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مقدمه
علوم و فنون در اســالم بر پایه وحدت بنا شده است و همین 
وحدت است که قلب و هسته وحی اسالمی را تشکیل می دهد. 
توجه ویژه دین اســالم به كسب علم و دانش و سرآمدي در بین 
جوامع بشري سبب شد تا با رشد چشمگیر یافته هاي علمي در 
همه زمینه هاي مهندسي، علوم پایه، علوم انساني و علوم پزشكي، 

تمدن اسالمي در سرزمین هاي اسالمي شكل بگیرد]1[.
پس از طلوع خورشــید اسالم در ابتدای قرن هفتم میالدی و 
گســترش آن در اواخر همان قرن در سراسر خاورمیانه، شمال 
آفریقا و اسپانیا، این صحراگردان بیابان های عربستان، حکمران 
یــک امپراتوری عظیم گشــتند ]2[. زبان قــرآن، عربی بود و 

اشاره
با آغاز رســالت پيامبر گرامى اســالم(ص) و دستورات قرآن 
كريم مبنى بر كسب علم و تأكيد بر «سيروا فى االرض»، عالمان 
مسلمان ســفر خود را به شــهرهاى مختلف بالد اسالمى آغاز 
كردند. آن ها كه تشــنه يادگيرى و آموختن بودند با يادگرفتن 
زبان سرزمين هاى مختلف و ترجمه كتاب هاى گوناگون، روزبه روز 
بر دانش خود افزودند تا جايى كه در تمام علوم، دانشــمندان 
مسلمان يكه تاز عرصه دانش شدند. در اين مقاله سعى شده است 

تا چند تن از دانشمندان مسلمان حوزه شيمى معرفى گردند.
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حاکمان قلمرو اســالمی برای وحدت زبانی، دستور دادند زبان 
رســمی حکومت عربی شــود و با ترجمه كتاب هاي مختلف به 
زبان عربی، »نهضت ترجمه« به وجود آمد. هارون الرشید دستور 
داد در کنار هر مسجد، یک مدرسه بسازند و مأمون برای توسعه 
فرهنگ و همگانی شدن دانش، افرادی مانند: حجاج بن مطر و 
ابن بطريق را که به زبان های مختلف آشنایی کامل داشتند، به 
کشورهای دیگر اعزام کرد تا هر نوع کتاب علمی، فلسفی، ریاضی، 
طب و ادبی را که به زبان هــای کلدانی، هندی، پهلوی، التین، 
فارسی و ... نوشته شده، جمع آوری کرده و به بغداد بفرستند ]3[. 
به این ترتیب بغداد به عنوان قطب اصلی علوم اســالمی درآمد و 
کتابخانه آن مملو از کتاب های سرزمین های گوناگون بود که به 
زبان عربی ترجمه شده بودند. یکی از علومی که مسلمانان در آن 

به پیشرفت های چشمگیری دست پیدا کردند، علم شیمی بود.
گوســتاو لوبون در کتاب تمدن اســالم و عرب می نویسد: 
»در رنگ سازی، استخراج فلزات، ســاختن فوالد و چرم سازی، 
مســلمانان مهارتی داشــتند که ثابت می کند آنان در پیشه و 
صنعت از علم شــیمی اســتفاده می کردند« ]4[. سر ادوارد 
در کتاب »تاریخ شیمی« می نویســد: در زمان خلفای عباسی، 
علم شــیمی پیشــرفت های قابل مالحظه ای کرد و مسلمانان 
روش هایی همچون: تقطیر، تبخیــر و تصعید را به کار می بردند 
و برای نخستین بار ترکیباتی همچون: پتاسیم کربنات، آمونیوم 
کلرید، پتاسیم سولفات، آلومینیم، آهن سولفات و جیوه سولفات 
را شناخته و به کار می بردند ]5[. در ادامه برخي علمای اسالمی 

در حوزه شیمی معرفی می گردند.

