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 چکیده
 ۀس و و ل زوم توس ع کی از  یکشور به مواد خام معدن یو صنعت ینظام یازهایو ن یبه مواد معدن هیرغبت سران قاجار

 ژهیو)ب ه نیزم  گوناگون عل وم یهادر رشته انیموجب توجه مقامات به آموزش دانشجو گرید یکشور از سو یصنعت
از مشکالت تخصص و دانش  یبه اروپا بخش انیو اعزام دانشجو یمعدن( شد. استخدام کارشناسان خارج یمهندس

توس    یدارالفن ون و اس تخدام معلم ان خ ارج سینبود. با تأس  یکاف نیصنعت را حل کرد؛ اما ا نیمربوط به ا یفن
 یهادگاهی رشد د ،یجهان اسیصنعت و علم در مق ۀ. توسعافتی یتوجهقابل یرشته ارتقا نیا نیآموزش نو ر،یرکبیام

 دیجد یکتب آموزش فیبا عنوان استادان دانشگاه و تأل مریچارنوتا و شل یهاتیکشور، فعال یاسیمقامات س یاقتصاد
 انیدارالفنون و بازگش ت دانش جو انیدانشجو یلیالتحصشد. با فارغ رانیمعدن در ا یمهندس یموجب رشد دانش فن

 شیپس از گشا یهاکه در سال دهدینشان م یخیمعادن بود. اسناد تار تیفعال شیشاهد افزا توانی به اروپا م یاعزام
 تواندی م هیمتأخر قاجار یهامعادن در سال تیشکل گرفتند. روند رو به رشد فعال رانیدر ا یمختلف عیدارالفنون، صنا

 شود. یشور تلقآموزش بر رشد صنعت معدن در ک ییاز کارا ینمود
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The effect of modern engineering training on the mining industry 

during the Qajar period1 

 

Amir Jafarpour, PhD student in Mining and Metallurgy Engineering, Yazd University 

 

Abstract 

The interest of Qajar leaders in minerals and the military and industrial needs of the 

country for mineral raw materials coupled with the necessity of industrial 

development of the country prompted state officials to pay greater attention to 

educating students in diverse fields of earth sciences (especially mining engineering). 

The recruitment of foreign experts and dispatching students to Europe mitigated 

some of the problems pertained to expertise and technical knowledge in this industry, 

but they were not sufficient . 

With the establishment of the Dar ul-Funun (Polytechnic School) and the 

recruitment of foreign teachers by Amirkabir, modern education in this field was 

significantly improved. The development of industry and science on a global scale, 

the expanded economic views of the Iranian political officials, the contribution of two 

university professors, Czarnotta and Schlimmer and the publication of new textbooks 

led to the growth of technical knowledge of mining engineering in Iran. With the 

graduation of Dar ul-Fonun students and the return of Europe-educated students, 

there was a surge in mining activity. Historical documents exhibit that in the years 

following the establishment of Dar ul-Funun, various industries made headway in 

Iran. The growing trend of mining activity in the late Qajar years can be seen as a 

manifestation of the education’s impact on the growth of the mining industry in Iran. 
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 مقدمه

تأمل که جهانگردان و مستشاران خارجی حاضر در ایران در دوران قاجاری ه ب دان توج ه یکی از مسائل قابل
ک ه ای ن ملال ب در طوری؛ ب ه0اند، تنوع و حجم منابع معدنی موجود در گس ترۀ کش ور ب وده اس تداشته

از س وی دیگ ر، ع دم وج ود  2د.خ ورمانده از دوران قاجاریه ف راوان ب ه چش م میها و اسناد باقیسفرنامه
توجهی به آموزش نوین مهندسی به دلی ل ع دم متخصصان علوم زمین و مهندسان معدن در کشور و نیز کم

وجود مراکز علمی و تخصصی داخلی موجب شد که شاهان قاجار، بدون توجه ب ه مس ائل علم ی و فن ی، 
تلف کشور اعزام کنند. طبیعی است که حاصل ای از امور معدن نداشتند، به مناطق مخافرادی را که سررشته

از سوی دیگر، گسترش رواب  سیاس ی  9های طویل نبوده است.ها و تلگرافنگاریجز نامهها بهاین فعالیت
های فنی، صنعتی و علم ی ب وده های اروپایی در دوران قاجار نیز موجب پیشرفتو اقتصادی ایران با دولت

ت وان از ویژه دانش مهندس ی ن وین( را م یو پیشرفت در علوم جدید )به است. شکوفایی آرای تجددطلبانه
که از نتایج ارزشمند بازدید سران قاجار از کش ورهای اروپ ایی طوریمزایای رواب  ایران و غرب دانست؛ به

 اندازی صنایع مختل ف درتوان به اعزام دانشجو، تأسیس مراکز آموزش علوم مهندسی و ایجاد اندیشۀ راهمی
  4کشور اشاره کرد.

