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ABSTRACT 
In this paper, first, Presentist historiography of science is introduced. The 

present scientific theories constitute the criteria of the original point and 

also the final point of this historiography method. In our opinion, the 

comparative study of the traditional and modern sciences can be used as a 

suitable criterion to estimate the validity of this method. So, we consider 

alchemy as a natural science in the past periods, and analyze briefly an 

alchemical work of Hassan Ibn Zāhid Kermāni. We extract some 

fundamental principles of alchemy and compare them with some essential 

bases of modern science, as well as with some presuppositions of presentist 

historiography. As the result, alchemy shows great and fundamental 

differences with modern science, and hence, with the bases of mentioned 

historiography; one can't, therefore, consider alchemy as the "prehistory" of 

chemistry. We believe that in the procedure of reconstructing history of 

science, especially the case of alchemy, its theoretical topics, practical 

aspects and different processes, as well as its hermetic, symbolic and 

esoteric language, all should be seen from a holistic point of view 
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 واژگان کلیدی

علم،  ینگارخیتار
 ینگارخیتار وةیش

 ةینظر محور،حال
 بن حسن ،یعلم

 ایمیک ،یکرمان زاهد

 چکیده

 
  ار،یمع استت   شتت ه یمعرف علم محورحال ینگارخیتار وةیشتت نخستت ، مقاله نیا در

.  باشتت یم یکنون «یِعلم» یهاهینظر ،ینگارخیتار گونهنیا انیپا نقطه و آغاز نقطة
لة و   نگارن ه،    گاه ی د از ن  یم یبا علم کنون  نیشتتتیعلوم پ یها یژگیمقاب حک  م توا

علم   کی عنوانبه ایمیک ب،یترتنیباشتت . ب  وهیشتت نیا یکارآم  آزمون در یمناستت 
  یحستتتن بن زاه  کرمان یایمیک یبه واکاو وگذشتتتله لحا   یهادر ستتت ه یعیط 

ضوعات محور  ی. آنگاه، برخشود یم پرداخله سلخراج   ایمیک یمو  را در آنها ،کردهرا ا
س     زیعلم م رن و ن یادیبن یهایژگیو یمواجهه با برخ سا ضات ا   یارنگخیتار یمفرو

 . میدهیمحور قرار محال
آن  یهاو شتت اه  یادیبا علم م رن چنان بن ایمیعلم ک یهاتفاوت آنکه، جهینل

 کی را ایمیک محور،حال ینگارخیتار یادعا رغمبه توان،یدو چنان ان ک اس  که نم
س   یمیش  یبرا «خیتارشیپ» ساز  در. دان  ایمیک خیتار و عام، نحوبه علم خیتار یباز
نگرانه، چنان عمل کرد که م احث گستتتلردة         جامع  ی گاه ی با د   ی خاص، با   نحو هب 

  ،ییمعما  زبان  زیو ن ،یعمل ین ها  یآن، وجوه مخللف کار با مواد، فرآ   یو عمل ینظر
به همراه   آن، با  مرت ط یاجلماع  و یانستتتان مستتتا ل  ال له  و ای میک یباطن  و یرمز
 مالحظه شود. گریک ی



 

 1مقدمه

در « انقالب»اگرچه متأخر از  ،یمیدر ش «یعلم انقالب»
 ی)برا گرفت صورت ک،یزیف و أتیه مانندعلوم،  گرید

: 1379 ،3لدیباترف ؛117-100: 1384 ،2وستفال: دینینمونه بب
 تیتثب و شیدایپ نیجورچ از یجزئ خود یول(، 185-202
 علم حوزة در انقالب. بود آن ینیبجهان و مدرن علوم

 و تریاساس علوم، یهارشته گریبا د سهیدر مقا ،یمیش
 نقش منکر توانینم اگرچه. دیرسیم نظر به تریادیبن
 که ستین چنان یول ،شد مدرن علوم دآمدنیدر پد 4ایمیک

 ،یعلم انقالب یپ درباشد.  6ایمیادامة ک 5یمیش لزوماً
 دیدر قرن نوزدهم پد یفناور و صنعتدر  میعظ یتحول

 فتةیشمحصول بود،  نیا دآورندةیپد که ،یغرب انسان و مدآ
 ب،یترتنیبد. شد تیبشر خیتار دینوپد دستاورد نیا

 یقرن نوزدهم، دغدغة برخ نیدر هم که شودیم مشاهده
 علومدانشوران، که عمدتاً و اساساً در زمرة دانشمندان 

 و علم خیتار یبازساز» موضوع نیهم هستند،مدرن 
 .است «صنعت
 نخست،در وهلة  که 7برتلواز نام  توانینم ان،یم نیا در

با  ی. ودیچشم پوش ،است یفرانسو برجستة دانیمیش کی
 ،یونانی) مدرناشیپ یهاچند متخصص زبان یهمکار

شمار  یبار، متن اصل نینخست ی( براینیالت ،یعرب ،یانیسر
آنها،  یرا، به همراه ترجمة فرانسو ییایمیاز متون ک یمیعظ

ما  تواندیم برتلو، سخنان نیا(. 1883عرضه کرد )برتلو، 
 :بنهداروپا  یآن روزها یدر حال و هوا یحدّ تارا 

 ستیونالیراس دگاهید: است سرّ از یعار عالم، نک،یا

 حیتوض سازد،یم روشن را زیچ همه که است یمدع

 ،زیتا از هر چ کوشدیم دگاهید نیا کند؛یو فهم م دهدیم

بور، مز دگاهیبه دست دهد. د یو منطق یتحصّل ینییتب
                                                           

به شمارة « صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور»این پژوهش، با حمایت »  1.

 «انجام شده است. 93035809طرح 

2. Westfall 

3. Butterfield 

 .45-39: 1992 ورنو،: نک ،«ایمیک» واژة یشناسشهیر درباره عالمانه بحث کی یبرا. 4

5. Chimie 

 ندگسترایرا تا عالم اخالق م شیخو یجبر ییگرانیّتع

پوچ و  یسراب ،یعیطبفوق امرِ و معجزه)...(. 

و، گشت )برتل دهیکهنه دانسته شد و برچ یایداورشیپ

 (.شش: پنج تا 1885

وسط ت ،یدورة اسالم یایمیمطالعات در باب ک نینخست
 دانشوران،که  شد انجام یو در هنگام مورخان -دانشمند

 روح بسط» یمنحن که کردند احساس را ضرورت نیا
 نیو در ا کنند میترس را یشگاهیآزما تیفعال و «یعلم

 ،«یگاهشیروش آزما»نمونة  نیبه مثابة بهتر یمیبستر، ش
که  است ییفضا نی. در چنشد ظاهر برتلو، نزد مثال یبرا

 یوبرتل د،یازی دست یمیش خیتار یبه بازساز برتلو،
 ،شیاز مردان عصر خو گرید یاریبه مانند بس دان،یمیش

و فلسفة علوم  یمیش خیتار مانند یگرید یهاشور حوزه
 ای ،کهن دانانیمیش تنها ،یو دیددر  اگرانیمیک. دارد زینرا 
 که اندودهب تیکفایب و قیناال دانانیمیش تر،قیدق انیب به
 جاًیتدر اندگشته موفق» ش،یخو یخراف دیعقا رغمبه

