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 1399پاييز ، سوم ة، شماريازدهمسال تي اسالم و ايران، طب سنّ مجلّة 

 
باالجساد (اصالح و مداواي فلزات) و بازخواني رابطة طب و كيميا در دورة اسالمي ط 

 
 

 ب، مهنازالسادات مرتضوي*الفامين متوليان

 

 ساني و مطالعات فرهنگي، تهران، ايرانپژوهشگاه علوم انالف
 گروه تاريخ پزشكي، دانشكدة طب ايراني، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني تهران، تهران، ايرانب

 چكيده
بعه مطرح االجساد، مفهومي است كه كيمياگران دورة اسالمي براي فهم، تشخيص و اصالح نواقص و زوايد عارض بر اجساد (فلزات) س طب سابقه و هدف:

الميزان، انحراف مزاج آنها را تشخيص  كوشيدند تا براساس روابط علم اند و مي انگاشته چون بدن انسان، در معرض فساد و مرض مي اند. آنها فلزات را هم كرده
كنند. پيش از اين و در بيشتر مطالعات  دهند و براساس تدابير كيميايي از جمله تركيب، اين انحراف را برطرف و مزاج جسد را به وضعيت تعادلي خود نزديك

شدند. اما در اين مقاله، مفاهيم و  رايج و موجود، مقولة اكسير، يكي از مقوالتي بوده كه بيشتر مورخان علم، براي فهم رابطة طب و كيميا بر آن متمركز مي
نگارانه مبتني بر روش تركيب كه اساس  داده شده است. مطالعات تاريخ االجساد از جمله مزاج، خاصيت و تركيب و تدبير، نيز شرح هاي رايج ديگر در طب روش
 تواند گسترش دهد.  االجساد است، دامنة مطالعه در باب تعامالت طب و كيميا را مي طب

كيم كيمياگر بزرگ دورة اسالمي دادن و نگارش آن چند رساله در صناعت كيميا از سه ح اي است كه براي سامان اين مقاله يك مطالعة كتابخانه ها: مواد و روش
االجساد، اصالح و درمان فلزات ارائه شده است تا  حيان، مؤيدالدين طغرايي و اَيدمر جلدكي، بررسي و بخشي از مباحث آنها در ارتباط با طب يعني جابربن

شوند. قبل از آن بر مبناي مقاالت التيني، عربي و فارسي موجود هاي اصلي در اين دانش استخراج، شرح و تا حد ممكن با يكديگر، مقايسه  مفاهيم پايه و روش
 اي مختصر از آن گزارش شده است. وجوي مفهوم ارتباط طب و كيميا در دورة اسالمي، پيشينه و براساس جست

االجساد اختصاص يافته است. در اين  است، به طب دار اين دوره توجهي از متون معتبرتر در كيمياي دورة اسالمي كه متعلق به سه كيمياگر نام بخش قابل ها: يافته
اند مشابه است. براساس همين  داده هايي براي مداوا و اصالح امراض در اجساد سبعه معرفي شده كه استفاده از آنها با آنچه طبيبان انجام مي ها، مواد و روش بخش

هايي نوآورانه براي درمان آنها پيشنهاد شده  شده، علل امراض شرح داده شده و روش شباهت، در مواردي نيز اعضاي بدن به قلم كيمياگران توصيف و حتي رسم
 است. 
تواند  هاي طب دورة اسالمي، مي هاي آن با مفاهيم و روش واسطة شباهت مفاهيم و روش اي مطرح در متون كيمياست كه به االجساد شاخه طب گيري: نتيجه

 شمار آيد. بهمحملي براي بازشناخت رابطة طب و كيميا 
 اجساد، تركيب، مزاج، خاصيت، كيميا، طب :ها كليدواژه

 

 

 مقدمه:
نگـاري   وِيژه تـاريخ  نگاري طب و كيمياي غربي، به در تاريخ

هاي آغازين غرب مدرن، يعنـي دوران پـس از قـرون     علم سده
نيمة دوم قرن پانزدهم تا نيمـة   -وسطا تا شروع انقالب صنعتي

مطالعات مفصلي در قالب مقالـه يـا    -دوم قرن هجدهم ميالدي
در باب رابطة طب و كيميا انجام شده است كه   كتاب يا همايش

هـاي علـم مـدرن در دو     بخشي از آن معطوف به شناخت ريشه
هاي ميانه بوده است و بخشـي   سنت كيميا و طب رايج در سده

چيـزي   ديگر كه بسيار مفصل اما پرمناقشه است، مربـوط بـه آن  
طب «، به عنوان )Paracelsusاز پاراسلسوس ( شود كه پس مي

نگـاري علـم دورة    حـال در تـاريخ   رواج يافت. با ايـن » كيميايي
شـده   اين موضوع هر چند يكي از مسائل مهم تلقي مياسالمي 

اما از نظر حجم و كثـرت مطالعـات بسـيار محـدود و مهجـور      
ن توا همين مطالعات محدود، مي براساسحال  مانده است. با اين

سه ديدگاه كلي را در بررسي رابطة ميان اين دو حـوزه علمـي،   
 بندي كرد. دسته

 99آذر  :افتيدر خيتار
 99دي  تاريخ پذيرش:
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هاي جابري، ارجاعـاتي بـه اطبـاي دورة يونـان      . در رساله1
هايي از آنان صورت گرفته اما اين امر لزوماً بـه   قول شده يا نقل

معناي مشاهده و فهم ارتباط معنادار ميان اين دو حوزه نيسـت.  
موافقان اين ادعا آن است كه جريانِ غالب طب  ترين دليل اصلي

در دورة اسالمي در امتداد جريان طب جالينوسي اسـت كـه بـا    
آميخته است. در طبيعيـات ارسـطويي،    طبيعيات ارسطويي درهم

كيفيات چهارگانه، مادي و مستقل نيستند اما در طبيعيات حـاكم  
الً مـادي  بر آثار جابر، كيفيات يا طبايع، وجودي مسـتقل و كـام  

-رو، بنيان كيمياي جابري با سيستم طبي جالينوسي دارند. ازاين
طور اساسي اختالفات و تمايزاتي داشته و در نتيجه  ارسطويي به

اي  توانـد رابطـه   اشاراتي كه به اين سيستم شده، در عمـل نمـي  
). اگرچه تمـايز ميـان تلقـي از    1معنادار و متقني را شكل دهد (

قي ارسطويي از كيفيات برجسته است اما به طبايع نزد جابر و تل
توان دربارة آن قضـاوت قطعـي كـرد: يكـي آنكـه       دو دليل نمي 

بـودن طبـايع در بعضـي از     موضع جابر در باب مستقل و مـادي 
)، ديگر آنكـه صـرفاً   2نمايد ( آثار او سست و حتي متناقض مي

تـوان تأثيرپـذيري طبيعيـات كيميـاي      به سبب همين تمايز، نمي
 ).  4، 3طور قوي نفي كرد ( بر از طبيعيات ارسطويي را بهجا

انـد و نشـان    مدافعان ايـن فرضـيه بـه جـابر بسـنده نكـرده      
دهند كـه بـا مطالعـة آثـار ديگـْر كيميـاگران برجسـتة دورة         مي

توان ارتباطي  زكرياي رازي، نيز نمي اسالمي، براي مثال محمدبن
رده اسـت و  نظري ميان آنچـه رازي در كيميـاي خـود ارائـه كـ     

سيستم طب جالينوسي برقـرار كـرد؛ هرچنـد ممكـن اسـت در      
هـايي برآمـده از    بخـش بـودن، روش   هم از حيث نتيجه عملْ آن

هايي از طـب تلقـي شـوند     كيمياي رازي، مكمل يا مؤيد درمان
)1  .( 

. ديدگاه دوم بر اين اساس شكل گرفته كـه ارتبـاط ميـان    2
مو  علـم «طب و كيميا تنها در حوزة  مطـرح شـده اسـت.    » مالسـ

ساختن فرضية خود بـه   طرفداران اين ديدگاه، اغلب براي موجه
كننـد كـه يكـي از آنهـا      چند اثر مهم در علم سموم اسـتناد مـي  

 Poisons and( السموم و دفـع مضـارها  «اي است با نام  رساله

Repelling its Harms «(     منسوب بـه جـابر. در انتسـاب ايـن
حال اگـر   )، بااين5جدي وجود دارد ( رساله به جابر ترديدهايي

تـوان ايـن رسـاله را     اين ترديدها نيز برطرف شوند، باز هم نمي

محملي براي بررسي ارتباط ميان طب و كيميا دانست چـرا كـه   
اصوالً، نگاه به سموم و ادوية مخـتص بـه آنهـا درايـن رسـاله،      

 ها و تدابير عملي كيميايي نيست. بـه احتمـال   برخاسته از نظريه
زياد، ازآنجا كه اين رسـاله بـه جـابر منسـوب شـده، در نتيجـه       

نيز، متأثر از كيميـاي    اند كه رساله طرفداران اين ديدگاه پنداشته
 اوست.  