دانش مهندسی معدن و صنعت متالورژی نیز از این امر مستثنی نبود و به موازات اف زایش رواب   می ان 
ان دازی رش تۀ مهندس ی مع دن در ت وجهی در راهتوان شاهد رشد قاب لهای غربی میدولت قاجار و دولت

زات ب ود. بخش ی از ای ن تفک ر، ناش ی از های فرآوری مواد معدنی و تولید فل دارالفنون و احداث کارخانه
سفرهای خارجی پادشاهان سلسلۀ قاجاریه به کشورهای اروپایی بود؛ ول ی بخ ش مهم ی از آن در نتیج ۀ 

ه ا های سفیران، جهانگردان و مستشاران غربی دربارۀ ایران عصر قاجار بود که سران سیاسی قاجار آننوشته
شرای  زمانی و رشد جهانی صنایع مختلف پس از انقالب صنعتی نیز  را ملالعه کرده بودند. البته اثرگذاری

انکار است. این در حالی است که با توجه به روند رو به رشد دانش بر توسعۀ صنعت معدن در ایران غیرقابل
مهندسی معدن در سالیان اخیر نیاز است که مروری بر نح وۀ رش د آن در گذش ته ک رده و از منظ ر ت اریخ 

زش علوم مهندسی کشور، اثرات آموزش را در پیشرفت ص نایع مختل ف ارزی ابی ک رد. در ای ن معاصر آمو
                                                 

 .110ش(، 1233شناسی کشور، )تهران: سازمان زمین شناسی و معدن در ایرانتاریخ زمینپور، لیعالله . کرامت0
 . 230 358ش(، 1283. ترجمۀ غالمعلی وحیدمازندرانی )تهران: علمی و فرهنگی، ایران و قضیۀ ایرانجرج ناتانیل کرزن، . 2

 همچنین، نک  : 
Shaul Bakhash, Iran: Monarchy, Bureaucracy & Reform under the Qajars; 1858-1898, (Ithaca Press, 1978), 128-143; The 
Cambridge History of Iran, Vol. 7 (From Nadir Shah to the Islamic Republic) (Cambridge University Press, 1991), 287. 

. شناس ۀ ک د www.nlai.ir . نس خۀ خل ی، برگرفت ه ازاب کشف سنگ و معدن طالشاه در بهای ناصرالدینکتابچۀ تلگرافسازمان اسناد و کتابخانه ملی، . 9
 ص.110. 2083323کتاب: 

 . 150، 28 30ش(، 1283)تهران: سروا،  مدرسۀ دارالفنون به انضمام تاریخچۀ دارالفنون و مدارس شرف و علمیه. اقبال یغمایی، 4

http://www.nlai.ir/
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پژوهش، با مروری بر اسناد تاریخی، دیدگاه اندیشمندان داخلی و خارجی در خصوص منابع معدنی ای ران 
ان عل وم های مهندسی( در راستای تربیت متخصصویژه در رشتهدر دوران قاجاریه و روند اعزام دانشجو )به

نوین مهندسی بررسی شده و تأثیر آموزش علوم فنی و مهندسی بر روند پیشرفت صنعت معدن کشور مورد 
المللی و ملی بر توس عۀ ص نعت مع دن م رور گیرد. همچنین اثرگذاری عوامل مختلف بینارزیابی قرار می

 شود. می
 

 عالقۀ مقامات دولتی قاجاریه به معادن

در ثبات سیاسی و اقتصادی کشور در دوران قاجاریه که بخش مهمی از آن، ناشی  با توجه به نواقص موجود
های استعماری و استثماری بود، توج ه ب ه مباح ر فرهنگ ی و از وضع نابسامان جهانی و گسترش جنبش

آموزشی نظیر لزوم ایجاد بستر مناس ب ب رای تربی ت متخصص ان ص نایع مختل ف، دور از نظ ر مقام ات 
وی ژه در دوران آغامحم دخان و ندی تاریخی وجود ندارد که نشان ده د س ران کش ور )ب هقاجاری بود و س

دی ده توج ه شاه( به مسائل مربوط به استخراج معادن توس  متخصصان علم ی و ص نعتی آم وزشفتحعلی
های اند. تنها اسناد موج ود در ای ن زمین ه مرب وط ب ه خ اطرات برخ ی از بزرگ ان قاج ار و س فرنامهداشته

ک ه س رجان ملک م در طوریهای روشنفکر داخلی اس ت؛ ب هشاران یا گردشگران خارجی و شخصیتمست
   0های معدنی در ایران خبر داده است.شاه از قلت فعالیتحدود سال هفدهم سللنت فتحعلی

ت وان ش اهد توج ه س ران همه، پس از ثبات نسبی اوضاع سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور، م یاینبا
مان ده ح اکی از آن اس ت ک ه عنوان نمونه، اسناد باقیسبت به مباحر اقتصادی و صنعتی بود. بهقاجاریه ن

منظور مقابله ب ا شاه(، با توجه به نیازهای نظامی و صنعتی کشور و نیز بهالسللنه فتحعلیبیمیرزا )ناعباس
پ س از  2ت.ها )روسیۀ ت زاری(، توج ه چش مگیری ب ه ص نعت و مع دن داش ته اس حمالت متعدد روس

