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ـا   دارالفنون به موازات پیشرفت    مدرسه :چکیده ـان ایرانـی     يهاي علمی اروپایی و با اهداف آموزش علوم مهندسی و ارتق  سـطح علمـی جوان

. هاي مختلف مهندسی گامی بزرگ در پیشبرد اهداف آموزش مهندسی کشور برداشته شـد            ن اروپایی در رشته   تأسیس شد و با استخدام معلما     

ـاي  یکی از کتاب.  انجام شددانش آموختگانهاي مهندسی در دارالفنون مستلزم تألیف منابع دانشگاهی بود که توسط معلمان و  تدریس رشته  ه

ـاي کـشور موجـود اسـت    شناسی نام دارد و سه نسخه از آن در کتابخانـه شده، معدندانشگاهی که ظاهراً توسط دکتر شلیمر تألیف       در ایـن  . ه

ـات کتابخانـه  روش پژوهش، به  . پژوهش، این اثر علمی معرفی شده و ابعاد مختلف این کتاب مورد بررسی قرار گرفت               اي بـوده و از  صورت مطالع

 دانشگاهی قدیمی، سیر تحول و پیشرفت آموزش مهندسـی در کـشور را   هايبا کتبررسی. تمامی منابع علمی و اسناد تاریخی بهره گرفته شد    

  .تواند در راستاي اهداف آموزش دانشگاهی کشور نیز مفید باشدنگاري آموزش علم معدن در ایران، میدهد و عالوه بر تکمیل تاریخنشان می



 .سی معدنشناسی، شلیمر، نسخه خطی، مهنددارالفنون، معدن :کلیدييها  هواژ
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 مقدمه .1

 برخـی   در دوران قاجاریه، در اندیشه     تأسیس و ایجاد مرکز علمی براي آموزش و پرورش جوانان کشور          

که در راستاي پیشرفت    ) السلطنهنائب(میرزا  عباس. دوست وجود داشت  روشنفکران و دولتمردان دانش   

، پـس از    )1377پویـا،   اسـمی  و ق  1364راونـدي،   (قدم بود   کشور و کسب علوم جدید از اروپاییان پیش       

 که امیرکبیر نیـز عـضو آن بـود، بـراي            ،هیئتی را ) شاهسفیر روسیه در دربار فتحعلی    (قتل گریبایدوف   

تـرین عوامـل   یکـی از مهـم  ). 1393هاشـمی رفـسنجانی،   (عذرخواهی دیپلماتیک عـازم روسـیه کـرد        

آدمیـت،  (ی و صنعتی روسیه بـود   تأثیرگذار در تأسیس دارالفنون توسط امیرکبیر، بازدید از مدارس فن         

 دارالفنـون در  اقدام بـه سـاخت مدرسـه   . ق .ه1266که منجر شد وي در سال       ) 1364 و نوایی،    1394

میرزارضـاخان  . پایـان یافـت  . ق . ه1269شرقی ارك سلطنتی کند که بناي آن در سـال      قسمت شمال 

تمان نیـز اسـتاد محمـدتقی     عمارت دارالفنـون را ترسـیم کـرد و معمـار سـاخ          مهندس تبریزي، نقشه  

دیدگاه امیرکبیـر در تأسـیس دارالفنـون آشـنا          ). 1382 و معتمدي،    1373سرکندي،  (معمارباشی بود   

زمـان بـا آغـاز عملیـات     هـم . ویژه جوانان با علوم، صنایع و فناوري جدید اروپاییان بود    کردن مردم و به   

داود مأموریت داد که معلمانی را بـراي     نبه موسیو جا  . ق .ه1266ال  وساخت دارالفنون، امیرکبیر در ش    

نظام، توپخانه، علم مهندسی، علـم معـادن، پزشـکی و جراحـی از آلمـان و                 نظام، سواره هاي پیاده درس

نظر را انتخاب کـرد و بـه ایـران بازگـشت         اتریش استخدام کند؛ وي نیز پس از یک سال، معلمان مورد          

نظر امیرکبیـر انجـام شـد و بـه همـراه دو نفـر               م مد ترتیب کار استخدام هفت معل    . )1373سرکندي،  (

  ).1370قاسمی، (نیز وارد کشور شدند ) معدنچی(متخصص اجراي عملیات استخراج معادن 

هـاي درسـی   با افتتاح دارالفنون و آغاز به کـار معلمـان اروپـایی، ترجمـه، تـدوین و تـألیف کتـاب           

ن را پس از چند سال که معلمـان خـارجی           هاي درسی دارالفنو  نخستین کتاب . دانشگاهی نیز آغاز شد   

هایی که خود آماده    طور عملی تدریس کرده بودند، مترجمان آنها با استفاده از یادداشت          ها به در کالس 

معتمـدي،  (هایی که آن استادان از خارج آورده یا در اینجا نوشته بودند، تهیـه کردنـد                 ساخته یا کتاب  

عنـوان  بـه . شـد هاي زیادي از اروپا به ایران ارسال مـی نیز کتاب امیرکبیر ؛ هر چند که در دوره    )1382

 جغرافیـایی از فرانـسه بـه     قطعه نقشه323 جلد کتاب و 293، .)ق . ه1265. (م1849نمونه، در سال 

هـاي گونـاگون علمـی نظیـر علـوم طبیعـی، صـنعت،        هـا در رشـته  موضوع این کتاب. ایران ارسال شد 

شناسی، پرورش صنعتی درختـان، باغبـانی، فنـون جنگـی،           ست، معدن کشاورزي، تجارت، اقتصاد، سیا   

 مخترعـان و شـرح   نـام : ازانـد  هـا عبـارت  برخی از این کتـاب  ). 1377پویا،  قاسمی(پزشکی و غیره بود     

جویی در مخارج دولتی، احکام دولت فرانسه نسبت به صنعتکاران، علم قوانین، علـم              اختراع آنها، صرفه  

 چاه آرتـزین، سـاختن چـوب کـشتی، علـم             ساختن جریان آب، نقشه    ها، نقشه کیمیا و شناختن خاك   
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). 1363مخبرالـسلطنه،   (طبیعی، قواعد ژاندارم، کتاب آنالیز، علم تجارت و عمل معادن و کارکنـان آن               

هاي آموزشی متداول در دارالفنون این بود که هر یک از معلمـان خـارجی              یکی از روش   از سوي دیگر،  

در . کردنـد ص علمی خود کتابی را به کمک مترجمان به فارسی ترجمـه و منتـشر مـی                 تخص در زمینه 

شـد کـه     هاي اروپایی به فارسی ترجمه    نتیجه، تعدادي کتاب آموزشی توسط معلمان دارالفنون از زبان        

، علـم  )شـلیمر (، علم توپخانـه  )کرتیش(علم هندسه و علم مساحت  : ها اشاره کرد  توان به این کتاب   می

، )شـلیمر (، اسـرارالحکمه    )پـوالك (االنسان  ، تشریح بدن  )اکبرخان مهندس شیرازي  میرزاعلی(تحصین  

، )گاسـتیگرخان (و قانون امور اردو     ) بوهلر(، کلیات طب فرنگی     )الملکخان حکیم قلیعلی(الحکمه  ةزبد

اغلـب ایـن   . )1383زاده، جناب) (شلیمر(االبدان ة، زبد)بوهلر فرانوس(، جبر و مقابله  )کریشش(فیزیک  

 در قـسمتی از مدرسـه     . ق .ه1268شدند که در اواخـر سـال         دارالفنون منتشر می   ها در چاپخانه  کتاب

