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مقدمه
دینی باورهای در که است باستانی دانشی کیمیا
ریشهدارد.درکتبمقدسعهدینوقرآن)سورۀبقره
آیة10۲(ازهبوطفرشتگانوآوردنرهاوردکیمیابرای
اهلزمینسخنگفتهشدهاست.اینمسئلهجنبهی
عرفان با را پیوندش و داده نشان را کیمیا معنوی
محكمترمیکند.اعتقادبهاینكهنظامطبیعتبانظامی
و ادیان میان مشترک وجه دارد، پیوند ازخود واالتر
کیمیاگریاست.عاملمشترکدیگر،هدفمندبودنو
معناداربودننظامطبیعتاست.پیوندانسانوطبیعت
این بلكه نیست؛ مشخصی مكان و زمان به محدود
ارتباطابدیبودهوسرنوشتشانبهیكدیگرگرهخورده
است)نصر،1۳0:1۳95(.برخیمحققینکیمیارابهدو
نوعروحانیوطبیعیتقسیمبندیمیکنند؛کیمیاگران
اکسیر جستجوی در یا طال فلز دنبال به که طبیعی
شفابخشبودندوعارفانیکهکیمیایروحانیرابرای
نمودند انتخاب کمال به رسیدن و معنوی جاودانگی
درگذشته، اما ۶1(؛ :1۳8۲ مصطفوی، و )صرفی
کیمیاگریعلمیصرفاًطبیعینبودهوزمانیباشیمیو
معنوی مفاهیم که شده فرض یكسان مواد ترکیب
 Eliade,( است داده دست از را اعتبارش کیمیاگری

.)1979: 10

به توحیدی عرفانهای و ادیان در که اشتراکاتی
چشممیخورد،ناشیازامرقدسیواحدیاستکهاز
آننشأتگرفتهوغایتیكسانیاستکهنیلبهسوی
حقیقتازلیرارهنمونمیشوند.سرچشمهنمادهادر
هرهنردینی،عالمملكوتاستوعرفانشاکلةاصلی
آنهاراپیریزیمیکند.کیمیاگران،عملیراکهبدون
برای که میگویند »خذخذیات« گیرد انجام معرفت
دستورالعملهایبیبهرهازمعنویتبهکارمیرود)مقدم
اینمعنویت حیدریوکاووسیرحیم،۲07:1۳95(.
ناشیازامرقدسیاستکهعرفاننیزبرمبنایهمان
ارزش از کیمیا اسالم در است. شده پیریزی قدسیت
اهمیت کیمیا عرفانی جنبة و است برخوردار واالیی
بسزاییدارد)صرفیومصطفوی،5۴:1۳8۲(؛بنابراین
که بوده تمثیلی عملی اسالمی عرفان در کیمیاگری
انسانبهمددآن،فرایندخلقتراتجربهمیکند)اردالن

وبختیار،50:1۳80(.باتوجهبهاهمیتبعدمعنویدر
نمادهای میرود، انتظار عرفان، با آن ارتباط و کیمیا
برای باشند. بوده تأثیرگذار اسالمی هنر در کیمیایی
شناختتأثیراتکیمیاگریدرهنراسالمی،شناسایی
نمادهایکیمیاگریضروریاست.نمادهایکیمیاگری
مجموعهایازکلمات،عملیات،کنایاتونامهاهستند.
کیمیاگراندرمسیرکشفوشهودخود،راهگشایعلوم
آنها در میتوان را نمادها این که شدند متعددی
بیان بودن )Moran, 2011: 301(.رمزی جستجونمود
کیمیاگرینیزیكیازویژگیهایمتناسبباتجلیمعنا
درهنراسالمیاست؛زیرادرشیوۀتنزیةهنراسالمی،
معنویت برای را صورت متعادلترین و بهترین نماد

فراهممیکند.
دراینپژوهش،ازبینگسترۀنمادهاونشانههای
کیمیائی،مهمترینآنهامعرفیگشتهوتأویلمیشوند.
البتهدرایننمادهایتجمیعوخالصهشدهنیزاشتراکات
برخی در گاه و میشود مشاهده همپوشانیهایی و
حوزههایمختلف،اینشباهتهاتبدیلبهجانشینیو
یكسانشدنبرخیازآنهاشدهاست.بهعلتوجود
اینتشابهاتوتداخلمعانیدرنمادها،واکاویمجدد
اساس بر و گرفت شدهصورت تجمیع نمادهای روی
تقلیل کیمیاگری مرتبت هفت به معنایی، اشتراکات
هنر بصری ویژگیهای تطبیقی بررسی در یافتند.
تأثیرات میتوان کیمیاگری، مرتبت هفت با اسالمی

کیمیاگریرادرشاکلةهنراسالمیمشاهدهنمود.
 روشتحقیق:دراینپژوهشکهبهشیوۀتوصیفیـ
تحلیلیانجاممیپذیرد،حوزۀگستردۀکیمیابارویكرد
مهمترین به دستیابی جهت تاریخی و میانرشتهای
رویكرد میشود. بررسی کیمیاگری نمادهای
و دهد پویایی پژوهش، به میتواند میانرشتهای
مختلف رشتههای بین را ارتباطی درست شكلهای
ایجادنماید)سیاریوفرامرزقرامكی،۶۴-۶0:1۳89(.
در مشترک نشانههای و نمادها راستا، همین در
به دستیابی هدف با کیمیاگری مختلف شاخههای
اصالتکیمیایینمادهادرهنراسالمیمطالعهونظاممند
میشوند.نشانهازدیدگاهپیرسدارایجهشیاظرفیتی
استکهمیتواندبهجایچیزدیگربنشیند.انواعنشانهها
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تقسیم دسته سه به ابژهها با آنها ارتباط اساس بر
هستند، مشابهت اساس بر که شمایلها میشوند:
علّیوطبیعی روابط پایة بر نشانههاییکه یا نمایهها
شكلگرفتهاندونمادهاکهقراردادیهستند)سجودی،
دسته سه هر از کیمیا نشانههای .)7۴ و 7۲ :1۳9۶
ثبات کیمیایی، نشانههای قدمت اما میشوند؛ شامل
ایننشانههادر آنهادرگذشتزمانومهجورشدن
عصرحاضر،سببگردیدکهدراینپژوهشنشانههای

کیمیاگریبهطورکلیدرقالبنمادبررسیشوند.
بر که پژوهشی بررسیها، در پژوهش: پیشینه
تأثیراتکیمیاگریدرهنراسالمیمتمرکزباشدیافت
انجامشدهکه اینحوزه با اماتحقیقاتیمرتبط نشد؛
نمادهای به دستیابی برای آنها نتایج از میتوان
برد.در بهره اسالمی آنهادرهنر نقش و کیمیاگری
و عرفان رویكردسنتگرایی، با اسالمی هنر مطالعات
برای معرفتی ساحتهای مهمترین از عرفانی شهود
کشفحقیقتتلقیمیشود)کاظمیوموسویگیالنی،
97:1۳98(.تیتوسبورکهارتکیمیاگریراجایگاهی
برایاستحالةروحمعرفیمیکندکهبعدهاشیمیازآن
اخذشدهوتولیدطالبهیكیازمقاصداصلیآنمبدل
گشتهاست.اوکیمیاگریرابهعنوانراهیکهمیتواند
عرفان با برساند خویش کمال و معرفت به را آدمی
همراستامیداند)بورکهارت،1۳88(.هانریکربنکیمیا
راصنعتواالمیخواندکهوجوهمادیومعنویطبیعت
رابههمپیوندمیدهدورازاینپیوندباخوانشنمادها
عیانمیشود)Lory & Corbin, 1986(.کیتکریچلو،
تحلیل کتاب در سنتگرا، پژوهشگران دیگر همچون
مضامینجهانشناختینقوشاسالمیبهدوره،زمانیا
هنر کلی اصول به بلكه نمیکند اشاره خاصی مكان
اسالمیدرارتباطبانظامکیهانی)کهدرکیمیانقشی

