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  چكيده

مي در پيشرفت و انتقال آن در اين مقاله با يك مقدمه از آغاز علم شيمي به بخشي از تاريخ شيمي مي پردازد كه شيميدانان نامي اسال

بدين منظور ابتدا به شرح حال اين شيميدانان مي پردازد كه با . به نسل هاي بعدي و همچنين اقوام ديگر نقش بسيار مهمي داشتند 

هاي علمي كه در مرحله ي دوم به نظريه . توجه به وسعت كشور ما ايران در آن برهه ي زماني بسياري از اين دانشمندان ايراني نيز بودند 

توسط اين دانشمندان ارائه شده و خيلي پيشتر و جلوتر از همتايان خود در اروپا بودند پرداخته و سپس به صنايع شيميايي مختلف كه 

و وسايل و نحوه كار كيمياگران اسالمي و در پايان در مورد  براي اولين بار كاشف يا مخترع آن ها مسلمين و ايرانيان بودند ، مي پردازد

  . مقايسه اين روش ها با روش كيمياگران غرب توضيح مي دهد 
  

  دانشمندان اسالم ، كيمياگري ، صنايع شيميايي،  تاريخ شيمي ، شيمي پزشكي ، نظريه هاي علم شيمي  :لغات كليدي
  

  مقدمه

 6000كاربردي و تكنيكي داشت و حدود آغاز علم شيمي را در واقع مي توان با كشف آتش همزمان دانست ، اين علم در آغاز تنها جنبه 

يا ( واژه كيميا . سال قبل از ميالد در ميان ملتهاي متمدن عهد باستان ، به ويژه در بين النهرين ، دره نيل و حوضه رود سند متداول شد 

داشت واژه كيميا كه در نوشته  بايد توجه. تا آغاز قرن اول ميالدي در هيچ نوشته اي در اروپا و خاور ميانه به چشم نمي خورد ) شيمي 

يعني سياه گرفته شده است و   .chemهاي يوناني آمده است در واقع واژه يوناني نيست ، بلكه ريشه آن از زبان مصري و احتماال از واژه 

صر را فتح كردند ميالدي م 641مسلمانان كه در سال . مفهوم آن هنر مصري است كه اشاره به خاك سياه رنگ و حاصلخيز دره نيل دارد 

، ازيك سو به زبانهاي فارسي ، سوري ، عربي و يوناني مسلط بودند ، با دسترسي به منابع علمي موجود در اسكندريه ، به ترجمه آنها به 

و حتي در  ام معاني مذكور وجود داشته استناز دير زمان يقينا دانش كيميا با در ايران . زبانهاي  زنده متداول در جهان اسالم پرداختند

كيمياي اسالمي كه از وحدتي خاص برخوردار است و هر كجا كه . جلوه گر شده است  1برخي از داستانهاي اساطيري شاهنامه فردوسي 

و  هظهور كرده خصوصيات خود را حفظ كرده است ، از تلفيق حوزه هاي اسكندريه و چين و شايد با نفوذ ايران باستان و هند بوجود آمد

دست دانشمند نامي طوس جابربن حيان به اوج كمال خود رسيد و قرني بعد توسط محمد بن زكرياي رازي به شيمي  به سرعت به

  .امروزي مبدل شد 

متافيزيكي ، آن را تكامل داده و از  تالش علما و كيمياگران اسالمي مسئله كيميا گري را به نحو احسن روشن كرده و با حذف عوامل

  . علم آورده و به بنيان دانشي به نام شيمي منجر كرده است  صحنه فلسفه به قلمرو

كرد و از اين رهگذر ر به صورت عمل نيمه فيزيكي تجلي ك سو به صورت فلز شناسي و دارو سازي و از سوي ديگيكيميا در اسالم از 

ل آمده و يج بزرگي ناياعمال خود به نتاكيمياگران اسالمي در طي تجارب و . اكتشافات بزرگي نصيب علما و كيمياگران اسالمي گرديد 

  . موفق به كشف عده زيادي از عناصر و مواد شيميايي گرديدند 

نامي اسالمي و صنايع و نظريه هايي كه در علم شيمي به آن پرداختند بيشتر بازگو گردد و در اين مقاله سعي بر آن است كه دانشمندان 

و عصر ها و ملل مختلف به شكل هاي متعددي ظهور يافته است و در اين مقاله فقط به عصر است كه علم كيميا در دوره ها  به ذكر الزم

