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Abstract
 Sphero-conical vessels, called Fuqqa’a, have been found in archeological excavations in many parts of  Iran. These
 vessels were distributed in many Islamic countries from the 4th to the 7th century AH (10th-13th century AD). The
 original function, shape, and contents have been the topic of  debate since the early 1930s. In particular, the issue of
materials or liquids stored in these containers has been highly controversial. In this paper, we present the residual analy-
 sis of  vessels and the study of  their fabrics. The investigation of  residues preserved in the surface of  single potsherds’
fabric representing single vessels is a powerful method for ascertaining pottery use.m
The National Museum of  Iran has a rich collection of  Fuqqa’as. Six vessels were selected to be examined and inves-

 tigated for their contents and bodies. Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), polarized light microscopy
(PLM), X-ray diffraction (XRD), and handheld X-ray fluorescence spectroscopy (micro-XRF) were used for the char-
acterization of  the compound and structure of  the samples taken from Fuqqa’a vessels.m
 According to the obtained results, these vessels most likely contain organic residue and processed liquids from different
 grains. Petrographic studies also showed that quartz and feldspar minerals are the main constituents of  these potteries, which
produced a strong fabric. The study estimated the firing temperature of  one of  the samples at around 1000 degrees Celsius.m
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مقدمه
ظروفترنجیشکلکهدرایرانبهکوزهفقاعموسومهستنددر
بسیاریازکاوشهایباستانشناختیدوراناسالمیدرایران
بهدستآمدهاند.کارشناسانمعتقدندکهاینظروفبینسده
در اخیر سالهای در بودهاند. مرسوم قمری هجری 7 تا 3
بسیاریازمناطقآسیاواروپانیزاینظروفدرمحوطههای
باستانییافتشدهاست.دربارهکاربرداینظروفبحثهای
بسیاریوجوددارد.نخستینباردراواخرسده19میالدیاین
ظروفبهعنواننارنجکدستیوسالحآتشزامعرفیشدند.
پسازآنوتاامروزدربارهکاربریآنهاپیشنهاداتیمختلفی
دارویی، یا آرایشی مایعات نگهداری برای ظرفی جمله از
ظرفنگهداریوحملجیوه،نارنجکوسالحآتشین،ظرف
نگهداریآبجوویانوشیدنیهایدیگرمطرحشدهاست.در
دهه1360خورشیدیشادروانعبداهللقوجانیبااستنادبه
متونادبیوبابررسینوشتههایرویظروفواشعارفارسی
این در اینفرضیهرامطرحکردکهاحتماالً مربوطبهفقاع
این است. میشده نگهداری )گازدار؟( نوشیدنیهایی ظروف
با نخستینبار برای که بود اهمیت حائز آنجهت از نظریه
استنادبهاسنادمکتوبثابتشدکهحداقلدرایرانیکیاز
کاربردهایاینظروفحملونگهداریمایعنوشیدنیبوده
است.عبداهللقوچانیموارداستفادةدیگرآنرانیزازنظردور
کاربرد چندین الصناعات بیان کتاب به استناد با و نداشته
آرایشی مواد نگهداری برایظرف ازجمله اینظروف دیگر
در فقاع معانی از یکی که آنجا از اما است. برشمرده نیز را
زبانعربی،آبجواست،بسیاریمعتقدندکهاینظروفبرای

نگهداریآبجوبودهاست.
اینظروفپیشنهادهایمختلفیمطرح دربارهکاربری
شدهاستاماتاکنوندرایرانبررویبقایایمحتویاتآنها
آزمایشیانجامنشدهاست.درواقعتاپیشازاینکوزهایکه
حاویبقایاییباشدبهدستنیامدهبودامادرساماندهییکی
سرپرستی به 1395 سال در که ایران ملی موزه مخازن از
محتوی که فقاع کوزة یک شد، انجام علیزاده عباس دکتر
موادیبودبهدستآمد.عالوهبرآندربررسیبیشتر،چند
ظرفوقطعاتشکستهازمخازنمختلفنیزبهدستآمدکه
بهنظرمیرسیدمیتوانباآزمایشهایمختلفبررویبقایای
محتویاتوبررسیهایکانیشناسیبدنةآنها،گامیدرجهت

روشنشدنکاربرداینظروفبرداشت.

ماهیت نوشیدنی فقاع و کوزه فقاع
درادبیاتفارسیتعاریفمختلفیبرایفقاعآمدهاست.برای
الکلیخنکی غیر گازدار »نوشابهی را فقاع پورجوادی مثال

بودهکهدرکوزههایکوچکنگهداریمیکردندومردمبرای
رفعخستگیوفرونشاندنعطشآنرامینوشیدند«معرفی
کردهاست)پورجوادي4:1367(.درلغتنامهدهخدافقاع
گازدار مشروبهای از »فقاع است: شده تعریف چنین این
بودهودرکوزةسنگیننگهداریمیشدهاست.درکوزهرابا
پوستیمیپوشاندهومحکممیکردهاندوبرایخنکماندن
درقلیهیخمیخواباندهاندوهنگامخوردنپوستدرکوزهرا
بامیخیسوراخمیکردهوفقاعراباگازآنازسوراخپوست
درمیکشیدهاند«)دهخدا289:1377(.درواقعفقاعیاَفقع
گرم بسیار محلهاي در بیشتر گازدار نوشابه یک عنوان به
مانندکنارتنورها،کورههايسفالگريوهمچنینحمامهاویا
درمراسمخاصاستفادهميشدهاست)قوچانی40:1366(.
در باستانشناسي کاوشهاي از ظروف این بقایاي ایران در
محوطههايباستانيبسیاريازجملهنیشابور،تختسلیمان،
Etting- )گرگان،شوش،سلطانیهوريبهدستآمدهاست
 hausen 1965: 218; Wilkinson 1973 290, 353; Ghouchani

Adle 1992: 74ff &؛چوبک101:1391(.البتهازآنجاکهدر

 Rahman( پاکستان مانند مرکزی آسیای مناطق از بسیاری
Dar 2007: 49f(،ماوراءالنهر)Henshaw 2010: 91ff(،بعلبک

)Stănică 2016( اروپا از وحتیبخشهایی )Vezzoli 2016(
اینظروفدرکاوشهایباستانشناسیبهدستآمدهوموارد
فقاع واژه مورد در دارد جا است، داشته گوناگونی استفاده

بررسیبیشتریشود.
دربسیاریازمنابع،معنیمصطلحیکهبرایفقاعآورده
کمی با اما است گازدار نوشیدنی نوعی یا آبجو همان شده
بررسیمیتواندیدکهدرزبانعربیفقاعمعانیگوناگونی
آبجونیست.درباره به ناممحدود این یاحداقلاطالق دارد
از بهدستآمده نوشیدنی به آن اطالق و فقاع تسمیه وجه
جو،گفتهشدهکهازفقاقیعبهمعنیحبابرویآب،گرفته
شدهاستواینبهدلیلحبابهاییاستکهدرآبجو)فقاع(
دلیل دیگر برخی .)176 1409ق: )فراهیدی میشود ایجاد
نامگذارینوشیدنیفقاعراجمعشدنکفرویآندانستهاند
)ابنمنظور1374ق،ج256:8(.درمجمعالبحرینطریحی
فقاعاینگونهمعرفیمیشود:»چیزیاستکهآشامیدهمیشود
وفقطازعصارةجو)ماءالشعیر(گرفتهمیشودومستکننده
)تغییردهندهعقل(نیستولکننهیازآنواردشده؛وگفته
شدهبهدلیلکفیکهدرباالیآنقرارمیگیردفّقاع)کفدار(
نامیدهمیشود«)الطریحی376:1375(.عبداهللقوچانینیز
تأکیدمیکندکه:»ماءالشعیر)آبجو(رابهعلتتراکمحباب
فقاعمیگفتند«)قوچانی42:1366(. وکفرویآنمجازاً
البتهدرزبانعربیواژهفقاعفقطبهمعنیآبجویانوشیدنی
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حبابداریاکفکنندهنیستبلکهبهموارددیگرینیزاطالق
بیماری نوعی )Pemphigus( پمفیگوس مثال برای میشود.
پوستیاستکهازواژهیونانیpemphixبهمعنیتاولوجباب
در نقص علت با پوستی، نادر بیماریهای از و شده مشتق
سیستمایمنیبدنمحسوبشده،پوستوغشاهایمخاطیرا
دربرمیگیرد.اینبیماریبهعربیفقاعنامیدهمیشود)الجالد
183:1993(.همچنیننوعیقارچنیزبهعربیفقاعنامیده