فعالدارد(معتقداست)کریچلو،1۳90(.
محمدرضاصرفیوعلیمصطفویدرمقالة»درآمدی
جایگاه توصیف با )1۳8۲( کیمیاگری« نمادهای بر
کیمیادرتاریخ،آنرادردونوعطبیعیوعرفانیشرح
بااینوجود،ضمنمعرفیمهمترینکیمیاگران دادهاند.
کیمیا اصلی جزء بهعنوان عرفان اهمیت به مسلمان،
صحهگذاشتهاند.نیومندرمقالةخودتأکیدمیکندکه

و دانش مبنای بر گوناگون، زمینههای در کیمیاگری
حكمتیبودهکهتاکنونباقیماندهوبههیچوجهبرپایة
توهمیادروغنبودهاست)Newman, 2006(.مارتیندر
کتابکیمیاوکیمیاگریحذفارتباطشهودیراتفاوت
شیمیمعاصروکیمیاگریگذشتهمیداندونیازامروز
انسانبهکیمیاگریرادرگشودنرموزدرونهرانسان
مؤثرمیداند)martin, 2006(.کیمیانامه،کتابارزشمند
مرتبطبااینپژوهشاستکهارتباطادبیاتوکیمیاگری
اثبات به حكمی دانشی و عرفانی مبحثی بهعنوان را
میرساند)قربانی،1۳87(.رضاکوهكندرکتاباندیشه
کیمیاییطغراییبراساسمتونکیمیاییدورۀاسالمی
بهویژهآثارطغراییاصفهانی،ویژگیهایکیمیارابررسی
علم این رمزی و تشرفی وجه اهمیت بر وی میکند.
تأکیدمیکندوکیمیاراوحیانی،نمادینوهماهنگبا

.)Kouhkan, 2015(کیهانشناسیمیداند
چهدرتاریخچةکیمیاگریوچهدرپژوهشهایی
کهاخیراًدراینبابانجامگردیدهاست،دوویژگیجدا
نشدنیهموارهبامطالعاتکیمیاگریبودهاست:زبانپر
ازرمز،نمادودرنتیجهابهامبههمراهپیوندناگسستنی
بامعنویت.ایندوشاخصه،برایتبیینکیمیاازدیگر
بر عالوه زیرا است؛ بسیاری اهمیت حائز غریبه علوم
تعاریفیکهبزرگانوصاحبنظراندرمعرفیکیمیابیان
نمودند،درهرجاییکهایندوویژگیازکیمیامنفصل
مرتبهای به و نموده ترک را خود ماهیت کیمیا بود،
بنابراین،عرفانوکیمیادوحوزۀ نازلترفرودمیآید؛

بسیارشبیهبههموجدانشدنیهستند.

1. چارچوت نظری 
عرفانوهنراسالمی:دراسالم،هنربرپایةآموزههای
قرآن،پیامبروعرفاناسالمیشكلگرفتهاست.ازبین
به نیزدرخود را اینسهعامل،عرفاندواصلدیگر
همراهدارد.هنراسالمیتحتتأثیرعرفانکهریشهدر
امرقدسیداشته،شكلگرفتهاست.درعرفاناسالمی،
اعتقادبهحرکت کسبمعرفتبههمراهتزکیهنفس،
درک وجود، وحدت درونی، تحول معنای به جوهری
حقیقتوجودونسبتآنباانسان،انگیزهبخشعارفان
برایرسیدنبهکمالیامقصودحقیقیاست.باوجود
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اینكهعرفاننظری)شناختحقوتجلیاتاو(وعرفان
عملی)سیروسلوک(دواصطالحدرتألیفاتعرفانیبه
شمارمیروندکهعرفایاسالمرابهدوگروهتقسیمبندی
تأثیر موضوع این از معاصری پژوهش کمتر و کرده
نپذیرفتهاست؛اماتفكیکدوقوۀنظروعملدرعرفان
اسالمیممكننیستودرآثارمتقدماننیزنشانیاز
)میرباقریفرد، نمیشود مشاهده تقسیمبندی این
۶۶:1۳91و8۴(.وجوهمشترکعرفاننظریوعرفان
که همانطور است. کرده ناگسستنی را آنها عملی
مبانینظرینظامهایعرفانیدرپیمودنسیروسلوک
عملیمؤثرند،ازهمانسیروسلوکنیزشناختحاصل
اسالمی، عرفان در .)18۲ :1۳9۶ )رحیمیان، میشود
جهانهمچونآینهایاستکهنوررابهظلماتجهل
و نور حدفاصل که سایهای همانند میکند، منعكس

ظلمتقرارمیگیرد)همان،178:1۳9۶(.
درهنراسالمی،معنویتنزولنمییابدودرقالب
زمینیمتجسدنمیشود؛بلكهایننقوشهستندکهاز
سیر انتزاع و معنا سمت به و صعود خود طبیعت
میکنند.استحالةنقوشدرهنراسالمیتاآنجاپیش
میرودکههویتزمینیازنقوشگرفتهنشود؛زیرادر
الهی آیات زمینی آفریدههای و طبیعت نظم اسالم،
هستند؛بنابرایندرهنراسالمی،نقوشدرجاییمیان
زمینوآسمانیاهمانعالممثالیقراردارند.درشاکلة
هنراسالمی،نهقطعارتباطبانظمطبیعترخمیدهد
اساس، همین بر میشود. تكثیر و خرد معنویت نه و
شكل هندسه پایة بر اسالمی هنر تزیینات غالب
هنر شروط برای را بیان مناسبترین زیرا میگیرند؛
اسالمیدارد.هنراسالمیبهمددنقوشهندسیکهبر
چهارگوشه، شكلهای ظهور آغازین، نقطه پایة
بیان به مارپیچشكلمیگیرند، و دایره چندضلعیها،
توحیدازطریقتجلیوحدتدرکثرتوبالعكسبیان

میکند)کریچلو،9:1۳90(.
اسالم در زیبایی رکن سه عشق و تجلی حسن،
هستندوفرایندهادرهنراسالمیصرفاًجهتزیبایییا
کسبمهارتدرفنوننبوده،بلكهشاملسلسلهمراتب
عرفانینیزمیگردد.درفرهنگاسالمیمباحثمربوط
بههنروزیباییرادرآثارعرفانیمیتوانیافت.چون

است عرفانی نگرش تابع اسالم عالم در زیبایی اساساً
)دادوروداالیی،۲۲:1۳95(.تجلیازمباحثمهمدر
عرفاناسالمیبودهکههدفآنتبیینچگونگیآفرینش
وپیدایشکثراتاست.درمبحثتجلی،مراحلسلوک
عارفانازعالمکثرتتاوصالحقتشریحودردودسته
بیانمیشوند:تجلّیدرقوسنزولیوتجلّیدرقوس
:1۳9۲ همكاران، و عسكرآبادی )محمدی صعودی

.)10۲
درهنراسالمی،معنادرنظمیکیهانیوهندسی،به
همراهصورتگیاهیوکتیبهایظهورمییابد؛درحالیکه
مهمترینپیامآنتجسموحدتدرکثرتوکثرتدر
وحدتبودهکهمسببوضعقواعدیکلیبرایآرایههای
قدسیاسالمیاست،ازجمله:تمرکززدایی،تكرار،نظم،
تعادلوتناسب،بیزمانیوبیمكانی.عارف-هنرمند
مسلمان،اینقواعدرابابهکارگیرینظامیهندسیکه
ازطبیعتالهامگرفتهنشانمیدهدوپیاماصلیهنر
مقدساسالمی)وحدتدرکثرتوکثرتدروحدت(را
باحرکتیروبهرشددرکلاثرشمتجلیمیسازد.این
نظامهندسیروبهرشددرهنراسالمی،هماناسلیمیها
هستند.درهنراسالمی،اعدادواشكالهندسیدرمقام
مثلث بودهاند. مثال عالم نماد و هستی نظم معرف
نماد مربع وجان، نفس روح، پیوندسهگانة از نمادی
طبایعچهارگانه،جهاتچهارگانهوچهارعنصرودایره
نمادروحانیتومعنویتاست.اکملاشكال،کره)در
صورتفضایی(ودایره)درصورتمسطح(است؛زیرادر
بهیک اطرافش نقاط تمام تا مرکز نقطة فاصلة دایره
اندازهاست)بلخاریقهی،۲۳7:1۳9۴و۳57(وعالوه
براینكهبهتریننمادوحدتدرکثرتبوده،تناظریاز
تجمیعاضدادهمانندسكونوحرکت،وحدتوکثرت،
بهمتعادلترینشكلممكندرخود تفریق و تجمیع
دارد.دایرهکهنمادوحدتعالماست،درحرکتیابدی
پیراموننقطةوجودمیچرخدوبهنقطةآغازینخودباز
میگردد)کریچلو،19:1۳90(.درکیمیاگرینیز،دایره
نمادکمالاست؛زیراخورشیدوطالکهدرهفتمینو
باالترینمرتبهدرگروهخودقراردارند،بانماددایرهای
دادهمیشود نشان پررنگشده، آن مرکزی نقطة که