 زا یبلند یهارشته مدد به را، شیخو علم استوار یهاداده
 (.1: 1893)برتلو،  «برسازند ها،تجربه

 آن در یفناور و علم یدستاوردها شد، گفته کهچنان
 که نمودیم میعظ چنان ،یغرب بشر دةید در عصر،

 آن خود از ریغ ییمبنا آن، ینگارخیتار در توانستینم
خود،  دستاوردها، آنو الجرم،  ندیبرگز را عیصنا و علوم

 یعلم قرار گرفت؛ نقطة آغاز خیتار متیاساس و نقطة عز
 بر ،مورخان معناکهنیبد. باشد زین آن انیپا نقطة دیباکه 

و نح به مدرن، صنعت و علم از شیخو فهم و تصور اساسِ
-یم قرار مبنا را شناسانهعلم یمفروضات ،یضمن ای آشکار
 یلمع ،یزیچ چه نکهیا مانند یادیبن ییهاپرسش بهو  دهند
 ست؟یچ یروش علم ست؟ین یعلم یزیچ چه و است

6. Alchimie 

7. Berthelot 
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 ره،یو غ هستند؟سرمنشأ علم کجاست؟ منابع آن کدام 
 . دهندیم ییهاپاسخ

 گونهنیا توانیم  ز،ین 1زاهد بن حسن یایمیک در
 و ماًلزو نه البته و کرد طرح را شناسانهمعرفت یهاپرسش

 به ،یو نظر در ،نمونه یبرا. را هاپرسش نیهم منحصراً
 فیتعر ضمنِ در ،«است؟ یعلم یزیچ چه» که پرسش نیا
-الهمق در ما و شودیم داده پاسخ اوسط عالم عنوانبه ایمیک

-یاوسک) میاگفته سخن بارهنیا در لیتفص به جداگانه یا
 روش» از آثارش متن در او(. 1396 کوهکن، و میرح
-یم گسترده یمجال آن لیتفص گرچه که برده نام «یعلم

 در را یموضوع اگر که گفت توانیم قدرنیهم یول طلبد،
 هارچ به منسوب خواص بر هیتک با و اوسط عالم بستر

 یمعل روش به میکن هیتوج( آتش و باد آب، خاک،) عنصر
 . میاکرده عمل

 «ایمیک یانیوح سرمنشأ» به حاضر همقال در ما ن،یهمچن
 نیا از ییهاپرسش یبرا ب،یترت نیهم به. میاکرده اشاره

 زاهد بن حسن یایمیک 2مندنظام و منسجم متن در دست،
 ستا آن نجایا در مهم نکته یول افت؛ی توانیم ییهاپاسخ

 یمسائل و هاپرسش متضمن زاهد بن حسن یایمیک که
 نیا جمله از ؛ندارند ییجا مدرن علم در اساساً که است
 ابژه یگانگی و ایمیک معرفت گانهسه مراتب توانیم موارد

 .میاکرده بحث ادامه در که برشمرد را ایمیک در سوژه و
 ر،اگیمیک کی مثابةبه زاهد، بن حسن نظر و عمل حوزة

ان است؛ توأم ییایمیک یهاشهیاند خیتار متن و عتیطب متن

                                                           
 را خود ییایمیک آثار و مهاجرت هند به که یهجر هشتم قرن یرانیا اگریمیک. 1
: هب شود رجوع ،یو آثار و نامهیزندگ درباره. کرد فیتأل آنجا در( اثر سه کمدست)

 یو ییایمیک شةیاند از یوجه درباره و 204-191: 1391 همکاران، و میرحیکاوس
 .2012 کوهکن،: دینیبب ،(خامسه عتیطب): 

 نآ گاهیجا و ایمیک یاله منشأ از مند،نظام یگفتمان در نکهیا با زاهد بن حسن. 2
 ایمیک شناسانةیهست یمبان نیا از آنکه بدون است، گفته سخن اوسط عالم عنوانبه

 یندهایراف. دارد ساختارمند و منسجم یانیب زین یتجرب و یعمل یایمیک در شود، غافل
 س،یلتک ر،یتطه شامل که است «ریتداب» مرحله هفت شامل ا،یمیک کارگاه در معمول

 ییایمیک «مالاع» ب،یترتنیهمبه. باشدیم عیتشم و عقد حلّ، ،(ریتقط) هیتسق د،یتصع
 اجساد بیتراک اعمال ملغمه، اعمال رؤوس، اعمال احجار، اعمال ارکان، اعمال شامل

 نآ ماست، منظور نجایا در که یدیکل و مهم نکتة البته، و... و باشدیم صره اعمال و

که متون  میاافزوده ثیح نیرا از ا «خیمتن تار» نجایدر ا
و  ایمیک نیشیسرشار از ارجاعات به استادان پ یو

 متنِ. است آنان اعمال و نظرات بارهدر ینظر یهابحث
 یهاهینظر سو،کیعلم، از  محورِحال مورخانِ یرو شِیپ

 هک است خیتار متن گر،ید یسو از و است معاصر یعلم
 قرائت در ما. ندیجویم بستر آن در را یعلم یهاشهیاند

-حال ینگارخیتار قرائت در زین و زاهد بن حسن رسالة

هم و و ف میکنیرفتار م« متن» مثابةبه آنها یدو هر با محور،
 . میابییاز آنها و از نسبت و ربط آنها م یریتفس

 داشتن نظر در با مقاله نیا یاثنا در ما اساس، نیا بر
 زین و ینگارخیتار نیا ییِمبنا شناسانةعلم مفروضات
 وردم پنج زاهد، بن حسن یایمیک شناسانةعلم مفروضات

 .میشماریبرم را دو نیا یریناپذانطباق از

 

 محورحال ینگارخیتار مختلف نیعناو یمعرف

 شناخت به تواندیم امر کی نِیعناو لیتحل که آنجا از
 با دشویم یسع نجایا در کند، اریبس کمک امر آن قتیحق

 آن حیتوض به ینگارخیتار نیا نیعناو لیتحل و یمعرف
 ینگارخیتار» ذکر، قابل ریتعب نینخست. شود اقدام

 دربرده است.  کاربه 4یآگاس جوزف که است 3«ییاستقرا
 قضاوت مرجع ،«روزآمد یدرس کتب» ،ینگارخیتار نیا

 ،یس)آگا باشدیم نیشیپ دانشمندان و علم گذشتة دربارة
 درکه  است یکاجورنگرش،  نیا بارز نمونه 5(.2: 1963

 به که یکسان جمله به(، 1889) کیزیف خیتاراول  شیرایو

 دنبال را یدیفوا و اهداف خود، یشیآزما و یتجرب اوصاف همه با ایمیک که است
 یفعل تیوضع در مدرن، علم ینیبجهان البته و دیفوا اهداف، با  تضاد در که کندیم

 .است واقع آن،
3. Inductive Historiography 

4. Joseph Agassi 

مقابل  یاست که در سو« یانتقاد ییگراعقل»متعلق به مکتب  ،یآگاس .5
 یشک زینکته ن نیدر ا ،یوانگهمرتبط با آن واقع است.  ینگارخیو تار ییگراتحصل
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 شیرایو در و داد ینییپا اریبس نمرة بودند، معتقد الکترون
 هیداد و توج یعال اری(، به همان کسان نمرة بس1929) دوم

