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 :  چكيده

توان از يكدديگر تكككدن نددودل ا ديو  دكو        را مي سرحدّي در باب نگارش تاريخ علوم دوره اسالمي، دو نگاهِ

در عرصد   دنا ت يعك دت    ي اثر امر قدسد پي رديابي گرايانه كه در  سنت كو  بو مورخ و -دانشدند محورِ حال

انديشد   و نگارانه با موضوع مورد تحقكق  با د؛ اما در اين مكان آنچه مغكول افتاده است تناسب نوع نگاه تاريخ مي

اگر چه اين سخن حقكقت دارد كه هر تاريخي تاريخ م اصر است، اما از اين امدر   وانگهي، است.عامالن تاريخي 

بدا تككده    ،در اينجاتاريخ  كدي قابل تقلكل است. به عنوان ندونه، تاريخ ككدكا به توان و نعايد نتكجه گرفت كه  ندي

اوسدت،  « انديشد  كدكدايي  »بر متون ككدكايي دوره اسالمي و بويژه آثار يغرايي اصكهاني كه كتاب ما در  صوص 

ايي كده باعد    هد  ؛ مشخصده ي علم ككدكا را به ا تصار به مخايعان م رفي نددايكم هاي كلّ  واهكم كو كد مشخصه

. ككدكا دانشي است آزمايشگاهي در باب يعك دت بدا اندواع    ايالق كنكم« علم جامع» ود كه بر اين علم، عنوان  مي

ا ذهب كه اگر چده يعدق ت ريدي در پدي تعدديل       سلسلة تدبكرها و فرآيندها، واجد منشأ وحكاني و ا هامي، داراي

توجه به ين ركن ديگر اين علم كه مطابقت عدا م صدغكر و    فلزات پست به فلزات عا ي است اما اين تعديل را با

اين علدم  تشرّفي و رمزي  بر وجه ،رانجامستوان منكنّ از تعديل دروني فرد ككدكاگر درنظر گرفت.  كعكر است ندي

 د  د.  واهگذا ته انگشت 

  طغرايي اصفهاني كيست؟حسين بن علي ابواسماعيل ا يو 

ان و جايگاه ايشان در ككدكاي دوره اسالمي حرف زد، چون از مطلدب اصدلي   توان اينجا زياد دربار  ايش ندي

پژوهدان   داند  نگاره دربار  وي بوده اسدت كده    ام ين تن  ويم. كار بنده در رسا   دكتري  ودمان دور مي

به چدا  رسدكده اسدت.    هاي رسا ه كه در قا ب كتاب كنوني  بخ كم به  د بدان رجوع كند. يا دستنتوان مي

، يا ككدكاي دوره اسالمي را در كلكدت  كنكم. پژوهشگري كه بخواهد يغرايي را بشناسد پس درنگ ندياينجا 

 مند است. به اين كتاب نكاز آن بشناسد،

يكي از پركارترين نويسندگان ككدكايي دوره اسالمي است كه بك  از سي اثر نگا دته اسدت كده در    يغرايي 

اسدت. امدا  دايد بتدوان     دانسدته  دده   وي از اهدكت  اصي  رارجامع االسو   حقائق االستشهاداتاين مكان 

تدرين   ترين، جامع عدكق ،را كه تحت نام وي حكظ  ده است مفاتيح الرحمة واسرار الحكمةاي با عنوان  رسا ه

 ترين اثر ككدكايي جهان اسالم دانست.  و حجكم
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ي اهدل جدي بدوده كده در عصدر      ين كدكاگر ايراني اصكهانوي كم كه يهدكن قدر بگودر باب  ود يغرايي، 

 515است و در سال  453زيسته است. وي متو د ده  پنجاه قرن پنجم هجري و محتدال سال  سلجوقكان مي

، جنگدي مكدان دو   511رسدو. )ب د از مرگ پدر )سدلطان محدددو در    هجري به اتهام ككر و ا حاد به قتل مي

وزير سلطان مس ود بن محدد بوده است. سدلطان  گكرد. يغرايي  برادر سلطان مس ود و سلطان محدود درمي

گذرد اما در اين مكان، يغرايدي از او دكن     ود، از تقصكر برادر به وسايت مادر درمي محدود برنده جنگ مي

 رسدو.  كساني است كه به اتهام ا حاد و ككر به قتل مي

 

............................................................. 