)بورکهارت،89:1۳88(.
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کتب در کیمیاگر نخستین کیمیاگری:جستجوی
دینیورساالتمختلفکیمیاگریبهشخصیبانامهای
میشود. ختم مشترک ویژگیهای ولی متفاوت
)بورکهارت، میدهند نسبت هرمس به را کیمیاگری
شخصیتهای باب در موجود حكایات .)۲۳ :1۳88
هرمسدریونانباستان،تاتدرمصرباستان،هوشنگ
درایرانباستان،اخنوخدرکتابمقدسوادریسدر
است بسیار شباهتهای گویای اسالم، دینی متون
)امیری،171:1۳90(.درکیمیا،جهانهستیبهمثابة
موجودیزندهتعریفمیشودکهتماماجزایآنمرتبط
پاشایی، اشتریو ازیكدیگرهستند)کلباسی ومتأثر
۴0:1۳9۶(.کیمیاگرانهمبهدنبالطالییبودندکه
روحوجانداشتورشدمیکرد.طالدرکیمیاگریتنها
میشد شناخته ابدیت و تكامل مظهر بلكه نبود؛ فلز
)رضاییوالیاده،۲1۳:1۳70(.طالقبلازاینكهنماد
ثروتاندوزیباشد،فلزمقدسیمحسوبمیشد.ضرب
سكههایطالامتیازیخاصبودکهدراختیارمكانهای
تهیه )بورکهارت،1۶-11:1۳88(. داشت قرار مقدس
اکسیرنیزبهکمالگراییمرتبطمیشد.درتفكرشرقی1
کامل جیوهای اکسیرهای مصرف با میتوانست بدن
گشتهوجاودانهشود)Alter, 2005: 122(.ریشههایاین
تفكررامیتواندرتائوئیسمجستجونمودکهتوأماندر
 Johnson,( بود جاودانگی و فلزات تبدیل برای تالش
89 :2007(وبرمبنایآن،عالوهبرتهیهاکسیرظاهری۲،

کسباکسیرباطنی۳نیزبرایتزکیةروحاهمیتداشت.
به تبدیل مییافتند، دومدست مقصود به که کسانی
انسانیبانژادیآسمانیمیشدندومیتوانستندبهجای
لذتبردنازجاودانگیخوددرکوهافسانهای،بهسمت

.)Needham, 2000: 20(آسمانهاپروازکنند
اما است؛ عرفان هدف انسانی کمال به دستیابی
اینهدف به بهرسیدن استکه کیمیاخودمسیری
از دادن آگاهی و رمزگشایی با کیمیا میکند. کمک
حقایق،چارهجوییمیکند)نصیریمحالتیوحسینی
شاهرودی،155:1۳95و159(.دراسالم،کیمیایكی
خمسه در علم مهمترین و غریبه علوم شاخههای از
محتجبهبودهکهباالترینحدمعنویدرعلومغریبهرا
»کلّهسّر« اصطالح با محتجبه خمسه است. داشته

شناختهشدهوشاملعلومکیمیا،لیمیا،هیمیا،سیمیا
وریمیابودهاست.هرکدامازاینشاخههادارایمرتبة
متفاوتیازعرفانواعجازبودندکهدرمیانآنهاکیمیا
بیان قرارداشتهاست.طرز باالتریندرجةروحانی در
کیمیاگروعارفبسیارشبیهبهیكدیگربود.عارفانبرای
بیاناندیشههایخویشاززبانعرفانیبهرهمیبردند؛
کهبهدوبخشزبانعبارتوزباناشارتتقسیممیشد.
استفاده تعلیمی مسائل تشریح برای عبارت، زبان
میشود.ازویژگیهایزباناشارتکاربردرموز،استعاره
اشارت زبان در عرفانی آرای از درک و است نماد و
وابستهتأویلوتفسیراست)نجفی،5:1۳88(؛بنابراین
زبانعبارتنسبتبهزباناشارتازپیچیدگیکمتری
تعلیمی تعاریف و اصطالحات شامل و است برخوردار
میشود.درکیمیاگریغالبسخنانونوشتههابازبان
اشارتاست.کیمیاگراناستادانبازیباکلماتورمز
سازیبودندومدعیبودندکهبهصورتیآشكار،رموزرا
مخفینمودهاند؛یعنیباوجوداینكهدرمعرضدیدگان
آنها کشف یا فهم به قادر هرکسی اما داشتند، قرار

.)Martin, 2006: 35(نبودهاست

2. بحث و برریی: نماوهای کیمیایی
رابطةنمادبامنشأ،مانندرابطةبرگهاییکدرخت
باریشةآناست.نمادهاازاینقانونپیرویمیکنندکه
»آنچهعالیتریناستدرآنچهدونتریناستانعكاس
مییابد«)اردالنوبختیار،۳۴:1۳9۴(.اینویژگینماد،
انعكاس یعنی است کیمیاگری اصل مهمترین یادآور
عالماکبردرعالماصغر.بارزتریننمادهاونشانههارادر
در نقوش این نمود. مشاهده میتوان نقوش قالب
تصویرسازیکتابهایمرتبطباکیمیاگری،مجسمهها،
ابزارآالتو...بهشكلیمجسمودرهیئتینمادینظاهر
شدهاند.همینامر،کشفوتفسیرآنهاراآسانمیکند.
استناد نیز غربی کتب به میتوان تصویرسازیها، از
کیمیاگری مفاهیم در اینكه بر عالوه زیرا نمود،
دارد، وجود اشتراکاتی تمدنها همة در و بهطورکلی
نمونههای به نسبت ملموستر و قویتر تجسم دارای
نكتةدیگردرجریانتحوالت ایرانیوشرقیهستند.
که است این عرفانی گرایشهای بهسمت کیمیاگری
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منابعمصورکیمیاازقرونسوممیالدیبهبعددرجهان
بوده اروپا قرونوسطی اوجآندر و یافته ترویج غرب
است.اینتصویرسازیدرکیمیایاسالمینیزمشاهده
به میالدی( )یازده هجری پنجم قرون از که میشود

سمتتصاویرعرفانیورمزآمیزمتمایلمیشود.
پررنگترینحضورهنریکیمیادرحیطةادبیاتو
نمایشرویدادهاست.کیمیادرادبفارسیجایگاهی
واالداردکهاینامربهعلتارتباطنزدیکوتنگاتنگ
آنباعرفاناسالمیاست.کیمیادرادبیاتنیزبازبان
ادبیات در کیمیا واژۀ حتی و میکند ظهور اشارت
کاربردهاومعانیمتفاوتیدارد؛امادرهرکدامازاین
فارسی،چهدر ادبیات تفاسیر،کیمیاوکیمیاگریدر
مفهومتوصیفیواستعاریوچهدرمعنایخاصواژه،
استعاری فعل به و بوده کیمیاگر فردیت از فارغ
-۳0۴ :1۳8۶ )مدنی، است میپرداخته کیمیاگری
ادامه،مهمتریننمادهایکیمیاگریتشریح ۳0۶(.در