 آمدروز یدرس کتب به یوفادار را، خود رفتار رییتغ نیا
 ییاستقرا ینگارخیتار فرمول(. 3)همان:  کرد اعالم کیزیف

را کشف  «پ» ،«ب»دانشمند  ،«الف»است: در سال  نیچن
از  یروزآمد را حاک یکتب درس وه،یش نی(. ا7کرد )همان: 

و در  ،یعلم را انباشت خیو روند تار داندیاستوار م اتیواقع
 . داندیم قتیحق شِیپ از شیب جهت کشفِ

 -ورخم ینگارخیتار» خ،ینگارش تار وةیش نیا گرید نام
متوجه  خودهامر ذهن را خودب نیا 2است. 1«دانشمند

 یورزخیعمل تار انینوع و درجة تفاوت م یموضوع اساس
این  لی. دلکندیدانشمند م یورزمورخ علم و عمل علم

دانشمند با جمله  کی نجایدر ا ییآن است که گو گذارینام
و با همان ابزار پژوهش، به سراغ  شیخو یتعهدات علم

-بشر به خیکه جهت کل تار دهدیو نشان م رودیم خیتار

 وانتیم. است بوده یکنون یعلم یهاهینظر به لین یسو
 یئجز را ینگارخیتار وةیش و نشیب نیا ،ینوعبه

 ،ییگرا) علم 3یستیانتیس نگرش از ریناپذییجدا
 شمندانِیکه اذهان اند ی( دانست؛ نگرشیمحورعلم

 ،یحوزة فلسفه، علوم اجتماع درمختلف ) یهاحوزه
 شدتبه ستمیاول قرن ب مةین در( را رهیو غ یروانشناس

 کرده بود.  مشتغل
خوانده  زین «یگیو»اصطالحاً  ،ینگارخیتار نوع نیا

 یاسیس خیاصطالح، که از حوزة تار نیهر چند ا 4شود؛یم
به  لدیوام گرفته شده است و توسط هربرت باترف سیانگل

                                                           
 یو نشیدانشمند، متأثر از ب-مورخ ینگارخیتار وةیاز ش یآگاس یکه بازساز ستین

 عالمان و مورخان انیم در نحل و ملل کتب زین و هاهیرد در کههمچنان بود، خواهد
 ر،گیدر موارد د زیمورد و ن نیما در متن مقاله، در ا ؛ ولیمیهست آن شاهد زین مسلمان
 نةیآنها در مجموع، در زم یبرا توانیکه م میابهره گرفته یمشترک و عموم یاز مواد

 مورد بحث، اعتبار عام قائل شد. 
1. Scientist-Historian Historiography 

 کاربه هشدگفته کیکالس مقالةدر  یاست که آگاس ینیدر زمرة عناو زیعنوان ن نیا. 2
 .است برده

3  . Scientism 

 .140-111: 1389 ،ینیگم: دینیبب باره نیا در ترمفصل مطالعة یبرا. 4

 نیعناو گریداندازة  بهاست،  افتهیعلم راه  خیحوزة تار
گرفت تا روال  کاررا به ریتعب نیا یو 5.ستین متداول

 میرا ترس سیانگل یاسیمورخان س از برخی ینگارخیتار
 روشیو پ یرا مترق شیدورة خو یحکومت نیقوان که کند

. شودیمحقوق بشر  شترِیکه باعث تحقق هر چه ب دندیدیم
که  برالیاز حزب ل یداردر جانب ینگارخیتار گونهنیا
صورت  ،داشتنظر  ندهیتوجه به گذشته، به آ یجاهب
 کارانبا محافظه شانیتا آنان را در منازعة دائم گرفتیم

شود  داده نشان نخستدهد. هدف آن بود که  یاری یسنت
 زیآمتیموفق یخیتار ندیفرآ کیمحتوم  امدیپ اکنون،» که

 دیدر گذشته تأک شرفتیپ یاصول حتم بر» دوم و ؛«است
 اهداف ینحوبه ب،یترتنیبد ؛(110: 1968 لد،ی)باترف «شود

 .دشو هیتوج برالیحزب ل نگرانةندهیآ
 یاسیس خیتار روند که دهند نشان کردند تالش هابرالیل

-نیبد و است بوده بشر حقوق روزافزون تحققِ سمت به
 امروزه کهچنان است؛ داشته رشدروبه حرکت کی جهت،

 عواق بشر حقوق تیرعا و آمدن فراهم از نقطه نیبهتر در
 ها،برالیل یادعا مورد گرِید یمحور موضوع. میهست

. تاس یکنون تیوضع یِقطع و یحتم وقوع به اعتقادشان
 رایز ؛آمدیم شیجبراً پ یکنون تیوضع گر،ید سخنبه 

 ؛ ولیدباشیم رشدروبه و زیآمتیموفق خیتار محتومِ جةینت
 ینگارخیتار ،ینگارخیتار وةیش نیا اتریو گو ترجینام را

را اصل  «حال»لحظة  ،ینگارخیتار نیا 6است.« محورحال»
 نجایدر ا ،یو فن یعلم« حالِ». لحظة دهدیو محور قرار م

بدان در  لین یبرا خیکه کل تار شودیقلمداد م یتیغا

 خیاز تار گیمنتقد انتقال مفهوم و ،یشناسستی(، مورخ زE. Mayer) ریما. 5
 کی تیماه»که  داندیفرض غلط م نیبر ا یعلم است و آن را مبتن خیبه تار یاسیس

«. است انکسی یاسیس راتییرشته تغ کی تیدر علم با ماه هینظر راتییسلسله تغ
 خیدر تار لی؛ وباشد یشرفتیپ که ستینمعلوم  یاسیس خیدر تار کهمعتقد است  یو

 کیزیاز ف وتنین نسبت به «یفهم برتر» وتن،ینسبت به ن نینشتیگفت که ا توانیعلم م
 نقد قابل گوناگون یایاز زوا ریما هایدیدگاه نی(. ا302: 1990 ر،یداشته است )ما

 ؛گرندیکدی با یعیطب مراودة در یبشر فرهنگ مختلف یهاحوزه نکهیا نخست :است
ست، مطمح نظر ا یچه وجه تشابه ر،یتعب نیا یریکارگکه در به دید دیبا نکهیا دوم

 جهات. عیاستعمال را مطمح نظر قرار داد و نه از جم نیا ه،یو درست از همان زاو
6. Presentist Historiography of Science  



     1397 بهار/ 94ش/ 24س/ شناسی علوم انسانیروش             70

 

 م،ی، واقع هست«حال» نیدر برتر نکیحرکت بوده است. ما ا
لحظة  ؛است« اکنون» نیهم ،یواقع خیتار یعنی خ،یتار

 اصطالح که معنانه بدان ؛ ولیاست یمحور نجایدر ا« حال»
 یعرفان یهانحله در(، نجایا و اکنون) nunc et hicینیالت

 یمیقوت خیتار) یخیتار ینگرش ن،یا ؛ زیرااست نظر مطمح
ت اس یعرفان یآن، مفهوم کهیدرحال ؛است( نگارانهعیوقا و

 و عالم قدس راهبر است.  خیو به فراتار
 است ینقش ،ینگارخیدر تار یاز مباحث محور یکی

در فراگرفتن، به چنگ  تواندیم نیمعرفت امروز اناًیکه اح
خوانده  «یخیتار یبازساز»آنچه اصطالحاً  ایآوردن، و 

