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 القویم ومنهاجمعراج الحکیم  ۀرسال

از عالء بن حسین بیهقی

  ١رحیم عل کاوس

  مقدمه
آن همچون جابر بــن حیــان در  ۀهای برجست کیمیای دورۀ اسالمی و چهره ۀدر کنار آثار شناخته شد

پنجم  ۀسوم، مؤیدالدین اسمعیل طغرائی اصفهانی در سد ۀدوم، محمد بن زکریای رازی در سد ۀسد
هشتم هجــری، وجــود  ۀششم، حسن بن زاهد کرمانی و علی بن ایدمر جلدکی در سد ۀو آغاز سد

هــای های متأخرتر (نهم هجری و پس از آن) در کتابخانهتعداد قابل توجهی از آثار کیمیایی از سده
سیزدهم هجری تداوم یافته است. در  ۀحاکی از آن است که سنت کیمیای دورۀ اسالمی، تا سد ایران
معاصر با جلــدکی کــه در غــرب عــالم اســالم آثــاری بــه زبــان عربــی ۀسد  

ً
هشتم هجری و تقریبا

نوشت، حسن بن زاهد کرمانی در سرزمین هند، در شرق عالم اسالم، مقیم شده و آثار کیمیایی  می
های بعدی مؤلفانی چــون حســین بــن علــی به زبان فارسی تألیف کرده است. در سده سنگیگران

) که موضوع پژوهش حاضر است، ابوالقاســم ۱۰)، عالء بن حسین بیهقی (سدۀ ۹اخالطی (سدۀ 
) و ۱۲)، محمدتقی بن محمدکاظم مظفرعلیشاه کرمانی (سدۀ ۱۱بن ابوطالب میرفندرسکی (سدۀ 

  اند.نگاشته کیمیا بارۀ) آثاری در۱۳ی (سدۀ محمدکریم بن ابراهیم کرمان
هشتم، بــه تبعیــت از ســنت علمــی عــالم  ۀگرچه بیشتر آثار اصلی کیمیای دورۀ اسالمی تا سد

 ٢شود.اسالمی به همین جا ختم نمی ۀکیمیای دورداستان اند، اما اسالم، به زبان عربی نگارش یافته
در های پیشین نیز آثاری آثار علمی تمدن اسالمی عربی نیستند چنانکه در همان سده ۀاز طرفی هم

از  تجــارب شــهریاریق)، ۶۲۹اثر حبیش بن ابــراهیم تفلیســی (د  بیان الصناعاتاز جمله:  کیمیا
نام ه ) شاگرد ابن سینا، آثار متعدد کیمیایی منسوب به فردی بهـ۵ ۀشهریار پسر بهمنیار پارسی (سد

a.kavosirahim@merc.ac.ir دکتر تاریخ علم، پژوهشگر کیمیا و تاریخ شیمی، پژوهشگاه مواد و انرژی، .١

)، آخرین کیمیاگر مسلمان دانسته شده است. حتی جان هودسون در کتاب هـ۸ ۀریخ شیمی، عمومًا جلدکی (سد. در آثار کالسیک تا٢
است (هودسون،  دانسته» کیمیاگری اسالمی ۀآخرین نویسنده از نویسندگان دور«، جلدکی را نیز نادیده گرفته و ابن سینا را تاریخ شیمی

  اسالمی است. ۀرکیمیای متأخر در دو ۀی ناشی از کمبود پژوهش در حوزاظهارات). چنین ۳۶: ۱۳۷۴
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تنکلوشاه کبیر تبریزی و مجموعۀ آثار حسن بن زاهد کرمانی به زبان فارسی و آثاری هــم بــه حکیم 
هــای متــأخرتر آثــار کیمیــایی قابــل تر آنکه در سدهاند. از طرف دیگر و مهمزبان ترکی تألیف شده

 چهار تن از کیمیاگرانی که پیشتر نام بردیم (اخال
ً
طی، توجهی به زبان فارسی پدید آمده است. مثال

دانیم رسالۀ  اند. تا جایی که میعالء، میرفندرسکی و مظفرعلیشاه کرمانی) همگی به فارسی نوشته
  پیش از این معرفی و بررسی نشده است. قویمال ومنهاجمعراج الحکیم 

ق در شیراز نوشته شده است. ۹۰۷در باب کیمیا در سال  القویم ومنهاجمعراج الحکیم رسالۀ 
 به فارسی است، اما حجم عبارات و اشعار عربی نقل شده از کیمیاگران پیشین نزدیک به 

ً
رساله اساسا

حرم عبدالعظیم حسنی (ع) دارای  ۀای از این رساله در کتابخان درصد) رساله است. نسخه ۴۴نصف (
  ش اول رساله) و به نادرست منسوب به حسن بن زاهد کرمانی است.(عنوان بخ مفتاح الکنوزعنوان 

 
ّ
  ه، با دو بیت شعر آغاز شده است:رساله پس از بسم الل

  م کماالت وجودـف تو متّم ـلط    زن جودـتاح در مخـای نام تو مف
  ر عنایت است ما را مقصودـاکسی    از حاصل اکسیر و زر و نقره چه سود

ثنای الهی و صلوات بر پیامبر مکرم اسالم (ص) و آل او ذکر شده آنگاه در چند عبارت، شکر و 
نویســنده از نگــارش کتــاب و نیــز اوضــاع و  ۀانگیز ۀای نسبتا مفصل، درباراست. سپس در دیباچه

