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چکیده
هاي او در جهـت کسـب و گسـترش دانـش، از دیـد محققـان       شخصیت علمی خالد بن یزید و تالش

اي به خود هاي علم، صورتی افسانههمواره مورد شک و تردید بوده و با گسترش زمینۀ تحقیق در ریشه
، 5، اولمـان 4اوس، کر3گرفته است. در قرون قبل ابن خلدون و در عصر جدید محققانی همچون روسکا

گیري نهضت ترجمه در جهـان اسـالم، فعالیتهـاي علمـی و     کوششهاي خالد در شکل7لیو میه6سارتن
اند. در مقابـل، برخـی پژوهنـدگان بـا ارائـه      نهایتاً تألیفات منسوب به او را کامالً به دیدة انکار نگریسته

اسـت. بـر اسـاس تألیفـات     عالیت داشـته  کسب و توسعۀ علوم فاند که خالد در زمینهدالیلی نشان داده
رود. در صورت صحت مدارك دال بـر  کیمیاگران اسالمی نیز، او از پیش کسوتان این رشته به شمار می

توان دالیلی براي پرداختن او به این امر برشمرد، که از آن جمله دستیابی به تمکّـن  کیمیاگري خالد، می
ست رفته در اثر واگذاري خالفت و تبحر در امر طبابت اسـت  مالی و در نتیجه جبران نسبی قدرت از د

که در این مقاله از قرابت طب با کیمیاگري و تالش اطباي مسلمان براي دست یابی به اکسیر حیات نیز 
سخن به میان خواهیم آورد. 
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قدمهم
رود، علوم قدیمه و منشأ علوم نوینی همچون شیمی و فیزیک به شـمار مـی  کیمیا یکی از ارکان 

-از این رو آشنایی بیشتر با شخصیتهایی که موجبات ایجاد و پیشرفت این علم را فراهم ساخته

رسد.اند، ضروري به نظر می
-از سویی به گفتۀ یکی از بزرگترین متخصصان معاصر در این امر یعنی روبرت هالوکس (

نه تنها بخش وسیعی از متون کالسیک (کیمیاي اروپاي قرون وسـطا) از زبـان عربـی    : «1)1946
ها، مفاهیم و واژگانی را ایجاد نمود و شاهراههایی بنا ترجمه شده است، بلکه جهان اسالم گونه

). بنـابراین روشـن اسـت کـه     21(لـوري، ص  » نهاد که پیروان قرون وسطایی در آن گام نهادند
-ر و دقیقتر متون کیمیایی و بررسی احوال کیمیاگران در عالم اسالم از اهمیت ویژهمطالعۀ بیشت

اي برخوردار است.
به اذعان اغلب مورخـان و کیمیـاگران، خالـد بـن یزیـد گویـا اولـین و یکـی از مهمتـرین          
کیمیاگران در تمدن اسالمی است که در ادامۀ مطلب به نظرات موافقان و مخالفان این موضـوع  

و 2م پرداخت. پـیش از ایـن در زبـان فارسـی بـا مقـاالت خانمهـا شـمس فالورجـانی         خواهی
نگاري کاملی در مورد خالد و بخشی از آثارش صورت گرفته است. در این مقالـه  وقایع3کاهانی

ها و افکار علمی خالـد، نگـاه دقیقتـري بـه زنـدگی و      در نظر داریم با هدف پی بردن به انگیزه
با پـرداختن بـه برخـی جزئیـات، سـیماي علمـی و کیمیـایی او را تـا         شخصیت او بیاندازیم و

تر سازیم.حدودي روشن

مروري بر زندگانی خالد
تولد در خاندان یزید-1

سفیان بن صخر بن حرب پـس از بـرادرش معاویـۀ    ابی هاشم، خالد بن یزید بن معاویه بن ابی
,Ullmannدوم، جانشین خالفت گردید. مادرش فاخته ( هاشـم بـن عتبـه بـن     دختر ابی)929

/ 4ربیعه بود. خواهرش عاتکه را عبدالملک، فرزند و جانشین مروان، به زنی گرفت (ابـن اثیـر،   
)؛ با آنکه خالـد پسـر اول   338/ 5نامیدند (طبري، ). یزید را ابوخالد می75،؛ خلیل ابراهیم519

1- Robert Halleux

.دانشنامه جهان اسالم، »خالد بن یزید بن معاویه«-2
.فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن، »نقش خالد بن یزید بن معاویه در گسترش علم«-3
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وده باشد. خبر دقیقی از تاریخ او نبود و محتمل است این امر ناشی از شخصیت اثرگذار خالد ب

کنـد  ق ذکـر مـی  48تولد خالد در دست نیست. اولمان تولد او را بـا احتمـال در حـدود سـال     
)Ullmann, / 5ق (طبـري،  64) که در این صورت خالد در زمان مرگ پـدرش بـه سـال    929

ق 52در سـال  رغم باور اولمان، استیپلتن تولد او را ) نوجوانی شانزده ساله بوده است. علی338
.)251اند (ق ذکر کرده57) و دینوري در حدود 152(خلیل ابراهیم، 

جانشینی خالفت-2
م) را حـدود چهـل روز یـا    683ق / 64کل دوران خالفت برادر بزرگ خالد، معاویـۀ دوم ( 

؛ ابراهیم 72/ 2، 1965؛ مسعودي،254/ 2؛ یعقوبی، 340/ 5(طبري، 1اندحداکثر چهار ماه دانسته
). درپی خالفت و مرگ او کـه بـا فاصـلۀ کمـی پـس از آن رخ داد، آشـوبی بـراي        354حسن، 

/ 4؛ ابن اثیر، 73/ 2، 1965اش به پا خاست. به قولی معاویۀ دوم را کشتند (مسعودي، جانشینی
). در کتـب تـاریخی بـه انگیـزة ایـن      4، سـفر ثـانی،   1388؛ ابن قتیبـه،  500/ 20؛ نویري، 130

؛ ابـن  908، 1374اما تعلیم او بر عهدة عمـر مقصـوص بـود (مقدسـی،     سوءقصد اشاره نشده،
) که او را به اتهام از راه به در بردن خلیفه و تباه کردن عقاید او کشتند یا بـه قـولی   151عبري، 

). محتمل اسـت عمـر   34؛ جاراهللا، 151؛ ابن عبري، 909، 1374زنده در خاك کردند (مقدسی، 
بار خالفت، استادي سایر امیرزادگان از جملـه خالـد را نیـز بـر     مقصوص در آن دوران و در در

عهده داشته است و شاید یکی از دالیل کنار گذاردن خالد از خالفت، پـس از مـرگ بـرادرش    
) همـین شـاگردي و   148/ 4؛ ابن اثیر، 255-6/ 2معاویۀ دوم عالوه بر سن کم خالد (یعقوبی، 

ه باشد.در نتیجه تأثیر پذیري از عمر مقصوص بود
ق همراه با بحث و جدل بسیار بیعتی با مروان بـن حکـم   64به هر صورت در ذیقعدة سال 

اُموي صورت گرفت، اما بدین شرط که پس از وي خالد بن یزید و پس از او عمرو بن سـعید  
بن عاص (معروف به اَشدق) به خالفت برسـند و فرمانـداري حمـص بـا خالـد و فرمانـداري       

عید بن عاص باشد. لیکن در نهایت مـروان شـرط والیتعهـدي را رعایـت     دمشق با عمرو بن س
) و پس از مدتی براي پسرانش عبدالملک و سپس عبدالعزیز 357–356،نکرد (ابراهیم حسن

ــک.    ــه ن ــراي نمون ــت (ب ــت گرف ــردم بیع ــاط،  از م ــن خی ــه ب ــوبی، 328خلیف ؛ 257/ 2؛ یعق

؛ مسعودي، 338-40/ 5اند (طبري، را مخصوص افراد ضعیف عرب دانسته» ابولیلی«بود، که کنیۀ » ابولیلی«و » ابو عبدالرحمان«هاي او کنیه-1
).21/ 5حقیر معاویه دوم او را بدین کنیه نامید (ابن سعد، اند که اول بار مروان بن حکم براي ت).آورده265بی تا، 
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).89/ 1965،2،مسعودي
انیخالد و اولین خلفاي مرو-3

کرد تا مردم شام را نسبت به او دلسرد کند و این به گفته مورخان، مروان خالد را تحقیر می
کار را با بیان سخنان تحقیرآمیز نسبت به خالد و مادرش که پس از مرگ یزیـد وي را بـه زنـی    

م ؛ ابـراهی 97/ 21؛ نـویري،  89/ 2، 1965، ؛ مسـعودي 257/ 2داد (یعقوبی، گرفته بود، انجام می
مروان بن حکم با مادر خالد بن یزید «). نقل است که ولید بن عبدالملک گفته بود: 358،حسن

اند ایـن ازدواج کـه بـه    ). همچنین آورده938، 1374(مقدسی، » ازدواج کرد تا از مقام او بکاهد
دلیل خفیف کردن خالد صورت گرفت، به توصیۀ یاران مروان کـه از خالـد وحشـت داشـتند،     

؛ نویري، 363/ 4؛ ابن عبد ربه، 23/ 6؛ طبري، 8، السفر الثانی، 1388ه بود (ابن قتیبه، انجام شد
). پس از ماجراي توهین مروان به خالد و مادرش در میان جمع و شکایت بـردن خالـد   96/ 21

ق خفه کرد، یا بـا زهـر از پـاي    65نزد مادر، فاخته تصمیم به قتل مروان گرفت و او را در سال 
؛ 257/ 2؛ یعقــوبی، 251؛ دینــوري، 363/ 4؛ ابــن عبــد ربــه، 1960،354ابــن قتیبــه، درآورد (

؛ ابراهیم حسـن،   280–279/ 3؛ ابن ابی الحدید، 22-3/ 5؛ ابن سعد، 89/ 2، 1965مسعودي، 
). طبري و نویري نیز درگیري میان خالد و مروان را ناشـی از اخـتالف بـر سـر جانشـینی      358

).  با وجود این، هستند کسانی که ایـن واقعـه   97/ 21؛ نویري، 24/ 6بري، اند (طمروان دانسته
,Ullmannکنند (قلمداد میرا افسانه ). اولمان معتقد اسـت پـس از بـه خالفـت رسـیدن      929