 Book of( السموم رساله «اثر مطرح ديگر در دورة اسالمي 

poisons «(بنيه (زيسته در نيمة دوم سـدة سـوم)    تأليف احشو
اي جامع دربـاب سـموم، زهرهـا و     سالهاست. هرچند اين اثر ر

پادزهرهاست امـا بـه نظـر برخـي مورخـان، در واقـع ترجمـه،        
هاي هندي و ايراني در ايـن حـوزه    تجميع و بازنويسي از رساله

شاناق يا شَـنق   السمومنام كتاب  ويژه از رسالة جامعي به است به
)Chanakyaموم دورة   رسـد مباحـث علـم    نظر مـي  ) كه به السـ

). 6شده است ( مي كامالً متأثر از محتواي اين رسالة تدويناسال
رساله، داللتي كه بـه كيميـاي    عالوه بر اين، در بررسي محتواي

رسـد   نظـر مـي   شود. بـه  دورة اسالمي رهنمون كند نيز ديده نمي
وحشيه به علوم غريبه و زبان رمـزي مخـتص آنهـا،     اشتغال ابن

اي ميان  كه رسالة او واسطهاين تلقي را ميان مورخان شكل داده 
كـه بيشـتر    كاربرد مواد كيميايي در مداواي سموم است درحالي

هم تنها در مقـام    اين رساله، تدابيري از جنس علوم غريبه را آن
نظري، براي مداوا و رفع آثار مضر سموم و زهرها معرفي كرده 

توان گفت كه اين دو رساله، بـيش از آنكـه    است. در نتيجه، مي
هـايي از علـوم    ديقي از ارتباط كيميا و طب باشـند، بخـش  مصا

غريبه و خواص جادويي بعضي از مواد و تركيبات را در درمان 
 اند. سموم بيان كرده و شرح داده

نســبت مفصــل خــود،  ) در مقالــة بــهTemkin. تمكــين (3
چيـزي   هـا را آن  در درمان بيماري» اكسير«كارگيري  ساخت و به

هـاي طبـي    آيندهاي (تدابير) كيميـا و درمـان  داند كه ميان فر مي
جـا، عـالوه بـر اثـر      ). اكسـير در ايـن  7كنـد (  ارتباط برقرار مـي 

) Transmutationاي كـه تبـديل (   عنوان مـاده  كيميايي خود به
كنـد،   مواد به يكديگر را تسهيل و دربرخي مواقع، تسريع نيز مي

) نيـز  Drugاينكه به عنوان دارو ( كاركرد ديگري هم دارد و آن 
ويژه در آثـار   شود. در متون كيميايي دورة اسالمي به شناخته مي

آيد بلكـه   دست نمي حيان، اكسير صرفاً از مواد معدني به جابربن
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تواند گياهي(نباتي) و حتي حيواني هم باشد. كـاربرد اكسـير    مي
ها، هم تابع چگـونگي بيمـاري و كيفيـت درد     در درمان بيماري

بيمار بستگي دارد. عالوه بر آنْ اسـتفاده از  است و هم به احوال 
اكسير را بايد در چارچوبي فهم كرد كـه از منظـري عـام آن را    

) و از منظـــري خـــاص، Occult Scienceعلـــوم غريبـــه (
نامند. البتـه   ) ميMagico-Medicalجادويي (-هاي طبي درمان

ــاريخ  ــأخرتر در ت ــأمالت مت ــن چــارچوب حاصــل ت نگــاري  اي
آن با مفاهيم برخاسته از متون كيميـاي دورة   كيمياست و تطبيق

هـاي جـابري    اسالمي ازجملـه متـون آغـازين آن ماننـد رسـاله     
بخش و تأثيرگذار بر سنت اين دوره، چنـدان   عنوان متون الهام به

 آسان و ممكن نيست.  
توان مصاديقي را بـراي   در رسائل كيميايي دورة اسالمي مي

مـوازين  «جـابر در رسـالة   اكسيرهاي دارويي يافت. براي مثـال  
» سرطان«، )»Science of Balance in Short Scale( الصغير

داند كه در درمان گازگرفتگي حيوانـات وحشـي    را اكسيري مي
شــدة  مــؤثر اســت؛ نيــز مخلــوطي از بخشــي از گوشــت طــبخ 
كننده  خارپشت با موادي ديگر را، براي جذام، سل و تشنج افاقه

از اكاسير نباتي مذكور دراين رسـاله اسـت   » جِلَّوز«شمارد.  برمي
نوعي فندق وحشي بوده كـه اگـر   كه مادة اصلي در تركيب آن، 

شده از نـيش مـار يـا عقـرب بسـته شـود،        بر بازوي فرد گزيده
كاهد. جابر، باب خواص اكاسـير معـدني را در    التهاب آن را مي

حجريـت،   براسـاس بنـدي آنهـا    اين رساله با ذكـري از تقسـيم  
شان، گشـوده و بـر مبنـاي نظـر      خواري شوندگي و چكش ذوب

اص هشت نوع از احجار معدني كه در سقراط و فيثاغورث، خو
). طغرايـي نيـز   8كند ( روند را شرح مي كار مي ساخت اكسير به

خـود اكسـيري   )» Keys of Merci( االرحمه مفاتيح «در رسالة 
كنـد كـه    نام درخت بركت (شَجره البركه) را وصف مـي  نباتي به

در تصفية معده مؤثر است. نيز ساخت اكسيري روغني بـر پايـة   
حالي تأثير  دهد كه در عالج و درمان پريشان د را شرح ميگوگر
 ). 9دارد (

مورخاني مانند كراوس و تمكين، در بسط اين ديدگاه، همة 
سـازد، در علـم اكسـيرها     آنچه كه طب را با كيميـا مـرتبط مـي   

دانند و طب را از منظر كيمياگران چيزي جز ساخت  متمركز مي
حـال، كـراوس عـالوه بـر علـم       دانند. بااين و كاربرد اكسير نمي

را نيز محملي براي بازشناخت تعـامالت  » الميزان  علم«اكسيرها، 
طب و كيميا برشمرده چرا كه در حقيقت، مبناي ميزان، روشـي  

كـردن ميـزان كيفيـات در هـر      است كه جالينوس براي مشخص
برده كـه جـابر آن را توسـعه داده اسـت. شـايد       كار مي عنصر به

ها از متون جابر باشد  قول ستند به بعضي از نقلادعاي كراوس م
). در ادبيـات  10كه طب را همان علم ميزان، فرض كرده است (

شود كه يـك حـوزه معـادل علـم      كيميايي جابر، بسيار ديده مي
ميزان فرض شده و يا ميزانْ اصل و اسـاس يـك حيطـة علمـي     

را  حال، اين امر بـه دو دليـل مسـير    تلقي گرديده است اما بااين
كنـد:   گيري صـريح و قضـاوت قطعـي نـاهموار مـي      براي نتيجه

نخست آنكه، اين ادعـا، چنـدان هـم صـريح و بـدون تنـاقض       
نيست، براي مثال، جابر در بعضي از رسائل و متون، خود كيميا 

كـه درهمـان    ) درحـالي 8داند ( را نيز چيزي جز علم ميزان، نمي
يـا حتـي فراتـر از     معرفي كـرده » تدابير«رساله، ميزان را مكمل 

)؛ از سـوي  2انگارد ( اين، درجايي ديگر، تدابير را عين كيميا مي
ديگر با فرض اينكه تناقضي نيز دراينجـا وجـود نداشـته باشـد     

حال تبيينـي بـه صـراحت و دقـت، از سـوي جـابر ارائـه         بااين
شود. البته اين اشكال تنها در باب نسبت ميان طب و ميزان  نمي

بـودن ميـزان    در موارد ديگر هم، وقتي از يكي مطرح نبوده بلكه
شود. البتـه در   شود، تبييني دقيق، ارائه نمي با مفاهيم صحبت مي

هـايي حسـب    هاي بعدي، تبيـين  متون كيميايي منسوب به دوره
شود اما آنها نيـز چنـدان قـوي و موجـه      روابط ميزاني، ارائه مي

مفـاهيم را   بـودن خيلـي از   آنهـا، يكـي  براساس نيستند كه بتوان 
ــا    ــاهيم را تنه ــوان آن مف ــا اينكــه بت ــت ي  براســاسنتيجــه گرف

 هاي ميزاني تعريف يا فهم كرد. روش
با تأمل بيشتر در آثار ابتدايي كيميا از جمله آثار جابر، ديـده  

» تركيـب «شود كه در كنار روش اكسير، روشي ديگر بـا نـام    مي
و تثبيـت  ذكر شده كه اساس آن اصالح خواص يا ارتقا و بهبود 

). در اين روش، بعد از شناخت علل و 11آنها در اجساد است (
امراض اجساد چه در حالت منفرد (غَبيطه) چـه در حـالتي كـه    
تدبيري كيميايي بـر آنهـا انجـام شـده (مـدبره)، در چـارچوب       

ناميد، درمان و اصالح » االَجساد طب «توان  الگويي كه آن را مي
االجساد در آثار بعـد از جـابر    طب  شود. اگرچه عنوان انجام مي

به صراحت مطرح شده اما مفـاهيم اساسـي آن كـامالً متـأثر از     
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علل «اي مهم، يعني  كيمياي او است. در اين الگو بر مبناي مقوله
گيري طب از كيميا، نيز در مواردي، كيميـا   ، نحوة بهره»االجساد 