ه ـشناختـ ) مطبعـه دولتـی  ( »ون طهـران ـدارالطباعه علمیه مبارکه دارالفن   «دارالفنون تأسیس و به نام      

 هر دو از هندوسـتان  این چاپخانه دو دستگاه ماشین چاپ سنگی داشت که ). 1382معتمدي،  (شد  می

هاي درسی وجـود    از جمله مسائل مهمی که در تهیه کتاب       ). 1371گلپایگانی،  (وارد کشور شده بودند     

هاي اروپایی به کـار رونـد   جاي واژهاي بود که به شدهداشت، نداشتن اصطالحات و واژگان علمی تعریف      

له، ئ پوالك در راستاي حل ایـن مـس      دکتر شلیمر و دکتر    اما برخی از معلمان نظیر    ). 1382معتمدي،  (

 دارالفنون نیز چند کتاب درسی تألیف       آموختگاندانشعالوه بر معلمان،    . اي انجام دادند  اقدامات ارزنده 

، کتابی در جبر و مقابله و کتابی در علـم           )الدولهملقب به محاسب  (عنوان نمونه، آقاخان مصفا     به. کردند

آوري و ترجمه   ثقیل نیز از متون علمی مختلف اروپایی جمع       وي یک جلد کتاب جر    . حساب تألیف کرد  

  ).1376یغمایی، (کرد 

 اینکه   به با توجه .  دارالفنون آغاز شده است    فنی مهندسی معدن در ایران، با گشایش مدرسه       ـ   آموزش علمی 

 اما در   )1351فاضل،  (توجهی باقی مانده است     شناسی، از دانشمندان ایرانی آثار قابل      علم معدن  درحوزه

آموزش دانشگاهی مهندسی معدن بـا      . خصوص آموزش این دانش، آثار علمی چندانی در دست نیست         

.) ش. ه1313( فنـی دانـشگاه تهـران        ورود معلمان اروپایی به دارالفنون آغاز شد و با تأسیس دانشکده          

اند و در بخش اسـناد       منابع درسی دارالفنون بوده    ءبه غیر از چند کتاب که ظاهراً جز       . ادامه یافته است  

اهللا مرعشی موجود هستند، آثار علمی دیگـري در رابطـه      هاي ملی، ملک، مجلس و آیت     خطی کتابخانه 

توضیح است که نخستین معلم     الزم به   . با آموزش دانشگاهی مهندسی معدن در ایران در دسترس نیست         

شناسی دارالفنون، چارنوتا  درس معدن 
1

  هفـت چارنوتـا تـدریس     . ی بـوده اسـت    معلـم اتریـش   ) چارنوطـا //کارنتا (

 نخـستین   ءچارنوتـا جـز   .  وي بودند  هايمیرزارضا کاشی و میرزاآقا تبریزي مترجم     . دانشجو را بر عهده داشت    

____________________________________________________________________ 
 

1. Czarnotta 
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در .  دماوند نیز صـعود کـرد      شناسی در ایران داشته و به قله      معلمانی بود که چند سفر تحقیقاتی زمین      

نوبه دچار شد و مدتی پس از ورود به  داغ، به بیماري تب     س قره نهایت، در یکی از بازدیدهایش از معادن م       

). 1368پـوالك،  (از دنیا رفـت  . ق.ه1270االول تهران، در اثر بیماري تب نوبه دائم توأم با ورم کبدي در ربیع         

و از سفري که بـه مازنـدران داشـت،          ) 1384حجازي،  (چارنوتا راجع به معادن البرز نیز مطالعاتی کرد         

 به لحاظ عیـاري و اقتـصادي   اگررداري کرده و مقداري سنگ براي آزمایش به دارالفنون آورد تا      بنمونه

 »شناسـی تحقیقات معدن«ظاهراً وي همچنین کتابی با عنوان . صرفه بودند، به استخراج آنها بپردازد    به

  .که از وضعیت این کتاب نیز اطالعی در دست نیست) 1370قاسمی، (تألیف کرده 
  

  شناسی شلیمردنکتاب مع .2

هـاي آموزشـی   بـه احتمـال زیـاد از کتـاب     مانده در حوزه مهندسی معدن کهباقی فنیـ  از آثار علمی

شناسی شلیمر را نام برد که تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته توان کتاب معدن  دارالفنون بوده است، می   

جلـد اول  شده توسط فاضل، ر تهیهاالحجاشناسی و علمهاي معدن نام این کتاب در فهرست کتاب     . است

حـاکی   هاي نگارنـدگان مقالـه    اي و بررسی  تحقیقات کتابخانه  .فهرست منزوي و فهرست معارف ثبت شده است       

بررسـی   . کشور موجود اسـت هايشناسی شلیمر، تاکنون سه نسخه در کتابخانه  از آن است که از کتاب معدن      

 که بـه احتمـال زیـاد،        دهدمی و خارجی نیز نشان      هاي داخلی  خطی سایر کتابخانه   هايهفهرست نسخ 

عنـوان اولـین منبـع    تـوان آن را بـه  وجود داشته باشد که مـی  هاي معتبرهمین سه نسخه در کتابخانه 

هـاي کتـاب مـذکور    در ادامه، مشخصات نسخه. علمی آموزشی مهندسی معدن در کشور محسوب کرد 

  .شوندبررسی می
  

  )رانته( ملی  کتابخانهنسخه) الف

مترجم اثـر، جـان لیـویس    .  بایگانی شده است»شناسیمعدن« ملی با عنوان  موجود در کتابخانه  نسخه

 خطـی   مشخصات ظاهري ایـن نـسخه      ثبت شده و  .) م1854. (ق . ـ ه1271شلیمر و تاریخ کتابت آن      

ان میـ .  طال، شنجرف و الجـورد سـبز اسـت         کتاب به خط نستعلیق و داراي سرلوحه      : بدین شرح است  

 کتـاب  ياههصفح. ها نیز با مرکب قرمز نوشته شده استسرفصل. دار استبوته طالاندازي و گل هاسطر

رنـگ   و جـدول بیرونـی کـه آبـی       اسـت جدول دور سطرها که به رنگ طالیی و آبی          : درون دو جدول قرار دارند    

تـرنج،   و ترنج و نیم    استجلد کتاب نیز تیماج سبز      .  مطالب کتاب آمده است    فهرست در آغاز کتاب  . است

 برگ کاغذ فرنگی کتابت شـده       112که در   است  متر   سانتی 5/34×22ابعاد اثر   . لچکی، ضربی و مقوایی   

 این نـسخه ذکـر شـده، بـدین          اي که درباره  توضیحات کتابخانه  . سطر کامل است   20و هر برگ داراي     

اخالط معدنی به قـسمی کـه در    جدا کردن فلزات از     شناسی و شیوه  در این رساله از معدن    : شرح است 
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  متعدد خود شـیوه    هاياین کتاب در فصل   . آن زمان در فرنگستان معمول بوده است، سخن رفته است         

  . کاري را نشان داده استکاري و مسکاري، سربنقره

کاري در دولت فرانسه از آنجا که در والیت انگلیس قاعـده ایـن اسـت               قاعده و قانون معدن   : آغاز نسخه 

  . زمین، حق صاحب زمین استخواه زیرِو  خواه روي زمین ؛نچه معدن پیدا شودکه آ

رسانند جهت ساختن عرق گـوگرد و بـاروت فرنگـی و            کبریت را اکثر اوقات به مصرف می      : پایان نسخه 

  ).1396، سازمان اسناد و کتابخانه ملی(هاي کورك و پشم و ابریشمی  پارچهکردندوا و سفید 
  