میگردند.
-طال:طالنمادنورمنجمدوخورشیدزمینی،نشانة
کمالهستیدرفلزوانساناست.طالغایتطبیعتفلز
ودرکیمیانمادیازانسانکاملاست؛زیراکیمیاگری
باجان،همچونجوهریرفتارمیکندکهبایدتصفیه
شودوحلگرددوازنومتولدشود)حسینی،1۳9۳:
۲5(وکیمیاگرانعقیدهداشتندکهطالعشقدرقالب
جسمومظهرمادهالهیاست)Cavalli, 2008: 30(.طال
که خورشید با زمین، در ماده کاملترین بهعنوان
طبیعت است. وابسته دارد آسمانی مرتبة واالترین
هموارهبهسویکمالدرحرکتاستوغایتآنرسیدن
بهطالیاهمانکمالهرچیزاست؛درمقابل،سربو
مسوآهنودیگرفلزاتخطاولغزشطبیعتهستند
)سلیگمن،188:1۳77-189(.درنمادهایکیمیاییبه
غیرازطال،کمالدرمراتبمختلفبهشكلهاییمثل،
نیلوفر،شیروعقابظاهرمیگردد.طالدرمیان گل
نیلوفردر یا فلزات،گوهردرمیانسنگها،گلسرخ
میان در عقاب چهارپایان، میان در شیر گلها، میان
زمین زنده مخلوقات همه میان در انسان و پرندگان
هستند کمال درنهایت رمزی و واال مرکزی تجلی

)بورکهارت،9۳:1۳88(.

گفته مادهای به اکسیر کیمیاگری در -اکسیر:
میشودکهکلیدموفقیتفرایندهاستوعملکیمیارا
و هستند مراتبی داری اکسیرها میبخشد. تسریع
نام با اعظم اکسیر است. اعظم اکسیر آنها باالترین
و ظاهر در کیمیا میشود. شناخته نیز حجرالفالسفه
در اکسیر و میکند جستجو را چیز هر کمال باطن،
زدودنناخالصیهاورسیدنبهکمالیاریدهندهاست.
کمالیافته انساِن قدرت به نیاز کیمیاگری، فرایند در

استتاهماننداکسیر،کیمیاراحقیقتبخشد.
لوحزمردین:شهادتنامةکیمیاگرانیالوحزمردین
بخشیازمجموعهقوانینکیمیاییهرمساست.هیچ
مضامین اما ندارد؛ وجود لوح این از اولیهای متن
ترجمههایعربیوالتینیدردسترس،گویایاصالت
آناست)بورکهارت،۲1:1۳88(.قوانینلوحزمردیناز
ازرموزیاستکه پر پایههایکیمیاگریو مهمترین
جستجو آن در زر ساخت مراحل یافتن برای افراد
در که قوانینی از .)187 )سلیگمن،1۳77: میکردند
لوحزمردینثبتشدهایناستکههرآنچهدرعالم
کبیر)جهان(وجوددارددرعالمصغیر)انسان(بهعنوان
آینة در و هستند منطبق یكدیگر بر هم بازتابهای
هرمسیهیچکسنمیتواندخودرابهصورتمادیدر
یاد از را خود تصویر برگرداند روی تا زیرا ببیند؛ آن
الهیاست.وقتیجاندرآن آینهمظهرعقل میبرد.
نگاهمیکندننگیاکدورتیکهدرخودداردمشاهده
میكند،برایتطهیرآنمیکوشدوبهآرامشمیرسد.
کامل ازلی حقیقت با اتحاد و جان تطهیر با انسان
با قرارداردکه آینهدرپشت»هفتدر« این میشود.

هفتآسمانمتناظراست)بورکهارت،۶۳:1۳88(.
دیگر با ارتباط در نشانه هر هویت اضداد: نكاح
بین تقابلی تمایزهای بهویژه میگیرد. شكل نشانهها
و )صفاییسنگری میکند آسانتر را ادراک نشانهها
آلیانی،95:1۳97(.اساسکیمیاگریبرمبنایپیوند
کمال و تعادل به دستیابی برای متضاد عنصر دو
مهمترین ثنویت، یا دوتایی تقابل است. شكلگرفته
اصلیاستکهدرکیمیابهشكلهایمختلفیتجلییافته
ومهمترینآنهاکادوکئوس۴یاعصایهرمساست.در
تفكرکیمیاییانساندروجودخود،قطبهایمتضادی
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چونفعالیتوانفعالرادارد.درکیمیاگریهمهعناصر
زندهاند)کلباسیاشتریوپاشایی،۴0:1۳9۶(.کیمیاگر
درتقابلدوتایی،باایجادشرایطمناسب،بیندوعنصر
متضادپیوندیانكاحایجادمیکند.اینتقابلهامتعددو
متنوعهستندودرهمةمتونمرتبطباکیمیاگرینقش

کلیدیدارند)شكل1(.
ازویژگیهایثنویتدرکیمیاگری،شرایطوهدفی
این است. گرفته نظر در زوج عناصر برای که است

ویژگیهاعبارتانداز:
دوعنصرازیکجنسوتبارباشند.برایمثالفلزبا

فلزدیگرمیتواندپیوندداشتهباشدوسیارهباسیاره.
دوعنصرمنتخببایدنیروهاوویژگیهایمخالف

یكدیگرداشتهباشندودرتضادباشند.
مثبت کیفیتهای پیوند، فرایند در متضاد، عناصر

یكدیگرراکسبکنند.
دو هر مختلف ابعاد در تعادل نكاحسبب یا پیوند

عنصرشود.
از که کند تلفیق بهگونهای را زوج نكاح، یا پیوند

ترکیبآنهاعنصریجدیدپدیدآید.
تعادلدرابعادعنصریجدیدبهگونهایبرقرارشود

کهبهحدکمالآنعنصررسد.
تقویت منظور مثبت، جذب ویژگیهای مورد در
عناصروتعادلمزاجهاوابعادمختلفآنهاست.مثاًلدر
نتیجةاتحادآتشوآب،آتشسیالونسوز،وآبآتشین

و )بورکهارت،8۴:1۳88(.مخالفت وساکنمیشود
در بلكه نیست؛ ابعاد همه در لزوماً عناصر در تضاد
چارچوبیاستکهکیمیاگریبرایآنتعیینمیکند.
برایمثالخورشیدوماههردوروشنیبخشهستند؛
امادرکیمیاگریدوقطبمتضادمحسوبمیشوند.
خورشیدمذکراست،گرماوخشكیازصفاتمردانةآن
پهنشدنش و تغییرشكل و بوده مؤنث ماه و است
نشانةآبستنیاوست)سلیگمن،۲10:1۳77(.باتوجه
که گرفت نتیجه میتوان اضداد، نكاح ویژگیهای به
هدفغاییدستیابیبهتعادلوکمالهرچیزاست.

آن به بسیار فارسی ادبیات در که نمادهایی از
گور بهرام است. زهره و بهرام داستان پرداختهشده،
قهرمانروایتنظامیدرهفتپیكراستکهبامراحل
هفتگانهدرداستانمواجهمیشودکهباازدواجبازهره
درمرحلهیهفتمپایانمییابد)حسینی،۳0:1۳9۳(.
عرفانیکهبرفضایهفتپیكراحاطهدارد،برپایهنورو
ظلمتشكلمیگیردونشانههایحكمتهرمسیدر
کلویر، هوشیار و )خائفی است آشكار داستان این

.)17۳:1۳9۴
درکیمیاگریشكاروجنگشیرنشانةتقابلاضداد
ازمهمتریننقوش بودهاست.صحنةنبردشیروگاو
بازماندهازایرانباستانبودهکهدرآنشیریبهپشت
گاوحملهکردهودرحالشكارآندیدهمیشود.در
ادبیاتفارسینیزدونمادشیروگاوبههمراهتقابل

شکل 1. نکاح اضداد در کیمیاگری، مأخذ: نگارندگان
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آنهارامیتوانمشاهدهنمود)صفاییسنگریوآلیانی،
.)10۶:1۳97