احوال شیراز در آن زمان مطالبی آمده است. پس از دیباچه، مطالب کیمیایی رساله در یک مقدمه و 
اول و دو ِقسم در عمل ثانی) نوشته شده است. مقدمه به موضوع علم چهار بخش (دو ِقسم در عمل 

ده اســت. کــرگانه به فلز هفتم (طال = ذهب) معرفی کیمیا پرداخته و هدف آن را تبدیل فلزات شش
  شود:مقدمه چنین آغاز می

ه إلی سواء السبیل که موضوع علم صناعت کیمیا، فلزات ست«
ّ
است  ١منطرقه ۀذایب ۀبدان أرشدک الل

  ٢)۳۶۸(بیهقی، ص ...» ذهبیه است.  ۀاز حیث استعداد وصول ایشان به غایت کمال که آن مرتب
سازی و تخلیص مــواد اختصــاص یافتــه اســت و چنــین به ضرورت و کیفیت آماده بخش اول

  شود:آغاز می
» 

ّ
قک الل

ّ
کــه عــداد مــواِد او ه إلتمــام المــرام کــه کیفیــت رفــع موانــع و اِ مفتاح الکنوز؛ بدان وف

کلــِک هــیچ آفریــده،  ۀموسوم و تا حال، رقم زد "علم مکتوم"مفتاح این گنج است و به  ةحقیقـلا في
  )۳۶۹(ص ...» نشده است چنان است که 

جداسازی و تخلیص  ۀدربارۀ طریق» ةتفصیل الحجر و تحصیل ماء الحیا«با عنوان  بخش دوم

                                                    
 .خوارچکش .١
صفحات مربوط به همان  ۀملک و شمار ۀکتابخان ۶۴۶۵ ۀشمار ۀنسخ برگرفته ازشود از متن رساله نقل می آنچه. در سراسر این مقاله، ٢

 .نسخه است
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  اجزای مختلف اعم از اجساد و ارواح و ... است. این بخش چنین آغاز شده است: 
ه؛ بدان أّیدک ةمنبع الحیا«

ّ
إلیه را  الل  منه که طریق این عمل چنان است که اوال منحل مشاٌر

ٍ
بروح

پس بستاند یک جزو دیگر از کبریت محلول منقی مصفی و شش جزو  به آتش رطوبت تقطیر نماید. 
متساوی منقسم سازند و یک جزو از این اجزای منقسمه بر سر ثفل ریخته، سحق کند  یا هفت جزو

  )۳۷۷(ص ...» و آن مقطر را بر وی رد نماید 
طریق اختالط اجزای اکســیر «دارد به » قسم اول از عمل ثانی«وضوح عنوان  که به بخش سوم

ین بــاب برشــمرده اســت. آغــاز پرداخته است و استشهاداتی از کیمیاگران پیشین را در ا...» قمری 
  بخش چنین است:

  ةینها«
ّ
قک الل

ّ
ه إلی أعلی مراتب الکمال که طریــق اخــتالط اجــزای اکســیر الدرجات؛ بدان وف

  ) ۳۸۲(ص ...» قمری چنان است که بستاند یک جزو رماد 
آمده است و از منــدرجات آن معلــوم » قسم ثانی از عمل ثانی«نیز تحت عنوان  بخش چهارم

  در باب ترکیب شمس (ساختن طال) است. آغاز این بخش:است که 
  ةیغا«

ّ
الغنی کــه ترکیــب شــمس  ةیه ریاض آمالک برشحات سحاب الغاالغایات؛ بدان نظر الل

فضــه دو  ۀچنان است که بستاند مرهم اسفیداج چهار جزو، و روسختج منقی چهــار جــزو، و بــراد
  )۳۸۷(ص » جزو، و ماء الکافور یا لبن الطیور شصت جزو؛ پس ...

 به صورت بخش
ً
یــاد » قســم اول از عمــل اول«ها درون متن مرزبندی مشخصی ندارند و مثال

از » استشــهاداتی«اند. نویسنده در هر بخش، ابتدا مطالب مــورد نظــر خــود را آورده و ســپس  شده
 منابع مورد استفاد

ً
  است.  ذکر کردهرا خود  ۀکیمیاگران پیشین در باب هر مطلب عرضه کرده و عموما

کتاب که حدود یک صفحه است، ناظر بر این است که علم کیمیا معطوف به عنایت حق  ۀخاتم
  تعالی به کیمیاگر و مستلزم دوری وی از هوای نفس و اجتناب از صحبت اهل بغی و فساد است.

بــدان «ها و بندهای مختلف رساله، نویسنده کالم خود را با عبارات دعایی نظیر در آغاز بخش
 فتّ 

ّ
 «، ...»که  ةه لک أبواب الخیر و السعادح الل

ّ
بــدان «، ...»که  ةفه بصیرتک بنور المعربدان نّور الل

 
ّ
 «، ...»التحقیق که  ةه حالورّزقک الل

ّ
آغــاز  مانند اینهاو ...» ه إلی منهج القویم که بدان أرشدک الل

خــورد و اسالمی بــه چشــم مــی ۀکرده است. چنین تعابیری در برخی از متون تاریخی و علمی دور
 مختص عالء بن حسین نیست.