میرزا نیز محمدشاه قاجار با توجه به وضع اقتصادی و نظامی کشور، اهمیت فراوانی برای معادن فلزی عباس
، بخشی از معادن 1در جدول  9ها تهیه کند.قائل بود و حتی به محمدصالح تبریزی دستور داد فهرستی از آن

ربارۀ تخصص محمدصالح تبری زی اط الع شده توس  شخص اخیر ارائه شده است. ناگفته نماند که دثبت
ه ا دقیقی وجود ندارد؛ ولی با توجه به دستور مستقیم شاه بدو روشن است که با مع ادن کش ور و وض ع آن

آشنایی نسبی داشته است. به دلیل عدم وجود مراکز آموزشی فنی و علمی، بدیهی است که او علم مع دن را 
 صورت تجربی آموخته بود.به

                                                 
 .280ش(، 1283، ترجمۀ اسماعیل بن محمدعلی حیرت )تهران: افسون، یخ ایرانتار. سرجان ملکم، 0
 جا.. کرزن، همان2
 ص.  00. 5-13308. شمارۀ بازیابی: www.nlai.ir)نسخۀ خلی(، برگرفته از  فهرست خزائن و معادن ایرانمحمدصالح تبریزی، . 9

http://www.nlai.ir/
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 نوشته محمدصالح تبریزی نامهمعدنشده در کتاب از معادن ثبت : بخشی1جدول 
 

 تعداد معادن نوع ماده معدنی ایالت

 آذربایجان

 10 مس
 0 سرب و زرنیخ

 3 آهن
 12 قلع

 گیالن
 0 سرب

 3 آهن
 1 نقره

 خراسان

 1 قلع
 1 سرب

 1 طال
 1 فیروزه

 تهران
 8 مس

 8 سرب
 3 سنگزغال

ک ه اعتمادالس للنه در طوریشاه ب ود؛ ب هتوجه به صنعت معدن از سوی شخص ناصرالدینترین بیش
ش اه  در میل مبارک ]ناصرالدین»های روزانه خود چنین آورده است: ق در یادداشت1300محرم  18تاریخ 

نایی شاه به سنگ معدن و آش عالقۀ ناصرالدین 0«.عالم به سه چیز است: شکار و کتب فرانسه و سنگ معدن
ج ویی و اکتش اف نسبی وی با وضع ذخایر زیرزمینی موجود در گسترۀ کشور به تشکیل کارگروهی برای پی

توان به ماجراهای مع ادن ط الی کاون د زنج ان و منابع معدنی در سلح کشور منجر شد. در این زمینه می
-میالدی به ناص رالدین 1833ل ها یافت. در ساتوان رد پایی از آنمشهد اشاره کرد که در اسناد تاریخی می

های نزدیک زنجان، مقداری س نگ شاه عرض کردند که پیرمردی )با نام مشهدی یاری( در کاوند، از آبادی
رو، شماری از مأموران دربار به آنجا اعزام شدند تا از کاشف سنگ تحقیق کنن د. طال پیدا کرده است. ازاین

                                                 
 .323ش(، 1203کوشش ایرج افشار )تهران: امیرکبیر، ، بهروزنامۀ خاطرات اعتمادالسلطنهنه، محمدحسن اعتمادالسلل. 0
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کید بسیار اظهار مینام در ای ن م اجرا،  0ه سنگ طال را در حین کشت و کار یافت ه اس ت.داشت کبرده با تأ
ها در میان اس ناد شاه در قالب مجموعۀ تلگرافمکاتبات میان مأموران دولتی حاضر در زنجان و ناصرالدین

جالب توجه است که پیش از انجام اکتشافات علمی معادن مذکور، دس تور  2خانۀ ملی موجود است.کتاب
های گفتنی است که در مورد اندیشه 9مسکوکات طال با نام معادن مذکور داده شده است.ها و ساخت نشان

شاه در خصوص توسعۀ صنعت معدن و ضرورت توجه به آن، اشارات متع ددی در من ابع مترقی ناصرالدین
ه ای الدر س کهها نشان داده شده است. جالب توجه آنهایی از این تلگراف، نمونه1در نمودار  4وجود دارد.

