میاست که آموزه
 (.ش1391 و همکاران،

 ارد که کامالً متفاوتزبانی و معنایی خاص خود را د ۀکیمیای حسن بن زاهد شبک
صورت یک هکنیم که کیمیا باز علوم امروزی )مثالً شیمی( است. همچنین یادآوری می

اند؛ طبعاً او گرد آمده ۀفکری دارای ابعاد و وجوه گوناگون است که در اندیش ۀمنظوم
حاضر، رساندن همین نگرش کل ۀدر عنوان مقال« کیمیایی ۀمنظوم»مقصود ما از قید 

وجه خاصی از  ۀه و چندوجهی کیمیای حسن بن زاهد بوده است. لذا مطالعگرایان
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ها تقریباً ناممکن کیمیای او )مثالً کارکرد تجربه و آزمون( بدون پرداختن به دیگر بخش
ه های بنیادی آن بداند که آموزهکیمیا را دانشی با منشأ الهی می است. حسن بن زاهد

ست. آنگاه دیگر حکما )کیمیاگران( با تشبیه و السالم وحی شده ا پیامبران علیهم
ل اند )سه مثااند و در کارگاه کیمیا به کار بستههای کیمیایی را بسط دادهتمثیل، آموزه

(. از نظر او تشابه و تماثل از آن رو کنیددر بخش آخر همین مقاله را مالحظه  نخست
گر )دنیای کون و فساد به است که با دو عالم دی« عالم اوسط»اهمیت دارد که کیمیا 

گذاری عنوان عالم اکبر و وجود انسان به عنوان عالم اصغر( شبیه و نظیر است. گرچه نام
شم میبه چنیز کیمیا به عنوان عالم اوسط نزد دانشمندان پیشین مانند جابربن حیان 

تماثل نظیر است. تشابه و حسن بن زاهد به این مفهوم بی ۀمندانخورد، اما رویکرد روش
گانه اساس تفکر و استدالل کیمیایی حسن بن زاهد است. آنچه مسلم بین این عوالم سه

کنند و محملی برای بروز است، در هر سه عالم، عناصر چهارگانه ایفای نقش می
شود، در نظر دیده می یکاند. چنان که در نمودار عوالم تشابهات و تناظرات بین آن

هر یک از این عوالم، شامل سه رکن جسد، روح  ۀیل دهندتشک« ارکان»حسن بن زاهد، 
 شود:و نفس است که روح خود دو نوع حیوانی و نباتی را شامل می

نفس                                                       عنصر آتش )رکن آتشی(
روح حیوانی                                      عنصر هوا )رکن هوایی(
روح نباتی                                             عنصر آب )رکن آبی(

روح{

{جسد                                                      عنصر خاک )رکن خاکی(
 
 

 
 

 ارکان

 حسن بن زاهد)ی جوّانی( در نظر کیمیا« ارکان. »1نمودار 

، «اسرار الهی»، «سرّ اعظم»، «سِرّ خلیقت»دانش کیمیا را با عناوین:  حسن بن زاهد
، «اشرف علوم»، «علم شریف»، «حکمت مشروع»، «ارث نبوّت، عصمت و مروّت»
 یاد کرده است. چنان که از این تعابیر قابل فهم است« کیمیا»و البته با نام « عالَم اوسط»

 ککیمیا به عنوان علمی الهی جایگاه رفیعی در نظر او دارد. او کیمیا را نه صِرفاً ی
 صنعتِ»داند که رمزگشای کتاب آفرینش است و می« سِرّ خلیقت»شاخه از علوم، بلکه 

کار بردن تعابیر . بهدنکخواند که چند و چون طبع و مزاج را مشخص میمی« طبیعت
 ستانیز ناظر بر رمزگشایی کیمیا از کتاب تکوین الهی « اسرار الهی»و « سرّ اعظم»
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عالوه بر این، او از کیمیا با عناوین دیگری چون (. 89صرحیم و کوهکن،  )کاوسی
صنعت »و « صنعت»، «صنعت حکمت»، 1«صنعت طبیعت»، «صنعت حکمت شریفه»

های نخستین تمدن تردید متأثر از این است که در سدهکند که بینیز یاد می« کُبری
 «لصنعةا»طور خالصه هیا ب« لصنعةا علم»عنوان  بانامیم اسالمی، آنچه ما امروزه کیمیا می

ـ :) شده استنامیده می صنعت در عناوین آثار کیمیایی،  ۀ(. واژ29-28صسزگین،  نک
وشتدستن ۀفهرستوارگذاری است. برای مثال، تنها بنا بر آنچه در خود گواهی بر این نام

 ةنعلصا»: شش اثر متفاوت با عنوان اندبا این نام آمده، پانزده اثر آمده است های ایران
ن احمد ب مسلمةاز أرس حکیم، ارشموس حکیم، خالد اموی،  («رسالة فی الصنعة)

(؛ 193-192، ص7ای نامعلوم )درایتی، جمجریطی، محقق مراکشی و نویسنده
، 7، جهمواثر شیخ یوسف اموی )« صنعت الهیه»اثر ارشموس حکیم؛ « صنعت الهی»

ن ایدمر اثر علی ب« نعت میزانص»منسوب به خالد بن یزید؛  «الصنعة الکریمة»(؛ 194ص
 «کتاب الصنعة»(؛ 195، ص7، جهمولفی نامعلوم )ؤاثر م« صنعت و کیمیا»جلدکی؛ 

، 8، جهمو) «فی علم الصناعة االلهیة ةمادة الحیاة المرموز»( و نیز 495، ص8، جهمو)
 ةالصنع»و « صنعت»( هر دواثر جابر بن حیان و باالخره دو رساله با عناوین 1174ص
 (.194-193، ص7، جهمومنسوب به ابن سینا )« ابی عبدالله البرقی الی