نزدیک به تصحیح انتقادی و انتشار مــتن کامــل ایــن  ۀنگارندۀ این نوشتار امیدوار است در آیند
  رساله توفیق یابد.
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  او ۀمؤلف و زمان
ــهآیــت  ۀکتابخانــ ۶۵۸۶به استناد آنچه در نســخۀ شــمارۀ  های ایران (دنا)دستنوشت ۀفهرستوار

ّ
 الل

یسنده را م معرفی کرده است (درایتی، » عالء بن حسین بیهقی«رعشی (ره) در شهر قم درج شده، نو
(دو » قاضــی عــالء«(دو نســخه)، » عــال«های دیگر، نویســنده بــا اســامی  ). در نسخه۸۵۹، ۹ج 

(در یک نسخه) یاد شده است. تاکنون اثر دیگری از این نویسنده چه در باب کیمیا » اعال«نسخه)، 
اســتادان یــا شــاگردان احتمــالی  ۀشناسیم. منــدرجات رســاله دربــاردر سایر موضوعات نمی و چه

  دهند.نویسنده اطالعی به دست نمی
شــود کــه از مطالبی که در مقدمۀ رساله و پیش از آغاز متن اصلی مندرج است معلوم مــی

یسنده اولین بار با مطالع د شده است. آنگاه منیک مجموعه در باب کیمیا به این علم عالقه ۀنو
 ،، ولی اظهارات استادان برایش نامفهوم بوده استی استادان این فن به سفر پرداختهدر جستجو

 به این دلیل که 
ً
انیف خــود کــالم را علــی « - به تعبیر خود او  - عمدتا  در تصــ

ً
دا حکماء متعمــ

یش بر علم کیمیا را از این رو همانند اغلب کیمیاگران که ِاشراف خ». نمایند غیرالنظام ایراد می و
امید از مخلوق منقطع ساخته و جازم شد که در  ۀرشت«کنند، او هم  الهی منسوب می ۀبه خواست

فریادرسی و هادی غیر از اکسیر عنایت الهی نیست، ... گام ســعی و اهتمــام در بادیــۀ  این فّن 
و بــه مطالعــۀ » این علم شریف به واجبی قیام نمــود ... ۀطلب نهاد و اول به جمع کتب معتبر

بیشتر روی آورد. از آنجا که او با خداوند عهد کرده بود که اگر بر علم کیمیا دست یابد آن را به 
تحریر در خواهد آورد، در صدد تألیف کتابی در کیمیا برآمد، اما موانعی پیش آمد که وی  ۀرشت

الحکیم ق به تألیف کتاب ۹۰۷نهایتا در سال  یم ومنهاجمعراج  یسنده در آغاز  القو مؤفق شد. نو
ق ۹۰۷هایی در ایالت فارس و شــهر شــیراز در حــوالی ســال کتاب، از مشکالت و نابسامانی

ید که بیش از سیصد هزار نفر را به کام مرگ کشانده است. اما ســخن وی ســیاق سخن می گو
یدادی طبیعی مانند سیل یا از یک ناب ای دارد، نمیشاعرانه سامانی سیاسی توان دریافت که از رو

ید:و اجتماعی سخن می   گو
هجریه که سال هجدهم از قران چهارم بود در مثلث آبی در  ةئدر سال سبع و تسعما

، ناگهان از عواطف قضا بحر قهرش بجوش آمد و سحاب ظلمت، قاف تا ١برج عقرب
آفاق و انفس را فرو گرفت و تگرگ بال در کشتزار آمال و امانی باران شد و سیل  فنا قاِف 

در اقلیم بقا روان گشت و از صدمات آن، سّد شریعت خلل یافت و باب األبواب فتنه 

                                                    
» آبی«طبیعت » حوت«و » سرطان«شد در کنار دو برج گانه در نجوم قدیم است که گفته میهای دوازدهنام یکی از برج» عقرب«. ١

اند. منظور از مثلث آبی در اینجا، همین سه برج سرطان، عقرب و حوت است. هر سه برج از نه برج دیگر، به یکی دیگر از عناصر  داشته
  اند.چهارگانه (باد، خاک و آتش) منسوب بوده



 

  

١۶۶ 

  مفتوح شد و سپاه یأجوج و مأجوج حوادث، بساط نشاط را تاراج کرد؛ بیت:
  نهنگ عشق فرو برد طور موسی را    ز عاصفات قضا بحر قهر موجی زد

 ملــک  ۀو از آن ممّر به واسط
ً
قحط مروت اکثر بالد روی بــه خرابــی نهــاد خصوصــا
 
ً
 صفصــفا

ً
شــده؛  ١فارس به کثرت محن و بال و مزید فتن و َعناء ممتاز گشــته و قاعــا

ه از نفس امــار ۀمعظم بلیه آنکه پیشوایان گندم نمایان جوفروش که ابلیس از محکم
هنمود و از عبداستفاده میدقایق مکر و تلبیِس [آنان] 

ّ
بی بن سلولبن  الل

ُ
در میدان  ٢ا

ربود، اســتیال یافــت و از آنچــه ســالها بازی گوی نفاق میسازی و فنون شعبده حیله
ذخیره نهاده بود اندکی اظهار نمود و نیفزود و ایقاع و افساد بازار احتکــار و عنــاد را 
مجددا رواجی و رونقی دیگر افزود و بدین علت زیاده از سیصد هــزار مســلمان، از 

  :کبار، از لباس حیات عاری شد؛ بیت صغار و
  ردد تهی بساطفرزین شود پیاده چو گ    در شهر کس نماند از آن شد رقیب کس

ظلم و بدعت آن گروه دجال صفت، چنان صاعد شد  ۀو به شومی قحط الرجال نائر
 ۀکه خطۀ شیراز که به حسب لطافت آب و هوا و حسن سهی قامتان دلربا رشک روض