عنوان کانس ارهای ه ا ب هاخیر، اکتشافات تفصیلی منلقۀ کاوند انجام شده و عالوه بر ثبت برخی مح دوده
 اند.برداریاحتمالی طال، برخی معادن آهن آن نیز در مرحلۀ بهره

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 جا.. کرزن، همان0
 جا.، همانهای ...کتابچۀ تلگرافسازمان اسناد و کتابخانۀ ملی، . 2
 .152ش(، 1200)تهران: پازینه،  های قاجاریهها و مدالنشانآزمون، . زینب 9
؛ نیز نک   : س اموئل گ رین ویل ر 024ش(، 0931تصحیح حافظ فرمانفرماییان )تهران: امیرکبیر، ، بهالدولهخاطرات سیاسی امینالدوله، ینخان ام. میرزا علی4

ورده صدراعظم سرخ»؛ ایرج امینی و عباس امام، 093ش(، 0932، ترجمۀ محمدحسین کردبچه )تهران: جاویدان، شاهایران و ایرانیان عصر ناصرالدینبنجامین، 
 . 433 434ش(، 0911) 39، شمارۀ بخارا، «شاه قاجار(الدوله در دورۀ سللنت مظفرالدینخان امین)نگاهی اجمالی به کارنامۀ صدراعظمی میرزا علی
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 ن طالی کاوندهای مربوط به معدهایی از تلگراف: نمونه1تصویر 

شد، های مرسوم ابتدایی انجام میصورت سنتی و با روشهرچند که در دوران قاجاریه، کار در معدن به
ولی با توجه به نیازهای نظامی و اقتصادی، س ران سیاس ی کش ور ب ا تقلی د از کش ورهای همس ایه )نظی ر 

توج ه ع الوه ب ر رش د قاب ل 0د.گذاری مراکز آموزش عالی اق دام کردن حکومت عثمانی( به ضرورت بنیان
مقیاس و اثرگذاری عوامل خ ارجی صنعت معدن در مقیاس جهانی، ضرورت توجه به صنایع سنگین بزرگ

مختلف، اهمیت اقتصادی آموزش علوم و لزوم توسعۀ صنعتی کشور که از  کاردانی امیرکبی ر نش أت گرفت ه 
عالوه بر آموزش علوم نوین مانند ریاضی و طب،  بود، به صدور فرمان تأسیس دارالفنون انجامید که در آن،

-شد و به جرأت میبه تعلیم و تربیت متخصصان علوم مهندسی و از جمله مهندسی معدن نیز پرداخته می

 گذاری دانش مهندسی معدن نوین در کشور دانست.توان آن را پایه
 

                                                 
 .413، 930ش(، 0931)تبریز: ستوده و مبنا،  ایران و عثمانی در آستانه قرن بیستمنیا، . رحیم رئیس0



 012 ۀشمار                                      تاریخ و فرهنگ                                                                               231

 توجه به لزوم آموزش مهندسی معدن در دوران قاجار

ه ا در مع ادن درصدد احی ای کش ور ب ود، هم واره از تجرب ه و ک ار انگلیس ی کهجه به اینمیرزا با توعباس
ی ابی اح داث های اکتشافی ویلیامسن انگلیسی و پیگی ری موض وع مک انآذربایجان حمایت کرد. فعالیت

غرب ایران توس  سروان مونتایت، از جمله اق دامات اجرای ی ای ن ش اهزادۀ کارخانۀ ذوب فلزات در شمال
سفر خسرومیرزا به روس یه و بازدی د وی از  0پرست قاجاری در زمینۀ احیای صنعت معدن کشور بود.میهن

ک ه چنان 2تأثیر نب ود.صورت علمی و عملی( بیاندازی معادن )بهمراکز صنعتی این کشور نیز در اندیشۀ راه
-باشی و سررش تهدنچیگذشت، در نتیجۀ همین تفکرات مترقی بود که محمدشاه محمدصالح تبریزی )مع

برداری معادن کشور گماشت. حاصل اقدامات محمدصالح که با کمک مسیو دار امور معادن( را به فهرست
بود. این اثر فهرستی از  نامهمعدنباشی روس انجام شد، کتابی با عنوان ریشاردخان فرانسوی و نیز معدنچی

ه ناصرالدین شاه که پس از مرگ محمدشاه برتخت معادن ایران را دربرداشت. محمدصالح کتاب مذکور را ب
 9سللنت نشسته بود، تقدیم کرد.

تر آن است که در این دوران نیز کار معادن به دلیل نبود دانش فنی و مهندسی، تجهیزات م ورد نکتۀ مهم
رفته، رونق چندانی نداشته است؛ زیرا در س فرنامۀ خودزک و )کنس ول همنیاز و متخصص علم معدن، روی

به معادن آهن اشاره شده، متروک شدن معادن جیوه به دلیل نبود تجهی زات   کهرغم اینروسیه در رشت( علی
 4الزم و دانش فنی مورد نیاز برای استخراج منابع مع دنی از اعم اق زم ین م ورد اش اره ق رار گرفت ه اس ت.