  )قم(اهللا مرعشی  آیتنه کتابخانسخه) ب

مؤلـف اثـر، جـان      . موجـود اسـت   » شناسـی معدن «اهللا مرعشی نیز با عنوان     آیت  خطی کتابخانه  نسخه

مشخـصات  . لیویس شلیمر فرانسوي ذکر شده و کتاب در بخش موضوعات طبیعی قـرار گرفتـه اسـت                

حات با شنگرف نوشـته  و عناوین و اصطال   است  اثر به خط نستعلیق     : چنین است این ظاهري این نسخه  

 اول و  هاي طالیـی، مـشکی و الجـوردي و صـفحه          بندي به رنگ  جدول ها داراي  صفحه حاشیه. اندشده

 آن  هـاي هجلد کتاب تیماج سبز ضربی است و ابعاد صفح        ). 1شکل (استدوم داراي نقش و نگار زرین       

نگی شـناختن معـادن و   در چگـو  :اي اثـر آمـده اسـت   در توضیحات کتابخانـه . استمتر   سانتی 21×32

.) م1854( .ق .ه1271بـه سـال     .  هر کدام از آنها به روشی که در فرانسه معمول بـوده اسـت              استخراج و تصفیه  

مشغول به خدمت بوده، نوشته شده و اصطالحات علمی ایـن فـن بـه حـروف      هنگامی که مؤلف در ایران      

 هـاي ل و بخـش اول داراي فـص       این کتاب در دو بخش تنظـیم شـده        . فارسی و فرانسه ثبت شده است     

و فـصل دوم در  )  فـصل 20(کـاري در فرانـسه    معـدن قاعده:  و عناوین کلی آن چنین است    استکوتاه  

 فلزات کردنعلم معدن و شناختن و سوا      : آغاز نسخه  .است)  فصل 10داراي  (کاري تفصیلی   بیان معدن 

سازمان اسـناد و کتابخانـه   ( به رسیدههاي دول خارجه به تجر  از اخالط معدنی از قراري که در کارخانه       

  ).1396، ملی

 



         معرفی و بررسی نسخه خطی اولین کتاب دانشگاهی آموزش مهندسی معدن در ایران



 

118

    

 
  )ب (شناسی شلیمر نسخه اول و آخر کتاب معدنصفحه: 1شکل

  

  )تهران( ملی ملک  کتابخانهنسخه) پ

  است که بـا همـان خـط تحریـر شـده ولـی               شلیمر »شناسیمعدن« خطی دیگري از     این کتاب نسخه  

اي به نام نویـسنده و تـاریخ دقیـق      اي اثر اشاره   توضیحات کتابخانه  در. صورت ناتمام باقی مانده است    به

به خـط شکـسته نـستعلیق بـر کاغـذ           . ق . ـ ه14کتابت اثر نشده و صرفاً اشاره شده است که در سده            

همچنین اشاره  . اي مقوایی است  کتابت شده و داراي جلد میشن قهوه      ) متر سانتی 4/22×4/17(فرنگی  

  ).1396سازمان اسناد و کتابخانه ملی، ( استهاي درسی دارالفنون کتابگویا از : شده است که

 مذکور، نسخه دیگري در کتابخانه ملـی موجـود اسـت        الزم به توضیح است که عالوه بر سه نسخه        

االولـی   جمادي 16اهللا در   شناسی ثبت شده است و توسط شخصی با نام امان          معدن که با عنوان ترجمه   

 شناسی شلیمر اسـت  گانه مربوط به کتاب معدن    هاي سه شده که به غیر از نسخه     اخ  ساستن. ق .ه1295

  ).1396سازمان اسناد و کتابخانه ملی، (
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. تـرین نـسخه اسـت     کامـل ) ب(شناسی شلیمر، نسخه     خطی کتاب معدن   هايهاز بین تمامی نسخ   

 وجـود دارد، حـاوي      )ب ( آغازین و فهرست مطالب که در نسخه       نیز به غیر از چند صفحه     ) الف (نسخه

تـر  انجام شـده کـه کامـل      ) ب ( نسخه این پژوهش نیز بر اساس نسخه     . است) ب (تمامی مطالب نسخه  

است
1
.  

  

  مؤلف کتاب .3

  اهللا مرعشی، فاضل، منزوي و معـارف، از جـان لیـویس شـلیمر              آیت هاي کتابخانه نویسیهر چند که در فهرست    

فنی اروپایی مربوط ـ  هاي علمیاي از کتابدر این که کتاب ترجمهعنوان مؤلف کتاب نام برده شده است، ولی به

علم معدن و شـناختن و     «: آمده است ) ب ( اول نسخه  به مهندسی معدن باشد، تردیدي نیست؛ زیرا در صفحه        

هاي دول خارجه به تجربه رسیده و صـورت         ن فلزات از اخالط معدنی از قراري که در کارخانه         کردسوا  

ر اسباب ضروریات و غیره به لفظ و عبارت فارسی این کتـاب را از زبـان فرانـسه ترجمـه                     سای و هاکوره

 جان لیویس شلیمر چاکر دولت علّیه عالیه طبیب فلمنـگ از چـاکر چـون خـدمتگزاري واجـب                  ،دهکر

والیت غربت و سرحد ایـران بنـده         در هااز انجام رسانیدن خدمات مأموري شب     پس  است الزم بود که     

لّیه ایران واضح باشد که   دفینه خود را از خدمات معاف نداشته به طوري که بر امناي دولت عِ             درگاه باز   

  ».الوجوه یا در علم یا در لفظ یا در رحمت یا در آبادي دولت علّیه کوتاهی نشدههیچ وجه منبه

از طـرف دیگـر، تخـصص    . توان دریافت که مترجم کتاب، شلیمر استاز جمالت آغازین کتاب، می 

در  .شـود هاي دکتر پوالك در ایران محسوب مـی   ايدورهصلی شلیمر در علم پزشکی بوده و وي از هم         ا

هاي ها معرفت مهندسین در والیت  در این آخر سال   «  : خطی نیز اشاره شده است که       نسخه 47 صفحه

 امـا چـون   انـد رسیدکه جهت باال بردن آب اسباب بسیار اعلی و تعجب به کـار بـرده    اي  فرنگ به مرتبه  

ن باشد و مصنف این در این بابت بـه          احالی کردن آنها حق مطلب دخل و تصرف کردن به علم مهندس           

  ».تمام و کلی بدون سررشته است باید در ترتیب دادن آنها به اهل خبره رجوع شود

م ـوص علـ  ـه شـلیمر در خـص     کـ ه مهم را متوجه شـد؛ اول این       ـتوان دو نکت  یـاال م ـ ب ياههلـاز جم 

-داند که صحیح است و دوم، معلومات گسترده   تمام و کلی بدون سررشته می     شناسی، خود را به   ندـمع

کند و بیانگر این است آموزشی گرد آمده است که مورد اول را نقض نمی ـ  اي است که در این اثر فنی

 ایی ترجمـه  فنی اروپـ  ـ   آوري و تدوین مطالبی است که شلیمر از منابع علمی         که این اثر در واقع جمع     

  .کرده است

____________________________________________________________________ 
 

 .هاي اخیر به چاپ برسدشناسی شلیمر، توسط نگارندگان انجام شده است که امید است در ماهتاب معدن بازخوانی، تحقیق و تحشیه ک. 1
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دکتر شلیمر نیز به چـشم      نام  در اکثر اسناد تاریخی که به نام دکتر پوالك و دکتر تولوزان اشاره شده است،                

