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چکیده
از آن اا که مسلمانان تأثیرات زیادی در شکل گیری و رشد علوم مختلف داشته اند،
این مقاله با موضوع نقش مسيلمانان در شيکل گیيری عليم شيیمی و بيه منظيور معرفيی
دانشمندان در این رشتة علمی و الهام گیری آنها از تعيالیم قيرآن مجیيد و اکتشيافات و
دستاوردهای آنها و اایگاهشان در علم شیمی ،به روش کتابخانه ای انجيام گرفتيه و بيه
نتایج زیر رسیده اند :مسلمانان در مراحل اولیه از تعالیم آیات قيرآن کيریم و توصيیه بيه
مشاهده در نمونههای طبیعی الهام گرفته اند ،سر منشأ علم شیمی و سرآمد دانشيمندان آن،
(ع)

امام اعفر صادق

و شاگردان ایشان است ،روش کنونی علم شیمی کيه روش اسيتقرایی

استوار بر مشاهده و آزمایش است ابتدا توسي مسيلمانان پایيه گيزاری شيد و همچنيین
کشفیاتی چون اکثر مقیاسها و ابزارها اندازه گیری مانند بوتههيا ،ااياقهيای گرميادهی،
ظروف مخصوص ساخت آلیاژ و مواد ادیدی چون الکل و اسید سیتریك و روشهای نو
چون تصعید ،تعریق و مانند آنها و اثر گازها بر مواد تشکیل دهنيده و بيه وايود آميدن
گازها از دستاوردهای مهم شیمی دانهای مسلمان است.
کلید واژهها
مسلمانان ي علم شیمی ي قرآن ي کیمیا گری ي اابربن حیان ي زکریای رازی

1

س عضو هيئت علمی دانشگاه معارف قرآن و عترت

2

س کارمياس ارمد تفسير قرآن مجيد ،دانشگاه معارف قرآن و عترت

(ع)
(ع)

مقدمه
قرآن کريم کتاب هدايت بشر و ميشأ بسيارن از علوم استس ماالب علمی آن انسان
را به تفكر وا میداردس امارة برخی آيات به پيلداي

آتل

از درخلت سلبز ،مجلاورت

آبهان ميري و مور بدون اخلتالط ،ملكل پلايرن آهل در دسلت نضلرت داوود،
پيوستگی زمي و آسمان و جدا مدن آنها از يكديگر ،توجه دادن به رقيق مدن هلوا و
کمبود اکسيژن در اليههان باالن جو ،برممردن ميفعت و ضرر برخی ملواد مثلل الكلل،
176

توليد مير و مراي آلوده نشدن آن و بسيارن موارد ديگر میتوانلد انسلان را بله سلون
تحقيق علمی راهيما بامدس اي نقيقت آمكار میسازد که ا ر چه قرآن ،کتاب ميزيک و
ميمی وسسس نيست بلكه به ميرور هدايت و تربيت بشر نازآ مده است ،اما در عمرن که
جاهليت بر جهان سايه امكيده بود و دانشميدان به جرم دانست و بيلان عقايلد خلود در
داد اههان تفتي

عقايد محاکمه و سوزانده میمدند ،قلرآن کلريم بلا رومليگرنهلان
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علمی خود به تكريم جايگاه علم و تفكر پرداخت و بشر را در عرص مبارزه با جهلل و
ظلمت رهبرن نمودس قرآن در بي

از  700آيه مادة علم را به کار برده اسلت و بارهلا و

بارها مسلمانان را دعوت به تفكر و تعمق در پديدههان طبيعت کرده است ،بله طلورن
که در آن ندود  720آيه در زميي خدا مياسلی از راه عللوم طبيعلی لرد آملده اسلتس
( لشيی ،1789 ،ص )24
بر اي اساس مسلمانان از صدر اسالم همواره به علم آموزن عالقه نشان داده اندس
پيامبر رامی اسالم(ص) نيز با قرائت آيات قرآن هملواره آنهلا را بله عللم آملوزن و
اهميت آن تشويق نموده استس
ايشان با اماره به لزوم طلب علم بران همه ،نتی آن را بر هر زن و مرد مسلمان بله
عيوان امرن واجب معرمی کرده و میمرمايد:

«طَلَبُ العِلمِ مَريضَهٌ عَلی کُلِّ مُسلِمٍ وَ مُسلِمَهٍ» (مجلسلی ،1907 ،ج 1ل ص )177بلر
اي اساس درميان علمان اسالم از رمتههان مختلا علمی ،دانشميدانی ديده ملیملود،
چون نجوم ،طب ،رياضيات ،ميمی ،معمارن وسسس س
آن چيان که در علم ميمی که موضوع اي تحقيق است ديده میمود که دانشميدان
بسيارن با تأسی از مرمايشات پيامبر اکرم(ص) مبيی بر اهميت علم آملوزن و بلا الهلام از
بسيارن از آيات قرآن کريم که به صورت مستقيم يلا غيلر مسلتقيم بله ملواد مليميايی،
ارتباط آنها با يكديگر و نق

آنها در جهان پيرامون ما املاره ملیکيلد بله اکتشلامات

177

مهمی دست پيدا کرده اندس
از جمله اي پژوه ها باعلث کشلا ملواد جديلد مليميايی ملد چلون الكلل و
اسيدسيتريک)Citric Acid(1س الكل از اکتشامات محملدب زکريلان رازن اسلت ،ابلزار
جديدن نيز که در اي دوره ساخته مد بوتهها ،2اجاقهان رمادهی و ظروف مخموص
ساخت آليااها بودس به عالوه روشهان ونا ون کار بلا ملواد مليميايی مانيلد تملعيد،
میپردازيمس (واليتی ،1788 ،ج ،1ص)26
قرآن و علوم طبیعی
قرآن متكفل هدايت بشر در جميع ابعاد زند ی است ،بيلابراي انترلار ملیرود کله
اصوآ راهيما در پژوه هان علوم طبيعلی را بتلوان از آن اسلتيتاج کلردس ا لر قلرآن از
پديدههان طبيعی صحبت میکيد بخاطر آن است که از طريق آن به هدايت انسان کمک

1

س اسیدسیتریكس جوهر ليموس به صورت تبلورات درمت ،بی رنگ ،غير مفاف ،بی بو ،ترش مزه و

مابوع استس در ليموترش و ساير ميوه هان ترش مزه موجود استس (لغت نامه دهخدا ،ج ،1اسيدسيتريک،
ص)122
2

س بوتهس ظرمی که زر ران ،سيم و زر در آن می دازندس (لغت نامه دهخدا ،ج ،1بوا ،ص)977
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تعريق و مانيد آن وسسس و ديگلر دسلتاوردهان دانشلميدان اسلالمی اسلت کله بله آنهلا

کيدس خدا وند اي استعداد را در بشر اامته که با کوم

خود و استمداد از ميض الهی

به تدريج به نقايق بسيارن از آيات آماقی وانفسی نق دست يابد و بدي طريق لامی
در جهت نزديكی به خالق برداردس ( لشيی ،1789 ،ص)216
نمونههایی از شیمی در قرآن
قرآن کريم ،کتاب هدايت بشر به رومليگرن و تونيلد اسلت ،خداونلد متعلاآ بله
ميرور توجه بيشتر انسانها در البالن آيات و سورههان قرآن ،بعضلی مسلائل علملی را
178