  ).۳۶۷(ص » آب شد.... خراب و بینمود و رضوان می

یا فردی که بیش از سی سال با وی  ، جمعی »طریق وفاق مرعی داشته بود«در چنین اوضاعی، گو
یسنده ُنـه ماه محبوس شده و در قید و  از ارکان دولت پادشاه را اغوا نموده و باعث شده است که نو

ه گرچه در ظاهر، این حبس ناپسند به عذاب گرفتار شود. عالء بن حسین، چنین اظهار کرده است ک
آمد اما در معنا فرصتی مغتنم بود تا وی به تألیف کتابی که مدتها در نظرش بود، بپردازد. بدین نظر می

ق و در حبس نوشته است. اما تألیف ۹۰۷دهد که وی این کتاب را در سال ترتیب، ظاهر متن نشان می
ه در متن آن حدود هفتاد مورد از متن آثار کیمیاگران پیشین ویژه از این جهت ک چنین اثری در حبس، به

رسد. شاید چنین بوده است که وی در خلوت حبس تفکر نموده و بازگویی شده است، بعید به نظر می
 پیش

ً
یسی نگاشته باشد. بنای تألیف کتاب را گذاشته باشد یا اینکه نهایتا   نو

یافتــه و دو بیــت شــعر بــدین  ٣»فیض ابدی«را با حساب جمل  ۹۰۷نویسنده ماده تاریخ سال 

                                                    
 «تعبیر . ١

ً
 صفصفا

ً
ها در قیامت آمده است؛ به معنای: از هم شدن کوهه در وصف متالشی است ک) ۱۰۶(طه/برگرفته از قرآن کریم » قاعا

  پاشیده و هموار شده.
هعبد. ٢

ّ
 ایمان آورده بود ولی اسالم او  الل

ً
بی معروف به ابن سلول از بزرگان قبیله خزرج در صدر اسالم بود که پس از جنگ بدر ظاهرا

ُ
بن ا

نمادین  ۀشود او به عنوان چهر ، همچنان که در اینجا دیده میکرده است. به هر حال ظاهری بود و در عمل بر علیه مسلمین فتنه می
 شناخته شده است.» نفاق«

، ۲، ۱، ۸۰۰، ۱۰، ۸۰فیض ابدی یعنی: ف، ی، ض، الف، ب، د، ی به ترتیب معادل اعداد:  ۀ. در حساب جمل (ابجد) حروف دو واژ٣
 .شود می ۹۰۷که مجموع آنها  هستند ۱۰، ۴
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  مضمون سروده و در مقدمۀ کتاب آورده است:
  ّرا ز بدیـر است معـدن خیـون معـچ      این نامه که شد طلسم گنج احدی

  »فیض ابدی«تاریخش از آن شده است       سـفیضی یابد تا ابد از وی هر ک

  های خط رسالهنسخه
گزارش کرده است، پنج نسخه از این اثر  های ایران (دنا)دستنوشت ۀفهرستواربنا بر آنچه درایتی در 

در  ۸و  ۶، ۳، ۲، ۱هــای ) که در ردیف۸۵۹، ص ۹های ایران موجود است (درایتی، جدر کتابخانه
دنا مذکور نبود. هشت  ۀاند. سه نسخۀ دیگری که از این رساله یافتیم در فهرستوار ادامه معرفی شده

  از:رساله عبارتند  ۀنسخ
در تهــران » ملی ملک ۀکتابخانه و موز«در  ۶۴۶۵ ۀشمار ۀکاملی از رساله در مجموع ۀ. نسخ۱

پایان  ۳۹۵ ۀآغاز و در صفح ۳۶۳ ۀصفحات مندرج در نسخه، در صفح ۀکه بر اساس شمار هست
 ۀسن«مجموعه  پایاندر  ولی، و تاریخ کتابت نسخه نیز درج نشدهیافته است. نام کاتب معلوم نیست 

یســنده را  آمده(هجری قمری) » ۱۲۶۵ این نسخه به خط نسخ نوشته شده و خواناســت و نو است. 
  ده است. ضبط کر» عالء«

شود. به خط آستان قدس رضوی (ع) نگهداری می ۀدر کتابخانکه  ۱۰۸۷۲ ۀ، به شمارۀ. نسخ۲
 
ً
زیبا و خوانا کتابت شده اما تاریخ کتابت و کاتب آن ناشناخته است. در انجامۀ نسخه  نستعلیق نسبتا

و الثناء نوشته  ةلتحیاین نسخه، از کتاب امام ثامن حضرت امام رضا علیه آالف ا«چنین آمده است: 
  معرفی نموده است.» اعال«این نسخه، مؤلف را » شد.