 توانیسؤال را م نیکند. در وهلة نخست، ا فایا شود،یم
را کامالً « افق حال»اساساً ممکن است  ایطرح کرد که آ

)در موضوع  گرید یرا در افق شتنیکنار گذاشت و خو
 میکن فرضدر گذشته( قرار داد؟  یمورد بحث ما، در افق

 خواهد طرح سؤال نیا درنگبیامر ممکن باشد،  نیکه ا
 و یشناختمعرفت مسائل همه صورت،نیا در ایآ که شد

و بلکه منحل خواهد شد؟  حل ،ینگارخیتار یشناختروش
 است که به نیگفت ا توانیبه اختصار م نجایآنچه در ا

 صورت،نیدر ا ؛ زیرانخواهد بود نیمختلف، چن لیدال
 اشد،ب نیشیپ اعصار مورخ نکهیا یجابه مورخ فرد حداکثر،

و البته معضالت  شودیم معاصر خیتار مورخ به مبدّل
 ینگارخیضالت تاراز مع شتریمعاصر، اگر ب خینگارش تار

 . ستیکمتر ن دیتردچیهینباشد، ب های پیشدوره
در  قیقصد تحق یکه اگر مورخ دیپرس توانیم نیهمچن

 نیبا علم امروز یو ییآشنا ایعلم گذشته را داشته باشد، آ
 علم آن زمان آشکارکردندر  یباشد و نقش دیمف تواندیم

 واندتیمشورت مورخ با دانشمندانِ امروز م ایآ ؟داشته باشد
ه مورخ، ک ستیاساساً بهتر ن ایبه مورخ برساند و آ یادهیفا

ملموس از علم داشته باشد و  یخود، دانشمند باشد تا درک
 و د،یعقا خیتار در آمدهشیپ یبهتر بتواند دربارة رخدادها

                                                           
 سوم فصل به شود رجوع موضوع نیا از عالمانه نقد و یمعرف کی یبرا. 1
طرح و نقد مکتب  ،یاجتماع یشناسمعرفتعلم( از  یو برون یدرون ینگارخیتار)
 (. 1384) باکالمیز دیاثر سع ،نبورایاد

 ،میبخوان «یعلم» میبتوان را آنها از یبرخ اساساً نکهیا
 ورخ،م بودن دانشمند که گفت دیبا پاسخ در کند؟ قضاوت

 را در دام یو تواندیدولبه است: م ریشمش کی مثابةبه
که  یگرفتار کند، امر یمحورکند و به حال ریاس ییگراعلم

 قیبا شناخت عم نکهیا ای میپردازیممقاله بدان  نیما در ا
 ندک کمک او همؤثر بر دانش و دانشمند، ب یاشبکه طیشرا
 بتواند و باشد داشته یاشبکه ینگاه زین گذشته علم به که

 را ینید البته و یاجتماع ،یطیمح ،یانسان مختلف عوامل
 .کند لحاظ
 ت،اس شده برقرار علم خیتار در که ییزهایتما از یکی

 1.است یرونیب خیتارو  یدرون خیتار انیم زییتم
علم  یدرون خیتار یمحور علم، نوعحال ینگارخیتار

 ائلق بسط یدرون منطق کی علم یبرا کهامعننیبد ؛است
 آن وفق بر و است منطق آن دادن نشان یپ در و است

 انبان در دیعقا انبوه انیم از یعلم دیعقا استخراج به منطق،
لم ع یرونیب ریبه س ینگارخیتار نی. اپردازدیم خیتار

 که رهیو غ یاسیس ،یشناختروان-)عوامل مختلف جامعه
 . دهدینشان نم یاند( توجهبوده لیدخ یدر معرفت علم

 ؛است یخط ینگارخیتار کی محورحال ینگارخیتار
 به ات گذشته از علم ریس خط یبازساز یپ در کهامعننیبد

ا در ابتد ریس خط نیا که است معتقد چهو اگر است حال
ه باور است ک نیا بر ولی است، بوده رنگمبهم و تار و کم

 افزوده آن رنگ شدتبر  و شدهاز ابهام آن کاسته  مداوماً
 یدوران روشن و پررنگ امروز بهکه  بدانجااست تا  شده
 به ریتحق دةیبه د ،ینگارخیتار وةیش نیا. میادهیرسعلم 

 شیپ یارزش یخاص در داور یو موضع نگردیمگذشته 
باستان، در  و اوسطنگاه، منزلت قرون  نیا در: ردیگیم

 مثابةهب شتریب که است فیسخبا دوران مدرن، چنان  سهیمقا
. آن خیتار یحتو نه  شودیامروز قلمداد م علم «خیتارشیپ»

با  تیربش خیاساساً تار ییچنان است که گو ب،یترتنیبد
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؛ است شدهدوران مدرن آغاز  شیدایو پ یرنسانس علم
 شناسانهخیتار نگاه نیا دید میخواه ادامه در کهچنان ولی
 معل خیتار به اگرانیمیک که است ینگاه نوع مقابل در

 .دارند شیخو
 

 «محک» مفهوم

ر مطمح نظ متواضعانه، یا، گستره«محک»مفهوم  از نجایا در
 ،ینگارخیتار وةیش آن که مییبگو میماست. ما قصد آن ندار

 صدق نیهمچن. شودیم دییتأ ای ابطال محک، نیا واسطةهب
 از دیاب علم لسوفیف ای علم مورخ که میینما القا که میندار

 دقص نه و کند یرویپ شیخو مطالعة مورد حوزة دانشمندان
 از هک میکن زیتجو دانشمندان یبرا برعکس، که میدار آن

. ندینما یرویپ ند،یگویم علم لسوفانیف ای مورخان آنچه
 گریکدی با اقشار نیا یگفتگو ماست، نظردم شتریب آنچه
 انیم یقطع یاجهینت به اگر یحت وشنود،گفت نیا 1.است

 یبرا ،یو عمل یاز هر دو لحاظ نظر هم باز نرسد، دو آن
 گفتگو، یسو دو از کیچیه. بود خواهد دیمف آنان

 گشوده باشد، پس از وشنودگفت یرو به در کهیدرصورت
است  ودهب گفتگو از قبل که بود نخواهد یآن گرید گو،گفت

 یانزیندارد که به دنبال م یضرورت چیه نجایو البته در ا
س از . آنان پمیو تأثر باش ریسنجش اندازة تأث یبرا یکمّ
 و لمسائ ها،وهیش مفروضات، ها،دغدغه به نسبت گو،گفت

 ییهاافق ای افق و افتی خواهند شناخت گریکدی اهداف
 خودشان، شناخت در زین و مقابل گروه شناخت در تازه
 باز خواهد شد. شانیبرا

 
                                                           

فة علم و فلس خیتار انیم نسبت یهایدگیچیپ و هایدشواراز  یدرک اجمال یبرا. 1
 .255-237: 1989 ،یکگلر.ک: علم 