.1)Wasson 1957: 52(میشود
بنابرآنچهگفتهشدبهنظرمیرسدشایدبهدلیلشکل
وجود و شده گفته فقاع آنها به ظروف این حبابی و کروی
در نیز آنها که فقاع به موسوم آبجو یا گازدار نوشیدنیهای
برخیمناطقدراینظروفنگهداریمیشده،بهطورمستقیم
ربطیبهایننامگذارینداشتهاست.بهویژهآنکهاینظروف
آنها محتویات آزمایش و شده کشف مناطق از بسیاری در
حملونگهداریمواددیگریبهجزنوشیدنیرانیزبهاثبات
دربارة مقاالت قدیمیترین از یکی مثال برای است. رسانده
دو فلیسین توسط میالدی 1874 سال در ظروف نوع این
سولسینگاشتهشدوویبامطالعهشصتنمونهظرفترنجی
آنها از استفاده بر مبنی فرضیهای یونان، طرابلس از شکل
فقاع از نامی وی مقالة در کرد. مطرح را نارنجک عنوان به
بردهنشدهاستوسولسیفقطازآنهابهعنواننوعیسالح
تا جنگییادمیکند)de Saulcy 1874: 18(.پسازوینیز
نام جنگی سالح یا نارنجک بهعنوان ظروف این از مدتها
بردهشدهاست.درسال1929وسولودآرنتپیشنهاددادتا
بهجاینارنجکازواژةظروفکرویمخروطیاستفادهشود
)Arendt 1925: 206-211(.فریدریشزارهنیزفرضیههایدو
سولسیرازیرسوالبردوپیشنهادکردتادربارةعملکردآنها
مطالعهبیشتریانجامشود)Sarre 1935: 76–78(.درسالهای
اخیروپسازکشفتعدادزیادیکوزههایمخروطیشکلدر
نقاطمختلفدنیاوارائهنظریاتمختلفدربارةمحتویاتآنها،
و دانسته راصحیح پیشنهادی تفاسیر بیشتر واتسون اولیور
تأکیدمیکندکهاینظروفقطعادارایکاربردهایمختلفی
کرد عملکرد یک به محدود را آنها کاربرد نباید و هستند

.)Watson 2004: 128-129(
باتوجهبهآنچهگفتهشدبهجاستکهپژوهشهاییتوسط
زبانشناسانومتخصصانزبانعربیدربارهفقاعانجامگیردتا
معلومشودکهآیادرهمهکشورهایاسالمیبهاینظروففقاع
گفتهمیشدهیانامهایدیگرینیزمصطلحبودهاست،ازچه
1. “Yet another basic fungal word in Arabic, classical and col-
loquial, is faq’, fuqqa’, or faqqd”, from the root FQ’,meaning 
‘whiteness’. Whether this name designates a white kind of 
mushroom, or whether, as in Russian and Basque fungal 
names, whiteness here connotes excellence, we do not know.”

زمانیبهاینظروففقاعگفتهشدهوهمچنینقدیمیترینمنابع
بهزبانعربییافارسیکهدرآنهاازفقاعنامبردهشدهکدامند؟

شکل کوزۀ فقاع
ترنجیشکل،گردن و بدنهایکروی اغلبدارای فقاع کوزة
کوتاهودهانهایتنگ،بدوندستهوکفآنهامخروطیمحدب
اما هستند سفالی اغلب ظروف این ندارند. ایستایی و است
نمونههایاندکیازجنسشیشهنیزبهدستآمدهاست.اغلب
فقاعهابدونلعابهستندوتعداداندکینمونهلعابدارنیزبه
دستآمدهاست.پختاینظروفبادمایباالانجامشدهو
.)Garavand & et al. 2017: 40(بافتیفشردهومستحکمدارند
کوزةهایترنجیشکلدارایابعادواندازههایمتفاوتیهستند
وبهبیانیدیگربهنظرمیرسداختالفدرفرم،قطر،ضخامت
وارتفاعاینظروفرابایدبهدلیلتفاوتدرنوعکاربریآنها
دانست.بهنحویکهبرخیازآنهابزرگوسنگینهستند
وبایدبادودستبرداشتهشوندوبرخیدیگرازلحاظابعاد
واندازهنسبتبهدستهدیگرکوچکترندوبهراحتیمیتوان
آنهارابایکدستبرداشت.بعضیازاینظروفازنظرشکل
 Rahman Dar(ظاهریشبیهماهییاحتیچارپایانهستند
83 :2007(.تزییناتکوزههایفقاعاغلببهصورتنقشکنده،

استامپیونقوشفالبیهستند.نقوشرایجشاملنقشهای
عمودی، افقی، کنده شکل، بادامی نقوش گیاهی، هندسی،
این؛دربرخی بر چلیپاییوگاهدارایکتیبههستند.عالوه
بدنه سطح بر میتوان نیز را ترصیعکاری عمل نمونهها از
یاآنگونهکهدر ظروفمشاهدهکرد.ظروفموسومبهفقاع
ادبیاتغیرفارسیمصطلحاست،ظروف»کرویمخروطی«2یا
ترنجیشکلازجنسسفالوگاهشیشه،عالوهبرایراندر
دیگرکشورهایاسالمیونیزدربرخیمناطقاروپاازجمله
باستانی محوطههای در و شرقی اروپای و روسیه شمال در
در البته .)Savage-Smith 1997: 525( است آمده دست به
بسیاریازمنابعغربیعالوهبرفقاعسفالیوشیشهای،وجود
شده ذکر نیز چینی و لعابدار سفال برنج، جنس با ظروفی

است)همانجا(.

موارد استفاده از ظروف فقاع
درایراندراغلبمحوطههایدورهاسالمیازجملهدرری
،)Willkinson 1973: 353( نیشابور ،)365 :1374 )کوثری
گرگان سلطانیه، تختسلیمان، ،)1391 )چوبک جیرفت
و10همین ایران،نک:شکل9 ملی موزه نگهداری )مکان
ایراندربسیاریمناطقدیگرازجمله از مقاله(ودرخارج

2. Sphero Conical
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Fran-( مصر ،)Sezgin 2018: fig 10; Seyring 1959 )ترکیه
بلغارستان و ازبکستان ،)Stănică 2016( رومانی )çois 1999

،)Bârnea and Reaboi 1998(ومولداوی)Mihajlova 1987(
 Galiyeva(چین،)Yeleuov 2014: 384(گرجستانوارمنستان
یاقرونوسطیدر 2001(ودیگرمحوطههایدورهاسالمی

اروپاوطیکاوشهایباستانشناسیکشفشدهاست3.
دربسیاریازموزههایآسیاییواروپایینیزاینظروف
اینظروفهمانگونهکهدرمورد زینتبخشویترینهاست.
آنهابیشتربحثخواهدشد،موارداستفادهمتنوعییافتهاند.
و رفته نیز اروپا به اسالم جهان از ترنجیشکل اینظروف
در جمله از است. کرده پیدا راه نیز اروپایی هنر به حتی
موزهویکتوریاوآلبرتدومجسمهمرمریازفرشتگانمقرب
جبرئیلومیکائیلنگهداریمیشودکهدرفلورانسساخته
لباس یک جبرئیل مجسمهها این از یکی در است. شده
برودریدوزیشدهپوشیدهودردستچپچوبیبایکتوپ
پرتابیودردستراستیکظرفمدورمخروطیباسوراخی
)Rosette(تزییناترویظرفرزت.)درباالدارد)تصویر1
است.مجسمههامربوطبهسده13میالدیهستندوتوسط
ساخته پیسانو نیکوال مدرسة هنرمندان از نفر چند یا یک
شدهاند.شیکرویمخروطیکهفرشتهمقربدردستدارد
مشابهظرفیاستکهدربسیاریازکشورهایاسالمییافت
شدهوبهنامهایگوناگونازجملهفقاع،نارنجکیادمندهآتش
وغیرهشناختهمیشود)Fontana 1999: 12(.معلومنیستکه
به تنها آیاهنرمند و کاربردیداشته اروپاچه در اینظرف
دالیلزیباییشناسانهآنرادردستمجسمهقراردادهیادر
اتینگهاوزن ریچارد است. داشته دیگری کاربردهای دوره آن
آنها در که گچبری صفحات از تصاویری خود مقاله در نیز
 Ettinghausen( است آورده دارد، فقاعدردست فردیکوزة
انتقال با که نیست نخستینبار این نظروی به .)1965: 224

مورد دیگر، فرهنگ به فرهنگی از اشیا فیزیکی جابجایی و
استفادهوکاربریآنهانیزتغییرکردهاست.مثاًلقالیشرقیدر
غرببهصورترومیزیاستفادهشدهیااشیاءکاربردیمانند

عودسوزبهصورتشیءتزیینیاستفادهشدهاند)همانجا(.
دربارةکاربرداینظروفمقاالتمتعددینگاشتهشدهو
نظریاتمختلفیارائهشدهاست.طیفموارداستفادهکوزههای
فقاعازظروفنگهداریداروواستفادهپزشکیودارویی،حمل
پودرهایامایعاتازجملهجیوه،نارنجکوموادآتشافروز،دمنده
آتشتاظرفنوشابههایالکلیوغیرالکلیرادربرمیگیرد.