عبدالملک، دیگر خالد دربارة حق خود ادعایی نکرد و با خلیفه از در دوسـتی درآمـد. یکـی از    
دعاي خــود ازدواج خالــد بــا عایشــه دختــر عبــدالملک اســت دالیــل اولمــان بــراي اثبــات مــ

)Ullmann, ). خود او چند سطر بعـد از دیگـر همسـران خالـد، آمنـه      76؛ خلیل ابراهیم، 929
دختر سعید بن عاص بن امیه، رمله دختر زبیر بن عوام و ام کلثوم دختر عبداهللا بـن جعفـر بـن    

دلیـل  1رفتنـد. ن، متحد عبدالملک به شـمار نمـی  برد که خاندان هیچ کدام از آناطالب نام میابی
دیگر اولمان بر حسن روابط میان خالد و بنی مروان شرکت او در جنگی با زفر بـن حـارث در   

,Ullmannقرقیسیا است ( ق رخ داد بسیار کوشا بـود  71). خالد در این جنگ که به سال 929
مروان بر سرش آورده بودنـد، بـه تحقیـر    تا آنکه مردي از یاران زفر با ابیاتی به خاطر آنچه بنی 

برادر آمنه (عمرو بن سعید بن عاص) و برادران رمله (مصعب وعبداهللا بن زبیر) همه به دوران حکومت عبدالملک و به فرمـان او بـه قتـل    -1
رسیدند.
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). از سویی اولمان خالد 327-8/ 4گیري او از جنگ شد (ابن اثیر، خالد پرداخت و باعث کناره

,Ullmannکنـد ( را مشاور عبدالملک معرفی مـی  ). همچنانکـه در تـواریخ نیـز از برخـی     929
؛ 241-2، 1398ي، راهنمایی هاي خالد بـه عبـدالملک سـخن بـه میـان آمـده اسـت (بـالذر        

هـا خالـد را   ). شاید با توجه به همین راهنمایی464، 417/ 4؛ابن اثیر، 107/ 1965،2مسعودي، 
) لقب داده بودند. این لقب که نشان دهندة تالش بنی مـروان  441(ابن ندیم، » مروانحکیم آل«

ر خالـد دارد و هـم   براي نشان دادن بستگی خالد با آنهاست، هم ریشه در ازدواج مروان با مـاد 
). از طرفـی  147بـرد (کاهـانی،   موقعیت آل مروان را با توجه به شخصیت علمی خالد باال مـی 

هاشم و عمرو بن سعید نیاز به دشمنی عبدالملک با وجود داشتن دشمنانی همچون آل زبیر، بنی
نفسـه  دیگر آن هم از خاندان ابوسفیان و با سابقه خویشاوندي نداشت. بخصوص که خالد فی

شخصی ماجراجو نبود و به عقیدة اولمان فعالیتهاي خود را محدود به امـارت حمـص سـاخته    
,Ullmannبود ( 929.(

، 252/ 17با این حال روابط میـان خالـد و عبـدالملک همـواره دوسـتانه نبـود (اصـفهانی،        
نمونه نقل ) براي225/ 2؛ ابن خلّکان، 168-167/ 1الحدید، ، ابن ابی180/ 2، 1965مسعودي، 

شده است که به سبب اختالف میان ایـن دو، عبـدالملک تمـام مقـرري آل ابوسـفیان (خانـدان       
-نیاز است به حـال خـود وامـی   کند از ما بیکسی را که گمان می«معاویه) را قطع کرد و گفت: 

).714؛ زیدان، 467-8(زبیر بن بکار، » گذاریم
نهایت کار خالد-4

اي ). در مصر نیز طایفـه 352، 1960راي عقبۀ بسیار بود (ابن قتیبه، به ظاهر خالد در شام دا
-از سرزمین اشمونیین در مصر نیز معتقد بودند، نسبشان به خالد بن یزید می» بنی خالد«به نام 

نام داشتند 1). اما فرزندان او عبداهللا، یزید، سعید، ابوسفیان، عتبه و حرب301/ 2رسد (زرکلی، 
خورد، احتماالً کنیۀ ابوهاشـم از جـد مـادري    هاشم در این میان به چشم نمیو از آنجا که اسم

).87–86خالد، عتبه بن ربیعه گرفته شده است (خلیل ابراهیم، 
، 1998ق ذکر شده است (بالذري، 90تا 84سال درگذشت خالد در منابع قدیمی از حدود 

؛ ذهبـی،  226/ 2؛ ابـن خلّکـان،   42/ 11؛ یاقوت حموي، بی تـا،  315/ 16؛ ابن عساکر، 404/ 4

).12/310کند (یاد میکه ابن عساکر در تاریخ دمشق از او به عنوان فردي عالم، خردمند و فاضل -1
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مشـخص  1). اما با تحقیقـات اسـتیپلتن  300/ 2؛ زرکلی، 128/ 3؛ ابن حجر، 383/ 4، ج 1413
ق در 101را در سـال  فی الصـنعه الشـریفه و خواصـها   اي در زمینۀ کیمیا به نام شد که او رساله

ق به یزیـد  102را در سال کیمیااي در زمینهو همچنین سروده2دمشق به رشته تحریر در آورده
ق) تقدیم کرده اسـت. بنـابراین مـرگ خالـد دیرتـر از آنچـه       105–101بن عبدالملک (حک. 

). او در 159/ 4ق روي داده اسـت (سـزگین،   102پنداشـتند و پـس از سـال    مورخان قدیم می
)، اما ظاهراً در حمـص دفـن شـده اسـت (یـاقوت حمـوي،       301/ 2دمشق درگذشت (زرکلی، 

). خالد در این شهر قصري داشت که در زمان یاقوت حموي آثـارش هنـوز بـر    303/ 2، 2010
).303/ 2، 2010؛ یاقوت، 496/ 2جاي بود (یعقوبی، 

اشتغاالت خالد
م) گفتگـویی را میـان خالـد و    850ق/235ق) از قـول مـدائنی (د   284-356ابوالفرج اصفهانی (

ظر بـه قـدمت ایـن روایـت، آن را مبنـاي      کند، که نمحمد بن عمرو بن سعید بن عاص نقل می
ماجرا بدین صورت است که محمد یکـی از  3دهیم.اصلی بحث دربارة اشتغاالت خالد قرار می

اش آمنه دخت ) در دمشق نزد عمه302/ 4؛ ابن اثیر، 135/ 6چهار پسر عمرو بن سعید (طبري، 
,Ullmannسعید و همسر خالد ( هیچ کس از مدینـه بـه   : «گویدرود و خالد به او می) می929

محمـد بـن عمـرو    ». آید، مگر آنکه اقامت نزد ما را بر اقامت در مدینه تـرجیح دهـد  نزد ما نمی
مسلماً کسانی سوار بـر شـتر از   «دهد: شود و خشمناك پاسخ میدرست متوجه منظور خالد نمی

ند و حال فقط براي تـو  ااند و حکومت را از دستت ربودهاند، با مادر تو ازدواج کردهمدینه آمده

1- Stapleton,H.E.

2-Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, 61/3, 1910.

اي از این رساله در کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي مشهد موجود است که  این عبارت در انتهاي آن (دنباله از پاورقی صفحۀ قبل) نسخه
(خالد بن یزید، رسـاله  » ن ابی سفین بدمشق فی دار خالد بن مسلمه بن زید فی سنه احدي و مایهکتب خالد بن یزید بن معویه ب«آمده است 

)153–فی الصنعه الشریفه و خواصها، برگ الف 
) را به جاي محمد فرزند عمرو بن عـاص  250/ 17سزگین با وجود استفاده از همین منبع محمد بن عمرو بن سعید بن عاص (اصفهانی، -3

). ایراد دیگري که بر 5/ 4، تاریخ التراث العربی).در نسخۀ عربی کتاب سزگین همین اشتباه دیده شد (29/ 4گرفته است (سزگین، حاکم مصر 
کتاب سزگین وارد است دربارة نسبت خالد با امام جعفر صادق (ع) و معرفی ایشان به عنوان پسر دایی خالد (از قول استیپلتن) است (سزگین،

این صورت باید مادر خالد دختر علی بن حسین (ع) باشد. در حالی که فاخته مادر خالد همانطور که پیش از این بیان کردیم ) که در 169/ 4
نبودند. دختر ابی هاشم عتبه بن ربیعه بوده است و از آن گذشته هیچ کدام از زنهاي یزید یا مادران ناتنی خالد هم دختر امام زین العابدین (ع) 

بکـر بـوده   ي قاسم بن محمد بن ابـی آورد که رمله همسر خالد، عمهمیمعارفدر پاورقی همان صفحه از قول ابن قتیبه در همچنین سزگین
است که در این صورت باید رمله دختر ابوبکر باشد. در حالی که همان طور که پیش از این بیان شد، او دختر زبیر بن عوام بوده است.
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تســلط تــوانی بــر آناشــتغال بــه حــدیث، مطالعــه و اشــتغال بــه کیمیــا مانــده کــه تــو نمــی 

).250-248/ 17(اصفهانی، 1»یابی
اش آید که خالد حداقل در دورانی از عمـر خـود بـه همـراه خـانواده     میاز این حکایت بر 

/ 4، 1413؛ همـو، 56ق، 100–81، وفیات 1419ساکن دمشق بوده است و نه حمص (ذهبی، 
داري هایی که محمد براي او برشمرده اثري از امـارت ) و در میان مشغله1/165؛ الصفدي، 382

گیري کرده یا کنـار  نیست. پس به هر دلیل خالد در دورانی از عمر خود از امارت حمص کناره
ردگی از پـرداختن  گذاشته شده است. شاید همین فرصت و فراغت ایجاد شده، به همراه سرخو

به امور حکومت او را در مسیري قرار داد کـه تصـمیم گرفـت بـه مسـائلی از قبیـل حـدیث و        
مطالعۀ کتب و کیمیا بپردازد. 

