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 : پيشكش
 

 به فرزندان ايران زمين،

 ها كه به دانش و دانش اندوزي باور دارندآن

 و از آن در راستاي پيشرفت سرزمين خود و

 گيرند.آدميان بهره مي

 

 

 

 : به همسرم

 هاي دشوارهمراه وفادار دم

 

 

 

 

 به فرزندانم :

 عبدالرضا، نيوشا، تاميال، زليخا

 اندكردهبه پاس كوششي كه در فراگيري دانش 

 و حرمتي كه براي خانواده دارند
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 به نام دادار بي همتا
 

 پيشگفتار
 

  .و موجودات )آفاق و انفس( بدون شك بر پايه دانش قرار داردها در تكوين كهكشان، آفرينش پروردگار

اه كه نزديك ترين همجووار  يعني گسيل انسان به كره م، هنگامي كه هنگامه پر شور بشر قرن بيستم را با اين همه غوغا و غرور

بريم و گسوتره دانوش ربواني را    مي مت آفريدگار پيظع بهدانيم مي گيريم و اين كوچك را افتخاري بزرگمي زمين است جشن

  .نهيممي ارج

اخير گسترش هاي دانش شيمي است كه بي شك به ويژه در سال، امروز بشر هر چند هنوز بسيار ناشگفتههاي بخشي از دانش

از شاخه نهالي كه با جنبش باد تا برخوورد بوا زموين     ؛تر از انتظار داشته و در همه جا باور وجود خود را بر ما تحميل كرده استفرا

 .رسند... مي كرات به زمينديگر كه از و نمونه هايي ها كند تا كانيمي هيدروژن دوباره قد علمهاي كمك پيوندشود و بهمي خم

و محودوده ايون    دكنيم، از زماني كه كيمياگران در كار تبديل مس به زر و كشف اكسير حيات بودنو  هر گاه به درستي تجسم

فراوان بر بشر سايه گسترده است، زموان تواريخي زيوادي    هاي نهال بزرگي با شاخهبسان دانش در حد بذر گياهي بود تا امروز كه 

 د.نيابمي سترشگرشد و  ترربپيشين هر چه ستهاي ود و شاخهشمي بر اين درخت نمايان يگذرد. اينك هر روز بار جديدنمي

است در اين نوشتار از دانشومندان و  ا جهب .سترش در حدي است كه همگان آگاهي دارند و نياز به يادآوري نيستگدامنه اين 

انود و هور يوك سوهم      كه در راه پيشرفت دانش شيمي سالهايي دراز از عمر خود را به آموزش و پوژوهش گذرانيوده   يپژوهندگان

در اين راه جان باخته اند يادآوري كنيم و كوشش آنوان  نيز انكاري در شناخت ما از ريز و درشت اين دانش داشته اند و برخي بي

  .يمهرج نارا 

ازي، داروسو ، برقرار ساخته است. در پزشوكي ها بلكه ارتباط تنگاتنگي با ساير دانش هستره خود اكتفا نكردگاين دانش تنها به 

كنيم. حتوي در  مي بستگي نزديك را مشاهدهداروشناسي، فيزيك، زمين شناسي، سنگ شناسي، زيست شناسي و جز آنها اين بهم 

 سازد:      مي شگفت آشنااي ره )اتم(، ما را با پديدهذادبيات فارسي، آنجا كه هاتف اصفهاني با آگاهي و شناخت از 

 "آفتابيش در ميان بيني      كه بشكافي          را ه ذردل هر  "

ها، مواد معودني، بلورهوا، داروهوا و    در اين اثر ناچار به ساختمان بعضي كانيست كه هابه دليل اين ارتباط نزديك بين دانشو 

تر جا دارد هر چه بيشو ، شود. اكنون كه بشر بيش از پيش در گستره اين دانش احاطه شده استمي هر چند كوتاه ديدهاي ... اشاره

در زمينه پيشرفت اين دانش نوشته شود و در اختيار پژوهندگان و دانشجويان قرار گيرد. اين بزرگترين انگيزه مؤلف در تدوين اثر 

 است.پيش رو 

*** 

دادم و با ندانستن زبان خارجي در يافتن مطلبي سرگردان بودم بر اين باور مي هنگامي كه در پاريس ادامه تحصيل، سالها پيش

تورين زموان مطلوو موورد نيواز      دبير و مدرس شيمي بتواند در كوتاه، هپژو ه تدوين كتابي را بعهده بگيرم تا دانشجو، دانششدم ك

