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 204-191، ص 1391 تانتابسو  بهار، پانزدهمم، شماره شتهسال  تاریخ و تمدّن اسالمی،

 
  

  1هشتم هجری و آثار او در کیمیا هکیمیایی سد حسن بن زاهد کرمانی دانشمند
  

  2علی کاوسی رحیم
آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه تاریخ علم، دانش

  تهران، ایران
  رضا کوهکن

  عرفان، تهران، ایراناستادیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، گروه ادیان و 
  یونس فرهمند

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی، 
 تهران، ایران

  
 

 چکیده
هشتم هجری  هحسن بن زاهد، مشهور به غریبِ کرمانی از دانشمندان ایرانی است که در نیمه اول سد

هجری قمری از فضای نامساعد اجتماعی و فرهنگی ایران در زمان  723وی در سال . زنده بوده است
د بن تُغلُق، دومین پادشاه غول به زیر سایه حمایت سلطان محمحکومت ابوسعیدِ بهادر از ایلخانان م

اولین اثر این . لیف و به آن پادشاه تقدیم نمودأشاهیانِ هند پناه برد و آثاری در علم کیمیا تسلسله تُغلُق
ات و این کتاب در کلی. فصل است 31باب و  6در  الرموزمفتاحده، کتابی به زبان فارسی با عنوان نویسن

از این دانشمند . استهجری قمری تصنیف شده  726تا  723های  مبانی علم کیمیا و بین سال
فارسی بر مسلمان، که متاسفانه تاکنون ناشناخته مانده است، حداقل دو اثر دیگر در علم کیمیا به زبان 

که جنبه عملی و تجربی آن بیشتر بوده و به شرح فرایندها و آالت و ادوات  مقالدالکنوز: جا مانده است
ی به حدکـه هرچند مطالـب آن تا  الرموزمفتاحمنتخب کیمیاگری پرداخته و رساله مختصری با عنوان 

  .استی شباهت دارد، اما کتاب مستقل الرموزمفتاح
 

  .الرموزالرموز، مقالدالکنوز، منتخب مفتاحمفتاح، ای اسالمیبن زاهد کرمانی، کیمی نحس: ها کلیدواژه

                                                 
         .        26/4/1391: ؛ تاریخ پذیرش18/3/1391 :تاریخ دریافت 1.
  kavousirahim@yahoo.com:  ول، پست الکترونیکؤنویسنده مس 2.
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  مقدمه
های مختلف فیزیک و شاخه علومی مانند نجوم، ریاضیات، طب دانشمندان اسالمی در پیشرفت

ن، بسیاری از آنا. اندهی داشتهسهم قابل توج...)  ها و حـِیَـل، اثقال، ترازوها، ساعت(و فنّاوری 
. انددر این حوزه فعالیت داشته ی تالیف نموده و برخی هم، منحصرانیز آثار» کیمیا«در باب 

ب به ، حسین بن علی ملق)ه 313. د(ازی ای ر، محمد بن زکری)ه 200. د(جابر بن حیّان 
ترین بزرگ) ه 762. د(د بن ایدمُـر جـلدَکی و علی بن محم) ه 515. د(طُغرائی مؤیّدالدّین 

شهرت ) التینی Rhazes(و رازی ) التینی Geber(ویژه جابر  هب. گران اسالمی هستندکیمیا
توان پیرو مکتب یکی از این دو دانشمند جهانی داشته و هر یک از کیمیاگران اسالمی را می

که رازی در گرا و رمزآلود است، در حالیجابر، چهره شاخص و نماد کیمیای درون. نامدار دانست
  1.استی و عملی پیشتاز بوده کیمیای تجرب

از جمله کیمیاگرانی است که در اوایل قرن هشتم هجری » حسن بن زاهد غریب کرمانی«
که مقارن با حکومت  ه723وی در سال . استبه تالیف آثار کیمیایی به زبان فارسی پرداخته 

و در آنجا به  در ایران بوده، به سرزمین هند رهسپار شده) از ایلخانان مغول(ابوسعید بهادر 
) ه 815 -720:حک(شاهیان هند خدمت محمد بن تـُغلـُق، دومین پادشاه سلسله تـُغلُـق

شود که در محمد بن تغلق یکی از بزرگترین سالطین مسلمان هند محسوب می. رسیده است
وی به . تمام هند را تحت استیالی خود درآورد ، تقریبا)ه 752-725(سال پادشاهی  27طول 

داده و فلسفه عالقه وافری داشته و دانشمندان و فیلسوفان مهاجر را مورد تفقد قرار علم و 
ها  سلطان محمد با ایرانیان و عرب ٢.آورده استمجال فعالیت علمی را برای آنان فراهم می

های اسالمی نوازی او در حق بیگانگانی که از تمامی سرزمینای داشت و مهمانروابط دوستانه
جسته و های علمی شرکت میخود سلطان نیز گاه در بحث 3.آمدند، مشهور بودیبه هند م