 «علم شریف»معرفتی که  ۀدر نظر حسن بن زاهد، علم کیمیا به عنوان یک حوز
رگ  ،الکنوز مقالدپ؛ 56، ر53رگ ب ،الرموز منتخب مفتاحر؛ 5رگ ب، الرموز )مفتاح

( است، پ54رگ ب ،الرموز منتخب مفتاح« )اشرف علوم»و  پ(11پ، 5پ، 2-ر2ب
ای دارد. در معرفت کیمیا نیز، حسن بن زاهد، اصول و جایگاه موجّه و تعریف شده
ورود به  ۀرا الزم« تأثیر عناصر»داند و دانستن می« اسباب»مفاهیم کیمیا را متکی بر 

 داند:عمل کیمیا می

و چون عالم اسباب است، خردمندان البته واسطه جویند و همیشه این گویند: 
ا باید که چنین تأثیر از آن بیاید؟ و علم کیمیا به تأثیر عناصر تعلّق دارد و چر

تأثیر عناصر را تا به حقیقت ندانند، عمل کیمیا قطعاً نتوانند. و ابواب اکابر 
خذیات اعمال معدنیات است و آنچه خذ]که[ در میان خلق متداول است طریق 

علم از قوایل محروم؛ اب بیکلّی مکتوم و طلّهحقیقت این علم شریف است ب

                                              
 .است« طبع و سرشت». طبیعت در اینجا به معنای 1
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 مقالد) 1﴾وَاَکثَرُهُم لِلحَقّ  کَارِهُونَ﴿از آنکه خصلت بشریت همین است که 
 ر(.3 رگب ،الکنوز

شود، به اقوال و که از متون حسن بن زاهد درک میآن طور « خذخذیات» ۀواژ
پی تحصیل بهره از مبادی نظری کیمیا، در بی شود که ظاهراًهایی گفته میدستورالعمل

طور مثال، حسن بن زاهد هفریبی هستند. بآمیخته با نیرنگ و عوام طال بوده و عموماً
علمی و عملی دانسته و آن را جزئی از  ۀرا عاری از پشتوان« جارنه»عملی موسوم به 

  خذخذیات دانسته است:

اعمال و در  ۀهرچه به علم و عمل کیمیا تعلق دارد، جمله معقول است و در هم
سم کیمیا منقول را اعتبار نیست و عقال بر آن اعتماد نکنند و آن را خذخذیّات ق

کلی بری است هگویند. و عمل جارنه مطلق از صفات کیمیای علمی و عملی ب
 ر(.20 همان، برگفریب محض است )و خذخذیات و احمق

ا یحسن بن زاهد معتقد است که خذخذیات نه تنها از طریق کسانی که با مبانی کیم
آشنایی ندارند به متون کیمیا راه یافته است، بلکه خود کیمیاگران نیز در مواردی چنین 

اند اسرار کیمیا را در پوشش اند و آن هم زمانی است که خواستهاعمالی را رواج داده
 :نویسدمیخذخذیات مستور داشته و بر مردم طماع افشا نکنند. او در این باره 

 ها نکنند از شرّ جهّال و مردم طامع امان نیابندلتاصحاب عمل اگر چنین حی
 ر(.19)همان، برگ 

کند، در از همین روست که حسن بن زاهد با وجود اینکه اعمال مذکور را مذمت می
در کیفیت اعمال خذخذیات »با عنوان  را فصل ششم از باب دوم الکنوز مقالدکتاب 

زاهد این خذخذیات را نه تنها خارج به هر حال، حسن بن  آورده است.« و سبب وضع آن
داند بلکه آن را مانعی در برابر فهم کیمیا و سبب محرومیت جویندگان از معرفت کیمیا می

 :گوید. او در جای دیگری میداندکیمیا می

نهایت است و سبب حرمان همگنان از این و امثال این خذخذیات در کتب بی
لّاب را؛ و طلسم جانگداز بر این کنوز علم شریف؛ و موانع لطیف این راه مر ط

 پ(.20 رگب ،الکنوز مقالدپایان، همین طریق خذخذیات است )بی

                                              
 .ضبط شده است« بَل اَکثَرُهُم لِلحَقّ  کَارِهُونَ»خطی به صورت:  ۀدر متن نسخ. 23/70. 1
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 است وجهت ۀمهمی که در بررسی نقش تجربه در کیمیای حسن بن زاهد شایست ۀنکت
در و اپرداختن به کیمیای عملی و تجربی در نظراو اهمیت داشته است.  است کهآن 

از  1شاه حمایت سلطان محمد بن تغلق در توصیف (ر3برگ )الرموز مفتاح  ۀمقدم
 است: نوشتهدانشمندان و کیمیاگران چنین 

خداوندان علوم و ارباب فنون ... خاصّه مُهَوِّسانِ علمِ صنعتِ حکمتِ شریفه را 
انواع احسان و مکرمت مخصوص  استمالت دل و رعایت خاطر جسته و به

 .عمل، اشارت و اجازت فرموده ۀگردانیده و به تجرب

بوده است. در متن آثار  حسن بن زاهدکیمیا مدّ نظر « عمل  ۀتجرب» این عبارتدر 
وی اهل تجربه و عمل  است کهتوان جست که بیانگر آن کرمانی شواهد دیگری نیز می

 تورزی او در باب کیمیا، تنها به تئوری و نظریه محدود نبوده است. عبارابوده و اندیشه
 «و حقیقت این معنی را وقتی بیابد که به تجربه درآرد و معاینه ببیند»مانند و مضامینی 