در كتابهاي چاپ جديد شيمي دبيرستان اين تاريخچه ها بيشتر مد نظر .. كيمياگران خاور ميانه و باالخص مسلمانان اشاره دارد تا ان شاء ا
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و آينده پيشينه تاريخي خود را در ايجاد و گسترش علم شيمي بيشتر مؤلفين و همكاران مدرس شيمي باشد تا نسل هاي امروزي 

  .بشناسند 
  

  دانشمندان نامي اسالم

  )م 141 – 220/ ه ق  148- 83( حضرت امام جعفر صادق عليه السالم  

عناصر ( ار گانه وي نخستين كسي بود كه عقيده به عناصر چه. ششمين امام شيعيان ، فرزند حضرت امام محمد باقر عيله السالم است 

دريافته بود كه در آب چيزي هست كه مي .... وي هزار سال پيش از پريستلي ، الوازيه و . آب ، آتش ، خاك و باد را متزلزل كرد) اربعه 

  ) .1369مالردي ، (  )كه امروز آن را هيدروژن مي نامند( سوزد 

اين  2الصناعه و الحجرالمكرم باقي مانده است ، دكتر يوليوس روسكا از امام صادق رساله يي در علم كيميا تحت عنوان رساله في علم

جعفر آقاياني ، ( در ها يدلبرگ به چاپ رسانده است  1924رساله را به زبان آلماني ترجمه كرده و همراه با عكس متن عربي آن در سال 

جسمي كه براي از بين بردن ناخالصيهاي فلز ها كاربرد  ،) اكسير سرخ ( ، اكسير احمر ) اكسير زرد ( كه در مورد اكسير اصفر )  1357

  . دارد صحبت شده است 

را ملح منقوع الدم احمر  K3[Fe(CN)6 [را ملح منقوع الدم الصفر و ماده اكسير احمر K4[Fe(CN)6]علماي اسالمي ماده اكسير زرد يعني 

اين مواد نقش مهمي در به . چاپ رساله امام صادق نمي شناختند  يعني هنگام 1958ناميدند و اين دو نمك را شيميدانان اروپا تا سال 

  .آبي پروس و استحصال طال ايفا مي كنند وجود آوردن 

  

  )م  725- 815/ ه ق  107-200( جابر بن حيان 

در شيمي هم به معروف شد و عنوان پ Geberكيمياگر ايراني ، فرزند حيان بن عبداله الكوفي است در اروپاي قرون وسطي به نام جبر   

جابر كوشش كرد تا با راهنمايي استاد خود علم شيمي را از قيد افسانه هاي كهن . جابر شاگرد و دوست امام جعفر صادق بود . او داده شد 

  . مكتب اسكندريه آزاد كند 

شيمي مقام و مرتبه يي را جابر در علم «« :پروفسور برتلو شيميدان معروف فرانسوي سخت تحت تأثير جابر واقع شده و مي گويد  

  ).1357آقاياني چاووشي ، ( »داشت كه ارسطو در علم منطق 

بدون شك جابر بن حيان يكي از » جابربن حيان پيشواي تدوين كنندگان فن كيمياگري است « : ابن خلدون درباره ي جابر گفته است 

جابر در علم شيمي از موازين تجربه و آزمايش استفاده كرد و . ارد پركارترين دانشمندان است و در غالب علوم و معارف تأليفاتي بسيار د

  . مباحثي تازه ، از ابتكارات خود را بر آن افزود و نام آن را علم الموازين نهاد 

را از تكليس زاج سبز و حل گاز هاي حاصل در آب بدست آورد اروپاييان طرز ساختن اين ) سولفوريك اسيد ( اولين كسي است كه  وي

  . جوهر را از مسلمين آموختند 

  . جابر نيز براي اولين بار جوهر شوره را از تقطير مخلوط زاج سبز و زاج سفيد و شوره به دست آورد 

  

  )م  865 - 923/ ه ق  251- 313(رازي ، ابوبكر محمد بن زكريا 

رساله هاي . دان و فيلسوف ايراني در ري زاده شد اي رازي ، شيميدان ، دارو ساز ، دارو شناس ، پزشك ، فيزيكيابو بكر محمد بن زكر  

ت كه از ديد گاه علم شيمي نه از ـــق وي از اجسام كار پر ارزشي اسيكيميايي او در واقع نخستين كتاب علم شيمي است طبقه بندي دق

كتابي در شيمي است كه با  كتاب االسرار يا اسرار كه مهمترين كتاب كيمياي رازي است در واقع. لحاظ كيميا انجام گرفته است 

( و در اين كتاب ذكر فرايند ها و آزمايشهايي از شيمي آمده كه خود رازي آنها را انجام داده است . اصطالحات كيمياگران بيان شده است 