حّلوعقد:درفرایندنكاحاضداد،قبلازبهسرانجام
زدوده آالیشی هرگونه از عنصر دو پیوند، رسیدن
میشوندتاآمادگیرسیدنبهوحدتوکمالرادریابند.
دراینفرایند،»حل«،بهمعنایجداشدنازبدیهانام
گفته نهایی ترکیب و پیوند مرحلة به »عقد« و دارد
نیز کیمیا روحانی بُعد در عقد و حّل فرایند میشود.
کاربرددارد.دراینبعد،بایدروحوجانازهمجداشوند
و حل بسوزد باید ماده درآیند. هم نكاح به دوباره تا
کند پیدا انعقاد نو از بلوری شكل به تا شود تصفیه

)بورکهارت،8۳:1۳88(.
اوروبروس5:درکیمیاگری،همهعناصردرطبیعت
بهآرامیوباگذرزمانسیرکمالطینموده،سپسرو
پست عنصری به مبدل دوباره و گذاشته افول به
میگردند.اینچرخهدرکیمیاگریباتصویرماریکه
دمخودرابهدهانگرفته،نشاندادهمیشود.ایننماد،
تكرارحرکتازنقصانبهسویکمالوازکمالبهسوی
با همراه کیمیاگری کتب در نماد این است.. نقصان
نیز اژدها یا شیر عقاب؛ مانند، دیگر جانوری تصویر
بازگشتو رابهصورت مشاهدهمیشودوچرخةرشد
سیرصعودیموجوداتبهسویاصلوکمالخویشو
ایننمادعالوهبرحرکت بالعكسنمایشمیدهد.در
دایرهوار،برمفهومثنویتباتقسیمبدنماربهدوبخش
روشنوتیرهنیزتأکیدمیشودکهشاملمفاهیمیچون
مادهای هر درجوهر نقص و کمال وخوب، بد پیوند

است)سلیگمن،19۶:1۳77(.
عناصراربعه:درکیمیاچهارعنصرآب،هوا،آتشو
خاکازاهمیتبسزاییبرخوردارند.برایکیمیاگرانهر
به بنا که است اربعه عناصر همه از متشكل جسمی
نسبتهایترکیبیاینعناصر،خصوصیاتیمتفاوتاز

یكدیگردارند.درنمادمهرسلیمانهماینچهارعنصر
بهصورتدومثلثمتساویاالضالعمتقاطعنمایشداده
شدهاند)شكل۲(.مهرسلیمانمظهرترکیبعناصرو
وحدتهمهاضداداست)بورکهارت،78:1۳88و79(.
مادهیاولی:عالوهبرعناصراربعه،درتفكرکیمیایی،
یکعنصرپنجمهموجودداردکهدرباال،برستارگانو
درپایین،برزمیننفوذداردوآننفسیاروحجهان
استکهبرهمةاجرامنیرومیبخشد.اینعنصرپنجم
نه و است عیان و آزاد نه و مانده مخفی زمین در
محسوسوناپیدا؛بااینحالدرهمهجاحضوردارد.این
:1۳77 )سلیگمن، است آفریننده نیروی همان عنصر
در اولی ماده کیمیایی، اسطورههای اساس بر .)۲09
کوهییافتمیشودکهپرازچیزهای»قدیم«بشمار
استوهمةمعرفتهادراینکوهجمعشدهاند)قرهگزلی
57،1۳89(.منظورازقدیم،اصیلترینشكلهرچیز
است؛زیراگذرزمانوتكرارسببدوریازحقیقتهر
چیزمیشود.مادهاولیبهنامهایدیگرچونهیوالی
اولی،جوهرآغازینیاجوهرجیوهنیزشناختهمیشود.
درسنتهرمسیمراتبطبیعیعناصراربعهراباعالمت
باجوهر نقطهمرکزیچلیپا چلیپانشانمیدهندکه
پنجمیاهمانمادهاولیتطابقدارد.درفلسفههرمسی
کیمیاگربایدنورفعالوحیاتبخشراازمرکزصلیب
روح یا کلی نورهمانعقل این بكشد. بیرون ابتدایی

.)Kalec, 2008: 13(جهاناست
اعداد:درگذشتهمادهوجهیازخداودرپیوندبا
امورهم به باستانی نگاه وطرز بهحسابمیآمد روح
امتداد عالمهیچ در است. بوده روحانی وهم عقالنی
اینكهکهعالوهبرجنبهکمیجنبه مكانینبودهمگر
صادق هم اعداد مورد در امر این باشد. داشته کیفی
بلكه نمیدهد؛ نشان را کمیت فقط عدد هر است.
جنبهایازوحدترانیزدرخوددارد.مثلدوگانگی،

شکل 2. ساختار نقش مهر سلیمان و عناصر اربعه، مأخذ: نگارندگان.
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در رو اشكال کیفی تفاوت و... چهارگانگی سهگانگی،
اعدادهممیشدهمشاهدهکرد)بورکهارت،۶8:1۳88(.
محسوب مهم نمادهای از کیمیاگری در که اعدادی
)مانند دو وحدت(، )مانند یک از: عبارتاند میشوند
)مانند چهار جان(، و نفس روح، )مانند سه ثنویت(،
عناصراربعه(،هفت)فلزاتکیمیاگری(ودوازده)مراحل

کیمیاگری(.
آتشوتنور:مهمترینعنصردرکارگاهکیمیاگری
آتشاست.بهکورۀکیمیاگری،تنورمیگویند.تنورو
انبیقدرتقابلونكاحیكدیگرهستند.تنورمولدحرارت
است،درپایینقرارداردونمادمذکرمحسوبمیشود.
انبیقیاظرفیکهدرآنعناصرقرارمیگیرندوروی
است مؤنث نماد و باال در میشود، گذاشته آتش
)سلیگمن،۲11:1۳77(.سوختن،ذوب،تبخیر،تجزیه،

ترکیبوتطهیرعناصرتوسطآتشانجاممیشود.
درکیمیاگری، منتخب فلز بههفت اجسادسبعه:
آهن، مس، نقره، طال، شامل: که گویند سبعه اجساد
قلع،سربوجیوهمیشوند.دردیدگاهعرفانیوکیمیایی
ارتباطاتبهصورتعمودیشكلگرفتهاندومحتواثابت
وذاتاموریكیاست.بههمینعلت،برایشناختطبع
فلزبهخودیخود،شناختهمهفلزاتضرورتنداردو
مدنظرقراردادنهفتفلزمذکورکفایتکردهوتنهابه
جنبهکیفیتوجهمیشود)بورکهارت،۴7:1۳88(.هر
است. روح مختلف درجههای دارای فلزات از یک
درحالیکهسربعماًلعدموجودروحودرپایینترین
مرتبهقراردارد،طالتوازنکاملدرساحتهایمختلف

.)Cavalli, 2008: 30(فلزاتمحسوبمیشود
تناظر:براساسقانونانعكاس،عوالممختلفمتناظر
آفریدهشدهاند.درکیمیاگریفلزاتوسیاراتمتناظر
یكدیگرندورمزهایمشترکواسامیمشابهبرایآنها
ماه، خورشید، چون آسمانی اجرام میشود. استفاده

عطارد،مشتری،مریخ،زحلوزهرهمتناظرباهفتفلز
هستند)شكل۳(.عالمتهایسیاراتهفتگانهازسه
تشكیلشدهاند صلیب و نیمدایره دایره، اصلی شكل
)بورکهارت،88:1۳88و9۲(.دربینفلزات،جیوهآب
حیاتاستومستقیمترینتجلیمادهاولیاستوهر
صفتیکهبهآننسبتدهند،شاملجیوهنیزمیشود
که است سبب همین به .)1۶۴ :1۳88 )بورکهارت،