قدس رضــوی قــرار دارد. ایــن نســخه بــه خــط  آستان ۀدر کتابخانکه  ۱۰۸۸۵ ۀشمار نسخۀ. ۳
شکسته نستعلیق نوشته شده و با کمی تأمل قابل خواندن است. متن نسخه به صــورت دو قســمتی 
شامل قسمت اصلی و ادامه آن در هامش (در باال و راست صفحه) کتابت شده است. نام مستنسخ 

  ه است.معرفی شد» قاضی عالء«و تاریخ استنساخ نامعلوم است ولی مؤلف 
کتابخانۀ آستان قدس رضوی که به خط شکستۀ نستعلیق کتابت شده  ۱۰۹۳۶ ۀشمار ۀ. نسخ۴

 هنسخاین معرفی کرده است. » قاضی عالء«ولی نام کاتب و تاریخ کتابت نامعلوم است و مؤلف را 
به صورت متن و هامش نوشته شده با این تفاوت که هامش نسخه، خود، دو قسمتی است و دو  هم

  ه (هم در باال و هم در راست صفحه) متن اصلی را در بر گرفته است.حاشی
 ۀنســخشــامل کتابخانــه مجلــس شــورای اســالمی در تهــران،  ۹۱۱۹۸ ۀشمار ۀ. مجموع۵

 ۶۴صفحات مندرج در باالی نسخه بین صفحات  ۀکه بر اساس شمار استاثر این دیگری از 
ق در ۱۲۳۳ســال  ۀذیحجــ ۲۱وز پنجشــنبه آن، در ر ۀقرار دارد. بنا بر مندرجات انجام ۹۱إلی 

یســنده را  طهران و به دست اسمعیل بن یحیی مازندرانی کتابت شــده اســت. ایــن نســخه، نو



 

  

١۶٨ 

 » عالء«
ّ
الل   ه أعماله بالحسنی) معرفی کرده است.(فقیر کثیر التقصیر خادم الفقراء عالء ختم 

که به خــط نســتعلیق  ۱۲۰۶دیگر موجود در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران به شمارۀ  ۀ. نسخ۶
این کتاب که مســمی بــه «خوانا نوشته شده است. در آغاز نسخه یادداشتی بدین شرح آمده است: 

آن که  ۀبود به دست این بنده آمد و پس از شرح مفصل سرلوح القویم ومنهاجمعراج الحکیم کتاب 
نامی از شارح و مصنف آن برده نشده بود، و نسخه کننده در آخر کتاب نوشته بود که این نســخه از 

 حضرت ثامن األئمه حضرت رضا  ۀخزان
ً
 از مقدمه شــروع  علیه السالم استنساخ شده؛ تیّمنا

ً
و تبّرکا

هنمود، من 
ّ
اســت. انجامــۀ کتــاب نامی از مؤلف در این نسخه نیامده ». التوفیق و علیه التکالن الل

امــام رضــا علیــه آالف  ۀاین نســخه از کتابخانــ«تاریخ کتابت را آورده اما نام کاتب نامعلوم است: 
هو الثناء نوشته شد. قد تّم الکتاب بیدّی الجانی المذنب، غفر  ةلتحیا

ّ
الثمانیه من  ةلیلذنوبه فی  الل

حســب الفرمــایش حضــرت «همچنین در ادامه آمده اســت: ». ۱۳۰۵ ةشهر رجب مرجب من سن
که دستور به کتابت داده است بعد از نوشتن،  کسینام » اشرف آقای ............ وجیزه استنساخ شد.

ای بدین پاک شده و ناخواناست. عالوه بر این، در منتهی إلیه صفحه در پایین و سمت چپ، ترقیمه
بید أقل علی اکبــر  ۱۳۱۵زده بیست و دوم رجب یکهزار و سیصد و پان ۀدر لیل«مضمون آمده است: 

رسد که این خط با خط متن نسخه تفاوت دارد، لذا این ؛ اما به نظر می»درفصی (فیضی ؟) الرشتی
صحیح به نظر  ۱۳۰۵کاتب نسخه باشد، بلکه کتابت نسخه در همان سال همان تواند شخص نمی

  مذکور بعدا افزوده شده است. ۀرسد و ترقیممی
 ۀرســال«مرکزی آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهرری، با عنوان  ۀ. نسخۀ کتابخان۷

 ۀصــفحه) کــه در ابتــدای مجموعــ ۱۸بــرگ ( ۹مشتمل بر » شیخ حسن زاهد کرمانی الکنوزمفتاح 
قرار دارد. نام نویسنده غیر از عنوان در جایی از نسخه مندرج نیست، همچنین کاتب و  ۵۹۹ ۀشمار

  نسخه، موجود و لذا نسخه کامل است. ۀتاریخ کتابت نسخه نامعلوم اما انجام
ــهآیت  ۀدر کتابخان ۶۵۸۶. به نسخۀ شمارۀ ۸

ّ
مرعشــی نجفــی (ره) در شــهر قــم دســت نیــافتیم.  الل

  است. کردهمعرفی  ۱۰۹۷برگ و مکتوب به سال  ۵۴ه خط نسخ و نستعلیق، شامل دنا آن را ب ۀفهرستوار

  محتوای رساله تحلیل
 مفصل که پیشپس از دیباچه

ً
تر اشاره کردیم، مطالب اصلی رساله در قالب یک مقدمــه و ای نسبتا

  مهم قابل استفاده است: ۀچهار بخش مندرج است. از متن این رساله چند نکت
کیمیاگران اسالمی،  ۀدهم هجری همسو با جریان غالب و باور فراگیر در اندیش ۀاین کیمیاگر سد

  کیمیا را به عنوان رمزگشای آفرینش موجودات و امتزاج طبایع مکونات معرفی کرده است:
مطمح نظر اهل کمال از تحصیل این علم خجسته مآل جز اطالع بر عجایب اسرار 
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 مکونات نیســت، ســّیما تحقیــق  خلقت موجودات و غرائب اطواِر امتزاجاِت 
ِ

طبایع
بعث و رّد ارواح بر اجساد بعد از انحالل ترکیب و تهافت اجزا که طایر عقــول ذوی 

وار در األلباب از غایت دهشــت و نهایــت حیــرت در ایــن وادی خطرنــاک خفــاش
حجاب ظلمت متواری شده و اکثر علما غافل از آنکه بر صحت این معنــی و وقــوع 