بيان کرده و سپس به نحون در همان آيه يا آيات پيراملون آن ،ملا را بله تفكلر دعلوت
نموده استس
بعضی مسائل علمی به ونه ان است که بشر مدتها بعد از نزوآ قرآن به آنها پی
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برده استس
در مورد علم ميمی نيز ملوارد متعلدد و مراوانلی در قلرآن مبلي آملده اسلت کله
نمونههايی از آنها ذکر می رددس
 -3الکل
الكل انواع مختلفی داردس الكلها مايعهايی مفاف و بی رنگ اندس معرومتلري آنهلا
الكل اتيليک يا اتانوآ )Ethanol( 1است که از اي مادة ميميايی در ساخت نومابههان
الكلی (مراب) استفاده می مودس اي الكلل بلا سلرعت جلاب بلدن ملده و وارد خلون
می ردد و نه تيها عقل و سلسل اعماب را به ويرانی میکشد بلكه بر تمام دستگاههلان
بدن انسان ،به ويژه قلب و عروق ،معده و کليه و کبد ،اثر مخرب و انكلار نشلدنی داردس
(معتمد ،1789 ،ج ،1ص)71

1

س C2H5OH

قرآن کريم سالها قبل از کشا الكل اتيليک و مضلرات عميلق آن بلر ذهل و مكلر
انسان که باعث غفلت و بهت زد ی ممرف کييلده ملیملود ،مسللمانان را از مملرف
مراب (خمر) نهی کرده استس
سبب مياسی نهی مسلمانان از مملرف ملراب بعضلی دانشلميدان مسللمان را بله
آزمايشاتی تحريک کرد که به دنباآ آن محمدب زکريان رازن توانست الكلل را کشلا
کيدس
خداوند متعاآ در قرآن کريم مراب را باعلث غفللت از يلاد خلدا و نملاز و عاملل

174

دمميی و کييه معرمی میکيد و میمرمايد:
اِنَّما يُريدُ الشَّياانُ َن يُوقِعَ بَييَكُمُ العَداوَهَ وَالبَغضاءَ مِی الخَمرِ وَالمَيسِلرِ وَ يَمُّلدَ کُلم
عَ ذِکرِ اهللِ وَ عَ ِ المَّلوهِ مَهَل اَنتُم مُّيتَهونَس (مائده)41:
جز اي نيست که مياان میخواهد با مراب و قمار ميان مما دمميی و کييه امكيد

طبرسی در مجمع البيان اماره میکيد که اب عباس می ويد :ميرور ،سلعد بل ابلی
وقاص و مردن از انمار است که با يكديگر عهد برادرن بسته بودندس مرد انمارن سعد
را به مهمانی دعوت کرد و سفرة طعام و مراب ستراند و چيدان بخوردنلد کله مسلت
مدندس در اي وقت با يكديگر مخر مرومی کردند و کار به جيگ و زد و خورد کشليدس
مرد انمارن استخوانی بردامت و چيان بر بييلی سلعد کوبيلد کله بييلی اش را در هلم
مكستس خداوند متعاآ اي آيه را دربارة آنها نازآ کردس يعيی مياان میخواهد مما را
اغوا کيد و به مراب خوردن وادارد تا عيان عقل را از کا ملما بگيلرد و بله کارهلايی
وادارد که در ناآ عادن انجام نمیدهيدس (طبرسی ،1760 ،ج ،7ص )167
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و از ياد خدا و از نماز بازتان دارد ،پس آيا دست بردار هستيد؟ (ترجمه بهرامپور)

استعماآ وااة «خمر» بران مايعات مسكر به علت تياسبی است که بي معيان لغون
آن (پوميدن) با اي معيا وجود دارد ،زيرا اي مايعات به جهت مستی که ايجاد میکييد،
رون عقل پرده ان میامكييد و نمی اارند بد را از خوب و زمت را از زيبا تميز دهلدس
(مكارم ميرازن ،1779 ،ج ،2ص)77
خمر محتون مواد ميميايی بسيارن است ،ولی آنچه بيشتر مورد نرلر ماسلت الكلل
اتيليک ( )Athyl Alcoholبا مرموآ مليميايی ( )CH3CH2OHاسلت کله در نقيقلت
190

ماده اصلی خمر بوده و سبب تمام زيانهان نامی از ممرف انواع آن استس ايل ملاده از
تخمير 1قيد انگور به وجود میآيدس (اهتمام ،1799 ،ص )128
امام علی(ع) میمرمايد« :خداوند مراب و ميگسارن را بران سالمت عقل نرام کرده
است»س (نهج البالغه ،نكمت )222
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در اثر استعماآ مراب وجود الكل اتيليک در آن باعث کم مدن مواد اصلی خون از
جمله ميبري  2و لبولهان قرمز و سفيد مده و مايع خون بله تلدريج آهكلی و خلراب
می مود ،چون خون ماسد ملده و الكلل اتيليلک موجلود ماسلد ملده اعملاب را مللج
می سازد ،اعماب آخا و محرکله ضلعيا ملده ،ملرد دچلار للرزه و سلخي

نلامفهوم

می رددس (اکبرن ،1778 ،صص)14-20
 -2زغال سنگ
يكی ديگر از نمونهها ن مليمی در قلرآن تشلكيل زغلاآ سليگ اسلت ،روهلی از
مفسران ،با بررسی آياتی از سورة اعلی و تابيق آن با مراي علمی و طبيعی تشكيل اي

1

س تخمیر ،پديده ان که در اجسام آلی موجب استحاله يا تجزي آن ها به مواد ساده تر می رددس (لغت

نامه دهخدا ،ج ،1تخمي  ،ص)712
2

س فیبرین س رمته هايی پروتئييی هستيد که هيگام انعقاد خون با ايجاد مبكه هان تور مانيد نق

تشكيل لخت خون دارندس (فیزیولوژی پزشکی گایتون ،ص )924

مهمی در

سوخت ياهی سياهرنگ ،دريامتيد که خداوند متعاآ از مدتها قبلل ،تشلكيل ايل ملادة
ارزمميد را در قرآن مجيد بيان کرده استس
وَالَان اَخرَجَ المَرعَی۞ مَجَعَلَهُ غُثاءو اَنوَن۞س (اعلی9 :و)2
و آنكه چرا اه را پديد آورد ،پس آنرا خشک و تيره کرد (ترجمه بهرامپور)
بعضی فته اند اي آيه اماره ان است به مسا ل پيداي

زغلاآ سليگ از ياهلان و

درختان ،زيرا میدانيم زغاآ سيگ که يكی از مهم تري ميابع انران در کرة زمي اسلت

191

و بشر در زند ی روزمره و صيايع خود از آن استفاده مراوان کرده و میکيلد ،باقيمانلدة
ياهان و درختانی است که ميليونها ساآ قبلل خشلكيده و در زملي دمل ملده و بلا
امت زمان متحجر و سياه رنگ شته استس (مكارم ميرازن ،1779 ،ج ،26ص)788
زمان بسيار درازن طوآ میکشد تا درختها ،سلرخسهلا و ياهلان ديگلر توسل
سيالبها رون هم انبامته موند و در مياطق باتالقی ماده ان اسفيجی را تشلكيل دهيلد
کرب باال میرود و در نتيج مرانل مختلا ميزيكی و ميميايی و خالص سازن بيشلتر
تورب ،زغاآ سيگ تيره و سياه که قابل استفاده در صيعت و ممارف ونا ون است بله
وجود میآيدس کاربردهان مختلا زغاآ سيگ عبارت است از :سوخت نيرو اههلا بلران
توليد برق ،ساخت کک که نوعی سلوخت بلدون دود و ارزملميد اسلت و از آن بلران
توليد آه استفاده میمود ،توليد قير و آمونياک ،پالستيک ،مواد ميفجلره ،ملادة محلامظ
چدن ،و نتی مواد آرايشی و دارويی مانيد آسپيري وسسس س (معتمد ،1789 ،ج ،2ص)767
در مفردات راغب غثاء به معيان ياهان خشكی است که رون سيالب قلرار رمتله
و جا به جا میمودس انون به معيان سياه پر رنلگ اسلتس (راغلب اصلفهانی1912 ،ق،
ج ،2ص)682
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که تورب نام داردس در اثر مشرده مدن اي اليهها آب اضامه آنها خارج ملده و درصلد