طور خاص کتاب هشود. ب، در متون حسن بن زاهد دیده می(ر16 رگب ،الکنوز مقالد)
نمایش  ۀر باب عملیات و تجربیات کیمیا نگاشته شده است، عرصکه د الکنوز مقالد
 ی است.پذیری مفاهیم کیمیایتجربه

 کیمیای جوّانی و کیمیای برّانی در نظر حسن بن زاهد
های کیمیایی وی به مفاهیم و آموزه ۀیابیم که مجموعبا بررسی آثار حسن بن زاهد در می

مفاهیمی را که متکی به  ۀتقسیم شده است: او مجموع« بَرّانی»و « جَوّانی»دو بخش 
« کیمیای جَوّانی»دهند، را تشکیل میهای نظری کیمیا اشارات وحیانی بوده و چارچوب

نامیده است. مفاهیم جوانی کیمیا ابتدا به برخی پیامبران وحی شده و سپس سینه به سینه 
و پیچیده در تعابیر رمزی و عرفانی تاکنون )زمان حسن بن زاهد( منتقل شده است. 

از  سمتآنگاه حکما و دانشمندان به مطالعات و تجربیات کیمیایی پرداخته و آن ق
از آن یاد کرده « یای برّانیکیم»با نام  حسن بن زاهداند که معرفت کیمیا را سامان داده

 است.

                                              
ق حکومت کرده است. حسن بن زاهد کرمانی 752-725های شاهیان هند که بین سال تغلق ۀ. دومین پادشاه سلسل1

 و در کنف حمایت این پادشاه به تألیف آثار کیمیایی پرداخته است کردق به سرزمین هند مهاجرت 723در سال 
 ش(.1387زاده، سیدحسیننکـ : شاهیان  تغلق ۀبار در)
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مراد از جوّانی، حیوانی است و برّانی، معدنی است و اعمال معدنی استخراج 
به وحی نازل شده است حکماست؛ و علم حیوانی که کیمیای اعظم از آن است 

 .پ(11 رگ، بالکنوز مقالد) )ع(بر انبیاء

قبیل  ، و برانی با تعابیری از«حیوانی»جوانی با تعابیر دیگری ازجمله بر این اساس 
طور مثال، این تعابیر در هدر متون حسن بن زاهد آمده است. ب« معدنیات»و « معدنی»

 خورد:زیر به چشم می عبارت

 ،و این کیفیات که ذکر کردیم، هرچند که اعظم اعمال معدنیات همین است
بیش نیست، بلکه اصغر  1منزلت حمالنیه لیکن در جنب اعمال حیوانی، ب

حمالنات حیوانی. و از این سبب )است( که )ابن( وحشیه گفته است: الصنع 
العظیم و العمل الخطیر فی الجوانیات، لکن فی البرانیات بقدر ما یستغنی به 

 .ر(11 رگ، بالکنوز مقالد) 2عن غیرک من الناس

در  الرموز منتخب مفتاحو  الرموز مفتاحبر اساس آنچه تاکنون گفتیم معلوم است که 
 ۀر مقدم. او داندنوشته شدهدر باب کیمیای برانی  الکنوز مقالدباب کیمیای جوانی و 

عالی ت انی که از حقدر قِسم جوّ»را  الرموز مفتاحتصریح کرده است که  الکنوز مقالد
 علت در بارۀهمان مقدمه،  ۀآنگاه در ادام«. است، وضع کرد مُنزل است و کیمیای اعظم

موافق   از این سبب واجب شد»سخن گفته و تصریح کرده است که  الکنوز مقالدتألیف 
د محمد بن جهت ... ابوالمحامحال و مالیِم احوال، در قِسم معدنیات این کتاب را به

 .«تغلق شاه ... تألیف کردن

ند بسیاری دیگر از مفاهیم کیمیایی، تقسیم معارف کیمیا به کنیم که مانیادآوری می
عرضۀ  در کتاب الحدودجوّانی و برّانی ریشه در کیمیای جابری دارد. جابر بن حیان در 

                                              
(. حسن بن 156ص، للغةالمنجد فی اآمده است )« یی که بر آن سوار شوندچهارپا». حُمالن: در لغت به معنای 1

فاتحه است مر  ۀاین عمل حمالن، مر عامل  این قسم را همچون سور»زاهد در توضیح این واژه چنین گفته است: 
ه در حمالن ت کمتعلّم را که البُدّ ابتدا از او باید کرد، از آنکه کیفیت تدبیر و قواعد میزان و صفت آالت همان اس

اند که چون عامل، بر این سوار شود به فراغِ بال و خاطر جمع، چون خدای خواسته است. و از آن سبب حمالن گفته
 ۀشود که حسن بن زاهد حُمالن را به منزلر(. مالحظه می43 رگب ،مفتاح الرموز« )باشد، به مرتبه اعظم تواند رسید.

توان آن را به معنای رسد. با کمی تسامح میامل بر آن سوار شده و به مقصود میمَرکَبی دانسته است که )کیمیاگرِ( ع
 آن، رسیدن به یک مقصود عملی مشخص است. ۀدانست که نتیج« دستورالعملی»
آن از  ۀ. ترجمه: ساختن بزرگ و عمل خطیر در جوانیّات است ولی در بّرانیات )فقط( به قدری است که به واسط2

 گردی. نیازغیر خودت بی
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 ۀ. جابر علوم را به دو شاخدی اشاره کرده استبنبه این تقسیم، از علوم بندیطبقهیک 
 ۀ علم وضیع و علم شریفا به دو شاخاست؛ علم دنی کردهتقسیم  علم دین و علم دنیا

 علم اکسیر و علوم کمکی ۀعلم شریف که همان کیمیاست، به دو شاخ .مجزا شده است
شود میم تقسی و علم مواد علم تدابیراخۀ به دو ش . سپس، علم اکسیرتقسیم شده است

