
Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١ 
 

گیري از الكتريسیته شگامي ايرانیان در بھرهپی: باتري پارتي  

 ساالري حسن آقاي :نويسنده

ي ملي عراق  ي موزه شناس آلماني كه اداره ، باستان)Wilhelm Konig(میالدي، ويلھلم كونیگ ١٩٣٨در سال 
 ١٣اي سفالي به بلندي  را برعھده داشت، به ھنگام كاوش در يكي از روستاھاي نزديك بغداد، به كوزه

. اي آھني را در برگرفته بود اي مسي در خود داشت و آن استوانه نیز میله متر برخورد كه استوانه انتيس
 . اي اسیدي، مانند سركه، و نیز خوردگي شیمیايي در آن ظرف سفالي خبر دادند ھا از وجود ماده بررسي

درپي سندھايي براي  رودان را شناسان زيادي جاھاي باستاني میان از آغاز قرن بیستم، باستان  
اما كونیگ زمان خود را براي . ھاي كتاب مقدس، مانند درخت دانش و طوفان نوح، كندو كاو كرده بودند داستان

او بر اين باور بود كه يك باتري باستاني را پیدا كرده و بايد براي . كرد پیدا كردن اين گونه چیزھا صرف نمي
اي از مس  اي سفالي كه استوانه راستي، كوزه به. خود كوشش كند شناساندن آن به جھانیان و اثبات ادعاي
اي آھني متصل است، چه  بسته شده و به درب نیز میله) قیر و شن(درون آن جاي دارد و درب آن با آسفالت

  ! شباھتي به پیل ولتا دارد

  

  ھزارساله ٢اي  باتري پارتي با پیشینه

. زآمیز را پیدا كرده بودندھاي را اي از اين كوزه ھاي شكسته شناسان ديگري نیز قطعه پیش از كونیگ، باستان  
. ھا پیدا كرد تري از آن ھاي ديگر خود تعداد بیش ھا پي برد و در كشف با وجود اين، تنھا او بود كه به اھمیت آن

گردد؛ يعني زماني كه  ھزار سال پیش باز مي ٢نزديك  ھا به ي اين باتري ھا نشان داد كه پیشینه بررسي
اشكانیان سومین سلسله از شاھان بزرگ ايران بودند . كردند روايي مي فرمان رودان بر میان) ھا پارت(اشكانیان

زمین بر پا كرده  سال پس از میالد، امپراتوري شكوھمندي در خاور  ٢٢۴سال پیش از میالد تا  ٢۴٨كه از 
  . بودند

  

  طرحي از ساختمان باتري پارتي
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  شناسان و جھانیان را برانگیخت و ايرانیان دو دھه ، شگفتي باستان١٩۴٠ي كونیگ در سال  انتشار مقاله  
ن بار از اين دستاورد تمدني خود سال پیش، براي نخستی ۴٠نزديك   پس از نخستین گزارش كونیگ، يعني

ھاي  البته، به زودي آن را به فراموشي سپردند و در حالي كه پژوھشگران ھنوز ھم پیرامون باتري. آگاه شدند
اندكي از ايرانیان ھمگي از آن ناآگاه ھستند و گاھي  مگر شمار  كنند، شايد بتوان گفت اشكاني پژوھش مي

اي از ھمین  اند و اين ھم نمونه ساز بوده به ھر حال، ايرانیان ھمیشه شگفتي. زنند نیز از پذيرش آن سرباز مي
  ! ويژگي آنان است

سازي  ھاي ايراني جلوگیري كرد، اما پس از آن كه ويران ھا روي باتري ي پژوھش جنگ جھاني دوم از ادامه  
از آزمايشگاه ولتاژ باالي شركت ) Willard F. M. Gray(فروكش كرد و آباداني بار ديگر رونق گرفت، ويالرد گري
ھا را با الكترولیتي مانند  زماني كه آن. ھا ساخت جنرال الكتريك در ماساچوست، چند نمونه از اين باتري

اين آزمايش بر شگفتي . ولت برق تولید كردند ٢ھا حدود  پر كرد، آن دستگاه) سركه(ي انگور شیره
  . كند ھزار سال، ھنوز كار مي ٢ستگاھي پس از شناسان افزود، چرا كه د پژوھشگران و باستان

  

  ي بازسازي شده باتري پارتي نمونه

   پارتي  كاربردھاي باتري  

الكتريسیته دست پیدا كرده بودند؟ برخي بر اين ي  راستي چگونه اشكانیان در آن زمان به مفاھیم پايه به  
ھا بر  اي كه آن نوآوري ھا پیش از درك مفاھیم پايه باورند كه آنان چنین دانشي نداشتند، زيرا بسیار از نوآوري

كه اصول سوختن به درستي  ھا پیش از آن ھا مدت براي مثال، چیني. اند ھا استوار بودند، به دست آمده آن
كشف داروھاي گیاھي كھن نیز شاھد خوبي بر . گرفتند روت ساخته بودند و از آن بھره ميروشن شود، با

