Journal of Research on Archaeometry, 2020; 6 (1):119‒135

DOI: 10.29252/jra.6.1.119

URL: http://jra-tabriziau.ir/

[ DOI: 10.29252/jra.6.1.119 ]

[ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.11.5 ]

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-09
2022-03-17 ]

Original Paper

Received: 18/04/2020

Accepted: 17/06/2020

Abstract
During the Islamic periods, the containers characterized by narrow or pear-shaped glass-body with
a round bottom and long drainage pipe or tube were known, but rarely have been studied. There
are three different hypotheses for applications of such containers. A cupping glass(Shakh-i hajamat)
for phlebotomize in medicine, “Alembic” for chemical or alchemical experiments, or containers for
pharmaceuticals and the production of cosmetics and perfumes which has been used for making
the materials and transfer them through tubes, or perfume containers as particular container for
cosmetics. It seems that if the container is placed from the opening on a surface, then its pipe is
wholly bent in the opposite direction of the body. Where it is taller than the body, it could be used
or applied as a cupping glass for phlebotomize in medicine or as a container for materials in
medications, cosmetics and perfumery. If the pipe is entirely straight and perpendicular to the body
or slightly curved, it could be used for all three applications mentioned above. In Islamic periods,
the Arabic word of KIMIA (elixir) was synonymous with alchemy and chemistry in the viewpoint
of technology and therefore, includes a variety of processes, including distillation of herbs and
medicinal oils, perfumes and rosewater, and fragrant oils and other substances. Some of tools and
equipment used for alchemy have been made of glass like the distiller. There have been many pacts
for using these kinds of container in the Islamic literature written by Abu Musa Jaber Ibn Hayyan
(Around 721 to 815 AD) and Abū Bakr Muhammad ibn Zakariyyā al-Rāzī (865 to 923 AD) who
were known as the greatest scientists in the history of chemistry and chemical technology in the
Islamic world. Their scientific and practical works have had a great impact on the scientists and
researchers of the next generations, both Muslims and Europeans. Many methods, such as
distillation and all kinds of basic related tools, such as Cucurbit (qar’a) and Alembic (al-inbīq) have
been attributed to Jabir Ibn Hayyan. However, al-Razi in his book, Kitab al-asrar or Secret of
alchemy, among the tools and devices for chemical processing (Tadbir) and distillation (Taqtir), has
mentioned to them and studied the Cucurbit and Alembic with an outlet pipe, a distilled liquid
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container, recipient (qabila) and a blind Alembic (without an outlet pipe) (anbiq al'aemaa). As a
matter of fact, the chemical composition of materials inside such containers discovered in Iran has
not yet been studied, while it is a critical issue for the characterization and application of these
containers. For the first time, one of such containers with a long and straight tube which was kept
in the Glassware and Ceramic Museum of Iran has been analyzed and processed by the Gas
Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) technique. The analysis of chemical compounds
detected in this container revealed that it had been exposed to essential, and natural oils for a long
time. The GC-MS analysis of the washing solution led to the identification of 22 substances, where
the main identified compounds were: thymol, carvacrol, p-cymene and γ-terpinene, fatty acids
(palmitic acid and stearic acid), and a significant number of substances of the waxes groups.
Thymol and carvacrol are the main substances of natural essential oils of Thyme, Savory and
Marjoram. Also, the findings of this research have proved the contact of the above-mentioned
container with natural essential oils, especially thyme. The ingredients found in this container could
be recognizable in many distillates. So, it can suggest that the container has been used as an
Alembic for distillation and extraction of vegetable and volatile oil substances in pharmacy,
cosmetics and perfumes. More analysis in the future on the contaminated materials within such
containers can give more clues and advantages for clarifying the more possible application of these
containers.
Keywords: Glass, Alembic, GC-MS, The Glassware Museum, Islamic periods, Essential oil
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یکی از ظروف شیشهای دوران اسالمی ،ظروفی با بدن استکانی میان باریک یا گالبیشکل با کف گررد هسرتند و آبریرز بلنرد لولرهای
شکل دارند که کمتر شناخته و مطالعه شدهاند .سه کاربرد برای اینگونه ظروف پیشنهادشده است .بادکش یا شاخ حجامت در پزشرکی،
انبیق در آزمایشهای شیمیایی یا کیمیاگری و یا ظرفی که در داروسازی و تولید مواد آرایشی و عطرسازی ،برای ترکیب مواد و انتقال از
طریق لوله آن به دارودان یا عطر دان یا ظرف ویژۀ مواد آرایشی به کار میرفته است .به نظر میرسد که اگر ظرف از دهانه ،برر زمرین
نهاده شود و لولۀ آن در جهت مخالف بدنه ،بهطور کامل ،به باال خمیده و بلندتر از بدنه باشد ،مریتروان کراربرد آن را برادکش یرا شراخ
حجامت و یا ظرف ترکیب دارو ،مواد آرایشی و عطر ،پیشنهاد کرد و اگر لولۀ آن کامالً کشیده و عمود به بدنه و یا اندکی خمیرده باشرد،
میتوان هر سه کاربرد یادشده را برای آن فرض کرد .تا حدودی ،شرح و تصاویر متون دورۀ اسرالمی در شرناخت کراربرد ایرن ظرروف
راهگشا هستند .ازآنجاکه تاکنون بهویژه در ایران ،هیچگاه نهشتههای درون چنین ظروفی ،تجزیهوتحلیل نشده تا عمالً روشن شود چره
کاربردی داشتهاند ،برای نخستین بار ،این فرآیند در مورد یکی ازاینگونه ظروف که دارای لوله کشیده است و در مخزن موزۀ آبگینرههرا
و سفالینههای ایران نگهداری میشود ،با روش کروماتوگرافی گازی کوپل شده با طیفسنج جرمی ( (GC-MSانجام گرفت کره موفرق
به ردیابی بقایای مواد طبیعی نظیر تیمول و کارواکرول شد که این مواد از اجزا اصلی تشکیلدهندۀ اسانسهای طبیعی نظیرر آویشرن و
مرزه هستند و در بسیاری از عرقیجات قابلتشخیص هستند ،این ظرف ،بهاحتمالزیاد بهعنوان انبیق برای تقطیر و استخراج مرواد فرررار
گیاهی و روغنی در داروسازی ،تولید مواد آرایشی و عطرسازی ،بهکاررفته است.
واژگان کلیدی :شیشه ،انبیق ،GC-MS ،دوران اسالمی ،موزۀ آبگینه ،عرقیجات
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بررسی ردپای طبیعت در نهشتههای گیاهی یک انبیق شیشهای
هزارساله ،به روش کروماتوگرافی گازیِ کوپل شده
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داروسازی و تولید مواد آرایشی و عطری
در ادامه ،برای ورود به بحث اصلی ،به پیشینۀ کیمیراگری
و ظروفی پرداخته میشود که برای آنها سه کاربرد انبیق،
شاخ حجامت و ظررف ترکیرب مرواد دارویری ،آرایشری و
عطری ،قابرل پیشرنهاد اسرت .ظروفری کره از دیربراز در
پزشکی ،داروسازی و تولید مواد آرایشی و عطرری کراربرد
داشتهاند و اینک نیز به کار میآیند.
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 .3نگاهی به پیشینه کیمیاگری ،پزشکی،