نتی يک برگ کوچک و خاماک ناچيز هم به ناآ خود رهلا ملده نيسلت ،سلبزه
زارن که در ديد ما خشک و تيره میمود ،خود در نرام هدايت الهی است ،زيلرا هملان
برگهان خشكيده به مادة ديگرن تبديل ملیملود کله بلران قلوت و قلدرت زملي و
درخت الزم است يا در مراي انبوه تبديل به زغاآ سيگ مده و يا آثار مفيد ديگرن در
خاک داردس (قرائتی ،1777 ،ج ،10ص )920هم اکيون از اي ميوه (انبامت ،مشلرد ی و
اه نرارت) بشر توانسته است انواع زغاآها را توليد کيد که کاربردهلان متفلاوتی نيلز
دارند)
192

 -1آلیاژ
خداوند متعاآ در قرآن کريم آياتی را بيان میکيد که به مادة پرکاربرد و مفيلد آهل
میپردازدس اي ماده آنقدر مهم است که هم در لبولهان خون انسان به کار رمته است و
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هم در طبيعت ،و استحكام و پايدارن آن در موارد مختلا ياريگر انسان بوده استس
آنگاه که آه با ملزات ديگر ترکيب يا ذوب میمود چيان مقاومتی پيدا میکيد کله
میتواند موارد بس عريم و پر قدرت را مراهم کيدس
چيانكه در اي آيات آمده است:
ءَاتُونی زُبَرَ الحَديدِ نَتّی اِذَا سَاون۞ بَي َ المَّدَمَي ِ قَاآَ انفُخُوا نَتّلی اِذا جَعَلَلهُ نَلاراخ
قَاآَ ءَاتُونِی اُمرِغ عَلَيهِ قِاراخ مَمَا اساَعوا اَن يَرهَرُوهُ وَ مَا استَاعُوا لَهُ نَقبلاخ قَلاآَ هلاَا رَنمَلهٌ
مِ رَّبّیسسس (کها)46-48 :
خردهها ن آه بران م بياوريد ،تا آنگاه که ميلان دو کلوه را برابلر نملود ،فلت:
[درآن بدميدس تا آن وقت که آن را سر و داخته کردس فت :ناال ملس ملااب بلرايم
بياوريد تا رون آن بريزمس پس نتوانستيد از آن سد باال رونلد و نتوانسلتيد آن را سلورا
کييدس فت اي رنمتی از جانب پرورد ار م استس (ترجمه بهرامپور)

(ذوالقرني ) فت :قاعههان آه بياوريد به دستور او به آن ار اه قاعههان آه
چي دند تا مكاف پر مد و با دوناني کوه برابر رديد آن وقت مرمود در آن آت

بدميد

وقتی که داخته مد فت :مس مااب بياوريد تا بر آن بريزم و با ريخلت ملس ملااب
قاعات آه به هم چسبيد و همه اش يک پارچه مدس (قرمی ،1777 ،ج ،6ص )270
بيشتر ملزهان خالص ،ضعيا و نرم هستيدس ولی ا ر مواد ديگرن بله آنهلا اضلامه
موند ،مخلوط ناصل که آلياا نام دارد ممك است خواص کامالخ متفاوتی دامته باملدس
از جمله اييكه سختی و استحكام آن بيشتر میمودس اي اضامه ملدن لاه ملیتوانلد بله
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نحون صورت يرد که ملز جديد و مستحكم تر به دست آيد مانيد برنز که آلياا مس و
قلع است و اه به صورت داخته و سرد مدن رون هم قرار ملی يلردس مانيلد ملس و
آه که ذوالقرني از اي روش استفاده کرد و کارن مبيه جوملكارن انجلام ملی يلردس
(معتمد ،1789 ،ج ،1ص)22
مالنره میمود که نمون جومكارن و آلياا ساآها قبل در کتاب مريا قرآن ذکر

 -4خون
می دانيم که خون مايع نيات جانوران استس قرآن کلريم در ملوارد مختللا بله آن
اماره کرده است از جمله:
اِنَّما نَرَّمَ عَلَيكُمُ المَيتَهَ وَ الدَّمَ وَ لَحمَ الخِيزيرِ وَ ما اُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اهللِس (بقره)177 :
او تيها مردار و خون و ومت خوک و آنچه را که جز به نام خدا ذبح ملده باملد
بر مما نرام کرده استس (ترجمه بهرامپور)
از آن جا که از وظايا خون نمل کردن سموم و مواد زائد بلدن (مثلل اوره ،اسليد
اوريک ،کراتي  ،کراتييي و از کرب دن اکسيد) است ،در صورتی که کسی خون را از

نقش مسلمانان در شکل گیری علم شیمی

مده بود و ذوالقرني نيز خود اي عمل بزرگ را از رنمت پرورد ارش میداندس

طريق دهان بخورد به ميزان زيادن از اي مواد و سموم را وارد بدن خلود کلرده اسلتس
خون محي مياسبی بران رمد انواع ميكروب هاست که اي ميكروبها را از ابزار ذبح،
دستها ،هوا ،مگسها و ظرمی که خون در آن ريخته میمود جاب میکيد و عالوه بلر
آن اهی نيوانی که خون آن در دست ماست بيمار است (به ويژه بيمارنهان عفلونی)
که در آن صورت خارناک تر استس هيگام خوردن خلون از طريلق دهلان ،ميلزان اورة
خون به دليل مكسته مدن پروتئي ها بلاال ملیرود و لاهی ميجلر بله کملا ملیملودس
(چراغی ،بی تا ،ص)82
199

دي مبي اسالم آنقدر بران انسان ،امرف مخلوقات ،مرف و عزت قائل اسلت کله
نخواسته موادن اي چيييی که عاملل بيملارن و عفونلت اسلت بله بلدن او راه يابلد و
علتيابی نرمت خون ،خود در بسيارن از آزمايشگاههان ميمی و زيست مياسی زمييه
ساز مياخت مواد سازندة خون و واکي هان ميميايی بي آنها در محي بلاز (اکسليژن

فصلنامه معارف قرآن و عترت (ع) ،زمستان  ،94شماره 2

وسسس) و محي بست کيتهان آزمايشگاهی و اثر باکترنها بر آنهاستس
 -5شیر
بر کسی پوميده نيست که مير ،نوميدنی وارايی است کله نلاون املالح و ملواد
غاايی مراوان میبامدس اي نعمت ران بها ،توليدن معجزه ونه دارد ،که انسلان هرچله
بيشتر تفكر کيد بيشتر به قدرت اليتياهی ميعم پی میبردس چيانچه خود مرموده است:
وَ اِنَّ لكُم مِی االَنعامِ لَعِبرَهو نُّسقيكُم مِّمّا مِی بُاُونِهِ مِل بَلي ِ مَلرثٍ وَ دَمٍ لَّبَيلاخ خالِملاخ
سائِغاخ لِّلشّربي َس (نحل)66 :
البته در دامها قاعاخ بران مما عبرتی است ،از آنچه درون ملكم آنهاسلت ،از ميلان
علاهان هضم مده و خون ،مير خالمی بله ملما ملینوملانيم کله بلران نومليد ان
واراستس (ترجمه بهرامپور)