آوری شده است. در اینجا یاد دابیر برّانیتتدابیر جوّانی و علم تدابیر شامل و در نهایت 
کنیم که در متون کیمیایی تمایز مشهودی بین علم تدابیر و علم مواد )عقاقیر( وجود می

پردازد در حالی که علم تدابیر دارد. علم مواد به معرفی انواع مواد و خصوصیات آنها می
بر شود. می حسب مورد، بر روی مواد اعمالشود که ای از فرایندها گفته میبه مجموعه

حثی ب شوند، نه به مواد، یعنیجوانی و برانی به تدابیر اطالق میبندی اساس این تقسیم
کتاب »مطرح نیست. به هر حال، وجود آثاری همچون « مواد برانی»و « مواد جوانی»از 

 ۀدر بین آثار جابری، خود گواهی بر این تمایز در عقب« زیادات در تدابیر»، و «التدابیر
ی اسالمی است. حسن بن زاهد نیز گرچه اثر مجزایی در باب تدابیر تألیف نکرده کیمیا

. در نظر او، فرایندهای معمول به تدابیر توجه خاصی داشته استوضوح هاست، لکن ب
است که عبارتند از: تطهیر، تکلیس، « تدابیر»در کارگاه کیمیا، شامل هفت مرحله 

 الکنوز مقالدتفصیل در تشمیع؛ که هر یک بهتصعید، تسقیه )= تقطیر(، حلّ، عقد و 
 اند.توضیح داده شده

اند )برای نمونه نیز آمدهدر برخی منابع پژوهشی جدید « برّانی»و « جوّانی» ۀدو واژ
 «بیرونی»و برانی را به « درونی»اما برخی دیگر، جوانی را به  (205نکـ : امیری، ص

منتخب (. جابر، خود در 78صآبادی، ی نجفخزائیلاند )برای نمونه نکـ : کردهتعبیر 
از قول فالسفه تأکید کرده است که معنای جوانی، جاودانگی و معنای  1کتاب االتخاذ

نیز در همانجا، چنین آمده است که علم برانی به  .پ(1برگ) 2برانی، تغییر در آن است
تر و طوالنی تر و زمان آنجوانی نزدیک است و البته تدبیر آن )جوانی( لطیف ۀطریق

 أسطقس األس األولتر است. جابر همچنین در کتاب فساد در آن بیشتر و رموز آن دقیق

                                              
یز است و نکرده . درایتی نیز آن را به همین نام معرفی یده استنام کتاب االتحاداین اثر را ( 308. سزگین )ص 1

 ۀنسخ ۀ(. اما مالحظ475، ص8معرفی کرده است )درایتی، ج« تخب(کتاب االتحاد )من»منتخب آن را تحت عنوان 
ضبط شده « کتاب االتخاذ»سرآغاز و هم در انجامه، هم در دهد که عنوان کتاب، روشنی نشان میخطی اثر مذکور به

 است.
 قالت الفالسفة معنی الجوّانی الخلود و معنی البرّانی التغییر فیه. .2
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چنین آورده است که جوّانی به معنای مخفی شدن و پیوستگی است و برّانی به معنای 
کتاب أسطقس . الزم به ذکر است، وی در ر(2)برگ 1جدا شدن و ظهور کردن است

اد را عالوه بر جوّانی و برّانی به دو گروه دیگر نیز منقسم موپ( 1)برگ  األس الثالث
شوند، دانسته است: جوّانی  برانی )موادی که ابتدا جوّانی هستند و پس از تدبیر برانی می

مانند آهن و مس( و برّانی  جوّانی )موادی که قبل از تدبیر برانی هستند و سپس جوانی 
 شوند، مانند کبریت و نوشادر(. می

مضمونی که از کاربرد  2جوّانی و برّانی، ۀتوجه به معنای لغوی و اصطالحی دو واژ با
جوّانی به  است کهشود آن غیر از کیمیا، به ذهن متبادر می توأم این دو کلمه در متون

 3شود. به کار برده« آشکار و علنی»و در مقابل، برّانی به معنای « سرّی و مخفیانه»معنای 
بندی طور ویژه با تقسیمهزبانی کیمیا بسیار نزدیک است و ب ۀشبکچنین برداشتی به 
جوّانی و برّانی قرابتی تامّ دارد. چنان که در این مقاله، با استناد به  ۀکیمیا به دو شاخ

آن قسمت از معارف کیمیا که ناظر بر اصول و  دهیم،متون حسن بن زاهد، نشان می
اظهارات انبیا و عرفا مستور شده است، خطوط کلی بوده و در متن کتب آسمانی و 

کیمیای جوّانی است و آنچه در قِسم عملی و تجربیات کیمیایی ظهور یافته است، 
کیمیای برّانی نام گرفته است. به عبارت دیگر، تقسیم معارف کیمیا به دو ساحت 

ب رتمجزای جوّانی و برّانی، گرچه در کیمیا معنای خاص خود را دارد اما با مفاهیم مت
 ۀبر این دو واژه در ادبیات غیرکیمیایی ناهمسو نیست.کیمیای جوّانی در واقع، نظری

های دهد و در سوی دیگر، کیمیای برانی شامل آن قسم از تالشعلم کیمیا را تشکیل می
عملیات مختلف کیمیاگری، ساخت ابزارهای گوناگون، « وضع»حکماست که ناظر بر 

                                              
 ر(2)جابر، أسطقس األس األول: ب « اإلنفصالر ومعنی البرّانی الظهو. معنی الجوانی إنما هو البطون واإلتصال و1
 (المنجد فی اللغةآمده است )« بطن و داخل»و نیز به معنای « ای بین آسمان و زمینهو»در لغت به معنای « جوّ. »2