 .1-3کیمیاگری ،فنّاوری شیمیایی و دستگاه
تقطیر در دوران اسالمی
در دوران اسررالمی وا ۀ عربرری کیمیررا ،از دیرردگاه فنررراوری
مترادف معنی کیمیراگری و شریمی هرر دو بروده اسرت و
بنررابراین ،شررامل فراینرردهای گونرراگونی ،ازجملرره ،تقطیررر
گیاهان و روغنهای دارویی ،عطر و گالب و روغرنهرای
خوشبو و دیگر مواد میشده اسرت .در کیمیراگری ابرزار و
وسایلی به کار میرفته که برخی از آنها از شیشه ،سراخته
میشدهاند که دستگاه تقطیر ازجملره آنهرا بروده اسرت و
افرادی چون ابوموسی جابربنحیران و ابروبکر محمدردبرن
زکریای رازی ،برهعنروان برزر تررین دانشرمندان تراری
شیمی و فنراوری شیمیایی در جهان اسالم شناختهشدهانرد.
آاار علمی و عملی ایشران ،ترثایر بریچرون و چرایری برر
دانشررمندان و پژوهشررگران نسررلهررای بعرردی ،اعررم از
مسلمانان و اروپاییها ،بر جای گذاشته است [.]1
در فنراوری شیمیایی جهان اسالم کره تردبیر خوانرده

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.11.5
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 .2پیشینۀ پژوهش
تاکنون در ایران ،هیچ تحقیق آزمایشرگاهی برر روی ایرن
ظررروف جهررت شناسررایی نهشررتههررای درون آن صررورت
نگرفته است و تنها پژوهشگرانی چند ،به توصریف شرکل
ظاهری و حدس و گمانهایی در ارتباط با کاربرد اینگونه
ظروف ،پرداختهاند.
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 .1مقدمه
در بسرریاری از کرراوشگرراههررای دوران اسررالمی ،چنرردین
ظروف بهدستآمدهانرد کره برهعنروان برادکش یرا شراخ
حجامت و انبیق ،معرفی شدهاند .بادکش یا شراخ حجامرت
در مصارف بهداشتی یا پزشکی کاربرد داشته است .انبیرق
یکی از ظروف دسرتگاه تقطیرر بروده کره در ایرن دوران،
کاربرد زیادی در آزمایشهرای شریمیایی و یرا کیمیراگری
داشته است .کاربرد دیگری کره بررای ایرنگونره ظرروف
پیشنهادشده است ،ظرفی است که در داروسرازی و تولیرد
مواد آرایشی و عطرسازی ،برای ترکیب مرواد و انتقرال برا
لوله آن به دارودان یا عطردان و یا ظرف ویژه مواد آرایشی
به کار میرفته است.
باوجود آنکه تعداد نمونههرای مکشروفه ازایرنگونره
ظروف کم نبوده است ،کراربرد واقعری آنهرا بسریار کرم،
موردمطالعرره قرارگرفترره اسررت و کمتررر پژوهشررگری برره
تجزیهوتحلیل نهشتههای احتمرالی درون آنهرا پرداختره
است تا کاربرد آنها روشن شود.
هدف اصلی از این پژوهش ،آن است کره برا انتشرار
نتایج تجزیهوتحلیل نهشتههای درون یکی از این ظرروف،
محفوظ در مخزن موزه آبگینه و سفالینههرای ایرران ،بره
کاربرد این ظرف شیشهای پرداخته شرود ترا درنهایرت برا
مقایس رۀ آن بررا مرروارد مشررابه ،بترروان برره کرراربرد سررایر
نمونههایی که از کاوشهای روشمند بهدستآمدهانرد و یرا
در موزههرا و مجموعرههرای شخصری جهران نگهرداری
میشوند ،نیز دستیافت .هدف دیگر ،ایجاد انگیرزه بررای
باستانشناسان و کاوشگرانی است کره برا چنرین ظروفری
برخورد میکنند و ممکن است این ظروف را بدون مطالعۀ
بنیادی دربارۀ کاربرد آنها و آزمرایش نهشرتههرای درون
آنها به کنار نهاده باشند.
ازآنجاکرره شررکل شرراخص برررای بررادکش یررا شرراخ
حجامت ،ظرفی پیشنهاد میشود که لولرهای خمیرده دارد،
پرسش اصلی این اسرت کره کراربرد ظررف موردمطالعره،
بهعنوان انبیق در تقطیر عصرارۀ گیاهران بروده و یرا ایرن
ظرف ،ظررف ترکیرب مرواد دارویری ،آرایشری و عطرری
محسوب میشرده و یرا هرر دو کراربرد را داشرته اسرت؟
درصورتیکه کاربرد انبیق داشته ،چه نوع مروادی ،در ایرن