عالمه طباطبايی(ره) بيان میکيد که بر اساس معيان آيه ما بران مما از آنچله کله در
باون انعام است ميرن از ميان سر ي و خون آنها بيرون کشيديم و به مما نومانديم،
که به هيچ يک از آن دو آلوده نبود ،و طعم و بون هيچ يک از آن دو را با خود نيلاورد،
ميرن وارا بران نوميد ان و اي خود عبرتی است بران عبلرت يرنلد ان ،و وسليله
ان است بران راه بردن به کماآ قدرت و نفوذ ارادة خدا و اييكه آنكلس کله ملير را از
سر ي و خون پاک نگاه دامته قادر است که انسان را دوبلاره زنلده کيلد ،هرچيلد کله
استخوانهاي

پوسيده و اجزاي

در زملي

لم ملده باملدس (طباطبلائی ،1779 ،ج،12

ص)918
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در آيه موق خداوند دقيقاخ دستگاه ردش خون و مواد غاايی را مرنلله بله مرنلله
توصيا کرده است که ابتدا مواد غاايی هضلم ملیملوند و سلپس از طريلق خلون بله
پستانها انتقاآ میيابيد و تبديل به مير میموندس اي آيله زملانی نلازآ ملد کله سيسلتم
دستگاه ردش خون نهمد ساآ بعد توس ويليام هلارون 1کشلا ملد و در آن زملان
در سيستم بدن انسان و ساير پستانداران مواد غاايی ابتدا از دهان وارد معده ملیملود و
در معده بعد از انجام معل و انفعاالت ميميايی توس اسيد هيدروکلريک 2معده  HCLو
آنزيمها هضم و سپس مقدارن از آن به صورت مدموع از طريق روده دملع ملیملود و
بقيه توس خون به ساير نقاط و سلوآهان بدن نمل میمودس يكی از معلانی خللوص
«پيوند» است و مايد به خاطر همي است که بعضی اي تعبير قرآنلی را در ملورد ملير
اماره به تأثير موق العادة آن در استخوان سازن میدانيدس (مكارم مليرازن ،1779 ،ج،11
ص)249

1

س William Harvay

2

س اسید هیدروکلریك س يكی از مشتقات کلر است که در آب به صورت محلوآ در میآيدس (لغت نامه دهخدا،

ج ،1اسيد ،ص )122

نقش مسلمانان در شکل گیری علم شیمی

هيچ اطالعی در نق

خون بران نمل و نقل مواد ميميايی وارش مده در دست نبودس

مير نالآ و طيب از ميان اي چيد بخ

خبيث خارج می ردد و رنگلی جدا انله

دارد و از آنها نه رنگشان و نه بويشان را خواهد دامتس نسقيكم :نشان زنده بلودن ملير
از لحاظ غاايی استس (پاکيژاد ،ج ،11ص)261
بسيارن از عياصرن که در مير است و سبب رمد و نمو نوزاد میمود در برابر هوا
و نور و نرارت د ر ون میمودس ليپاز در مير در ناالت مختلا مرق دارد و در برابلر
نور و نرارت و بعضی عوامل ميميايی موق العاده نساس استس ازهان مير دومليده
196

و ندوميده متفاوت استس ريبومالوي مير بی اندازه در برابر نور نسلاس اسلتس ذرات
مسفات ترن کلسيک در مير دوميده جمع میمودس (همان ،ج ،11ص)267
خالماخ در آي مريفه طبق برخی تفاسير قديم به مكانيسم عمل کلسيم اماره میکيدس
سائغاخ که معانی مختلفی دارد و باالخره رسانيدة اي مالب است که عالوه بلر اسلتخوان
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سازن عياصر موجود در مير دست به دست يكديگر داده بلر خلالف سلاير غلااها کله
غاايی ديگر را به کمک میطلبد مير به تيهايی خالص و استخوان ساز است و سلائغ ،و
در کل انواآ ساز ار با بدن استس مير داران عياصر نسبتاخ ثابتی اسلت کله از ميلان دو
مادة نسبتاخ نا ثابت (کيموس 1و خون) جدا میمودس  PHمير ثابت اسلت و بلا آن دو در
غاا و محي مرق میکيدس (همان ،ج ،11ص)264
بر اي اساس دانشلميدان توانسلتيد ترکيبلات ملير را بله ونله ان ممليوعی و در
آزمايشگاهها بسازند که خود ايدة اوليه را از مير تازه که قبالخ در قرآن به آن اماره ملده
بود رمتيدس

1

س استحالة طعام است در معده ،بعد از هضم به جوهرن ديگرس (لغت نامة دهخدا ،ج ،22کيلک ،ص )2789

 -3نهرهای بهشتی حاوی آ

و شیر پاستوریزه

مير مايعی بسيار نساس است و مق تا مدت کمی میتواند در هوان آزاد بمانلد و
ماسد نشودس خداوند متعاآ با توصيا نهرهان بهشتی ما را به اي مهم توجه داده استس
مَثَلُ الجَّيَهِ الَّتی وُعِدَ المُتَّقُونَ مِيها اَنهارٌ مِّ مّاءٍ غَيرِ آسِ ٍ وَ اَنهلارٌ مِّل لَّلبَ ٍ لَّلم يَتَغَيَّلر
طَعمُهُسسس (محمد)12 :
وصا بهشتی که به پرهيز اران وعده داده مده [اي است کله در آن نهرهلايی از
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آبی که نگيدد و نهرهايی از ميرن که مزه اش د ر ون نشودسسس س (ترجمه بهرامپور)
در توصيا نهرهايی بهشتی در يک مورد با «غيرآس » (بون آن تغييلر نيامتله) و در
مورد ديگر «لم يتغير طعمه» (طعم آن د ر ون نشده) آمده است و اي نشان میدهد که
نومابهها و غااهان بهشتی هميشه به همان طراوت و تاز ی روز نخسلت اسلت ،زيلرا
د ر ونی مواد غاايی و تغير يا مساد آنها بر اثر تأثير ميكروبهان ماسد کييده اسلت و
بهشت جايی بران موجودات ماسد کييده نيست همه چيلز آن هميشله صلاف و پلاک و
سالم و تازه استس (مكارم ميرازن ،1779 ،ج ،21ص)997
در دنيان امروزه نيز روشهلان ونلا ون پاسلتوريزه و هملوانيزه کلردن صلورت
می يردس می بيييم که ايدة اولي آن چيدي ساآ قبل در قرآن کريم ذکر مده بودس
 -7شور و شیرین
میدانيم که مولكوآها در مايعات به ونه ان جيب

و نرکت دارند که بلا سلرعت

میتوانيد با يكديگر ترکيب موندس اما چگونه دو مايع از يک جليس ،وللی بلا اخلتالف
جزئی در مزة آنها نمیتواند با يكديگر مخلوط موند؟