تــر تر و هیچ برهان از این حکمت، قــویدلیل از این صنعت واضحاین دعوی هیچ 
  )۳۶۶نیست. (ص 

توضیح اینکه کیمیاگران معتقدند که گرچه کیمیا خــود بــه ضــرورت حفــظ اســرار از نــا اهــل، 
این علــم رمــز گشــودن از اســرار  ۀکمابیش در لفافه رمز و تمثیل و تشبیه پوشیده است، لکن فلسف

ِســّر «فرینش موالید گوناگون است. از این روست که از کیمیا به عنــوان آفرینش طبایع مختلف و آ
 ۀو عناوین مشابه یاد شده است. چنین باوری در اندیش» عالم اوسط«، »صنعِت طبیعت«، »خلیقت

شــود  هشتم هجری نیــز بــه طــور عمیــق و مبســوط دیــده می ۀحسن بن زاهد کرمانی، کیمیاگر سد
  ).۱۳۹۶(کاوسی رحیم و کوهکن، 

مانند بسیاری از متون کیمیایی، مبحث تبدیل فلزات یکی از محورهای اصلی رساله است. در ه
ترین و پایدارترین فلزات است که در زمان تکون آن در طبیعت (در گانه طال کاملبین فلزات هفت

بت و ... باعث تشکیل طال می شود و هر چه معدن)، مساعدترین شرایط طبیعت اعم از گرما، رطو
چنــین  ۀآینــد. چکیــدیط طبیعی از حالت بهینه دور باشند یکی از شش فلز دیگر به وجود مــیشرا

  شود:رساله دیده می ۀوضوح در عبارات عالء در مقدمای بهنظریه
هبدان أرشدک 

ّ
 ۀذایب ۀإلی سواء السبیل که موضوع علم صناعت کیمیا، فلزات ست الل

ذهبیــه  ۀمنطرقه است از حیث استعداد وصول ایشان بــه غایــت کمــال کــه آن مرتبــ
انــد اگــر در اثنــای تکــون است. چه همچنانچــه جــواهر متوجــه صــورت یــا قــوتی

ای غیر مناسب مالقی به تکون، ایشــان را از وصــول بــه غایــت مطلوبــه بــاز  عارضه
عقیــق و فیــروزه و امثــال گردد مثل لعل و دارد و یکی از اجساد ناقصه متکون می می

انــد کــه ذهبــی ۀذایبه منطرقه نیز متوجه صورت کاملــ ۀذلک جمیع مواد. اجساد ست
اگر در اصل تکــون زیبــق در غایــت صــفا و کبریــت در  اشرف و اعدل انواع است. 

بــرودت  ۀشود و اگر غلبــنهایت نقا و حّر و برد به اعتدال اتفاق افتد ذهب متولد می
قره منعقد گردد. اگر با کبریــت محرقــه کــه موجــب انحــراق عارض این ماده شود ن

مالقی گشت، اگر حرارت و یبوست طاری شــد اســرب شــود و اگــر حــرارت  است
بت بسیار عارض شد قلعی و اگر یبوست غلبــه کــرد نحاســین حاصــل  اندک و رطو

  )۳۶۸(ص » شود.می
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کارگاه کیمیا نیــز تســّری شرایطی که برای تکون فلزات در طبیعت مورد باور کیمیاگران است در 
معــراج  ۀگیرنــد. عــالء در رســالشود، چرا که کیمیــاگران از طبیعــت الگــو مــیدارد و پی گرفته می

ید:  می القویم ومنهاجالحکیم  حکیم (یعنی کیمیاگر) در جمیع تدابیر اقتدا به افعــال طبیعــت «گو
نطفه در طبیعت، رِحم بهتــرین  مثالی که وی در این مورد آورده این است که برای امتزاج». کندمی

بهترین ابزار است. قــرع عمیــا تنهــا » قرع عمیا«ترین موضع است، برای ترکیب طبایع نیز  و مناسب
یک دهانه دارد که ورود مواد اولیه، خــروج محصــول، خــروج بخــارات زائــد و ... همگــی از ایــن 

هــای آمــده توصــیه یمالقــو ومنهــاجمعــراج الحکــیم شــود. مثــال دیگــری کــه در طریق انجام می
زرع کیمیایی تو باید همانند زرع کشــاورزان در  گوید میبه فرزندش طاطا است که به او » هرمس«

). امــا ایــن ۳۷۴باشد (بیهقی، ص » موقع به«و » اندازه به«آن »ِ آتش«و » آب«طبیعت باشد، یعنی 
ؤلف ما با اصــل دیگــری نیــز ، در نظر م»کیمیاگر باید به افعال طبیعت اقتدا کند«باور کیمیایی که 

اســت، بــه ایــن دلیــل کــه » اشــرف«قابل جمع است مبنی بر اینکه تدبیر حکیم از تدبیر طبیعــت 
یدادهای طبیعی نه از روی قصد که از روی اتفاق است، ولــی اعمــال کیمیــایی از روی تــدبیر و  رو

  شود:هدفمند انجام می
ر طبیعت اشــرف اســت. بــه متفٌق علیه ارباب حکمت است که تدبیر حکیم از تدبی

شود ال علی القصد بلکه کیف مــا أتفــق دلیل آنکه هر فعلی که از طبیعت صادر می
شود شریک است به است و حکیم در فعلی که تدبیر او از طبیعِت آن چیز صادر می