  ... ).مانند تقطير ، تكليس ، تبلور و 

را الكحل  نام نهاد رازي نخستين كسي است كه ارسنيك  به دست آورده كه آن اي او نخستين بار از تقطير شراب در قرع و انبيق ماده

براي تهيه آب  او. وم را از نوشادر و كربنات سديم تهيه كرده است يكربنات آمون وي. د ه است يخالص را تهيه كرد و آن را جوهر زرنيخ نام

                                                
2 Ruska . j.Arabiscbe dlchemist en , Gafar .al sadig der scbte Imam Heidelberg , 1924 
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يي است و عامل مؤثر آن با آمونياك ا اغلب قلي نوع آب تيز را شرح داده است اين آبهاي تيز 16و در كتاب االسرار هاي تيز زحمت كشيد 

  . يا هيدروكسيد هاي فلزي قليايي و قليايي خاكي است و فقط دو آب ترش اسيدي در بين آنها وجود دارد 

به  رازي سولفات جيوه ، سولفات مس تبلور ، كربنات آمونيوم فلز سديم را تهيه كرده است و نخستين بار جوهر نمك را از تقطير نوشادر

  ). 1363مجله رشد آموزش شيمي ،آقا پور مقدم ،  (دست آورد  

  

  )م  870- 950/ه ق  257- 339( فارابي ، محمد 

) خراسان قديم ، تركستان امروزي ( در شهر فاراب از شهر هاي ماورء النهر . فيلسوف ، طبيعيدان و رياضيدان بزرگ اسالمي ايران است 

وي در . نوشته است ) درباره ضرورت كيميا ( ميا ياختصار رساله اي تحت عنوان في وجوب صناعه الك فارابي در باب كيميا به. زاده شد 

 باب كيميا و استحاله عنصر ها با جابر و رازي هم عقيده بود و به درستي كيميا ، ايمان داشته است او هفت فلز شناخته شده  زمان خود را

، شكل ، سختي و نرمي مي دانست و مي گفت كه مسأله علمي هر اندازه  مشكل باشد ، اگر  از يك نوع مي شمرد و تفاوت آنها را در رنگ

  ). 1364آقا پور مقدم ، مجله رشد آموزش شيمي ، ( حقيقت داشته باشد ، فهميدن و فهماندن آن با بياني ساده ، كامالً امكان پذير است 

  

  )ه ق  – 248يا -246( ذوالنون مصري 

ابن نديم در . ن ابراهيم اخميمي ملقب به ذوالنون ، از صوفيان و كيمياگران مسلمان ، اوائل قرن سوم هجري است ابوافيض ثوبان ب  

( را در شمار اصحاب كيميا ذكر كرده و دو اثر كيميا يي وي را تحت عناوين كتاب الركن و كتاب الثقه في الصنعه از او مي داند  فهرست او

  ). 1357آقاياني چاوشي ، 

  

  ن وحشيه اب

كتاب  -1 :آثار كيميايي ابن وحشيه عبارتند از. بكر احمد بن علي بن وحشيه الكداني ، كيميادان عراقي در قرن سوم هجري است ابو

صنعه لصغير في الكتاب االصول ا -3صنعه لكتاب االصول الكبير في ا -2) اين مقاله را ترجمه كرد  3مارتين لوي ( السموم و دفع مضار ها 

  ). 1357آقاياني چاوشي ، (كتاب محتوي علي عشرين  -7الشواهد في الحجر الواحد  -6كتاب المذاكرات في الصنعه  -5تاب المدرجه ك -4

  

  )م  972- 1050/ ه ق  362-442بيروني ، ابوريحان محمد 

بيروني در رياضيات و نجوم . در سرزمين خوارزم ديده به جهان گشود  362ابوريحان محمد بن احمد بيروني در سوم ذي الحجه سال 

را ارائه داده  7، شنگرف6، سرنج 5بيروني روش تهيه سفيداب . است  4مقام بلندي دارد و در دارو شناسي و كاني شناسي نيز صاحب اثر

  . صاص دارد بخش اول درباره جواهرات و بخش دوم به فلزات اخت. باب است  46به دو قسمت تقسيم شده و داراي  او كتاب الجماهر. است 

دوم در بخش اول درباره الماس ، ياقوت سرخ ، ياقوت كبود ، مرواريد ، فيروزه ، كهربا ، پارافين طبيعي و نفت صحبت شده و در قسمت 

  . از طال و نقره و فلزات ديگر و همچنين از آلياژ هاي آنها سخن گفته است 

صوصا جواهر و فلزات اختراع كرده است با توجه به اصول اساسي بيروني چگالي سنج را براي تعيين وزن مخصوص كانيها و مخ 