دانسته شده و به معنای داخل خانه آمده است. همچنین نقیض آن « جوّ»و بر اساس معنای اخیر، جوّانی منسوب به 
ای در لغت به معن« برّ»واژة  «.البرّانیی داخل البیت؛ و نقیضه جوّ اـمنسوب إلی الـالجوّانی: ال»است: « برّانی» ۀواژ

برگرفته  حسن بن زاهددر متون « برّانی»رسد خشکی و صحرا )در مقابل بحر به معنای دریا( آمده است و به نظر می
ها و اصطالحات علمی بیشتر از زمان معاصر با گفتنی است همچنان که در ادوار گذشته، واژه از این معنا باشد.
اند، گویی این دو واژه نیز بار مفهومی در خارج از عالم کیمیا و طبیعیات داشتهفلسفه آمیخته بوده فرهنگ و نیز با

لح مَن اصلح جوّانیّه اص»اند و کاربرد آنها صرفاً به متون علمی محدود نبوده است چنان که در قولی چنین آمده است: 
که هر کس باطن خود را اصالح کند، خداوند ظاهر او  ( که همان تعبیر حکیمانه است31ص)معلوف، « اللهُ برّانیّه

 آورد؛ و این تعبیر در احادیث و اقوال بزرگان دینی ازجمله امام علی )ع( نیز آمده است.را به سامان می
ر خواهم و او آشکا)من پنهان بودن )کردن( را می« اُریدُ جَوّاً و ُیریدُ بَرّاً»المثل وضوح از ضربه. چنین معنایی ب3

 .آیدبرمیبودن )نمودن( را.( نیز 
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. حسن بن زاهد در توضیح اینکه هر یک از استها و ... طراحی و اجرای آزمون
دانشمندان و حکما چه فرایند، تجهیز و یا آزمونی را در کیمیا )ی برّانی( بنیان نهاده

کار برده است. باید توجه داشت که معنای هرا ب« وضع»اند، در همه جا دقیقاً واژه 
ا ساخت گذاری فرایند یرای بنیانرود بانتظار می است کهوضع چنان  ۀمتداول برای واژ

ای نداشته است به کار رود، در حالی که بنا بر نظر حسن بن تجهیزی که هیچ گونه سابقه
های حکما و دانشمندان در بخش عملی کیمیا، لزوماً متناظر و متأثر از زاهد فعالیت

 مبانی نظری کیمیاست.

 در نظر کرمانی، کیمیای برّانی است کهآن  میانبسیار مهم در این  ۀبه هر حال، نکت
با کیمیای جوّانی تشابه و تناظر دارد و اساساً حکما با در نظر داشتن این تشابهات و 

معتقد  حسن بن زاهدآورند. به عبارت دیگر روی میتناظرات به تجربیات کیمیایی 
امان س، کیمیای برّانی را العین قرار دادن مفاهیم کیمیای جوّانیحکما با نصب  است که
 اند. بخشیده

 انی: بررسی چند مثالگر کیمیای برّانی تبیینکیمیای جوّ
مندی برخوردار در دو بخش قبل، گفتیم که کیمیای حسن بن زاهد از مبانی نظری نظام

است. وی بدون آنکه از این مبانی نظری غافل شود، در مباحث عملی و تجربی کیمیا 
تر ذکر کردیم، گانه که پیشبر تدابیر هفت نیز، انسجام قابل توجهی دارد. عالوه

کیمیا شامل: عمل ارکان، عمل احجار، عمل رئوس، عمل ملغمه،  ۀگانشش« اعمال»
تشریح شده است. به هر حال، حجم  الکنوز مقالدعمل صره و عمل تراکیب اجساد در 

یافته  اصقابل توجهی از متون کیمیایی وی به شرح فرایندها، مواد، ابزارها و ... اختص
د فرایندها، موا ۀهمدر بارۀ کنیم که ما در این نوشتار، قصد نداریم که است. تصریح می

هایی ثالبلکه م کنیم،بازسازی بحث کنیم یا آنها را و ابزارهای کیمیایی حسن بن زاهد 
های عملی و تجربی کیمیای حسن بن زاهد ارائه خواهیم کرد که ارتباط بین از بخش

ها آن است که نشان دهیم این مثال ۀو برانی را نشان دهند. هدف از ارائ کیمیای جوانی
 الی و مأخوذ از کیمیای جوانی است.افتد، تآنچه در کیمیای برانی اتفاق می

سن حترین مثال از تقدم مفاهیم جوانی نسبت به برانی، روایت اولین و واضح .1مثال 
 رّانیکیمیای ب ۀاز کیمیای جوّانی در مطالع )ع(گرفتن ادریس پیامبر از الگو بن زاهد

 نویسد:است. کرمانی می



 213جایگاه تجربه و آزمون ... /

پس چون ادریس را به خلعت حکمت و اعظمِ عطیّت کرامت کردند، در خلقت 
ه حیات عالم با وجود آب است و ک معدنیات نظر کرد و بدانست که همچنان

و  رحش الرموز مفتاحو این کیفیت را در کتاب  -پرورش آن جمله از حرارت؛ 
بعد از آن بدانست که معدنیات را نیز آبی و آتشی باید ... - ایمبسط تمام داده

پس او را متحقق شد که آبی معدنی مطلق، همین زیبق است که جرم او ثقیل 
است و اثر او در بیاض است. بعد از آن مقداری کبریت بستد و )بر( نقره و زر 

تر شد ید که زر تغییر نکرد و لطیفو مس و دیگر اجساد مالید و بر آتش نهاد. د
و نقره و مس و دیگر اجساد سرخ و سیاه شدند و سوختند. او را محقق شد که 