  4.سرودویژه در نگارش عربی و فارسی تبحّر داشت و حتی به زبان فارسی شعر می هب
رو حسن بن زاهد، آثار خود را از این. شاهیان هند بوده استزبان فارسی، زبان رسمی تغلق

نیز ) ه934-748(سلسله بهمنیان . ان محمد تقدیم کرده استبه زبان فارسی نوشته و به سلط
                                                 

تعداد قابل توجهی از آثار کیمیای اسالمی  است کهقابل ذکر . آقایانی چاوشی؛ سزگین: برای مطالعه بیشتر، نک. 1
 .درایتی: ببینید. استخورد که نویسنده آنها ناشناخته های خطّی به چشم میدر بین نسخه

  . برنی: ؛ برای مطالعه بیشتر، نک129-123؛ معصومی 211وی، رض .2
 .2213انوشه،  .3

  .199الحسینی،  4.
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شاهیان بر هند حکومت کرده و تبار ایرانی داشتند، زبان فارسی را به که همزمان و بعد از تـغلق
که با ) مغوالن هند(حتی بعدها در زمان گورکانیان  1.عنوان زبان رسمی خویش برگزیدند

  2.فارسی در هند رواج و رونق بسیار داشت عصر بودند، نیز زبانصفویان ایران هم
  

  زندگی حسن بن زاهد
ناشناخته  ال و نیز در تحقیقات نوین تقریبامتاسفانه این دانشمند مسلمان در کتب تراجم و رج

، فقط نام های فارسی فهرستواره کتاباحمد منزوی ضمن معرفی برخی از آثار او در . استمانده 
الی  یعۀالذرو آقابزرگ تهرانی در کتاب ارزشمند  3ی نداده استاو را ذکر کرده و توضیح دیگر

نیز تنها به اشاره کوتاهی  5»مقالدالکنوز«و  4»الرموزمفتاح« در ذیل دو مدخل ،تصانیف الشیعه
  6.در باب وی بسنده کرده است

مولف ) ضیاء بـرنی(گمنامی وی منحصر به تحقیقات جدید نیست، چه ضیاءالدین بـَرَنی 
که مورّخ هم عصر حسن بن زاهد بوده است، نیز از او نام نبرده است؛ این در  فیروزشاهی تاریخ

کند که مدت هفده سال و سه ماه مالزم درگاه سلطان محمد حالی است که نویسنده تاکید می
  8.کرده استو در مواردی، سلطان در امور مملکتی با وی مشورت می 7بن تـُغلـُق بوده

د مبارک علوی کرمانی، معروف به میرخورد کرمانی که معاصر حسن بن همچنین، سید محم
که دربرگیرنده شرح حال  سِـیـَراالولیاءزاهد و مقیم هند بوده است، در کتاب معروف خود 

   9.باشد، نامی از این دانشمند مسلمان ایرانی نبرده استتعدادی از عالمان و عارفان می

                                                 
  .144معصومی، .  1
  .84زاده، اسماعیل.  2
  .3985، های فارسیفهرستواره کتابمنزوی، . 3
  .21/331آقابزرگ تهرانی، . 4
 .120-22/119همو،  . 5
، نیز با ارجاع به مطالب الذریعه به ذکر می و مشاهیر فرهنگی کرماننامه رجال علفرهنگرضا کُردی در کتاب . 6

  .203کُردی، . استای به آن نیافزوده مطلب تازه بن زاهد پرداخته و تقریبا نام حسن
  .504برنی،  .7
  .511همو، : برای نمونه نک. 8
  .سیراالولیاءمیرخورد کرمانی، . 9
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در باب حیات حسن بن زاهد غریب کرمانی در آثار خود  به هر روی، به گواهی اطالعاتی که
نام این دانشمند کیمیایی . یابیم وی آمده است، ما به وجود وی در آن برهه از زمان اطمینان می

های خطی آثارش، به احتمال نزدیک به یقین، و نام پدرش به گواهی بیشتر نسخه» حسن«
هایش خود را در نوشته بوده و مکررا» بغری«هد مشهور به حسن بن زا. بوده است» زاهد«

دانیم که غریب، عنوانی است که در جامعه هند که پذیرای  نیز می 1.غریب دانسته است
است، بر آنان اطالق می رسد نظر میبه. شده استمهاجران فراوانی از ایرانیان و اعراب بوده

ند اتفاق افتاده و هندیان مجموعه نوعی تمایز فرهنگی و اجتماعی بین این مهاجران با بومیان ه
را نیز  الرموزمفتاحتعبیری از کتاب  2.اندنامیدهمی» والیتی«و » آفاقی«، »غریب«این افراد را 

توان به عنوان شاهدی بر این مطلب گرفت، آنجا که مولف در وصف سلطان محمد بن تغلق می
 3.»...مؤمن و کافر را به حاصل آمده اش، غریب و شهری و استظهار کلی از انعام عام«: گویدمی

اشاره داشته » غریب«این شهرت به معنای عرفانی و صوفیانه کلمه  که نمایدبه عالوه، بعید نمی
لف از دنیا بوده باشد؛ چنان که این معنا در عموم مکاتب ؤگرایی و فراغت مو بیانگر درون