نقل حدیث-1
اند که خالد از امثال حمزه بن حبیب زیات و دحیه بن خلیفه کلبی روایت کرده اسـت  نقل کرده

ق، 1413؛ ذهبـی،  36/ 11؛ یاقوت حموي، بی تـا،  303–302/ 16؛ ابن عساکر، 52(ابن ندیم، 
نویسد که ابوصفوان از قول خالد بن یزیـد  ). همچنین ابن ابی الحدید از قول واقدي می382/ 4

). لیکن اولمان پرداختن خالد به نقل حدیث 297/ 6حدیثی از پیامبر نقل کرد (ابن ابی الحدید، 
,Ullmannشمرد (اهمیت میرا بی از جمله احادیثی که معتقدند، خالـد پـس از ازدواج   ).929

در «مروان با مادرش و از دست دادن خالفت برساخته و به پیغمبر منسوب کرده، آن است کـه:  
؛ 268/ 17(اصـفهانی،  2»رسـد آخرالزمان مردي از خاندان ابوسفیان و هم نام او به حکومت مـی 

ق علی، نوة خالد 195). در سال 83راهیم، ؛ خلیل اب128/ 3؛ ابن حجر، 430/ 5، 1414مقدسی، 
بن یزید و فرزند یکی از پسرانش به نام عبداهللا و نفیسه، دختر عبیداهللا بن عباس بـن علـی بـن    

؛ خلیـل  234/ 3، 1971؛ ابـن خلـدون،   3774/ 8طالب(ع) به نام سفیانی قیام کرد (ابن اثیـر،  ابی
نشان دهندة آن است که او خالفت را حق ).  مطرح شدن این شعار از سوي خالد، 85ابراهیم،  

اش با این شعار نیز مؤید آن است که خالـد در میـان   دانست و به پا خاستن نوهخاندان خود می
پروراند که خالفت دیگر بار از آن ایشان خواهد شـد. محتمـل اسـت    نزدیکانش این امید را می

)250/ 17(اصفهانی، » یث و قراءه الکتب، و عمل الکیمیا الذي ال تقدر علیهو فرَّغوك لطلب الحد«... -1
به عبارتی همان شعار سفیانی منتظر.-2
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سرمنشأ این تفکر آخرالزمـانی بـوده و   همین نام خالد بن یزید (جاودان فرزند فزاینده) براي او 
1.او را به سمت این اندیشه سوق داده باشد

مطالعه و ترجمۀ کتب–2
در تاریخ از عالقمندي خالد به کسب علم و دانش  بسیار سخن به میـان آمـده (بـراي نمونـه،     

/ 2کـان،  ؛ ابن خل35ّ-6/ 11؛ یاقوت حموي، بی تا، 441؛ ابن ندیم، 352، 1960نک. ابن قتیبه، 
اي به زبان عربی و یا آشـنایی او بـا   ) و الزمۀ این امر گرد آوردن کتابخانه300/ 2؛ زرکلی، 224

دیگر زبانها بوده است.
هایی در پـاپیروس  (پژوهشStudies in Arabic Literary Papyriدر کتابش 2نبیه عبود

هـاي علمـی خـود جمـع     لیتگوید که خالد ضمن فعااي سخن میهاي عربی) از کتابخانهنبشته
). ظاهراً با آنکه حکام عباسی آغازگر نهضت ترجمه Mackensen,55؛P:20آوري کرده بود (

رسد ترجمۀ کتب به زبان عربی بصورت تدریجی و به نظر می3اند،در جهان اسالم معرفی شده
البیـان در ).356از زمان خالد آغاز شده و در دوران مأمون به اوج خود رسـیده باشـد (مکّـی،    

یزید بن معاویه، خطیب و شـاعر و سـخنرانی   خالد بن «ق) آمده است که 160–255جاحظ (
دست، هوشمند و فهیم بود که از ادبی وافر برخوردار بود. او نخستین کسی اسـت کـه بـه    چیره

). همچنـین از آنچـه جـاحظ در    195(جـاحظ،   4»ترجمۀ کتابهاي نجوم، طب و کیمیا پرداخـت 
ها را خـود او انجـام داده باشـد    آید که حداقل برخی از ترجمهورده است، چنین برمیآالحیوان

). چنانکه بعضی محققان بدون ذکر منبعی خاص از آشنایی خالد با زبان یونانی 76/ 1(جاحظ، 
نویسـد کـه خالـد بـا مـأیوس      ).  ابن ندیم نیز می65اند (آقایانی چاووشی، سخن به میان آورده

افزایـد:  به کسب علم و دانش روي آورد. او به نقل از محمد بـن اسـحاق مـی   شدن از خالفت 

پیام جابر در واقع بـا یـک انتظـار آخرالزمـانی، در     «نویسد:  این مسأله به آنچه لوري در مورد جابر بیان کرده است شباهت دارد. لوري می-1
در این میـان  » گراصالح«و » جبران کننده«حفل کیمیاگران مطابقت داشته است و شاید حتی خود نام جابر به معناي زمانی معین، حداقل در م

ي بیدار) ). یا نام جابر پسر زنده (حیان) که به نوعی یادآور نام حی بن یقظان (زنده پسر بیدار یا زنده140(لوري، » صورتی نمادین داشته باشد
ابن طفیل است.  

2- Nabia Abbott

اي را در الرشـید کـه عـده   ترجمه آثار یونانی و سریانی به زبان عربی از زمان منصور شروع شد، امـا در زمـان هـارون   «گوید: لیندبرگ می-3
م) پسـر  833–813ق / 218–198اي جـدي درآمـد. مـأمون (حـک.     نویسها به بیزانس فرستاد به صورت مشغلهجستجوي نسخ و دست

)231(لیندبرگ، ص » الحکمه در بغداد تأسیس نمود و در اینجا کار ترجمه به اوج خود رسید.الرشید یک مؤسسه پژوهشی بنام بیتهارون
»و کان یزید بن معاویه خطیباً شاعراً، و فصیحاً جامعاً، و جید الرأي کثیر االدب. و کان أول من ترجم کتب النجوم و الطب و الکیمیاء«-4
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هاي پیشینیان در صنعت کوشش از خود نشـان داد، خالـد بـن    کسی که در بیرون آوردن کتاب«

یزید بن معاویه است که خطیب و شاعر و فصـیح و بـا تصـمیم و صـاحب رأي بـود و او اول      
وم و کیمیـا را بـرایش ترجمـه نماینـد و سـخاوت      هاي طب و نجکسی است که امر کرد کتاب

خالد بن یزید بن معاویـه  «آورد: ). او در جاي دیگر می635–634(ابن ندیم، » بسیاري داشت.
دانستند. وي ذاتاً بافضل بود و اهتمام و محبت زیادي بـه دانـش و علـم    را حکیم آل مروان می

-رد گروهی از فالسفۀ مصر را که عربی مـی داشت و چون به فکر ساختن کیمیا افتاده بود امر ک

هاي کیمیا را از زبان یونانی و قبطی بـه عربـی   دانستند احضار نمایند و از ایشان خواست کتاب
441(همو، » برگردانند و این اولین مرتبه بود که در اسالم از زبانی به زبان عربی ترجمه گردید

هـایی را  کیمیـا کتـاب  برد که در زمینهنام می). او همچنین از فردي به نام اصطفن قدیم 442–
).445براي خالد ترجمه کرده بود (همو، 

محققان دیگري نیز هستند که خالد را مشوق و آغازگر کار ترجمۀ متون یونـانی و سـریانی   
). از جمله سزگین بحث گسترده 198؛ نصر، 154/ 1؛ بهار، 268دانند (هونکه، به زبان عربی می

کند ربارة صحت آغاز کار ترجمه و تألیف متون کیمیاگري از زمان خالد مطرح میو دقیقی را د
/ مقدمه) و نهایتاً با اسـتیپلتن  4شمرد (سزگین، و نظرات موافقان و مخالفان را با ذکر منابع برمی

شود. سزگین معتقد است هیچ کس آثار خالد را بـا وسـعت اسـتیپلتن    در این زمینه هم رأي می
).163/ 4قرار نداده است (همو، مورد بررسی 

از آثاري که بر اساس مطالب ذکر شده در خود اثر، در زمان خالد به عربـی ترجمـه شـده،    
). اسـتیپلتن بـا کشـف    112/ 4(دربارة هفت بت) منسوب به بلیناس است (همو، االصنامکتاب

بیش از حـد  کراوس ممکن است«نویسد: ترجمۀ دست نویسی از این کتاب در رامپور هند، می
رد کـرده  » اي ادبـی افسانه«نویس این اثر را به عنوان شکاك بوده باشد که گفتۀ مندرج در دست

است. در نسخۀ مذکور چنین آمده که این اثر در زمان خالد بن یزید به زبان عربی ترجمه شـده  
تـر اسـت در نسـخۀ عربـی شـش کتـاب       است. تاریخ دیگري براي این ترجمه که حتی متقـدم 

سفیان بر [شام] در ربیـع  در طی حکومت معاویه بن ابی«سیموس در رامپور ذکر شده است: زو
به عبارتی استیپلتن با یادآوري ترجمه هاي زودهنگـام عصـر معاویـه بـه     ». م)659ق (38الثانی 

اي در عصـر خالـد نـاممکن بـه     مخالفت با آراي کراوس مبنی بر اینکه صورت پذیرفتن ترجمه
). او همچنین با ارائه مدارکی به مخالفت با اسـتدالالت  41/ 4خته است (همو، رسد پردانظر می
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پـردازد. نهایتـاً اسـتیپلتن    روسکا در مورد عدم آشنایی اعراب از جمله خالد با امر کیمیاگري می
در باب کیمیاگري عرب که به یـاري بررسـی دقیـق نسـخ     پس از انجام تحقیقات چندین ساله

ورت گرفت، در بازگشت به انگلستان نتـایج تحقیقـات خـود را نـزد     خطی موجود در هند، ص
م در شـمارة  1936فرستاد که بـه سـال   ) 481/ 1سارتن که از موافقان آراء روسکاست (سارتن، 

26 ،Isis 163/ 4رسید (سزگین، مجلۀ علمی که سارتن دست اندر کار نشر آن بود به چاپ .(
راطیس الحکـیم  یونانی به عربی ترجمه شده کتـاب  از دیگر آثاري که به خواست خالد از  یـا  قـ

حفـظ شـده اسـت. روسـکا     مجمـع الفالسـفه  کراتس است که مقدار زیادي از آن ضمن کتاب 
کند. او گرچه اصل یونـانی بـودن   نخستین کسی است که به نقش خالد در این ترجمه شک می