  . كند دانید كه كار مي كند، فقط مي ھمیشه نیاز نیست بدانید چیزي چگونه و چرا كار مي. اين ادعاست

نیست، چرا كه دانشجويان زيادي در كنند، شكي  ھاي پارتي الكتريسیته تولید مي در اين كه باتري  
اما اشكانیان از اين دستگاه براي چه . اند اند و برق تولید كرده ھايي از آن ساخته ھاي گوناگون نمونه دانشگاه

. كند ولت برق تولید مي ٢تا  ٠.٨محلول الكترولیت، بین  گرفتند؟ اين دستگاه بسته به نوع كاري بھره مي
ي  تانسیل الكتريكي متفاوت و محلول داراي يون، به نام الكترولیت، نیاز دارد و ھمهتولید برق به دو فلز با پ

ھاي باال دست پیدا  توان به ولتاژ با بستن چند باتري از اين نوع به ھم مي. ھا وجود دارد ھا در اين باتري اين
شده  كاري انجام مياما ھنوز سیمي پیدا نشده است كه بتوان ثابت كرد كه در آن زمان نیز چنین . كرد

  . است

ھا كمك كند، كاربردھاي زير  تواند به روشن شدن آن ھاي آينده مي ھاي فراوان، كه پژوھش با وجود ابھام  
  . ھاي پارتي پیشنھاد شده است براي باتري

   كاري آب  
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ھا  اي از اين ظرف نمونه. اند رفته ھاي فلزي به كار مي كاري يك فلز روي ظرف ھاي پارتي براي آب شايد باتري  
 Arne(آرن اگبريچ. گردد ھا باز مي ھا نیز به ھمان دوران باتري ي آن ي بغداد پیدا شده است كه پیشینه در موزه

Eggebrecht (ي انگور به عنوان  ھا را به ھم وصل كرد و با به كارگیري شیره  چند نمونه بازسازي شده از باتري
با وجود . متر، از نقره به سطح فلز ديگري بنشاند ھزارم میلي ود يك دهي نازكي، حد الكترولیت توانست اليه

  . اند چرا كه خودشان نتوانستند به ھمین نتیجه برسند اين، پژوھشگران ديگر اين نتیجه را نپذيرفته

   كاربرد پزشكي  

ن از اثر يونانیان باستا. گرفتند ھا در پزشكي بھره مي اند كه از اين باتري برخي پیشنھاد كرده  
ھا در آن زمان  چیني. اند شود، نوشته ھنگامي كه روي كف پا گذاشته مي ي ماھي الكتريكي، دھنده تسكین

ھمراه برخي . گرفتند طب سوزني را به وجود آورده بودند و طب سوزني را ھمراه جريان الكتريكي به كار مي
ن ولتاژ اندك براي تسكین درد واقعي بسیار اما اي. ھا نیز چیزھاي سوزني شكل پیدا شده است از اين باتري

ھاي نیرومندتري مانند شاھدانه،  دھنده رسد و به ياد داشته باشید كه در آن زمان تسكین ناچیز به نظر مي
  . شناختند ترياك و شراب را مي

   دھنده ھاي شوك بت  

بستند و  صورت موازي به ھم مي ھا را به است كه تعدادي از اين باتري پیشنھاد كرده) Craddock(دكتر كراداك
به نظر او ھر فردي كه به چنین پیكره دست بزند يك شوك الكتريكي . دادند اي مقدس قرار مي درون پیكره

ي ساكن كه گاھي شوك آن را تجربه  كند، چیزي شبیه الكتريسیته بسیارضعیف اما قابل توجه دريافت مي
شد، به اين صورت كه از فرد  بندي انجام مي ھا نوعي چشم هگا او بر اين باور است كه در پرستش. كنیم مي

كرد و شوك  ي مقدس را لمس مي گفت، پیكره پرسیدند و اگر او پاسخ نادرستي مي مورد نظر پرسشي مي
كرد و  ھا را قطع مي كننده باتري گفت، پرسش اما اگر پاسخ درست را مي. كرد الكتريكي دريافت مي

  . شد به اين ترتیب، نیروي فراطبیعي پیكره بر ھمگان روشن مي. كرد ميدھنده شوكي دريافت ن پاسخ

ھا پیش از  دھد كه مشرق زمین مدت اي كه دارد، از ناآگاھي از اين حقیقت خبر مي اين نظر با وجود جاذبه  
ھا، به  يالبته، شايد بتوان پذيرفت كه از اين باتر. ھا، به دوران يكتاپرستي گاه نھاده بود ساختن اين باتري

شايد ھم ابزار دست . اند گرفته ھمین شیوه كه توضیح داده شد، براي تردستي و سرگرمي بھره مي
  جادوگران بوده است
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