برخیجوهرجیوهرامادهیاولیمیدانند.
نمادهای دیگر از زرین: تخم و دانش درخت
کیمیاگریدرختدانشاستکهمعموالًبههمراهنقش
در درخت این میشود. مشاهده اوروبروس یا اژدها
شكلهایمتنوعیمانند،بوته،سهشاخهدرخت،درخت
درمیآید. تصویر به برگ از پر درخت یا برگ بدون
درخت با مرتبط و حیات سرچشمة دانش، درخت
همراه و اولی ماده حامل همچنین است. زندگی
اوروبروسنگهباناست.نموددیگرمادهاولیدرتصاویر،
تخمزریناستکهظرفیتایجادوخلقدرفرایندهای
حكمت در که تخم این میدهد. نشان را کیمیاگری
هرمسیبهتخمزرینمشهوراست،بههمراهاوروبروس
یااژدهاییکهدمخودرامیبلعدترسیممیشود.تخم
بههمراهاوروبروسنمادطبیعتآزادنشدهیاهمانماده

.)Osburn, 2017: 8(اولیاست

2.  مع بندی: مراتم کیمیایی نماوها
بهعنوان تاکنون که مواردی در تشابهات وجود
آشكار شدند، معرفی کیمیاگری نمادهای مهمترین
ویژگیهای دارای نماد یک غالباً که بهگونهای است.
نمادهایدیگرنیزاستوهمگیهمسوبایكدیگرودر
مشترک هدف یا شعار یک به دادن شكل راستای
هستند.مثاًلدرتناظرها،نكاحاضدادنیزمطرحاستیا
برقرار جهت هر از فلزات و سیارات بین که ارتباطی

شکل 3: تناظر سیارات و فلزات به همراه نشانه های هر کدام؛ مأخذ: بورکهارت، 1388: 89.



92

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ علمی                   سال دهم، شامرۀ ۴۰، پاییز 1400

با مقاله این در است. انعكاس اصل یادآور است،
دستهبندینمادهابراساسماهیتوویژگیهایغالب
هرکدام،هفتمرتبهاصلیدرنمادهایکیمیاگریشكل
کثرت، تبسیط، موجودیت، عبارتهای با که گرفته
انعكاس،رشد،نكاحوکمالنامگذاریشدهاند.البتهقرار
گرفتنهرکدامدردستهایخاص،بهمعنیجداشدناز
باقینمادهاوویژگیهایآنهانیست.بلكههرگروهبر
اساسویژگیهایغالبنمادهایآنگروهتشكیلشدهاند.
موجودیت:اولینمرتبهنمادین،»موجودیت«است
کهمیتواندنمادهاییراکهبراینخستینگامآفرینش
این در نماد ویژگیهای شود. شامل هستند ضروری

مرتبطعبارتانداز:
باعقلکلیااحد،دریکعرضنیستودرمرتبهای

پایینترقراردارد.
اولینتجلیذاتالهیدرجهانهستیاست.

نیافتنی دست ماده عالم در ندارد. مادی تجسم
است.

قدیمیترینواولینپلةآفرینشاستکهازحقیقت
ازلینشأتمیگیرد.

مكانمشخصینداردزیرامادیتیدرکارنیستکه
بتوانآنرادرجاینگهداشت.

نمادهاییکهاینویژگیهارادارند،دراینگروهبا
نامموجودیت،قرارمیگیرند.اینمرحلهنخستینگامی
اصطالح است. داده رخ الهی ذات تجلی که است
موجودیتبهاینمعناستکهنورحقدرمرتبهاینازل
قابلیت که است منزلگاهی اولین که گشته منعكس
تكثیربرایآفرینشگونههاوتصغیرانوارفراهممیشود.
اصطالحاتمادهاولی،عنصرپنجم،نور،درختدانشو
برخی در اسامی این ایندستههستند. از زرین تخم
متونهممعنیوگاهجانشینیكدیگراستفادهشدهاند.
مسلماًتصورعنصریکهمادیتوشكلینداردوتمام
صفاتموجوداترادرخودداردممكننیست؛زیرابرای
تجسمنیازبهمادهوماهیتیاستکهبتوانآنراتطبیق
وشناسایینمود.درکیمیاگری،نورنیزدرمقاماولین
قرار موجودیت مرتب در الهی تمثیل اولین و تجلی
میگیرد.برخیازنمادهانیزدرمفهومموجودیتبهکار
کیمیاگری فرایند در تسهیلکننده غالباً اما میروند؛

یا فلسفه سنگ اکسیراعظم، اکسیر، انواع هستند.
حجرالفالسفهازایندستههستندونمیتوانآنهارادر
قالبمرتبةموجودیتقرارداد؛زیراازویژگیهاییکه
هستند. عاری شد، برده نام موجودیت مرتبة برای
نمادهایکیمیایی،باوهندسه)کهشاکلةهنراسالمی
رامیسازند(نیزمتناظرهستند.نقطهنمادیازاولین

تجلیذاتحقدرقالبادراکاست.
تبسیط:درمرتبتاولتجلینوراالنواروتنزلآندر
مقامموجودیترخداد.درمرتبتدومازامتدادنوراالنوار،
چهارجهت،چهارعنصروچهارمزاجبهوجودمیآید.
منیت و کمیت معنای به »تبسیط«، نام آن به  که
در که ویژگیهایی میشود. داده اختصاص عناصر
در نهتنها را آنها میشود مشاهده تبسیط نمادهای
جایگاهدوم،بلكهمیتوانددرنقطهایازچرخةرشدنیز
تعریفکند؛اماچوندرعرفاناسالمیودیگرعرفانهای
توحیدیعناصراربعهرااولینتجلیمادهدرنظامهستی
از نشانهای به و تبسیط نام با مرتبه این میشناسند،
مراتب دوم جایگاه در آفرینش، اصل مادهی چهار
کیمیاییقرارمیگیرد.شكلمربع،یاچلیپانمادهندسی
اربعه،سواستیكا، اینمرتبتاستکهدرقالبعناصر
مشاهده اصلی جهت چهار سلیمان، مهر فصل، چهار

میشوند.
تجزیهی از بعد و سوم مرتبت در حال کثرت:
نوراالنواربهچهارمادهیخالص،باانفجاریخالق،تفرق
وکثرتمخلوقاتپدیدمیآید.اینتعددوتنوعخلقت
این در نمادها ویژگی دارد. همخوانی »کثرت« نام با

مرتببدینشرحاست:
دارایمادهوحدودهستند.

دارایدرجاتمختلفیهستند.
بهتعدادوگروههایبیشترازهفتتایینشانداده

میشوند.
به مربوط قرارمیگیرندکه درگروههایمختلفی

یکماهیتمشخصباشد.
قرار یكدیگر با طولی ارتباط در گروه هر اعضای

دارند.
اعضایهرگروهبااعضایگروههایدیگردرتناظر

هستند.
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عالمهستیازتعددگروههایمختلفتشكیلیافته
نمادهای که جا هر کیمیایی و عرفانی مفاهیم در و
هفتتایییادوازدهتاییوجوددارد،منظورتعددووفور
است.مثلهفتفلزکهنمادتمامفلزاتدرجهانمادی
هستند،یادوازدهستارهکهاشارهبهکلجهانهستی

دارند.
تمام در حقیقت نور کثرت، مرتبت در انعكاس:
خالئقحضوردارد؛اماچندپارهونازلشدهاست.این
نزولکیفیبهعلتافزایشکمیتمادیآناست.در
از گروه هر برای که غایتی و هدف جایگاهی، چنین
یادآوری انعكاس، قالب در گشته، تعیین مخلوقات
نمادهای جایگاه مرتبت، چهارمین بنابراین میشود؛
و دارند اشاره چیز هر بهغایت که است بازتابدهنده
میتواناینمرتبترابراساسدستورالعملوکارکردش،
»انعكاس«نامید.نمادهایانعكاس،درهیئتتناظربین
و انسان یا فلزات، و سیارات ازجمله خلقت گروههای
جهانهستیبراییادآوریحقیقتوهدفخلقتبه
کیهانی قوانین شامل که زمردین لوح میروند. کار
کیمیاگریاست،خودنمادیگویاازاصلانعكاسعوالم
بلندمرتبهاست.عددسه،نمادریاضیاینمرتبتاست؛
دوتایی تناظر در که نمادها این ظاهر برخالف زیرا
مجسممیشوند،نفسکلی)ذاتالهی(دررأسوباالی