تدوان از   در باب نگارش تاريخ علوم دوره اسدالمي، دو نگداهِ سدرحدّي را مدي    عبارات اولية چكيده: الف( 

گرايانه كه در پي رديدابي اثدر    مورخ و بو  كو  سنت-دانشدند محور تكككن ندودل ا يو  كو  حاليكديگر 

تناسدب ندوع نگداه    با د؛ اما در اين مكان آنچه مغكول افتداده اسدت    امر قدسي در عرص   نا ت يعك ت مي

وانگهي، اگر چه ايدن سدخن حقكقدت     نگارانه با موضوع مورد تحقكق و انديش  عامالن تاريخي است. تاريخ

توان و نعايد نتكجه گرفدت كده بده عندوان ندونده،       دارد كه هر تاريخي تاريخ م اصر است، اما از اين امر ندي

 تاريخ ككدكا به تاريخ  كدي قابل تقلكل است.

چكزي كه بايد در  در باب اين ععارات، ذكر اين نكته حائز اهدكت است كه آنچكيده: فوق از شرح عبارات 

گويكدد مدا مخدا ي     آ در ايدن دو اصدطالس اسدت. وقتدي مد ال  ددا مدي        « ايسدتِ »باب آن انديشكد، هدكن 

كه  دا  دانم حتي بودايي هستكم، اين بدين م ني نكست فوندامنتا كسم مسكحي يا اسالمي يا يهودي يا چه مي

 دود   منكر هر گونه پايه، اساس و بن، براي زندگي مؤمنانه ين فرد مسلدان، مسكحي يا ... هستكد. مگر مدي 

برگدرديم بده بحد   ودمدان، و دو     هايي ديني نظر ندا ت و پايعندد نعدود.    ديندار بود و به اساس، يا اساس

كم گرفت. اصدال در روش   اصال دست گريخت؛ حال را اكنون را نعايد« حال» ود از  اصطالس فوق. مگر مي

ي ني چي؟ ي ندي يدن   « بازسازي»؟ بپردازيد« بازسازي واق ه تاريخي» ود كه  دا بايد به  تاريخي گكته مي

اكنون وظككه داريد كده آن سدازه را از ندو     اي بوده است در ين آن و مكان  اص تاريخي، كه  دا هم سازه

هدا و   است، زيدرا تدا از  دود بايدب نشدود و پدك  فدر        بسازيد. در اينجا گويي هدف حذف پژوهشگر 

اي را كه در زماني در گذ ته، در ين عا م ديگر بوده  هاي امروزي را كنار نگذارد، چگونه بتواند سازه ديدگاه
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هاي مختلي پازل را  ناسايي كند  هاي مختلي آنها را چنان كه بوده است، بشناسد و از نو تكه است، بخ 

را « محدوري  حدال »وقتي قصد ععدور از   ،ما در اين جدل  اولتا تصوير نهايي حاصل  ود. و كنار هم بچكند 

 واهكم بر اصا ت امر تاريخي صحه بگذاريم، چرا كه اساساً م تقديم كه  بدين م ني نكست كه مياين داريم، 

به ت عكر  چكست؟ هدان محور قرار گرفتن آن و« محوري حال»نكست. پس مشكل ما با « بازسازي»كار مورخ 

رود كه  كل و   د،  كلي سريع به اين سدت مي« ايسم»واقع  دن آن است. وقتي ين چكزي « ايسم»ديگر 

 دايل جزمي و دگداتكن، به  ود بگكرد و به صورت ين نظام عقكدتي درآيد، تعديل به ايدئو وژي گردد و 

« حدال »نجد. حاال اگدر اينجدا نكدز    ديگر چكزها را به صورت م وّج،  بر اساس معاني جزمي اعتقادي  ود بس

 ود م كدار و مكدزان هدده     مي «حال»مواجه بوديم، آن وقت، « گرايي حال»ي ني با  د، « ايسم»تعديل به ين 

 چكز در  نا ت گذ ته. 