 - دلیل آنکه ِاعداد مواد هر نوع و هر جنس کماینبغی نموده و رفع موانع و عوائق کرده 
اقتدای طابٌق النعل بالنعل به افعال  -به عنایِت خالق حکیم در آن ماده  بعد از توکل

و آثار طبیعت نموده؛ چون فعل او از عوارض خارجی که موجب فســاد بــود ســالم 
آن صورت بر او فایض خواهد شد اعم از  -به تقدیر واهب الصور  -ماند، المحاله 

  ).۳۷۳(ص ...» آنکه معدن یا نبات یا حیوان باشد 
مورد، بــا ذکــر نــام، بــه  ۷۲وفور به دانشمندان پیشین ارجاع داده و در  نویسنده در این رساله به

 
ً
نفر) ارجاع داده و از ایشان نقل قول کرده است.  ۱۹دانشمندان و کیمیاگران پیش از خود (مجموعا

  ).۱مورد نام کتاِب مورد ارجاع نیز در متن رساله آمده است (جدول  ۳۹از این تعداد، در 
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  القویم ومنهاجمعراج الحکیم . ارجاعات موجود در ۱جدول 

  (تعداد تکرار) -نام اثر   تعداد ارجاع  نام دانشمند یا کیمیاگر  ردیف

  )۱۴( - شذور الذهب  ۱۴  ١صاحب الشذور  ۱

  ۱۲  ٢هرمس  ۲
  )۲( - الکبری ةفلکی
  )۱( - السرّ  ةلرسا

  )۱( -٣أجرام الکواکب البرباویه

  ۱۲  جلدکی  ۳
  )۷( -٤الطلب ةینها
  )۱( -٥السرور ةیغا

  )۲( -) فردوس الحکمه( الفردوس  ۷  ٦خالد  ۴

  ۵  جابر بن حیان  ۵

  )۱( - ۀضکتاب الرو
 -) ةئما مسـخ(از کتب الـ کتاب األبدال

)۱(  
  )۱( - کتاب الضمیر

  ۳  جاماسب حکیم  ۶
کتابی که برای اردشیر بن بهمن الملک 

  )۱( -نوشت. 
    ۳  بیون برهمی  ۷

  )۲( - الذهب ةعزرا يالمکتسب ف  ۲  ٧المکتسبصاحب   ۸
  )۱( -٨العظمی ةلرسا  ۲  میثاوس  ۹

  )۱( - حقائق اإلستشهاد  ۲  طغرائی  ۱۰

    ۲  مریانس  ۱۱
    ۱  فیثاغورس  ۱۲

                                                    
یسنده اثر منظوم کیمیایی، ق)۵۱۵- ۵۹۳( بی. علی بن موسی اندلسی مغر١ ، که نزد کیمیاگران اسالمی بعد از وی بسیار شذور الذهب، نو

  شود.از او یاد می» صاحب الشذور«معروف است و عموما تحت نام 
خنوخ«پیامبر (ع) است و هموست که بنام  »ادریس«. هرمس همان ٢

ُ
محوری  ۀچهر. در مباحث کیمیایی به عنوان یک معروف استهم  »ا

 شود.شناخته می
  شناسیم.. امروزه اثری به این عنوان نمی٣
اثر  الذهب عةالمکتسب فی زراکتاب است که در شرح  الذهب عةالطلب فی شرح المکتسب فی زرا يةنهانام کامل این اثر جلدکی . ٤

  عراقی نوشته شده است. ابوالقاسم محمد بن احمد
 السرور فی شرح الشذور يةغا. ٥
به خاطر ظلمی که پدرش یزید بر اهل بیت پیامبر (ص) ولی شود کیمیاگر مسلمان شناخته میاولین  ،زمانیاز نظر . خالد بن یزید اموی. ٦

چند اثر کیمیایی به وی منسوب . شودبه بدی از او یاد میو حتی برخی از کیمیاگران نسخ نزد کاتبان روا داشت، او نیز منفور است و لذا 
 .۱۶۰- ۱۴۳: ۱۳۸۶، کاهانی است. بنگرید به: فردوس الحکمهاش آنها دیوان شعر کیمیاییترین ممهاست که 

. او نیز است الذهب عةالمکتسب فی زراترین آنها چند اثر در کیمیا که معروف ۀق) نویسند۵۸۰ د. ابوالقاسم محمد بن احمد عراقی (٧
 شود.خوانده می »المکتسبصاحب «شهرت اثرش نزد کیمیاگران،  ۀ، به واسطالشذورهمانند صاحب 

از این کتاب نام برده است (خلیل ابراهیم،  الذهب عةزرا يالمکتسب فابوالقاسم عراقی در  ولی، امروزه چنین کتابی موجود نیست ظاهراً . ٨
۱۳۶۹ :۹۲.( 
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  ١تفریق األدیان  ۱  ریسموس  ۱۳

    ۱  ٢اغاذیمون  ۱۴

    ۱  ٣أرس حکیم  ۱۵
  ٥ةحکمـلکنز ا  ۱  ٤احمد بن ابوبکر وحشیه  ۱۶
    ۱  ماریه قبطیه  ۱۷

  ٦سّر المصون  ۱  ذوالنون  ۱۸
    ۱  قیدروس  ۱۹

در این رساله، هشت مورد آیات و عباراتی از قرآن کریم آمده که البته از هیچ یک، تأویل و تفسیر 
 در مقام سپاس خدای تعالی و تدقیق برخی مفاهیم مورد نظر نویســنده 