هرتناظریمنعكسکنندهیحقیقتازلیاست.
یادآوریومسیر رشد:حالکهغایتهرمخلوقی
حرکتتعیینگشت،نخستینتغییراتحاصلمیشود.
اینمرحله»رشد«نامگذاریمیشود؛زیرارشدمتضمن
پویاییوحرکتاستوسیربهسویاصلوحقیقتازلی
رابهانجاممیرساند.رشدیعنیپیشرفتوحرکتسوی
مارپیچی شكل به کیمیاگری در که باالتر، مرتبهای
فعال جنبة که نمادهایی میشود. داده نشان حلزونی
دارنددردستهیرشدقرارمیگیرند،ماننداوروبروسبه
شكلدایرۀبستهایکهدرحالحرکتبهسمتنقطة
اصل به بازگشت معنای به رشد است. خویش شروع
و حرکت فعل است. پختگی مفهوم در بلكه نیست،
بازگشِتبدونتغییر،عملیبیهودهاستوآفرینشالهی

ازبیهودگیبریاست.
نكاحاضداد)حّلوعقد(:عناصرباحرکتدرچرخة

اینجایگاه، ازتحلیلمیرسند.در بهمرحلهای رشد،
نمادهاازوضعیتتعددوتفرقواردمرحلهمحدودیتو
اصالتمادهمیشوند.تحلیلکهبازدودنهرگونهآالیش
خویش ذات قداست به را آنها عناصر، از اضافاتی یا
نزدیکترمیکند،مقدمهایبرایعقداست.درمرحلهی
تحلیل،هنوزماهیتوجوهرمادیوکمیموادتغییر
نیافتهاست.نكاحاضدادپسازآنرخمیدهدکهعناصر
تحلیلیافته،بهصورتتقابلهایدوتاییچیدمانیابند.
حالباپیوندهرزوج،عنصریکمالیافتهمتولدمیشود.
جادویی ازدواج را مرحله این کیمیایی، رساالت در
میگویند؛اماکلمةجادو،بارمعناییاینپیوندرادچار
مغلطهمیکند.نكاحاضدادنیزعبارتیصحیحازهمه
پیوند مناسب که عنصری دو چون نیست، جهات
نیستند، جوانب همة در اختالف دارای لزوماً هستند،
حتیمیتوانگفتشباهتهایآندو،عاملمهمتری
برایپیونداست.ایننكاحسببمیگرددکهاختالفات،
به داشته وجود طرف هر در که ضعفهایی و شدت
تعادلبرسد؛زیراتعادلاستکهکمالرانتیجهمیدهد.
عدددوومفهومخطدرهندسهازنمادهایمعرفاین
مرتبتهستند.پیوندهایگوگردوجیوه،بهراموزهره،
آبوآتش،آسمانوزمینوازهمهمهمترتصویردومار
پیچیدهبهدورهعصایهرمس)کادوکئوس(ازنمادهای

کیمیائیمرتبطبانكاحاضدادمیباشند.
کمال:مرحلههفتمیامرتبتنهاییاینسیر،کمال
آنكه از است.کمالهدفغاییکیمیاگریاست.پس
عناصرتخلیصشده،باامتزاجبهاعتدالرسیدند،عمل
استحالهمحققمیشود.درنتیجةاستحاله،عنصریبدیع
قرار مرتبت این در که نمادهایی میآید. دست به
میگیرندبایدجلوۀتمامعیارمعنادرگروهخودباشند،
بین یاکیمیاگردرگروهبشریت،طالدر انسانکامل
دستة در خورشید و حیوانات میان در شیر فلزات،
سیارات،نمادهایاصلیدراینمرتبتهستند.عددیک
ودایرهایکهمرکزآنبهصورتیکنقطهبهنمایش

گذاشتهشدهازنمادهایاینمرتبتهستند.
درجدول1،نمودهایبصریغالبدرهرمرتبت
کیمیائیبیانشدهاست.اینویژگیهایبصریکهدر
پرکاربردترین از و میباشند هندسه و ریاضیات قالب
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عناصربصریدرهنراسالمینیزهستندرامیتواندر
آثارمختلفاسالمیبامعانیکیمیائیمقایسهوتأویل
نمود.دراینجدولمطابقتمعناییوتجسمیمراتب
کیمیاییبامفاهیمعرفانیدراسالمنیزنشاندادهشده

است.
نكتةمهمدرمراتبتعیینشده،حرکتازوحدتبه
کثرتوبازگشتدوبارهبهوحدتاست؛اصلیکهدر
عرفانوهنراسالمیبرآنبسیارتأکیدشدهاست.در
تكثیر و آمادۀخلقت و واحدیخام مرتبت، نخستین
وجوددارد.اینتكثیر،باافزایشکمیتونزولکیفیت
دربعدروحانیآنودورشدنازحقیقتاصلیهمراه
است.سیریکهطیمیشودتاعناصرمجدداًتبدیلبه
واحدشوند،دررشدوپختگیآنهاحائزاهمیتاست؛
زیراواحدیکهدرابتداوجودداشتخاموبیشكلو
کیمیایی، مسیر طی از پس درنهایت اما بود؛ بیماده
میگردد. واحد کمالیافتهترین و پختهترین به مبدل

دایرهونقطةدرونش،نمادپختگیوکمالیهستندکه
تفاوتدومرحلةموجودیتوکمالراهمانندنوزاددر
برابرانسانیبالغنشانمیدهند.هدفومقصوددرهنر
انسان،هدایتشدر یاریکردن اسالمیوکیمیاگری،
مسیرکمالووصلاوبهحقیقتازلیاست.بههمین
علت،کیمیاگریازمنظرعرفانی،درتحلیلهنراسالمی

ایرانجایگاهوارزشواالییدارد.

نایجه گیری
آن، غایت و دارد قدسی کیمیاگریسرچشمهای 
نیلبهحقیقتازلیاست؛بههمیندلیلهرگاهمعنویت
وامرقدسیازکیمیاجداشود،بهشاخهایپایینتردر
علومغریبهنازلگشتهودیگرکیمیانیست.امرقدسی
وزبانرمزی،اشتراکمیانکیمیا،عرفانوهنراسالمی
استکهباقراردادننمادهایمتعددومتنوعکیمیادر