نقش مسلمانان در شکل گیری علم شیمی

ا ر اييها نبودند در اي دنيا نيز همه به همان نالت نخست باقی میماندند املا چلون در

َو هُوَ الَّان مَرَجَ البَحرَي ِ هاَا عَابٌ مُراتٌ وَ هاَا مِلحٌ اُجَاجٌ وَ جَعَلَ بَييَهُما بَرزَخلاخ وَ
نِجراخ مَحجُوراخس (مرقان)27 :
او است کسی که دو دريا را به هم پيوست ،اي يكی لوارا و مليري  ،آن ديگلرن
مور و تلخ است و در ميان آن دو مانع و نايلی جدا کييده قرار داد [تا بلا هلم مخللوط
نشوند س (ترجمه بهرامپور)
به هر ناآ اي آيه يكی ديگر از مراهر مگفت انگيز قدرت پرورد ار را در جهلان
198

آمريي

ترسيم میکيد که چگونه يک نجاب نامرئی و نايل ناپيدا در ميان دريان مور

و ميري قرا می يرد و اجازه نمیدهد که آنها با هم آميخته موندس البته امروز ما اي را
میدانيم که اي نجاب نامرئی همان تفلاوت درجله غلرلت آب ملور و مليري و بله
اصاالح تفاوت وزن مخموص آنهاست که سبب ملیملود تلا ملدت مديلدن ،بلاهم
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نمیآميزندس تمام رودخانههان عريم آب ميري که به درياها میريزنلد در کيلار سلانل
دريايی از آب ميري را تشكيل میدهيد و آبهان مور را به عقب میرانيلد و تلا ملدت
زيادن اي وضع ادامه داردس به خاطر تفلاوت درجله غلرلت آنهلا از آميختله ملدن بلا
يكديگر ابا دارند و هريک به ديگرن نجراخ محجوراخ ملی ويلدس (مليض آبلادن،1786 ،
ص)149
سهم مسلمانان در پیشرفت علم
سدههان نخستي اسالمی ،به ويژه قرنهان دوم تا پيجم ،عمر طاليی جهان اسلالم
استس مسلمانان با محوريت قرآن و با تعاليم الهلام بخل

پيلامبر اکلرم(ص) و بلا کملک

اندوختههايی که از غرب و ملرق رمتله و بلا آملوزههلان اسلالم آميختله بودنلد ،بله
پيشرمتهان علمی و مرهيگی خلوبی دسلت يامتيلدس ملهرهان مهلم دنيلان اسلالم بله
صورت مراکز علم و مرهيگ در آمدند و دانشميدان ابتكارات خلود را عرضله نمودنلدس
اي روح اسالمی و مرهيگی دييی آن بود که پايران بسيارن از دانشميدان شلتس آرن
قرآن مجيد به اي علوم دعوت می کيلد بله ايل ملرط کله بله نلق و نقيقلت رهيملا

قرار يرند و جهان بييی را که سرلونه آن خدامياسی میبامد در بر دامته باميد و رنله
عل می که انسان را سر رم خود ساخته و از مياخت نق و نقيقت باز دارد در قلاموس
قرآن مجيد با جهل مرادف استس (طباطبائی ،1720 ،ص)49
انحللالآ مرهيگسللتانهللان ملسللفه و طللب در «اُدس» و «نملليي » (مكللانهللايی در
بي اليهري ) استادان و دانشجويان اي مراکز را به ايران و عربستان پياهيده سلاخته بلودس
(ع)

«مدييه» مهرن بود کله جمعلی از محققلان بله دور املام صلادق

لرد آملده بودنلدس
194

(اميرعلی ،1766 ،ص)724
بسيارن از تاريخ نويسان ،جابر اب نيّلان را ،کله بييانگلاار عللم مليمی در اسلالم
است ،از ما ردان امام صادق(ع) ممرده اند ،ون کتابی مشلتمل بلر هلزار ورق و پانملد
رساله از رسائل امام را تأليا کرده استس (غييمه ،1769 ،ص )8
ميمی به عيوان يک علم ،به طور قاع ابداع مسلمانان استس جابر ب نيان ،ملا رد
ابتكارن مسلمانان در علم مليمی املاره کلرده و ملینويسلد« :اييكله در کتلب مليمی
می نويسيد الوازيه موجد اي علم است بايد در نرر دامت که هيچ علمی ،اعم از کيميلا
يا غير آن دمعتاخ ايجاد نشده است»س ( وستاولوبون ،1779 ،ص)227
چيانكه البراتورهان هزار ساآ پي

مسلمي و اکتشامات مهلم آنهلا در ايل عللم

نبود هيچ وقت الوازيه نمیتوانست قدمی جلو بگااردس (اميرعلی ،1766 ،ص)792
رشد علم کیمیا
هرچيد که در سلپيده دم تلاريخ در هلزارة دوم و سلوم پلي

از مليالد ،دو کلانون

مرهيگ علمی بزرگ تشكيل مده بلود :در درة رود نيلل (مملر) و در قسلمت سلفالن
رودخانههان دجله ومرات (بي اليهري ) ،وانگهی از ديد اه علم ،بي

از انلدک زملانی

نقش مسلمانان در شکل گیری علم شیمی

امام صادق(ع) اثر ميمی خود را در دو هزار صفحه تأليا کردس وسلتاولوبون بله نقل

نمی ارد که انسان مختمر اطالعاتی دربارة اي تمدنهان که به دسلت آورده اسلتس
چيانكه به يارن آخلري اکتشلامات ملی تلوان تأييلد کلرد کله چله در مملر و چله در
بي اليهري پيشرمتهان بزر ی در ميون مختلا زند ی (از جمله مليمی) تحقلق پيلدا
کرده است که از آن ميان:
ملز کارن ،صيعت نسلاجی ،کلوزه لرن ،دريلانوردن ،سلراميک ،لعلاب ،ميشله و
ساخت خود ميشه قابل ذکر استس و تقريباخ میتوان فت که مقول کيميلا لرن برآييلد
120

علم و م و جادو بوده کله تلدريج خا ملكل اوليل مليمی را از بال خلود بيلرون دادس
(آلدوميهلی ،1771 ،ص )61
تعدادی از دانشمندان براستة مسلمان در علم شیمی
همواره دانشميدان مسلمان زيادن عالقميد به علم آملوزن و تحقيلق و آزملاي

در
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باب علم ميمی بوده اندس آنها که اه توانسته اند از امارات قرآن کريم نيز بلران الهلام
کار خود بهره ببرند ،به مومقيتهان چشمگيرن نيز نائل مده اندس
دانشميدان مسلمان بران آزماي

کردن ،بله ويلژه در عللم مليمی از يونانيلان نيلز

مشتاق تر بودندس ويل دورانت می ويد« :تيها به همت مسلمانان بود که علمی ميمی بله
عيوان يک علم تجربی ايجاد مد ،زيرا آنها بودند که ميوههان پژوهشی و علملی را در
نوزه ان مارح ساختيد که يونانيان هيچ اطالعی در اي زمييه نداملتيدس» (خوملدآملر،
 ،1742ش  ،12ص )27
اي پژوه

به ومه ان از کارهان تعدادن از دانشميدان برجست مسلمان از عللم

ميمی پرداخته است که مربوط به زمانهان نزديک تر به صدر اسلالم بودنلدس چله بسلا
دانشميدان ديگر نيز به نوعی ادام دهيدة مسير آنها هستيدس

 -3اابربن حیان
جابر ب نيان در توس زاده مد و ميشأ و مسك او کومه بلود ،جلابر ظلاهراخ يلک
ميع کومی بوده است از قبيل اَزدس پدرش نيان هلم در کومله عالار يلا سليدالن بلوده
(ع)