وزن مخصوص اجسام . جواهر را نسبت به وزن ياقوت ضبط كرده است  9فلز را نسبت به وزن طال ، و  9وزن مخصوص  8هيدروستاتيك

بيق مي كند و تفاوت اعشاري خيلي مختلفي كه بيروني معين كرده با آنچه امروزه با دستگاههاي دقيق و تكنيك جديد به دست آمده تط

  ).1357آقاياني چاوشي ، ( كمي پيدا مي كند 

                                                
3 M.Levey 

 يكي از نفيس ترين آثار آن به نام اجماهر في معرفه الجواهر ٤
 2PbCo30Pb(OH)2سفيداب فرمول شيميايي آن چنين است  5
 است Pb3O2سرنج واژه ي پارسي است و فرمول آن  6
   است SMgشنگرف واژه ي پارسي و فرمول آن  7
 . ور در آب به اندازه وزن آب هم حجم آنها كاسته مي شودوزن اجسام شنا 8
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  ) 980- 1036/هق  370- 428( ابن سينا ، حسين

  . پزشك ، دارو شناس ، رياضيدان و فيلسوف جهان اسالم به شيخ الرئيس مشهور است در نزديكي شهر بخارا  زاده شد 

ستگي پزشكي با دارو نمي توانست نسبت به علم شيمي تا آنجا كه به تهيه دارو ها مربوط ابن سينا پزشك كارداني بود و از لحاظ همب

  . بي اعتنا بماند ) شيمي دارويي ( بوده 

از آثار او در . در كتاب شفا به شدت از روش كيمياگران انتقاد كرد و صريحا تبديل فلزات به يكديگر را نا ممكن و غير عملي مي دانست 

ه و يالكسير كه داراي هفت فصل و شامل رساله هاي اساسي كيمياست ، نسخه هاي متعدد آن در كتابخانه ي آصف - 1كيميا گري 

  .كتاب شفا كه فصلي در تكوين معدنيات دارد  - 3المدرالمكنون و الجوهر المصون  -2. استانبول موجود است 

  . تقسيم كرده و به بحث درباره هر كدام پرداخته است وي همچنين كانيها را به سنگها ، مواد مذاب ، سولفيد ها و نمكها  

تفاوت بارزي كه . تقسيم بندي كرده بود ) مواد آتشگير ( ابن سينا مواد را به چهار دسته يعني سنگها ؛ مواد گداز پذير نمكها و كبريتها 

را جزء نمكها به شمار مي آورد در صورتي كه در ) كلريد آمونيوم( در تقسيم بندي رازي و ابن سينا وجود دارد ، آن است كه وي نوشادر 

  . آن زمان تقريبا در همه تقسيم بنديهاي ديگر نوشادر جزء ارواح به شمار مي آمد

  ). 1369مالردي ، . ( واص شيميايي الكل و اسيد سولفوريك را از نظر كاربرد دارويي شرح دادخنخستين كسي بود كه  او

  

  )م  1058تا  1063 - 1119يا  1121/ ه ق  450تا  455 – 513يا  515(طغرايي ، ابواسماعيل 

ابو اسماعيل حسين علي عبدالصمد اصفهاني ، ملقب به مؤيد الدين و معروف به طغرايي كيميا گر و اديب ايراني بود كه به كيميا بيشتر 

تا جايي كه رساله اي تحت عنوان  حقايق در پي كار هاي جابر و رازي گام برمي داشت . توجه داشت و در علم كيميا بلند آوازه شد 

مالردي ، ( رد آن داليلي ارائه داد  در استشهاد در رد نوشته ابن سينا تأليف كرد و در آن پاره اي از نظريه هاي ابن سينا را مردود خواند و

1369 .(  

  

  )زنده در قرن هفتم يا هشتم ه ق ( بهمنيار پارسي ، شهريار 

اين . المي ايران و صاحب كتاب تجارب شهرياري است از خطبه ديباچه كتا بش پيداست كه شيعه مذهب بود از كيمياگران بر جسته اس

هجري شمسي در تهران چاپ شده  1343كتاب به فارسي تدوين شد كه بيست باب دارد و به كوشش محمد تقي دانش پژوه در سال 

  ). 1369مالردي ، ( از آثار جابر و رازي بهره كافي برده است  از بررسي اين كتاب چنين بر مي آيد كه مؤلف اين كتاب. است 

  