رهای کیمیایی مانند مجموعه آثار صوفیانه مورد تاکید بوده و کمابیش در برخی متون و باو
است؛ شایان توجه است که » کرمانی«و سرانجام اینکه نسبت او . شوددیده می 4جابر بن حیّان

   5.جا در چندین جای مختلف از آثار خود یاد کرده استوی از کرمان و مواد و معادن آن
لکن از متن آثارش از تاریخ والدت و وفات این دانشمند مسلمان اطالعی در دست نیست؛ 

او در جوانی با علم . ای درباره برخی وقایع زندگی وی به دست آوردتوان اطالعات پراکندهمی
کیمیا و رموز آن آشنایی یافته، ولی به تالیف اثر یا آموزش کیمیا دست نیازیده، هرچند همواره 

سالی به سرزمین در سنین میان ه 723سرانجام، در سال  6.مترصد فرصتی برای آن بوده است

                                                 
پ و 2کتابخانه مجلس شورای اسالمی، ب 1/152شماره  نسخه، زمقالدالکنوغریب کرمانی، : برای نمونه نک. 1
  .ر3ب
  .230و  199، 75؛ ارشاد، 242-238معصومی، . 2
 . ر3کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ب  1/3778، نسخه شماره الرموزمفتاحغریب کرمانی، : نک. 3
 .72-59؛ لوری، 141-85قربانی، : برای مطالعه بیشتر، نک. 4
و از نوره کرمانی ) ر22ب(، از بورق و نوشادر کرمانی )پ21ب(نه از زاج کرمانی و خصوصیات آن برای نمو. 5
کتابخانه مجلس شورای  1/152شماره  نسخهها مربوط به شماره برگه(کند یاد می مقالدالکنوزدر کتاب ) پ49ب(

 ).باشداسالمی می
  .پ2ابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ب کت 1/3778، نسخه شماره الرموزمفتاحغریب کرمانی، : نک. 6
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پور به خدمت سلطان ، در شهر سلطانمقالدالکنوزهند مهاجرت نموده و بنا بر تصریح کتاب 
شاهیان که البته در آن هنگام هنوز بر تخت محمد بن تُغلق، دومین پادشاه سلسله تغلق

اه رسد پس از آنکه سلطان محمد به پادشاهی رسید، آنگبه نظر می 1.ننشسته بود، رسیده است
بنا بر نقلی  – 2آباد منتقل کرده و درباریان و دانشمندانکه پایتخت خود را به شهر نوبنیاد دولت

آباد منتقل را به اجبار به آنجا کوچ داد، حسن بن زاهد نیز به شهر دولت – 3همه ساکنان دهلی
ب منتختوان به قسمتی از متن به عنوان شاهدی بر حضور وی در این شهر، می. شده است

نوشته خالدبن یزید در  الـحکمۀفردوسکتاب استناد کرد که طی آن از وجود  الرموزمفتاح
را تالیف کرده  الرموزمفتاح جریه 726در هر حال او در سال  4.کندآباد یاد میدارالملک دولت

نموده  قابل ذکر  5.استو همراه با مدح و ثنای سلطان محمد بن تغلق، کتاب را به او تقدیم
  . حسن بن زاهد در هر سه کتاب خود از این پادشاه با تکریم و تمجید یاد کرده است ت کهاس

  
  آثار حسن بن زاهد کرمانی

شد که وجود حداقل  ص در آنها، معلومها و تفحو رویت نسخه 6با مراجعه به فهارس نسخ خطی
به  از این دانشمند مسلمان قطعی است که هر سه در باب کیمیا و حداقل سه کتاب مستقل

  :اند »صنعت حکمت شریفه«تعبیر نویسنده در باب 
                                                 

دانیم چنان که می. پ1کتابخانه مجلس شورای اسالمی، ب  1/152شماره  نسخه، مقالدالکنوزغریب کرمانی، . 1
: شاهیان، حکاولین پادشاه تغلق(شاه الدین تغلقهـ که حسن بن زاهد به هند عزیمت نموده، غیاث723در سال 

  .ده است؛ لکن وی در آثار خود از این پادشاه یاد نکرده استدر مسند قدرت بو) هـ720-725
  .12؛ رضوی، 123؛ معصومی، 474برنی،  .2
  .84ارشاد،  .3
 .پ57کتابخانه مجلس شورای اسالمی، ب  2/152شماره  نسخه، الرموزمفتاحمنتخب غریب کرمانی، : نک. 4
درد تغلق آباد،  کتابخانه جامعه هم(چهارم های خطی فارسی؛ شماره فهرست نسخهشایان ذکر است که کتاب  .5

رسد اشتباهی در نوشتار یا را آورده است که به نظر می» هـ 732زنده در «، درباره حسن بن زاهد تعبیر )دهلی نو
 .252-251ابطحی، : نک. چاپ آن روی داده باشد

درایتی  به کوشش مصطفی )دنا(های ایران دستنوشت وارهفهرستترین معرفی از آثار غریب کرمانی در جامع. 6
گرچه دو کتاب  ،الشیعۀ الی تصانیفریعۀ الذآقابزرگ تهرانی در فهرستواره . 983-9/982آورده شده است؛ درایتی، 