د، مفاهيم اصـلي كيميـايي ماننـد مـزاج، جسـ     براساس از طب، 
هـاي درمـان،    چنين روابط ميزاني و سرانجام روش خاصيت، هم

هرچند پراكنده، توضـيح داده شـده و در بسـياري از متـون بـه      
صراحت، طب اجساد به طب ابدان تشبيه و حكيم كيميـايي بـه   

 طبيب همانند شده است.  
 ها: يافته

 تركيب براساسمداواي اجساد 
ـ      اجساد مريض به ه دارو و درمـان  مانند بـدن انسـان نيـاز ب

گونــه كــه در مقدمــه گفتــه شــد، روش و طريــق  دارنــد. همــان
عنـوان روشـي بـراي مـداواي      در كنار طريق اكسير به» تركيب«

اجساد مطرح شده است هر چند كه در بعضي از متون عبـاراتي  
دهند.  صراحت تمايز اين دو روش را نشان نمي ذكر شده كه به 

بخشـي از روش اكسـير    براي مثال در جـايي روش تركيـب را  
) و در جايي ديگـر بـرخالف موضـع اول، اكسـير را     9دانسته (

) و يـا حتـي در عبـاراتي    14اي از تركيب قلمداد كرده (  مرحله
 ).20اند ( دو را يك روش، خوانده مراد از آن

منظور از تركيب در مقام درمان اجساد آن است كه علـل و  
يا مواد شفادهنده  كنشي ناشي از خواص ادويه براساسامراض 

براسـاس  برطرف شـود. اشـاره شـد كـه در ايـن روش، كـنش       
 براسـاس خواص است نه طبـايع. كـنش بـر مبنـاي خاصـيت،      

 است.  » مماثله و مقابله«
منظـور از  «گويـد كـه    جلدكي در توضيح اين دو مفهوم مي

مقابله، مقابله با عرضي است كـه در جسـد عـارض شـده و بـا      
اي  واسـطة مـاده   اد است. اين مقابله يا بـه مزاج آن در حالت تض

است كه بايد ساخته شود يا شيئي است كه موجود بوده و البتـه  
از نظر ميزاني بايد كميتي دقيقاً مساوي با كميت عـرض متضـاد   

). اكثر حكماي كيميايي بر اين نظرند كه مقابله 19» (داشته باشد
سـرباره   وسيلة حرارتي كه جسد را گداختـه و بـر مـذاب آن    به

شود. اين حرارت بايد داراي درجه ميزان  ايجاد كرده، محقق مي
كننـده را بيـرون    يكنواختي بوده تا بتوانـد نيـروي شـيء مقابلـه    

ها و امراض را از جسد بزدايد. بنابراين مـراد   كشيده و ناخالصي

از مقابله، رفع هر گونه مانعي است كـه بـر سـر راه تبـديل بـه      
  حالت مطلوب قرار دارد.

  كنـد كـه عبـارت    گونه تعريف مـي  مماثله را نيز جلدكي اين
ين «است از وضعيت تساوي طبايع يك جسم با  از حيـث  » قُطبـ

). منظور از قطبين در بيشتر مواقع، طال و 19موازين علم ميزان (
نقره است اما در جاهـايي بـه دو جسـدي كـه در طـرفين يـك       

ته شده است. ُطغرايي فرايند قرار دارند نيز، قطبين آن فرايند گف
اشاراتي  -واضع مفاهيم مقابله و مماثله-قائل است با اينكه جابر

محدود به اين دو مفهوم داشته اما خود او در تكميـل نظريـات   
درجة «جابري، وصف آنها را بسط داده است. او با طرح مفهوم 

دارد كه اگر جسدي با جسد مثـل خـود،    بيان مي» احداث طبايع
اي كـه   طبع مغلوب در آن ميل دارد كـه بـه درجـه   درهم آميزد، 

طبع جسد مطلوب درآن است، برسد. بـه عبـارت ديگـر، طبـع     
غالب در جسد مطلوب، چه نقره و طال باشـد چـه جسـدي در    
طرف دوم واكنش،  طبـع مغلـوب را بـه سـمت خـود بـه بـاال        

كنـد امـا    ). درباره مقابله نيز همين الگو صـدق مـي  9كشاند ( مي
به زباني سـاده، طبـع مغلـوب، طبـع غالـب امـا        برعكس. يعني

 برد.  متضاد را پايين كشيده يا حتي از بين مي
هاي مختلفي از يك شيء بـه   گفته شد كه خاصيت به روش
شـود امـا در طريـق تركيـب،      يك يا چند شيء ديگر منتقل مـي 

گيـري بـه    تَطاعم (ايـن واژه در قسـمت بحـث و نتيجـه    «روش 
بيشتر، مدنظر است. خاصـيتي  » ست)تفصيل توضيح داده شده ا

كه در اين حالت در يك شيء ايجاد شود، به مرور زمان تغييـر  
نكرده و جزيي از شيء نيز مانند كل شـيء همـان خاصـيت را    

شود به ماننـد جزيـي از سـنگ مغنـاطيس كـه آهـن را        دارا مي
كشاند. البته هر چقـدر حجـم و وزن آن جـزء     سوي خود مي به

ند بر حجم و وزن بيشتري از مادة ديگـر اثـر   توا بيشتر باشد مي
تـرين متغيـر، شـناخت و محاسـبة      گذارد. در اين روش، اصـلي 

مقابلـه يـا    براسـاس كميت اشياء است براي اينكه خاصيت آنها 
مماثله در حين تركيب، بـروز كنـد. بنـابراين، مـداوا بـر مبنـاي       
تركيب تابع قواعد علم ميزان بـوده كـه در چنـد مرحلـه انجـام      

 شود: يم
. تشخيص نقصان يـا ازديـاد طبـايع در جسـد و محاسـبه      1

 ميزان طبايع غالب يا مغلوب؛
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دسـت   . تشخيص دارو بر اثر شناختي كه از خواص آن بـه 2
ايم. در اين مرحله بايد هم خواص دارو از نظر رفع علـل   آورده

آن را مشخص كرد. لطافت از ايـن حيـث   » لطافت«و هم ميزان 
 بتواند در جسم جسد مريض نفوذ كند؛مهم است كه دارو 

 . محاسبة طبايع دارو بر حسب ميزان؛3
 . محاسبة وزن جسد مريض؛4
. محاسبة وزن داروي مورد نياز براي اينكه در تناسـب بـا   5

 وزن جسد مريض بتواند خاصيت را منتقل كند؛ 
ــه ذوب  6 ــراي ب ــاز ب . محاســبة حــرارت (آتــش) مــورد ني

 ميزان؛ درآوردن اجزاي تركيب بر حسب
 . تعيين مدت زمان انجام عمل تركيب.  7

اين هفت مرحله هم براي دارويي كه به اصطالح بعضـي از  
نام داشته و كاركرد اصلي » صابون حكمي«حكما مانند طغرايي، 
حـالل يـا   «هاست معتبر است و هم بـراي   آن، زدودن ناخالصي

ف يـا  ) كه بر اثر مقابله، طبع غالب را تضـعي 21» ( ادوية مصلح
بر اثر مماثله، طبع مغلوب را تقويت كرده و خاصيت مـدنظر را  

نمايد. البته طغرايـي كـه بـه دخالـت      در جسد مريض ايجاد مي
طلسمات در بروز خاصيت از طريق تركيب قائل اسـت، تعيـين   
زمان مناسب براي انجام تركيب و حتي مكان مناسب را نيز بـر  

 ).22افزايد ( اين مراحل مي
هـاي مـداواي جسـد     ن فرايند، يكـي از روش همي براساس

عنوان يـك نمونـه، بررسـي     االجساد به طب  براساسرا » سرب«
شونده و سنگين كه اجـزاي   كنيم. سرب، جسدي است ذوب مي

چسبيده، البته نه از همـة جهـات، چـرا كـه طـبخ آن       آن هم بهم
سـبب   كامل نبوده است. رنگ سرب سياه است و اين سياهي، به

ع برودت و يبوست در آن است. در بسياري از متون غلبة دو طب
اند چـرا كـه    ناميده» ابواالجساد«كيمياي دورة اسالمي، سرب را 

همة الوان در او نهفته اسـت و قـدرتي نهـان دارد بـراي اينكـه      
دست آورد. از نظر مزاجي، سـرب   ديگر اجساد را بتوان از آن به

ر آن در مزاجــي مســتحكم نــدارد چــرا كــه جيــوه و گــوگرد د
روست كه سرب،  هم قرار دارند و ازاين كمترين نسبت اتصال به

تجربـه   الذوب است تا جايي كه بعضي از كيميـاگرانِ كـم   سريع
 توان تشخيص آن از جيوه را ندارند. 