ر3.ئ

اتینگهاوزناشارهمیکندکهاشمیتدرکاوشهایخود
از پیش آورد. دست به ظروف این از زیادی تعداد ری در
برای دستی نارنجک اشیا این که بودند معتقد بسیاری وی
آتشیونانی)Greek Fire(هستندامااشمیتدراینبارهتردید
 Ettinghausen( نبود مطمئن آنها استفادة مورد از و داشت
را محققینی نظرات خود مقاله در اتینگهاوزن .)1965: 218

کهمورداستفادهاینظروفرانارنجکدانستهاندمرورکرده
است)همان:219(.گلکهتصویریازیکسالحباسریبه
.)Gohlke 1914: 381, fig. 4(شکلفقاعرامنتشرکردهاست
امروزهمعلومشدهکهاینسالحهایگرزمانند)تصویر2الف
وب(بادستهچوبیوسریازجنسظروففقاعبرخیدر
یونانبهدستآمدهوتعدادیدرسودانیافتشدهومربوط
بهنهضتمهدیسودانیاستکهادعامیکردمهدیموعود
عثمانی دولت علیه سودانی قبایلشورشی کمک با و است
 Pradines()وحکومتمصرجنگید)نهضتدراویشمهدوی
اغلب در که قدیمی فقاع ظروف احتماال .)2016: 237, 238

کشورهایاسالمیوجودداشتند،بهدلیلاستحکامفوقالعاده
بهپایهچوبیمتصلشدهوکمتربهعنوانسالحوبیشتربه

عنواننمادیازدراویشمهدویاستفادهمیشدهاند.
فشاری پمپ نوعی نظرمیرسد به یونانی آتش درباره
بافشاربهبیرونپرتابمیکرده بودهکهمایعاتمحترقهرا
استوبهنامهایدیگریمانندآتشدریاوآتشرومینیز
در آتشین سالحهای تاریخچة در مایر موریتز بود. معروف
یونانیدر اینبارهمینویسدکهدرسال668میالدی،آتش
هنگاممحاصرةقسطنطنیهتوسطسردارانیونانیاستفادهشد.
ویبدونذکرمنبعیادعامیکندکهآنانساختایناسلحه
انواعآتش )Meyer 1835: 2(.وی بودند آموخته اعراب از را

یونانیرابرمیشمردکهشاملمواردذیلاست:

سوال برد و پیشنهاد  سولسی را زیردو های زاره نیز فرضیهفریدریش (. Arendt, 1925: 206-211)مخروطی استفاده شود 
-در سالهای اخیر و پس از کشف تعداد زیادی کوزه(. Sarre 1935: 76–78)کرد تا در بارة عملکرد آنها مطالعه بیشتری انجام شود 

واتسون بیشتر تفاسیر پیشنهادی اولیور های مخروطی شکل در نقاط مختلف دنیا و ارائه نظریات مختلف در بارة محتویات آنها، 
مختلفی هستند و نباید کاربرد آنها را محدود به یک  کاربردهایکند که این ظروف قطعا دارای دانسته و تأکید می را صحیح

 (Watson, 2004: 128-129)عملکرد نمود 
متخصصان زبان عربی در باره فقاع انجام گیرد تا  وبه جاست که پژوهشهایی توسط زبان شناسان با توجه به آنچه گفته شد 

از چه  ،شده یا نامهای دیگری نیز مصطلح بوده استمعلوم شود که آیا در همه کشورهای اسالمی به این ظروف فقاع گفته می
اع نام برده شده که در آنها از فق به زبان عربی یا فارسی ترین منابعقدیمی و همچنین زمانی به این ظروف فقاع گفته شده است

     کدامند؟
 :فقاع كوزۀ شکل
 مخروطی محدبکف آنها  و بدون دسته ،ای تنگ گردن کوتاه و دهانهفقاع اغلب دارای بدنه ای کروی و ترنجی شکل،  کوزة

اغلب  آنها. های اندکی از جنس شیشه نیز به دست آمده استظروف اغلب سفالی هستند ولی نمونه این. ندارندایستایی  واست 
و بافتی با دمای باال انجام شده است ها  پخت آن .دار نیز به دست آمده استبدون لعاب هستند و تعداد اندکی نمونه لعاب

های متفاوتی هستند و  های ترنجی شکل دارای ابعاد و اندازه کوزة. (Garavand, et al, 2017: 40) فشرده و مستحکم دارند
ها  در نوع کاربری آنبه دلیل تفاوت رسد اختالف در فرم، قطر، ضخامت و ارتفاع این ظروف را باید  به بیانی دیگر به نظر می

ی دیگر از لحاظ ابعاد و اندازه ها بزرگ و سنگین هستند و باید با دو دست برداشته شوند و برخ به نحوی که برخی از آن. دانست
 ظاهریاز نظر شکل بعضی از این ظروف . توان آنها را با یک دست برداشت میو به راحتی  ندنسبت به دسته دیگر کوچکتر

صورت نقش کنده، استامپی باغلب  کوزه های فقاعتزیینات  .(Rahman Dar, 2007: 83)هستند چارپایان حتی یا  شبیه ماهی
گاه نقوش رایج شامل نقش های هندسی، گیاهی، نقوش بادامی شکل، کنده افقی، عمودی، چلیپایی و . البی هستندفو نقوش 

 .توان بر سطح بدنه ظروف مشاهده کرد کاری را نیز می ها عمل ترصیع عالوه بر این؛ در برخی از نمونه. کتیبه هستنددارای 
یا ترنجی شکل از جنس  9«کروی مخروطی»فارسی مصطلح است، ظروف ظروف موسوم به فقاع یا آنگونه که در ادبیات غیر 

سفال و گاه شیشه، عالوه بر ایران در دیگر کشورهای اسالمی و نیز در برخی مناطق اروپا از جمله در شمال روسیه و اروپای 
از منابع غربی عالوه بر البته در بسیاری (.  (Savage-Smith 1997: 525های باستانی به دست آمده استشرقی و در محوطه
 (.همانجا)ای، وجود ظروفی با جنس برنج، سفال لعابدار و چینی نیز ذکر شده است فقاع سفالی و شیشه

 
 باره فقاع نوشته شده از جمله در مقالهدر مقاالت مختلفی که در

Ettinghausen  وStănică و Savage هایی که در آنها فهرستی از مکان 
 . فقاع به دست آمده، ارائه شده است

 
 

 موارد استفاده از ظروف فقاع
 

، (Willkinson 1973: 353) ، نیشابور(311: 6371کوثری ) اسالمی از جمله در ریدوره های ر ایران در اغلب محوطهد
در  و (همین مقاله 61و  3شکل : محفوظ در موزه ملی ایران، نک) گرگانتخت سلیمان، سلطانیه، ، (6336چوبک )جیرفت 

 (François 1999)مصر  ،(Sezgin 2018: fig 10 ،Seyring 1959)جمله ترکیه  بسیاری مناطق دیگر ازخارج از ایران در 
، گرجستان (Bârnea and Reaboi 1998)و مولداوی ( Mihajlova 1987)بلغارستان و  ، ازبکستان(Stănică 2016)رومانی 

و در اروپا  یا قرون وسطی های دوره اسالمیو دیگر محوطه (Galiyeva 2001)، چین (384Yeleuov :2014 ,) و ارمنستان
 . 3شناسی کشف شده استباستان هایطی کاوش

                                                           
2Sphero Conical 

فهرستی از مکانهایی که در آنها فقاع به  Savage و Stănicăو  Ettinghausenدر مقاالت مختلفی که در باره فقاع نوشته شده از جمله در مقاله 
 . دست آمده، ارائه شده است

تصویر1.مجسمهجبرئیلباظرفیمشابهفقاعدردست
)Fontana 1999(
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نفتاکهبررویآبنیزمیسوختهاست؛2(تودهایاز )1
صمغدرختانکهبررویتیرمحکممیشدهاستو3(مخلوطی
ازموادیکهدرهنگامسوختنصداییرعدآساداشتهواحتماالً
بودهاست)همان: نیتراتسدیموذغال و ازگوگرد ترکیبی
به نارنجک عنوان به کاربری پیشنهاد میرسد نظر به .)3،4
همینموردسومبازمیگردد.البتههیچمنبعمکتوبیدراینباره
وجودنداردوبهنظرمیرسدباسقوطامپراتوریبیزانس،دانش
ساختاینسالحنیزبهفراموشیسپردهشدهاست.ازمعدود
تصاویریکهازایناسلحهبرجاماندهدریکنسخهخطیبهنام
The illustrated chronicle ofازنویسندهای  Ioannes Skylitzes

ناشناسمربوطبهاوایلسده12میالدیاستکهدرکتابخانه
ملیاسپانیانگهداریمیشود.اینشکلاستفادهازآتشیونانی
دریکنبرددریایینیروهایبیزانسبردشمنرادرزمانقیصر

میشائلدومنشانمیدهد)Skylitzes, f34()تصویر3(.
درنسخهخطیدیگریکهکپیسده11میالدیازروی
نسخهایبهنامParangelmata Polioreticaمربوطبهسده10
میالدیاست،تصویریشبیهبهاینسالحترسیمشدهاست
)codex 1605()تصویر4(.ایننسخهدرکتابخانهواتیکانوبه

شماره1605نگهداریمیشود.