دانستم مي در سالهاي معلمي و تدريس بر اين باور استوارتر شدم هر چندها هر چند كوتاه و فشرده باشد. بعد، خود را در آن بيابد

رس به من مجال داد تا شانزده  خوشبختانه بازنشستگي زوددراز و پشت كاري فراوان الزم است.  براي رسيدن به اين هدف زماني

برگيرم و دو جلد كتاب حاضر را كوه  اي بي شمار، قطرههاي هاي جهان پرسه بزنم. از چشمهسال مداوم در ميان كتاب و كتابخانه
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كش كنم. كاري دشووار و كوششوي بسويار كوه بوي هوي  منتوي بوراي         شام به فرزندان ايران زمين پينام نهاده "شيمي نامهفرهنگ"

  "تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد "ام فرزندانم انجام داده

اعت علموي كوافي   ضو چون در انجام اين كار تنها بودم و در بسياري از موارد درك مطالو از عرصه فهوم مون خوارج بوود و ب    

 شود كه بي گمان عمدي نيست.مي ي در آن مشاهدهصي، نقايئاليي و انشاخواه عالوه بر خطاهاي امنانداشتم خواه

و آراي سوازنده خوود آگواه سوازند توا كمكوي بوه        ها صاحو نظران حق دارند تا همه جا بر من خرده گيرند و مرا از راهنمايي

 . دپااليش اين اثر نماي

خاطر پذيرش چاپ اين اثر كه يادگوار عمور مون اسوت     به ، دانشگاه خودي كه به آن مديون هستم، از دانشگاه فردوسي مشهد

نهوم  موي  ارج، اميكايك استادان بخش شيمي را كه سالها افتخار همكاري با بيشتر آنان را داشتههاي كنم. كوششمي اريزسپاسگ

 يز نيز بهره مند شوم.ن عزااين همكارهاي ري فرزندانشان آگاهي دارم. اميد آنكه از آرا و يادآوريوو به تالش ايشان در راه بار

كار تصحيح هبا توجه به پيشرفت روزانه اين دانش بجاست كه دانشگاه هر سه سال يك بار هيئتي از همكاران بخش شيمي را ب

 مورد كاربرد قرار گيرد.ها باشد و بتواند در همه زمان "كتاب روز "و تكميل اين اثر تشويق كند تا همواره

مورا بوا كتواب تحمول كورد،       تمرا از خود و الفو  غفلت، زندگاني خود را دوش به دوش و همراهتنها كسي كه شانزده سال از 

 همسرم بود. دريغم آمد كه اين خويشتن داري و برد باري را سپاس نگويم.

طي سالهاي اخير كار ويراستاري كه از همكار ارجمند آقاي دكتر محمد حسن زاده استاد محترم دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

اند و زمان درازي از اوقات خود را در رفع اشكاالت علموي  عهده گرفتههادب و بردباري ب، تانتم، علمي اين اثر را با روي خوش

 هر چند سپاس من پاسخگوي ايون هموه مهربواني    ،ارمزحد سپاسگاند بياين اثر صرف نموده و همواره مرا ياري و راهنمايي كرده

ه بو و محمودجعفر تابنوده حقيقوي     پورحجت قربوان  انكنم. همچنين از آقايمي در هر حال موفقيت روز افزون ايشان را آرزو .نيست

 سبو ويراستاري ادبي اين اثر تشكر دارم. 

را براي يالت الزم سهركي و دكتر رحيمي زاده كه تودانشگاه، آقايان: دكتر شعباني و فناوري  پژوهشوقت از معاونان محترم 

پژوهشوي دانشوگاه و   وقوت  نمايم. همچنين همكاري آقاي دكتر مقيموي مودير   مي اند قدردانيبررسي و چاپ اين اثر فراهم نموده

 نهم و از ايشان كمال تشكر را دارم.مي قندهاري را ارجمصطفي آقاي كارشناس محترم انتشارات، 

، بهراموي ، اسودي ، رابوي حم ،تقووي ، آقايان: دكتر تبرائوي مشهد ي انتشارات دانشگاه فردوس موسسه چاپ واز همكاران محترم 

ارم. توفيق روز افزون ايشوان  زكوشش و پشتكار آنان است صميمانه سپاسگ هونو ديگر عزيزاني كه چاپ و نشر اين اثر مرپاكرو 