توصية حكما براي آغاز درمان امراض سرب اين است كـه  
ترين آنها شروع كنيم كـه وجـود طبـايع بـرودت و      از خطرناك

ت درحالت افراط است. البتـه دراينجـا يكـي از عـوارض     يبوس
ناشي از برودت يعني عدم استحكام در مزاج هـم مـدنظر قـرار    

رغـم وجـود    مماثلت، بـه  براساسگيرد. براي همين در ابتدا  مي
اش  كنيم كه برودت اي را با سرب تركيب مي برودت مفرط، ماده

را تشديد برآن غالب است. اين امر بدان سبب است كه برودت 
پيوسـتگي و اتصـال اجـزاي سـرب را      هـم  نمايد (تبريد) تـا بـه  
تر گردانده و صالبت آن نيز  اش را مستحكم افزايش داده و مزاج

تــوان از ادويــه و مــواد  بهبــود يابــد. پــس از ايــن مرحلــه مــي
 براسـاس دهندة رطوبت بهره برد (ترطيـب) تـا بتواننـد     افزايش

ــاهش داده    ــرب را ك ــت س ــه، يبوس ــفية آن از  مقابل ــه تص و ب
 ها كمك كنند.   ناخالصي

 البرهان فـي اسـرار الميـزان   «اين بخش را با مثالي از رسالة 
)The book of proof of the secrets of the science of 

balance «(     لدكي حكيم در درمـان و معالجـة سـرب، طبـقج
دهيم. داروهاي سـرب كـه بايـد سـرد و      روش تركيب پايان مي

د به سـه دسـته داروي حيـواني، نبـاتي و معـدني      مرطوب باشن
شوند. جلدكي تركيبي از دو مادة حيواني، شير تازه و  تقسيم مي

كـردن آن را   البِيض) و نيز روش تركيب مرغ (بياض سفيدي تخم
معرفي و شرح كرده است كه اولي رقيق و دومي غلـيظ اسـت.   

م هـ  الزم است از اولي، سه واحد و از دومي يـك واحـد را بـه   
اضافه كرده و هم زده تا به مـايعي همگـن رسـيد. سـپس بايـد      

وزن ميزاني، مقداري از سـرب را در بوتـة ذوب قـرار    براساس 
ها، پوشـاند تـا آتـش     داده و آن را با بورق، تركيبي شبيه كربنات

ها بعضي از خواص  نتواند سرب را بسوزاند. عالوه بر آن، بورق
د اينجا كه جلدكي به اسـتفاده  كنند مانن را نيز به مذاب منتقل مي

كند. ميزان آتش در اين مثال نيـز   كننده توصيه مي از بورق سفيد
گونه كه جسد را نسوزاند. هنگامي كـه از   ميزاني است لطيف آن

هاي سرب بخار بلند شـد، عمـل تركيـب بـه      بورق و ناخالصي
ــي    ــروع م ــي ش ــه آرام ــاعم، ب ــيوة تط ــدار داروي   ش ــود. مق ش

چنين زمان ايـن   كردن آن، هم اد دفعات اضافهشونده و تعد اضافه
 دارد.  محاسبات ميزاني به دقت بيان مي براساسعمل را جلدكي 
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ها از مذاب خارج  يابد كه ناخالصي اين فرايند تا جايي ادامه مي
شوند و سطح جسد به سـفيدي گراييـده و صـالبت آن بـاالتر     

 ايـن اصـالح و در   براسـاس زنـد كـه    رود. جلدكي تخمين مـي 
صورت دقـت در انجـام تركيـب، نقـص جسـد بـه نصـف يـا         

دهد كه عـالج،   مي  ) كه اين خود نشان19سوم كاهش يابد ( يك
 فرايندي تدريجي است. 

عالوه بر مواد و داروهاي حيواني كـه طريقـة تركيـب آنهـا     
ذكر شد، نحوة تركيب مواد نباتي نيزكه مصاديق آن بسيار است 

است. براي مثال، جلدكي تنهـا   به تفصيل در متون كيميايي آمده
در باب نخست همين رساله، بيش از هفتاد نوع مادة نبـاتي كـه   
در اصالح امراض اجساد سبعه كاربرد دارند را نـام بـرده و بـه    
اختصار يا تفصيل، خواص آنها را بيان كرده است. مواد معـدني  

عنوان داروي مصلح در درمان اجساد كاربرد دارند هرچند  نيز به
اد آنها كمتر است و در آخـر، خـود اجسـاد هسـتند كـه در      تعد

روند. اين كاربرد در دو حالـت اسـت،    كار مي درمان يكديگر به
اولي هنگامي است كه يك جسد تنها در واكنش شركت كرده و 

ها  كند مانند آهن كه در بيشتر واكنش خاصيت خود را منتقل مي
يرند و حالـت  گ از آن براي افزايش صالبت جسد ديگر بهره مي
به تعبير امروز  -دوم، وقتي است كه دو فلز درهم ممزوج شده 

 االجساد دارد.  واين خود بابي مفصل در طب  -شوند مي» آلياژ«
 گيري: بحث و نتيجه

 مزاج خَلطي و مزاج مستقيم
ترين مفاهيم در نظريات كيميـاي دورة   يكي از اصلي» مزاج«

، تفاوت طبيعيات رايج اسالمي است تا جايي كه برخي مورخان
در كيميا با ديگر نظريات طبيعياتي مانند طبيعيات ارسـطويي را  

 براسـاس دانند.  در نحوة تعريف اين مفهوم در متون كيميايي مي
نظريات جـابري در كيميـاي دورة اسـالمي     براساستعريفي كه 

رايج شد، اگر عناصر در حالتي كه به اجزاي بسيار خُرد تصـغير  
لِ « براساسكنار هم قرار گيرند، اند در  شده ميـان اجـزاء،   » تفاعـ

شـود كـه آن را مـزاج گوينـد. منظـور       حاصل مي» كيفيتي ميانه«
كيميــاگران از تفاعــل، كــنش قــواي اربعــه (حــرارت، بــرودت، 

لُ فـي غيرِهـا)، بـراي      رطوبت و يبوست) بر غير خود شان (تَفعـ
و  مثال كنش حرارت بر برودت و كاستن آن است از يـك سـو  

پذيري (تَنفَعل عنه) از همـان قـوه، از سـويي ديگـر. نـزد       كنش
ل «طور كه ذكر شد، تفاعل بر دو نوع اسـت:   جابر همان و » تقابـ

). تقابـل در واقـع تفاعـل يـك قـوه اسـت بـا ضـد         2» (تماثُل«
خودش، مانند تفاعل رطوبت با برودت. اما تماثل وقتي مطـرح  

شـترك بـرهم كـنش    قـوه يـا طبعـي م    براساسشود كه مواد  مي
 دارند. 

گـر)   بر همين اساس، تقابل و تماثل، هر دو، از فاعل (كنش
پذير) و جزء سوم يعني اصل كنش تشكيل شده  و منفعل (كنش

است. البته در بعضي از متون، جابر تماثل را براي جـزء منفعـل   
) اما در بيشتر متون مرتبط با اين موضـوع،  12نيز معتبر دانسته (

اين است كه تماثلْ نـاظر بـه هـر دو جـزء فاعـل و       تأكيد او بر
هر حال اصلْ، مادة منفعل است. پـس بـراي     منفعل است اما به

چـه  -خواهنـد تركيـب شـوند     گيري مزاج، موادي كه مـي  شكل
بايـد بـه دقـت انتخـاب شـوند،       -عناصر اربعه چه مواد مركب

» سحق«سپس به دقت خرد شوند (در بعضي متون به اين عمل 
تر مـراد   اند اما در بعضي مواضع، سحق را در معنايي وسيع گفته
اند) و در آخر نيز بر اثر فعل و انفعال بـه حـد نهـايي كـه      كرده

گانـه   همان مزاج است، برسند. اگرهركـدام از ايـن مراحـل سـه    
 ماند. ناقص مي» امتزاج«انجام نشود، عمل 

اج هايي براي انواع مـز  بندي كيمياگران دورة اسالمي، تقسيم
» ثانوي«و » اولي«اند كه مزاج دو نوع  دهند. بعضي قائل ارائه مي

شده از عناصر اربعه باشد، آن مزاج اولي  دارد. اگر مزاج، تشكيل
است و اگر از موادي حاصل آمده باشد كه خود آن مواد مـزاج  
اولي داشته باشند، ثانوي است. بعضي ديگر مـزاج را بـه مـزاج    

كنند. مزاج تكويني، مـزاج   تقسيم مي» خَلطي«و مزاج » تكويني«
حاصل در حين تكوين يك جوهر است. البته در متـون كيميـا،   
مراد از ايـن جـوهر، در بيشـتر مواقـع، جـوهر معـدني اسـت.        
هنگامي كه چند مادة مركب باهم درآميزند بـه حـدي از مـزاج    

نامنـد. آنچـه از ايـن دو گونـه      مـي » خَلطـي «رسند كه آن را  مي
دهـد كـه تفـاوت اساسـي      شود، نشـان مـي   فهم ميبندي  تقسيم

 ها وجود ندارد. بندي چنداني در مبناي اين تقسيم
در آن دسته از متون كيميـايي كـه بـه مـزاج خلطـي اشـاره       

 اند، فرايند حصول مزاج را نوعي اختالط و نتيجة تركيب   كرده
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كه حصـول مـزاج، حـداقل بـراي      نامند درحالي مي» مخلوط«را 
چيـزي   وي، از جنس اخـتالط نيسـت بلكـه آن   حصول مزاج ثان
گوينـد.   مـي » ممـزوج «و محصول آن را » امتزاج«است كه آن را 