های کمتری از را تفکیک نموده و در دو مدخل جداگانه آورده است، لکن به تعداد نسخه مقالدالکنوزو  الرموزمفتاح
فهرستواره نیز . های این دو اثر را بجای دیگری معرفی کرده استنموده و برخی از نسخه آثار این نویسنده اشاره

در نهایت،  ).3985ص (نسخه از این موارد اشاره کرده است  7تنها به ) به کوشش احمد منزوی( های فارسی کتاب

www.SID.ir

www.SID.ir


Arch
ive

 of
 SID

 1391 تابستانو  بهار، پانزدهم، شماره هشتمسال  تاریخ و تمدّن اسالمی،/ 196

  الرموز مفتاح .1
این اثر به . استفصل  سی و یککتابی است به زبان فارسی که شامل شش باب و  الرموزمفتاح

ای انطباق و همگونی موجود یافتهنظام و به نحو. تبیین مبانی نظری کیمیا اختصاص یافته است
نویسنده، در سیری . کندو عالم اوسط را که کیمیاست، تشریح می میان عالم کبیر، عالم صغیر

آغاز کرده و تا ) جمادات، نباتات و حیوانات(گانه منطقی از مقدمات و چگونگی خلقت موالید سه
حسن بن زاهد در این . دهدها در بهشت با همین جسد خاکی توضیح می کیفیت مزاج انسان

کریم استناد و تالش کرده است که از آیات شریفه قرآن،  مورد به آیات قرآن 50کتاب، بیش از
  . تاویل کیمیایی بدست دهد

 ةتذکر، به تعبیر عطار در »عاشق صادق پاکباز«صوفی نامدار، حسین بن منصور حالج، آن 
نویسنده ضمن یادآوری و تجلیل از مقام . دارد در نظر غریب کرمانی منزلتی خاص 1االولیاء،

  : را به تفسیر این شعر معروف وی اختصاص داده است الرموزمفتاحچهارم عرفانی حالج، باب 
  اقتلـــونی یا ثقاتـی                   انّ فی قتلـی حیاتی
  و مماتی فـی حیاتی                  و حیاتی فی مماتـی

وصف حال شیخ حسینِ منصور بر طریق و قواعد سلوک و بیان «غریب کرمانی این ابیات را 
معنی اولیه و ظاهری این بیت، دعوت مردمان به این امر است که وی . داند می» زاج و اعتدالم

را بکشند، چرا که کالبد تن حجاب رؤیت معشوق حقیقی است و با مرگ، این حجاب برداشته 
و اما معنای باطنی این بیت، عبارت است از حکایتی که حالج، . یابد د میشود و روح تفر می

                                                                                                                   
تنها  به کوشش ابطحی نو درد تغلق آباد، دهلی کتابخانه جامعه هم(های خطی فارسی؛ شماره چهارم فهرست نسخه

جمله موارد  های دیگر، ازارهوشود که در فهرستیادآوری می. یک نسخه از آثار حسن بن زاهد را معرفی نموده است
  : ذیل هیچ اثری از حسن بن زاهد ذکر نشده است

  ؛ 1379، ایران و هند، مرکز میکروفیلم نور، ی فارسی و عربیهای خطفهرست میکروفیلم نسخه
، اسالم آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و های خطی فارسی پاکستانفهرست مشترک نسخهی، احمد، منزو

  ؛1363پاکستان، 
کتاب مولفین شیعه  12500معرفی : قاره هندتالیفات شیعه در شبهنقوی امرهوی هندی، سید شهسوار حسین، 

  ؛1384، قم، انتشارات دلیل ما، زبان 17هند، پاکستان و بنگالدش به 
Maulavi, Abdul Muqtadir, Index to the Catalouge Raisonne of the Persian 
Manuscripts, Superintendent Government Printing, Bihar, Patna, 1939.  

  .60-45رحیم، کاوسی: ها نکبرای مالحظه نکات بیشتر درباره نسخه
  . 509عطار، : نک.1
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قهرما سالک . ن آن است؛ و وحدت راوی و روایت و قهرمان روایت در آن محقق شده استخود،
. یابد های برزخی رهایی می یابد، و از برازخ و عذاب در پی موت ارادی به حیات جاودان دست می

یا به (یمیایی حسن غریب با به کارگیری تأویل، معانی مذکور در این بیت را به موت و حیات ک
حسن بن زاهد، شیخ را نماد رکن ترابی دانسته است . کند تعبیر می) و عقد حل عبارت دیگر، به

شود که میان آن و سه  باشد؛ این امر باعث میکه ذبح شیخ به معنای روحانی کردن آن رکن می
محور اصلی . رکن دیگر که خودْ روحانی هستند مزاج کلی پدید آید و بقای ابدی حاصل شود

باشد و چنان که اشاره از حالج می 1)ادامه ابیات فوق(چند بیت دیگر  باب پنجم، شرح و تفسیر
  . کند شد، حسن بن زاهد آن اشارات را بر پایۀ مشرب تأویل کیمیایی تفسیر می