ظرف تقطیرشده است؟ درصورتیکه ظرف کاربرد ترکیرب
مواد دارویی ،آرایشی و عطری را داشته ،چه نوع موادی در
این ظرف ترکیبشدهاند؟

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی
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میشد ،تقطیر یا فرو چکانیدن ،یکی از مهمترین فراینردها
برای تولید مواد گوناگون نزد مسلمانان محسوب میشرده
است که در این امرر بره اسرتادی رسریده بودنرد و دانرش
نظری و عملی آنها به مغرب زمین راهیافته برود .راهیرابی
وا هها و اصرطالحات عربری درایرنبراره ،بره زبرانهرای
اروپایی ،شاهد این مدعا اسرت [ .]1دسرتگاه عررقگیرری
شامل سه ظرف ،قرع ،انبیرق و قابلره بروده اسرت .شرکل
شناخته شدۀ انبیق یا کالهخود ،ظرفی است برا بردن نریم
کروی ،کف گرد یا مسطح و گردن کوتراه و دهانرۀ نسربتاً
گشوده که آبریز بلندِ لولهای شکلِ کشیدهای بهنام االبنوب
یا میزاب دارد و چندین نوع دیگر داشته که بنا بر قطر آن،
چهار گونه بوده است .انبیرق کرور یرا اعمری (بردون لولرۀ
خروجی) نیز یک نوع دیگر بوده اسرت [ .]1,2انردازههرای
ظروف دستگاه عرقگیر متفاوت هستند که بهاحتمال زیاد،
بستگی به مقدار و نوع مواد موردنظر بررای تقطیرر داشرته
است (شکل .)1
شکل دیگر انبیق کره مروردنظر ایرن نوشرتار اسرت،
دارای بدن استوانهای یا استکانی شکل با کف گرد است و
لولره دارد .ظروفرری ازایررندسررت ،دارای سرره شررکل لولرره
کشیده ،اندکی خمیده و کامالً خمیده هستند .این ظرروف
دمیده آزاد و معموالً نازک هستند و بلندای آنهرا معمروالً
بین  4تا  ۸ cmاست و بیشتر از شیشههای سبز روشن ترا
تیره در اار وجود ناخالصی اکسید آهن ،تولیدشردهانرد و در
تولید آنها ،کیفیتشان ،چنردان مروردنظر نبروده اسرت .در
میانِ پژوهشگران ،دربارۀ کاربرد این نوع اخیر اختالفنظرر
وجود دارد و تنها نکتهای که میتوان میران آنهرا تفراوت
قائل شد ،میزان خمیدگی لوله و جهت آن اسرت .ترا آنجرا
که نمونههای موجود از دیرباز تاکنون ،نشان میدهند ،لوله
کشیدۀ عمود بر بدن و یا دارای اندکی خمیدگی ،میتوانرد
در عمل تقطیر کارایی بهترر داشرته باشرد ،امرا همننران
بهعنوان بادکش یا شاخ حجامت نیز کارایی داشرته باشرد؛
اما اگر لولۀ اینگونه ظروف ،کامالً خمیده در جهت خالف
بدنه باشد فقط مناسرب برادکش کرردن اسرت و بنرابراین
میتواند بره ایرن عنروان ،موردبررسری قررار گیررد .قابرل
یادآوری است ،درصورتیکه لوله بهطورکامل ،از بین رفتره
باشد ،بهسادگی میتوان از روی محل اتصال آن به بدنره،
میزان خمیدگی آن را تشخیص داد .بهاین ترتیب کره اگرر