 علـم و صـنعت معـدن توسـط          بنابراین تألیف یـا تـصنیف کتـابی در زمینـه          ). 1390فووریه، ژوانس،   (خورد  می

 از دوران   مانـده همچنـین در اکثـر اسـناد بـاقی        . ار اسـت  پزشکی که شخصیتی دانشگاهی نیز دارد، دور از انتظ        

رو، وي اصالتاً هلندي بوده و      به اسم شلیمر پیوست شده است؛ ازاین      ) فلمنگی(قاجاریه، پسوند فلمنکی    

 هـاي هدر جمل . هستند در اسناد تاریخی به اصالت فرانسوي وي شده است، نادرست          تمامی اشاراتی که  

حکـیم شـیلمر فلمنگـی یـا دکتـر جـان          . ان همین پسوند را مشاهده کرد     تونیز می ) ب (آغازین نسخه 

محققان دکتر شلیمر و دکتر یاکوب پوالك اتریشی        . لیویس شلیمر، طبیبی هلندي بوده است     ) یوهان(

  .انداران علم پزشکی نوین در ایران دانستهذگرا که از اولین معلمان دارالفنون بودند، بنیان

  

یس شلیمریوهان لوئ: کتابمترجم  .4
1

  

شـده از  اي گـردآوري شناسی درواقع مجموعـه  خطی کتاب معدن   همانگونه که در باال اشاره شد، نسخه      

دکتـر یوهـان لـوئیس     . هاي آموزشی دانشگاهی اروپایی است که توسط شلیمر ترجمه شده است          کتاب

در رتردام.) ق.ه1234( میالدي 1818شلیمر در سال  
2

زشـکی خـود را    هلند به دنیا آمد و تحصیالت پ

 پزشکی لیدن  در دانشکده 
3

بـه پایـان    .) ق . ــ ه1252. (م1836در سـال    ) ترین دانشگاه هلنـد   قدیمی (

او در سوریه که بخـشی از خـاك عثمـانی بـود،         . پس از اتمام تحصیالت پزشکی به سوریه رفت       . رساند

 در بغداد ساکن    سپس وارد عراق و   . مدت دو سال به پزشکی و تحقیق پیرامون بیماري سالک پرداخت          

براي طبابت در رشت از بغداد عازم گیالن شد و در رشت به             .) ق . ـه1268. (م1851در ماه مارس    .شد

 ).1391پویان، (بیماران و تحقیق پرداخت  معالجه

. اي توانا بود، در طب اسالمی نیز اطالعـات عمیقـی داشـت     شلیمر که پزشک، پژوهشگر و نویسنده     

مبحـث جـذام در ایـن کتـاب،         «: نویـسد  بیماري جذام تألیف کرده است، مـی       اي که پیرامون  در رساله 

 به فارسی بـراي شـاگردان داده شـده اسـت و اینـک ترجمـه      . ق . ـه1274درسی است که در ذیقعده      

همـین نوشـته نـشانگر ایـن اسـت کـه وي پـیش از                ). 1378سرمدي،  (» نماییمفارسی آن را ذکر می    

همچنـین اسـناد بـسیاري در خـصوص         . دتی در ایران ساکن بوده است     م  دارالفنون اشتغال در مدرسه  

در ). 1352 و الگـود،  1379تـاجبخش،  (حضور شلیمر پیش از تأسیس دارالفنون در ایران وجـود دارد     

 دارالفنون، چون معلمان قـراردادي اروپـایی بـراي تـدریس کـافی نبودنـد، از میـان اروپاییـان                     مدرسه

____________________________________________________________________ 
 

1. Johan Louis Schlimmer  
2. Rotterdam 
3. Leiden 
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اي براي تدریس جغرافی، زبان فرانسه، پزشکی، جراحی، ریاضیات و غیره      همقیم ایران، عد   کردهتحصیل

وي ). 1370محبـوبی اردکـانی،   (گویا دکتر شلیمر نیز یکی از همین افراد بـود     . شدنددعوت به کار می   

در دارالفنـون  .) م1818ــ  1891(جانشین دکتر یاکوب ادوارد پوالك .) ق . ـه1272. (م1855در سال  

کـه سـال ورود     .) ق.ه1283. (م1866در سال   . هاي پزشکی بود  معلم درس . ق . ـه1281شد و تا سال     

. شاه به معلمی طب دارالفنـون منـصوب شـد   رضا دکتر طبق فرمان ناصرالدین االطبا به دارالفنون بود، میرزا    ناظم

  .تاکنون معلوم نشده است که به چه علتی دکتر شلیمر از معلمی دارالفنون برکنار شده است

کـرده و   اي تحـصیل  کرد، با دختري به نام باغداگل که دوشیزه       دکتر شلیمر هنگامی که در تهران زندگی می       

 آموختـه آدولـف دانـش   . بـود ) آدولف و ماریانـا   (حاصل این ازدواج دو فرزند      . آشنا به زبان فرانسه بود، ازدواج کرد      

ماریانا هم بـه همـسري مارکـار     . مرگ شد جوان) سرسام( بود و بر اثر ابتال به بیماري مننژیت          دارالفنون

 از برکنـاري از  پـس هـاي  مـسلم اسـت کـه شـلیمر در سـال      . آراکلیان درآمد و صاحب سه فرزند شـد       

 کرده و مشغول به کار پزشکی بوده اسـت؛ زیـرا تـاریخ چـاپ و مقدمـه                 دارالفنون در تهران زندگی می    

رو، تردیـدي نیـست کـه ایـن         از ایـن  . است.) ق . ـه1291. (م1874 او در تهران ماه مه       نامهکتاب واژه 

تـألیف شـلیمر، معلـم سـابق     «: او در پشت کتاب نیز اشاره کـرده اسـت   . مقدمه را خودش نوشته باشد    

از سـال   ). 1391پویـان،   ( »طبیب صحی تهران  ـ   مقام قشون ایران  دارالفنون ایران، سرپزشک و سرهنگ صاحب     

و .) ق .ه1297. (م1880 دکتر شلیمر نیست ولی تاریخ فوت او را سال           به بعد، دیگر اطالع دقیقی از     . ق .ه1291

  ).1378سرمدي، (اند هاي اکبرآباد نوشتهمحل دفن وي را گورستان پروتستان

ـ ةزین�ه، ـسرّالحکمـ : نـد از ا پزشکی است که عبارت    اکثر آثار علمی وي در حوزه      ه، ـ، شفائیـ دانـاالب

الصبیان، پاتولوژي، تحفه ناصري، تـشریح مـاده        التدویه، امراض اص، اسباب الخوالعیون، قواعداالمراض، مفتاح  جالء

فارسـی  ـ   فرانسويشناسیداروسازي و مردم ـ  ها، مجموعه اصطالحات پزشکیعصبی، قرابادین، ادویه و نسخه

  ).1391پویان، (

 اشـاره شـده   زیرا در اسناد تاریخی . شلیمر با علوم ذوب فلزات و تولید بلور نیز آشنایی داشته است           

؛ بـه طـوري کـه    )1384حجازي، (است که شلیمر در تالش براي ساخت بلور بوده و موفق نشده است        

  :اند او سرودههمکاران وي، بیت زیر را درباره
  

  ).1375هدایت، (گردد بلور این کوزه آن را شیشه کن زمان در کار خود اندیشه کن          گر نمیاي شلیمر یک

  

اي داشته است؛ در اسناد تـاریخی مربـوط          که شلیمر در علم توپخانه نیز سررشته       قابل توجه است  