اصولهنراسالمی ویژگیبصری مفاهیمعرفانی نمادهایکیمیایی کیمیاگری مراتب

استفادهازرنگطالیی،درخشش
نوردرهنراسالمی،درختطوبی

وآرایههایگیاهی

نقطه نوراالنوار عنصر نور، اولی، ماده
تخم درختدانش، پنجم،

زرین

موجودیت اول

استفادهازنقوشمربعوچلیپادر
تزیینات

عدد۴،مربع از نزولی قوس سیر
حق

عناصراربعه،چلیپا،
مهرسلیمان

تبسیط دوم

هفتپلةمعراج،تكثیرنقوشدر
فضای از دوریگزینی تزئینات،

خالیدرهنراسالمی

اعداد7و1۲ در مخلوقات وجود
نظامهستی

هفتفلز، هفتسیاره،
دوازدهاختر،هفتشمعدان

کثرت سوم

در نقوش تكرار و قرینهسازی
آرایهها

عدد۳،تناظربزرگو
کوچک

یادآوری هوشیاری،
پیمانالست

جهانوانسان،عالماکبرو
عالماصغر،لوحزمردین

انعكاس چهارم

در اسلیمیها مارپیچ چرخش
آرایههایمعماریوتذهیبو...
در حلزونی ترکیببندی

نگارگریها

حرکت، و چرخش
دایره

حرکت، اراده، و عزم
بهسوی سیرصعودی

حق

اوروبروس،چرخهحلزونی رشد پنجم

انتزاعوتقارننقوش،استفادهاز
نقوشهندسی

عدد۲،خط طیمسیرطریقت جیوهوگوگرد،زهرهو
بهرام،آبوآتش،

کادوکئوس

نكاح ششم

شمسه، نقوش از استفاده
رنگ بردن کار به چراغدان،

طالیی

و دایره ،1 عدد
نقطهایدرمرکز

انسانکامل شیر، خورشید، طال،
کیمیاگر،انسانکامل

کمال هفتم

جدول 1. بررسی تطبیقی مراتب کیمیایی، مفاهیم عرفان اسالمی و نمود بصری آن ها مأخذ: نگارندگان.
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مراتبهفتگانةکیمیائیمیتوانآنهارابازشناختوبر
همیناساسجایگاهآنهارادرهنرهایمقدساسالمی
کاوشنمود.درپاسخبهاینكهنمادهایکیمیاگریچه
ویژگیهاییدارندوچهتأثیریبرهنراسالمیداشتهاند
میتوانگفتکهآنهاباشكلهاییآشكاردرقالبآثار
علمی،عباراتدرمتون،تصاویر،نقوشدرمعماریو...
ظاهرمیشوند.گاهیهممخفیدربطنآثارهنرییا
نوشتاریمانندتوالیاعدادونكاحاضدادحضوردارند.
هدف و آفرینش داستان مرتبت هفت در نمادها این
غاییانسانراطرحمیکنندکهمطابقبااصولعرفان
اسالمیاست.درمیانایننمادهایکیمیایی،مهمترین
ویژگیهایهنراسالمیکهمتأثرازعرفاناست،همچون
نقوش، حلزونی و دایرهوار حرکت توحیدی، نگرش
اهمیتکمالبهعنوانهدفغایی،انعكاسعالماکبردر
عالماصغرمشاهدهمیشود)جدول1(.باتوجهبهقدمت
بیشترکیمیا،اشتراکاتمعناییکیمیاباعرفاناسالمی
تأثیر اسالمی، هنر اصول با آن بصری شباهتهای و
کیمیارابرهنراسالمینشانمیدهد.تأویلکیمیاگری
ماهیت تعیین برای گزینه صحیحترین عرفان بهمثابة
کیمیااست؛زیراچرخةشروعوغایتآفرینشازمنظر
بهصورت کیمیاگری مراتب توسط اسالمی عرفان
نمادهایبصریبیانگشتهوایننمادهادرهنراسالمی

بهعنواناصولتزییناتاستفادهشدهاست.


پی نوشت ها
1.اینتفكرمربوطبهآیینسیدا)Siddha(بودهاست.سیدا
در هفدهم تا سیزدهم قرن از و بوده کیمیاگری نوعی

جنوبآسیارواجداشتهاست.
2. elixir lien witan.
3. lien nei tan.
4. Caduceus.
5. Ouroboros

کاابنامه
قرآگ کریم

اردالن،نادر؛بختیار،الله.)1۳80(.حسوحدت.اصفهان:نشر
خاک.

اردالن،نادر؛بختیار،الله.)1۳9۴(،حسوحدت،نقشسنتدر
معماریایرانی،تهران،موسسهعلممعماررویال.

الهرامسهطرحیبرایتطبیق امیری،رضا.)1۳90(،»هرمس
دین،اسطورهوفلسفه«،تاریخفلسفه،18۶-1۶۳.۴.

بلخاریقهی،حسن.)1۳9۴(،قدر:نظریههنروزیباییدرتمدن
اسالمی،تهران،سورهمهر.

جان، علم جهان، علم کیمیا: ،)1۳88( تیتوس. بورکهارت،
تهران: فرامرزی، پروین و آذرخشی رعدی گلناز ترجمة

انتشاراتحكمت.
حسینی،مریم.)1۳9۳(،»ازدواججادوییدرهفتپیكرنظامی
مقایسةتطبیقیقهرماناناسطورهایایرانویونانوکارکرد
مشترکنجوموکیمیاگریدرروایتهفتپیكر«،جستارهای

ادبی،۳8-۲1.187.
»نمادهای ،)1۳9۴( بهاره. هوشیارکلویر، عباس؛ خائفی،
اسطورهایدرسایهنورعرفانیدرهفتپیكر«،ادبیاتعرفانی

واسطورهشناختی،۲08-1۶5.۴0.
دادور،ابوالقاسم؛داالیی،آزاده.)1۳95(،مبانینظریهنرهای

سنتی)ایراندردورهاسالمی(،تهران،مرکبسفید.
رحیمیان،سعید.)1۳9۶(،»نقشمبانینظریواصولعملی
عرفان نظامهای مشترک )اصول سلوک و سیر در عرفان
سلوک(«، و سیر در نظری عرفان مبانی نقش و عملی

مطالعاتمعنوی،18۲-1۶7.۲۴.
تكاپوی در »گفتگو ،)1۳70( میرچا. الیاده، خسرو؛ رضایی،

مطلق«،کلک،1۴و۲۲۳-۲11.15.
سجودی،فرزان.)1۳9۶(،»نشانهشناسیفرایندیپیرسودایره
بستهسوسور،مفهومنشانهنزدچارلزسندرزپیرس«،آزما،

.7۴-70.1۲5
»مطالعات ،)1۳89( احد. قرامكی، فرامرز سعیده؛ سیاری،
میانرشتهای:مبانیورهیافتها«،فلسفهوکالماسالمی،۲.

.8۲-59
ایرج ترجمة جادوگری، تاریخ ،)1۳77( کورت. سلیگمن،

گلسرخی،تهران:نشرعلم.
بر »درآمدی ،)1۳8۲( علی. مصطفوی، محمدرضا؛ صرفی،

نمادهایکیمیاگری«.مطالعاتایرانی،7۴-5۳.۳.
صفاییسنگری،علی؛آلیانی،رقیه.)1۳97(،»نشانهشناسینماد
حیوانیشیردرغزلیاتشمس«،پژوهشنامهعرفان،89.19-

.11۳
جان«، علم جهان، علم »کیمیا: ،)1۳89( کامران. قرهگزلی،

کتابماهدین،۶0-5۴.15۴.
راز گشایش در پژوهشی کیمیانامه، ،)1۳87( منیژه. قربانی،

کیمیادرادبایرانزمین،تهران:کویر.
کاظمی،سامره؛موسویگیالنی،سیدرضی.)1۳98(،»مطالعه



96

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ علمی                   سال دهم، شامرۀ ۴۰، پاییز 1400

و سنتگرایی دیدگاه از هنراسالمی نقوش تطبیقی
تاریخینگریبراساسآرایکیتکریچلووگلرونجیباوغلو«،

مطالعاتتطبیقیهنر،10۴-9۳.17.
کریچلو،کیت.)1۳90(،تحلیلمضامینجهانشناختینقوش

اسالمی،ترجمةسیدحسنآذکار،تهران:حكمت.
»جستارهای ،)1۳9۶( حسنپاشایی. حسین؛ کلباسیاشتری،
سنت نقش بر تأکید با اسالمی عرفان در کربن هانری

هرمسی«،خردنامهصدرا،50-۳5.87.
محمدیعسكرآبادی،فاطمه؛ملکثابت،مهدیوجاللیپندری،
یداهلل.)1۳9۲(،»تجلیاتالهیدرنگاهتفسیریابنعربیاز
پژوهشهای عرفانی«، ادب در آن بازتاب و توحید سورۀ

ادبی-قرآنی،1۳۲-101.۳.
مدنی،آزاده.)1۳8۶(،»کیمیاگری،فلسفهوکالم«،کتابنقد،

.۳۲۶-۲89.۴5
،)1۳95( علی. کاووسیرحیم، غالمحسین؛ مقدمحیدری،
»جایگاهتجربهوآزموندرمنظومهکیمیاییحسنبنزاهد

کرمانی«،تاریخعلم،1۴)۲(.۲19-۲01.
میرباقریفرد،سیدعلیاصغر.)1۳91(،»عرفانعملیونظرییا
عرفانی،۲۲. ادب پژوهشهای عرفانی؟«، دوم و اول سنت

.88-۶5
ترجمة طبیعت، نظام و دین ،)1۳95( سیدحسین. نصر،

محمدحسنفغفوری،تهران:حكمت.
سیدمرتضی. شاهرودی، حسینی احمد؛ محالتی، نصیری
)1۳95(،»نگرشیتطبیقیبرمفاهیمانسانکاملوکیمیادر
حوزهعرفانباتكیهبردیدگاههایعرفانیحكمتمتعالیهو
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