
و فعلیت  خودشناسیکیمیاگری به مثابه هنرعنوان مقاله: 

)این نوشتار کوتاه  و کیمیاگر به مثابه هنرمند یافتگی

برگرفته از بخشی از چهارمین کتاب من با عنوان ژرفکاوی 

 منطق الطیر عطار است(

 نویسنده:دکترویدااحمدی)داناکامران(

شیدن به تحقق بخو  فعلیت دادن شناخت و  استحاله با هدف   

، نامیراشدن و به منظور کشف جوهر همیشه باشنده وجود وخود 

 است. طالی نابی که از استحاله گریکیمیا هنرمندانه بنیاد

ستاید مي آن را  ر شده است و کیمیاگرت چون مس پدیدافلزی پس

، بی میشه همراه همانند دوستی هکیمیاگر  که  ونیزسنگ فالسفه

د، حقیقتا شوبا آن هم سخن ميانه خطاب شدن هراس از دیو

 ای ست که در رهگذار تجربهد. چیزی پنهویتی یگانه دار

شود. آن مي پیوندد و خود، هماننداستعالیی به امر متعال مي

کیمیاگر ادوار باستانی و سنتهای هرمسی  این سنگ نزد فالسفه

که به صورت خضر، گورو و  بوده است همان مظهر خویشتن جاوید

همین خویشتن تعالی انا که هر کدام مظاهری از یا پیر د

 .شودنشان داده مي هستند،یافته
میراث  ز بزرگترین کیمیاگران تاریخ است وهرمس یکی ا

وح زمردین است که یا  ل The Emerala Tablet کیمیاگری او در ابداع 

 به جریان خداگونه شدن یک پدیده آن اشاره مهمترین آموزه

 ."Process of deifying a mortal"فانی است 
سیر زیبا و تامل برانگیز و رازآمیز دستیابی به این  

بسیاری از آثار ادبی آفرینش  ی، بن مایهدگرگونی و جاودانگ

توان اصلی ترین آموزه های هنر درمجموع مي .است و هنری

  کیمیاگری را این گونه بیان کرد:
 (Purification) الف(تهذیب و تزکیه

 (Transformation) اله و دگرگونیب(استح

 ج(فناناپذیری و جاودانگی

هنر کیمیاگری "،  توماس آکویناس "اثر " سپیده دم  رساله "در 

انی نامیده شده است که در جریان آن، جسم خصوصیات روح 1 الهی

 .1شود محقق مي یابد و رستاخیزمي
نامیده  هنر میاگری را هم علم و هماما اینکه چرا کی

و در لغت نامه هنر را صنعت است. ای قابل تامل د نکتهان

سازنده  ،ساختن معنا کرده اند و در حقیقت کیمیاگر هنرمند

زیرا با ممارست و شناخت و تالش ،توانایی ،وجود خویش است 

 فعلیت می دهد وهای پنهان خود را کشف می کند و به آن ها 

 ه است.زاینده هویتی می شود که پیش از این پنهان بود

می توانم بگویم که کیمیاگر هنرمند در اصل والدین خود 

نیز هست این اوست که خود را از خود می زاید خودی که بسیار 

زیباتر و داناتر و قدرتمند تر از آن وجودی است که از 
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دید است و والدین جسمانی او زاده شده است .این همان والدت ج

شناسنامه  تولدی است. ره چنینکه ثماست  شناسنامه تازه ای 

ای که یکی از تجلیات آن آفرینش آثار ادبی و هنری شاخص و 

فرهنگ باور بزرگان  همین خاطر است که به به  برجسته است.

