
 
 

  نوآوری ايرانی؛ باتری پارتی
  پيشگامی ايرانيان در بهره گيری از الکتريسيته

  
  حسن ساالری

 
 
  

)، باستان شناس آلمانی که اداره ی موزه ی ملی عراق را بر عهده  Wilhelm Konigميالدی، ويلهلم کونيگ(  ١٩٩٣٨در سال 
سانتی متر برخورد که استوانه ای  ١٣ای سفالی به بلندی  داشت، هنگام کندوکاو در يکی از روستاهای نزديک بغداد، به کوزه

مسيدر خود داشت و آن استوانه نيز ميله ای آهنی را در بر گرفته بود. بررسی ها از وجود ماده ای اسيدی، مانند سرکه، و نيز 
  خوردگی شيميايی در آن ظرف سفالی خبر دادند.

  
استانی ميان رودان را در پی سندهايی برای داستان های کتاب مقدس، باز آغاز قرن بيستم، باستان شناسان زيادی جاهای 

مانند درخت دانش و طوفان نوح، کندوکاه کرده بودند. اما کونيگ زمان خود را برای پيدا کردن اين گونه چيزها صرف نميکرد. 
نيان و اثبات ادعای خود کوشش کند. به ااو بر اين باور بود که يک باتری باستانی را پيدا کرده و بايد برای شناسندن آن به جه

سفالت(قير و شن) بسته شده و به درب نيز ميله راستی، کوزه ای سفالی که استوانه ای از مس درون آن جای دارد درب آن با آ
  ای آهنی متصل است. چه شباهتی به پيل ولتا دارد !!

  
  

 
  هزار ساله٢با پيشينه ای  باتری پارتی

  
 
  

ستان شناسان ديگری نيز قطعه های شکسته ای از اين کوزه های اسرارآميز را پيدا کرده بودند. با وجود باپيش از کونيگ، 
اين، تنها او بود که به اهميت آنها پی برد و در کشف های ديگر خود تعداد بيشتری از آنها پيدا کرد. بررسی ها نشان داد که 

ز ميگردد؛ يعنی زمانی که اشکانيان(پارت ها) بر مين رودان، که از زمان هزار اسل پيش با ٢پيشينه ی اين باتری ها به حدود 
کوروش بزرگ تا يورش عربها به ايران، بخشی از خاک ايران بوده است، فرمان روايی می کردند. اشکانيان سومين سلسله از 

شکوهمندی در مشرق زمين بر پا سال از ميالد، امپراتوری  ٢٢۴سال پيش از ميالد تا  ٢۴٨شاهان برگ ايران بودند که از 
  کرده بودند.

  
  



 
  طرحی از ساختمان بارتری پارتی

  
  

 ۴٠، شگفتی باستان شناسان و جهانيان را برانگيخت و ايرانيان پس از دودها و حدود ١٩۴٠انتشار مقاله ی کونيگ در سال 
ا به فراموشی سپردند و در حالی که سال پيش برای نخستين بار از اين دستاورد تمدنی خود آگاه شدند. به زودی آن ر

پژوهشگران هنوز هم پيرامون باتری های اشکانی پژوهش می کنند، شايد بتوان گفت به جز عده ای اندکی از ايرانيان همگی 
  از آن نااگاه هستند و اين هم نمونه ای از همين ويژگی آنان است!

  
نی جلوگيری کرد، مام پس از آن که ويران سازی فروکش کرد و جنگ جهانی دوم از ادامه ی پژوهش ها روی باتری های ايرا

از  آزمايشگاه ولتاژ باالی شرکت جنرال الکتريک در  ) Willard F. M. Grayآبادانی بار ديگر رونق گرفت، ويالرد گری( 
سرکه) پر کرد، آن ماساچوست، چند نمونه از اين باتری ها ساخت. زمانی که آنها را با الکتروليتی مانند شيره ی انگور(

ولت برق توليد کردند. اين آزمايش بر شگفتی پژوهشگران و باستان شناسان افزود؛ چرا که دستگاهی پس  2دستگاه ها حدود 
  هزار سال هنوز کار ميکند. 2از 
  

 

 
  نمونه بازسازی شده باتری پارتی

  
 



  کاربرد های باتری پارتی 
هيم پايه ی الکتريسيته دست پيدا کرده بودند؟ برخی بر اين باورند که آنان چنين به راستی چگونه اشکانيان در آن زمان به مفا

بودند، به دست آمده دانشی نداشتند، زيرا بسيار از نوآوری ها پيش از درک مفاهيم پايه ای که آن نوآوری ها بر آنها استوار 
شن شود، باروت ساخته بودند و از آن بهره می اند. برای مثال، چينی ها مدت ها پيش از آن که اصول سوختن به درستی رو

گرفتند. باز کشف داروهای گياهی کهن نيز شاهد خوبی بر اين ادعاست. هميشه نياز نيست بدانيد چيزی چگونه و چرا کار 
  ميکند، فقط می دانيد که کار می کند.