ماندگی ایرانیان ان و نیز عقبهمچنین یاکوب ادوارد پوالک )پزشک دربار قاجار( به کثرت ذخایر معدنی ایر
در کار استخراج معادن و رکود اقتصادی این صنعت اشاره کرده است. به نوشتۀ او، عدم آشنایی متخصصان 

گ ذاری و رون ق ض عیف اقتص ادی ای ن ص نعت و های نوین مهندسی، خلر باالی سرمایهایرانی با دانش
، عوامل اص لی ع دم پیش رفت ای ن ص نعت در ای ران توجه فلزات مورد نیاز از کشورهای دیگرواردات قابل

ه ای قیمت ی مانن د دوبنوا نیز اشاره کرده است که استخراج سنگ 1اش( بوده است.)مقارن نگارش سفرنامه
ک رزن درب ارۀ عل م مع دن در  3ش ود.های سنتی و ابتدایی انجام میزمرد، یاقوت و فیروزه در ایران به روش

چون علم و اطالع رفته رفته توسعه یافته و اسلوب و طرز کار اروپ ایی »است که شاه بر آن دوران ناصرالدین

                                                 
 جا.. کرزن، همان0
 .330ش(، 1203)تهران: خوارزمی،  اندیشۀ ترقی و حکومت قانون عصر سپهساالرن آدمیت، فریدو. 2
 جا. محمدصالح تبریزی، همان. 9
 .58ش(، 1288، ترجمۀ سیروس سهامی )رشت: فرهنگ ایلیا، سرزمین گیالنالکساندر خودزکو، . 4
 . 028ش(، 1208کاووس جهانداری )تهران: خوارزمی، ، ترجمۀ کیسفرنامۀ پوالک )ایران و ایرانیان(ادوارد یاکوب پوالک،  .1
شناس ی کش ور، نی ا )ته ران: س ازمان زم ین، ترجمۀ شهپر داراب61تا  61های شناسی ایران: استخراج مواد معدنی در آسیای میانه در سدهزمینم. آ. دوبنوا، . 3

 .00ش(، 1232
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منظور استخراج ذخایر زیرزمینی ای ران تدریجًا به ایران هم سرایت کرده است، اقداماتی متعدد ولی ناقص به
ق رار شناسی ایران را مورد بررس ی عنوان یک متخصص معدن، زمینشیندلر آلمانی به 0«.معمول شده است

ف راهم و چ اک ک رده  1800  1832های های متعددی دربارۀ کانسارهای متنوع ایران در سالداده و گزارش
است. وی به ناتوانی معدنکاران ایرانی در تفصیل و مجزاسازی گوگرد از مس نیز اشاره کرده که از نبود دانش 

ب  خارجی، ترجمۀ آثار علم ی گسترش روا 2گرفت.فنی مورد نیاز نزد متخصصان صنعت معدن نشأت می
های انتقادی که توس  س ران قاج ار و گردش گران یافته، انتشار سفرنامهاروپایی، بازدید از کشورهای توسعه

های اجتماعی، علمی و فنی از جمله دان ش مع دنکاری ایرانی ان را در مس یر ، اندیشهخارجی نگاشته شده
ه ا هایی را ب ه وزی ران اع الم ک رده ب ود ک ه از جمل ۀ آنواستهای قرار داد. برای مثال، انجمن مخفی ختازه

العابدین های عبدالرحیم طالبوف، حاج زینبخش مهمی از نوشته 9ها بود.استخراج معادن و ایجاد کارخانه
  4های نو و لزوم آشنایی ایرانیان به علوم جدید اختصاص دارد.ای و دیگر اندیشمندان منتقد، به اندیشهمراغه

 
 عزام دانشجویان به اروپاا

سالۀ ایران و روس، مقام ات کش وری و لش کری کش ور های چندیناز اوایل دوران قاجاریه و پس از جنگ
ه ای علم ی و ص نعتی ش دند. در س ال ماندگی ایران نسبت به کش ورهای اروپ ایی در زمین همتوجه عقب

س تان فرس تاد. عب اس می رزا در س ال میرزا کسانی را برای آموختن نقاشی و ط ب ب ه انگلش، عباس1103
ش نیز پنج تن را با همراهی کلنل دارسی به انگلستان فرستاد که با توجه به اهمیت صنعت مع دن، دو 1100

بعدها این امر ادامه یاف ت و برت ری علم ی و  1های معدن و متالورژی تحصیل کردند.ها، در رشتهنفر از آن
شجویان برای تحصیالت دانشگاهی به کشورهای خارجی فرستاده فنی غرب نسبت به ایران سبب شد که دان

ت وان ب ه شناسی به اروپا فرس تاده ش دند، م یشوند. از جمله دانشجویانی که برای تحصیل در رشتۀ معدن
با توجه ب ه آث ار علم ی  3الدوله اشاره کرد که در مدرسۀ صنعتی آلمان تحصیل کرد.خان صنیعمرتضی قلی

ود دانش فنی معدنکاری در ایران عصر قاجار و ضرورت اس تخراج اص ولی م واد مع دنی اروپایی دربارۀ نب
ص ورت جدی د و مختلف، مقامات کشور متوجه اهمیت معادن شده و بر آن شدند که به استخراج معادن به

                                                 
 . کرزن، همانجا.0
 .201ش(، 1203ان: خوارزمی، )تهر امیرکبیر و ایرانفریدون آدمیت، . 2
  49، 20ش(، 0911)تهران: جاویدان،  های سری در انقالب مشروطهانجمن. اسماعیل رائین، 9
نی ا و کوشش رحیم رئیس، بهسیاست طالبی؛ نیز رک  : عبدالرحیم طالبوف تبریزی، 93ق(، 0929نا، )قاهره: بی آزادی و سیاست. عبدالرحیم طالبوف تبریزی، 4