دهم )رياضدي امدروزي  دوب     هاي رياضي و  كدي توضكح مي منظور  ودم را در اينجا با دو م ال از حوزه

نهايدت   ين رياضي كدي است و از  حاظ اعداد  وب  كلي پكشرفت دا ته است. اعداد م عت و منكدي، بدي  

ن نگاه كدي و رو به هاي آنو. ما اي نهايت منكي، اعداد مختلي و  الصه نظري  اعداد و پكچكدگي م عت و بي

را معنا قرار دهكم و بر پايد  آن بده فهدم تداريخ     « حال»داريم. حال اگر اين « حال»نهايت رياضي نوين را،  بي

 دواهد تداريخي نشدان    رسكم كه  رسكم. م ال وقتي به قومي مي رياضي بپردازيم، به نتايج عجكب و بريعي مي

استل ين، دو، سه، چهار و  كلي؛ به اين نتكجه  واهكم  داده است كه  دارش آنها م ال به اين صورت بوده

اند. براين   نا تند و براي هدكن در آن سوي چهار، عددي ندا ته رسكد كه اينها كه تا چهار را كه بكشتر ندي

رسكم كه آن قوم را حداك ر  پكدا كرده است، به اين نتكجه مي« حال»اساس با محوريتي كه كدكت و اعداد در 

رياضي است، ي ندي در آن هنگدام كده    « تاريخ پك »كه در تاريخ رياضي بايد براي  قائل  د، در جايگاهي 

 ود كده مدا امكاندات و احتدداالت      هنوز تاريخ واق ي رياضي حتي  روع نشده بوده است. و اين باع  مي

كم به  زنكم تا كم م ال ديگر را از تاريخ  كدي ميديگري را كه محتدال جاي بررسي دا ته است، اصال نعكنكم. 

، دو عنصر از جدول تناوبي عناصر براي ما هستند. حال اگر «جكوه»و « گوگرد»بح   ودمان نزدين  ويم. 

آمكز  واهد  هاي  كدي را م كار قرار دهكم و بر اساس آن به سراغ ككدكا برويم، نتايج فاج ه  كدي را و نظريه

اي بوده با د با  واصي نزدين به آنچه تحدت   ظور مادهبود؛ چرا كه اگر چه مدكن است در بر ي موارد من

عل دو اصدل مادينده و نرينده    سد ،م، اما در اك ر موارد چنكن نكست؛ چرا كه اك راً اين دو ناسك اين دو نام مي

 آيد.  هده مواد مختلي پديد مي ،هستند كه از ترككب آنها
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.....................................................................................................   

  : و بحث تشرفي بودن كيميا شرح جمالت بعدي چكيده

 ل ، ععارتند ازيلعد كه هر ين  رحي جداگانه مي هاي كلي علم ككدكا مشخصه

 ا يو وحكاني يا ا هامي بودن اين علمل 

 بو  زوم ين زنجكره يا سلسل  ا ذهب انتقال علم

 با توجه به آن.  رازداريبر سرّي بودن علم و  جو تأككد بر

 دو رمزي و م دايي بودن زبان ككدكايي

 دكاييآهنگي ككهاني در بكن  كك هو تطابق، پكوند و هم

و تأثكري كه اين امر بر بايدات بكشدن ككدكدايي     وو اعتقاد به عا م اوسط بودن در قعال دو عا م كعكر و صغكر

 گذارد.  مي

  واند.  ب د عدلي و نظري؛ و بر هدكن اساس  ود را حكدت علي االيالق مي زو دارا بودن هر دو

 . و تشرّفي بودن علم ككدكاس

و ا عتده  ؛ بايست از يريق استادي به اسرار آن علدم راه يابدد   ككدكا تشرفي است، پس هر  اگردي مي و چون

ل به حقكقت آنها دسدت يابدد كده    از يريق تدبر مدام در رسائصرفاً  داند كه  اگرد يغرايي اين را مدكن مي

كلدد   . وinitiation à l'alchimie)  ود نظري بديع اسدت. توضدكحي در بداب عندوان سدخنراني بددهم      

بهترين كلددات فارسدي بدراي ترجدد  آن كده      در اصل ين كلد  آيكني ) كتورژينو بوده است. سكسكون كينا