و این  ، علم و هنر در واقع دو رویه یک سکه اندایرانی 

 است: مهمگویای همین نکته مثنوی ابیات از 

 خاتم ملک  سلیمان است  علم  "    

 جمله عالم صورت و جان است علم   

 آدمی را زین هنر بیچاره گشت       

 2 "خلق دریاها و  خلق  کوه و دشت   
این سیر استعالیی در مالحظات روانکاوانه، نهایتا به شکل 

گیری تمامیت فردی شخصیت و شناخت او نسبت به تمامی امکانات 

. بررسی ندد  و او را بسیار قدرتمند می کانجامبالقوه اش مي

ار بسیاری از آثاگرایانه و به واقع روانکاوانهبعد کیمی

خودشناسی هنرمندانه می  ایکه به گونه استو هنری  ادبی 

البته نه برای هر کسی بلکه تنها برای پژوهنده ،انجامد 

 . هنرمندان حقیقی اندبه این معنا آگاه و شجاع و کیمیاگران

 
جدال میان نوس و فیززیس یزا همزان نزور و از سویی دیگر

 فــرایند رستــگاریکه از آن به  ظلمت در قاموس کیمیاگرانه

ـــــاگری ) ــــــذر کیمی ــــــازی( از رهـگ   Redemption)آزاد س

Alchemical)،تعبیر می شود 

ذار از مرزها و موانع مادی و فیزیکی و رسیدن به وحدت گ

یا  این نور رهایی است که در نتیجه، هستیقدرتمندبا منشا 

به ارمغان  همان نوس را از چنگال اهریمن تاریک فیزیس

، در زمره  یکی از میان نور و ظلمت  تقابلاین  آورد.مي

ر ادبی آثابسیاری از ها و نکات مطرح شده در آموزه مهمترین

وجوه فرآیند این آزاد است. ارمنطق الطیر عطو هنری از جمله

داستان ین اه رستگاری در سازی و یا به عبارت بهتر، نیل ب

 از این قرار است:

 ( سیر و سفر از ظلمت به سوی نور الف

ها از بال و پای پرندگان که البته ( گسستن بندها و دامب

 این شکل از عینیت بیشتری برخوردار است. 

( عبور از موانع و حل مساله و معمای وجودی پرندگان با ج

  .یاری هدهد و یا من آگاه برتر ایشان

 

منطق الطیردرنیایش خویش به درگاه  درمقدمهعطاراینکه 

 سراید: خداوند متعال چنین مي

 یارب  آگاهی  ز  یاربهای من   "       

 شناسی ماتم شبهای من مي     

 ماتمم از حد بشد نوری  فرست            
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 در میان ظلمتم نوری فرست...    

 مسلمانیم     ده    لذت  نور         

 نیستی   نفس   ظلمانیم ده ...       

 سائلم زآن حضرت چون آفتاب             

 "بوک ازآن تابم رسد یک رشته تاب   

  (14ص  -) منطق الطیر
نمادین و بسیار قابل توجه در آغاز کتاب  ویا در قالبی

رسد، به اوج خود مي عطارنور باوری  ،داستان سیمرغو طرح 

زیرا سیمرغ پرنده ، ن رویکرد استنیز راهنمای ما به همی

  خورشید است و سرشتی نورآمیز دارد.

 
ای را  نام مرحله باید بگویم با طرح این مختصر،اکنون

)ژرفکاوی منطق در کتابم که بر بنیاد چنین نگرشی آن را 

در کیمیاگری م نامیده ا فعلیت یافتگی مرحله الطیر عطار(

(Rubedo )ای میاگری به نتیجهدر این مرحله، کار کی ت واس

"مفهوم گوید: آن مي رسد که توماس آکویناس در بارهيم

یک  ل بذر افشانی و شکوفا شدن جوانهبه شک Opus کیمیاگرانه
دانه، مطلب مهمی است که از یکی از قدیمی ترین منابع مشتق 
شده است که یکی از آنها آراء هرمسی است ... و این همان 

فعلیت، زمان به سخن دیگر اینکه   4شد."بامي 3عمل خود شناسی

جهل و یا هر مانع تعداد و توانی است که به واسطهآشکارگی اس

دیگری مجال ظهور و بروز نیافته است، اما پس از حل مسائل و 

 شود. موانع هویدا ميرفع 
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