دراينجاست كه كيمياگران دورة اسالمي به تبيين ارسطو از ايـن  
شوند. چرا كه ارسطو، تفاوت ميـان   موضوع تاحدي، نزديك مي

داند كه در يك ممزوج، اجـزاي   ممزوج و مخلوط را در اين مي
شوند كه اين مزاج جديد در حـالتي   آن داراي مزاجي جديد مي

صـورت كامـل تبـديل     ميانه است، يعني اينكه به چيزي ديگر به
ــه را دارد (   ــزاي اولي ــزاج اج ــوز م ــاي 4نشــده و هن ). در كيمي

ي مشـخص  »حد«اسالمي، فرايند امتزاج را معموالً تا رسيدن به 
يفيتـي ميانـه   كنند كه اين حد همان جايي اسـت كـه ك   فرض مي
آيد. براي مثال جابر در نوع خاصي از امتزاج سرب بـا   پديد مي
آيـد كـه قلـع     دست مـي  ...از سرب قلعي به): « 2گويد ( قلع مي

نيست بلكه به قوت اوست اما كنش آن دقيقاً كنش قلع نيسـت،  
 ».رنگ آن را نيز ندارد

و » طبيعـي «بنـدي ديگـر، مـزاج را بـه مـزاج       در يك تقسيم
كنند. مزاج طبيعي از عمل طبيعي كه انسـان   تقسيم مي» صناعي«

شـود. مـزاج تكـويني، اگـر بـدون       در آن نقش ندارد حاصل مي
اي از مـزاج طبيعـي اسـت امـا مـزاج       دخالت انسان باشد، گونه

يابي به آن است، وابسـته بـه    صناعي كه در كيميا اصل بر دست
ز دو امر اسـت: نخسـت، آتـش (نيـران) بـا ميزانـي مشـخص ا       

ويژه حرارت و ديگر، موادي با ميزان دقيـق. بنـابراين    كيفيات به
در ايــن گونــه از مــزاج، آنچــه مهــم و مــؤثر اســت محاســبه و 
تشخيص دقيق مقادير ميزان است، براي همين در بعضي متـون  

 تعبير شده است. » مزاج ميزاني«از اين گونه مزاج به 
كيميـا   ميزان در كيمياي جابر، خود علمي مستقل اسـت كـه  

طور خالصه عبارت است از محاسبة شـدت   بر آن بنا شده و به
هـاي مـادي    طبايع و فهم رابطة كمي ميان كيفيـاتي كـه هويـت   

اند چه هويت حيـواني، چـه نبـاتي و چـه      مختلف را شكل داده
معدني. بعضي مورخان علم، كاربرد ميزان را فراتر از عالم مادي 

روابط عالم غيرمادي نيز حـاكم   اي كه آن را بر گونه اند به دانسته
روابـط حـاكم در علـم ميـزان، اگـر       براسـاس ). 13انگارند ( مي

اي ديگـر كـه ميزانـي     اي با ميزان مشخص از طبايع با مـاده  ماده
شود كه ميـزان   معين دارد، تركيب شود، طبعي جديد حاصل مي

طبايع آن حاصل موازنه ميان طبايع با ميـزان بـاالتر (اعلـي) بـه     
تر (اسفل) اسـت. در ايـن نـوع از تركيـب،      با ميزان پايينطبايع 

گيري مزاج جديـد و چگـونگي تشـكيل     آنچه كه سرعت شكل
كند، ميزان طبايع مادة مطلوب يـا همـان    خواص آن را معين مي

اي كه از نظر كميت طبايع، غالب است  نتيجة واكنش است. ماده
ت بـا  مادة مغلوب را تجزيه كرده كه ماحصلْ طبعي جديـد اسـ  

ميزاني متفاوت از دو مادة غالب و مغلوب. اگر ايـن فراينـد بـا    
سرعتي متعادل انجام شود، مزاج كامل يا به تعبيـر كيميـايي آن،   

 شود.  حاصل مي» مستقيم«مزاجي 
در تشكيل مزاج جديد، حرارت برخاسته از آتش نيز خـود  
بايد ميزاني دقيق داشته باشد. وجود حرارت در تشكيل مزاج از 

ترين حالت  نجا الزم است كه در كيمياي دورة اسالمي، مناسبآ
پـذير،   گـر و كـنش   براي تركيب و امتزاج، حالتي است كه كنش

هردو، بر اثر حرارت ذوب شده باشند. در امتزاج تكويني، آتش 
طور مدام در مجاورت ماده است تا اينكـه بـه حـد     همواره و به

بهتر آن است كه مـواد  تشكيل مزاج برسد. در امتزاج خلطي نيز 
در حالت مذاب قرار گيرند چرا كه در درجـة نخسـت، باعـث    

هاي موجود در مواد شده و محاسبة ميزان طبـايع   رفع ناخالصي
سازد. محاسبة ميزان آتش، خود از مسائلي   تر مي در آنها را دقيق

است كه كيمياگر بايد به آن بسيار دقت كند چـرا كـه اگـر ايـن     
محاسبه نشود، ممكن است به علت شـدت در  ميزان به درستي 

حرارت يا ضعف در آن، به كيفيت متوسط مطلـوب كـه اشـاره    
شد، نرسند. تنها در حالت مذاب است كه كيفيات سابق حاصل 

توانند كماكان وجود داشته اما كيفيتي جديـد نيـز در    از مواد مي
). عالوه 14كنار آنها بوجود آيد كه احداث مزاج وظيفة اوست (

ر اين، حالت مذاب اين ويژگي را نيز دارد كه زمان رسيدن بـه  ب
مزاج را بتوان از ظاهر آن فهميد و آن وقتـي اسـت كـه مـذاب،     

 همگن و يكنواخت شده باشد.  
 اجساد در كيميا

دسته از مواد و جواهر معدني هستند كه از نظـر   آن» اجساد«
ند شـو  كيمياگران دو ويژگي مشترك دارند. يكي اينكه ذوب مي

و ديگر اينكه قابليت كوبيده و خُردشدن (انسحاق) بر اثر ضربه 
يا فشار را دارند. اين دو خاصـيت، اجسـاد را از ديگـر جـواهر     

كنـد. در طبيعيـات كيميـايي،     معدني مانند احجـار، متمـايز مـي   
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شـان تكـوين    اجساد ساختاري مدور دارند كه وقتـي در معـادن  
شده در زيـرش در   با آب جاري مانند آسيابي كه مدام يابند به مي

اند. بعد از آن كه تكوين يافتند  تماس است، در معرض حرارت
شان را به طبيعت بازگردانده و در ظاهر ذوب  توانند حرارت مي

اي  ). تشخيص اجساد از ساير جواهر معـدني، مسـئله  15شوند (
يوناني مطرح بوده است. در اين  بوده كه از دورة كيمياي مصري

، نقره، مس، قلع، سـرب، آهـن و جيـوه را از اجسـاد     سنت طال
) نيز Electrumدانستند. البته در بعضي از متون، از الكتروم ( مي
). امـا در دورة  16عنوان يـك جسـد نـام بـرده شـده اسـت (       به

» ارواح«اسالمي، جيوه از دستة اجساد خارج شـده و در دسـتة   
 گيرد.   قرار مي

ه ميان حكمـاي كيميـايي   دربارة ساختمان اجساد چند ديدگا
مطرح شده است. در يك ديدگاه عـام، هـر چيـزي در عـالم از     
روح و نفس و جسد تشكيل شده است. جسد بـه معنـاي عـام    
   آن، محلي است براي نفْس. اگر آن نفس حيواني باشـد، جسـد
حيواني است، اگر نفس نباتي باشد، جسـد نبـاتي اسـت و اگـر     

اما نفس در حكم رنـگ  نفس معدني باشد، جسد معدني است. 
چيزي است كه جسد را تدبير كـرده و آن را از   است و روح، آن

سـازد. البتـه بعضـي از حكمـا،      كيفيتي به كيفيت ديگر مبدل مي
كننـد. نفـس اگـر وزن داشـت،      روح را اعم از نفس تصور مـي 

كنـد و امـا اگـر وزن     همان عاملي است كه جسد را تـدبير مـي  
 نامند. ست كه آن را نفس مينداشت، همان رنگ و صبغه ا

تر كـه منسـوب بـه كيميـاگران اسـت،       اما در ديدگاه خاص
ويژه در ديدگاه جابري، هر جسد از يـك جسـم و يـك روح     به

اي است كه مزاج نـدارد و چـون    تشكيل شده است. جسم، ماده
تواند كه به تنهايي با جسمي ديگر تركيب شود.  مزاج ندارد نمي

شـان، چـه    حصول مزاج براي هر كدامدر باب تشكيل فلزات و 
مــزاج تكــويني و چــه خلطــي، دو نظريــه مشــهور در كيميــاي 
اسالمي مطرح است. جابر اين دو نظريـه را بـه ترتيـب، نظريـه     
ناعت) و      نعيون و اهـل صـ اَبوت و توالُد (نظرية منسوب بـه صـ

نامد. در نظرية اهل  نظرية حمل (نظرية منسوب به منطقيون) مي
شوند، بـراي همـين اسـت كـه      اد از هم متولد ميصناعت، اجس