- آورده، جنبه الرموزمفتاحقابل ذکر است که حسن بن زاهد بر اساس اصول و مبانی که در 
تشریح کرده است؛ به  مقالدالکنوزمیا را در کتاب های عملی و به عبارت دیگر، آزمایشگاهیِ کی

که  چنان .شودمی بیش از پیش نمایان الرموزمفتاحت ی که با مطالعه کتاب اخیر، جامعیاگونه
، هفتصد و بیست و شش هجری الرموزمفتاحآورده شده است، سال تالیف  مقالدالکنوزدر متن 

دست ، همالرموزمفتاحاز کتاب  2.است ) های ایراندر کتابخانه(م سیزده نسخه خطی ک اکنون
، هانسخهتعدادی از  .موجود است که نشان آن است که این اثر محل رجوع بسیار بوده است

لکن در چندین  3اند؛»الرموزمفتاح«و برخی به نام » الرموز و مقالدالکنوزمفاتیح«دارای عنوان 
، از الرموزمفتاحمنتخب گر مولف با عنوان و نیز در کتاب دی مقالدالکنوزجای مختلف از کتاب 

لذا در این تحقیق، عنوان کتاب را . استیاد شده » الرموزمفتاح«اولین تالیف وی با عنوان 
-مفتاح«گویا نویسنده در زمان تالیف نخستین اثر خویش، آن را . درنظر گرفتیم» الرموزمفتاح«

تصمیم به نگارش کتاب دیگری گرفته است،  نامیده است، اما آنگاه که» الرموز و مقالدالکنوز
نامیده  مقالدالکنوزتقلیل داده است و کتاب دوم خود را  الرموزمفتاحعنوان کتاب اول را به 

  . وزن و مُسجع باشداست، تا عناوین آثارش، به نوعی هم
  

  منتخب مفتاح الرموز  .2
 هیش از یک گزیده و چکیدرا بر خود دارد، اما بسی ب» منتخب«اگر چه این رساله، عنوان 

 الرموزمفتاحدر  توان یافت که اساسا اتی در آن میمطالبی در این اثر هست و ارجاع. استمفتاح 
                                                 

  .138- 136 حالج،: برای مطالعه بیشتر نک .1
 .ر3کتابخانه مجلس شورای اسالمی، ب  1/152شماره  نسخه، مقالدالکنوزغریب کرمانی، : نک. 2
 .60-45رحیم، کاوسی: برای مطالعه بیشتر نک. 3
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یکی از نکات مهمی که در این اثر مذکور افتاده است، اشاره به ماهیت حجر . وجود ندارد
اتحاد و ثبات کلی  در غایت«را از آن سبب که » یاقوت«ای گذرا،  در اشاره: کیمیاگران است

یاقوت بهترین کلی مخلوقات است که اندرین عالم «: داند می الـمواد کیمیاگران ۀماد، »است
کنیم و از  او را از یکدیگر جدا می هگیریم و عناصر چهارگان کون و فساد است و ما آن چیز را می

کنیم و به  ب میگردانیم و میزانی مُنزل که اعتدال حقیقی در آن است مرک فسادت مطهر می
داریم و تشاکل و جنسیت در ایشان پدید  حکمت بالغه، اثر ضدیت از آن چهار عنصر برمی

کنیم و به رفق و تأنی بر  آوریم و به لطف تدبیر، آن چهار عنصر را اتحاد و مزاج کلی پیدا می می
  1.»...و  یابند گردانیم تا اتحاد و امتزاج کلی می عقوبت آتش تدبیر صبور و معتادشان می
- مفتاح» منتخب«ای مستقل،  دارد که در قالب رساله دالیلی چند حسن زاهد را بر آن می

ترین  چون پرده از شگفتمفتاح، اول آنکه اصطالحات و رموز مندرج در . را عرضه کندالرموز 
 ابناء روزگار و دور از ادراک هزیادت از حوصل«دارند،  آثار قدرت خداوند در کل آفرینش برمی

بیند که به اختصار  خویش می هبر این اساس، حسن بن زاهد وظیف. ظاهر گشت» اهل این دیار
مشکالت و شبهات از پیش برداشته «و با استشهاد به آیات قرآنی به توضیح آن اسرار بپردازد تا 

 هشاهان چنان بسیار است که برای آنان فرصت کافی برای مطالع هدوم اینکه، مشغل 2.»شود
گذارد؛ بر این اساس، ضروری است که مطالب برای آنان به اختصار  یلی به جا نمیکتب تفص
سابقه نیست، چرا که جابر بن حیان، بزرگ کیمیاگر جهان اسالم، نیز آنگاه  این امر بی. بیان شود
های مختلفی  دهد که هر یک از آنها مدت زمان های مختلف تدبیر حجر را توضیح می که روش

رسد، نیز برای شاهان  راهی کوتاه و مختصر که در زمانی اندک به نتیجه می کشد، به طول می
 مقالدالکنوزحسن غریب در  3.کند، و درست به همین دلیل که وقت آنان تنگ است عرضه می