  
نشجويان زيادی در دانشگاه های گوناگون در اين که باتری های پارتی الکتريسيته توليد می کنند، شکی نيست، چرا که دا

نمونه هايی از آن اسخته اند و برق توليد کرده اند. اما اشکانيان از اين دستگاه برای چه کاری بهره می گرفتند؟ اين دستگاه 
ولت برق توليد می کند. توليد برق به دو فلز با پتانسيل الکتريکی متفاوت و محلول  ٢ا ت ٠.٨ بسته با محلول الکتروليت بين

اين باتری ها وجود دارد. با بستن چند باتری از اين نوع به هم می دارای يون، به نام الکتروليت، نياز دارد و همه ی اينها در 
است که بتوان ثابت کرد که در آن زمان نيز چنين کاری انجام شده توان به ولتاژهای باال دست پيدا کرد. اما هنوز سيمی پيدا ن

می شده است. با وجود ابهام های فراوان، که پژوهش های آينده می تواند به روشن شدن آنها کمک کند، کاربردهای زير برای 
  باتری های پارتی پيشنهاد شده است.

 
  

  آب کاری
ف های فلزی به کار می رفته اند. نمونه ای از اين ظرف ها در موزه ی ی ظرشايد بارترهای پارتی برای آب کاری يک فلز رو

) چند Arne Eggebrechtبغداد پيدا شده است که پيشينه ی آنها نيز  به همان دوران باتری ها باز می گردد. آرن اگبريچ ( 
وان الکتروليت توانست اليه ی ه عننمونه بازسازی شده از باتری ها را به هم وصل کرد و با به کارگيری شيره ی انگور ب

نازکی، حدود يک ده هزارم ميلی متر، از نقره به سطح فلز ديگری بنشاند. با وجود اين، پژوهشگران ديگر اين نتيجه را 
  نپذيرفته اند چرا که خود موفق به تکرار اين نتيجه نشدند.

 
  

  کاربرد پزشکی
بهره می گرفتند. يونانيان باستان از اثر تسکين دهنده ی ماهی شکی برخی پيشنهاد کرده اند که از اين باتری ها در پز

ميشوند، نوشته اند. چينی ها در آن زمان طب سوزنی را به وجود آورده بودند و طب الکترويکی، وقتی که روی کف پا گذاشته 
  سوزنی شکل پيدا شده است.های سوزنی را همراه جريان الکترويکی به کار می گرفتند. همراه برخی از اين باتری ها نيز چيز

  
اما اين ولتاژ اندک برای تسکين درد واقعی بسيار ناچيز به نظر ميرسد و به ياد داشته باشيد که در آن زمان تسکين دهنده های 

  نيرومندتری مانند شاهدانه، ترياک و شراب را می شناختند.
 
  

  بت ها شوک دهنده
ه تعدادی از اين باتری ها را به صورت موازی به هم می بستند و درون ست ک) پيشنهاد کرده ا Craddockدکتر کردادک ( 

پيکره ای مقدس قرار می دادند. به نظر او هر فردی که به چنين پيکره دست بزند با شوک الکتريکی بسيار ضعيف اما قابل 
اين باور است که در  و برتوجه دريافت ميکند، چيزی شبيه الکتريسيته ساکن که گاهی شوک آن را تجربه می کنيم. ا

پرستشگاها نوعی چشم بندی انجام می شد، به اين صورت که از فرد مورد نظر پرسشی می پرسيدند و اگر او پاسخ نادرستی 
می گفت، پيکره ی مقدس را لمس می کرد و شوک الکتريکی دريافت ميکرد. اما اگر پاسخ درست را ميگفت، پرسش کننده 

  سخ دهنده شوکی دريافت نميکرد. به اين ترتيب، نيروی فراطبيعی پيکره بر همگان روشن می شد.و پاباتری ها را قطع ميکرد 
  

اين نظر با وجود جاذبه ای که دارد، از ناآگاهی از اين حقيقت خبر می دهد که مشرق زمين مدت ها پيش از اسختن اين باتری 
يرفت که از اين باتری ها، به همين شيوه که توضيح داده شده، ن پذها، به دوران يکتاپرستی گام نهاده بود. البته، شايد بتوا

  برای تردستی و سرگرمی بهره می گرفته اند. شايد هم ابزار دست جادوگران بوده است.
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