است كه در اين مكان، ما به داليلدي  « تشرّف»انجام و سر« ت لّم»، «آ نايي»هدچنان بار آيكني نكز دا ته با د، 

 «:تشرف به كيميا»دهكم. و اما مختصري در باب  را ترجكح مي« تشرّف»

توان علوم مدرن را در وهل  اول بر درد، واجد  مختلي يعك ي، كه از اين حك  محتدالً مي علومهر ين از 

اندازند. زبان هر علدم وابسدتگي    نسان درميزبان  اص  وي  در جهت بكان يرحي هستند كه از جهان و ا

هاي فني  داص  دود    آيد. علوم واجد زبان ناپذيري با علدي دارد كه با آن زبان به بكان درمي وثكق و تكككن
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كدم   اند، بكرقابل فهم، و يا دست هستند كه براي آناني كه تحصكالت الزم و در ور آن ر ته را كسب نكرده

ن علم نكازمند واجد بودن است داد الزم براي آن است؛ به عنوان ندونه، از آنجا يادگكري يد وارفهم هستند. 

 كل رياضي به  ود گرفته است، بر دانشدجوي علدوم الزم اسدت كده از اسدت داد رياضدي        ،كه زبان علوم

 توان مرد علم  د.   عه ندي ينمناسعي بر وردار با د. 

سدازي  دنا ت علددي جداري اسدت.       ا كدت عددومي   اير نشان كنكم كه به موازات تو كدد علدم، يدن ف    

، در قا دب  هاي نوي علدي را در زبداني سداده   متخصصاني در زمكن  آموزش علوم، با اهدافي آموز ي، نظريه

آورندد تدا    درمدي بكدان  كتب درسي يا كتب علدي براي كودكان و نوجوانان و  الصه براي عدوم، مجدداً به 

هاي علوم مدرن است كده از مدهدور و مختدوم     و اين يكي از مؤ كه براي مخايعاني عام قابل دسترس گردد.

با دند.   ززدايي ميو بلكه برعكس، در پي مكشوف سا تن و راد؛ نپرهكز كردن دان  در نوعي بُ د سرّي مي

رو دن و  »علدم مددرن دعدوي بكدان     هايي تشرّفي نكستند.  يقكن گكت كه اينها ر ته توان به و از اين زاويه مي

هداي مشداهدتي بده جهدت آزمدون        كاء و امور را دارد و در وهل  نخست، در پي استخراج گدزاره ا« متدايز

دا تن در تقابل است. و اين در حا ي است كده   يلعد كه با پو اندن و مخكي نگه با د زباني واضح را مي مي

ده  دد از اينكده   ز سرّ و رازدراي از اجزاي الينكن ت ا كم تشرّفي است. بر اين اساس، هرگدز نعايدد  دگكت   

و ايدن مشخصده   سازي علوم سرّي وجود ندا ته است.  عدوميترويج و گاه قصدي و يرحي در جهت  هكچ

و اين استادان فن  واهند بود، آنانكه  ود پك  از اين راه را يي كدال قابل رديابي است.  ويژه در ككدكا به به

كدكا فراهم ندايند. بر استاد است كه اسرار را بده هدر   ك صنعةاند، كه بايد نق  آ ناكنندگان يا عان را به  كرده

اي بازنگويد، حتي بر آنكس كه از است دادي وافر بر وردار است. بلكه  رايطي الزم اسدت و قعدل    نورسكده

؛ و ا عته بايدد بدراي   از هر چكز اينكه  اگرد نشان دهد كه از مراقعت كافي جهت حكظ اسرار بر وردار است

يدي آنهدا   و  وي  ععداراتي آورده اسدت   مكاتكح ا رحده ابواسداعكل يغرايي در پايان د. اين امر آزموده  و

 كرده است.« سرّ  دا» واهند افرادي را به ككدكا مشرّف كنند، توصك  اككد به حكظ  استاداني را كه مي

  دايد از كتداب دنعدال كدرد.     ،140-125تدوان در صدكحات    بح  معسوط موضوع تشرفي بودن ككدكا را مي

م كم و در قا ب ين مقا ه عرضه ندايكترجده و بازانديشي كنبه فارسي م در آينده نزدين، اين فصل را كبتوان

 ان  اء اهلل. 