  : چنین تصریح کرده است
ی است که از دور آدم تا این دم، زیادت از حوصله عظماء جهان این قِسم اعظم، چنان سر«

را منتخب کرد تا آنچه  الرموزمفتاحاز این سبب کتاب . از ادراک فضالء زمان بوده استو دور 

                                                 
 .ر58کتابخانه مجلس شورای اسالمی، ب  2/152شماره  نسخه، الرموزمفتاحمنتخب غریب کرمانی، : نک .1
 .ر53کتابخانه مجلس شورای اسالمی، ب  2/152شماره  نسخه، الرموزحمفتامنتخب غریب کرمانی، .2
 ). از مجموعه پانصد کتاب جابر بن حیان الملککتابدر ذیل معرفی ( 287سزگین، : نک .3
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: [کالم مختصر نزد حضرتش خالصه غرض است از این علم شریف و کیفیت وجود مطلوب، به
 1.»...ر گردد معلوم و مقر] شاه محمد بن تغلق

  
  مقالدالکنوز .3

 الرموزمفتاحبه نوعی تکمیل کننده مطالب ل در علم کیمیا که کتابی است مفص مقالدالکنوز
های مختلف علم کیمیا، آالت و لوازم مورد نیاز در تجربیات کیمیاگری  بوده و به شرح فرآیند

نویسنده در . ، در شش باب و بیست و هفت فصل نگاشته شده استمقالدالکنوز. پرداخته است
میا اشاره کرده و دو باب بعدی را در ای به اصول و مبانی اعمال کیباب اول، پس از ذکر مقدمه

در باب چهارم و در چهار . بیان شناسایی و استخراج مواد معدنی مختلف، تالیف نموده است
و عقد پرداخته است؛ لکن طرح یا  ح آالت و ادوات تصعید، تقطیر، حلفصل مختلف به شر

های مواد گوناگون و  شرح ویژگی. خوردها به چشم نمیتصویری از ادوات و تجهیزات در نسخه
رسد که سواالت و چنین به نظر می. شیوه تهیه آنها در دو باب آخر کتاب ارائه شده است

در اذهان خوانندگان ایجاد کرده بوده، حداقل یکی از دالیل  الرموزمفتاحابهاماتی که مطالعه 
  .بوده است مقالدالکنوزتصنیف 

  
  های آثار حسن بن زاهد کرمانی ویژگی
یکی : ظ صوری، برای آثار کیمیایی حسن بن زاهد، دو ویژگی درخور ذکر استبه لحا
صورت و تعبیرات مشابه که به» ...بدان اَیدکَ اهللا «، »...بدان اَرشَدکَ اهللا «هایی مانند  عبارت
این ویژگی را اگرچه . شودها و برخی بندهای آثار وی تکرار میکالم در شروع فصلتکیه
توان از آن به عنوان شاهد و به آثار این نویسنده کیمیایی دانست؛ لکن می توان منحصر نمی
مند او به آثار ای اولیه در جستجوی آثار او بهره جست؛ دیگری، ارجاعات متعدد و نظامقرینه

به آثار قدما نظیر افالطون،   جای آثارش،وی در جای. حکما و کیمیاگران قبل از خود است
یز کیمیادانان اسالمی نظیر خالد بن یزید، جابر بن حیان، ابواسماعیل ارسطو و بلیناس و ن

  . طغرائی، خاقانی، محمد بن جریر طبری و حسین بن منصور حالج استشهاد کرده است
در یک تذکره کیمیایی که ضمیمه آثار خود کرده است،  -افزون بر این  –حسن بن زاهد 

 هتذکر«: خوانیم کرده است؛ در سرآغاز آن می نویسنده را ذکر 25کتاب از  71فهرستی شامل 

                                                 
 .پ2کتابخانه مجلس شورای اسالمی، ب  1/152شماره  نسخه، مقالدالکنوزغریب کرمانی، . 1
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را بر  مقالدالکنوز] کتاب[و  الرموزمفتاحاسامی کتب اهل صنعت و حکمت که این درویش کتاب 
نگاری علم کیمیا حائز اهمیت بسیار است؛ این موضوع از جهت تاریخ 1.»رأی ایشان نهاده است

عاتی درخور در باب منابع در دسترس و توان به اطالهای حسن بن زاهد می با مطالعه کتاب
  .هشتم دست یافت همورد رجوع کیمیاگران سد

. های سانسکریت و تامیلی هستند به زبان متون کیمیایی هند، عمدتا است کهالزم به ذکر 
تا  11قرن (پنجم تا نهم هجری  هویژه در دوره بین سد هکیمیای هند ب است کهاین در حالی 

لکن در بین مجموعه منابعی که حسن بن زاهد  2.استیفات بسیار و پربار دارای تأل) میالدی 15
ها و دانشمندان هندی به  از آنها در تألیف آثار خود تصریح کرده است، نامی از کتاب استفادهبر 