 پ(.11 رگ، بالکنوز مقالداست ) ناری معدنی مطلق، همین کبریت

 با تأمل در این نکته که حیات )ع(ادریس است کهمعتقد  حسن بن زاهد، بر این اساس
عالم با عنصر آب و پرورش آن با عنصر آتش میسر است، نتیجه گرفت که در معدنیات 

نقش دو عنصر آب و آتش را بر عهده داشته باشند. او سپس در معدنیات  ایستی موادنیز ب
تفحص نموده و زیبق را آب معدنی و کبریت را آتش معدنی تشخیص داد. در اینجا به

شود که در عالم کون و فساد، عناصر آب و آتش نقش اساسی دارند، روشنی دیده می
را جستجو کرده است که نهایتاً « ناری معدنی»و « آبی معدنی»هرمس در معدنیات نیز 

دار نقش ترتیب زیبق و کبریت را عهدهشود بهبر اساس خواصی که از آنها مشاهده می
 است.این دو عنصر در معدنیات دانسته 

 بدانست که همچنان»نویسد که ادریس اما عالوه بر این، حسن بن زاهد، در ادامه، می
یابند که جسدِ ایشان شوند و ثبات میه آب و باد و آتش با وجود خاک مجتمع میک

در معادن نیز باید جسدی از جنس خود ایشان وجود داشته باشد تا سبب ثبات « است
ثبات یک ماده بدان معنی است که آن ماده در آتش دوام  ،ترساده عبارت بهآنها شود. 

و به هر حال، ا«. در آتش تنفر نکند»اصطالحِ حسن بن زاهد، ه و قرار داشته باشد و ب
گانه گذاشته یا همان فلزات هفت« ذایبه ۀاجساد سبع» ۀنقش جسد را در معدنیّات بر عهد

ی این گویا آورده است، فوقبارت ع ۀاست. عباراتی که حسن بن زاهد بالفاصله در ادام
 مطلب است:

بعد از آن چون آب و آتش معدنی را بدین صفت بیافت و تأثیر ایشان مشاهده 
ه آب ک کرد و تنفر ایشان را بدید که در آتش صبر ندارند، بدانست که همچنان

یابند که جسدِ ایشان شوند و ثبات میو باد و آتش با وجود خاک مجتمع می
اند ایشان را چنین بدانست که آب و آتش معدنی که زیبق و کبریتاست...، هم
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نیز جسدی باید که جنس ایشان بود یعنی که معدنی بود تا سبب ثبات ایشان 
حاصل هشود. بعد از آن ارکان اکسیر معدنی که از روح و نفس و جسد است ب

ذایبه  ۀبعاد ساکسیری امید بود که برسند. بعد از آن در اجس ۀآمده باشد و به مرتب
نظر کرد. زر و مس را سرخ دید دانست که ... بعد از آن چون جسدِ ارکان به 
جهت اعمال بیاض و حمره را فرق کرد بدانست که روح مطلق باید که زیبق بُود 

در غایت لطافت بود و صفت جسد آن  است کهسبب آنکه صفت روح آن هب
ش تنفر به اندک آت است کهدر غایت کثافت بود. و لطافت زیبق چنان  است که

اند. و کبریت و ترین آتش ثابتدر قوی است کهکند و کثافت اجساد چنان می
تر از زیبق است پس به سبب چنین زرنیخ را دید که صبر ایشان بر آتش زیادت

ح است، و صفات بدانست که زیبق چون از آتش متنفّرتر از همه است او رو
اند و آنچه کثیف و تر از زیبق است نفسکبریت و زرنیخ که تنفر ایشان سهل

 رگ، بالکنوز مقالد) پیش از این یاد کردیم چنان کهاند، جسد است؛ ثابت
 پ(.12-پ11

اجساد »نام ه گانه بگذاری فلزات هفتمستتر است علت نام ۀ مهمی که در اینجانکت
)عنصر خاکی( در « جسد»قش فلزات به عنوان رکن است که ناظر بر ن« گانههفت

کنیم مواردی از این دست، که التزام حسن بن زاهد می کیمیای برانی است. خاطرنشان
 مند اوست.های کیمیای منسجم و نظامرساند از ویژگیبه مبانی و مفاهیم بنیادین را می

یت از به تبع د کهکنکرمانی این اعمال را به ادریس نبی منتسب می، صورتبه هر 
اند )نمودار ارکان کیمیا شمرده شده« جسد»و « نفس»و « روح»آنکه در کیمیای جوّانی 

، کبریت و «روح»(، در معدنیات نیز روح و نفس و جسد را متمایز کرده و زیبق را 1
آنها را  ۀو مجموعکرده است قلمداد « جسد»گانه را و فلزات هفت« نفس»زرنیخ را 

توان می 1مشابه نمودار نمودار زیر را . به این ترتیب، ه استدانست« ارکان اکسیر معدنی»
 رسم کرد.

نفس                                                       کبریت و زرنیخ
روح                                                                      زیبق
جسد                                                       فلزات هفتگانه

}
 
 

 
 

 ارکان

 ی برانیکیمیا« ارکان. »2نمودار 



 215جایگاه تجربه و آزمون ... /

روشنی ردپای نظریه کیمیا را در کیمیای برانی نشان میمثال دیگری که به .2مثال 
حکیم است.  1توسط بلیناس« صره»وضع عمل  در بارۀدهد، روایت حسن بن زاهد 

 شود:صره در عبارات زیر دیده میتعریف عمل 

ای سازند و ارواح را در میان آن اجساد، مراد از صره آن است که از اجساد غالفه
پوشیده و مسمار کرده نگاه دارند ... تا آن ارواح در زندانِ چنان اجساد، محبوس 
و مقید کرده مانَد و راه گریختن نیابد و از روایح آن اجساد که در ارواح اثر 