 .030ش(، 0919)تهران: طاهریان،  نامۀ ابراهیم بیگسیاحتای، العابدین مراغه؛ زین13ش(، 0913نیا )تهران: علم، علی محمدعلی
 .23ش(، 1230)تهران: سمت:  تاریخ آموزش و پرورش ایران قبل و بعد از اسالمکمال درانی، . 1
 .03ش(، 1282ان: مؤسسۀ فرهنگی قدر والیت، )تهر گیری آموزش و پرورش و آموزش عالی در ایرانتأملی در شکل .3
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 شناس ی اتریش ی اس تخدامق معدن1301برداری از معادن طبیعی در سال فنی بپردازند. بنابراین، برای بهره
تر چند بار مستشاران و متخصصان مهندسی معدن وارد ایران شده بودن د؛ ول ی توفی ق چن دانی پیش 0شد.

ای و تخصصی علوم ن وین و از جمل ه نیافته بودند. از سوی دیگر، با گشایش دارالفنون و آغاز آموزش حرفه
اص ل از بازگش ت نظر ب ه نت ایج ملل وب ح 2مهندسی معدن، دور جدیدی در استخراج معادن شروع شد.

ویژه علوم مهندسی )نظی ر دان ش های مختلف و بهدانشجویان اعزامی به اروپا در آموزش متخصصان رشته
ت وان تری به سوی آموزش نوین علوم مهندسی جلب شد که نقلۀ علف آن را میشناسی(، توجه بیشمعدن

 تأسیس و گشایش دارالفنون با کوشش امیرکبیر دانست.
 

 معدن در دارالفنونآموزش مهندسی 

ق همراه با گروهی به سرپرستی خسرومیرزا ب رای پ وزش سیاس ی در 1300خان امیرکبیر در سال میرزا تقی
ها و بنیاده ای های نوین، کارخان هجا مدرسهشدن گریبایدوف، به روسیه سفر کرد. او در آنخصوص کشته

موزش عالی تدریس علوم جدی د را در ته ران علمی و فنی روسیه )و عثمانی( را دید و تصمیم گرفت مرکز آ
با بیان گرم و منلق قوی خود، فواید ایجاد یک مدرس ۀ ع الی جدی د را  کهامیرکبیر پس از این 9تأسیس کند.

باشی دستور شاه برشمرد و او را با تأسیس آن همراه و همرأی کرد، به میرزا رضاخان مهندسبرای ناصرالدین
می رزا حی کند. میرزا رضاخان خود از دانشجویان اعزامی به فرنگ در دوران عباسداد که بنای مدرسه را طرا

بود. پس از پایان طراحی، محمدتقی معمار از روی نقش ۀ می رزا رض اخان، س اخت دارالفن ون را در س ال 
 4ق بنای دارالفنون به پایان رسید.1303ق  آغاز کرد و در نیمۀ اول سال 1300

ارالفنون، امیرکبیر به ژان داودخان )مترجم اول حکومت( دس تور داد ت ا چن د زمان با آغاز طراحی دهم
معلم به مدت شش سال با حداکثر حقوق ساالنۀ چهارهزار تومان از اتریش استخدام کند. معلم ان م دنظر 

و ها، یک نفر معلم عل م مع ادن و دهای مختلف در نظر گرفته شده بودند که در میان آنامیرکبیر، برای رشته
خورد. هفت معلمی که ژان داوودخ ان نفر معدنچی نیز که در کار معدن سررشته داشته باشند، به چشم می

، 1ه ا، اس م س روان چارنوت اق به تهران رسیدند که در میان آن1308محرم  33استخدام کرده بود، در روز 
رسمی  طوربه 1308االول یعرب 5خورد. دارالفنون در روز یکشنبه چشم میشناسی، نیز بهمعلم درس معدن

                                                 
 . 382، اندیشۀ ترقی و حکومت قانون عصر سپهساالر. آدمیت، 0
ای بر معرفی دارالفنون و اقدامات امیرکبیر به روایتت منتابو و استناد تتاریخی موجتود در کتابخانتۀ مجلت  مقدمهالدین خلخالی و سعید تقدیری، سید محی. 2

 .100 431ش(، 0910) 03، شمارۀ 1، سال 2، دورۀ ارستانپیام به، شورای اسالمی
 .933، امیرکبیر و ایران. آدمیت، 9
 جا.. یغمایی، همان4

5. Czarnotta 
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دانش جو  5و  13شناسی به ترتی ب های مهندسی و معدنها، در رشتهگشایش یافت و به موازات دیگر رشته
را ب ا  شناستیمعتدننیز وجود دارد که کتابی تحت عن وان  2در میان اسناد تاریخی، نام شلیمر 0پذیرفته شد.