این کتاب به زبان عربـی در اواخـر   پذیرد، اما معتقد است که به احتمال قریب به یقیناثر را می
م شهرت یافته است. دلیل او براي ابراز این عقیده صرف نظـر از شـک و   9یا اوایل قرن 8قرن 

هاي زودهنگام بین اعراب، آن است که در متن کتاب ضمن ارائـه  تردیدش دربارة چنین ترجمه
بـه کـار رفتـه و    »منبـر «و »محـراب «، »مناره«هایی همچون برخی توضیحات بوسیلۀ مترجم واژه

م مسجد سازي تکامـل  700در کجاي مصر در «شود، این پرسش را مطرح سازد که: موجب می
سـزگین در پاسـخ ایـن پرسـش     ». مشـاهده شـده اسـت؟   » منبر«و » محراب«، »مناره«اي با یافته

سخن از مسجد نرفته و این سه واژه در ارتباط با موضوعیکراتسنویسد: در کتاب روسکا می
اند. از این گذشته واژة محراب در عصر پیش از اسالم به معناي طاقچه بـوده،  دیگر مطرح شده

ق در تمـامی  64در عصر پیامبر (ص) نیز در ساختمان مسجد وجـود داشـته و در سـال    » منبر«
). با این همه حتی اگـر سـخن   82-3/ 4(همو، » رفته استبخشهاي حکومت اسالمی به کار می

رخی از اجزاء مساجد در زمان خالـد را وارد بـدانیم بـاز بـا توجـه بـه دخـل و        در مورد نبود ب
توان با قطع و یقین این مسـئله را مـردود   گرفت، نمیها انجام میتصرفهایی که در کتابت نسخه

دانست که ترجمۀ رسالۀ مذکور به دستور خالد صورت پذیرفته است.

کیمیا-3
اي. جواب به وي گفتند تو زیاد خود را به کیمیا مشغول داشته«نویسد: ابن ندیم دربارة خالد می

داد من این کار را به این منظور دنبال دارم که یاران و برادران خود را بی نیـاز سـازم؛ زیـرا بـه     
خالفت که طمع ورزیدم پشتش توانایی کشیدن این بار را نداشت و به جاي آن چیـزي نیـافتم   
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انـد و  پیدا نمایم تا نیازمند کسانی نباشم که روزي مرا شـناخته جز اینکه به این صنعت دستیابی 

ام که از روي میل و رغبت یا بیم و خشیت به آنجا آمـده و  یا من آنها را در دربار سلطنتی دیده
). با این بیانات خالد، هدف از پرداختن به کیمیا را بی نیازي مـادي 634(ابن ندیم، » اند.ایستاده

رسـد کـه خالـد بـه دنبـال کسـب       طرح نموده است. البته بعید به نظر نمـی خود و نزدیکانش م
مادیات بوده باشد؛ چرا که تمکن مادي، هم تا حدي جبران قدرت از دست رفتـه خانـدانش را   

ساخت و نگرانی او را از بابت خطـر قطـع مقـرري    نمود و هم او را از آل مروان بی نیاز میمی
اکسـیر  «کرد. در ادامـه از کـاربرد کیمیـاگري در سـاخت     می(که پیشتر بدان پرداختیم) برطرف

در کیمیاي اسالمی سخن به میان خواهیم آورد. چنانکه پیشـتر نیـز از روایـت حـدیث     » حیات
سفیانی بوسیلۀ خالد سخن گفتیم. آیا این احتمال وجود دارد که همین امر وسوسۀ خالد شـدن  

(جاودانگی) را در او برانگیخته باشد؟  
ن که نقل شده خالد در امر طبابت، کیمیـاگري و نجـوم طبیعـی کـه عبـارت اسـت از       آنچنا

معرفت به احکام اختران و تأثیرگذاري آنها در ایـن جهـان، فـردي نـامور بـوده اسـت (قاضـی        
). طبابت در آن دوران بـا کیمیـاگري مـرتبط    300/ 2؛ زرکلی، 254و 238، 213-212صاعد، 

)Abbott,27دانسـت  ی نیز به اختربینی که فلزات را با سیارات مربوط مـی ) و کیمیاگري هرمس
). از آنچه در مورد خالد نقل شده است، مبنی بر این کـه او بـه ترجمـه    342آمیخته بود (برنال، 

تـوان  پرداخت، میهمت گماشت و خود نیز به این امور 1طب، کیمیا و نجومکتابهایی در زمینۀ
نکه به صورت فطري عالقمند به کسب دانش بود، احتمـاالً بـا   نتیجه گرفت که خالد عالوه بر آ

یافت. ارتباط کیمیاگري بـا  آموختن این علوم به شهرت و توانایی بیشتر در امر طبابت دست می
م) 1493–1541(2پزشکی در قرون وسطا از شاخۀ فرعی کیمیاگري در اروپا و با پاراسلسـوس 

تواند حاصل از تقطیر در حین عمل کیمیاگري میداد که برخی محصوالتآغاز شد و نشان می
). اما کیمیاي اسالمی چنانکه پیش از این بیان کردیم، 40کاربرد پزشکی داشته باشد (هودسون، 

). سـند  33-32شـد (همـو،   گفت که سبب طول عمر و جوانی میسخن می» اکسیر حیات«از 
رساند، گفتار خالـد در  خالد به اثبات میبسیار مهمی که ارتباط میان کیمیاگري و طبابت را نزد 

کند که در کتابخانۀ قاهره نقل می435از قول ابن السنبدي از قول ابوالقاسم علی بن احمد الجرجانی وزیر در سنه اریخ الحکماءتقفطی در -1
نقل کرده شد این کره از خزانه امیر خالد بن «عمل بطلمیوس وجود داشت که روي آن حک شده بود : ]مس یا مفرغ[اي از جنس نُحاس، کُره

)589-90و تاریخ ساخت آن هزارو دویست و پنجاه سال پیش از آن بود. (ص » یزید بن معاویه
2- Paracelsus Philippus Aureolus
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رسـاله فـی   یکی از رساالتش در باب مداواي افراد با اسـتفاده از روشـهاي کیمیاگرانـه اسـت (    
3).148، برگه الصناعه الشریفه و خواصها

خالد کیمیاگر، افسانه یا واقعیت؟ 
ؤال برده و آنها را حتـی  محققان زیر به انحاء گوناگون اخبار مربوط به کیمیاگري خالد را زیر س

اند:ها دانستهمتعلق به حیطۀ افسانه
خود، کیمیاگري خالد را به سبب نزدیکی بـه عصـر   مقدمۀدر میان قدما ابن خلدون در -1

کنـد  ها غیر واقعی قلمداد میوري آنان از علوم و فنون و ترجمهبادیه نشینی اعراب و عدم بهره
).1070/ 2(ابن خلدون، 

ان متأخران نیز، روسکا منابع گزارش دهنـده دربـارة فعالیتهـاي کیمیـایی خالـد را      در می-2
تـرین  هاي عربی قدیمیداند. از جمله او معتقد بود از آنجا که نسخهبسیار متأخر و مشکوك می

Liber deترجمۀ صورت گرفته از عربی به التین یافت نشده، این اثر یعنـی   compositione

alchimiae)ات کامالً رساله مریانس الراهب الحکیم لالمیر خالد بن یزید)بهمعروفاز جعلی
او از سویی معتقد بود با توجه به آنکه در برخی آثار منسـوب بـه خالـد از    .متأخر التینی است

م احتمـاالً بـا آن آشـنایی داشـته،     700نوشادر نام برده شده و در کیمیاگري یونانی که خالد در 
).40/ 4(سزگین، 4ناشناخته بوده، پس این دسته آثار جعلی استاينُشادر ماده

). او 162/ 4؛ سـزگین،  26–25اولمان در تحقیقاتش راه روسکا را پی گرفت (لـوري،  -3
انسـاب معتقد بود، همۀ داستانها در مورد کیمیاگري خالد از آنجا نشأت گرفته کـه بـالذري در  

گذرانده و بعدها ایـن عبـارت بـه    می5»ما ال یقدر علیهطلب«نقل کرده، خالد اوقات خود را به 
,Ullmannکیمیا تفسیر شده است ( 929.(

پیر لوري اگرچه در نهایت مخالفتی با فعالیتهاي کیمیاگري زودهنگام اعراب نـدارد، امـا   -4
کـه  کنـد  کند. همچنین او این احتمال را رد نمیشواهد مستدلّ روسکا و اولمان را نیز نفی نمی

انتساب فعالیت کیمیاگري به خالد بن یزید پوششی ادبی براي اعطاي ظـاهري شـرافتمندانه بـه    
تـر  تـر و پسـت  اسالمی کردن کیمیایی صورت گرفته باشد که در واقع در محافـل بسـیار سـرّي   

).159-160گوید (نجیب محمود، کما اینکه جابر نیز در آثارش از مداواي بیماران با کمک اکسیر سخن می-3
آمده است.» الملح النوشادري«بصورت اصهافی صنعه الشریفه و خواز رسالۀ 153-از جمله ضمن برگ الف-4
طلب چیزي که به دست آوردنش مقدور نیست.5-
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مصر، دمشق، عراق یا یمن ظاهر گشته بود. از سویی لوري انتساب آثار کیمیایی به یک امیرزادة 

و در نتیجه سنی را که با یک راهب مسیحی مصري مصاحبت و تبادل نظر داشـته اسـت   اُموي 
داند که در مواجهه با مسلمانان اهل سنت و جماعت و طبقـات باسـواد   احتماالً بدین منظور می
). 31–28اي معین اعطا گردیده باشد (لوري، آن، به کیمیا شجره نامه

رد مشابه، منابع نزدیک به دوران خالد، نسبت بـه منـابع   سارتن نیز معتقد بود همانند موا-5
انـد  م)، به میزان کمتري به فعالیتهاي علمی او پرداخته17ق/ 11خلیفه (متأخرتر همچون حاجی

و پرداختۀ متأخران است (سارتن، توان نتیجه گرفت که این فعالیتها ساختهو از این موضوع می
1 /481.(