رسد که وی از منابع هندی در تألیفات خود استفاده به این ترتیب، به نظر می. خوردچشم نمی
  .ات کیمیایی خود را در ایران فراگرفته استنکرده و همه معلوم

سنده توان از نقاط قوت آثار این نویاز منظر اخالق علمی نیز، هر دو ویژگی فوق را می
دَکَ «و » بـِدان اَرشـَدَکَ اهللا«های دعایی مانند  ر عبارتوی با ذکر مکر. ارزیابی کرد بـِدان اَیــَّ

کند و با ذکر نام دانشمندان قبل از هدایت و رشد میاز خداوند بزرگ برای خواننده طلب » اهللا
  . داری علمی را رعایت کرده استخود و عنوان آثار آنها، امانت

-مند و جامعمجموعه آثار برجای مانده از حسن بن زاهد کرمانی، از نظر محتوایی نیز نظام
انی نظری علم کیمیا را مب الرموزمفتاحمنتخب و  الرموزمفتاحهای وی در کتاب. االطراف هستند

کیمیا در نظر . است، به وجه عملی کیمیا پرداخته مقالدالکنوزتدوین و تبیین نموده و در کتاب 
دانسته شده است؛ چرا که با فهم کیمیا، شخص از مبدأ و معاد » علم به نحو أتَمّ«وی به مثابه 

چگونگی زندگی در  کیفیت آفرینش موجودات، کیفیت وقوع معاد جسمانی و. شودباخبر می
در نظر غریب کرمانی، چهار عنصر . گرددبینی کیمیایی وی تبیین میبهشت و دوزخ در جهان

دهنده موجودات و چهار کیفیت تری، خشکی، سردی و آب، باد، خاک و آتش ارکان تشکیل
تعادل در ترکیب این چهار عنصر، الزمه بقای . گرمی تعیین کننده خواص مواد مختلف هستند

میزانِ «طبیعت پنجم که همان اکسیر است مطابق . یات و خروج از تعادل باعث فساد آنهاستح
  . قابل حصول خواهد بود» مُنزَل

                                                 
کتابخانه مجلس شورای  3/152شماره  نسخه، الرموزمفتاحمنتخب  هغریب کرمانی، تذکره کیمیایی ضمیم .1

 .پ60ب  -پ 59اسالمی، ب 
2. Subbarayappa, 270-274.  
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-ها به فراوانی به چشم می تأویل و تفسیر کیمیایی از آیات قران کریم در متون این کتاب
عارفانی مانند حالج، کند که از اشعار و اقوال شاعران و چنین تالش می نویسنده، هم. خورد

غریب کرمانی  است کهبه لحاظ هرمنوتیکی، این نکته حائز اهمیت . تفسیری کیمیایی ارائه دهد
  . کندآیات و روایات را بر اساس مبانی علم کیمیا تأویل می

ف شده و منابع فارسی شود که منابع کیمیای اسالمی بیشتر به زبان عربی تالییادآوری می
نه ترجمه  -از آنجا که آثار کیمیایی تألیفی به زبان فارسی  1.اندمه آثار عربیترج موجود غالبا

لذا با عنایت به این که حسن بن زاهد  2اند؛شمارانگشت تقریباپیش از حسن بن زاهد  -شده 
های  توان وی را از پیشتازان نگارش کتابهمه آثار خود را به زبان فارسی نوشته، به جرات می

  .بان فارسی دانستکیمیایی به ز
  
  نتیجه

دهد که سنت کیمیایی  ر در آثار کیمیایی حسن بن زاهد غریب کرمانی نشان میمطالعه و تدب
هشتم هجری با قوت تام تداوم یافته است؛ عصری که در آن یک کیمیاگر بزرگ  هاسالمی تا سد

پیشین از  زیسته است که آثار وی در شرح سخن کیمیاگران دیگر مسلمان، جلدکی، نیز می
عطف در تاریخ تألیف متون کیمیایی  بن زاهد یک نقطه حسن. اهمیت به سزایی برخوردار است

کم سیزده نسخه از  وی، که دستالرموز مفتاحهای  به زبان فارسی نیز هست؛ گستردگی نسخه
. های وی محل رجوع بوده است آنها تاکنون شناخته شده است، نشان از آن دارد که نوشته

تواند به عنوان متنی درسی برای آنان  مند است که می وی اثری غنی، دقیق و نظامالرموز مفتاح
و شایسته است که این اثر با رعایت . اند، توصیه گرددکه خواهان آشنایی با علم کیمیای اسالمی

  .اصول علمی، تصحیح شود و در دسترس پژوهندگان قرار گیرد
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  کتابشناسی
  عالوه بر قرآن کریم

  .ق1392تهران، چاپ اسالمیه،  ،الشیعۀالی تصانیف  یعۀالذرآقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، 
 .1357، تهران، انتشارات امیر کبیر، شیمیدانان نامی اسالمیآقایانی چاوشی، جعفر، 

کتابخانه جامعه (های خطی فارسی؛ شماره چهارم فهرست نسخه، )پیشگفتار(ابطحی، سیدباقر 
، مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی )هند(، دهلی نو )هلی نوهمدرد تغلق آباد، د