جابربن حيان
نــام کامل او »جابربن حیان ازدی طوســی صوفی« اســت و 
به عنوان بنیانگذار علم کیمیای اسالمی شناخته می شود. پدرش 
مردی شــیعی و از قبیله »ازد« در جنوب عربســتان بود. جابر 
در حدود ســال 103 هـ .ق چشــم به جهان گشود. در جواني 
به کوفه و بعد به بغداد رفــت و در آنجا به عنوان کیمیاگر دربار 
هارون الرشــید انتخاب شــد. او به خاندان برامکه، که از وزرای 
قدرتمند حکومت عباســیان بودند، بسیار نزدیک بود و با حلقه 
درس امام ششم شیعیان، امام جعفر صادق )ع( پیوستگی نزدیک 
داشت. مهم ترین تألیفات جابر، مجموعه صد و دوازده کتاب است 
که بعضی از آن ها را به برامکه اهدا کرده است. مهم ترین اثر وی 
که مبنای کیمیای جابری اســت، کتاب »ترازو« یا »الموازین« 
 )Geber( »نامیــده می شــود. او در مغرب زمین به نام »جبــر
شناخته می شود]1[. کتاب دیگر او »االستتمام« نام دارد که در 

سال 1٦72 به التین ترجمه شده است ]4[.

محمدبن زکريای رازی
رازی، بــه زبان التین »رازس« )Rhazes(، خوانده می شــود و 
به »جالینوس عرب« شــهرت دارد. او به خاطر تأثیر شــدیدش 
در پیشــرفت علم شیمی به مؤسس شــیمی جدید در شرق و 
غرب ملقب شــد. در حدود سال 251 هـ .ق در شهر ری متولد 
شده است. وی نوازنده عود بوده و در 30 سالگی از موسیقی دست 
کشیده و به کیمیاگری مشــغول شده است. بررسی فرایندها و 
آزمایش های شیمی همچون: تقطیر، تبلور، تصعید، کشف الکل، 
بعضی از اسیدها و ساخت ابزارآالت آزمایشگاهی از جمله کارهای 
وی در زمینه شیمی است. در اواخر عمر به دلیل کم شدن دید 
چشمانش تمام توجه خود را معطوف علم طب کرد و بزرگ ترین 
طبیب بالینی اسالم شــد و ریاست بیمارستان ری به او سپرده 

زکريای رازی )313-2۵1 هـ .ق(

به خاطر تأثير زياد زكرياى رازى در پيشرفت 
علم شيمى، وى به مؤسس شيمى جديد در 

شرق و غرب ملقب شد
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شد. سپس همین وظیفه 
بــه عهده  بغــداد  را در 
اواخر عمر  گرفــت و در 
نابینا شده و به زادگاهش 
بازگشــت. بیرونی نوشته 
اســت کــه رازی، صد و 
جلد  چهــار  و  هشــتاد 
کتاب تألیــف کرده ولی 
از بین رفته  بیشتر آن ها 
است. از جمله کتاب های 
وی در شــیمی می توان 
»خواص االشــیاء«،  بــه: 
ل  ثقــــــــــــا فی ا «
 ، » کــب لمر یه ا و د ال ا
فی الکیمیــا«،  »االبــزار 
»فــی  »سر االســرار«، 
الفضه«  و  محنه الذهــب 
الطبیعی«  »المیــزان  و 
اشــاره کرد. او به »زیت 
»الزاج االخضر«  و  الزاج« 
و »الــکل« از راه تقطیر 
قندی  و  نشاسته ای  مواد 
تخمیر شده، دست یافت 

.]3]

ابوريحان بيرونی
ابوریحان در حدود سال 3٦2 هـ .ق در خوارزم چشم به جهان 
گشود و زیر نظر یکی از شاگردان ابوالوفا، ریاضیات را آموخت. او 
در دربار محمود غزنوی به فعالیت پرداخت و در فتح هند نیز او را 
همراهی کرد. باقی عمر این دانشمند در غزنین سپری شده است. 
در حدود صد و هشتاد جلد کتاب تألیف کرده است ولی هیچ یک 

از آن ها به التین ترجمه نشده اند.
او تبحر خاصی در اندازه گیری وزن مخصوص مواد داشته است 
که با وجود کمبود امکانات در آن زمان، اندازه گیری هایش پس 
از قرن ها با اندک اختالفی به قوت خود باقی اســت ]1و3[. در 

جدول روبه رو وزن مخصوص برخي از فلزات آورده شده است.