تدریج د، منعقد گردد و انجماد یابد و تحجر و صالبت در او پدید آید و بهکن
جسدیت رسد ...  ۀالنار شود و به مرتبدر آتش صبور گردد و پرورش یابد و ثابت

 ر(.46 رگ، بالکنوز مقالد)

در اینجا، حسن بن زاهد حکایت کوتاهی آورده است مبنی بر اینکه بلیناس چگونه 
 نویسد:او به نقل از بلیناس می. بودبر حکمت کیمیا دست یافته 

السالم بر من رسید و بر کیمیا راه  علم صنعت حکمت از میراث هرمس علیه
مله را چنان یافتم و طرق اعمال معدنیات از استخراج قدما مشاهده کردم. آن ج

. و [یافته استزمین نهاده است و پرورش از آتش ] دیدم که بنیاد همه بر آب و
اصل زیبق را دیدم که بخاری مائی بوده است که در جوف زمین، مسجَّن و 

 راهم آمده و ثقیل و غلیظ شده ...محصور گشته است و جرم او ف

یابد که زیبق )که نقش به عبارت دیگر، بلیناس با تأمل در معادن زمین، در می
را در کیمیای برانی بر عهده دارد( گویی در معادن، زندانی و محصور گشته « روح»

رود که مهم در اینجاست که او بر اساس این مشاهده، به این فکر فرو می ۀاست. اما نکت
محصور « جسدها»های را در حصارها و غالفه« هاروح»در کارگاه کیمیا نیز باید بتوان 

 :دکر

 ۀپس هر آن وقتی که بر مثالِ اجواف زمین که معادن است و زیبق در آنجا به مرتب
جسدیت رسد، ما نیز اجساد )را( را اجواف سازیم و زیبق در آنجا پرورش دهیم، 

، الزم بود که ثبات یابد و مجسد گردد. چون این معنی چون همان صفت دارد
دیگر موالید؛ بعد از آن، از  مقرر شد به دلیل واضح از استشهاد معدنیات و

                                              
1. Apollonious 
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اجساد اجواف ساختم و بعضی جسد را مکلس کردم و زیبق را بر مثال صره در 
 پ(.15 رگ، بالکنوز مقالد...« )آن میان گرفتم و تشویه دادم، ثابت شد و 

ای است که ما در پی آن هستیم؛ در همان نکته« چون همان صفت دارد»عبارت 
اندیشد که مشابه همین ، به این می«معدنیات و دیگر موالید»اینجا کیمیاگر با تأمل در 

 . انجام دادتوان در کارگاه کیمیا اتفاق را می

 در، حسن بن زاهد روایت مشابهی را آوردیمنظیر آنچه در دو مثال پیشین  .3مثال 
ا توسط طاط« اعمال احجار»آورده است و روند استخراج  طاطا فرزند ادریس پیامبر بارۀ

 کرده است.را تشریح 

در علم صنعت حکمت، خدمت پدرش بحث کردی و راه یافتی. چون ]طاطا[ 
دید که پدرش عمل ارکان معدنی از گذر ارکان حجر مکرم قیاس گرفت و بیرون 

ند. طاطا را نیز اند و مناسبت دارآورد، بدانست که راه اعمال به یکدیگر نزدیک
 ر(.13 رگ، بالکنوز مقالد) استنباط پدید آمد ... ۀداعی

حسن بن زاهد، چنین آورده است که طاطا درمواردی از این دست متفکر شد: 
نان؛ یک دانه که تبدیل به درختی  ۀکند؛ خمیرمایپنیرمایه که شیر را تبدیل به پنیر می

 شود؛ آنگاه:وانی کامل میشود؛ و یک قطره منی که تبدیل به حیبزرگ می

هر چیزی، همان چیز است که چون قدری به کمال  ۀاو را محقق شد که خمیر
رساند. ... بعد از آن، طاطا چون اثر رسد، مبلغی خام ناتمام به حال کمال میمی

چیزها بدید و صفت )آنها( مشاهده کرد، در احجار معادن متفحص شد و 
اند که به مرور ایام متحجر ت لطیف بودهدانست که در ابتدای خلقت بخارا

اند و یُبس طبیعت ایشان به غایت کمال رسیده است. و راه عمل ارکان حجر شده
ن معدنی را مانند اعظم که به وحی بر پدرش نازل شده بود، او راه عمل ارکا

 پ(.13 رگ، بهمان) یکدیگر دید ...

اشیای مختلف در عالم  ۀخمیر بارۀدر شود که طاطا نیز با الهام از آنچه مالحظه می
راه عمل ارکان معدنی را مانند یکدیگر »کون و فساد مشاهده کرد، و با توجه به اینکه 

ند که بخاراتی هست ۀخمیرمای ۀنیز به مثاب« احجار معادن»، به این نتیجه رسید که «دید
اند. او شده اند و به مرور زمان در معدن متراکم و متحجردر ابتدای خلقت لطیف بوده

 به این ترتیب، عمل احجار معدنی را وضع کرد.
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ارکان )شامل: جسد، روح و نفس( در کیمیا گفتیم،  در بارۀبا توجه به آنچه  .4مثال 
را  «امتزاج ارکان»عملی  ۀ، طریقالکنوز مقالدحسن بن زاهد در فصل اول از باب پنجم 

به سه نوع منقسم دانسته است: یکی آنکه جسد را در روح و نفس حل کنند؛ دوم آنکه 
ابتدا روح و نفس را محلول نمایند و آنگاه محلول حاصل را به جسد بخورانند؛ و سوم 
آنکه هر سه جزء روح، نفس و جسد را جداگانه حلّ نمایند و سپس آنها را مخلوط و 

نظر از جزئیات عملی هر یک از این  پ(. صرف35-ر35رگ ، بهماننمایند )منعقد 
 است، آنچه مدّ نظر ماست این نکتهبه آنها پرداخته ها که حسن بن زاهد به تفصیل شیوه