ق در جستجوي پیشینۀ علوم طبیعـی  150که نباید پیش از سال کراوس بر این باور بود-6
در حوزة فرهنگی و اسالمی عرب باشیم. از طرفی او معتقد بـود، ترجمـۀ کتابهـاي یونـانی در     

لی نیـز در ایـن زمینـه عقایـدي     ). میه36/ 4ق انجام شده است (سزگین، 200عصر مأمون و در 
).128لی، دارد (میهمشابه کراوس ابراز می

اما بر این آراء ایراداتی نیز مترتب است:  
امیه، پزشکانی مسیحی را به خدمت گرفتنـد  از دوران معاویه به بعد خاندان بنیدانیم می-1

)، همچنین از طبیبـان سـریانی و غالبـاً نسـطوري     Abbott,27,که بر چند زبان اشراف داشتند (
داد کلدانی خـود بـه ارث بـرده و از سـویی     سخن به میان آمده است که ستاره شناسی را از اج

دار طبابت یونانیان بودند. آنان عالوه بر ترجمۀ کتب طبی از یونانی به عربی و سـریانی، بـه   وام
همه بیانگر آن است که دست یابی به ترجمـۀ  ). این549–547(زیدان، 6پرداختندکیمیا نیز می

م یا حتّی زبانهاي دیگر، از طریق این پزشـکان  کتابهایی با این موضوعات و نیز آموزش این علو
.براي خالد به عنوان یک امیرزاده، امري سهل الوصول بوده است

توان مسألۀ چگونگی آشنایی خالد با فن کیمیا را از منظري دیگـر و بـه عنـوان    همچنین می
ققـانی  از دسـته مح 7هاي آشنایی اعراب با کیمیاگري مورد بررسـی قـرار داد.  برتلـو   سرچشمه

ها رسیده اسـت و نسـطوریان و   که معتقد بودند، اندیشۀ کیمیاگري از پزشکان سریانی به عرب
). کمـا اینکـه   28انـد (جـوآ،   صابئین در انتقال این فرهنگ به فاتحان نقشی قابل مالحظه داشته

).27؛ عبود، 61ماسرجویه طبیب یهودي ایرانی ساکن عراق نیز در همان زمان به ترجمه کتب پزشکی پرداخته بود (ابن جلجل، -6
7- Berthelot, M.
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ن بـین  در ایـ .)39/ 4استیپلتن نیز بر نقش حرّانیان در کیمیاگري بسیار تأکید داشـت (سـزگین،   
؛ 24داننـد (هودسـون،   اي نیز کیمیاگري ایرانی و چینی را سرچشمۀ کیمیاگري اسالمی مـی عده

کانون اساسی اعراب بـراي تعلـیم کیمیـا را مدرسـۀ جنـدي      1). چنان که هولمیارد75الیسستر، 
هـاي بحـث در   توان در کیمیاگري چینی زمینـه ). از سویی می24کند (الدفاع، شاپور معرفی می

یافت کـه در  2شودرا که در کیمیاگري اسالمی مطرح می» آب حیات«یا » اکسیر زندگانی«مورد
اثـري از آن نیسـت. هـدف غـایی طرفـداران آیـین دائـویی دسـتیابی بـه          کیمیاگري اسکندریه
-پنداشتند واکنش ناپذیري فوق العادة طال به آنان کیفیـت فناناپـذیري مـی   جاودانگی بود و می

-امیدوار بودند با عمل کیمیاگري به ترکیبی دست یابند که آنان را در راه دستبخشد. بنا براین 

یابی به جاودانگی یاري رساند. اعراب نیز که از طریق جادة ابریشم، با چینیان در مراوده بودند، 
).33-32آشنا شدند (هودسون، » اکسیر حیات«از این طریق با مفهوم 

از سفر خالد به اسـکندریه بـراي آمـوختن کیمیـاگري     دانیم گزارشهاي معتبريهمچنین می
م) اهـل پـانوپولیس   5-3). از کیمیاگران آن دیار، زوسیموس (ح: قـرن  198وجود دارد (نصر، 

هاي اصیل و موثق یونانی ترین نوشتهآثار او را قدیمی3(اخمیم در مصر علیا) است، که هاپکینز
). 40/ 4اسـت (سـزگین،   ري معرفـی کـرده  و از منابع اصـلی اعـراب در کیمیـاگ   یونانی دانسته

کتـاب از  6اند. کتابهاي او به احتمال زیاد در زمرة نخستین آثاري است که به عربی ترجمه شده
نویسـهاي موجـود، در دوران حکومـت    بنابر شواهد دستالمیزانهاي او، از جمله کتابنوشته

). زیر بناي کیمیـاگري مصـري   310/ 4(همو، 4ق ترجمه شده است38معاویه (بر شام) به سال 
). پس از آن مسلمانان از طریـق تمـاس مسـتقیم و    38دانند (مالردي، را فلسفۀ یونان باستان می

-انتقال شفاهی و با کمک ترجمۀ متون، وارث سنت کیمیایی اسکندریه شدند و در همان سـده 

یمیـاي اسـالمی   هاي نخست شاخۀ بزرگ و جدیدي در کیمیا تأسیس کردند که بعدها به نـام ک 
). همچنین مشخص شده است که زرگران یهودي اسکندریه بـه  207–206شناخته شد (نصر، 

1- Holmyard, E.J.

نامیدند که در اصل بخار سـفید  »  توتیا«توان ماده فرّاري تهیه کرد که شفا دهنده همۀ دردها باشد و آن را که میبردندکیمیاگران گمان می-2
). هر چند برخـی  34رنگ اکسید روي بوده است که خاصیت گندزدایی دارد. احتماالً این نام از واژة فارسی دوده گرفته شده است (مالردي، 

آوردنـد  را از دودة مس و دودة سـرمه بـه دسـت مـی    » توتیا«دانند (حسن دوست، ذیل مدخل). ن سنسکریت میمحققان آن را برگرفته از زبا
.)248(خوارزمی،  

3- Hopkins, A.J.

»الهجره38و قد تُرجِمت هذه الکتب فی والیه معاویه بن ابی سفیان فی ربیع اآلخر سنه «-4
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اصـول  «اندیشـید  زوسـیموس مـی  عالقمند بودند. تا جایی کـه  1کیمیا، جادوگري و دیوشناسی

,Suler(شود یافت می» ها و کتب یهودیاننوشته«تنها در 2»حقیقی در مورد فن کبیر 601.(
انکه دیدیم خالد به عنوان اولین شخص نامداري که در جهان اسالم بـه کیمیـاگري   پس چن

مند بود که عالوه بر داشـتن  روي آورد، با قرار گرفتن در مرکز دستگاه خالفت، از محیطی بهره
امکانات آموزشی بسیار، از امتیاز مرکزیت حکومت فاتح اسالمی نیز برخوردار بـود. دمشـق بـا    

هـاي  هاي شرقی و غربـی و یافتـه  گیري از اندیشهسیر جادة ابریشم، امکان بهرهقرار گرفتن در م
هـا همگـی   بزرگترین مراکز علمی آن دوران، از جمله جندي شاپور و اسکندریه را داشت. ایـن 

خلدون که دوران خالد را نزدیک به دوران بادیـه نشـینی اعـراب و    که بیانات ابنمبین آن است 
چنانکه بروکلمـان نیـز   داند، از پایه بی اساس است. ز علم و تمدن روز میدرنتیجه دوري آنان ا
).263/ 1دارد (میچنین نظري را ابراز 

Liber decompositioneهــاي عربــی رســاله التینــی  بــه ظــاهر نســخهاز ســویی -2

alchimiae  اخیراً یافت شده و به گفتۀ احمد الحسن بی اساس بودن شک روسکا در این بـاره
همچنین در مورد مسألۀ نُشادر که از سوي او مطرح شـده بـود،   ).P:13اثبات رسیده است (به 

استیپلتن معتقد است در مکاتب کیمیاگري ایرانی و حرّانی که بـه احتمـال زیـاد خالـد حاصـل      
).40/ 4اي شناخته شده بوده است (سزگین، کارهایشان را در دسترس داشته، نشادر ماده

ق) 135-228ارات اولمان نیز باید گفت نقل قول اصفهانی از مـدائنی ( در پاسخ به اظه-3
عمل الکیمیا الذي ال تقـدر  و فرّغوك لطلب الحدیث و قراءةِ الکتب، و «به شکلی دیگر است: 

ق) در صفحاتی دیگر از همین کتاب 279). گذشته از این بالذري (د 250/ 17(اصفهانی، » علیه
، 399، انسـاب گوید (بالذري، ره، از پرداختن خالد به کیمیا سخن میبه طور مستقیم و نه به اشا

ق) را که چند دهه پیش از بـالذري  160-255). همچنین پیشتر در این باره گفتۀ جاحظ (403
).195، البیانایم (متولد شده است، نقل کرده

لوري نیـز بـا وجـود گفتـار مـذکورش شخصـاً اعتقـاد دارد کـه در قـرن اول هجـري،          -4
کیمیاگري در سراسر خاور نزدیک رواج داشته است و کیمیاگران شام و مصر با پذیرش اسـالم  

دانیم که ماریۀ قبطیۀ یهودي کیمیاگر با اسطانس کیمیاگر شهیر ان ساکن در آن منطقه دانست؟ میتوان این نکته را میراث ایرانیان باستآیا می-1
). 471، کتـاب االسـرار  خواند (شیبانی ، تعلیقات ) و حتی خود را شاگرد بالفصل او می100، 79/ 4ایرانی آشنایی و مکاتبه داشت (سزگین، 

).76/ 4علوم خفیه آشنا ساخت (سزگین به نقل از سونسیوس، نقل شده است که اسطانس در مصر دموکریت را با 
کیمیا-2
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و اتخاذ زبان عربی، میراثی را به فرهنگ جدید منتقل کردند که خود وارث آن بودند. عالوه بـر  
این، از آنجا که اهالی نبط و جنوب و غرب سوریه خیلی قبل از فتوحات اسالمی عـرب زبـان   

، پس تماس با تمدن یونان باستان براي این مردم چندین قرن قدمت داشته است و ایـن  اندبوده
رسد که اعراب خیلی زود به کیمیاگري عالقمند شده باشـند. همچنـین   امر پذیرفتنی به نظر می