بعضي از اجساد مانند مس و سـرب، مذكرنـد و بعضـي ديگـر     
مانند نقره و قلع، مؤنث. در اجساد مـذكر، حـرارت و يبوسـت    

غالب است و در اجساد مؤنث ، برودت و رطوبت. البتـه طـال،   
نه مذكر است و نه مؤنث. نقره نيز چنين وضعي دارد اما آهـن،  

 ؤنث است هم مذكر. هم م
نظرية حمل، جسم يك جسد ماننـد   براساسازسوي ديگر، 

موضوعي است كه روح (محمـول) بـر آن حمـل شـده و ايـن      
). ارواح، جواهري مادي هستند كه 2حمل، معادل امتزاج است (

شوند. اين خاصيت، يعنـي   بر اثر حرارت، پراكنده و متصاعد مي
ها پاك شـده   ناخالصيشود كه ارواح از  متصاعدشدن، سبب مي

و براي تركيب با اجسام آماده شوند. جيوه از آن دسته از ارواح 
است كه قابليت امتزاج و حمـل را دارد امـا قابليـت احتـراق را     
ندارد. گوگرد نيز از ارواح است اما هم قابليـت احتـراق را دارد   
و هم امتزاج را. البته جابر، در بعضي از موارد، گوگرد را نـوعي  

هـاي   كند. روح و جسم، به نسـبت  ن (الدهن) نيز فرض ميروغ
مختلف بر هم حمل شده و نتيجة آن تكـوين اجسـاد مختلـف    
است. باالترين نسبت براي اين حمـل در طالسـت كـه روح و    
جسم امتزاج كامل بـا هـم داشـته و در نتيجـه مزاجـي معتـدل       

شود. اگر از اين نسبت فاصله بگيريم، اجسـاد ديگـر    حاصل مي
شان، رنگي است كـه بـر آنهـا     آيند كه نشانة پديدآمدن پديد مي

شود. رنگ در نزد اغلـب كيميـاگران دورة اسـالمي،     عارض مي
حامل ارواح است نه خود آنها (در اينجا ديدگاه جابر با بعضـي  

كنـد) و   از كيمياگران بعد خودش، ماننـد طغرايـي تفـاوت مـي    
 شر و مستقر كند. تواند كيفيات هر جسد را در جسم آن منت مي

از ســويي ديگــر و از منظــر ســاختاري، اجســاد از جيــوه و 
اند. نسبت گوگرد   گوگرد كه هر دو از ارواح هستند ساخته شده

يك از اجسـاد   كند كه جسم به كدام  و جيوه است كه تعيين مي
شود. اگر ايـن نسـبت، كـامالً متناسـب باشـد، جسـد        تبديل مي

بـر عهـده دارد، يكـي آنكـه      پديدآمده طالست. جيوه دو نقـش 
جسم اجساد را نرم كرده (تَليين) و ديگر اينكه به اجساد رنـگ  

كند.  بخشد. گوگرد نيز حرارت الزم براي اجساد را تأمين مي مي
شود تا منافـذ جسـم كـه بيشـتر آن از عنصـر       حرارت سبب مي

تـر در   تر شده، روح (جيوه) راحت خاكي است، منبسط و بزرگ
كرده و مزاج هر يك از اجسـاد سـبعه شـكل     آن نفوذ (غَوص)

تـرين حالـت خـود باشـد، يعنـي       بگيرد. اگر حرارت در متعادل
طور كامـل در   گاه روح به اينكه هم ماليم بوده و هم مستمر، آن
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كنـد   جسم جسد نفوذ كرده و فضاهاي خالي آن را كامالً پر مـي 
 ).  2يافتن به جسد طالست ( كه نتيجة آن، دست

شـده در   هـاي مهـم و بـديع مطـرح     رين نظريهت يكي از مهم
براي اجساد اسـت. بـر   » دوگانگي طبايع«كيمياي دورة اسالمي، 

مبناي اين نظريه، هر جسد داراي دو طبع است، يكي ظاهري و 
ديگري باطني. براي مثال اگر طبع ظاهري يـك جسـد، گـرم و    
خشك باشد آن جسد طبعي باطني هم دارد كه سرد و مرطـوب  

طور كه گفتـه شـد، مقـدار هريـك از طبـايع       همان ).13است (
تـوان   روابـط برخاسـته از علـم ميـزان مـي      براسـاس ظاهري را 

مشخص كرد اما مقدار طبايع باطني در بيشتر تـدابير، از طريـق   
 شود. حدس و يا تجربه حاصل مي

 »خاصيت«االجساد و تعريف    متافيزيك علم
ـ  براساس ه يكـي از  يك اصل متافيزيكي، هريك از اجساد ب

سيارات منسوب است. انتساب يعنـي اينكـه مـزاج هـر يـك از      
اجســاد، تــابع مــزاج يــك ســياره اســت و در واقــع، آن ســياره 
مزاجش را به جسد منسوب به خود، اعطـا كـرده اسـت. مـزاج     

) كه ايـن بـه سـبب    2( گرم و خشك در سيارات، مشترك است
رشيد، ترين سياره بعد از خو نور و حرارت خورشيد است. گرم

مريخ است سپس مشـتري. بعـد از مشـتري، زحـل اسـت كـه       
گرايد چرا كه از خورشيد دور اسـت. امـا    مزاجش به سردي مي
طه)؛ چـرا كـه نـه        مشتري مزاجي متعادل كَالواسـ و تـر دارد (فَهـ

گرماي مريخ را دارد و نه سردي زحل را. در پـايين خورشـيد،   
ه خورشـيد نزديـك   زهره قرار دارد. زهره نيز گرم است چون ب

است اما گرماي مزاجي مريخ را ندارد چرا كه آتش سبك است 
ــاالي   ــاالرفتن دارد. از آنجــايي كــه مــريخ، در ب ــه ب و تمايــل ب

بعد از زهره،  كند.  خورشيد است، حرارت بيشتري را جذب مي
 عطارد و ماه قرار دارند. 

شناسي كيميايي، وقتـي دو سـياره در امتـداد     كيهان براساس
گيرد، طبايع هر يك بر ديگري  قرار گرفته و مقارنه شكل ميهم 

گيري مـزاج بـراي مـواد معـدني در      اثر كرده كه نتيجة آن شكل
زمين است. در اين مقارنه، عنصر زمان بسيار مهم است. منظـور  

البروج است كه البته خود اين  گانة دائره هاي دوازده از زمان، برج
ه خودشان هستند. زمان مقارنه ها نيز داراي طبايع مختص ب برج

در چگونگي تسلط و غلبة طبايع يك جـرم آسـماني بـر جـرم     

ديگر تأثير دارد. مكان نيز اهميت دارد. البته مكـان در اينجـا دو   
ها و ديگري مكـان بـه    مفهوم دارد، يكي مكان مقارنه در آسمان

 شدن معدن جسد در زمين. ل واقعمعناي مح
ه طبايع يك كوكب در آسمان طبايع هر جسد در زمين مشاب

است كه در حين مقارنه، آن را بر طبـايع كـوكبي ديگـرْ غالـب     
نموده است. مفهومي كه در نظريات كيميايي براي فهم و تبيـين  

كـار   گيري مزاج در اجساد بـه  غلبة طبايع كواكب بر هم و شكل
است كه تعاريف و تعـابير مختلفـي   » طلسمات«رود، مفهوم  مي

تـر،   انـد. در يـك تعريـف جـامع     كـار بـرده   آن بهدر متون براي 
طلسمات عبارت است از كنش يك شيء بر شيئي ديگـر يـا در   

ي الشَـيء) بـه     بِشَـيء اَو فـ علُ الشَيءواسـطة امـر و    ذات آن (ف
اي سريع (وحي سريع) همراه با تسلط كامل (مسلَّطٌ قاهرٌ)  اشاره

تَاَخٌّرٍ عنِ الظُهـور  كه در زمان اين كنش، تأخيري رخ ندهد (ال بِ
). بـر ايـن اسـاس،    12اي از وقوع آن نباشد ( في الوقت) و چاره

قوانين طلسمات رابطة ميان زمان و مكان كنش ميان كواكـب را  
طبايعي كـه بـر هـم اثـر     براساس گيري مزاج در اجساد  با شكل

كنند. يكي از مفاهيم مؤثر در كيميا، مفهوم  اند، توصيف مي كرده
است كه تعريف آن تا حـدي وابسـته بـه طلسـمات     » خاصيت«

است تا آنجا كه بعضي از كيمياگران دورة اسالمي، طلسمات را 
 اند.  چارچوب فهم و شناخت خواص دانسته

قوانين طلسمات، حـين مقارنـه، در زمـاني بسـيار      براساس
كوتاه، مزاج در جسم جسد حادث شده و بـر پايـة ايـن مـزاج،     

گيـرد. در بعضـي از متـون، عامـل      خاصيت در جسد شكل مـي 
حرارت يا همان آتشِ موجود در زير زمين يا معادن اجساد نيـز  
براي تثبيت يـك خاصـيت در جسـد، الزم اسـت. مقـدار يـك       
خاصيت در هـر جسـد را بـر مبنـاي اعـداد ميزانـي آن جسـد        

ويژه  رو، در بعضي از متون كيميا، به توان اندازه گرفت. ازاين مي
انـد   ميزان را صورت تجربيِ طلسـمات دانسـته  متون جابر، علم 