)Pradines 2016: 238(تصویر2الفوب.سالحهاییباسرفقاع

)Skylitzes, f34(تصویر3.آتشیونانیازیکنسخهخطیدرکتابخانهاسپانیا

تصویر4.آتشیونانیازنسخهخطیParangelmata  Polioreticaدرواتیکان
)Heron of  Byzantium: f44(

سالح این میشود، مشاهده تصاویر در که همانگونه
روشن و ندارد فقاع به موسوم ظروف با شباهتی هیچگونه

نیستچرامحققینآنهارابهنامفقاعمعرفیکردهاند.
)Sezgin 2010: 120( خود کتاب در نیز سزگین فواد
تصاویریازمینیاتورهاییکهدرآنهااشیاییشبیهبهکوزهفقاع
بهمنظورآتشافروزیدرمیدانجنگنقششده،آوردهاست
)تصویر5(.بااینفرضیهکهاینظروفباموادآتشزاپرشدهو
فتیلهایدردرونآنهاقرارمیگرفتهوبهاردوگاهدشمنپرتاب
میشدهاست.برهمینقیاستصاویریازظروففقاعبافتیلهای
افزودهدرونآنهادرکتابآمدهاست.حتیاشارهشدهکهاین
باعقربپرمیشدهوبهسویدشمنپرتابمیشده ظروف
است.امابابررسیدقیقترنگارههامیتوانمشاهدهکردکهاین
ظروفدارایدرپوشیهستندکهپسازبرداشتنآنهادرِاصلی
ظرفکهدهانهایگشادباسهزائده)؟(داردپدیدارمیشود.
احتماالًازطریقایندهانهگشاد،بهتروسادهترمیتوانموادرا
بهداخلظروفمنتقلکرد.اماآنهاشباهتیباظروفمخروطی
مدورشکلبادهانهبسیارتنگندارند.روشننیستبرچهاساس
ظروفساختهشدهبهتقلیدازکوزههایفقاعمجموعةخلیلی
فتیلهگذاریشدهوبهعنواننارنجکدستیمعرفیشدهاست.
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و اینظروفکهدرکاوشهایفسطاط از برخی البته
 Mercier 1952:( بهدستآمدهتوسطموریسمرسیه قاهره
131 ,95-92(آنالیزشدهاست.ویکهاینظروفرانارنجک

نامیدهمتوجهشدکهدراغلبیافتههاقسمتباالییشکسته
شدهوبقیهبدنهسالمماندهاست.برطبقاستداللوی،تنها
یکانفجارقدرتمندداخلیمیتواندباعثچنینشکستگیهای
تمیزوتیزشود.ویتعدادیازظروفترنجیشکلرابهدقت
بررسیوکشفکردکهآنهاحاویآثاریازنیتراتوگوگرد
هستند،موادیکهبهعقیدهمرسیهبقایایموادمتشکلهباروت
بودهاست.ظروفموسومبهفقاعبایکژلهفرارازنفتسفید،
نیتراتوگوگردمانندنوعیکوکتلمولوتوفیانارنجکدستی
ازچین اوایلسده13میالدی باروتدر پرشدهبودهاست.
وازطریقجادهموسومبهابریشمبهآفریقاواروپاراهیافت
)Chase 2003: 58(.درحوزهکشورهایاسالمی،حسنالرمه،
المنصیب و الفروسیه عنوان با کتابی در سوری، نویسنده
الحربیهدربارهنبردهایسوارهنظامواستفادهازماشینآالت
جنگی،تولیدباروتوبهویژهچگونگیتصفیهنیتراتپتاسیم
راتوصیفمیکند)همان(.بهاعتقادمرسیهبدیهیاستکه
سازندگانچنینبمبهاییافرادیبادانشپیشرفتهنهتنها
درموردموادمنفجرهوموادآتشزا،بلکهدرزمینهعلومخاک
وسرامیکنیزبودهاند.آنهاحتماًمیدانستهاندکهازچهمواد
اولیهایاستفادهکنندوآنهاراتاچهدرجهایحرارتدهند
تابهاستحکامکافیبرسند.ازآنجاکهاینبمبهانهتنهابا
دستبلکهتوسطمنجنیقنیزپرتابمیشدهاست،سازندگان
آنهابیشکاطالعاتکافیدربارهدانشمکانیکآنداشتهاند

.)Mercier 1952: 95, 131; Brosh 1980: 114–115(

دربرخیازمنابعاینظروفبراینگهداریجیوهمعرفی
در ایالق موزه در .)Ettinghausen 1965: 226( است شده
نام به که شده گذاشته نمایش به فقاع کوزه سه ازبکستان،
سیمابدانیاظرفنگهداریجیوهمعرفیشدهاند)تصویر6(4.
ب. اس. که مقالهای اساس بر احتماال نامگذاری این
قدیمیتر مقاالت اساس بر و کرده منتشر 1962 در لونینا
استوار بودهاند، اینظروف بقایایجیوهدر یافتن کهمدعی
از مصور نسخهای در وی .)Lunina 1962: 359( است شده
اختیاراتبدیعی)تألیفشدهدر770قمری/1369میالدی(
نوشتةعلیابنحسینانصاریدربخشمربوطبهمباحثجیوه
)زیبق(تصویریباسهظرفمخروطمدور)فقاعشکل(یافته
است)همان(.البتهادعامیشودکهدرمناطقیازترکستان
ásimóp- نام با اینظروف اوایلسدهبیستمهم تا وترکیه
kusatschبرایحملونقلجیوهکهکاربردداروییوآرایشی

.)Ettinghausen 1965: 229(داشتهاستفادهمیشدهاست
اتینگهاوزندرضمیمهمقالهخوداطالعاتیراکهاس.د.
گوئیتندراختیاراوگذاشت،منتشرکردهاست)همانجا(.این
اطالعاتکهازمکاتباتگنیزه)محفوظدرکتابخانهبودلیان(
تا13 درسده11 درمصر که نشانمیدهد برگرفتهشده
میالدیبرایحملونقلجیوهازتونسبهاسکندریهوازآنجا
بهفسطاطازکوزهفقاعاستفادهمیشدهولفظفقاعتیندر
به نک نیز و )همانجا است رفته کار به مکرر مکاتبات این
شماره به بودلیان کتابخانه در گنیزه مکاتبات خطی نسخه
بایدتوجهداشتکهبرخالف .)Bodleian ms., Heb., d 65:

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%
B9%D0%BB:Vessels_for_mercury_from_Ilaq.jpg

تصویر5الف(.شکلهایظروفیمشابهکوزهفقاعازکتابالمخزونفیجامعالفنون)منبع:MS Leningrad, C 686, fol. 146(.ب(کوزههایسفالی
)Sezgin 2010: 120(مشابهفقاعفتیلهگذاریشدهازمجموعهخلیلی
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نظربرخیمحققین)مثاًلنک:قوچانی40:1366(،جیوهدر
دوراناسالمیاهمیتبسیاریداشتهوازآنعالوهبراستفاده
داروییمثالدردرمانسردرد،پیسی،کری،بیماریهایچشم
وپوستی)Bachour 2015: 1040(ودفعآفات،برایاستخراج
انجام و )Ettinghausen 1965: 222( ملغمه ساخت و طال
طالکاریبررویسطوحمختلفازجملهکاشیونیزساخت
شنگرف)مایلهروی1372:ذیلشنگرف(درهمهکشورهای
اسالمیاستفادهمیشدهوفلزیمهمدرایندورانبودهاست.
امرمصداقدارد نیزهمین درهمسایگیکشورهایاسالمی
ازجیوهدرارمنستانچنانگستردهبود برایمثالاستفاده
 Bachour(کهشانزدهناممختلفبرایآنمصطلحبودهاست

.)2015: 1041

درسالهایاخیرمطالعاتآزمایشگاهیبررویمحتویات
انجامشدهاست.برایمثالدریکنمونهکه نیز اینظروف
رسوبات است، آمده بهدست تاتارستان درجمهوری بلغار از
و ایکس اشعه فلورسانس روش با و شده گردآوری ظرف ته

تصویر6.ظروففقاعدرموزهایالق)منبعدرپانوشت(

GC- Mass Spectrom- )کروماتوگرافیگازیطیفنگارجرمی
etry(آنالیزشدهاست.نتایجنشاندادکهمحتوایظرفشامل

،»retinol«ورتین»adiabatic acid«مشتقاتاسیدآدیاباتیک
نوعیهیدروکربنآروماتیکچندحلقهایاست.یعنیرسوبات
مربوطبهرزینبهدستآمدهازیکدرختسوزنیبرگبودهو
.)Pozhidaev & et al. 2017(میتواندمصارفداروییداشتهباشد
دوران محوطههای از بسیاری در اگرچه نیز ایران در
اسالمیظروففقاعبهدستآمدهاماتاکنونآزمایشیبرروی
بقایایمحتویاتآنهاانجامنشدهاست.استادقوچانی)قوچانی
1366(ودکترشهریارعدل)Ghochani, adle; 1992(بابررسی
نوشتههایرویظروفواشعارفارسیمربوطبهفقاعدریافتند
میشده نگهداری )گازدار؟( نوشیدنیهایی ظروف این در که
است.ایننظریهازآنجهتحائزاهمیتبودکهبراینخستین
باربااستنادبهاسنادمکتوبثابتشدکهحداقلدرایرانیکی
ازکاربردهایاینظروفبرایحملونگهداریمایعنوشیدنی
بودهاست.عبداهللقوچانیموارداستفادةدیگررانیزازنظردور
نداشتهوبااستنادبهکتاببیانالصناعاتچندینکاربرددیگر
برشمرده نیز را آرایشی مواد برایحمل ازجمله اینظروف
است)قوچانی45:1366(.دردیگرمنابعنوشتارینیزاشاراتی
بهموارداستفادةاینظروفشدهاست.ازجملهدررسالةدقائق
که دارد نگارهایوجود قمری، ازسدههفتمهجری الحقایق