2. Marie Boas; E. J. Dijksterhuis; A. Rupert Hall. 

3. Newman 

4. ISIS 

5. Weldon 

 در ایمیک که است تنگ چنان هنوز مدرن، علم قالب که کرد اذعان باید حال،نیباا. 6
 واجد ایمیک که ستین نیا در یدیترد. زدیگریم آن ارچوبهچ از شیخو تیجامع
 و است دمتعد «ریتداب» اصطالحاً ای ندهایفرآ بر مشتمل و یشیآزما ،یتجرب یهاجنبه

  محک مثابةبه زاهد بن حسن یایمیک

 وانبت نکهیا یبرا و باشد صائب مقاله، عنوان آنکه یبرا
 سنجش یبرا «محک» مثابةبه را زاهد بن حسن یایمیک
شرط  نیگرفت، کمتر کاربه علوم ینگارخیتار از یاوهیش
 ادموباشد و واقعاً با  یعیطب یعلم ا،یمیاست که ک نیا

البته  که باشد داشته سروکارمربوطه  یندهایو فرا یعیطب
 به ذکر الزم نجا،یا در. است نیچن گفت، میخواه کهچنان

-هب دوم، جهانی جنگ متعاقب آنکه از پس حتیاست که 
نوعی بیداری در اذهان دانشوران در باب معضالت  تدریج،

 راقافت نوعی همچنان شد،منزلت مطلق و عینی علم پدیدار 
در میان مورخان علم  ا،یمیک گاهیجاباره در میسردرگ و

 جاری بوده است. 
 بوآس، ماری مانند) پیشگام مورخانی نظر در کیمیا

که پس از جنگ جهانی  2(هال، روپرت و دیجکشترهویس
اند، نگاری پرداختهانقالب علمی به تاریخ رهبادوم، در

 یشناسبیآس» یک ،«رازورانه علم» یک مثابةبه متناظراً
 سطب راه سر بر مانع ترینبزرگ» منزلةبه حتی و ،«اندیشه
در دو دهة اخیر،  ؛ ولیاست کرده جلوه ،«عقالتی شیمی

آزمایشی و نظری کیمیا و  ابعاد بارههای جدیدی، درافق
 ثیمباح در نیز و علمی عقاید تاریخ در که اساسینقشی 
 مدرن علم پیدایش به منجر سرانجام که یعمل وعلمی 

 گونهاین (.313: 2011 ،3ومنی)ن است هدشنمایان  اند،شده
 مجلة در کیمیا، که شد منجر نتیجه این بهها تصحیح
 مکان و رده از ،یالدیم 2002 سال در سرانجام4آیسیس

 6(.237-1: 2002 ،5)ولدون شود خارج ،«علمشبه»

 ایهبیشتر کتاب دراست و  یعیعلم طب کی ایمیک

 آن عمان نیا ولیدارد؛  هجتو قابل ییهاقرابت آن، دیجد مفهوم به علم، با جه،ینت در
 تیراکث در البته که مؤلفان از یتعداد نزد ای ش،یخو تیجامع در ایمیک که ستین

 یمیش» حدود از فراتر جهینت در و ،یعرفان یعنی ،«رازورانه» یهاجنبه واجد هستند،
 باشد. «یعقالن
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ر و د اتیعیدر زمرة طب ،یعلوم در دورة اسالم یبندطبقه
تحت  همچنان ولی اتیعیخارج از طب گرید یموارد

 شود،یم هم اتیعیطب شامل که یفلسف علوم یکل رگروهیز
 نیهمچن(. 36، 24، 22: 1986 ،1دانسته شده است )وسل

 ملموس یندهایفرآ و مواد با مداوم کارعلم، مستلزم  نیا
مسلمان سرشار از  اگرانیمیک هایکتاب. است یعیطب و

مواد  و کار با اتیعیطب نةیکامالً عالمانه در زم یپردازهینظر
و  ینظر یهارساله نیچن ی. نمونة اعالندهاستیو فرآ

 نیحس لیابواسماع اثر ، ،یعمل
 کی را آن توانیم که است یاصفهان ییطغرا یعل بن

 نیدر ا نمونه، یبرا 2.دانست اتیعیطب بزرگ دانشنامة
 ادی «» عنوان با آن از که ا،یمیک موضوعکتاب، 

 هک ثیح نیا از است،شده  دانسته «یعیجسم طب» شده،
 تیاست که قابل یمیعظ یقوا و ارواح چنان بر مشتمل

زدودن خواص  ا،یمیک قتیشدن را دارند و حق ریاکس
 هاستفلزات پست و عطا کردن خواص مناسب بدان

 (.111-110: 2007)کوهکن،  شوند لیتبد زر به کهچنان
 با ف،یتعر طبق ا،یمیک درکه  میکنیم مالحظه

. میدار سروکار یماد و یعیطب اءیاش حوزة در یااستحاله
 ،مسلمان دانشورانخود  نکهیاز ا فارغ یحتاساس،  نیا بر
 باشند، داده یعلوم، در کجا جا یبندرا در دسته ایمیک
زمرة  درآن، آن را  یو محتوا تیبا توجه به ماه توانیم

 یهاوهیش یبرا محکّ خصلت واجدو  یعیعلوم طب
علم،  نیا آنجاکهاز رو؛ از ایندانست علم ینگارخیتار
عالمان  ینظرپرداز وةیش است، یعیعلم طب کی تاًیماه

 ش،یآموزة خو خینگاه آن عالمان به تار وةیش زین و یاویمیک

                                                           
1. Vesel 

 .77-56: 2015 کوهکن،: .کر ییرسالة مهم طغرا نیا بارهدر. 2
و از  ایمیک یشبکة نظر تیدارد؟ کل یچه وجه ایمیخواندن ک «بهیغر» ای «هیخف. »3

ا است که آن ر یاگونهقائل است )علم الخواص( به ایاش یکه برا هاییویژگیجمله 
 ینطرق ف زیارسطو و ن اتیعیطب رینظ ،یعیمتداول طب یهاهیبا نظر سهیدر مقا
 ییایمیزبان خاص ک نکهیاز ا می. بگذراندینمایم «بیغر» ل،یعلم الح مانند ،یکاربرد

« کتمان سرّ» است. اگرانیمیک یعیطب ژةیو دیدگاهمرتبط با  ینحوبه زیآن ن تیالیّو س
علوم  از یاریبلکه در بس ؛بوده باشد اگرانیمیکه مختص ک ستین یاعتقاد زین

متعدد  یهاوهیش سنجش یبرا یمحک تواندیم بالقوه
 یمیو ش ایمیک ینگارخیتارنحو عام و علم به ینگارخیتار
 از زین یکرمان زاهد بن حسن3.باشد خاص نحوبه
-ونهگبه ؛است بارز او در یژگیو نیا که است یاگرانیمیک

 یو سازوکارها هاروش زین و یمبانو  اصول یکه ویا
 ردهک طرح اتیعیطب بستر در یخوببهخود را  ییایمیک

 .است

 گریهمچون د زین اگرانیمیکه ک ییهاوهیاز ش یکی
 ایبرشمردن تمام  وةیش اند،گرفتهیکار مبه میعالمان قد

 ف،یتعر انیب -شیعلم خو «ةیرؤوس ثمان»از  یبخش
مؤلف، ابواب و مباحث، غرض و سرانجام  ده،یموضوع، فا

 اهدز بن حسنکه  یمطالببوده است. ما از  -آن میانحاء تعال
است، کمک  آورده 4الرموز مفتاحمقدمة  در نحو، نیا بر
 میده دستبه یو یایمیک یستیچاز  ییتا دورنما میریگیم