  )م  695/هق   76)( جلدقي ( جلدكي ، علي 

وي از كيمياگران برجسته اي است كه شرحي بر آثار جابر نوشته . علي بن محمد جلدكي ملقب به عزالدين و منصوب به جلدك است 

  )1357آقاياني چاوشي ، ( است 

مربوط به كيمياگري همچنان ادامه داشت تا اينكه دارالفنون تĤسيس شد و تدريس علم شيمي در برنامه كاري آن قرار در ايران فعاليت 

 گرفت مسيو فوكاتي ايتاليايي  معلم شيمي و فيزيك در مدرسه دارالفنون بود و بسياري از وسايل آزمايشگاهي را از اروپا وارد ايران كرده

د در ايران ين ميرزا كاظم محالتي پرداخت او و فرزندش دكتر محمود جزء پايه گذاران علم شيمي جدبود و به تربيت شاگرداني چو

  ). 1388معتمدي ، ( هستند 

  

  نظريه هاي علم شيمي از نظر دانشمندان اسالم

وي به . انسته است درباره ساختمان اتم بي شباهت به نظريه جديد اتمي نيست زيرا وي اتم را شبيه به منظومه شمسي د نظريه جابر

را بر پايه آزمايش بنا نهاد ، وي كليه  آزمايش بسيار عالقه مند بود از اين رو مي توان گفت نخستين دانشمند اسالمي است كه علم شيمي

فلز ها كه جالدارند و چكش خوارند و كانيها كه چكش خوار نيستند و به  -2ارواح كه قابل تصعيد و يا تبخيرند   -1:مواد را به سه دسته 

  . صورت گرد در مي آيند تقسيم كرد 
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ش و عنصر تاك ، آب ، هوا ، آخهاي دموكريت شباهت دارد وي به درباره اتم هم نظريه اي دارد كه از بسياري لحاظ به نظريه  رازي

سماوي معتقد بود به نظر رازي كليه خواص عنصر ها ، سبكي ، سنگيني ، شفافيت ، كدر بودن و غيره نتيجه نسبت  بين ماده و خالء 

  ). 1364آقا پور مقدم ، مجله رشد شيمي ، ( است كه در تركيب عنصر ها ي مذكور وارد مي شوند 

هر جسمي كه بوسيله تجزيه شيميايي از باقي اجزاي آن جسم جدا « رابرت بويل نظريه ي خود را درباره عناصر چنين اظهار مي دارد 

  .»نشود يك عنصر مستقل است و هر عنصري از اتم تشكيل شده است 

ويل كه هر عنصري را مستقل و غير قابل برخالف ب زكرياي رازينظريه ي بويل مكتب جديدي در شيمي بوجود آورد در صورتي كه   

دانسته و به همين جهت مواد را قابل تبديل به يكديگر دانسته است با ) پروتون ( تبديل به يكديگر دانسته است همه مواد را هيولي 

ماي شيمي و فيزيك وجودي كه نظريات رازي و بويل هر دو با نظريه ي جديد اتمي و عناصر فرق دارد ولي نظريه رازي به نظريه ي عل

  . امروزي نزديكتر است 

هيولي قديم است و هميشه بوده « : ه قانون بقاء ماده را به صورت و زبان ديگري بيان كرده و مي گويد يش از الوازيچند قرن پ رازي

ه است گشاده شود و هميشه و به آخر كار كه عالم برخيزد ، هيولي همچنانكه بود....است وليكن مركب نبوده است بلكه گشاده بوده است 

  ) 1357آقاياني چاوشي ، (  .گشاده بماند 

جيوه را در رده ي مواد گداز پذير يعني همان فلزات جاي داد و براي استدالل گفته خويش آنرا جزء سازنده ي اجسام چكش  ابن سينا

ه مانند آن عنصر بنيادي اجسام گداز پذيرند و آنها به بنظر مي رسد كه جيوه يا جسمي ب: خوار و يا مشابه با آن خواند و اظهار داشت كه 

اما وي برخالف ارسطو كه تبخيرات بخاردار و دودي را . نظريات  ابن سينا اساساً ارسطويي هستند . هنگام ذوب به جيوه مبدل مي شوند 

اليستر ، هنري ، ترجمه (دو باور داشت  پديد آورندگان خاكها و فلزات مي پنداشت همچون جابر به جايگزيني گوگرد و جيوه به جاي آن

  ). 1364حسين بابايي ، 

جابري همچنين معتقد بودند كه فلزات در نهايت مركب از چهار عنصر ارسطويي خاك ، آب ، هوا و آتش است و در نتيجه  كيمياگران

فلز . عقاليي براي مسئله استحاله شدند آنان پذيراي نگرشي . كيفيات سردي ، گرمي ، خشكي و رطوبت به نسبتهاي متفاوت اند  داراي