ً
کیمیایی مراد نشده و صرفا

  .است آورده شده
 مفصلی از کیمیاگران پیشین را در متن خود بازگویی کرده است اما نویسنده گرچه مطالب 

ً
نسبتا

در اغلب مواضع از پیوند آن مطالب به همدیگر و طرح بحث به زبان خود ناتوان بوده یا غفلت کرده 
 دربار

ً
هایی که از پیشینیان آورده تحلیل و توضیحی هیچ یک از نقل قول ۀاست. به این ترتیب، تقریبا

خورد. این کاستی، به ست. برای خوانندۀ آشنا با متون کیمیایی این نقیصه آشکارا به چشم مینداده ا
 ةمفــاتیح الرحمــاثــری ماننــد  ۀطور مثال در مقایسه با محتوای کیمیــایی منســجم و ســازمان یافتــ

اثر حسن بن زاهد کرمانی محسوس است.  مفتاح الرموزطغرائی یا کتاب  ۀنوشت ةومصابیح الحکم
مــذکور  ۀهای کیمیایی است و از این حیث، رسال نظمی، ویژگی اغلب متناین پراکندگی و بی البته

  در حد متوسط است.

  منابع

 ۶۴۶۵ ۀخطــی شــمار ۀ، نســخالقــویم ومنهــاجمعراج الحکــیم بیهقی، عالء بن حسین،  .۱
  ملی ملک، تهران. ۀکتابخانه و موز

                                                    
. نسخ خطی این کتاب موجود است. عراقی نیز در دیانات واإلعتقاداتتفریق األدیان وتفرق العبادات والعنوان کامل اثر عبارت است از . ١

 ).۹۲: ۱۳۶۹از این اثر یاد کرده است (خلیل ابراهیم،  المکتسب
  .۱۳۹۶کرمی،  بنگرید به:او  ۀدربار: آغاثاذایمون؛ . ٢
یسند٣ به او  ةمصحف الحیاحسن بن زاهد یک اثر بنام  کیمیایی ۀتذکردر  .)۱۹۲، ۷ج  :۱۳۸۹درایتی، است ( الصنعة في لةرسا ۀ. نو

  .۱۳۹۵منسوب شده است. ببینید: کوهکن و همکاران، 
 باشد.» ابن وحشیه«معروف به » ابوبکر احمد بن علی«رسد صورت صحیح اسم او . به نظر می٤
 کنز الـحکمة فی علم الصنعة اإللهیه. ٥
خورد. ممکن است این اثر وی به مرور ایام از دست رفته باشد یا اینکه نام ذوالنون، چنین عنوانی به چشم نمی ۀدر آثار شناخته شد. ٦

سّر المصون فی علم خود،  کیمیایی ۀتذکردیگری برای یکی از آثار وی باشد. حسن بن زاهد کرمانی، کیمیاگر قرن هشتم هجری در 
 .۱۳۹۵: کوهکن و همکاران، بنگرید بهست. دانسته ارا اثری از جاماسب حکیم  المخزون
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کیمیا و روش او در کتــاب  ۀزمینهای ابوالقاسم عراقی در کوشش« ،خلیل ابراهیم، فاضل .۲
  .۹۹-۸۶ص ، ۱۳۶۹، بهار ۲۶، شمارۀ ةمشکوحمیدرضا شیخی،  ۀ، ترجم»المکتسب

انتشارات مرکز اسناد  :تهران ،۷، ج ایران (دنا) یهادستنوشت ۀفهرستوار، ی، مصطفیدرایت .۳
 .۱۳۸۹، یاسالم یمجلس شورا ۀو کتابخان

 یکیمیای ۀعالم اوسط در اندیش ۀشناسانیتبیین هست« ،؛ کوهکن، رضایرحیم، علیکاوس .۴
، ص ۱۳۹۶، پــاییز و زمســتان ۱۴، شــمارۀ ۷ ۀ، دورعلــم ۀفلسف، »یحسن بن زاهد کرمان

۸۵-۱۰۴. 
فصلنامۀ تخصصی فقه ، »نقش خالد بن یزید بن معاویه در گسترش علم« ،کاهانی، مریم .۵

  .۱۶۲-۱۴۳، ص ۱۳۸۶، ۱۴، سال چهارم، شمارۀ و تاریخ تمدن

ــه .۶ ــی، طیب ــم« ،کرم ــرمس،  ۀسرچش ــا ه ــاذیمون ب ــبت آغاث ــی در نس ــت: پژوهش حکم
  .۱۵۸-۱۴۳، ص ۱۳۹۶، بهار و تابستان ۹۱، شمارۀ جاویدان خرد، »ابوالحکماء

اثر  تذکرهتصحیح و تحقیق در باب « ،کوهکن، رضا؛ خوشبخت، زیبا؛ هاشمیان، رخشاد .۷
، مهندســیالمللی پــژوهش در علــوم و دومین کنفرانس بین، »حسن زاهد غریب کرمانی

 .۱۳۹۵مرداد  ۷استانبول (ترکیه): دانشگاه استانبول، 
، ترجمۀ احمد خواجه نصیر طوسی، تهران: انتشارات مرکز تاریخ شیمیهودسون، جان،  .۸

 .۱۳۷۴نشر دانشگاهی، 
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  کتابخانه و موزۀ ملی ملک ۶۴۶۵صفحۀ آغاز نسخۀ 
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  کتابخانه و موزۀ ملی ملک ۶۴۶۵صفحۀ پایان نسخۀ 