جوانی( را که مواد هد این اصل )است که در طراحی یک آزمون عملی، حسن بن زا
 عمل را بر اساس ۀقرار داده و طریق متشکل از سه رکن جسد، روح و نفس هستند، مبنا

 مجزا توضیح داده است. ۀآن، به چند شیو

عمل حکما را در کیمیای عملی با الهام از  ۀموردی از طریق هاهر یک از این مثال
 ۀگاندهند. سه مثال نخست، ناظر بر سه عمل از اعمال ششکیمیا نشان می ۀنظری

دای است و ما در ابتکرده آنها را توصیف  الکنوز مقالدکیمیاست که حسن بن زاهد در 
که گرچه با چهار مثال  آوریممیهمین بخش از آنها نام بردیم. در ادامه، مثال دیگری 

اما از این نظر که ظهور و بروز مطالب نظری را در عملیات کیمیا، پیشین متفاوت است 
 مورد توجه ماست. دهدنشان میروشنی به

گانه به شمار یکی از تدابیر هفتکه هد از فرایند تقطیر توصیف حسن بن زا. 5مثال 
د و نشوکند در فرایند تقطیر، ارکان وجود ماده از همدیگر جدا میرود. او اظهار میمی

شود )عنصر خاکی(، یا قطره هر عنصری بسته به خواص خود یا در ته قرع جمع می
شده و به محل طبیعی خود باز میچکد )عنصر آبی( و یا ناپدید انبیق می ۀقطره از لول

 گردد )عنصر آتشی(. 

اکنون بدان که اصل مطلوبی که حکما دارند چون از چهار طبایع مرکب است، 
کنند، هرآنچه رکن نهند و تقطیر مییاد کردیم، چون در قرع و انبیق می چنان که

و چون  شوند. ...ماند و سه رکن دیگر از او مقطر میترابی است در بُن قرع می
قرع  چنان کهگردد رکن مایی انثی و سفلی است، در وقت مقطر شدن، بخار می

 پ(71 رگب ،الرموز مفتاح) شود ...از آن بخار ممتلی می

افتد )بخشی از عملیات شود که در اینجا نیز اتفاقی که در قرع و انبیق میمالحظه می
یر و کیمیا( تعب ۀشی از نظریوضوح براساس تشکیل مواد از چهار عنصر )بخکیمیا(، به
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کیمیایی خود، فرایند تقطیر و  نظریۀزاهد در  تر اینکه، حسن بنتفسیر شده است. مهم
افتد، با مرگ و آنچه در گور مورد تقطیر اتفاق می ۀآنچه را درون قرع و انبیق برای ماد

ر کارگاه ارزی فرایند تقطیر دارز دانسته است. همافتد، همبرای جسم میت اتفاق می
دهد معرفت کیمیا با از هم پاشیدن ارکان میت در قبر، مثال بارزی است که نشان می

زبانی و معنایی خاص خود را دارد که در علوم امروزی لزوماً نظیری برای  ۀکیمیا شبک
 .توان جُستنمیهای آن مؤلفه

 گیرینتیجه
اجمال معرفی کرده و تالش کردیم در این مقاله، ابتدا کیمیای حسن بن زاهد کرمانی را به

مند آن را نشان دهیم. سپس به منظور تبیین جایگاه تجربه و بینانه و نظامساختار جهان
کیمیایی وی، دو مفهوم کیمیای جوّانی و کیمیای برّانی و ارتباط بین  ۀآزمون در منظوم
ی که تیب منطقتر . آنگاه در قالب چند مثال، نشان دادیم که آنکردیمآن دو را تبیین 
در نگارش آثارش رعایت نموده و تلویحاً خواننده را به رعایت آن توصیه  حسن بن زاهد

که در گفت توان اندیشه کیمیایی اوست. به عبارت دیگر می ۀ، قابل تعمیم به همکندمی
، مشاهداتبه عبارت دیگر نظر حسن بن زاهد، نظریه کیمیا مقدم بر تجربه است. 

بلکه این چارچوبنیستند، های کیمیا چارچوبدر اینجا مقدم بر ها تجربیات و آزمون
کنند. در کیمیای های نظری هستند که حدود و ثغور تجربیات کیمیا را مشخص می

نی کیمیا( احسن بن زاهد، ابتدا باید کیمیاگر با اصول و مبانی نظری کیمیا )مفاهیم جوّ
کنیم که در سراسر آثار . تصریح میدکنو سپس به ساحت عمل و تجربه رجوع شود  آشنا

استقراء(، ابتدا شواهد تجربی را  ۀتوان یافت که حسن بن زاهد )به شیواو، موردی نمی
ول و بلکه چنان که گفتیم، اص س از آنها نتایجی را استنتاج کند،و سپکند آوری جمع

ه و نها به تجربمبانی کیمیا در ذهن او استوار و مدون است و او برای تأییِد بخشی از آ
توان گفت که کیمیای حسن بن زاهد ساختاری تر، میکند. به عبارت سادهآزمون تکیه می

بینانه بر تجربیات تقدم دارند. با عنایت به دارد که در آن، اصول جهان« از باال به پایین»
کیمیا،  ۀکیمیای حسن بن زاهد، این تقدمِ تئوری بر تجرب ۀگرایانساختار هماهنگ و کل
های کلی و طوری که شخص کیمیاگر ابتدا باید با چارچوبهب بهتر قابل درک است،

گانه که بین آنها تشابه و تناظر برقرار است( آشنا نظری کیمیا )به عنوان یکی از عوالم سه
  شده و به کارگاه کیمیاگری قدم بگذارد.« تشابه و تناظر»، آنگاه مسلّح به سالح ودش
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