 اقتباس از کتب فرنگی تألیف کرده بود.
التحصیل شدن دانشجویان دارالفنون و بازگشت دانش جویان اعزام ی ب ه اروپ ا، وض ع ص نعت با فارغ

ه ای تنها بر تعداد معادن فعال افزوده شد، بلک ه مح دودهرو شد. نهای روبهمعدن با تغییرات قابل مالحظه
ور اف زوده ش د. در معدنی جدیدی نیز اکتشاف شد و بر مقدار استخراج مواد معدنی از معادن مختلف کش 

های صفویه، افشاریه، زندیه و قاجاریه نشان داده شده نمودار مربوط به تعداد معادن کشور در دوره 1نمودار 
ه ای مان ده از دورههای مختلف ت اریخی، ب ر اس اس اس ناد ب اقیاست. گفتنی است که تعداد معادن دوره

در برخی از موارد، ب ا واقعی ت اختالف ات جزئ ی مذکور و ملابق با کتب تاریخی است و احتمال دارد که 
 9داشته باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 افشاریه، زندیه و قاجاریه های صفویه،: مقایسۀ تعداد معادن کشور در دوره1نمودار 

                                                 
 . 10ش(، 1233)تهران: دانشگاه تهران،  تاریخچۀ آموزش مهندسی معدن در دانشکدۀ فنی تهرانفریدون قاسمی، . 0

2. Schlimmer 
(: 0912) 0، شمارۀ 1، دانشگاه اصفهان، سال های تاریخیپژوهش، «های اقتصادی ایران عصر صفوینگرشی بر آسیب»اف، اکبر کجب. علی اخضری و علی9

بررس ی »؛ آس یه ایزدی ار، 191، 213، 013ش(، 0912)تهران: عل م،  سیاست و اقتصاد عصر صفوی؛ همچنین نک  : محمدابراهیم باستانی پاریزی، 91-43
)ته ران: مؤسس ۀ  تاریخ اقتصادی و سیاسی خلیج فارس در عصر افشاریه و زندیته؛ 90 03(: 0911) 0، سال اول، شمارۀ تاریخ روایی، «اقتصاد در دورۀ افشاریه

، «وجوی معادن طالشاه در جستناصرالدین»؛ سیدمسعود سیدبنکدار و شهرزاد محمدی آیین، 941و  021، 011ش(، 0933تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی، 
 .49ش(، 0912سینا، )تبریز: ابن زمینۀ اقتصادی و اجتماعی مشروطیتنیا، ؛ رحیم رئیس11 23ش(: 0913) 4، شمارۀ 23، سال اسناد گنجینۀ
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روند رو به رشد فعالیت معادن در دوران قاجاریه ب ا توج ه ب ه اف زایش جمعی ت و  1با توجه به نمودار 
شناس ی بس یار چش مگیر اس ت. ی کشور و افزایش تعداد متخصصان رش تۀ مع دننیازهای صنعتی و نظام

های داخلی و خارجی همچنین دلیل کاهش فعالیت معادن مختلف در دو دورۀ افشاریه و زندیه، وقوع جنگ
های موجود در اوضاع داخلی کشور بوده است. از سوی دیگ ر، ن رر رو ب ه رش د مص رف و نیز نابسامانی

ده د ک ه در ای ن زم ان از نند آهن و مس نسبت به دیگر مواد معدنی در دورۀ قاجار نش ان میفلزات پایه ما
صنعتی نیمه نمود و از سوی دیگر، شرای  کشور نیز وضعی نسبتاً تر معادن ضروری میسویی استخراج بیش

ب  اقتصادی ب ا شاه، افزایش رواهای اصلی دوران فتحعلیکرد. دالیل مهم این امر خاتمۀ جنگرا تجربه می
کشورهای اروپایی، لزوم توسعۀ ساخت ادوات نظامی، اعلای امتی ازات اس تخراج مع ادن ب ه بیگانگ ان و 

نیز تعداد مع ادن فع ال در  3آموزش دانشگاهی نسبتًا خوب متخصصان در دارالفنون بوده است. در نمودار 
 0ان آن نشان داده شده است.التحصیلی دانشجویدو دورۀ پیش از گشایش دارالفنون و پس از فارغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های پیش از گشایش دارالفنون و پس از آن: مقایسۀ تعداد معادن فعال کشور در دوره3نمودار 

دهد که پس از آغاز به کار دارالفنون، بر کمیت و کیفیت معادن فع ال کش ور اف زوده نشان می 3نمودار 
تر از دیگر انواع معادن بود   از نیاز داخلی کش ور تب بیشمراشده است و سیر صعودی معادن فلزی   که به

 گرفت. های صنعتی سرچشمه میهای نظامی و به موازات پیشرفتمنظور توسعۀ زیرساختبه فلزات به

                                                 
)تهران: وزارت ام ور  فهرست اسناد مکمل قاجاریه؛ محمدحسن کاووسی عراقی، 0911تیر  20، مورر صمت، روزنامۀ «معادن در عهد قاجار». پیمان افضل، 0