فنی داشته است ـ  هاي علمیاي در دیگر شاخهبه دوران قاجاریه اشاره شده که شلیمر تألیف یا ترجمه      

از سوي دیگر، ایـن امکـان   ). 1383زاده،  جناب(توان به کتاب علم توپخانه تألیف وي اشاره کرد          که می 
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شناسـی و منـابع درسـی معتبـر در دارالفنـون، از             هاي معدن دلیل کمبود معلم درس   وجود دارد که به   

 نیز این امر را با گردآوري و ترجمـه  اوشلیمر خواسته شده است که کتابی در این حوزه تألیف کند که  

یک سال .) ق .ه1270االول ربیع(این در حالی است که تاریخ مرگ چارنوتا . انجام داده است اروپایی متون علمی

  .بوده است.) ق . ه1271(شناسی شلیمر پیش از تاریخ تألیف کتاب معدن

 هـاي مرسـوم دوران قاجاریـه       آغازین کتاب، قالب مدایح و ثناگویی      الزم به ذکر است که در صفحه      

آنچه .  است  شلیمر وجود دارد که معلوم نیست ناسخ اثر به پیشگفتار کتاب افزوده است یا اینکه نوشته              

 آن  ياهـ ه آغازین کتاب، لحن و بیانی متفاوت بـا بـاقی صـفح            که اهمیت دارد، این است که دو صفحه       

 آغازین اثر ارائه شده و حتی احتمال دارد کـه ایـن            جز و مختصر که در صفحه     ودارد و گزارشی است م    

  .شاه یا مدیر دارالفنون تألیف شده باشدکتاب به دستور ناصرالدین

  

  کتاب ناسخ  .5

کل متن کتاب به خط نـستعلیق  . اي نشده استدر خصوص کاتب و ناسخ کتاب در متن اثر هیچ اشاره         

طـور   کتاب، بهياههالبته ناگفته نماند که خط برخی صفح    . بسیار زیبا و ظریفی به تحریر درآمده است       

با توجه به ). 117ص(  متفاوت است و از ظرافت آن کاسته شده است       ياههنامتعارفی با خط باقی صفح    

 شلیمر در نواحی مختلف کشور، احتمال دارد که استنـساخ اثـر نیـز توسـط خـود                   سالهحضور چندین 

نگارشـی  ــ    هاي امالیـی و اشـتباهات دسـتوري       همچنین در متن کتاب، غلط    . شلیمر انجام شده باشد   

توضـیحی مربـوط    ها، عناوین اصلی، عبارات مهم درون متن و حروف           فصل شماره. چندانی وجود ندارد  

هـاي فرنگـی    نگارش واژهشیوه. اندهاي فرنگی به رنگ آبی نگاشته شده   ها، به رنگ سرخ و واژه     به شکل 

تفصیل و توضیح محاسبات ماهانه، ساالنه و نیز تمامی ارقام وزنـی            . نیز به خط تحریري انگلیسی است     

  ). 93 و 75. ص(و پولی نیز به روش سیاق ثبت شده است 

  

  کتابی منابع اصل .6

هـاي  اي از کتـاب  منابع فارسی مرتبط با آموزش مهندسی معدن در ایران، در اینکه کتاب ترجمهنبودبا توجه به   

و عبارت ... «: شناسی اشاره شده استکتاب معدن ) ب (مرجع اروپایی است، تردیدي نیست؛ زیرا در آغاز نسخه        

یس شلیمر چاکر دولـت علّیـه عالیـه طبیـب           ده جان لیو  کرفارسی این کتاب را از زبان فرانسه ترجمه         

  »...فلمنگ

 چه منبع یا منابع علمی اروپایی بـوده اسـت؟ بـا مـرور      اساسی این است که این اثر ترجمه   پرسش

شناسی و علوم وابسته در دوران معاصر با تاریخ تدوین اثـر و     آثار منتشرشده در خصوص آموزش معدن     
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جلـب توجـه   ی کاري، متالورژي و فراوري مواد معدنضوع معدنپیش از آن، دو اثر ارزشمند علمی با مو        

تحولی بنیادین در علم معـدن اروپـا نیـز           ر علمی ـاین دو اث   .اـکا و پیروتکنی  ـاي متالی ـهکتاب: کنندمی

طوري که یکی از متون فنی صریح اروپایی در خـصوص صـنایع معـدنی، پیروتکنیـا              اند؛ به ایجاد کرده 
1
 

 نویـسنده . ریزي تمامی انواع ادوات فلزي است ساخت باروت، متالورژي و قالب    رهاي دربا است که رساله  

این اثر جامع وانّوچو بیرینگوچو    
2 

 معدن اروپا محـسوب  ایتالیایی و از دانشمندان عرصه) 1480-1540(

شناسـی و   کـاري، کـانی   هـاي معـدن   الدي، در رشـته   ـ میـ  16ر در قرن    ـدو کتاب معروف دیگ   . شودمی

هـاي معـدنی  کاري و فراوري سنگ  معدن هاي عمده رژي، شرح روش  متالو
3

از الزاروس ارکـر ) 1574 (
4 

و دِ رِ متالیکا   ) 1528-1594(
5 

از گئـورك بـاور    ) 1555(
6

 آلمـانی مـشهور بـه جورجیـوس آگریکـوال          
7
 

هـاي عیارسـنجی فلـزات      رو سودمند بود کـه روش     کتاب ارکر ازاین  ). 1شکل(هستند  ) 1494-1555(

هایی را از کتـاب بیرینگوچـو برداشـته اسـت، امـا             کتاب باور نیز گرچه بخش    . داد توضیح می  قیمتی را 

فون هوئنهایم . کاري دارد مباحث مهمی نیز درباره معدن    
8

وس نیز از جمله    س مشهور به پاراسل    سوئیسی 

  ).1392رنان، ( علوم معدن اروپا است دیگر دانشمندان عرصه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________________________________________________________________ 
 

1. De la Pirotechnia 
2. Vannoccio Biringuccio 
3. Treatise on ores and assaying 
4. Lazarus Ercker 
5. De Re Metallica 
6. Georg Bauer 
7. Georgius Agricola 
8. Von Honheim 
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  )چپ(هاي معدنی کاري و فراوري سنگ و معدن) وسط(، پیروتکنیا )راست(هاي متالیکا کتاب: 2شکل

  

  مطالب کتاب .7

 تحریـر   ذوب و تغلیظ فلزات است که با جزئیات بسیاري به رشته کتاب در خصوص نحوه    مطالب عمده 

گونه ذکـر   یز این دقت ارائه شده و دلیل این امر ن       در ابتداي کتاب، قانون معادن فرانسه به      . درآمده است 

] ،[به تفصیل در این کتـاب مقـدم داشـتم   ] را[کاري در دولت فرانسه قاعده و قانون معدن« :شده است

متعلـق  ] ،[ایران هـم ] ملک[در ] ،[که پیدا نمودن گنج و دفینه و معدن مثل در ملک فرانسه  جهت این 

  ».به پادشاه است و رعیت را در او تصرفی نیست

، ) بند 77(کاري در فرانسه    در دو صفحه آغاز شده و پس از اشاره به قانون معدن           اي  کتاب با مقدمه  

 هـاي ل، فـص  )کـاري اجمـالی   در بیـان معـدن    (کتاب به دو بخش تقسیم شده است؛ در بخش نخـست            

و بخش  )  فصل 20(هاي مختلف استخراج معادن پرداخته است       یندامختلف کتاب به بررسی اجمالی فر     