محل اتصال ،حالت موردب داشته و بلندای بیشتری نسربت
به لولۀ کمتر خمیرده و کشریده داشرته باشرد ،لولرۀ آن در
اصل ،خمیده بوده است و اگر لوله در محل اتصال به بدنه،
خمیدگی نداشته باشد ،لولۀ آن در اصل کشیده یرا انردکی
خمیده بوده است .در جای خود ،نمونههایی از این ظرروف
که از کاوشهای روشمند بهدستآمدهاند و یا وارد موزههرا
و مجموعههای شخصی جهان شردهانرد ،برشرمرده و بره
تصویر کشیده خواهند شد (اشکال  4و .)۵
انبیق روی ظرف دیگری که قررع نامیرده مریشرده،
سوار میشده است ] .]1ظروفی که برهعنروان قررع بررای
تقطیر همراه با انبیق به کار میرفترهانرد ،اغلرب ،حلقرهای
مشخص بهدور گردن داشتهاند کره محرل اتصرال قررع و
انبیق بوده و به آن وصل گفته مریشرده کره دو ظررف را
درون یکدیگر جفت میکرده است ].]1-3
لوله یا االبنوب یا میزاب انبیق نیز در ظررف دیگرری
به نام قابله یا گیرنده قرار میگرفته است .قابله ،گاه گردن
بلند و گاه کوتاه داشته است ] .]2مادۀ مرورد نظرر در قررع
ریخته میشد و بخار آن با حرارت وارد انبیق و سرسس برا
سرد شدن ،به شکل قطره وارد قابله میشرد .گراه قررع و
انبیق را به شکل یکسارچه میساختهاند که ظرفی شبیه بره
کدوحلوایی یا قلیانی بوده که لولهای به آن افزوده میشده
است و این نوع را کدو یا بلند گلو میگفتهاند .ایرن نروع از
ظرف ،به دلیل تراکم بخار و تقطیر در اار بهتر سرد شردن
لوله جانبی دستگاه ،بازده بیشتری دارد و هرچه طول ایرن
لولۀ خروجی منقار مانند ،بیشتر باشد کرارایی دسرتگاه نیرز
افزایش مییابد ].[1,2
حرارت الزم ،توسرط آترش زغرال چروب در اجراق
استوانهای کوچکی که رازی آن را معرفری کررده و قررع
روی آن قرار میگرفت ،تولید میشد و ازآنجاکه کیفیرت
جنس این ابزار ،با توجه به صنعت شیشهگری آن زمران،
چندان نشرکن و مناسرب حررارت نبرود ،آنهرا را بررای
جلوگیری از ترکیدن ،ابتدا با زنگ آهن و سفیده تخممرغ
و سسس با گِل حکمت ،بهاصطالح ،مطیدن میکردنرد .در
این صورت به آن قرع مطیدنه گفتره مریشرد .همننرین
«وصل» را با گل حکمرت مریپوشراندند .روشِ حررارت
دادنِ دیگری ،هم مرسوم بود و آن قرار دادن قرع ،درون
ظرررف حرراوی مقررداری خاکسررتر بررود کرره حرررارت
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آتش بهصورت یکنواخت و تدریجی بهقرع میرسرید ].[2
تاکنون در هیچ کاوشی دستگاه تقطیر کامل ،پیردا نشرده
است.
اما یک نمونه ،در موزۀ علم لندن وجود دارد که به آن

تاری سدههای  4تا  ۶ه.ق ،دادهشده است ،دستگاه کامرل،
چهررار پارچررهای اسررت کرره بررهعنرروان دسررتگاه کامررل
شناختهشده ،اما خاستگاه دقیق آن معلوم نیست (شکل -1
شماره .)1
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)(337-1900؛

 -4انبیق ،اروپا ،احتماالً سدههای  ۸تا  1۱ه.ق ،موزۀ ویکتوریا و آلبرت ،لندن ]]7؛ -۵انبیق ،ار بم ،برج شمارۀ  ،1سدههای  3تا  4ه.ق ،موزۀ ار
بم ][8؛  -۶قرع و انبیق یکسارچه ،به احتمال زیاد ،ایران ،سدههای  ۵تا  ۶ه.ق ،موزۀ آبگینهها و سفالینههای ایران (-3۵4آ) ][9؛  -۷قرع و انبیق
یکپارچه ،سدههای  11تا  12ه.ق []10
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Fig.1: Several Islamic and contemporary distillation containers
1-A complete Distillation apparatuses, Unknown provenance, 10th-12th-centuries AD, Science Museum, London [4]; 2Alembic, Dwin, Armenia, 9th-12th-centuries AD, History Museum of Armenia [5]; 3- Alembic, East Mediterranean, serçe
Limani shipwreck, 11th-century AD, conservation laboratory in the Bodrum Museum of Underwater Archaeology [6]; 4Alembic, Europe, 2th-4th-centuries AD?, Victoria & Albert Museum (337-1900) [7]; 5- Alembic, Bam Citadel, Tower No.1,
9th-10th-centuries AD, Bam Citadel Museum [8]; 6- Retort, Iran?, 11th-12th-centuries AD, Glassware & Ceramic Museum
]of Iran [9]; 7- Retort, 18th-century AD, the British Library [10

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.11.5

شکل  :1ظروف تقطیر دوران اسالمی تا معاصر
 -1دستگاه تقطیر کامل ،خاستگاه نامعلوم ،سدههای  4تا  ۶ه.ق ،موزۀ علم لندن ][4؛  -2انبیق ،دوین ،ارمنستان ،سدههای  3تا  ۶ه.ق ،موزۀ تاری
ارمنستان [5]1؛  -3انبیق ،مدیترانۀ شرقی ،کشتی مغروقۀ سرچه لیمانی ،سدۀ  ۵ه.ق ،بخش مرمت موزۀ باستان شناسی زیر آب بودروم ،ترکیه ][6
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 .2-3دستگاه تقطیر و عرقگیر شیشهای به
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 .3-3شاخ حجامت یا بادکش
از گذشررته ترراکنون ،در طررب سررنتی ،برررای مررداوای
بیماریهرای پوسرتی ،دردهرای عضرالنی و بریتحرکری
خون ،و بسیاری بیماریها دیگر ،حجامت انجام مریشرود
] .[15در این عمل ،با استفاده از ظرروف شیشرهای بردون
لوله و با گرم کردن هوای درون آن ،عمل بادکش انجام و