لوري عربستان را پذیراي جوامع یهودي و مسیحی و در تماس با مراکز فرهنگی بـزرگ خـاور   
در ). 28-9دانـد (لـوري،   ذیراي بسیاري از عناصر اساسی فرهنگ آنان مینزدیک و در نتیجه پ

پاسخ به گفته سابق او در مورد اعطاي شرافت اسالمی  به کیمیاگري با ارتباط دادن آن به خالـد  
نـامتر از خانـدان خالـد در جهـان اسـالم وجـود       توان گفت که آیا فرد یا خاندانی خوشنیز می

افت اسالمی به این صنعت به او متوسل گردند؟ نداشت که براي اعطاي شر
در مورد استدالل سارتن نیز باید گفت، خالـد در کنـار شخصـیت علمـیش وابسـته بـه       -5

مروان و بنـی عبـاس، خـوش    خاندانی بود که تعریف از آن به مذاق هیچ یک از حکومتهاي آل
لیل تضاد فکري با خاندانش و یا آمد و در نتیجه همانند اکثر ادوار تاریخی، مورخان یا به دنمی

شد، از پرداختن به خالد و بـزرگ  هایی که به طور معمول از سوي دربارها تأمین میکسب صله
,Mackensenکردند (کردن نام او خودداري می 55-56.(

لی نیز بـا توجـه بـه همـۀ اسـتدالالت مـذکور و نیـز تحقیقـات         هاي کراوس و میهگفته-6
رسد.که پیشتر از آن سخن گفتیم بی اعتبار به نظر میاستیپلتن و سزگین

30، رسـاله دوم،  رسالتانق) (200کیمیاگرانی همچون جـابر (د  گذشته از آراي ابن ندیم و
، سرّاالسـرار م) (925–865ق/313–251)، رازي (528، کتاب الراهب، مختاررسائلبه بعد ؛

) و تمیمی مشهور به ابـن اُمیـل (زنـده در    116، الشواهدبه نقل ازمدخل التعلیمی ؛ نیز 1مقدمه
ترین اشاره دربارة توجه خالـد  )، قدیمیب11الماء الورقی، برگ ق) (4حدود نیمه اول قرن 

ق) اسـت کـه پیشـتر از آن سـخن     160-255جـاحظ ( البیانبه امر کیمیاگري مربوط به کتاب 
نکه خالد با کیمیاگري زندگی خـود  مبنی بر آاغانی). همچنین قضاوت نامساعد در 195گفتیم (

، شاهدي دیگر بر همین مدعاست، چرا که این 2را به باد داد و به اعتبار خود لطمه وارد ساخت

هـاي  اي است که در آن نام خالد به عنوان یکی از حکما و فالسفۀ گذشته ذکر شده است و در ابتـداي نسـخه  این مقدمه حاوي لعنت نامه-1
دانش پژوه) وجود دارد. امـا روسـکا معتقـد اسـت نسـخۀ      خطی کتابخانۀ اسکوریال در مادرید، لکنهو در هند و نسخۀ چاپی تهران (به همت 

می گوتینگن که او آن را ترجمه کرده و حاوي این لعنت نامه نیست از اعتبار بیشتري برخوردار است. او معتقد است این لعنت نامه با مقام عل
).23پ.ص کتاب االسراررازي،  ←(شیبانیکند رازي تطبیق نمی

ب الکیمیاء فأفْنَی بذلک عمره، و أسقط نفسه.و کان قد شغل نفسه بطل-2
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کنـد (ابـوالفرج   ق) از جانـب یکـی از معاصـران خالـد یـاد مـی      135-228عبارت را مـدائنی ( 

اخبـار  قـود خـود   از کتـاب مف مروج الـذهب ق) نیز در 345). مسعودي (د 247/ 17اصفهانی، 
گوید و این که در آنجا به مسألۀ کیمیا پرداخته و از خالد بن یزید که به گفتۀ او نـزد  میالزمان

رود، سخن بـه میـان آورده اسـت. او در کتـاب     اهل صنعت از پیشروان در این امر به شمار می
د   خُذ الطَلقَ « کند: سه بیت از اشعار خالد را در این زمینه بیان میمروج مع األشَق / و مـا یوجـ

ودت فـی         موالکــا / فَقَـد سـ بـتن أحبرَق ؛ فــَا بِال حـ رهبرقا/ فَدالب ـشبِه فی الطُرُق ؛ و شیئاً یـ
هاست و با چیزي که مانند بـرق اسـت   طلق را با اشق برگیر و با آنچه در کوچه«یعنی : » الخَلق

/ 4» ( ت بداري بـر مـردم آقـائی خـواهی یافـت.     بدون آنکه بسوزد عمل بیاور اگر خدا را دوس
تـرین کیمیـاگر مسـلمان کـه بـا منـابع       نصر، خالد را قدیمیاما در میان متأخران، حسین ). 169

در عالقـۀ وي بـه   «گویـد:  کند و میاسکندرانی و حتی سریانی ارتباط مستقیم داشت معرفی می
دانـد  ترین کیمیاگران عرب مـی قدیمی). مکّی نیز او را از Nasr,199» (کیمیا هیچ شکّی نیست

) و هولمیارد از خالد به عنوان اولین عـالم مسـلمان کـه بـه کیمیـا پرداخـت و       349(مکّی، ص 
).5برد (الدفاع، ص کاربردي در میان مسلمانان برپا کرد، نام می-جنبشی علمی

کیمیاگرياستادان خالد در 
ده و کسب علم خالد را از طریق غاري که دانیـال نبـی   آورآثارالباقیهگذشته از آنچه بیرونی در 

)، ظـاهراً خـود او در   302داند (ابوریحان بیرونـی،  معلوماتش را در آن یافته بود، میسرچشمه
برد که خالد با پنهان داشتن مقامش نزد یکی از رساالتش از فردي به نام اصطفن الراهب نام می

سـازد و آنگـاه   ندد تا او را از جانب خـود مطمـئن مـی   برود و به خدمتش کمر همت میاو می
-،  بـرگ ب رساله فی الکیمیادارد (خالد، (اصطفن) از اسرار کیمیا نزد او پرده برمی1استفانوس

). احتماالً این فرد همان اصطفن القدیم اسـت کـه ابـن نـدیم از او بـه      161/ 4سزگین، ؛ 1542
).  نـام او در فهرسـت کیمیـاگران    445بـرد ( د نام میعنوان مترجم کتابهاي کیمیاگري براي خال

، مقدمـه، بـرگ الـف   فردوس الحکمـه خالد به صورت اصطفانوس آمده است (خالد بن یزید، 
). سزگین در کتـاب  75دانند (الیسستر، ).  برخی این راهب مسیحی را از اهالی بیزانس می107

1- Stephaons

راهب است. » استانس«هنگام معرفی این نسخه در سایت کتابخانۀ آستان قدس آمده: خالد در این رساله ذکر کرده که در رشتۀ کیمیا شاگرد -2
آن افتاده است.» ف«نوشته شده که نقطۀ » استفانس«شویم این نام به صورت با دقت بیشتر متوجه می
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). احتماالً استاد دیگر خالـد بـه   145-143/ 4خود به تفصیل به این شخصیت پرداخته است (
نشـأة الکیمیـاء  نویسـد: از کتـاب   نام مریانس نیز شاگرد همین استفانوس بوده است. لکلیر مـی 

جوانی از روم به اسکندریه رفته و در آنجـا نـزد فیلسـوفی    آید که او در برمی1تألیف مورینوس
کرد به آموختن این فن پرداخته است. او معتقد است کـه  که کیمیاگري می» أدفر«مسیحی به نام 

احتماالً این أدفر همان ابن ابجر است که پیش از فتح مصر در مدرسۀ اسکندریه به امر تـدریس  
). The lives of Alchemystical Philosophers,9؛59اشتغال داشت (ابن جلجل، پاورقی 

داند آورده است و به ظاهر آن را شکل التینی اصطفن می2سزگین نام این استاد را بصورت اَزفَر
). اما مریانس که در فهرست کیمیاگران خالد ظاهراً به اشتباه مرطیوس نامیـده  161/ 4(سزگین، 

) و ابن نـدیم از او بـه صـورت    107-ه، برگ الف، مقدمفردوس الحکمهشده (خالد بن یزید، 
میانُس نام برده، احتماالً اهل اسکندریه بوده، که بعـدها در سـوریه بـا خالـد آشـنا شـده اسـت        

اي اشـاره بـدان دارنـد    حکایات افسانه«نویسد: ). حبیبه رحیم در این مورد می146/ 4(سزگین، 
یانوس آموخت. کسی که در جسـتجوي کیمیـا   که خالد علم الصنعه را از راهبی سوري بنام مار

خود از رابطـۀ  الراهب).  جابر نیز در کتاب Rahim,197» (پرداختبه سفرهاي دور و دراز می
نویسد دیگر شاگرد مریانس فـردي بـه نـام راهـب     آورد و میخالد با مریانس سخن به میان می

ـ   شـتابد تـا   ه دیـدارش مـی  بوده است، که جابر در محل زندگی این راهب یعنی حومۀ دمشـق ب
). همچنـین حسـن او را   528، مختار رسائلعلومی را که مریانس به او آموخته، فراگیرد (جابر، 

هــاي بیــت المقــدس و پیــرو کلیســاي راســت کــیش شــرق و راهبــی خلــوت نشــین در کــوه
). Hassan,12-Alکند (معرفی می3ملکایی

فهرست کیمیاگران به روایت خالد 
آورد. ایـن فهرسـت از آن   خود فهرستی از کیمیاگران متقدم میفردوس الحکمۀخالد در مقدمۀ 

دهد خالد به عنوان کیمیـاگري عـرب در آن عصـر بـا کـدام      رو حائز اهمیت است که نشان می
کیمیاگران و آثار و مکاتب آنان آشنایی داشته است. در تأیید گفتار پیشـین مبنـی بـر دسترسـی     

Liber de compositione alchimiaeو در زبـان التینـی بـه    رساله مریانس الراهب الحکیم لالمیر خالد بـن یزیـد  این کتاب به نام -1

-Alمعروف است (  Hassan,29.(
2- Azfar

3- a follower of the Melkite Church
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ف در این فهرست به اسامی کیمیاگرانی از یونان، ایران (اسطانس)، خالد به آثار کیمیاگري مختل