ترتیـب  ).  فـصل  10(اسـت   » کـاري تفـصیلی   در بیان معـدن   « است که    هاییلز مشتمل بر فص   ـدوم نی 

  .است 1 خورد، به شرح جدول بخش نخست کتاب که در فهرست مطالب آن نیز به چشم میهافصل
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  شناسیهاي بخش اول کتاب معدنترتیب فصل: 1جدول

 حوزه علمی امروزي عنوان فصل شماره فصل

 جوییشناسی و پیزمین ترتیب واقع شدن معدنیات 1

 اکتشاف مواد معدنی در بیان پیدا نمودن معدن 2

 حفاري در معادن در بیان شکافتن کوه 3

 استخراج معادن سطحی کاري روي زمیندر بیان معدن 4

 استخراج معادن زیرزمین کاري زیر زمیندر بیان معدن 5

 زهکشی و آبکشی در معادن در بیان بند نمودن آب 6

 تهویه در معادن خانه گاه معدن بیان نفسدر 7

 ترابري در معادن در بیان حرکت دادن به معدن 8

 ترابري در چاه معادن در بیان درآوردن معدن 9

 زهکشی و آبکشی در معادن خانهدر بیان بیرون کردن آب از معدن 10

 )هاي استخراجیبندي سنگقهطب(جوري سنگ در بیان دستکاري معدنیات که خرد نمودن و شستن باشد 11

 تغلیظ مواد معدنی در بیان پختن و برشته نمودن معدن 12

 ذوب مواد معدنی در بیان آب نمودن معدن 13

  مواد معدنیتصفیه در بیان صاف نمودن معدن 14

 ذوب مواد معدنی در بیان لیکسیون که به لفظ فارسی معنی روان نمودن است 15

 فراوري مواد معدنی در بیان قال کردن 16

 فراوري مواد معدنی در بیان تقطیر نمودن 17

 انرژي در بیان سوخت 18

 ذوب مواد معدنی در بیان آتشکاري 19

 تجزیه و عیارسنجی مواد معدنی مازيدر بیان علم دوسی 20

  

ـتخراج و فـ    مشخص است، این کتاب حاوي نکات بـسیار ارزنـده       1چنان که از جدول    رآوري مـواد  اي در خـصوص اس

ـالبی کـه           اسـت هاي مختلف کتاب، نشانگر دید بسیار دقیق و مهندسی صاحب اثر            فصل. معدنی است  ، زیـرا عـالوه بـر مط

هاي استخراج و ذوب مواد معدنی به آنها اشاره شده است، مطالب مهندسی مهمـی نظیـر تهویـه، زهکـشی،                     پیرامون روش 

ـاب   با. ر مؤلف به دور نبوده استترابري، ترابري در چاه معادن و غیره نیز از نظ      اینکه اکثر مطالب موجود در بخش نخست کت

ـا      در رابطه با مهندسی استخراج معدن است ولی حجم بخش دوم کتاب نه             تنها بیش از بخش اول است، بلکه مخاطب اثـر ب

. دـکنـ برخـورد مـی  واد معـدنی  ـطور کلی با مباحث فـرآوري مـ       توجهی در خصوص ذوب، تصفیه، تغلیظ و به       جزئیات قابل 

  . است2 بخش دوم کتاب به شرح جدولهايفصل

ـیح داده                   مؤلف اثر نه   تنها جزئیات دقیق زمانی، مکانی، عیاري، حرارتی و غیره در رابطه با فرآوري مواد معدنی را توض

ه ـ جالـب توجـ  ها و کـشورها در طـول اثـر        برخی معادن، کارخانه   نام. بلکه برخی تجربیات اروپایی را نیز نقل کرده است        

ا، ـدنیـ رو، ینگـی  سن، بوهم، هنگرز، مکسیک، پیه    هاي کارنوعالیه، کرنوالی، نروژ، سبیر، سک     توان به توپونیم  ت که می  ـاس

همچنین مؤلف اثر با دقـت      . کردس و غیره اشاره     ـکفلط، ظاکاتیه ه، منس ـادو، اروپ ـغد، سال ـی، سوی ـبرك، باد، شیل  فراي

کـرده اسـت و از       هاي فارسی مناسب براي اصطالحات علمی کتاب خویش نیـز اقـدام           دلتمام در خصوص انتخاب معا    
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ردش ـگـ المـال، غـ  ـعنـوان مثـ   بـه . ی واژگان فرنگی بهره گرفتـه اسـت       ـراي برخ ـادل ب ـعنوان مع اصطالحات عامیانه به  

)Galorie(خانه ، میان)autel(ی ـ، سرحد گرم)Zone de chaleur(ده ـکنندهـ، زن)Reduction(،ی ـ قتالنـ ورهـ ک)Forges 

Catalanes(پودلر ، کوره )Fours a puddler( قرصخام ،)Fonte crue( گشن ،)flux reatifs (  و غیره استفاده شـده اسـت. 

ـتفاده قـرار داده   برخی واژگان را نیز مؤلف نتوانسته است معادل  سازي کند و تلفظ آنها را با الفباي عربی نوشته و مورد اس

ـاز   )tas(، طا   )Docimasie(مازي  ، دوسی )Dykes(، دعیک   )Carrieres(، کریر   )Miniers(یر  ، مین )Mines(مین  : است ، ک

)Cases( لیکسیون ،)Liquation(کیت ، لین)Lignite(رسیط ، انت)Anthracite (و غیره.  

  شناسیهاي بخش دوم کتاب معدنترتیب فصل: 2جدول

 قسم زیرفصل عنوان فصل شماره فصل

 مصرفمعدنیات نقره با خلط بی
 درآوردن نقره از معدنیات او

 معدنیات سرب ممزوج به نقره

 کاريرهنق 1 معدنیات مس ممزوج به نقره

 صاف نمودن نقره که از قال درآمد
 معدنیات سرب ممزوج به مس و نقره

 معدنیات سرب

 امتحان نمودن معدنیات سرب

 ات سربآب نمودن معدنی
 کاريسرب 2

 زنده کردن مردارسنگ

 معدنیات مس

 امتحان نمودن معدن مس

 آب نمودن معدنیات مس

 که نه گوگرد، نه انتیمون، نه فسفر، نه سم و نه سرب داشته باشد

 معدنیات مس ممزوج به کبریت

 فسفر یا به سرب باشدکه مس او ممزوج به سم یا به آنتیموان یا به 

 کاريمس 3

 آب نمودن معدنیات

 صاف نمودن مس سیاه

 امتحان نمودن جنس آهن

 هاي چدن و آهنتفصیل عالمت

 امتحان نمودن معدن آهن

 حاضر نمودن معدنیات آهن که باید به کوره بروند

 آب نمودن معدن آهن

 ساختن چدن

 کاري آهنمعدن 4

 درآوردن آهن از چدن

 معدنیات جیوه

  جیوهکاريمعدن 5 امتحان نمودن معدنیات جیوه

 درآوردن جیوه از معدنیات او

 کار کردن معدنیات طال  طالکاريمعدن 6

 امتحان نمودن معدنیات قلع
  قلعکاريمعدن 7

 کار کردن معدنیات قلع

 معدنکاري آنتیموان 8

 معدنیات روي
  رويکاريمعدن 9

 امتحان نمودن معدنیات روي

  کبریتکاريمعدن 10
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  کتابهاي ناموجود در متن بحثی در شکل .8

ـا مـی          به شکل  نظر به ارجاعات مکرر    ـاب باره ـاهد آن بـود، بـه    هاي مختلف که در متن کت ـاب داراي  تـوان ش ـین کت   یق