] [ DOI: 10.29252/jra.6.1.119

روایت متون دوران اسالمی و معاصر
برخی از ظروف شیشهای دوران اسالمی که در موزههرا و
مجموعههرای شخصری در جهران نگهرداری مریشروند،
ظروفی در اشکال خاص بودند کره دسرتگاه عررقگیرر را
تشکیل میدادهاند و بنرا بره شررح و تصراویر مترون دورۀ
اسالمی میتوان آنها را بازشناخت.
ابوموسی جابربنحیان (به احتمال زیاد ،حدود  1۱2ترا
 1۱۱ه.ق) طوسی یا کوفی را پدر یا بنیانگذار علم شریمی
اولیه نامیدهاند و بسیاری از روشهرا ماننرد تقطیرر و انرواع
ابزارهای اساسی شیمی مانند قرع و انبیق را بره او نسربت
دادهاند .گویا ،قرع و انبیرق یکسارچره نیرز از ابتکارهرای او
اسررت ] .[11سررتارهشررناس دربررار فرانسرره در سرردۀ  1۶م،
تصویری تخیلی از جابربنحیان را با این نوع قرع و انبیرق
در کترابی نقاشری کررده کره در سرال  1۵۷۵م ۱۸3/ه.ق
منتشرشده است []12؛ (شکل  :2شماره .)1
ابویوسف یعقوب ابن اسحاق کُندی دانشمند مشرهور
عراقی (پایان سدۀ دوم تا حدود  2۵2ه.ق) ،دو نوع دستگاه
تقطیررر را در کترراب کیمیررا العطررر و التصررعیدات الکنرردی
(شیمی عطرها و تقطیر) به تصویر کشیده است کره در آن
نشان دادهشده که دو نوع قرع ،یکی بدون طوقرۀ حلقروی
است که روی حمام آب گرم و دیگری با طوقره کره روی
اجاق زغال چوب حرارت میدیده است (شرکل  :2شرماره
 .)2وی همننین به روشهای تقطیر و استخراج روغرن و
چربی از دانههرای گیراهی پرداختره اسرت ]]1؛ (شرکل :2
شماره .)3
یکی از مهمترین مترون دوران اسرالمی سردۀ سروم
ه.ق ،کتاب االسرار یا رازهای صنعت کیمیا ،نوشتۀ زکریای
رازی ( 313-2۵1ه.ق) است .وی در این کتراب ،در میران
ابزارها و دستگاههای مخصوص پرردازش مرواد شریمیایی
(تدبیر) ،برای تقطیر یا فروچکاندن برهقررع و انبیرق دارای
لولۀ خروجی ،ظرف مایع تقطیرشده (قابله) و انبیق کور یرا
اعمی (بدون لوله خروجی) پرداخته است [.]1,2
حسنالرامه ،کیمیاگر و مهندس عرب ،نویسندۀ رسالۀ
نظامی که در سدۀ هفتم ه.ق مریزیسرته دربرارۀ تقطیرر و
جداسازی اسانسهای طبیعی نوشته و این دسرتگاه را بره

تصویر کشیده شده است (شکل  :2شماره  .)4در نوشتهای
به زبان سریانی و عربی از سدۀ دهم ه.ق که در کتابخانرۀ
بریتانیا محفوظ است ،قررع و انبیرق یکسارچره بره تصرویر
کشیده شده است ]]1؛ (شکل  :2شماره  .)۵طرحی از یرک
دستگاه تقطیر نیز در یک نسخۀ عربی مربوط بهسردۀ 12
ه.ق ،در کتابخانۀ بریتانیرا محفروظ اسرت ]]11؛ (شرکل :2
شماره .)۶
هانسای وولف از سالهای آغازین سردۀ شمسری در
اواخر زمان پهلوی اول در ایران به گرردآوری اطالعرات و
مستندات دربارۀ صنایعدستی ایران مشغول بوده و حاصرل
آن را در کتابی در سال  1۱۶۶م 134۵/ش منتشرر کررده
است و به شرح تولید سفال زراندود با اسرتفاده از دسرتگاه
تقطیر میپردازد و اشارهای به گلاندود کردن قررع بررای
استحکام آن در مقابرل حررارت مسرتقیم کروره ،کررده و
تصررویری از آن را منتشررر کرررده اسررت .انبیررق نمررایش
دادهشده ،شکلی کروی با لولۀ بسیار بلند و کشیده دارد که
نشاندهندۀ شکل سنتی آن است .قابله نیرز یرک بطرری
کروی با گردن بلند و دهانه تنرگ اسرت []13؛ (شرکل :2
شماره .)A۷
همننین سید حسین نصر در کتابی کره بررای مروزۀ
علرررم لنرردن در سررال  1۱۷۶م 13۵۵/ش ،برره مناسرربت
جشنوارۀ جهران اسرالم به زبان انگلیسی نوشته کره خرود
خالصهای از یک کتاب قدیمیترر  1۱۶۸م 134۷/ش بره
زبرران انگلیسرری و برردون تصررویر اسررت ،دسررتگاه تقطیررر
شیشهای معاصر را به تصویر کشیده و برهتفصریل دربرارۀ
کیمیاگری و لوازم آن ،همننین ارتبراط آن برا پزشرکی و
حتی تصودف و تثایر آن در علم شیمی و کیمیاگری غربری
پرداخته و به تداوم آن تا حداقل نیمسدۀ پیش ،اشارهکررده
است ]]10,14؛ (شکل  :2شماره .)B۷
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Fig. 2: Several types of Distillation apparatuses according to Islamic and contemporary texts
1- The image of Jaber Ibn Hayyan in a fictional painting from the end of the 4th century AD, with a Retort and a small
spherical Alembic with a straight tube [12]; 2- Two distillers for rose water and other ingredients in two methods, Written by
al-Kindi, 9th-century AD, Sulaimaniyah Museum Library, Istanbul [1]; 3- Two multi-retort rosewater distiller from
Damascus, Book of Nokhbat al-Dahr, Written by al-Dameshghi, 13th-century AD, Paris National Library [1, 11]; 4- Oil and
lipid distiller, Nezami's treatise, Written by Hasan al-Rammah, 13th-century AD, Paris National Library [1]; 5- Retort,
illustrated in an Arabic and Syriac manuscript, 17th-century AD, the British Library [1]; 6- A distiller illustrated in an Arabic
]manuscript, 19th-century AD, the British Library [11]; 7- Several modern distillers [10, 13
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سسس محل برادکش ،برا تیرر خراشریده و خرونگرفتره
میشده است؛ اما میتوان بردون گررم کرردن از شیشرۀ
لولهدار استفاده کرد که هوای درون ،برا مکیردن از لولره
خارج میشده است .درگذشته این عمل را حجرامتگر یرا
حَجدام انجرام مریداده کره از مشراغلِ پَسرت بره شرمار
میآمده است [] .16از ظروفی برا جرنسهرای مختلرف،
ازجمله شیشه ،برای این عمل اسرتفاده مریشرده اسرت.
همانگونه که گفته شرد در میران پژوهشرگران کراربرد
ظروف شیشهای استکانی شکل لولرهدار مرورد اخرتالف
است .در تعریف بادکش یا شاخ حجامت شیشرهای بایرد
گفررت ظرفرری بررا برردن کوچررک اسررتکانی ،اسررتوانهای،
تخممرغی و یا گالبیشکل است که کفی گررد و آبریرز
بلند لولهای شکل کامالً خمیرده بره سرمت ظررف و در
جهت مخالف با بدنه دارد و درصرورتیکره از دهانره برر