؛ محمدص الح ghaziha.kateban.com، 0411، شتاهگزارش کشف معدن طتال در شتاندیز مشتهد بته ناصرالدین؛ فاطمه قاضیها، 913ش(، 0934 خارجه،
 تاریخ اقتصادی ایران؛ چارلز عیسوی، 911، 230، 39، 43ش(، 0913)تهران: گستره،  اقتصاد سیاسی در دوران قاجارجا؛ هوشنگ امیراحمدی، تبریزی، همان

 ش(.0931(، ترجمۀ یعقوب آژند )تهران: گستره، هجری قمری 2331تا  2121قاجار  عصر)
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های آموزشی مهندسی معدن در دوران قاجاریه نیز باید افزود که پیش از افتتاح دارالفنون، در باب کتاب
حوریت آموزش نوین علم معدن   که نحوۀ طراحی و اجرای عملی ات مختل ف مع دنی را تقریبًا کتابی با م

مانده از دوران پیش از دورۀ قاج ار، آموزش دهد   وجود نداشته است؛ هرچند که در آثار کهن مکتوب باقی
 0.مکان معادن مختلف، انواع مواد معدنی فلزی و غیرفلزی و گاه نحوۀ تشکیل کانسارها تشریح شده اس ت

ه ای مختل ف آموزشی اس تادان در رش تههای همه، با شروع فعالیت دارالفنون، بنا به اقتضای فعالیتاینبا
نیاز بر اساس موازین علوم نوین اروپایی مهندسی و علوم پایه، ضرورت ترجمه یا تألیف برخی از کتب مورد

ن ون انج ام ش ده و در راس تای آم وزش شد. این امر نیز با همت آموزگاران و دانشجویان دارالفاحساس می
 2ای داشته است.مالحظهمهندسی در ایران، تأثیر قابل

 
 نتیجه

مندی مقامات قاجار به سنگ معدن به لحاظ اقتصادی و نیاز صنعتی و نظامی کشور به مواد با توجه به عالقه
ان و مهندس ان مع دن و نمود؛ ولی به دلیل نب ود متخصص بسیار در زمینۀ معدن ضروری می خام، فعالیت

فقدان دانش فنی و تجهیزات مورد نیاز، صنعت معدن ت ا اواس   دوران قاجاری ه تقریب ًا پیش رفت چن دانی 
رو، تفک ر ای ننداشت. این مسأله با استخدام کارشناسان اروپایی و اعزام دانشجو به اروپا نیز ح ل نش د. از

شاه ارائه شد و اول ین مرک ز آموزش ی ن وین اصرالدینایجاد مرکز آموزش عالی مهندسی توس  امیرکبیر به ن
ه ای کشور گشایش یافت. استخدام معلمان اتریش ی موج ب ش د امک ان تحص یل دانش جویان در رش ته

توان شاهد رواج چش مگیری در آم وزش دانش گاهی مهندسی، علوم پایه و طب فراهم شود و در نتیجه می
-ه ای پ س از ف ارغان در روند رو به رش د ص نعت در س التوها را میکشور بود. نقلۀ علف این آموزش

های ویژه صنعت معدن، تأسیس کورهالتحصیلی دانشجویان دارالفنون دید. افزایش کّمی و کیفی صنایع و به
های متالورژی، گشایش مراکز دانش گاهی جدی د )مانن د دانش کدۀ فن ی( و ت داوم تربی ت ذوب و کارخانه
سی از جمله بازخوردهای آموزش صحیح مهندسی معدن در کش ور ب ود. های فنی و مهندمتخصص رشته

های اکتشافی و استخراجی معادن   که ناشی از تربیت دانشجویان در دارالفنون بود عالوه بر افزایش فعالیت
التحص یلی دانش جویان دارالفن ون   تعداد آثار علمی آموزش مهندسی نیز در اواخر دوران قاجاریه با ف ارغ

ه ای معتب ر کش ور شناس ایی توان در میان اسناد کتابخانهها را میش یافت که نسخ خلی برخی از آنافزای

                                                 
؛ ابوریح ان محم د ب ن احم د بیرون ی، 911ش(، 0943تصحیح محمدتقی مدرس )ته ران: اطالع ات، ، بهتنسوخ نامه ایلخانی. خواجه نصیرالدین طوسی، 0

البرک ات ج وهری ؛ محم د ب ن ابی041ش(، 0919ی )تهران: بنیاد دایرة المعارف اسالمی، ، ترجمۀ محمدعلی نجفی و مهیار خلیلالجماهر فی معرفة الجواهر
 . 13ش(، 0912)تهران: مجمع ذخایر اسالمی،  جواهرنامۀ نظامی؛ 443ش(، 0939تصحیح ایرج افشار )تهران: میراث مکتوب، ، بهجواهرنامهنیشابوری، 

 .13 29ش(: 0912) 0، شمارۀ 4، سال پژوهی فرهنگیجامعه، «روند تاریخی آموزش عالی در ایران تحلیلی نقادانه از»اف، . اصغر باقری و موسی کریم2
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