استس و وييد در عهد امون به عيوان تشيع اعدام مدس خود جابر با امام جعفر صادق

مربوط بوده و از آن نضرت نيز بهرة مراوان برده استس در اصل تاريخی و نقيقی بودن
وجود او هم بعضی مک کرده اند ،هرچيد مک در وجود جابر اسلاس معقلولی نلداردس
ون تا جايی که از کتب موثق ميسوب به او میتوان دريامت ،کيميا را به عيوان يک علم

121

تجربی تلقی کرده استس جابر پدر کيميان قرون وسای و ميمی امروز جهلان اسلت ،و
هرچيد قسمتی از کتب ميسوب به او مشكوک است ،نسبت ترکيب و تهيل مواد بسيارن
که به او داده اند صحيح استس کتابهان رازن و جابرب نيان بله زبلانهلان خلارجی
ترجمه مدس اروپائيان از اي کتابها تقسيم مواد ميميايی را به نباتی و نيوانی و معدنی
آموختيدس و هم تقسيم مواد معدنی را به دقيق تري اقسامی که در قرون وسای ملياخته

جابر از تعليم استادان متعددن بهره رمته بود اما تعاليم آنها چيدان بران ون مفيلد
نبود ،تا اييكه امام جعفر صادق(ع) را مالقات کرد و ديدار املام باعلث شلاد ی روح و
جان او مدس ون زارش میدهد که امام(ع) او را با همان معارمی آمليا سلاخت کله نلزد
استادان ديگر کيميا مرا رمته بودندس اما با تبعيت از تعاليم امام(ع) در او تغييلر و تبلديلی
درونی رون داد ،در نالی که تعاليم استادان ديگر چيي تأثيرن بر او نگاامته بودس
علت اي تحوآ درونی ،نيل بله مرتبل ديگلرن از مهلم کيميلا و نفلوذ بله سلاحی
عميقتر از تفسير مت طبيعت استس در نتيجه کار آزمايشگاهی کيميا ر همواره با املرن
راز ونه مرتب می مود ،تحقلق هلدف خلود ملخص کيميلا لر از طريلق انجلام دادن
عمليات کيميايی که تو م با تأمل و تدبر در تبديلهان مواد اسلت صلورت ملی يلرد و
بران دستيابی به چيي هدف بليدن که سرمار از رموز است ،نضور يک اسلتاد واقعلی

نقش مسلمانان در شکل گیری علم شیمی

بودس (نكيمی ،1789 ،ص)170

ضرورت دارد تا نمادها و معماهان زبانی را بگشايد و جابر ظهور اي اسلتاد واقعلی را
در نضور امام جعفر صادق(ع) يامتس بله اعتقلاد هولميلارد ،جلابر بلود کله کيميلا را از
خياآپردازن و وهم خارج ساخت و به آن ميزلتی برابر با طب و رياضيات بخشليدس بله
همي دليل ون جابر را در رديا پيشگامان علم جديد ميمی نرير بويل و الوازيه قلرار
میدهدس (عاصر ،1768 ،ج ،7ص)198
او وجود مياسبات عددن ميان ملزات را بلاور داملتس در ملورد مللزات ،هريلک از
122

چهار کيفيت ( رم و سرد ،خشک و تر) بايد به چهار درجه و هر درجه به هفلت جلزء
تقسيم میمد و ناصل را به  28میرسانيد که برابر با تعداد نروف الفبلان عربلی بلودس
جابر به تقاير مايعات خالص (سوايل) مانيد آب و ميره (خلّ) و روغ و خلون ،مليرة
سبزيها و ميوهها و عمار ة جانوران و غيره به صورت خالص يا آميخته پرداختس املا در
مورد علم کيميا جابر تقاير جزئی (يعيی تقايلر مكلرر سلايل) را ملياختس همچيانكله
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استفاده و به کار بردن دوبارة اکسيد ميگيز را در ميشه سازن بازدانسلتس کربيلات رون
را يامت و نيز تمفي معلادن و نيلز نملک نشلادر را در اثيلان تملعيد 1مضلله و مامل
نيوانات مهميده بودس (واليتی ،1788 ،صص)217-219
وستا ولوبون نيز پيرامون جابر سخيانی داردس او می ويد:
مشهورتري کتاب

موسوم است به «نتايج التكميل» و آن در ساآ  1672م بله زبلان

مرانسه ترجمه مده و هم چيي معلوم میمود که تا مدتی ايل کتلاب در اروپلا مسلتيد
مياخته مده و مورد استفاده بوده استس تمانيا جابر مانيد يک دائلره المعلارف علملی
مشتمل است بلر خالصله ان از مجملوع مسلائل کيميلان مسللمي س در ايل تملييفات
ترکيباتی ذکر مده که قبالخ معلوم نبودند ،مانيد تيزاب ملاروق و تيلزاب سللاانی کله در
ميمی دو عامل مؤثرن هستيد که بدون آنها اي علم نمیتواند صلورت خلارجی پيلدا
کيد و چيي برمیآيد که جابر از خواص بعضی ازها نيز واقا بوده استس مانيد سلاير
1

س تصعیدس تبديل مادة جامد به از بدون مايع مدنس (لغت نامة دهخدا ،ج ،1تمديقی ،ص )796

علمان ميمی عقيدة جابر هم اي بوده است که ملزات از اجلزاء مختلفل غيلر معللومی
تكوي يامته اند و او بران هريک از اي اجزاء نامی خاص نهاده مانيلد :لو رد ،جيلوه،
زرنيخ ،1سسس س ( وستاولوبون ،1779 ،ص)617
در ادامه به روش علمی جابر ب نيان میپردازيم :ابو موسی جابرب نيّان از جمله
دانشميدان ميمیاست که روش علمی را در پي

رمت و در پژوه هلان علملی بله

کار بردس مرانل روش مياسی جابرب نيان عبارت است از:
1ل مشاهده

7ل مرضيه

2ل آزماي

127

بيابراي جابر ب نيان بي استقراء 2و استيباط (ارائه مرضليه) ارتبلاط برقلرار کلرده
است ،زيرا از عوامل اصلی استقراء آزماي

استس سپس مرضيه و آنگاه ارائل مرضليه و

مسائل مربوط به آن و پس از آن نتيجه يرن را که عقل آن را انجام میدهد ،پی رمتله
استس (خومدآ مر ،1742 ،ش ،12ص)28

مجموعلله ياددامللتهان جللابر کلله محتواهللايی از تكيولللوان را در بللر دارنللد مشللهورتر
میباميدس ياددامتهان جابرن يكی از راههان مهم بران تئورن طويل االعتبارن بود که
ترکيب ملزات مياخته مده با و رد و جيلوه را تبيلي ملینملود و لواه متوللورايكی
(وابسته به م استخراج و ذوب ملزات) اثبات اي ادعا را ملراهم ملیکيلدس ايل کارهلا،
توصيا با جزئياتی می دهد بران آلياا ،تمفيه و تست کردن ملزاتس با وجود اي کاربرد
اصل ی آن در تقاير جزء به جزء و همچيي جداسازن مواد با ماهيت مختلا ملیباملدس
ماهيت ميميايی نمک آمونياک (آمونيوم کلرايلد) توجله ويلژه ان بلران يادداملتهلان

1

س زرنیخ س جسمی است معدنی و آن عبارتست از ترکيب و رد و آرسييک که در اصاالح ميمی آن را سولفور

ارستيک وييدس (لغت نامة دهخدا ،ج  ،1زره ،ص )1272
2

س استقرا س از ناآ جزئيات پی به ناآ کلی آن بردنس (لغت نام دهخدا ،ج ،1استقراض ،ص)191
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با وجود اييكه بيشتر جيبهها ن متلد موازنله جلابرن موهلومی و خيلالی انلد لليك