 اليالبـه اند، زیـرا در  عنوان پیوست در انتهاي کتاب قرار داشته  هایی نیز بوده است که به احتمال قریب به یقین به          شکل

بایست ترسیمی باشند،   هاي کتاب نیز می   در اینکه شکل  . متن اثر، جایی براي الصاق شکل در نظر گرفته نشده است          

توان حدس زد که تـصاویر      اي از منابع علمی و فنی اروپایی است، می        اما با توجه به اینکه کتاب ترجمه      . شکی نیست 

رونوشت بایدمربوط به هر بخش نیز      
1
 هايسـطر با توجه به توضیحات دقیقی کـه در         .  منبع شده باشد   از روي کتب   

 باشـد،   اي از آنها  رود این اثر ترجمه   ها داده شده است و با بررسی آثاري که احتمال می          مختلف کتاب در خصوص شکل    

 متن شده درهاي معدنی، بر اساس توضیحات داده و فرآوري سنگکاريمعدنهاي متالیکا، پیروتکنیا و  تصاویر کتاب 

  .هاي از آنها نشان داده شده است نمونه3 تواند تصاویر الصاقی به کتاب بوده باشد که در شکلاثر، می
  

  
 

  )باال(هاي معدنی و معدنکاري و فرآوري سنگ) پایین(، پیروتکنیا )راست(هاي متالیکا تصاویري از کتاب: 3شکل

  

____________________________________________________________________ 
 

 ، معادل مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی»کپی«برنهاد واژه برا .1
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  بحث و تحلیل .9

اي از  بود و این کتاب نیز ترجمه  »پزشکی«شناسی   کتاب معدن  با توجه به اینکه تخصص اصلی مترجم      

متون آموزشی مهندسی معدن اروپایی است، ذکر چنـد نکتـه در خـصوص مباحـث ایـن کتـاب حـائز         

در خصوص اصول طراحی و اجراي استخراج معادن در بخـش اول کتـاب مباحـث قابـل             . اهمیت است 

جویی شناسی و پی   در این کتاب، با مباحث زمین      روند آموزش مهندسی معدن   . ه شده است  ئتوجهی ارا 

کانسارها آغاز شده و پس از ذکر مباحث اکتشاف معـدن، عملیـات اسـتخراج معـدن شـرح داده شـده                

این مـسائل  .  بخش نخست کتاب، مربوط به مسائل فنی استخراج مواد معدنی است قسمت عمده . است

کشی، تهویه و ترابري مواد معـدنی بـوده و در            سطحی و زیرزمینی، زه    کاريمعدنشامل شکافتن کوه،    

تجهیزات نوین مربوط به عملیات استخراج نیز مورد        . اي است مالحظههاي قابل هر بخش داراي نوآوري   

توان به استفاده از حفاري چال انفجاري با استفاده از چکـش و              می ،عنوان نمونه به. انداشاره قرار گرفته  

چرخـه،  هاي تک ي شکافتن کوه و آغاز عملیات استخراج، استفاده از گاري         کارگیري باروت برا  دیلم و به  

 باال کشیدن مواد معدنی از چاه اصلی تولید معادن زیرزمینی و نیـز اسـتفاده از             براياستفاده از آسیاب    

 معادن زیرزمینی مورد اسـتفاده قـرار    آب از محوطهمنظور زهکشی و تخلیههاي آب چوبی که به  تلمبه

بـا توجـه بـه اهمیـت روش       . هـاي امـروزي دانـست     هاي ابتدایی پمپ  توان آنها را نمونه   ته و می  گرفمی

هاي فنی متعدد این روش، توضـیحات فنـی و علمـی ایـن بخـش بـه                  استخراج زیرزمینی و نیز چالش    

هاي اسـتخراج   که بیشتر مسائل مربوط به روش     طوريمراتب بیشتر از روش استخراج سطحی است؛ به       

هـاي بـاربري و     هـاي اسـتخراج و نگهـداري تونـل         مانند زهکـشی و آبکـشی، تهویـه کارگـاه          زیرزمینی

قبـولی آمـوزش داده     استخراجی مورد بررسی قرار گرفته و مباحث مختلف مربوط به آنها با دقت قابـل              

هیزم، زغال و   (از سوي دیگر، با توجه به اهمیت مبحث انرژي و میزان دسترسی به سوخت               . شده است 

  . در اقتصادي بودن تولید یک فلز، فصلی از کتاب به این موضوع اختصاص داده شده است) نگسزغال

یند فرآوري مواد معـدنی اسـتخراجی   ا مطالب کتاب در رابطه با فر الزم به توضیح است که بخش عمده      

بـا جزئیـات    ) اسیدشـویی (یندهاي تغلیظ، ذوب و حتی لیچینگ       اهاي مختلف کتاب، فر   در فصل . است

یندها شامل پختن و برشته کردن، آب کردن، صـاف کـردن،     ااین فر . اندار دقیقی آموزش داده شده    بسی

. انـد قال کردن و تقطیر مواد معدنی استخراجی است که هر یک از مواد مذکور، در یک فـصل تحلیـل شـده                     

 فـرآوري و    یند تغلیظ و ذوب فلزات نقره، سرب، مس، آهن، جیوه، طال، قلع، آنتیموان، روي و شیوه               افر

اند که علت توجه به این عناصـر،        طور کامل تشریح شده   تولید گوگرد خالص نیز در بخش دوم کتاب به        

در هر فـصل از بخـش دوم کتـاب،          . وفور معادن و گستردگی کانسارهاي آنها در جغرافیاي کشور است         

اً کامـل فنـی و اجرایـی        هاي موجود در اروپا و امریکا با مشخصات تقریبـ         هایی از معادن و کارخانه    مثال
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هـاي جداسـازي فلـزات از آنهـا بـا       اسـتخراج آنهـا و شـیوه       ها، نحوه ها و کانسنگ  ذکر شده و نوع کانی    

امتحـان  « عیارسنجی فلزات مختلف تحت عنـوان      نحوه ،همچنین. توجهی ارائه شده است   جزئیات قابل 

 فلز مس و نیـز ارزش  هاي گستردهنظر به کاربرد. صورت کارشناسانه توضیح داده شده است      به »نمودن

اقتصادي باالي فلز نقره و همچنین تنوع کانسارهاي این دو فلز راهبردي، مباحث فرآوري ایـن دو فلـز       

هـاي  هـاي تغلـیظ و ذوب آهـن، شـیوه          عـالوه بـر روش     ،همچنین. با جزئیات بیشتري ارائه شده است     

  .اندمختلف تولید چدن و فوالد نیز تشریح شده

  

  ريگینتیجه .10

یوهان لوئیس شلیمر از معلمان طب مدرسه دارالفنون بـوده و تألیفـات متعـددي در حـوزه پزشـکی و       

شناسـی نیـز    همچنین کتابی در علم توپخانه نیز تـألیف کـرده اسـت و کتـاب معـدن                . داروسازي دارد 

نشان شواهد . دانسته استدر اسناد تاریخی آمده است که وي علم بلورسازي نیز می       . منسوب به اوست  

تنها دور از انتظار نیست بلکه بـا  شناسی از سوي شلیمر هلندي نهدهد که امکان تألیف کتاب معدن     می

اي است که توسط شلیمر     یقین، این کتاب ترجمه   توجه به تألیفات وي و نیز بر اساس اسناد موجود، به          

 نگـارش، توجـه بـه    ظرافـت . کاري انجام شـده اسـت   معدن هاي فنی موجود در حوزه    و بر اساس کتاب   

