
  

  

 يک ميراث فراموش شده ی ايرانی  :باطری اشکانی

  

هی بـه گسـتراندن آمـوزش،                   یکی از سوتفاهمات درباره اشکانيان آن است کـه آن هـا توج
اين باور ناشی از فقدان مدارک قابل دسترس و کمبود مطالعات           . و فن آوری نداشتند      علم

 . باستانشناسی و نيز نوعی پيش داوری ذهنی است

مسلم آن است که فن آوری در دوران حکومت اشـکانی همچنــان بــه تحـوالت خـود ادامـه                  
جان انگـيزی                         1936در سال    . داد به کشـف هي فق  باستانشناس آلمانی ويلهلم کونيگ مو

جوت رابـو در نزديکـی بغــداد امـروز                      او توانسـت دو کـوزه      . شد در منطقه ی موسـوم بـه خو
به احتمـال            ) پس از ميالد   224قبل از ميالد تا      250حدود  (دست نخورده عهد اشکانی      که 

 . زياد کهن ترين باطری های جهان محسوب می شوند

  

باطری اشکانی توجه کنيد که اين کوزه گلی دارای يک مغز آهنی است که استوانه ای                        
 .مسی آن را احاطه کرده است

ستانی                 درآزمايشگاه ها و دانشگاه های مغــرب زميـن بـرای بازســازی ايـن وسـيله ی با
 . کوشش های متعددی صورت گرفته است
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 طرحی از برش عمودی کوزه باستانی
  

کرونيـک در ايـن مـورد کـه کـوزه هـا بـاطری                 1940البته همه ی تاريخ دانان با گزارش مورخ          
بارت اسـت از ايـن کـه                         . بوده اند موافقت ندارند     اما آن چه که عموما مـورد توافــق اسـت ع

از الکتروپليـت     ) مثـال آب طـال دادن نقـره       (برای کشيدن يک روکش فلزی بر روی فلزی ديگر              
نيز در               . هایی استفاده می شده که با باطری کار می کردنـد             مروزه  ايـن فــن آوری حـتی ا

 . بسياری از کارگاه های سنتی ايران مثال در اصفهان و تبريز به کار گرفته می شود

 

يـا  (آزمايشات دانشمندان غربی آشکار ساخته است که وقتی کوزه ی باطری از سرکه            
پر شود کوزه قادر خواهد بود که بين يک و نيم تا دو بطــر بـرق                  ) هر گونه مايع الکتروليت      

 . توليد کند

  

اگر اين کوزه ها واقعا به معنی امروزی کلمه باطری باشند آنگـاه بايـد پـذيرفت کـه اخـتراع                         
 .سال داشته است 1600باطری مدرن به وسيله کنت آله ساندرو ولتا سابقه ای بيش از 
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خترع بـاطری مـدرن مـی شناسـيم                ) 1828تا   1745(کنت آله ساندرو ولتا         و . را به عنوان م
باقی مانـده                                     شده  ميراث او در علوم فيزیکی به صورت اصـطالح ولـت کـه از نـام او گرفتــه 

هن                             . است يان ک هن ایران ساختن بـاطری بـه ذ اما در عمل اين احتمال وجود دارد که فکـر 
 . سال پيش از او رسيده است 1600اشکانی حداقل 

 برگرفته از سايت کاوه فرخ
battery-parthian-the-legacy-iranian-forgotten-http://www.kavehfarrokh.com/news/a 

 ترجمه از کميته بين المللی نجات
  
  

 کميته بين المللی نجات پاسارگاد
www.savepasargad.com
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