  .1377ایران، 
، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهاجرت تاریخی ایرانیان به هندارشاد، فرهنگ، 

1379.  
 28، شیاتکتاب ماه ادب، "زبان و ادبیات فارسی در قلمرو خانان مغول"زاده، یوسف، اسماعیل

)1388 :(84-87. 
هند، پاکستان و (ادب فارسی در شبه قاره : دانشنامه ادب فارسی، جلد چهارمانوشه، حسن، 

 .1375وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  انتشارات، تهران، سازمان چاپ و )بنگالدش
صاحب، کلکته  ، به تصحیح مولوی سید احمد خانتاریخ فیروزشاهی، )ضیاء برنی(الدین بـَرَنی، ضیاء

 .مAsiatic Society of Bangal( ،1860(، آسیاتک سوسیتی بنگاله )هند(
 بـهجۀالـخواطر و  هۀنز(االعالم بمن فی تاریخ الهند من االعالم الحسینی، عبدالحی بن فخرالدّین، 

 .ق 1420، انتشارات دار بن حزم، )لبنان(، بیروت )الـمسامع و النّواظـر
تحقیق، ترجمه و شرح قاسم  ،)های عرفانی حالجمنظومه(دیوان حالج  حالج، حسین بن منصور،

  .1389میرآخوری، تهران، نشر فهرست، 
، تهران، انتشارات مرکز اسناد و کتابخانه )دنا(های ایران فهرستواره دستنوشتدرایتی، مصطفی، 

 .1389مجلس شورای اسالمی، 
 انتشاراتمنصور معتمدی، جلد اول، تهران، ، ترجمه تاریخ تصوّف در هنداطهر عباس،  رضوی، سید

 .1380مرکز نشر دانشگاهی، 
، سازمان )شناسی، کشاورزی کیمیا، شیمی، گیاه(، جلد چهارم تاریخ نگارش های عربیسزگین، فواد، 

 . 1380چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران، 
، تصحیح محمد استعالمی، انتشارات زوار، اءاالولی ۀتذکرعطار نیشابوری، شیخ فریدالدین محمد، 

1386 .  
کتابخانه مرکزی دانشگاه  1/3778، نسخه خطی شماره الرموزمفتاحغریب کرمانی، حسن بن زاهد، 

  .تهران
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  .کتابخانه مجلس شورای اسالمی 1/152، نسخه خطی شماره مقالدالکنوزهمو، 
  .خانه مجلس شورای اسالمیکتاب 2/152، نسخه خطی شماره الرموزمنتخب مفتاحهمو، 

 .1379، ایران و هند، مرکز میکروفیلم نور، های خطّی فارسی و عربیفهرست میکروفیلم نسخه
، تهران، انتشارات کویر، کیمیانامه؛ پژوهشی در گشایش راز کیمیا در ادب ایران زمینقربانی، منیژه، 

1387. 
ینب پودینه آقایی و رضا کوهکن، تهران، ، ترجمه زکیمیا و عرفان در سرزمین اسالملوری، پییر، 

  .1388انتشارات طهوری، 
از حسن بن زاهد غریب کرمانی،  الرموزمفتاحتصحیح انتقادی سه باب نخست «رحیم، علی، کاوسی

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ، پایان»قرن هشتم هجری
  .1390ه، دانشکده الهیّات و فلسف

از آغاز اسالم تا پایان عصر (رجال علمی و مشاهیر فرهنگی کرمان  نامهفرهنگکُردی، رضا، 
 .1388شناسی، کرمان، ایران، انتشارات مرکز کرمان، )قاجاریه

، تهران، انتشارات علمی بهمنیان هاسالمی دَکـَن در دور -فرهنگ و تمدن ایرانی معصومی، محسن، 
 .1389و فرهنگی، 

، اسالم آباد، مرکز تحقیقات های خطی فارسی پاکستان فهرست مشترک نسخهزوی، احمد، من
  .1363فارسی ایران و پاکستان، 

  .1380، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، های فارسی واره کتاب فهرستمنزوی،  احمد، 
الحق قدّوسی، الهور، ، ترجمه اعجازسِیَراالولیا، )سید محمد مبارک علوی کرمانی(میرخورد کرمانی 

  .م1980انتشارات مرکزی اردوبورد، 
کتاب  12500معرفی : قاره هندتالیفات شیعه در شبهنقوی امرهوی هندی، سید شهسوار حسین، 

  .1384، قم، انتشارات دلیل ما، زبان 17مولفین شیعه هند، پاکستان و بنگالدش به 
  

Maulavi, Abdul Muqtadir, Index to the Catalouge Raisonne of the Persian 
Manuscripts, Superintendent Government Printing, Bihar, Patna, 1939. 

Subbarayappa, B. V. (ed.), History of Science, Philosophy and Culture in Indian 
Civilization (General Editor: D. P. Chattopadhyaya); Volume IV Part 1: Chemistry 
and Chemical Techniques in India, New Delhi, India, Pauls Press, First published in 
1999, Reprinted 2004. 
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