كسير كيفيات موجود در فلز پست را تعديل كند و با نسبتهايي كه اين پست بايد نخست تحت تأثير دارو يا اكسيري قرار گيرد تا آن ا

  ). 1374هودسون ، ترجمه نصير طوسي ، خواجه احمد ، ( كيفيات در طال دارند منطبق سازد 

وي تنها آن . را بر پايه مشاهده و آزمايش قرار داد و پژوهشگر تجربي بود و علوم را با ديد تجربي بررسي مي كرد  فعاليتهايش بيروني  

ابداع روش علمي كه به فرانسيس بيكن مورد . اص و تأييد او قرار مي گرفت خدسته نظريات گذشتگان را تأييد مي كرد كه مورد تجربه 

  ). 1369مالردي ، ( بود  توجه ، تأييد و بررسي قرار گرفته

  

  صنايع شيميايي در جهان اسالم

  :صنعت قند سازي 

بلكه اين صنعت نخستين بار در جندي شاپور خوزستان متداول  . هنديها و چينيها به ساختن قند به صورت امروزي دست نيافته بودند 

. آن را از مسلمانان آموختند ت يافتند و سپس اروپاييان شد و مسلمانان  با فتح ايران و دسترسي به خوزستان به صنعت تهيه شكر دس

تهيه مي را   11، شكر خام  10آبقوچ  9شكر سـليماني ) سرخ ( شكر احمر  بود  صنعتگران مسلمان در شكر ريزي از چوبكي كه از اشنان

  )1369مالردي ، ( . كردند 

  صنعت كاغذ

. است و راه يابي اين صنعت به سمرقند را توسط يكي از اسيران چيني مي داند  ابوريحان بيروني اختراع كاغذ را به چينيها نسبت داده

مثالً كاغذ خراساني را از كتان مي ساختند . مسلمانان در ساخت كاغذ از پنبه و مواد گياهي بهره مي گرفتند و انواع كاغذ را مي ساختند 

                                                
 از گرما دادن و پااليش دوباره شكر سرخ به دست مي آيد  9
 قندي است كه آن را دوباره صاف كرده باشند  10
 به معناي شكر خالص است 11
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مي دانند انتقال اين صنعت از قرن دوم هجري از چين به عراق ، شام  و برخي ساخت آن را در دوره بني اميه و برخي در زمان بني عباس

  . ، مصر ، مغرب  و آندلس توسط مسلمان انجام گرفت 

  شيمي پزشكي و دارو سازي

. دانست  رازي نخستين كسي بود كه واكنشهاي شيميايي را در پزشكي دخالت داد و بهبود بيمار را نتيجه واكنشهايي در بدن وي مي

اهان پزشكي پا فراتر نهادند و به دارو نامه هاي خود نام تعدادي از دارو هاي شيميايي يدان اسالمي در دارو سازي از فراورده گدانشمن

  .رازي به خاصيت سمي جيوه پي برد و در پزشكي از آن بهره گرفت . هاي امروزي جانشين آنها به شمار مي روند  افزودند كه سولفاناميد

بن سينا چنين بر مي آيد كه وي از دارو هاي هوش بر آگاهي داشت ابوالقاسم عراقي كيمياگر معروف اسالمي در كتاب از كتاب قانون ا 

در كتاب ابو منصور هروي از پانصد و هشتاد و پنج . خود عيون الحقايق دستوراتي براي تهيه دارو هاي بيهوش كننده از ترياك داده است 

ي هم از اكسيد آرسنيك و اكسيد مس و آنتيموان داشته و از تأثير سمي تركيبات مس و سرب و خاصيت اطالعات. دارويي نام برده است 

  . آهك زنده با خبر بود 

  صنعت تهيه بوراكس

اين جسم در . بوراكس جسمي است كه در صنايع شيميايي و همچنين به جهت خواص درماني ، در پزشكي و دارو سازي كاربرد دارد 

آن را مي شناختند اما مسلمانان نخستين كساني ... اوان است و داليلي در دست است كه حكيمان يوناني مانند ارسطو و طبيعت بسيار فر

بودند كه به استخراج و تهيه آن موفق شدند از آثار كيمياگران اسالمي چنين بر مي آيد كه در قديم جزو بوره دسته اي از تركيبهاي 

بوره نان كه در نانواييها از آن . كربناتها و كربناتهاي هيدروژن و بوراتهاي قليايي را شامل مي شوند  شيميايي وجود داشتند كه امروزه