اینچنینتوصیفشدهاست)تصویر7(:

تصویر7.برگ10-دقائقالحقایق،کتابخانهملیفرانسه)همان(
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»بیانسوماندراسرارسرمنزلثریا
موکل بود ثریا منزل بر که فرشته آن ربانی قدرت به
است،صورتویمانندصورتمردیاستبرپشتبطکوهی
دستی به و آدمیان همچوندست دارد دودست و نشسته
کوزهفقاعگرفتهوبهدستیمروحهگرفتهو….نامویاین
است….وهرکهخواهدکهکسیراازراهبازگرددبنویسد
یا بندد پارهتخته بر …مشک زنان رابدون اینطلسمات
قواق؟ودرزیرسنگبزرگنهدوبگوید:بستمراهفالنراابن

فالن…«)جعفریان1393(.
ازآنچهدرباالگفتهشدوبراساسآزمایشهایانجامشده
بررویبرخیظروفمخروطیمدورکهدرایرانبهنامکوزه
فقاعمشهورهستندودربسیاریازمکانهایباستانیآسیا
ظروف این که گرفت نتیجه میتوان شدهاند، کشف اروپا و
کاربردهایگوناگونیداشتهاندودرمناطقجغرافیاییمتفاوت

برایحملیانگهداریموادمختلفاستفادهمیشدند.

کوزه های فقاع موزه ملی ایران
بامطالعهدفاترثبتاموالوپشتنویسینمونههایموجوددر
موزهملیایران،اغلبکوزهفقاعهاازکاوشهایباستانشناسی
آمدهاند. دست به تختسلیمان و نیشابور ری، محوطههای
عالوهبرظروفکامل،تعدادیقطعاتشکستهنیزدربخش
ایرانموجوداستکهاینقطعات مطالعاتسفالموزهملی

جهتمطالعاتآزمایشگاهیبسیارمناسبهستند.
و ساده بهصورت ظروف این ری: فقاع کوزههای
کندهکاریشدههستند.اغلبنقوشبهصورتخطوطموازی
سادهدرزیرگردنورویشانهظرفاست.همچنیننقوش
بسیارسادةاسلیمیوکتیبههایکوتاهشاملنامسازندهویا

جمالتکوتاهباموضوعبرکتونوشیدناست.)تصویر8(

تعداد انجامشده ری در دیرباز از که کاوشهایی طی
قابلتوجهیکوزههایفقاعبهدستآمدهاست.درسال1378
جنوبی دامنه گمانهزنی و پیگردی در مصدقی فرشید دکتر
نمونههای از انبوهی حجم پیرزاده- چشمهعلی-کوچه تپه
منقوش و ساده گونههای در فقاع کوزة از شکسته و سالم
درعمقسهونیممتریشرقکوچهبدستآورد.براساس
جوش از تودههایی شناسایی جمله از چشمهعلی یافتههای
کورهسفالپزی،آثارفرورفتگیهاییدربدنهبرخیکوزههای
تنوع کوره5، در پخت از پیش فشار ورود از ناشی فقاع،
اندازهها،شکلها،ونقشهامیتوانازدواحتمالبرایکاربرد
با صنعتی مرکزی مکان این نخست گفت: سخن محوطه
ماهیتساختوپختکوزةفقاعوسایرمحصوالتسفالیدر
محدودهجنوبیتپهچشمهعلیطیدورهسلجوقیبودهاست.
درتاییدایناحتمال،میتوانبهکوزةفقاعهایبهدستآمده
دراطرافکورههایسفالگریاشارهکرد)قوچانی43:1366(
وهمچنیناحتمالساختاینظرفبرایفقاعفروشیهاو
یااستفادهخودسفالپزان-بهدلیلگرماوحرارتغیرعادی

فضایکارگاه-وجوددارد.
جنوبی دامنه پست محدودههای شدن تبدیل دوم
کورههای و کارگاه ضایعات تخلیه محل به چشمهعلی تپه
سفالگریدریکیازمقاطعدورهاسالمی)ازدورانآلبویهتا

پهلویاول()مصدقیامینی21-22:1397(.
شکل، نظر از نیز گرگان6 و نیشابور فقاع کوزههای
تزییناتوهمچنیندورهتاریخیقابلمقایسهبافقاعهایری

هستند.)تصویر9الفوب(
کوزههایفقاعتختسلیمان:اینظروفازنظرتزیینات
آنها تزیینات دارند. تفاوت دیگرمحوطههاکمی فقاعهای با
نقوش است. پرکار بسیار و قالبزده نقوش صورت به اغلب
درکف گاه و بدنه روی بر هندسیهستند. و گیاهی اغلب
خارجیآنهانوشتهایاستامپیایجادشدهاستکهاغلبدر
با نیز آنها از بعضی است. گرفته قرار لوزیشکل قاب داخل
ظروف این شدهاند. مرصعکاری فیروزهای لعاب تکههای

متعلقبهسده7قمریهستند.)تصویر10(

مواد و روش ها
سال در که ایران ملی موزه مخازن از یکی ساماندهی در
1395بهسرپرستیعباسعلیزادهانجامشد،یککوزةفقاع
کهمحتویموادیبودبهدستآمد.عالوهبرایننمونهچند

ئ5.ایننظریهنیازبهبررسیبیشتردارد.ئ

ئ6.ایننمونههاتوسطآقایفرزادشکراییفروبراساسمعیارهایپژوهشی
ایشانانتخابومطالعهشدهاست.امیداستباچاپدستاوردهایمطالعاتی

ایشان،بتوانشناختبیشتریازکوزههایفقاعگرگانبهدستآورد.د تصویر8.نمونهکوزةفقاعری)شمارهموزه9924(
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تصویر9.باال:نمونهکوزةفقاعنیشابور)شمارهموزه21493(؛پایین:نمونه
کوزةفقاعموجوددرپایگاهباستانشناسیگرگان

تصویر10.کوزةفقاعتختسلیمان)شمارهموزه21525(

شد انتخاب نیز مختلف مخازن از شکسته قطعات و ظرف
برروی آزمایشهایمختلف با نظرمیرسیدمیتوان به که
بقایایمحتویاتوبررسیهایکانیشناسیبدنةآنها،گامیدر
جهتروشنشدنکاربرداینظروفبرداشت.دراینمقالهدر
مجموعششنمونهکوزهفقاعوموادبهدستآمدهازدرونآنها
بهعالوةبدنةدوظروفباروشهایمختلفیبررسیوآنالیز
شدهاستکهدرادامهنتایجبهدستآمدهارائهخواهدشد.در

جدول1مشخصاتنمونههایبررسیشدهارائهشدهاست.
برایمشاهدةدقیقترمواددرونظروفازروشمشاهده
بامیکروسکوپنوریوبااستفادهازنورانعکاسی)PLM(،مدل
BK- POLبابزرگنماییتا600برابراستفادهشد.همچنین

برایبررسیمقاطعنازکیکهازبدنةدونمونهتهیهشدهبود

نیزازروشپتروگرافیاستفادهشد.ازدونمونهموردبررسی
مقاطعنازکبهضخامت30میکرونتهیهوبامیکروسکوپ
این شدند. مطالعه James Swift مدل پالریزان چشمی دو
NMI-(6و)NMI-PD/95/012(5باشمارههای دونمونه

PD/95/013مشخصشداند.

ازدستگاهطیفسنج برایشناساییموادآلیاحتمالی
مورد دستگاه شد. استفاده )FTIR( فوریه7 تبدیل فروسرخ
)سل ATR8 به مجهز Tensor 27 مدل Brucker استفاده
از میکروگرم چند نمونهها، آمادهسازی برای بود. )ZnSe

هاون یک در )KBr( برمید پتاسیم نمک برابر 20 با نمونه
عقیقساییدهشدوسپستحتخألتبدیلبهقرصشفاف
نمونهها عنصری تجزیه برای شد. میلیمتر یک ضخامت با
Spectro شرکت Handheled XRF Analyzer دستگاه از
استفادهشد.اینروشنیازبهنمونهبرداریندارد.برایبررسی
وشناساییترکیباتبدنةکوزهفقاع،پسازپودرکردننمونه
دستگاه با نمونهها شدند. آنالیز پرتوایکس پراش دستگاه با
به متعلق T2T مدل پودري نوع از پرتوایکس پراشسنج
شرکتSIEFERTساختآلمانودرشدتجریانmA30و
ولتاژkV40آنالیزشدند.اطالعاتمربوطبهشناسایيفازهاي
 High ScoreبانرمافزارPDF2بلوريبراساسبانکاطالعاتي

Expert Plusبهدستآمدند.