جابرن را مكل دادس اي ماده اصلی برانگيزانيدة اوليه بود بران قابليت ترکيب بلا بيشلتر
ملزات مياخته ملده در قلرون وسلای و همچيلي دادن قابليلت نلل ملدن مللزات و
مكست به درجات مختلاس از زمانی که نرريه تبخير به عيوان نشانه ان از ماهيت غيلر
مادن و يا سياآ داده مد ،کيميا رهان جابرن معتقد بودنلد نملک آمونيلاکی کليلد ايل
صيعت استس ()Encyclopedia Britannica, P/174
 -2زکریای رازی
129

رازن از ديگر دانشميدان مسلمان ميمی بود که ما رد جلابر بل نيلان بله ملمار
میرودس دکتر واليتی دربارة رازن مینويسد« :رازن بزر تري پزمک بالييی اسلالم بلوده
ون پي

از آنكه به تحمليل پزملكی بپلردازد ،کيميلا لر بلودس فتله انلد کله در پلی

تجربههان بي

از ند و سخت کيميايی ،ديد چشلم ون کلم ملد و بله هملي سلبب
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مأيوسانه از کيميا دست کشيدس رازن خود را ملا رد جلابر ملیملمرده و نتلی عيلوان
بيشتر نومتههان کيميايی او عي يا مانيد عياوي مجموع جابرن استس» رازن با انكلار
تأويلی رونانی ،از جيب رمزن کيميا چشم پومی کلرده و آن را بله صلورت مليمی در
آورده استس کتب کيميلايی او در واقلع اوللي کتلب مليميايی (مليمی) اسلتس کتلاب
«سرّاالسرار» که مهم تري تأليفات کيميايی رازن است ،در واقع کتابی در مليمی اسلت
که با اصاالنات کيميا بيان مده استس در اي کتاب ذکر مرآييلدها و آزملاي هلايی از
ميمی به ميان آمده که خود رازن آنها را انجام داده است و میتوان آنها را بلا املكاآ
برابر آن اعماآ در ميمی جديد ،همچلون تقايلر 1و تكلليس 2و تبللور 7و غيلره مالابق
دانستس رازن در اي کتاب و آثار ديگرش بسيارن از آالت ميميايی را ،همچلون قلرع

9

1

س تقطیرس به دست آوردن مايع از بخار چيزن (لغت نامه دهخدا ،تقمير نمودن ،ص )762

2

س تکلیس س تجزي يكی از اجسام آلی به وسيل نرارت و آزاد مدن آلوان (همان ،تكرر ،ص )764

7

س تبلور س به مكل بلور و مفاف و ميجمد مدن اجسام مختلا (همان ،تبل ،ص )647

9

س قرعس ديگی مبيه کدو که در آن مايعاتی که میخواهيد تقاير کييد میجومانيدس قسمتی از دستگاه تقايرس (همان،

ج ،2قرقاوآ ،ص )2172

و انبيق 1و قابله 2و آثاآ و ديگ و چراغ نفتی و اجاق و تابشدان و سيگ 7صاليه و مانيد
آنها را مرح کرده است که بسيارن از آنها تا زملان نلاآ کلاربرد داردس او ملواد را بلر
نسب قلمرو آنها به نيوانی ،نباتی و معدنی طبقه بيلدن کلرد کله در آن زملان طلرح
سودميدن بران دارومياسی بودس او به ممارف طبی ترکيبات ميميايی نيز توجه داملتس
(واليتی ،1788 ،ص)219
کشاهان بسيار زيادن به رازن نسبت داده میمود از جمله:
رازن کاما الكل استس

122

از تأثير محي قليلايی اسليد سلولفوريک )H2SO4( )Sulfuric Acid( 9را ملراهم
کردس
از تأثير آب آهک بر نومادر (کلريدآمونيوم) اسيد کلريدريک به دست آوردس
با اثر دادن سرکه يا مس ،استات مس يا زنگار تهيله کلرد کله بلا آنهلا زخلمهلا را

از سوزاندن زرنيخ ،اسيد آرسييک يا مرگ موش مراهم کردس
او نخستي پزمكی است که داروهان سمی آلكولوئيلدن سلاخت و از آنهلا بلران
درمان بيماران

1

بهره رمتس (آسيموف ،1766 ،ج ،1ص)129

س انبق س ظرمی است بران تقاير مايعات و رمت عماره و عرقس قسمتی از دستگاه تقايرس (همان ،ج ،1انبرک ،ص

)292
2

س قابلهس ظرمی است که در آن مايع مقار جمع می رددس (همان ،ج ،2قاب)2122 ،

7

س سنگ صالبه س سيگ هموار و پهيی که بر آن با سيگ ديگر چيزها را بساييدس (همان ،صالح ديدن ،ص )1400

9

س اسید سولفوریك س جوهر و ردس از اسيدهان اکسيژن دهيده و از اکسيدان هان صيعتی محسوب میمودس (لغت

نامة دهخدا ،ج ،1اسيد ،ص )122

نقش مسلمانان در شکل گیری علم شیمی

مستشو میدادندس

برخی از دانشميدان از اي نرريه طرمدارن میکردنلد کله هريلک از مللزات داران
طبيعت ويژه ان است و به همي جهت اقدام در طريق تبديل آنها بله يكلديگر ،کلارن
عبث ممرده میمودس چيانكه اب سييا در کتاب «مفا» و بيرونی در کتاب «جماهر» خود
از چيي نرريه ان طرمدارن کرده اندس در همي جريان علملی پلس از رازن نيلز رونلق
دان

کيميا همچيان ادامه دامت و در هر دوره کمابي

اي دان

ماهد ظهور امرادن هسلتيم کله

دغدغ اصلی آنها بوده است ،از جمل اي امراد عزالدي جلدکی و ابوالقاسم

عراقی را میتوان نام بردس در سدة چهلارم هجلرن هلم ابل سلييا و هلم ملارابی دربلارة
126

اکسيرها و برخی از موضوعات مربوط بله کيميلا لرن مااللب نوملتيد ،املا در خلود
کيميا رن چيزن نيوملتيدس يلک قلرن بعلد ،ابلوالحكيم محملدب عبلدالملک صلالحی
خوارزمی معروف به کامی که در بغلداد ملیزيسلته ،در نلوالی سلاآ  926ق 1279 /م
رساله ان را تدوي نمود که عي المليعه يلا علون المليعه نلام داردس اثلر او راهيملايی
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سودميد دربارة ابزارهان کيميا رن استس (آلدوميه لی ،1771 ،ص)186
 -1ابوالقاسم عراقی
ميميدان سدة هفتم هجرن ،نويسيدة يكی از مياخته تري کتابهان مليمی اسلالمی
به نام کتاب المكتب می زراعه الاهب و نيز در ممار ما ردان جابر اسلتس بلر خلالف
رازن که بيشتر به خواص ميميايی امياء توجه میکلرد عراقلی بله آملوزههلان جلابرن
ومادار ماند و خواص ظاهرن و ميزيكی مواد را همراه با مفهوم رمزن و از لحاظ پيونلد
با جيبهها ن روان مياختی و رونانی مورد ماالعه قرار دادس ميميدانانی همچلون عراقلی
بران کيميا ،مبد الهی قائل بودندس ولی اي انديشهها را با زبانی بيان میکيد کله اسلتادن
ون را در ميمی آمكار میسازد و کارش تيها اي نيست که انديشههان جلابر را تكلرار
کيدس (نلبی ،1762 ،ج ،1ص)277