بنـدي  سازي برخی از آنها با واژگان عامیانه و نیـز بخـش           جزئیات فنی، ثبت دقیق اصطالحات و معادل      

 ها، نشان از تخـصص مؤلـف اثـر در حـوزه           بندي رئوس مطالب و عناوین سرفصل     شده و طبقه  مهندسی

اهللا مرعشی نـشان    بخانه آیت  موجود در کتا    دقیق نسخه  مطالعه. اردکاري و فراوري مواد معدنی د     معدن

. هاي کشور موجود اسـت     دیگري است که در سایر کتابخانه      تر از دو نسخه   دهد که این نسخه کامل    می

 مناسب، اعداد و ارقام مرتبط با احجام و اوزان نیز بـا دقـت قابـل تـوجهی                   هاي دقیق، فعل  هايو عبارت ها  هجمل

شگاهی خوب بوده و حاکی از این است کـه مؤلـف یـا متـرجم             هاي یک متن دان   گیژنگاشته شده است که از وی     

شناسی نیز مطالعات قابـل تـوجهی داشـته          معدن کتاب، با متون علمی اروپایی آشنایی کامل داشته و در حیطه          

هاي پیروتکنیا و متالیکا است که از منابع اصلی علم معـدن  از قرار معلوم، این اثر تلفیقی از کتاب    . است

  .شوندب میدر اروپا محسو

  

  مراجع

  . امیرکبیر: تهران. باهر فرقانی: ترجمه. تاریخ پزشکی ایران و سرزمین خالفت شرقی). 1387(الگود، سیریل لوید 

  . خوارزمی: تهران. امیرکبیر و ایران). 1394(آدمیت، فریدون 

  . خوارزمی: تهران. هانداريوس جکیکاو: ترجمه. )ایران و ایرانیان(سفرنامه پوالك ). 1368(پوالك، ادوارد یاکوب 



         معرفی و بررسی نسخه خطی اولین کتاب دانشگاهی آموزش مهندسی معدن در ایران



 

130

. دوران قاجاریه، عصر طالیی پزشکان غرب مثل دکتر یوهان لوییز شلیمر در ایران). 1391(پویان، ناصر 

  .205ـ 181، )10(4. فصلنامه تاریخ پزشکی

پژوهشگاه علوم انسانی و :  تهران).از آغاز تا عصر حاضر(هاي ایران تاریخ بیمارستان). 1379(تاجبخش، حسن 

  . مطالعات فرهنگی

  .81- 87 ،)57(15. )مطالعات ملی کتابداري و سازماندهی اطالعات(فصلنامه کتاب . دارالفنون). 1383(زاده، رویا جناب

  .41- 59، )26(7 .فصلنامه آموزش مهندسی ایران. آموزش مهندسی مواد و متالورژي در ایران). 1384(حجازي، جالل 

  . نگاه: تهران.  و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپاسیر فرهنگ). 1383(راوندي، مرتضی 

  . مرکز: حسن افشار، تهران: ترجمه. تاریخ علم کمبریج). 1394(رنان، کالین 

تارنماي . نسخه خطی). جان لیویس شلیمر(شناسی معدن). 1396(سازمان اسناد و کتابخانه ملی 

www.nlai.ir.185- 96- 242-204:  شماره بازیابی.  

  . 37-42، )8(5. ماهنامه دارویی رازي. دارالفنون: تاریخچه دانشکده داروسازي). 1373(سرکندي، مجتبی 

  . 1بخش. 2 ،سرمدي: تهران. پژوهشی در تاریخ پزشکی و درمان جهان از آغاز تا عصر حاضر). 1380(سرمدي، محمدتقی 

  .734- 760، )31(8. جستارهاي ادبی. االحجارشناسی یا علمهاي شنگز کتابصورتی ا). 1351(فاضل، محمود 

: ترجمه. شاه قاجارپزشک ویژه ناصرالدین خاطرات دکتر فووریه: سه سال در دربار ایران). 1390(فووریه، ژوانس 

  . دنیاي کتاب:  تهران.اقبال آشتیانی عباس

  . انتشارات دانشگاه تهران: تهران. ن در دانشکده فنی تهرانتاریخچه آموزش مهندسی معد). 1370(قاسمی، فریدون 

  . مرکز نشر دانشگاهی: تهران. بانیان و پیشروان: مدارس جدید در دوره قاجاریه). 1377(پویا، اقبال قاسمی

. ماهنامه صنعت چاپ. چاپخانه سنگی دارالفنون: تاریخ چاپ و چاپخانه در ایران). 1371(گلپایگانی، حسین 

1)120(، 52 -51.  

  . انتشارات دانشگاه تهران: تهران. )2(، 1. تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران). 1376(محبوبی اردکانی، حسین 

تاریخ معاصر . هاي درسی در ایران از تأسیس دارالفنون تا انقالب اسالمیکتاب). 1382(معتمدي، اسفندیار 

  .111-138، )27(7. ایران

  .هماذر: تهران. ایران و جهان از مغول تا قاجاریه. )1364(نوایی، عبدالحسین 

  . فراهانی: تهران. قهرمان مبارزه با استعمار: امیرکبیر). 1393(هاشمی رفسنجانی، اکبر 

  . 7چ. زوار: تهران. خاطرات و خطرات). 1389(قلی ، مهدي)مخبرالسلطنه(هدایت 

  . سروا: تهران. چه دارالفنون و مدارس شرف و علمیهمدرسه دارالفنون به انضمام تاریخ). 1376(یغمایی، اقبال 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                               امیر جعفرپور و حسن محمدي 

 

 

131

 

 دانشجوي مقطع دکتراي مهندسی استخراج مواد امیر جعفرپور

. معدنی، دانشکده مهندسی معدن و متالورژي دانشگاه یزد است

 در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی 1394وي در سال 

گاه استخراج معدن از دانشکده مهندسی معدن و مواد دانش

هاي تحقیقاتی وي زمینه .التحصیل شده استصنعتی ارومیه فارغ

 هاي تصفیهمحیط زیست معدنی، روش: بدین شرح است

پاالیی براي هاي معدنی، طراحی سامانه گیاهها و زهابپساب

ریزي تولید معادن روباز، کاربردهاي منطق معادن، طراحی وبرنامه

هاي  سازي و تکنیک بهینهریزیریاضی و فازي و خاکستري، برنامه

مندي و نیاز جامعه همچنین با توجه به عالقه. گیريتصمیم

هاي نوین آموزش هایی با محوریت شیوهدانشگاهی، پژوهش

مهندسی، اخالق مهندسی، فلسفه علم و مهندسی و نیز تاریخ 

 .مهندسی معدن انجام داده است

 
 
 

 

ـ   فنی مربی گروه مهندسی معدن، دانشکدهحسن محمدي

وي در سال . مهندسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود است

 در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی معدن از دانشکده 1376

التحصیل شده و در حال حاضر، مأمور به فارغ فنی دانشگاه تهران

تحصیل در مقطع دکتراي مهندسی استخراج مواد معدن در 

  .اه یزد استدانشکده مهندسی معدن و متالورژي دانشگ

سازي خطوط فراوري بهینه: هاي تحقیقاتی وي عبارتند اززمینه

هاي تهویه در معادن مواد معدنی، خدمات فنی در معادن، سامانه

هاي تاریخ هایی در زمینههمچنین وي پژوهش. زیرزمینی

 .مهندسی و تاریخ علم انجام داده است

 
 
 
 