7. Fourier Transform Infrared Spectroscopy
8. Attenuated Total Reflection (ATR)
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نتایج و بحث
نمونهشماره1،ظرفیاستکهدرطیساماندهیباتوجهبهوجود
موادیدرونآنموردتوجهقرارگرفت.اینشیثبتاموالیانجام

نشدهودرحاصلحاضرفاقدشمارهاست)تصویر12(.
آن محتویات کردن خارج و ظرف برگرداندن از پس
وسیلة به ابتدا ذرات این بود، رنگ سیاه ذرات حاوی که
)PLM( انعکاسی نور از استفاده با و نوری میکروسکوپ
بررسیشد)تصویر13(.همانگونهکهمشاهدهمیشودتصاویر
نظر به که است حشراتی بقایای نشاندهندة میکروسکوپی

میرسدبرایتغذیهازمحتویاتظرفبهدرونآنرفتهاند.
آزمایشگاهدانشگاه نمونههادر تعییننوعحشرات، برای
شهیدبهشتیبررسیشد.نوعاصلیحشرات،سوسکسیاهگندم
)Coleopte: Carabidae  Zabrus tenebrioides(وجوبانامعلمی
وسوسکبرنج)Rice Weevil, Sitophilus oryzae(شناسایی
شد)گزارشآزمایشگاه،1397()تصویر13ج(.زمانوروداین
حشراتبهداخلظرفمشخصنیستاماشکیوجودندارد
کهآنهابرایتغذیهازمحتویاتظرفبهداخلآنرفتهاند.این
انبارهایغالتوجود و بهعنوانآفتدرمزارع حشراتکه
دارند،ازمحصوالتوفراوردههایغالتنیزتغذیهمیکنند.به
احتمالقویاینظرفحاویمحصوالتینظیرعصارهغالت
بودهاست.وجود فراوریغالت از تهیهشده نوشیدنیهای یا
سوسکبرنجدربیناینحشرات،احتمالتهیهایننوشیدنی
نیزدر تقویتمیکندچنانچهدهخدا نیز را برنج فراوری از
لغتنامهدرذیلفقاعآنرانوشابةگازداریمعرفیکردهکه

آنراازبرنج،جویاغیرآنمیساختند.

درمرحلهبعدبرایبررسیدقیقترایننمونهوشناسایی
آیاموادخاصیهمراه اینکه عناصرتشکیلدهندهنمونه،و
حشراتهستندیاخیر،نمونهبهوسیلةروشآنالیزفلورسانس
به نتایج شد. بررسی پرتابل دستگاه با )XRF( ایکس اشعه

دستآمدهدرجدولشماره2ارائهشدهاست.
در میشود مشاهده 2 شماره جدول در که همانگونه
نمونهآزمایششدهترکیباتیمانندجیوهیاآرسنیکوجودندارد
کهبتوانبراساسآنکاربریظرفرانگهداریجیوهیامواد
آتشزادانست.وجودعناصریمانندسیلیسیم،پتاسیموفسفر
احتماالبهدلیلوجودپوستهسختحشراتاستکهمیتواند
حاویاینعنصرباشد.درآنالیزهاییکهبااستفادهازآنالیزاشعه
 K, Ca,ایکسبررویحشراتانجامشده،وجودعناصریمانند
Ti, Mn, Fe, Ni, Cu, Al, P, S, Clبهراحتیقابلردیابیاست

)Van Rinsveit, 1973: 286; Kolaceke, 2018: 738(.ازآنجاکه
ازداخلآنوجود اینظرفسالمبودوامکاننمونهبرداری
که شد انتخاب مطالعات ادامه برای دیگری ظروف نداشت،
شکستهبودندوامکاننمونهبرداریازبدنةآنهاوجودداشت.
نمونةشماره2،یکقطعهشکستهازظرففقاعبودکهاز
نگهداری بهدستآمدهاستودربخشمطالعاتسفال ری
میشود.)تصویر14(درکفاینظرفرسوباتنارنجیرنگی
مشاهدهشد.براینمونهبرداریازاینظرفسعیشدبایکتیغ
بیستوریومشاهدهدرزیرذرهبین،مقدارینمونهازسطحنارنجی
رنگبرداشتهشدبهگونهایکهتاحدامکانازبدنهظرفذراتی
بهآنداخلنشود.پسازنمونهبرداریوانتقالبخشیازنمونهبر
رویالمل،تصاویرمیکروسکوپیبانوربازتابشیازآنتهیهشد.

شماره تصویر
در مقاله 

مکان نگهداری دره تاریخی محل کشف شماره حفار  شماره

12 کارگاهساماندهیشماره3 سده5-4هجریقمری ری( )احتماال نامعلوم
شبیهظرف9924ازری

تصویر8(ئ

- 1

14 بخشسفال سده5-4هجریقمری ری R.36
Tr.D.xxx11

39

2

16 مخزناشیایتوقیفی
)خانمکهنمویی(

سده5-4هجریقمری احتماالری v164 ث/35 3

الف18 بخشسفال سده5-4هجریقمری ری R.36
Tr.6.xxx1

24

4
NMI-PD/95/13

ب18 بخشسفال سده5-4هجریقمری احتماالری = 5
NMI-PD/95/12

- بخشسفال احتماالسده4-5
هجریقمری

نامعلوم = 6

جدول1.مشخصاتنمونهکوزهفقاعهاییکهدراینمطالعهبررسیشدهاند.
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تصویر12.نمونهشماره1.

تصویر11.نمونهبرداریازمحتویاتداخلکوزةفقاع.

تصویر13الف.تصاویرمیکروسکوپیبقایایحشراتموجوددرظرففقاعشمارهبابزرگنمایی10برابر؛ب.هماننمونهبابزرگنمایی40برابر؛ج.سوسک
برنج،یکیازحشراتیکهبقایایآندرظروفیافتشدهاست.

جدول2.نتایجآنالیزXRFنمونهشماره1

Cl S P K Ca Mg Fe Al Ti Si عنصر

21938 4328 6007 62726 2775 3 4369 17299 1004 86043  غلظت
(ppm)

همانگونهکهدرتصاویرمیکروسکوپی)تصویر15(دیده
میشودبقایایمحتویاتاینظرفشاملفرآوردههایگیاهی
استکهپوستهوساقهگیاهدرآنبهخوبیمشخصاست.بر
اساسآنالیزXRFکهنتایجآندرجدولشماره3آمدهاست،
اگرچهنمیتوانباقاطعیتنوعگیاهراتعیینکردامامیتوان
وجودمواددیگریمانندترکیباتیبرایمقاصدنظامی)مثال
)مثال دارویی یا آرایشی آرسنیک(، سرب، حاوی ترکیبات
جیوه(یادیگرموادیبهجزمصارفغذاییونوشیدنیرابه

احتمالزیادردکرد.
ازیکظرففقاعدیگرازموزهملیبهشمارهثبت:164
بررسیهای .)15 )تصویر آمد دست به رسوباتی نیز ث/35
میکروسکوپینتوانستوجودبقایایموادآلیرابهطورقطع
درآنبهاثباترساند)تصویر16الفوب(.بهدلیلکوچک

بودنذراتامکانشناساییآنهاوجودنداشت.البتهرسوبات
آنالیزدر نتایج XRFتجزیهعنصریشد. باروش اینظرف

جدول4ارائهشدهاست.
همانگونهکهدرجدولشماره4مشاهدهمیشوددراین
موردنیزعناصرسنگینمانندسربیاجیوهمشاهدهنشدو
احتمالاستفادهبهعنوانظرفنگهدارندهموادآرایشییاجیوه
زیر اینظروفمدتهایمدیددر آنجاکه از است. بسیارکم
خاکمدفونبودند،بهاحتمالزیادوجودمقادیرزیادپتاسیم
وآلومینیومبهدلیلترکیباتخاکاستکهدرطیزمانبه
درونظروفراهیافتهاست.بدیهیاستبدونآنالیزترکیبی
نمیتواندربارةنوعترکیباتموجوددراینظروفاظهارنظر
کرد.بههمیندلیلیکنمونهازمحتویاتاینظرفباروش
FTIRآنالیزشد.نتایجاینآنالیزدرتصویر17ارائهشدهاست.

0 5cm
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جدول3.نتایجآنالیزXRFنمونهشماره2.

X40.تصویر15)الف،بوج(.بقایایگیاهی،احتماالًنسوجپوستهغالتوساقهگیاهی،بزرگنمایی

تصویر14.نمونهشماره2.

Si S P K Ca Fe Mn عنصر

32987 1328 897 62726 4976 276 398  غلظت
(ppm)

.x40تصویر16الف(نمونهشماره164ث/35،ب(شکلمیکروسکوپیازمحتویاتظرف164ث/35درزیرنورپالریزان،بزرگنمایی
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میشود دیده نمونه این FTIR طیف در که همانگونه
و 1463 ،1636 ،2853 ،2924 ،3242 پیکهای وجود
1384نشاندهندةوجودموادهیدروکربنیوآلیاست)نک.
بهطیفریشهوبرگگیاهانمختلف)مثاًلگیاهانیکساله(
در:Ertani 2018: 1031ونیزمقایسهشودباطیفموادآلی

.(Derick et al, 1999: 101, 103)n:در
در3نمونهدیگرازموزهملیایراننیزرسوباتیبهدست
را آلی بقایای هیچگونه آنها میکروسکوپی بررسی که آمده

نشانندادومحتویاتآنهافقطشاملشنوماسهبود.
براساسآزمایشهایانجامشدهوآنچهگفتهشدمیتوان
نتیجهگیریکردکهحداقلدرنمونههایظروففقاعموزهملی
ایرانکهدراینجاموردبررسیقرارگرفتهاستموادخوراکییا
نوشیدنینگهداریمیشدهاست.البتهبرایتعمیمایننتیجه
بهیکمنطقهیایکدورهبایدتعدادبیشترینمونهموردبررسی
قرارگیردکهدرطرحهایآیندهمدنظرقرارخواهدگرفت.عالوه
یا مانندکروماتوگرافی ازروشهایدیگری بتوان باید این بر
GC-Massنیزبرایتعییندقیقنوعمحتویاتاستفادهکرد.