 -4عبداهلل بن علی کاشانی
ميميدان مسلمان سدة هفتم و اوايل سدة هشتم هجرن است کله از ون کتلابی بله
دست خ خودش رسيده استس او در کتاب

خزف 1پوميده به رنگها را وصا کلرده

استس
از اي نرر کامانی از اصحاب صيعت نيست ،بلكه ون از دانشميدان مليمی اسلتس
(همان ،ص)279

127

 -5عزالدین علی الدکی
ون در ساآ  797ق متولد مدس او مايد آخلري سلتارة ملروزان در آسلمان مليمی
بامدس ون مدتها در قاهره میزيست و در بسيارن از مهرها می شت و مدتی هلم در
دمشق زند ی میکردس عزالدي از اصحاب کيميا بسيار نقل میکرد و همواره در کارهان
خود دقت و امانت دامته استس با اييكه بيشتر کتابهاي

مرح و تعليقله بلر کتلابهلان

استس الممباح می االسرار علم المفتاح ،بغيه الخبر می قانون طب االکسير ،البلدر المييلر
می االسرار االکسير از کتابهان اوستس (واليتی ،1788 ،ص)216
آنچه مسلم است اييكه ،کار ميميدانها در جهان اسالم از اعتبارن ويلژه برخلوردار
بوده استس آنان بودند که طريق تقاير و تكليس و تحويل 2و تبخير و تمعيد و تلاويب
( داز) و تبلور را يامتيدس نيز آنها بودند که الكل و قليائيها و نشلادر و نيتلرات نقلره 7و
راسب 9انمر (اکسيد جيوه) و بوره 1و اسيد تارتريک 2و اسيد سيتريک 7و خلالف آن را
1

س حزفس سفاآ (لغت نامة دهخدا ،ج ،1خزانه ،ص )1127

2

س تحویلس تغير مكل و صورت مواد (لغت نامة دهخدا ،ج ،1تحمل داز ،ص )709

7

س نیترات نقرهس ترکيب اسيد نيتريک با ملز نقره (لغت نامه دهخدا ،ج ،2نيرنگ زدن ،ص )7080

9

س راسبس رسوب کييدهس ته نشي مونده (همان ،ج ،2راز ،ص )1924

نقش مسلمانان در شکل گیری علم شیمی

پيشيييان است ،نومتههان او از مآخا درس و مملدر مهلم زملان او و پلس از او بلوده

کشا کردند و هيوز هم نام بعضی از اي مواد ،بر اصوآ عربی آن داللت داردس در واقلع
هيگامی که مرآوردههان ميميايی مانيد سودا ،9زاج 2سلفيد ،زاج سلبز (سلولفور آهل )،
موره 6و نمکهان ديگر که بران اولي بار در صيايع مليميايی بلالد اسلالمی بله طلور
محلی و سپس بران صادرات به کشورهان بيگانه در مقيلاس وسليع توليلد ملد يلا در
صيايع ريسيد ی و باميد ی در سرتاسر دنيا مورد استفاده قلرار رملت ،قلدم اوآ بلران
ايجاد ميمی جديد بردامته مدس (نكيمی ،1789 ،صص)170-171
نتیجه گیری

128

قرآن مجيد در آيات بسيارن به تفكر در آمريي

زمي و درياها و کوهها و بيابانهلا

و آنچه از عجايب در مكم زمي قرار رمته و اختالمات مب و روز و تبديالت مموآ
تحريض و ترغيب مینمايدس به تفكلر در آملريي
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زند ی آن جريان دارد و در آمريي

ملگفت آور نبلات و نرلامی کله در

ونا ون نيلوان و آثلار و انلوالی کله در محلي

وجود از خود بروز میدهد تشويق میمرمايدس

1

س بوره س چيزن است مانيد نمک تلخ مزه که به رنگ سفيد ،زرد يا خاکسترن است و در لحيم کارن از آن استفاده

میمودس (همان ،ج ،1بواسم ،ص )972
2

س اسید تارتریكس اسيد موجود در تفال انگور (همان ،ج ،1اسيد ،ص )122

7

س اسید سیتریكس جوهر ل يموس به صورت تبلورات درمت ،بی رنگ ،غير مفاف ،بی بو ،ترش مزه و مابوع استس

در ليموترش و ساير ميوه هان ترش مزه موجود است (همان)
9

س سودا س نوعی نوميدنی غير الكلیس آب داران از کربييکس (همان ،ج ،2سوختيی ،ص )1722

2

س زاج س ملحی است معدنی و بلورن مكل که از سولفات هان مضاعا ملزات سه يا يک ظرميتی تشكيل میمودس

مزة آن ميري و قابض است و در آب نل می موندس زاج داران انواعی استس زاج سفيد؛ سولفات مضاعا
پتاسيم و آلوميييوم استس زاج سبز؛ زاج آه  ،سولفات مضاعا آه و پتاسيم است که بران تعيي اندازة نيترات
نقره به کار میرود (همان ،ج ،1ز ،ص)1292
6

س شوره س جسمی است سفيد و متبلور مبيه نمک که در موره زارها ناصل میمود و آن را به روش مميوعی هم

تهيه میکييد و بران ساخت باروت به کار میرود (همان ،ج ،2مورن ،ص)1820

و بدي ترتيب به تعلم علوم طبيعی (ميمی ،زيست مياسی وسسس) ،رياضلی ،ملسلفی،
ميون ادبی و باالخره همه علومی که در دسترس مكر انسانی است و تعلم آنها بله نفلع
جهان بشرن و سعادت بخ

جامعه انسلانی ملیباملد دعلوت ملیکيلدس بله هملت و

مايستگی دانشميدان مسلمان بود که علمی ميمی به عيلوان علملی کله بلر مشلاهده و
استوار است کشا مدس

آزماي

مسلمانان در پی ريزن بييانهلان علملی ايل عللم کلامالخ روش ميلد و بله دور از
خرامات ،طالع بييی ،تردستی و جادو بودند و آن را از هر ونه مسائل رمز آلود و نمادي

124

و ابهام عارن ساخته و به سون مرضيههان علمی ،آزملاي  ،مشلاهده ،اثبلات هسلتی و
نيستی يک میء پي

بردندس

رومی که آنها پايه ريزن کردند روش استقرايی استوار بر مشاهده و آزماي

بلود،

همان ونه که از مقياسها و اندازهها و ابزارهلايی بهلره بردنلد کله دقتشلان را املزاي
میداد و آنها را در ثبت آزماي ها تواناتر میساختس پژوه هان بسيار و نتلايج بلس
چون الكل و اسيد سيتريک ،ابزارهان جديلدن چلون بوتلههلا ،اجلاقهلان رملادهی،
ظروف مخموص ساخت آليااها و روشهايی چون تمعيد ،تعريق ،اثر ازها و تشكيل
آنهاس و در نهايت باعث بسی امتخار است که سرآمد هم دانشلميدان مسللمان در ايل
علم و نتی علوم بسيار ديگر پيشوان بلزرگ اسلالم ،املام مشلم مليعيان ،املام جعفلر
(ص)

صادق

هستيد و ريش مكل يرن و رمد و پيشرمت عللم مليمی ،کتلاب ارجميلد

مسلمي  ،قرآن کريم استس

نقش مسلمانان در شکل گیری علم شیمی

مگفت آور آن اثر عمل مسلمانها را نشان میدهدس از جمله کشا مواد جديد ميميايی
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