روی زمین نهاده شود ،بلنردای لولره آن از بدنره ،بیشرتر
است و چناننه گفته شد ،از محل اتصال لولره بره بدنره،
میزان خمیدگی لوله را میتوان تشخیص داد .درگذشرته،
با شاخ گاو بادکش میکرردهانرد و ازایرنرو ایرن شرکل
ظرف ،شاخ حجامت نرامگرفتره اسرت .چنرد پژوهشرگر،
ازجمله ینس کروگر که مطالعاتی در مرورد شیشرههرای
نیشابور منتشر کرده است ،بر این باور هستند که تعبیر و
تفسیر این ظرروف بررای اسرتفادۀ پزشرکی ،مبتنری برر
نگارهای در مقامات حریری است که حکیمی را در حرال
حجامت بیمار نشان میدهد و دیده نمیشود کره ظررف
لوله دارد یا نه .وی میافزایرد ،برهاحتمرال زیراد ،کراربرد
دقیق این آاار تنها پس از کاوشهای آینده که برا دقرت
بیشتری انجام شروند ،سررن هرایی را در مرورد عملکررد
خاص اینگونه ظروف با شکلهای متفراوت ،بره دسرت
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شکل  :2چند نوع دستگاه تقطیر به روایت متون دوران اسالمی و معاصر
-1تصویر جابربنحیان در یک نقاشی تخیلی پایان سدۀ  1۱ه.ق ،همراه با یک قرع و انبیق یکپارچه و یک انبیق کوچک کروی با لولۀ کشیده ][12
-2دو دستگاه تقطیر برای تهیه گالب و دیگر مواد به دو روش ،دستنوشتۀ الکندی ،سدۀ  3ه.ق ،کتابخانۀ موزۀ سلیمانیه ،استانبول ]-3 [1دو
دستگاه چند قرعی گالبگیری دمشقی ،کتاب نخبه الدهر اار الدمشقی ،سدۀ  ۷ه.ق ،کتابخانه ملی پاریس ] -4 [1,11دستگاه تقطیر روغن و چربی،
رسالۀ نظامی بهرقم حسنالرامه ،سدۀ  ۷ه.ق ،کتابخانۀ ملی پاریس ]-۵ [1قرع و انبیق یکپارچه ،دستنوشتۀ سریانی و عربی ،سدۀ  1۱ه.ق،
کتابخانۀ بریتانیا ]-۶ [1دستگاه تقطیر از یک نسخۀ عربی سدۀ  12ه.ق ،کتابخانۀ بریتانیا -۷ ،چنددستگاه تقطیر معاصر ].]10, 13

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

میدهند ] .[3باید یادآور شد که نسرخههرای متعرددی از
مقامررات حریررری موجررود اسررت کرره تفرراوتهررایی در
نقاشیهای آنها وجود دارد .نفیسترین آنها سه نسخۀ
کتابخانه آکادمی علوم روسیه ،سنپترزبرور  ،کتابخانره

ملی پاریس و کتابخانه کاخموزه توپکاپی هسرتند کره در
مقامۀ چهل و هفتم هر سه نسخه ،عمل حجامت کرردن
با شاخ حجامت نشان دادهشده اسرت و چنرد نروع شراخ
حجامت به تصویر کشیده شدهاند ]( [17-21شکل 2.)3
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Fig. 3: Image of the cupping glass and phlebotomize in the forty-seventh Maqama of Maqamat al-Hariri
1-Manuscript of Paris National Library(Arabe 5847), 1237 AD [22]; 2-Manuscript of Leningrad Academy of Sciences / St.
]Petersburg(s23), 1225-1235 AD? [19,21]; 3-Manuscript of Topkapı Palace Museum Library, (3493), 1242-1258 AD [20
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شکل  :3تصویر شاخ حجامت و عمل حجامت در مقامۀ چهل و هفتم مقامات حریری
-1نسخۀ کتابخانۀ ملی پاریس ) ۶34 ،(Arabe 5847ه.ق ] -2 [22نسخه آکادمی علوم لنینگراد /سن پیترزبور  ،به احتمال زیاد ،بین  ۶22تا ۶32
ه.ق ] -3 [19,21نسخه کتابخانه کاخ موزه توپکاپی ،بین  ۶4۱تا  ۶۵۶ه.ق ][20
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Fig. 4: Several cupping glass with a curved tube
1-Neishabour, Sabz Pushan, 9th-11th centuries AD, A: National Museum of Iran, Islamic Period Museum (8246),B:
;]Metropolitan Museum of Art (40.170.132) [26]; 2-Gorgan, 10th-11th centuries AD, National Museum of Iran [23
]3- Unknown provenance, 9th-11th centuries AD, The Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art, London (GLS454) [16