شيميدانهاي اسالمي تا اندازه اي به روش امروزي . بوره رزگري كه براي ذوب كردن فلز ها و لحيم كاري به كار مي رفت . استفاده مي شد 

  . رياچه ها يا از رگه برخي از كانيها استخراج مي كردند ، بوره را يا از آبهاي شور برخي از د

 اروپاييان اين روش را از مسلمانان به ويژه. بوفون طبيعدان معروف فرانسوي استخراج و پااليش بوراكس را به مسلمانان نسبت مي دهد 

   .ايرانيان آموختند 

  سفال سازي ، كاشي كاري 

در اين دوره چند كشف . شي كاران و سفال سازان مصري ، شامي ، ايراني و بين النهرين بود در دوره تمدن اسالمي شهر بغداد مجمع كا

چيني سازان اسالمي براي لعاب دادن روش جديدي را كه اشكانيان . تازه در فن كاشي كاري و سفال سازي توسط مسلمانان انجام گرفت 

به لعاب بود كه رنگ سفيد ماتي به ظرفها  IVروش عبارت از افزودن اكسيد قلع اين . در شهر نزديك سلوكيا به كار برده بودند ، پذيرفتند 

مانند كاشي كاريهاي مسجد . در ايران پس از اسالم ، هنر كاشي سازي به جايي رسيد كه هيچ كشوري فراتر از آن نرفته است . مي داد

ن و خوارزمشاهيان هنر و صنعت سفالگري به منتهي درجه از اواخر دوره سلجوقيا... كبود تبريز ، مسجد جمعه اصفهان ، شيخ لطف ا

  . پيشرفت خود رسيد و ساخت سفالينه ها با طرح و تكنيك جديد آغاز شد 

  استخراج معادن و تهيه فلز ها

ذوب فلز هاي نا خالص يكي از ركن هاي مهم كيميا گري بود ، كيمياگران براي خالص كردن فلز ها به روش پااليش گرمايي مي 

جابربن حيان در آثار خود در اين زمينه مطالب زيادي . داختند و اين عمل در دوره اسالمي نزد كيمياگران به تكليس حجر مرسوم شد پر

قلع و آهن با همان وسايل و ابزار  ،نوشت وي پس از يادآوري روشهاي گوناگون تكليس حجر ، به گداختن فلز هاي سرب ، مس ، نقره 

  . ه كرده است معمولي زمان خود اشار

  صنعت تهيه باروت و مواد منفجره

ن تا نيمه قرن ااز پژوهشهاي پارتينگتون چنين برمي آيد كه چينيها نخستين ملتي بودند كه باروت را ساختند در حالي كه اروپايي

ن رسيد باروت مدتها اياما حق آن است كه اين تركيب وحشتناك نخست توسط مسلمانان به دست اروپاي. سيزدهم از آن بي خبر بودند 

  .پيش در ايران براي هدفهاي جنگي به كار مي رفت 

  نفت و قير

با قير بدنه . ايرانيان نيز از زمان گذشته نفت ، قير و گاز طبيعي را مي شناختند از نفت و گاز به عنوان سوخت استفاده مي كردند  

  .از آن بهره مي گرفتند . ..كشتيها را قير اندود مي كردند و براي ساختن ظروف سفالي و 
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  . در كتاب زردشت آمده است كه ايرانيان در گذشته ، گاز طبيعي و نفت را براي افروختن آتشكده ها استفاده مي كردند 

ابوريحان بيروني در كتاب الجماهير خود از آسفالت طبيعي و . مسلمانان از خواص نفت ، قير و گاز طبيعي به خوبي آگاهي داشته اند 

  . افين طبيعي و نفت سخن گفته و به خواص فيزيكي و شيميايي آنها اشاره كرده است پار

رازي درباره تقطير نفت سياه مطالبي نوشته است جهانگردي كه به ايران آمده اند نوشته اند كه در زمان صفوي هم قير و نفت را به كار 

 . مي بردند 

  

  روش كار كيميگران اسالمي

و از حيث روش كار و تجارب شيميايي پيشرفت قابل توجهي كرده بوده . ت شيميايي مهمي در اختيار داشته اند كيمياگران مسلمان آال

آالت شيميايي كه توسط ابوالحاكم محمد صالحي كاشي در اثر معروفش عين الصنعه ، توصيف شده همانهايي است كه در قرون . اند 

ل كار خود را غالبا خودشان تهيه مي يكيمياگران اسالمي وسا. د استفاده قرار گرفت بعدي توسط لووازيه شيميدان معروف فرانسوي مور