اینامرالبتهمنوطبهیافتشدنظروفیاستکهمحتویات
آنها از بتوان و باشد داشته را آزمایش و بررسی قابلیت آنها

مقدارنمونهبیشتریاستخراجکرد.بهویژهآنکهدراغلبمنابع
)مثالنک.:پورجوادی1376(،فقاعیافقعرانوشابهغیرالکلی)یا
الکلی(گازداریدانستهاندکهدرکوزههایکوچک)کوزةفقاع(
نگهداریمیشدهوبرایرفععطشاستفادهمیشد.البتهدر
موردگازداربودنآنشایدنتوانبااینآزمایشهابهنتیجهای
دستیافتامامسالهتخلخلکماینظروفوقطربدنهزیاد
آنها)درواقعحبسشدنمایعاتدردرونظرف(امکانگازدار

شدنآنرافراهممیکردهاست.
ازنکاتمهمدرموردکوزههایفقاع،قطرزیادبدنهو
درصدتخلخلکمآناست.معموالکوزههایسفالیباداشتن
درصدیتخلخلوتراوایی،درطیفرایندتراوشمایعاتوبه
دلیلفرایندگرماگیرتبخیر،باعثخنکشدنمایعاتدرون
داده نشان بررسیها فقاع موردظروف در اما خودمیشوند
کهاینسفالهاکمترینمیزانتخلخل)کمترازیکدرصد(
زیاد قطر وجود با البته .)Gravand & et al. 2017( دارند را
بدنه،حتیوجوددرصدتخلخلباالترنیزمانعیبرایتراوایی
مایعاتازبدنهاینظروفاست.همانگونهکهاشارهشدشاید
میشده مایعات در گاز تولید باعث فیزیکی ویژگیهای این

است.

Cl Na S P K Ca Mg Fe Al Ti Si عنصر

7696 231 342 6127 65433 3987 27 5432 19876 1025 7602  غلظت
(ppm)

جدول4.نتایجآنالیزXRFنمونهفقاعشماره3ازموزهملیبهشمارهثبت:164ث/35.

تصویر17.طیف FTIR محتویاتنمونه164ث/35
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بررسی روش از ظروف این ساخت روش بررسی برای
پتروگرافیاستفادهشد.هدفازانجاماینآزمایش،شناسایی
اجزاسازندهموجوددربدنهسفالوبررسیعلتاستحکامو
تراواییکمسفالمیباشد.برایانجاماینآزمایشالزماست
کهازنمونهموردمطالعهالیهنازکیبهضخامت30میکرون
تهیهوبامیکروسکوپپالریزانمطالعهشود.روشپتروگرافی
یکیازروشهایپایهواساسیدرزمینشناسیاستکهبا
مطالعهخواصنوریکانیهادرزیرمیکروسکوپ،میتوانآنها

راازیکدیگرتفکیککرد.

نتایج مطالعه پتروگرافی دو نمونه و بحث:
ازدونمونهموردبررسیالیهنازکیبهضخامت30میکرون
 James مدل پالریزان چشمی دو میکروسکوپ با و تهیه
NMI-(5مطالعهشدند.ایندونمونهباشمارههای4وSwift

شدهاند )مشخص NMI-PD/95/013 و )PD/95/012
در نمونه دو ترکیب بودن یکسان دلیل به .)18 )تصویر
مطالعهمیکروسکوپی،شرحمطالعهدونمونههمزمانارائهو

تفاوتهایموجودنیزذکرمیشود.
اکسید فلدسپار، یا پالژیوکالز کوارتز، سازنده:  اجزا 

آهن،فلدسپاتوئید،میکا)مسکویت(،پیروکسن
بافت یا فابریک:سیلتیریزدانهوهمگن

پالژیوکالز یا فلدسپات:گروهیازکانیهاهستندکهسری
پیوستهازکانیهایعنیازنوعسدیمدار)آلبیت(تانوعکلسیم
میزان دارای کانیها این شود. می شامل را )بیتونیت( دار
نوع البته است. فراوان سدیم و کلسین آلومینیوم، فراوان

پتاسیمدارآنیاارتوزدرترکیباتوجوددارد.
اینکانیهادرماگماهایآذرینورسوباتحاصلازآنها
مناطق در کانیها این که است توضیح به الزم دارد. وجود
و درونی آذرین تودههای دارای نواحی در و ایران مختلف
سنگهایولکانیکوجوددارند.کانیهایخانوادهپالژیوکالز
و سفال ساخت در کلسیمدار( و سدیمدار )نوع فلدسپار و
سرامیکبهعنوانکمذوبواستحکامبخشبدنهکاربرددارند.

اینکانیهادرنورپالریزهموازی)PPL(بیرنگودرنور
پالریزهمتقاطع)XPL(بهرنگخاکستریهمراهباماکلپلی
سنتتیکویاماکلدوتاییدیدهمیشود.درخمیرهایندو
نمونهبهدلیلریزبودناجزاسازندهوهمچنینحرارتباالی
پختشناساییاینکانیتاحدودیمشکلبهنظرمیرسد.در
دونمونهموردمطالعهاینکانیهاازحالتطبیعیتغییرپیدا
کردهودربعضیازمواردشبیهبهکانیکوارتزویاایزوتروپ
دیدهمیشود.همچنینبهدلیلسایشنمونهدرهنگامتهیه
پرشدن و سازنده کانیهای شدن جدا احتمال نازک مقطع
جایآنهابارزینهممحتملاست.امابرایاطمینانبیشتر
الزماستکهازروشهایدیگرآزمایشگاهیجهتتشخیص

وجوداینکانیدرخمیرهدونمونهمطالعاتیاستفادهکرد.
کانی کوارتز:اینکانیازدیگرسازندههایاصلینمونه
است.اینکانیبهصورتریزدانه،تکبلورودارایحاشیه
زاویهدارتانیمهگردشدهاست)تصویرج(.اندازهاینکانیدر
زمینهسفالهااز0.5میلیمتربیشترنیستوفراوانیدرحدود
5درصدرادارد.اینکانیدرنورمتقاطعبهرنگخاکستری
روشنودرنورپالریزهبیرنگاست.دیگراجزاسازندهسفال
ماننداکسیدآهنومیکا)مسکویت(فراوانیبسیارکمیدارند
وکمتراز1درصدحجمنمونهراتشکیلمیدهند)تصویرد(.
زمینهنمونههابسیارهمگن،یکدستوریزدانهاستو

فضایخالیموجوددرآنهاکمومحدوداست.
ازهمه امکاننمونهبرداری بهدلیلکاملبودنظروف
آنهاوجودنداشتوبرایشناساییدقیقترکیباتموجوددر
بدنه،ازنمونةشماره2)نک.بهجدول1(نمونهایبهصورت
ایکس برروینمونهآزمایشپراشاشعه پودربرداشتهشد.
)XRD(انجامشدکهدرشکل22طیفبهدستآمدهدیده
میشود.درجدول5ترکیباتشناساییشدهدربدنةاینکوزه

فقاعارائهشدهاست.
شناساییشده ترکیبات میشود مشاهده که همانگونه
دربدنهسفالازجملهکوارتزوفلدسپات،دربدنهکوزههای
فقاع4و5نیزباروشپتروگرافیشناساییشدهاست.وجود

.)NMI-PD/95/012(5تصویر18الف.نمونهشماره.)NMI-PD/95/013(4شکل18ب.نمونهشماره
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،XPL نور ،100X بزرگنمایی نمونه5، تصویر19.شکلمیکروسکوپی
کوارتز کانی فراون و انه ریز قطعات اینشکل در همگن، سیلتی بافت

همراهبایکقطعهدرشتپالژیوکالزدرتصویردیدهمیشود.

تصویر20.شکلمیکروسکوپینمونه4،بزرگنمایی40X،نورXPL،بافت
سیلتیهمگن،مانندشکلشماره19کانیکوارتزفراوانیزیادیدرخمیره

داردوهمراهباآنکانیپیروکسننیزدرخمیرهمشاهدهمیشود.

تصویر21.شکلمیکروسکوپینمونه4،بزرگنمایی40X،نورXPL،بافت
بارنگروشندر اینشکلقطعاتریزدانهکوارتز پورفیریکبسته،در
زمینهسفالدیدهمیشود.کانیمیکابهصورتکشیدهوجهتیافتهدر
خمیرهدیدهمیشود.)کلمهفلدسپاتئویدحذفشودواسکیلشکلباال

دراینجانیزاستفادهشود.(

تصویر22.نمایییدیگرازنمونه4،بزرگنمایی40X،نورXPL،بافتسیلتی
همگن،کانیپیروکسنهمراهباکانیریزکوارتزدرخمیرهمشخصاست.