 كنم.مي را به خدمت دانشجويان و دانشگاه آرزو

آمريكا(، آقاي اميد جاللوي، كوه در    - ياي غربي)ايالت ويرجين "مورگن تاون"متين و با استعداد دانشگاه ، شجوي مؤمنناز دا

كونم.  موي  گر و همراه مون بووده اسوت تشوكر    هزار فيش و ... ياري 25ثبت، ضبط و دوبالژ بيش از ، تايپ، ايرفع اشكاالت رايانه

  .آتي استهاي استعداد ذاتي و پشتكار فراوان او مبشر موفقيت، استواراطمينان دارم ايمان
 

 نه  د وو هشتا و سيصد ماه هزارارديبهشتمشهد: 

 محمد علي قدسي
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 به نام خدا

 

 

ها پيش كه در دانشگاه تهران و سپس دانشگاه پاريس با گردآورنده  ايون اثور دوسوت و همكوالس بوودم، هيچگواه بواور        سال
سازي  ورزشي و تحقيوق  وقت اضافي خود را به آمادهبايست  كردم كه دانشجوي شيمي، عضو تيم ملي واليبال ايران، كه  مينمي

و مطالعه علمي بگذراند، روزي به كار تدوين اثر شگرفي دست يازد. هنگامي كه از برنامه او در تدوين اين اثر آگاه شدم، با خود  
ون  به پشتكار و اراده او ايموان  تواند به  تنهايي  به سرانجام  برساند ولي چگفتم چگونه كاري  با اين حجم  بسيار وقت گير را مي

هموراه بوا     "بسويار افتخوار آميوز     "داشتم  و شاهد بودم  كه دكتراي دولتي شيمي را در دانشكده علوم  دانشگاه  پواريس بوا درجوه    
 گذرانيد، اميدوار بودم  كه او با تكيه  بر همت  و پشتكار خود به  انجام  اين  مهم  توفيق يابد. "تبريك ژوري "

بر آن  گذاشته  شده  است، در حقيقوت بوه    "شيمينامه فرهنگ "اين بگذريم، دوجلد كتاب  حاضر كه  توسط  مولف  نام از 
ها اكتفا نكرده  بلكه  در هر مورد  شرح كوتاهي نيز داده  شده  است دائره المعارف نزديكتر است  زيرا مولف  تنها به ترجمه واژه

تر نكند. بيش از بيست هزار فيش و شانزده سال كار هم درازاي  كالم، حجم  كار را از اين فزونگشاي ابهامات باشد و تا هم گره
مداوم به وجود آورنده اين اثر ارزشمند است كه جاي آن تا كنون  در كتابخانه هاي ايران  خالي بوده  است. در اينجا بايستي  بوه  

ل تبريك گفت. تقديم اين اثر و تموامي  حقووق آن توسوط مولوف بوه      بديدانشگاه فردوسي مشهد به خاطر چاپ اين مجموعه بي
هاي آتي، اطالعات علمي جديد توسط نشانه قدرداني و احترام او به اين دانشگاه است. اميدوارم در چاپ مشهد دانشگاه فردوسي

ثر به همان اندازه  كوه  در كارهواي   ي  روزگاران  باشد. اين  اهمكاران بخش شيمي دانشگاه به آن  افزوده شود و اين يادگار همه
ها و مراكز علموي كوارآيي دارد، بوه دبيوران  محتورم شويمي در       تحقيقاتي  دانشجويان و پژوهندگان و داوطلبان  ورود به  دانشگاه

دليل،  گشا باشد. به همين هاي علمي آنان  را تا حدي  گرهتواند خواستههاي شاياني خواهد كرد و ميآموزش متوسطه نيز كمك
 كنم.آموزان  سفارش  ميبهره گيري از آن  را به  همه همكاران و اساتيد محترم، محققان، دبيران، دانشجويان و دانش

ايجاد كند با اين باور كه نوشتار انسان كامال  "نوشتن  "اميد آنكه  اين  اثر و پشتكار مولف در تدوين آن، ترغيو بيشتري به   
 ه است. توفيق اين دوست، ساير همكاران و دانش پژوهان را از خداوند خواهانم.متمايز از نوشتار رايان

 

 ولي اهلل جعفریپروفسور پاريس : 

Ecole Central De Paris 

Professeur chrage’ de cours a l’universite’ de Paris 10 

Professeur charge’ de cours a l’universite’ d’Evry 

Professeur charge’ de cours a Ecole national superior IETAde Brest 
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