)14  .( 
ديدگاه مهم و البتـه تاحـدي مبدعانـه كـه در بيشـتر متـون       

شود آن اسـت كـه در حـين تركيـب      كيمياي اسالمي مطرح مي
كننـد بلكـه    اجساد با هم، اين طبايع نيسـتند كـه بـرهم اثـر مـي     

خواص هستند كه با يكديگر كنش دارند. البته جابر، بـا وجـود   
ابهامات زياد در تعريف و تمايز جدي ميان طلسـمات و ديگـر   
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دانـد.   واسطة خواص را در دو حال ممكـن مـي   مفاهيم، كنش به
كند  يك حالت وقتي است كه خاصيت شيء خودبخود بروز مي

شـوند و   هاي آهن جذب سـنگ مغنـاطيس مـي    مانند وقتي تكه
نيرو حالت ديگر آن زماني است كه براي بروز خاصيت، نياز به 

و » شـيء خاصـي  «يا اتفاقي متافيزيكي است. جابر شيء اول را 
). البتـه در بـاب ماهيـت    12نامـد (  مي» شيء طلسمي«دومي را 

ويژه متون جابري، عبـاراتي متعـدد    خاصيت در متون كيميايي به
تـرين آنهـا ايـن     و البته تا حدي هم مبهم وجود دارند امـا مهـم  

داند كـه حـواس    مي» انيروح«است كه جابر، خاصيت را شيئي 
شان عقلي است. وقتي  توانند آنها را درك كنند بلكه درك ما نمي

شـدن   شود، اين خاصيت جـذب  آهن جذب سنگ مغناطيس مي
شود و محسوس نيست بلكه امري روحاني است كـه   ديده نمي

افتـد و در   ماوراي طبايع چه طبايع بسيط چه مركب اتفـاق مـي  
ني موجود در اشياء با خودشان حقيقت حاصل امتزاج قواي باط

توان نظرية كـنش   اين تعريف، تا حدي مي براساس). 12است (
 خواص را توصيف كرد.  براساس

توانـد از   طور كه گفته شد خاصيت به چند روش مـي  همان
يك شيء به شيئي ديگر يا از يك جسد به جسـد ديگـر منتقـل    

ه در يـا خورانـدن اسـت كـ    » تَطـاعم «شود. يكي از آنها، روش 
بعضي مواقع آن را شُرب نيز گوينـد. شـرب در اينجـا معنـايي     

عنوان يك عمل انساني يا حيـواني دارد و   تر از نوشيدن به وسيع
در واقع مراد از آن، اين است كه يك جسد يا يك اكسير يا يك 

اي ديگـر تركيـب    در حالت روان يا مذاب با جسد يا مـاده   ماده
انتقال خاصيت است كه در آن،  روشي ديگر براي» تعليق«شود. 

يك اكسير يا جسد، بر روي ماده يا جسدي ديگـر در شـرايطي   
شود. در روش سوم، يك شيء طلسـمي در   خاص قرار داده مي

وسـيلة ذكـر و وِردي    كنار يك ماده يا جسد قرار داده شده تا به
هـايي مـاوراء طبيعـي اثـر كـرده و       خاص يا انجام دسـتورالعمل 

 ).2ء مدنظر ايجاد يا فعال كند (خاصيتي را در شي
ــراي تقســيم  ــد الگــو ب ــدي اجســاد برحســب  جــابر، چن بن

بندي، دو چيز اسـت:   كند. مبناي اين تقسيم شان ارائه مي خواص
يكي سرعت تبديل اجساد به يكديگر و ديگـري ميـزان امتـزاج    
آنها با هم. هرچه طبع باطني جسدي به طبـع ظـاهري جسـدي    

تر باشد، سرعت تبديل آنهـا بـه    ه شبيهديگر از جمله طال يا نقر

هم بيشتر است اما در امتزاج آنها عكس ايـن اسـت. بـر همـين      
كنـد   را معرفي مـي » اي نقره«و » طاليي«اساس، دو گروه اجساد 

كه در آن، سرب و مس در گروه طـال، و قلـع و خارصـيني در    
گيرند. خاصيت بـارز كيميـايي گـروه اول آن     گروه نقره قرار مي

كـه ارواح را حـل كـرده امـا قلـع و خارصـيني، ارواح را        است
بندي آهـن جـايي نـدارد و ايـن      سازند. در اين تقسيم منعقد مي

خود دليلي است كـه آهـن، اصـوالً، جايگـاهي در فرآينـدهاي      
كيميايي ندارد مگر اينكه در بعضـي مـوارد، بـه سـبب يبوسـت      
ــت ديگــر اجســاد را كــاهش و   ــادي كــه دارد، رطوب بســيار زي

 آنها را در برابر ضربه افزايش دهد.» سختيِ«
 االجساد موجبات علل 

گونه كه اگر مزاج انسان از حد تعادل خارج شود بدن  همان
شود، اجسـاد نيـز اگـر از مـزاج و      به مرض يا بيماري دچار مي

افتند. همين  حالت طبيعي خود دور شوند به فساد و انحراف مي
ي نيز انحـراف اجسـاد را   مشابهت سبب شده تا در متون كيمياي

مرض و علت خطاب كرده و فصولي مفصل دربارة موجبات و 
 نحوة بروز اين امراض و علل اختصاص دهند.

خروج از حالت طبيعي براي اجساد دو گونـه اسـت: يكـي    
آنكه در حين تولد، جسد از وضعيت متعادل كه همان وضعيت 

د طالبودن اسـت دور شـود. داليـل بـروز ايـن علـل در اجسـا       
تواند زمان و مكان تكوين يك جسد باشد؛ ديگر اينكـه اگـر    مي

نسبت طبايع يك جسد از نظر علم ميزان از تناسب خارج شود 
شـود   يا تعادل ميان روح و جسم مختل گردد، جسد مريض مي

هنگـام   گرفتنِ مـزاج خلطـي بـه    كه اين نوع از مريضي در شكل
حالـت اول را  دهد. طغرايـي   تركيب اجساد با هم، رخ نشان مي

 نامد.  مي» مرض مادي«و حالت دوم را » مرض عارضي«
يكي از مفاهيم مهمـي كـه در تبيـين و شـرح ايـن دو نـوع       

است. جـابر ايـن   » ازدياد و نقصان«رود، مفهوم  كار مي مرض به
دارد كـه اطبـاء    مفهوم را مفهومي رايج در طب دانسته و بيان مي

سسـتي(رخاوه) در  «را  و نقصـان » شـهوت كَلبيـه  «نيز ازدياد را 
هـاي متعـدد و    ). اگرچه تعاريف و توصيف17نامند ( مي» معده

گاه حتي متناقضي براي اين مفهوم ارائه شده كـه بخشـي از آن   
گونـه   هـاي رايـج در ايـن    نويسي ها و مبهم گويي به سبب پراكنده

توان گفت كه ازدياد و نقصان، حاصل افـراط   متون است اما مي
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ارت است. اگر حرارت، بـيش از انـدازه باشـد،    يا تفريط در حر
جسد منبسط و منافذش بزرگ شده و ميزان نفوذ (غَوص) روح 

شـود تـا    سـبب مـي  سـو   شود. اين اتفاق از يك در آن زيادتر مي
شـود   جسد بسوزد (يحترِق) چراكه ميزان گوگرد در آن زياد مي

ز از اندازه نرم شود چون جيـوه را بـيش ا   از سويي ديگر، بيش 
ظرفيت خود پذيرفته است. اگر حـرارت كمتـر از حـد معتـدل     
خود باشد، منافذ گشوده نشده، نفوذ روح در آن كمتر از ميـزان  

شده و اگر بعد از يافتن   الزم است در نتيجه جسد بسيار سخت
شـود   سرعت خارج مي مزاج، مجدد حرارت ببيند، روح از آن به

  نيافته است.» سرَيان«چراكه روح در آن 
معموالً، جايگاه تولد و تكوين اجساد در معادن كه گاهي از 

شود.  مادر تشبيه مي» رحم«برند به  نيز نام مي» طَبخ«آن به محل 
كند، قسمت راست و باال،  جابر رحم را به پنج منطقه تقسيم مي

راست و پايين، چپ و باال، چپ و پايين و قسمت فوقـاني. بـه   
ه به آن است كه نطفـه در كـدام   ادعاي او جنسيت جنين، وابست

صورت، نـوع جسـد    همين   ). به18قسمت و موضع قرار گيرد (
نيز وابسته به موضع قرارگرفتن آن در معدن است. عالوه بر آن، 

نيـز گوينـد مشـابه    » نـارالتَعفين «حرارت نيز در كيميا كه بـه آن  
بوده، جسم را روان و له و آمـادة پـذيرش روح   » حرارت رحم«

كنـد، ايـن    طور كه جنين از بدن مـادر تغذيـه مـي    د. همانكن مي
كه تكوين بـر عهـدة اوسـت،    » قوة جاذبه«واسطة  جسم روان به

ساير عناصر موجود در معدن را ازجمله خـاك و آب بـه خـود    
كند تا در روح بياميزد. بعضي از حكماي كيميايي اين  جذب مي
ر مشـترك  عنص-). وقتي كه خاك19گويند (» تَعشيق«فرآيند را 