 را ایمیک معرفت یانیوح و یاله أمنش حالنیدرع که
 :است دهکر مشخص

 تاس آن اول دهیفا)...(.  باشد حاصل کتاب نیا اندر دهیفا دو

 هب بود، خواهد و بود چنانچه را خود معاد و مبدأ تیّفیک که

 نیقیالنیع به عمل، یرو از را آن نمودار و بداند نیقیالحقّ

آن است که  اول قسم: شودیو آن سه قِسم م کند؛ مشاهده

را، که جمادات و  گانهسه دیموال دیو تول نیتکو تیّفیک

است، معلوم کند و سبب صالح و فساد  واناتینباتات و ح

ذات و صفات و  قتیاز آن بداند و حق کیهر  یو فنا و بقا

 نیارکانِ وجـودِ کافّة موجـودات را که در ا تیّو کم تیّفیک

 نیعالم کون و فسادند از ارواح و انفاس و اجساد بشناسد. ا

 تیّفیآن است که ک دوم قسماست.  کار تیصفتِ مبدأ و بدا

و  تیاز ماه اگرانیمیکه ک فیتعراین حال، اگرچه نیبوده است. باا جیمدرن راپیشا
اد به اعتق ولیاست،  تیاهم دارایخود  یجابه کنند،یعرضه م شیفن خو یستیچ

 داریدپ« چگونه»است که آن صنعت بر آنان  قهیدق نیمهم است، ا نیاز ا شیما آنچه ب
-انینما یاز چگونگ ریغ یزیچ آن دسته، ای نیا یآن، برا یستی. در واقع، چشودیم

 . ستیآن بر آنان ن شدن
مقاله، با  نیا سندگانیرساله بر اساس پنج نسخه، توسط نو نیا یانتقاد حیتصح .4

از پژوهشگران و فناوران کشور در دست انجام است. متن  تیصندوق حما تیحما
 آورده شد.  حیتصحاین منقول، از 
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بَعث و نُشور را معلوم کند و آن  تیّفیو اِماتَة و ک ایاِح

 یابد یبقا تیّفیآن است که ک میّس قسموساطت کار است. 

 تیّفیو ک عَال،و جَلَّحقّ است  در عالم آخرت، که وعده

 نیمزاج مردم اندر بهشت با هم تیّفیسرشت بهشت و ک

کار است. ابواب  تیصفت معاد و نها نیجسد معلوم کند، ا

سه قسم است که مقدمه  نیکتاب مشتمل بر ا نیو فصول ا

 مالک و نید تیتقو ده،یفا نیکتاب را از ا نیاست و متأمّل ا

 . دیحاصل آ نیقی

 حکمت صنعت عمل و علم تیّفیک که است آن دوم دهیفا

ه سبب آنک به ،بداند اول دهیفا اقسام رهگذار از را فهیشر

علم و عمل از  یدوم را از رو دهیاول و فا دهیمضمون فا

 زدیا و. همان نیا و است نیهم آن ست؛ین یجدائ گریکدی

 - المالسهمیعل - را اءیانب مر قلب، نانیاطم سبب به یتعال

 مخصــوص آن به را حکما و ایاول و است کرده کرامت

ه، و آلـ هیعل اهللیصلّـ یمصطف حضرت یدعا و دهیگردان

 ،«یَکَما هِ حقایِقَ اَألَشیاءِ یهُمَ أَرِناَللّ»که گفت:  نجاستیاز ا

 نیقیالعلم بداند، است، آن چنانچه را یزیچ هر چون که

 لبق بعد،. دیآ حاصل نیقیالنیع ند،یبب چون و دیآ حاصل

لَو کُشِفَ الغطاءُ ما »رسد که  مرتبه بدان و گردد مطمئن

 1«.أزدَدتُ یَقیناً
ه ب زاهد بن حسن یایمیاز ک یکل ییدورنماباال  سطور

 پنج ،یاسهیمنظر مقا کیادامه در  در ما. دهدیدست م
 وةیش با که میشماریبرم را یو دگاهید اصول از مورد

 :ناسازگارند علم محورحال ینگارخیتار
 ن،یقیالعلم ییتاسه) ییایمیک معرفت گانهسه مراتب. 1

 رفتمع هینظر کی شاهد نجایا در(: نیقیالحق و نیقیالنیع
 نیترنازل یعنی نخست، مرتبة در. میهست یمراتبسلسله
 تقیحق با انسان ن،یقیالعلم از است عبارت که مرتبه،

 ؛دارد میعظ یافاصله اءیاش و یهست قتیحق و شیخو
 رد. است بیغا کامالً ،قتیحق آن از انسان ییگو کهچنان

                                                           
 خود نیقی و علم کمال از حضرت آن. است منسوب)ع(  یعل امام به ثیحد نیا. 1
 نیقی بر یزیچ باز شود، آشکار زیچ همه و برود کنار بیغ پردة اگر که دیفرمایم

 .شودینم افزوده من

 و اخبار بت،یغ منزلت نیهم خاطربه درست و مرتبه نیا
 و طیمح اجتماع، ن،ید قیطر از دور، از فرد که یاطالعات

 شدن رنگکم ای رفع باعث کند،یم کسب شمندانیاند
 فاصله و ییدو هنوز دوم، مرتبة در ؛شودینم یو بتیغ

 ییگو که است شده کوتاه قدرآن فاصله ؛ ولیاست یباق
 چشمان با را آن دارد ییگو و است قتیحق شاهد فرد
 یتمامبه فاصله نیا سوم، مرتبة در ند؛یبیم شیخو
 ریتعب به و شودیم قتیحق آن خودِ فرد، و زدیخیبرم
 ستا فاصله همان قاًیدق که یو تیانائ و فرد خودِ تر،قیدق

 آن حق، و است حق ماند،یم یباق آنچه و شودیم زائل
 همه محض وحدت آنجا است، یباق که است یزیچ
 علم که است یشناسمعرفت یاگونه نیا و. زاستیچ

 ؛دارد آن از اریبس فاصلة مدرن،
ابژه و سوژه  یگانگی) همان نیا و است نیهم آن. 2
 ای ینیهمآن کی از سخن نجایا در(: یانیپا مراحلدر 

 حقِّ وجود، وحدت مطابق. است آمده انیم به یهماننیا
چون خواست ظهور کند، صورت جهان و  طیو بس حتبَ

آن را به خود گرفت، صورت انسان را به خود  یایاش
همان  ب،یترت نیبه درآمد. به ا بیغ یگرفت و از عما

جا، هم در انسان هنگام و در همهواحد، در همه قتیحق
جهان.  انیو حاضر است و هم در همه اجزا و اع یّح
گُل، به  کی قتیاز حق ینمونه، آگاه برایاساس، نیبرا
 ارهبالبته در ؛خود انسان خواهد بود قتیاز حق یآگاه یامعن

 : است ذکر قابل نکته چند زاهد، بن حسنمتن 
 ر،یکب المع اگران،یمیمطابق اعتقاد ک نکهینکته ا نینخست

دو با عالم اوسط در تشابه و تماثل  نیو ا ر،یبا عالم صغ
، «جهان بزرگ»از  ی، آگاهگفتهپیشمتن هستند. در پاره