خوریم. الزم به ذکر اسـت کـه روسـکا پیشـتر، ایـن      اسکندریه (ماریۀ قبطیۀ یهودي) و ... برمی
هـاي  تاریخ نوشـته ). سزگین در کتابش 165/ 4فهرست را در قاهره منتشر کرده است (سزگین، 

کند، که نام این فرد در فهرست اسامی میاگران بیان می، ضمن آوردن شرح حال بعضی کیعربی
کـه  1اي که در اختیار ما است برخی از این اسامی نوشـته نشـده بـود.    خالد آمده، اما در نسخه

ــاوس  ــودرس، افی ــد از: تئ ــانَس[عبارتن ــفیدیوس ]اَوحی ــاترا، آَس ــاس ]اســکلپیوس[، کلئوپ ، بلین
ذَتلیس، انوثـالیس    [لیس ، أزداطـا ]آبلینیـوس، آپولونیـوس تیانـایی   [ و ]لنـوداطیس، ابـوداتیس ابـ

.]پریسیاس[بدبسیوس 
شیث بن آدم «موجود در آستان قدس رضوي، چنین آمده است : فردوس الحکمۀدر نسخۀ 

داننـد  صابئین وي را با آگاثودایمون ، معلم هرمس یکی می«و هو اول االنبیاء و رأس المرسلین 
وخ، نوح االمسک، ابـراهیم خلیـل اهللا، یعقـوب اسـرائیل اهللا،     ، ادریس و هو اخن)»148(سزگین، 

موسی کلیم اهللا، یوشع بن نون، سلیمان بن داود علیهم افضل السالم. ثم من الحکماء الماضین و 
سـرجیس  [، اورس، ارس، سـرجس  2الفالسفه المتقدمین المشهورین هرمس المثلـث بالحکمـه  

، دوسـیموس  ]اسـکندر [س، اسـکندروس  ، قسـطس، اصـطفانو  ]رأس عینی، سرگیوس ریشـعینا 
، بطلمیـوس،  ]ارسـطو [، ارسـطاطالیس  ]مهراریس[، بقراط، فهرادس3، غرغوریوس]زوسیموس[

، اوجیانس، دوسـس،  ]اُسطانس[بوطاط، جالینوس، تدسیسیوس، جنداسیس، تدریس، اسطانیس 
، غـورس، اولـیس، سـرفیانس،    ]مریـانس [ذوتالیس، فیثـاغورس، اغیـادس، زمـاس، مرطیـوس     

، سقراط، اغادیمون، اعتوذا، یونان، یوحنا، سـیمیون، جرغـون،   ]دموکریت[مقراط ودمقراط، ذيس
ا، عیـرادن، هیبـاث،     جرنیون، اهرون، شیتاث، کیمیون، کمانی، خیمیون، سیرطون، غرغون، زخریـ

مـارکوس  [، مرقـونس  ]ششُـنق [، سـنقجا  ]ادریـانوس [ایموثیا، سیقوب، هرقل، حیـزاق، انـدریا   
، سـیمون، نبطاسـیس، جـرجیس،    ]به عنـوان پادشـاه مصـر از او یـاد شـده اسـت      گریکوس که 

جرجس، مالیوان، سقدیوس، سـخندیس، روسـیوس، هـراهیس، بـرلص، قرطاسـیس، سـربیون،       
هناس. فهوالء هم کمشهورون من حکماء الرجال و اما النساء المشهورات بهذه الحکمـه ماریـۀ   

هاي اصلیِ احتمالی این کیمیاگران آورده است.به عنوان نامبیتاریخ نگارشهاي عراسامی داخل کروشه را سزگین در 1-
). اما جالب است که خالد در این لیست آنها را به صورت دو 51شناسند (سزگین، هرمس را معموالً اعراب با نامهاي ادریس یا اخنوخ می-2

.آورده استنام جداگانه 
)، اما به احتمـال زیـاد   4/139اگران خالد آمده، سخنی به میان نیاورده است (سزگین، هرچند سزگین در مورد اینکه نام او در فهرست کیمی-3

این نام همان فورفوریوس است.
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قلیطره، اوشیانه، هادیه، بلقیس، سنوسیاسه، هطاله، دادیـه،  قبطیه، ثدوسیه، اوثاسیه، بریره الغبطیه، 
».لبندي

آثار خالد  
). امـا سـرودن   Ullmann,929داند (اولمان خالد را در زمینۀ سرودن اشعار تنها یک مبتدي می

منظومه و قصایدي خصوصاً در باب کیمیاگري به خالد نسبت داده شده است (یاقوت حمـوي،  
خالـد اشـعار زیـادي    «گویـد:  ). ابن ندیم نیـز مـی  166–165/ 4زگین، ؛ س40-42/ 11بی تا، 

کتـاب  او عـالوه بـر ایـن از    ». ام(حدود پانصد ورق) در باب کیمیا داشته که مـن آنهـا را دیـده   
نـام  الحرارات، کتاب الصحیفه الکبیر، کتاب الصحیفه الصغیر، کتاب وصیته الی ابنه فی الصـنعه 

). حاجی خلیفـه بـه آثـار    634را به چشم خود دیده است (ابن ندیم، گوید که آنها برد و میمی
کتاب ء منظومه، کتاب الفردوس الحکمه فی علم الکیمیاکند که عبارتند از: دیگري نیز اشاره می
فی الکیمیاء (دو رساله از خالـد در زمینـه کیمیـا) و    مقالتا میریانس الراهب ، الرحمه فی الکیمیاء

). ابن خلّکـان نیـز بیـان    281/ 5فی علم الکاف (حاجی خلیفه، رمز المنیعالسر البدیع فی فک ال
خـود بـا مریـانس و چگـونگی     کند که از خالد سه رساله باقی مانـده کـه در آنهـا از رابطـه    می

).224/ 2فراگرفتن کیمیا نزد وي یاد کرده است (ابن خلّکان، 
)167–164عرفی نموده است: (سزگین از خالد آثار زیر را با ذکر محل نگهداري آنها م

اي از اشـعار و رسـاالت   ، که به گفته سزگین مجموعـه دیوان النجوم و فردوس الحکمه-1
آوري نموده و نام ایـن اثـر هـم از او    خالد در کیمیاگري است که محققی متأخرتر آنها را جمع

بروکلمان این اثـر را بـه   نیز نام برده شده است.اختیارات خالداست. ظاهراً از این اثر با عنوان 
-معرفی مـی اختیارات خالدو فردوس الحکمه، دیوان نجومصورت سه اثر جداگانه به نامهاي 

القـول  –4؛ القصائد فـی الکیمیـاء  –3؛ رساله فی صنعه الشریفه و خواصها-2)؛ 263نماید ( 
-(پرسشسائلم–7وصیت وي به پسرش؛ –6کتاب االسطقس؛–5المفید فی الصنعه االلهیه؛

پـیش از ایـن در مـورد مبـاحثی کـه دربـارة صـحت        [ها اثر خالد بن یزید، به مریانس راهب) 
هـایی از چنـد قصـیده و    مجموعـه –8؛ ]انتساب این سه اثر به خالد جریان دارد گفتگو کردیم

رساله مختلف.
د بن یزید رساالتی از خالد تحت نام خالهاي ایرانفهرستوارة دستنوشتههمچنین بر اساس 
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و ابوهاشم خالد بن یزید، در ایران موجود است که محل استقرار ایـن آثـار در آن کتـاب ذکـر     

شده است:
رساله -4رساله اول خالد بن یزید؛-3دیوان خالد بن یزید؛-2تدبیر حجر حق کریم؛-1

الصنعه -7صحیفه خالد= اسرار صحیفه خالد؛-6رساله دوم خالد بن یزید؛-5خالد بن یزید؛
. همگی این نُه رساله تحت نام خالد بن یزید آمده کیمیا-9فردوس الحکمه؛-8)؛ -(رساله فی

.فردوس-2؛ عمل الصنعه-1بود و دو رساله نیز با نام ابوهاشم خالد بن یزید: 
در علـم  الصـنعه الکریمـه  و بـه نـام   185328اي به شمارة از سویی در این مجموعه رساله

اي آن را به ه زبان عربی ثبت شده است که هر چند مؤلف آن مشخص نیست، اما عدهکیمیا و ب
اند.خالد بن یزید نسبت داده

ها در کتابخانه مرکزي آستان قدس رضـوي مشـهد وجـود دارد، کـه     از آثار خالد این نسخه
، کتابخانـۀ مسـجد   11683(ش: 1الرحمـه ي کیمیـا و بـه زبـان عربـی اسـت :      همگی در زمینـه 

، کاتب: حسینی، حسن، تاریخ کتابـت:  47917(ش: اُرجوزهق)؛  871هرشاد، تاریخ کتابت: گو
؛ )ق1277، تـاریخ کتابـت:   48388(ش: فردوس الحکمـه فـی الصـنعه الروحانیـه     ق)؛  1245

منتخـب فـردوس   ؛  )ق8، تاریخ کتابت: قرن 48389(ش: فردوس الحکمه فی الصنعه الروحانیه 
الکیمیــا (رســاله ق)؛ 1143: مشــهدي عبــدالنبی، تــاریخ کتابــت: ، کاتــب48390(ش: الحکمــه 

اي از رسـاله)  (قطعهکیمیا ق)؛  13، تاریخ کتابت: قرن 48487) (ش: فیالصنعه الشریفه و خواصه
ق، دارالسـلطنۀ اصـفهان)؛   1262، کاتب: نوري عنایت اهللا، تاریخ و محـل کتابـت:   48482(ش: 

ق).13کتابت: قرن ، تاریخ48488) (ش: -(رساله فیالکیمیا
Bibliotheca Chemicaو Theatrum Chemicumآثار ترجمه شدة خالد به التـین در  

).Carra de vaux,289اند (به چاپ رسیده
فاضل خلیل ابراهیم نیز که بررسی دقیقی بر روي برخی از آثار خالد انجام داده است، آثـار  

-1کنـد:  کند، اما نام التینی آنها را ذکر نمـی میزیر را از جمله آثار خالد در زبان التینی معرفی
–183(کتـاب االسـرار   -4رساله االفـران -3کتاب النهایه االتقان؛-2؛ کتاب الکلمات الثالث