شود، اگر به ميزان كافي در زمان  در جسم وارد مي -ميان اجساد
شود تـا   هايي دارد كه سبب مي مطلوب، حرارت نبيند، ناخالصي

راحتي در جسم نفوذ كند. از طرفي روح نيز خود  روح نتواند به
داراي ناخالصي است و ايـن ناخالصـي موجـب سـنگيني آن و     

 شود. كاهش ميزان فراريتش مي
ها چه در روح چـه در جسـم نيـز موجـب      ود ناخالصيوج

شود كـه نشـانة اصـلي تشـخيص آن،      بروز مرض در اجساد مي
رنگ جسد است. اصوالً رنگ اجساد نشانة صحت و تعـادل در  
مزاج آنها چه مزاج تكويني و چـه مـزاج خلطـي اسـت. رنـگ      
سرخ در حالت شديد خود، نشـانة وجـود بيشـترين تعـادل در     

هــر چــه از ايــن رنــگ فاصــله بگيــريم  مــزاج جســد اســت و
دهندة انحراف در مزاج است كه حد آخر آن سياهي است.  نشان

 رنگ سياه ناشي از شدت برودت است.  
ها، هم در سطح اجساد وجود دارند كـه موجبـات    ناخالصي

شوند و هم در اعماق آنها كـه   بروز مرض در طبايع ظاهري مي
درنتيجة آن مـزاج جسـد    طبايع دروني را از اعتدال دور كرده و

شـود. بسـياري از مصـاديقي كـه بـراي امـراض        نيز منحرف مي
كـه   شود، ناظر به مزاج تكويني آنهاست درحـالي  اجساد ذكر مي

دهند نيز امراضـي   وقتي اجساد با هم يا با مواد ديگر واكنش مي
 آيد.  پديد مي

هنگـام كـنش چنـد جسـد،      يكي از داليل بروز امـراض بـه  
گفته شد، وجود شباهت ميان آنها يـا بـه تعبيـري    طور كه  همان

گروه بودن آنها از نظر خواص است. براي مثـال اگـر    ديگر، هم
در واكنشي سرب و مس، هردو، وجود داشـته باشـند، موجـب    

شـود. مـواد    تباهي در محصول شده، مزاجي ناقص تشكيل مـي 
توانند اجسـاد را حـين واكـنش فاسـد كننـد، مـثالً        ديگر نيز مي

تـوان   ها و حتي بعضي از ارواح. براي نمونه مـي  ها، نمك روغن
دادن با ديگر اجساد بر آنهـا تـأثير    گفت كه نوشادر حين واكنش

شود كه زِنگـار بـر آن اجسـاد نشـيند.      منفي گذاشته و سبب مي
توانند در هنگام واكنش، بر ميزان گـوگرد در يـك    امالح نيز مي

ت، باز هم ايـن رنـگ   جسد تأثير گذارند. در هر دوي اين حاال
محصول يك فرايند است كه ميزان مرض حادث بر آن را نشان 

 دهد.  مي
حكماي كيميايي عالوه بر اين موارد، به امراض و نواقصـي  

اند كه البته بيشتر آنها، در خـواص فيزيكـي    ديگر نيز اشاره كرده
تـوان   اند و لزوماً از روي رنگ نيز نمي اجساد خود را نشان داده

ها پي برد. يكي از اين امراض، سستي (لينَت) بيش از حـد  به آن
است كه سـبب آن را زيـادي رطوبـت در هنگـام طـبخ جسـد       

چنين صـالبت بـيش از حـد، كـه نتيجـة يبوسـت        دانند، هم مي
افراطــي اســت. رطوبــت موجــب تغييــر در ســرعت ذوب هــم 

شود و همين امر مسبب بروز نقص در اجساد است. اجسـاد   مي
االذابـه ماننـد سـرب و     اند: سـريع  ذوب سه دسته از نظر سرعت

االذابـه ماننـد طـال     االذابه مانند آهن و مس و معتـدل  ء قلع، بطي
). اگر ميزان رطوبت بـيش از حـد تعـادل باشـد، جسـد در      19(
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شـود. ايـن پديـده تـأثير      ديـدن سـريع ذوب مـي    هنگام حرارت
يشـتر  دادن اجسـاد بـا يكـديگر، ب    نامطلوب خود را حين واكنش

دهد، درست آنجايي كه يـك جسـد بـر اثـر حـرارت       نشان مي
سريع ذوب شده اما جسد ديگر هنوز ذوب نشده است. در اين 
حالت، احتمال دارد كه فلز نخست، كامالً بسـوزد و گـوگرد آن   

شود تا ميزان طبايع آن چيزي  از بين برود و همين امر سبب مي
داشـته باشـد. اگـر    ديگر شده و با طبايع جسد ديگر، مشابهت ن

مشابهت ميان طبايع اجساد از ميان برود، حصول مزاج معتدل و 
شود، نـاقص   مشترك ميان آنها ناممكن است و آنچه حاصل مي

هاي چنـين محصـول ناقصـي،     و معيوب است كه يكي از نشانه
ها بر سـطح آن بـوده كـه بـه نـاهمگني (عـدم        وجود ناخالصي

مد. منظـور از اتحـاد در اينجـا،    انجا مي» عدم اتحاد« تَجانُس) و 
رسيدن دو يا چند جسد، به ظاهري يكتاسـت كـه در جـوهر و    

 ).2عرض، كامالً موافق هم باشند (
االجساد مـداوا و اصـالح    طبق آنچه گفته شد، موضوع طب

اجساد (فلـزات) اسـت بـر مبنـاي روش تركيـب كـه در آن از       
تـرين   مهم شود. خواص مواد حيواني، نباتي و معدني استفاده مي

متغير در اين فرايند بعد از تشـخيص داروي مصـلح، بـرآورد و    
قواعـد علـم ميـزان     براسـاس محاسبة دقيق كميت آن است كـه  

شود. محاسبة ميزان ساير عوامل و اجزاي واكـنش نيـز    انجام مي
اهميت دارد. اگرچـه در كـاربرد ادويـه و داروهـا در طـب نيـز       

رار بـر اهميـت و دقـت    مشخصات ميزاني آنها مهم است اما اص
نمايد. بـا اينكـه معنـاي     تر مي االجساد، جدي اين مقادير در طب

ــا بــا معنــاي آنهــا در طــب   بعضــي از مفــاهيم مطــرح در كيمي
هاي بسياري نيز قابـل فهـم اسـت     هايي دارد اما مشابهت تفاوت

كه همين امر سبب شده تا ادبياتي مشابه ادبيـات علمـي اطبـاي    
يمياگران براي توصيف امـراض اجسـاد   دورة اسالمي از سوي ك

كـارگيريِ ادبيـات و    كـار رود. فراتـر از امـر بـه     و درمان آنها به
االجسـاد   هاي مشابه، معاني مختلفـي از طـب نيـز بـه طـب      واژه

شوند. عالوه بـر ايـن،    سرايت كرده و در متون كيميايي ديده مي
كيمياگران خواصي را كه مواد در عمل تصفيه يا درمـان اجسـاد   

دهند، در حوزة درمان امراض بدن نيز جستجو كرده و  نشان مي
اند. كاربرد اجساد در طـب   سازي كرده به تعبيري امروزين، شبيه

و استفاده از خواص درماني آنها، موضوعي است كه ذيل همين 
هـا، مقايسـة مفـاهيم و     گنجـد. در كنـار ايـن    موضوع اخيـر مـي  

هاي مختلـف   موقعيت شده در كار گرفته ها و حتي مواد به روش
تواند بستري بـراي بازشناسـي نقـش درمـاني مـواد       درماني، مي

ويژه مواد معدني و اجساد را در طب فراهم كند كه بـه چنـد    به
 شود: نمونه اشاره مي

گيـري از   تر در حوزة علم ميزان و نحوة بهره . مطالعة دقيق1
 محاسبات ميزاني در تعيين كميت ادويه و مواد درماني؛

بودن اجساد در تشخيص مزاج و  توجه به نظرية دوطبعي. 2
 هاي ميان طبايع در اجزا و اعضاي بدن؛  نسبت
. بازخواني نظريات كيمياگران در بـاب توصـيف و شـرح    3

اجزا و اعضاي بدن و تطبيق آن با مفروضات و نظريـات اطبـا،   
ها در متون كيميـايي   هايي كه براي عالج بيماري چنين روش هم

 ويژه آثار جابري؛ به آمده است
. بررسي امكان بسط كاربرد اجساد چـه در حالـت منفـرد    4
هـاي طبـي    صورت ممـزوج بـا ديگـر اجسـاد در درمـان      چه به

 خواص آنها؛ براساس
هاي درمان  اصالح طبايع با روشبراساس . مقايسة درمان 5

 كنش خواص؛براساس 
ة االجساد، در كنار حوز توان گفت، حيطة علم بنابراين مي

علم اكسير، چارچوبي مهم براي مطالعه و بازشناخت رابطه و 
كند كه  تعامالت طب و كيميا در دورة اسالمي را فراهم مي

عنايت و تأمل دقيق مورخان علم هر دو حوزه را بيشتر 
 طلبد. مي
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