انسان، و  یعنی، «جهان کوچک»از  یعالم، با آگاه یعنی
مساوق گرفته شده  ا،یمیک یعنی ،«انهیجهان م»از  یآگاه

سان کتاب ان نش،یست که کتاب آفرامعننیبد نیاست. و ا
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 کی یو حاو گرندیکدی لیبد یهانسخه ایمیو کتاب ک
 نیا کتهن نیدومهستند.  قتیحق کیهستند و بلکه  قتیحق

 جهان کی که انه،یم جهان از یآگاه نجایا در که است
 دهش دانسته انسان قتیحق از یآگاه معادل است، یصناع
قابل ذکر است: نخست از  قهیدق دو مورد، نیا در که است

ل ماقب یدگاهیبا د نجا،یا در. یفناور و هنرفلسفه  ثیح
که هنوز جهان را به ابژه و  یدگاهید م،یمواجه هست یتیثنو

ژه اب زاهد بن حسن یایمیکنکرده است. در  میسوژه تقس
در ذات خود،  قت،یاتحاد دارند؛ حق گریکدیو سوژه با 

 ؛ستین کیو تفک هیقابل تجز
ق فو ییتامراتب سهآنچه در باب سلسله نکه،یدوم ا

 اگریمیکه اگرچه کامعننیبد ؛صادق است زین نجایدر ا میگفت
و  اءیاش قتیبا فاصله از حق یعنی ن،یقیالبتدا از علمدر ا

 کیفاصله  نی)که البته ا شیخو یموضوعات مورد بررس
و  ندهایرفع شود و کارکرد فرا جیتدربه دیپندار است که با

 یو تیغا ؛ ولیکندیباشد( آغاز م دیبا نیهم ایمیاستادان ک
ا آنها ب قتیحقبرسد و در آنجا به نیقیالحقآن است که به 

 پژوهشگر ،1ادهیال رچایم سخن نجا،یا درشود.  یکی کامالً
 : هک شودیم متبادر ذهن به ستم،یب قرن در انیاد مشهور

 که یهانج نشیآفر تیولئمس رفتنیپذ با ،ینید انسان
 و ظمن ،ینظمیب به فقط نه است، دهیبرگز ستنیز یبرا

 ،انیخدا جهان با آن ساختن مشابه با بلکه دهد،یم سامان
 نسانا قیعم اقیاشت. بخشدیم تقدس زین ریصغ عالم به
 لیم از یناش «یاله جهان» در دنیگز سکونت یبرا ینید
 انیخدا خانة همانند اشخانه خواهدیم که است او ازین و

 هااهعبادتگ و معابد در اقیاشت نیا بعداً که طور همان باشد،
 (. 57: 1390 اده،ی)ال افتی شینما

 یرورض ادهیال باره دیدگاهدر یقاتیحال، ذکر تدق نیبا ا
در  2،«ینید انسان» عبارت استبهتر  نکهیاست: نخست ا

 3«شیو رمزاند شیانسان رازاند»با  اده،یو نظر ال انیب
ان که هر انس ستین نیما، چن باوربه  ؛ زیراشود نیگزیجا

                                                           
1  . Mircea Eliade 

2. Homo Religiosus 

 ز،ین ایمیک موضوع درباشد.  شیو رمزاند شیرازاند ،ینید
 اگرانیمیکه جمله ک میده یحکم کل میخواهینم هرگز ما
اطالق  نمونه، رایب زیرا ؛اندبوده «شیو رمزاند شیرازاند»
؛ تهمراه اس اریبا صعوبت بس یحکم بر ابوبکر راز نیا

ه حکم کرد ک توانیالبته م ها،اطیجمله احت تیبا رعا ولی
 نکه،یدوم ا ؛واقع است ییفضا نیدر چن زاهد بن حسن
 انندم یاگریمیکرده است، ک حیتصر ادهیبر آنچه ال افزون
ه آن است ک یصنعتگر، در پ کیمثابة به زاهد، بن حسن

ن جها»مشابه  د،ینما یقدس یفضا کیکار خود را  یفضا
 شةیاند درجهت، نیهم. به«یجهان انسان»و همانند  «یاله

 «األوسط العالم انه،یم جهان» ریتعب شاهدحسن بن زاهد، 
 «ریغعالم ص»و  «ریعالم کب» ریدر مقابل تعاب ا،یمیک یبرا

 تیاهمدارای  اریکه از لحاظ فلسفة فن و کار بس میهست
   ؛است

 مدرن، دورة در فقط نه: نیقیو کمال  نید تیتقو. 3
 ن،ید و فلسفه ن،ید و علم بحث ز،ین سنت بستر در بلکه

 متفاوت یآرا و هادیدگاه و است بوده مطرح نید و عرفان
 متکلمان، ث،یحد اهل انیم ،باره نیا در یمتعارض و
وده ب یجار صناعت و علم اهل و انیصوف فقها، لسوفان،یف

خود را در  ا،یمیک علمقابل ذکر است که  نجایا دراست. 
 قتیحق قت،یدو ساحت از حق با ند؛یبینم نید برابر

بحث  در پی آنتا  م،یستیمواجه ن ینید قتیحق و ییایمیک
ست: ا نیاز ا شیب مطلباما  و. دیآ شیپ نینسبت علم و د

 ،حسن بن زاهدویژه هو ب مسلمان اگرانیمیک فهم مطابق
 در خود، خداوند،اند و بوده ایمیواجد علم ک ایو اول ایانب

. کرده است انیرمز و اشاره ب بهرا  ییایمیک قیحقاقرآن، 
 یمجرا ،ییایمیک حکمت ،یکنون مورد در و حکمت اساساً

 در دخداون که است یقیحقا همان با یگانگی و لین تحقق،
 و است کرده مندرج رمز و اشاره به شیخو یآسمان کتاب

 نیدر ا وکرده  حینکته تصر نیحسن بن زاهد بارها بر ا
 ؛ستاده کر ییایمیک لیرا تأو میاز قرآن کر یاتیراستا، آ

3. Homo Symbolicus, Homo Mysticus 
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ظر افق مطمح ن تینها: بهشت سرشتپنجم،  عتیطب. 4
 دگریها فلسفة افق ی. حتاستیدن نیعلم مدرن، هم

 دارد، که یوسعت همه با ،(یو متقدم فلسفةکم، )دست
 «مرگ یفراسو یبودن برا» نهاست و  «مرگ یبرا بودن»

درستی که هانری کربن بهاست که، چنان یدرحال نیو ا
 بودن برای»، افق حکمت و عرفان اسالمی، کندیادآوری می

که باید افزود که چنان درنگیب ،است« پس از مرگ
 نب حسندهد، افق کیمیای نشان می گفتهپیشمتن پاره

نیز همین است. کیمیاگر در آزمایشگاه، با تجربة مرگ  زاهد
کند و زندگی اجساد، مرگ و زندگی خویشتن را تجربه می

را چه « تموتوا أنموتوا قبل »فهمد که چشد و میو می
اصلی دین اسالم، معاد و قیامت  یاز باورها معناست.