تصویر22.طیفپراشاشعهایکس)XRD(کوزهفقاع،نمونه2
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پیروکسنواسپینلدرایننمونهاحتماالًمیتواندنشاندهندة
درجه 1000 از باالتر دمای با کورهای در سفال پخت
تغییرات باشد.درحینپختسفالدرونکوره، سانتیگراد
تغییرات این که میافتد اتفاق مختلفی وشیمیایی فیزیکی
 Mommsen 1986:(بستگیبهدمایکورهومحیطپختدارد
80(.اینتغییراتشاملازدستدادنآب،سوختنموادآلی

وحذفآبساختاریتاحدودC°600است.دراینمراحل
گازهایحاصلازسوختنموادآلیازبدنهخارجمیشودکهبا
توجهبهدهانةبسیارکوچکوتنگکوزههایفقاعبایدبررسی
بیشتریبررویچگونگیخروجکاملاینکازهاانجامشود.
سپسباافزایشدمابهحدودC°800کلسیتبهکلسیماکسید
C°1000وکربندیاکسیدتجزیهمیشود.هنگامیکهدمااز
که میآید وجود به کانیها در فازی تغییرات میرود باالتر
کلسیماکسیددرترکیبمجددباآلومیناوسیلیکایحاصل
ازتجزیةکانیهایرسی،پیروکسنتولیدمیکند)همان:81;
دورعلی137:1378(.یکیازدالیلسختیواستحکامبدنه

کوزههایفقاعاحتماالًهمیندمایپختباالست.
کلسیمسیلیکاتازدیگرفازهایشناساییشدهدراین
ازگروه ترکیبشیمیایی است.کلسیمسیلیکاتیک سفال
ترکیباتکلسیموسیلیکاتاست.اینترکیبمعموالبهشکل
کانیوالستونیتدرطبیعتیافتمیشود.غیرحاللدرآب
استوازواکنشکلسیماکسیدباسیلیسماکسیدبهدست
میآید.فازدیگریکهدرایننمونهشناساییشدسیلیکات
آهنکلسیماستکهجزوگروهپیروکسنمحسوبمیشود.
فازهایشناساییشدهدرآزمایشXRD،تأییدیبرکانیهای

شناساییشدهدربررسیهایپتروگرافیاست.
امکان فقاع کوزههای بودن کامل دلیل به متاسفانه
نداشت وجود بیشتر آزمایشهای برای آنها از نمونهبرداری
ازقطعاتشکسته آینده برایمطالعات اماپیشنهادمیشود
ظروفاستفادهشودوهمچنینبرایشناساییموادیکهدر
داخلظروفنگهداریمیشدهاستازروشهایغیرمخربی

مانندکروماتوگرافیاستفادهشود.

نام

Calcium Iron Sili-
cate

(Hedenbergit: Py-
roxene)

Potasic
Feldspar Spinel Silicon Oxide Calcium Silicate

فرمول شیمیایی Ca Fe Si2 O6 KAlSi3O8 (MgAl2O4) Si O2 Ca3( Si3 O9 )

جدول5.ترکیباتشناساییشدهدرطیفXRDوفرمولشیمیاییآنها.

نتیجهگیری
ظروفمخروطی-مدوریاترنجیشکلکهدرایرانبهکوزهفقاع
مشهورهستند،دراغلبمحوطههایباستانیایرانومناطقی
دنیا در اینظروف کاربرد است. اروپاکشفشده و آسیا از
بسیارمتنوعبودهاستوبراینگهدارینوشیدنی،آبجو،جیوه،
موادداروییوآرایشیوبهعنوانجنگافزارمورداستفادهقرار
تجزیهعنصری و میکروسکوپی آزمایشهای است. میگرفته
وترکیبیانجامشدهبررویمحتویاتششکوزهفقاعموزه
حاوی زیاد احتمال به نمونهها این که داد نشان ایران ملی
موادآلیومایعاتفراوریشدهازغالتمختلفبودهاند.در
ایننمونههاشواهدیمبنیبراستفادهبهعنوانظروفحاوی
موادآتشزا،موادآرایشیاداروییبهدستنیامداگرچهبررسی
بهروش بیشتر آنالیزهای انجام نیازمند اینموضوع دقیقتر
ICP/ICP-MSیاجذباتمی)FAAS/GFAAS(وهمچنین

عکسبرداریوآنالیزنقطهایبهروشSEM-EDSاست.کانی
و است نمونهها این اصلی سازندگان از کوارتز و فلدسپات
کانیهایفلدسپات،اکسیدآهنومیکا)مسکویت(بهمقدار
فراوانیحدود15-30 فلدسپار کانی یافتمیشوند. جزئی
درصدرادرنمونههادارد.اینکانیدرساختسفالدوکاربرد
عمدهدارد.ا.بهعنوانکمکذوبو2.بهعنوانمادهایبرای
افزایشاستحکامسفالساختهشدهبهکارمیرود.باتوجه
بهپراکندگیمنشااولیهاینکانیهادرنقاطخاصیازایران
اینسوالمطرحاستکهآیاسازندگانسفالفقاعدانستهاز
ایننوعکانیاستفادهکردهاندیاخیر.دریکنمونهکوزهفقاع
کانیپیروکسنواسپینلشناساییشدکهتشکیلاینکانی
نتیجهگیری اتفاقمیافتد. C°1000 از باالتر دمایپخت در
نمونههای بررسی نیازمند فقاع کوزههای پخت دمای درباره

بیشتروآنالیزهایتکمیلیمانندFT-IRاست
برایاظهارنظرقطعیدربارةموارداستفادهازاینظروفدریک
منطقهیادورهایخاصالزماستنمونههایبیشتروباروشهای
آزمایشگاهیمختلفموردبررسیقرارگیرد.نگارندگانقصددارند
درطرحهایآیندهمطالعاتخودرابررویتعدادبیشتریازظروف

ادامهدهندکهنتایجآنبهزودیمنتشرخواهدشد.
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سپاسگزاری
برای علیزاده عباس دکتر و نوکنده جبرئیل دکتر آقای از
حمایتشانازاینطرحپژوهشیبسیارسپاسگزاریم.ازهمکاران
موزهملیایرانخانمهانیرهنظری،سیماعابدکهنموییامنای
اموالفرهنگی-تاریخیوامالبنینغفوریمسئولبخشسفال
برایدراختیارگذاشتننمونهها،ازدکترفریدونبیگلریمعاون
گروه رییس حسنزاده یوسف آقای و فرهنگی امور محترم
پژوهشیموزهملیایرانبرایهمراهیدرمراحلمختلفطرح
سپاسگزاریم.ازآقایدکتربهزادزهزادبرایشناساییحشرات
وازخانممولودساداتعظیمیبراینمونهبرداریوخانمرویا

بهادریبرایانجامآزمایشXRDتشکرمیشود.
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راهنمای نویسندگان

نویسندگان گرامی لطفا مقاالت خود را در دو فایل مستقل بارگذاری کنید. یک فایل شامل کل مقاله بدون مشخصات نویسندگان که به داوران ارسال خواهد 
شد و یک فایل Word شامل مشخصات نویسندگان و اطالعات تماس و معرفی آنان که نزد نشریه محفوظ خواهد ماند. 

- ترتیب و چیدمان مطالب در مقاله:
 - عنوان مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان، چکیده ی فارسی و انگلیسی )بین 250 تا 300 کلمه(، کلید واژگان )بین 5 تا 8  واژه مرتبط با متن(، متن اصلی 

)درآمد، مواد و روش ، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، سپاسگزاری(، پی نوشت ها، کتاب شناسی، زیرنویس تصاویر.
- ذکر نام نویسنده یا نویسندگان )نویسنده مسئول مشخص شود(، عنوان، شماره  تلفن، آدرس پستی و آدرس پست الکترونیک )E-mail( در صفحه نخست 

مقاله الزامی است.
- چکیده مقاله بایستی حاوی یافته های مهم و نتیجه پژوهش باشد و مؤلفین بایستی از کلی گویی و پرداختن به موارد حاشیه ای پرهیز کنند.

- کلیه جداول و نمودارها )در قالب ورد یا اکسل( جداگانه ارسال شود.
- تصاویر با پسوند JPG و وضوح dpi 300 باشند و به صورت فایل های جداگانه ارسال شوند. حداکثر طول افقی تصاویر 20 سانتی متر )برابر عرض دو ستون( 

باشد. در شماره گذاری فایل تصاویر از اعداد التین استفاده کنید. از ارسال تصاویر در فایل ورد پرهیز کنید.
- برای ارجاع به عکس، طرح و نقشه از واژه تصویر استفاده کنید. برای ارجاع به جداول و نمودارها نیز به ترتیب از واژه جدول و نمودار استفاده کنید.

- اسامی در تصاویر فارسی بوده و از ارسال نقشه یا تصویر با اسامی التین خودداری کنید.
- معادل التین اسامی و اصطالحات به صورت پاورقی درهمان صفحه آورده شود.

سبک ارجاع دهی بین المللی AAA:  American Anthropological Association ارجاع کوتاه شامل نام خانوادگی نویسنده، سال نشر در صورت لزوم و 
شماره صفحه درون متن و رفرنس کامل در پایان مقاله

* لطفا از آوردن منابع به صورت پانوشت یا هر شکل دیگری خودداری فرمایید.
 - ارجاع و منابع
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