 مقايسه وزن مخصوص اندازه گيري شده براي برخي فلزها توسط ابوريحان بيروني

ماده
رقم هايی که  بيرونی 

اندازه گيری کرد
(g/cm3( 

رقم های جديد
(g/cm3(

19/2619/26طال

13/7413/56جیوه

8/928/85مس

8/678/4برنج

ابوريحان بيرونی )442-3۶2 هـ .ق(
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ابوالقاسم عراقی
کیمیاگر قرن هفتم هجری است و یکی از کتاب های معروف او 
»المکتسب فی زراعه الذهب« است. عراقی از شاگردان جابربن 
حیان بوده اســت. او برخالف رازی که بیشــتر توجه خود را به 
خواص شیمیایی ترکیبات معطوف می کرد، طبق تعلیمات جابر؛ 
خواص فیزیکی و ظاهری مواد را با جنبه های روان شــناختی و 

درمانی نیز ترکیب می ساخت ]1[.

ابوالقاسم مسلمه المجريطی
درباره این دانشــمند بزرگ که درهای ریاضیات و کیمیا را به 
غرب جهان اسالم گشوده است، اطالع چندانی در دست نیست. 
گفته می شــود که در مادرید به دنیا آمده و به قرطبه )کوردووا( 
سفر کرده و در آنجا مدرسه ای تأسیس کرده است که دانشمندان 
بزرگــی همچــون: ابن خلدون مورخ و الزهراوی پزشــک از 
شاگردان این مدرســه بوده اند. مهم ترین اثر او در کیمیا، »رتبه 
الحکیم و غایه الحکیم« اســت. این کتاب با نام »پیکاتریکس« 
)Picatrix( به زبان التین ترجمه شده است و یکی از منابع اصلی 

علم کیمیا در مغرب زمین بوده است ]1[.

بهاء الدين العاملی
حدود سال 953 هـ .ق در بعلبک لبنان و در خانواده ای شیعی 
متولد شد. او در ریاضیات، معماری، نجوم، علوم دینی و کیمیاگری 
تبحر داشت. در سیزده ســالگی به همراه پدرش به ایران آمد و 
در قزوین و خراســان به تحصیل پرداخت و مقام شیخ االسالمی 
اصفهــان را در دوره صفویه به دســت آورد. او آخرین عالم دینی 
مسلمان است که در عین حال ریاضی دان برجسته ای بوده است.

نتيجه گيری
با ترجمه متون عربی در قرن ششــم هجری، کیمیا به مغرب 
زمین راه یافت. اگر چه غربیان تحت تأثیر یافته های دانشمندان 
یونانی بودند، اما با ترجمه متون عربی، دوره و عصر جدیدی در 
غرب آغاز شــد. قدیمی ترین و مهم تریــن متن التین در زمینه 
کیمیاگری، کتاب »انجمن فیلسوفان« است که در اصل ترجمه 
کتــاب »مناظرات العلمــاء و مفاوضاتهــم«، تألیف عثمان بن 
السويد، کیمیاگر مصری در قرن سوم هجری می باشد. بیشترین 
تأثیر سنت کیمیای اســالمی در نوشته های نيکوالس فالمل 
نهفته اســت و نتیجه این تأثیرگذاری نوشــتن کتاب »اشکال 
هیروگلیفی« اســت که در آن ارتباط عناصر کیمیایی به صورتی 
رمزگونه با تمثیالت حیوانی، بیان شده است. علم نوین در غرب، 

وام دار تالش عالمان مســلمان بوده و هدف از این مقاله آشنایی 
هر چند ناچیز با تالش های بی بدیل آن هاست.
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