  . كردند 

اين . زكرياي رازي در كتب خود المدخل التعليمي و كتاب االسرار طرز تهيه بسياري از آالت و افزار هاي شيميايي را شرح داده است 

  . ، پارچه اي تقسيم كرد وسايل را مي توان به شيشه اي، فلزي ، سفالي يا سنگي 

براي صاف كردن بعضي از مواد از پارچه مخصوص به نام صافي استفاده مي كرده اند و اين همان عملي است كه امروزه در  كيمياگران 

  . شيمي به نام فيلتراسيون مرسوم است 

دستگاهي را ابداع  كرد كه در مقايسه با براي چگالش بخار حين تقطير )  1357آقاياني چاوشي ، ( ليبيگ شيميدان معروف آلماني 

دستگاه كيمياگران مسلمان بايد گفت كه مزيت دستگاه ليبيگ تنها به مبرد يا سرد كننده آن است ولي كيمياگران مسلمان عالوه بر افزار 

  . هاي مذكور وسيله ديگري نيز داشتند كه آنها را به تقطير  دوباره در آن واحد قادر مي كرده است 

براي مثال . كه هرچه سطح تماس ذره ها بيشتر باشد واكنشهاي شيميايي بهتر انجام مي گيرد  ياگران اسالمي مي دانستندكيم

  . دستورالعمل تهيه كردن بعضي شيشه هاي رنگي در كتاب االسرار رازي ذكر شده است 

ي يك تركيب را بطور دقيق در نوشته هاي خود پس از ساييدن اجسام وزن كردن مواد اهميت دارد كه كيمياگران اسالمي وزن اجزا

. ت داشته حرارت دادن استيموضوع ديگري كه براي انجام يك واكنش شيميايي اهم. موضوع شايان توجه استآورده اند كه اين 

براي انجام واكنش ) گرما( و مدت حرارت ) دما ( كيمياگران گرماسنج را نمي شناختند ولي به اين مطلب پي برده بودند كه درجه حرارت 

  . در كتاب االسرار رازي تقسيم بندي براي حرارت هاي مختلف ديده مي شود . بسيار مهم است 

  بحث و نتيجه گيري

الزم است كه توجه الزم و كافي به پيشينه تاريخي كشور خودمان در زمينه شيمي داشته باشيم زيرا مسلمين در زمان آرامش و صلح 

در زماني كه . كيمياگري كه مبدأ آن دانشگاه هاي زمان امام جعفر صادق و بعد از آن بوده است ، داشته اند پيشرفت چشمگيري در علم 

از افتخارات ... اروپا و كشور هاي غربي در قرون وسطي قرار داشتند ،حضور دانشمنداني چون جابربن حيان ، رازي ، بيروني و فارابي و 

بردند و آن را وسعت دادند و بعد كه مسلمين درگير  يثار مسلمين پي به حقايق علم كيمياگرآنها با ترجمه آ. پيشين مسلمين است 

شدند ركود علمي مشاهده گرديد و اين در حالي است كه كشور هاي غربي به اين علم عشق ورزيده و در پيشرفت روز  جنگهاي داخلي

  . افزون آن همت گماشتند 

درسي شيمي ، علم شيمي به نسل امروز و آينده ، به گونه اي معرفي مي شود كه بينانگذاران در طي چند نسل گذشته و امروز در كتب 

اين علم فقط در اروپا و غرب بوده و از آنجا به ايران و ديگر كشور هاي مسلمان سرازير شده است و اين معضل بزرگ اجتماعي است كه 

  .نده را آگاهتر سازيم يردادن اين پيشينه تاريخي در كتب درسي نسل هاي آهمان بي هويتي را بدنبال خواهد داشت پس الزم است با قرا

  پيشنهادات

روش كار يا ( يا ابتداي هر مبحث شيمي خالصه اي كوتاه از اولين ابداع كننده ) تمام مقاطع ( در كتابهاي تاريخ مدارس  .1

  .مسلمان و يا ايراني نام برده شود) ساخت ماده 

اي وسايل دست ساز در مدارس غرفه اي جداگانه از وسايل و روشهاي كار كيمياگران اسالمي بهتر است در نمايشگاه ه .2

 .شود اختصاص دهند و مقايسه با وسايل امروزي
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در پشت جلد كتابهاي علوم مدارس و شيمي دبيرستان زندگينامه اي از بزرگان و پيشكسوتان علم شيمي همچون رازي ،  .3

لد كتابهاي زم به ذكر است در چاپ چند سال اخير در اين خصوص مطالب اندكي در پشت جچاپ گردد البته ال... ) جابر و 

 .مشاهده مي شود  درسي
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