 .4-3معرفی چند انبیق و شاخ حجامت یا ظرف
ترکیب مواد دارویی یا آرایشی و عطری با
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لولۀ کشیده یا اندکی خمیده
در این بخش ،چند ظرف با شکل موردنظر و با لولرههرای
کشیده و یا اندکی خمیده ،معرفری مریشروند کره ممکرن
است هر سه کاربرد را داشته باشند .این ظروف ،همگری از
کاوشهای روشمند در ایران بهدستآمدهاند و هیچکدام از
آنها تاکنون برای تجزیهوتحلیرل نهشرتههرای درونشران
مورد بررسی قرار نگرفتهاند و پیشنهاد کاربردهای مختلفی
که از سروی پژوهشرگران بررای آنهرا داده شرده ،تنهرا،

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.11.5

در اینجا برای مقایسۀ ظاهری ،چند ظرف که به دلیل
شکل کامالً خمیدۀ لولۀ آنها ،بهعنوان برادکش یرا شراخ
حجامت پیشنهاد میشوند ،معرفی و تصویر میشوند .ایرن
ظررروف ،در مرروزههررا و مجموعررههررای شخصرری جهرران
نگهررداری مرریشرروند و تعرردادی از آنهررا از کرراوشهررای
روشمند بهدستآمدهاند (شکل .)4

فرضهایی هستند که برر اسراس شرکل آنهرا برهوجرود
آمدهاند.
نیشابور :سه نمونه از کاوشهای نیشابور ،یکی در مروزۀ
ملی ایران ( ،)2۱۵3۱دیگرری در مروزۀ هنرر متروپرولیتن
( )3۸/4۱/1۱۵و سومی در همین موزه ،بدون شمارۀ ابرت
قرررار دارنررد کرره هررر سرره از دو چرراه ،در سیزپوشرران
بهدستآمدهاند ،این نمونهها لولههای نسبتاً کشیده دارند و
برای انبیق بودن به نظر مناسبتر میرسند .کروگر بر این
باور است که جای کشرف آنهرا هریچ سررنخی در مرورد
کاربرد اصلی آنها به دست نمریدهرد ،امرا کراربرد سرایر
ظروف نیشابور نشان میدهند که این ظروف نیرز ممکرن
است ،مصرف خانگی داشرته باشرند]( ;[3شرکل  :۵شرماره
3.)1A,C
گرگان :دو ظرف از این محوطه ،مربوط به سدههای  4و
 ۵ه.ق ،شاخ حجامت معرفیشدهاند ] .]23لولههای این دو،
کامالً از بین رفتهاند ولی از محل شکستگی میتوان نظرر
داد که کشیده یا اندکی خمیده بودهاند .برههرحرال ،محرل
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شکل  :4چند بادکش یا شاخ حجامت شیشهای با لولۀ خمیده
 -1نیشابور ،سدههای  3تا  ۵ه.ق ،الف :موزۀ ملی ایران ،موزه دوران اسالمی ( )۸24۶عکس :صالحوند ،ب :موزۀ هنر متروپولیتن ()4۱/1۷۱/132
][26؛ -2گرگان ،سدههای  4و  ۵ه.ق ،موزۀ ملی ایران ]-3 [23خاستگاه نامعلوم ،سدههای  3تا  ۵ه.ق ،مجموعۀ هنر اسالمی ناصر خلیلی ،لندن
()[16] GLS454