« معاد جسمانی»چنان است که بر  قرآنظاهر آیات  ،است
 لة اساسی در اینئکند. به این ترتیب، یک مسداللت می

ویژه چگونگی همیان، تببین چگونگی این پدیده و ب
المان ع یرو شیپ اریبس یکه دشوار باشدیمجسمانیت آن 

 اتکااین موضوع را با  زاهد، بن حسنمسلمان نهاده است. 
 ؛کندمی تجربه و دهدمی توضیح «خامسه طبیعت»بر 

 سةیمقا و استخراج مقام در: ایمیک در شرفتیپ دةیا. 5
 با زین و مدرن علم با زاهد بن حسن یایمیک یمبان
 که میبشو زین نکته نیا یادآور دیبا محورحال ینگارخیتار

 زاهد بن حسن ر،یاخ آموزة دو در «رفتشیپ» دةیا رغمهب
 لیر یرو و یخط قیطر بر را ایمیک تطور ریس وجهچیهبه
 مانه در را علم نیا برعکس، بلکه ؛ندیبینم «رفتشیپ»

 ناستادا انیم تفاوت. دانندیم آن کمال تیوضع در آن آغاز
 آشکار ای هدیپوش زانیم در و یزبان یهاتفاوت ا،یمیک نیشیپ

-نیبد. است آنان نزد در هاوهیش نیا یچگونگ در و گفتن
 نه و دانندیم انینیشیپ شارحان را خود متأخّران، ب،یترت

 یهاتفاوت با گرید یدگاهید به گذرکنندگان و انیانقالب
 .  یادیبن

 مقام در را ییایمیک اصول از مورد پنج نجا،یدر ا ما
 ،مانگیب. میکرد انیب اجمالبه مدرن، علم یمبان با سهیمقا

 ریکه تفس ندارد نیبا ا یرتیمغا ،گفتهپیش مواردما در  ریتفس
از متن حسن بن زاهد وجود داشته  زین یگرید ریتفاس ای

 ییگراینسب یاسخن ما به معن نی، انیاوجود باشد؛ با 
 جةیدر نت ،«تینیع»ست که امعن نیبلکه به ا ؛نخواهد بود

 نیو در ا دیآیافق متن و افق خواننده برم انیم یگفتگو
 سهیدر مقام مقا ،«ترینیع» مانند یاز عبارات توانیبستر م

 تیابلق یهر متن ؛ زیرامختلف، بهره گرفت ریدو تفس انیم
 ای ترشیب تیسخن از قابل توانیرا ندارد و م یریهر تفس

 آنچهد. آور انیبه م «ب» ای «الف» ریتفس یکمتر آن متن، برا
وشنود ما با متن حسن بن اثر گفت در نکه،یمهم است ا

 یریمحور، فهم و تفسحال ینگارخیزاهد و با متن تار
و د نیکه ا دهدینشان م م،یکه عرضه کردکه چنان دیآیبرم

 . ابندییانطباق نم گریکدیقالب، با 
 محورحال وةیکه بر ش یینقدها نکه،یا یانیپا سخن

 گریه دک ستین امعن نیبد م،یوارد کرد ایمیک خینگارش تار
 ،یونگی ةویش مانندآن،  یسینوخیکاررفته در تاربه یهاوهیش
تند. و نقص هس بیعیب انه،یگراو روش سنت ،یکُربن وةیش

آن، واجد قوّت  در پیو  ییهایژگیو یاز آنها دارا کیهر 
هستند. و اما در کل، مورخان متعدد علم، در  ییهاو ضعف
روابط و  ،یاز آگاه یابسته به شبکه ز،ین یهر عصر

 نند،کیآن برقرار م یایکه با جهان و افراد و اش ییهانسبت
 ،یعیطب یهاتیمتأثر از امور و واقع یادهیچیبه طرز پ

 هستند که رهیو غ یعرفان ،یاسیس ،یاجتماع ،یفلسف
 د بود.خواه زیانگلهئآن، دشوار و البته مس فیو تعر دیتحد
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 یریگجهینت

تالش  زاهد بن حسن یایمیک محک با مقاله نیا در ما
 یپرتو محورحال ینگارخیتار متعدد معضالت بر کردیم

که  مینمود مشخص زیاز هر چ پیش منظور،نیبد. میفکنیب
 وجوه واجد واست  یعیطب یعلم زاهد، بن حسن یایمیک

، حالنیابا. باشدیم یشگاهیآزما و یعمل ،ینظر مختلف
 در کار رفتههب ریو تداب ندهایمواد مورد استعمال و فرا اگر

 اصول و ینیبجهان تیکل از فارغ و منفرد صورتهب را ایمیک
 دیبع ،میریدر نظر بگ آن شناسانةمعرفت و شناسانهیهست

به  یمیدر ش یبا موارد ایمیک انیم ییهاکه مشابهت ستین
متعدد  یصورت دچار خطاها نیدر ا ؛ ولیدیایچشم ب
 هنکیا جمله از ایم؛شده یشناختروش و یشناختمعرفت

 هامکان و هازمان همه در بودن یعلم اریمع را دیجد علم
مدرن را اپیش ییایمیک ةینظر تیکل نکهیا دوم و میادانسته

. میافروکاسته ندهایفرا و مواد از صِرف یابه مجموعه
 لزممستو مواد،  ندهایفرا قیدق قیتطب نکهیاز ا میبگذر

 اگرانیمیک یهاشیآزما و ندهایفرا «یِشیآزما یبازساز»
 یشناختروش معضالت ریدرگ را مورخ خود، نیااست که 

 یاسالم ةدور یایمی. ککرد خواهد متعدد یشناختمعرفت و
 سنح دگاهیبا د یاساس یهاتفاوت ش،یخو تیدر کل زین

ه وفور بدر آثار خود به یو نکهیا افزون برندارد،  زاهد بن
 . دهدیارجاع م نیشیپ اگرانیمیک

 دیبا ایمیک خیتار یما در بازسازبه باور  نکهیسرانجام ا
. مینشو ییگرالیچنان عمل کرد که تا حد امکان، دچار تقل

و کار با  یعمل یهاواجد جنبه ایمیدرست است که ک نیا
از کل منظومة آن است  یجزئ نیا ؛ ولیاست یعیمواد طب

. میبدان یمیش «خیتارشیپ»را  ایمیباعث شود که ک دیو نبا
جوه و زین میبدان یعرفان صرفاً علم کی را آن اگر ن،یهمچن

 اگر گر،ید یسو از. میاگرفته دهیرا ناد ایمیک یعیو طب یماد
با  م،یریگب شیپ ایمیک خیتار یدر بازساز یعقالن وةیش کی

 ازبگذاشت،  میکه خواه یعقالن نیو مواز ارهایتوجه به مع
 ایمیک یهاخصلت یبرخ که شد خواهد باعث امر نیاهم 
. ندوشن داخل نییتب تور در مانند،یم نیمواز آن از خارج که
 یبازساز در دیبا که است آن ما شنهادیپ ن ،یا اساس بر

 اب خاص، نحوبه ایمیک خیتار و عام، نحوبه علم خیتار
 گستردة مباحث که شود عمل چنان نگرانه،جامع یدگاهید

 و یعیطب مواد با کار مختلف وجوه آن، یعمل و ینظر
 و یرمز ،ییمعما زبان زین و ،یعمل یندهایفرآ ،یمصنوع

-روان و یاجتماع ،یانسانمسائل  سرانجام و آن یباطن

 در نظر گرفته شود. هم همراه بهبا آن  مرتبط یِشناخت
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