در شـانزده فصـل بـه انگلیسـی     Liber Secretorum of Alchemyبـا نـام  ) که اثر آخر184

، الرحمـه است (خالد بن یزید، »فی الخواص«و » فی التدبیر«، »فی االوزان«، »فی معرفه الحجر«این رساله مشتمل بر چهار فصل به نامهاي، -1
) و جالب آنکه سزگین 256/ 4در کیمیاگري از جابر است (سزگین،  » الرحمه«ي معروف به ه ذکر است که نسخهالف). اما الزم ب-155برگ 

برد.به هنگام ذکر آثار خالد نامی از این کتاب نمی
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است.  این اثر که در rror of AlchemyMiو چهارمین رساله از پنج رسالۀ کتاب 2ترجمه شده
). در صـورت صـحت   Bacon,28م به چاپ رسیده، منسوب به راجر بیکن اسـت ( 1597سال 

انتساب این اثر به خالد، به احتمال زیاد این رساله آخرین اثر اوسـت، چـرا کـه در آن از مـرگ     
ی نویسندة این اثر را ). رافائل پتاي با طرح دالیلBacon,29گوید (قریب الوقوع خود سخن می

و شاید با توجه به چنین مستنداتی است کـه شـولر،   ) Patai ,125-135(3داندفردي یهودي می
-). نسخۀ التینی این اثر در کنار مجموعهSuler,602کند (خالد را کیمیاگري یهودي معرفی می

5شـده اسـت.  م منتشـر 1545، چاپ نورنبــــرگ به سال 4اي از دیگر رساالت در کتابی التینی

7فردي که در شناسۀ کتاب، ویلیام سالمون استــاد فیزیک، 6م1692چاپ لندن به سال در اثري 

به هر حال به گفته فاضل خلیـل ابـراهیم نسـخۀ    8ترجمه کرده است.معرفی شده، این رساله را 
و در میـان آثـاري کـه تـا کنـون از خالـد       ) 183(خلیـل ابـراهیم،   عربی این اثر موجود نیسـت  

کتـاب  هاي دیگري از شود. هرچند در متون عربی نسخهبرشمردیم نیز اثري بدین نام دیده نمی
اي وجود دارد. در نهایت قصد داریم جهت آشنایی بیشتر بـا ایـن اثـر خالـد، در مقالـه     األسرار

جداگانه بدان بپردازیم. 
الد در غرب موجود منسوب به خسرّاالسراریا Secret of Secretsاما اثري دیگر با عنوان 

است که در کتاب:
The lives of Alchemystical Philosophers with a critical catalogue of

books in occult chemistry and a selection of the most celebrated Treatises on

the theory and practice of the Hermetic Art

2- The Booke of Secrets Alchimie, composed by Galid the sonne of Iazich, translated out of Hebrew into

Arabick, and out of Arabick into Latine, and out of Latine into English.
).98همچون آثار منتشر شده از سوي کیمیاگري اسپانیایی که خود را جِبِر (جابر بن حیان) نامیده بود (الیسستر، -3

4- Alchemiae Gebri Arabis philosophi solertistimi,libricum Reliquis, ut uersa pagella indicabit.

5- Liber Secretorvm  Alchemiae Compositvs  Per Calid, Filivm Iazichi, translates ex Haebreo in

Arabicum ,cr ex Arabico in Latinum, incerto interprete.

6- MedicinaPractica, or,practical physic,Continuing The way of Curing the more Eminent and Usual

diseases happening to Humane Bodies.

7- William Salmon professor of physic

8- Kalidis Persica Secreta Alceymiae, Written Originally in Hebrew, and Translated thence into Arabick,

and out ofArabick into Latin : Now faithfully redr? into Englishby William Salmon
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است. جالب است کـه خالـد در عنـوان ایـن رسـاله      در لندن به چاپ رسیده1815به سال 

نامیده شده است. نسخۀ عربـی ایـن   10»خالد پارسی«و در فهرست کتاب، 9»خالد سلطان مصر«
اثر نیز همچون اثر قبلی تاکنون یافت نشده است.  

خالدهاي دیگر
ت به نام خوریم. یکی از این افراد، شخصی اسدر تاریخ به اشخاص دیگري همنام با خالد برمی

دار حکومت مصر گردید (میرابوالقاسـمی، ذیـل   ق عهده206که به سال » خالد بن یزید شیبانی«
با توجه به اینکه بر اساس تواریخ ثبت شده (ابن تغـري بـردي،   »). خالدبن یزید شیبانی«مدخل 

) خالد هیچگاه در مصر حکومتی نداشته و تنها شاید به هنگام تحصیل در اسکندریه263-165
» سـلطان مصـر  «از عزت و مکنتی برخوردار بوده است، آیا این احتمال وجود دارد کـه عنـوان   

که پیشتر بیان کردیم، از این شباهت اسـامی ناشـی   Secret of Secretsفرضاً در ابتداي رسالۀ 
» معاویه«همین مقاله و ذکر نام 10شده باشد؟ (هرچند گفتار نقل شده از قفطی در پاورقی ص 

، هاي ایـران فهرستوارة دستنوشتهدي موجب بطالن این عقیده است). همچنین بر اساس تا حدو
، در کیمیـا بـا تـاریخ کتابـت     شرح الکتـب الثالثـه  تحت عنوان 173618نسخۀ خطی به شمارة 

/ 3ق) (ابن حجـر،  185(د » خالد بن یزید دمشقی«ق ثبت شده که مؤلف آن فردي به نام 1339
شود، شرحی بر سه کتـاب جـابر بـن    ر مرکز احیاء قم نگهداري می) است. این نسخه که د126

برد که در طبابـت بـه شـهرت    حیان است. از سویی ابن جلجل از خالد بن یزید دیگري نام می
). این خالـد، نصـرانی و سـاکن    96رسیده بود و او نیز فرزندي به نام یزید داشت (ابن جلجل، 

).  425/ 3؛ سزگین، 66/ 3زیست (ابن ابی اصیبعه، م) می10هجري (4قرطبه بود و در قرن 
دارد تا بیندیشیم، آیا ممکن است اسطورة خالد بـن یزیـد از   وجود این اسامی ما را وامی

تجمیع تمامی این نامها در یک فرد به وجود آمده باشد؟ 
جـابر کـه   اما از دید راقمان این سطور آنچه بیشتر قرین واقعیت است، آن که همانند مسألۀ 

)، در 98نوشـت (الیسسـتر،   در قرن سیزدهم شخصی از اهالی اندلس رساالتش را با نام گبِر می
هاي غربی رساالت خالد، فـردي بـا نـام او ایـن رسـاالت را      اینجا نیز خصوصاً در مورد نسخه

9- Soldan of Egypt

10- Kalid the Persian
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شـود.  تألیف کرده باشد. هم از این روست که نسخۀ اصلی این آثار به زبان عربـی یافـت نمـی   
دارد آن است که آیا ممکن است امویـان انـدلس بـراي    ی نکتۀ دیگري که ما را به فکر وامیحت

نمایی شخصیت خالد پرداختـه و آثـاري را بـه نـام او منتشـر کـرده       افزایش اعتبارشان به بزرگ
باشند؟  

گیرينتیجه
امر کیمیاگري چنانکه دیدیم همۀ باورهاي منفی دربارة اشتغاالت خالد، خصوصاً پرداختن او به 

از ذهن شکّاك محققانی ناشی شده است که مسألۀ پرداختن اعراب صدر اسالم بـه امـر کسـب    
نگریستند. حال آن که اگر این موضوع را دقیقتر مـورد بررسـی   علم و دانش را به دیدة نفی می

سیاري هاي ببینیم با توجه به امکانات محیطی بسیار خوب و از آن گذشته انگیزهقرار دهیم، می
که خصوصاً در مورد شخص خالد وجود داشت، موضوع پرداختن او به آموختن علـم و کیمیـا   

کردنـد و  رسد. چنانکه دیدیم با توجه به آن که خویش و بیگانه او را تحقیر میبعید به نظر نمی
همواره از قطع مستمري بیم داشت، پـرداختن بـه علـم و کیمیـا، امیـد ثـروت و بـی نیـازي از         

کرد. از سـویی پـذیرفتنی   ، جاودانگی، حذاقت در امر طبابت و شهرت را در او زنده میدشمنان
هاي بشر براي پرداختن به موضوعات باطنی و سرّي، ناامیدي او است که همواره یکی از انگیزه

از جو حاکم بر زندگیش بوده و این مسأله در مورد خالد نیز به عنوان یک فـرد بشـري صـادق    
د گـرایش خالـد بـه سـمت      است. از همۀ  اینها گذشته، تحقیقات بعضی محققان متأخر نیز مؤیـ

فعالیتهاي علمی و کیمیاگري بوده است.  
توان با قطعیـت رأي بـه نادرسـتی عقایـد امثـال روسـکا داد.       اما در عین حال معتقدیم نمی

هـایی  همچنان که در انتهاي مقاله از خالدهاي دیگر سخن به میـان آوردیـم، وجـود شخصـیت    
متفاوت اما هم نام با خالد بن یزید، همچون خالد بن یزید طبیب مشـهور اندلسـی، خالـد بـن     

دارد تا بیندیشیم آیا ممکـن اسـت   یزید کیمیاگر دمشقی و خالد بن یزید حاکم مصر ما را وا می
ي این افراد در یک فرد به وجود آمده باشد؟اسطورة خالد از تجمیع همه
ع نظر قطعی در این باره، خواه مثبت یا منفی نیازمند بررسـی بسـیار   هرچند رسیدن به هرنو

ي متون مختلف کیمیاگري با یکدیگر است، کـه امیـدواریم ایـن مهـم     دقیق آثار خالد و مقایسه
توان گفت، با توجه به مدارکی که مبنی بر وجـود خالـد بـن یزیـد     بزودي متحقق گردد، اما می
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از او در متن مقالـه ارائـه کـردیم، ایـن شخصـیت و بخشـی از       کیمیاگر و آثار عربی باقی مانده

آثارش واقعی است. اما به دالیل مختلف دربارة ایـن شخصـیت اغـراق و بزرگنمـایی صـورت      
سازي شده است.  گرفته و اسطوره
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