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

 .4مواد و روشها
ابتدا دربارۀ پیشینه و شرکل ظرروف مروردنظر و برهویرژه
دستگاه تقطیر یا عرقگیر سنتی ،مطالعرات کتابخانرهای و
میدانی انجام و نمونههایی مطالعه و معرفری شرد .سرسس
یک نمونۀ موجود در مخزن موزۀ آبگینره و سرفالینههرای
ایران که بر اساس مطالعات ،بیشترین شباهت ظراهری را
به انبیق داشت و نیز آاار رسوب درون آن قابلدیدن برود،
برای آزمایش انتخاب شد .این نمونه ،بردن اسرتوانهای یرا
استکانی شکل با کف گرد و لولۀ کشریدۀ عمرود برر بدنره
داشت که میتوانست کاربرد انبیق داشته باشرد؛ بنرابراین،
مهمترین هدف این پرژوهش ،تجزیرهوتحلیرل شریمیایی
نهشتههای درون این ظرف شیشهای بود که برای رسیدن
سال ششم ،شماره اول،بهار و تابستان │ 0311
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عطری
ظرفی که در داروسازی و تولید مواد آرایشی و عطرسرازی
برای ترکیب مواد و انتقال از طریرق لولرۀ آن ،بره ظرروف
مربوطه به کار میرفته است ،شاید ،ظرفری مشرابه آننره
باشد که در این نوشتار بهعنروان انبیرق و شراخ حجامرت
معرفی شدند .با توجه بره تصرویر نقاشری شرده در مقامرۀ
چهل و هفتم مقامات حریری کره نشراندهنردۀ حجامرت
کردن است ،به نظر مریرسرد کره ایرن عمرل ،در دکران
عطاری صورت گرفته است و وجود ظروفی برا لولرههرای
کشیده در برخی از نسخههای آن ،نشان از کراربرد آنهرا
بهعنوان ظرف ترکیب دارو یرا مرواد آرایشری ،بهداشرتی و
عطر دارد ]]16؛ (شکل .)۵
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 .5-3ظرف ترکیب مواد دارویی یا آرایشی و
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دقیق کشف آنها در این محوطرۀ برزر گرزارش نشرده
است و فقط بهسدۀ  4ه.ق نسبت دادهشردهانرد (شرکل :۵
شماره 4.)2
شوش :از کاوشهای دیوالفوآ ،دو مورگران و دومکرنم،
درشرروش ،بررین سررالهررای  1۸۸4-1۱3۱م13۱1 -۵۸ /
ه.ق 131۸-12۶3 /ش ،از الیرره مربرروط برره سرردههررای
نخسررت دوران اسررالمی چنررد انبیررق بررا لولررۀ مسررتقیم
بهدستآمدهاند کره در بخرش هنرر اسرالمی مروزۀ لروور
نگهداری میشوند .دیوالفوآ ،برهطرورکلری ،دورۀ اسرالمی
شوش و ظروف شیشهای مکشوفه از آن را به سرالهرای
 43۱تا  4۱3ه.ق گاهنگاری کرده است .از کراوشهرای او،
یک انبیق که قطرهچکان خواندهشده ،بهدستآمرده اسرت
که در موزه لوور حفظ و نگهداری میشود ]( [24شرکل :۵
 .)3Aالم ،ضمن گاهنگاری شیشههای اسالمی مکشوفه از
شوش به حدود سال  2۸۷یرا نیمرۀ نخسرت سردۀ  4ه.ق،
نمونۀ دیگری را در مروزۀ لروور ،برادکش معرفری کررده و
مینویسد :باید درگاهنگاری شیشههایی مانند این برادکش
سبزرنگ ،بیشتر دقرت کررد [ .]25دو نمونرۀ دیگرر نیرز از
کاوشهای شوش در موزۀ لروور قابرلتوجره هسرتند ][27
(شکل  :۵شماره .)3B,C
در سال  1۱۵۱م 133۸ /ش ،در زمان کاوشهرای رومرن
گیرشررمن بررین سررالهررای  1۱4۶-۶۵م 132۵-44 /ش
درشوش ،یک ظرف با لولرۀ کشریده ( )2112۵همرراه برا
ظروف شیشهای دیگر ،بهموزۀ ملی ایران تحویل داده شده
است ]]28؛ در مخزن موزۀ شوش نیز یک نمونۀ شکسته با
لولۀ کشیده ،محفوظ است.
قصر ابونصر :از کراوش قصرر ابونصرر در فرارس ،برین
سررالهررای  1۱32-3۵م 1311-14 /ش ،ب ره سرپرسررتی
والتر هازر ،جوزف آپتون و چارلز ویلکینسون ،یرک ظررف
بررا لول رۀ کشرریده ،برره دسررت آمررده کرره اکنررون در مرروزه
متروپررولیتن ( ،)34 /1۱۷/۶۱محفرروظ اسررت و بررهگفتررۀ
ویتکمب ،این ظرف شاخ حجامت نام دارد ،امرا مریتوانرد
بهعنوان انبیق نیز بهکاررفته باشد و او ،آن را به سدههرای
نخست دوران اسالمی ،گاهنگاری کرده است]( ; [29شرکل
 :۵شماره )4
ارگ بم :در سال  2۱۱۱م 13۸۸-۸۱ /ش از کاوشهای

مشترک ایران و ایتالیا در برج شمارۀ  1ار بم ،قطعاتی از
ظروف لولهدار بهدستآمدهاند که با داشتن لولههای کشیده
کاربرد انبیق برای آنها ،مناسب به نظر میرسد؛ (شکل :۵
شماره  .)۵یک انبیق لوله خمیده هم که مریتوانرد شرکل
واسطۀ میان نوع نخست و قرع یکسارچه باشد ،از این محل
بهدستآمده است ]]8؛ (شکل  :1شماره .)۵
شهر سیمره در ایالم :در کاوش سال  13۸۸ش ،یک
ظرف سالم برا لولره کشریده و قطعرات زیرادی از ظرروف
مشابه ،بهدستآمدهاند ].]30
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به جنبۀ کاربردی آن ،صورت گرفت .در این راستا،
آزمایش کروماتوگرافی گازی کوپل شده با طیفسنج
جرمی ( )GC-MSانتخاب شد .آزمایشگاه فیتوشیمی
پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید
بهشتی بهترین گزینه در بین آزمایشگاهها بود؛ بنابراین با
همکاری این آزمایشگاه نمونهگیری و آزمایشهای
مربوطه انجام شد.

 │ 021سال ششم ،شماره اول،بهار و تابستان 0311

 .2-4روش بررسی
در سررال  2۱۱۱مرریالدی« ،ماریررا پرررال» و همکررارش از
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 .1-4مشخصات نمونۀ مورد آزمایش
این نمونه یرک ظررف شیشرهای نیمره نرازک ،شرفاف و
بیرنگ با سایه زرد (نباتی) با بدن اسرتکانی شرکلِ میران

باریک با کف گرد است؛ یک لوله کوتاه کشیدۀ عمرود برر
بدنه دارد و بهشمارۀ  ۶۵۱آ در مخرزن مروزه آبگینرههرا و
سفالینههای ایران قرار دارد .بلندی آن ۱/4؛ قطرر بدنره /۶
و قطر دهانه  4 cmاست .به روش دمیده آزاد تولید شده و
لوله پس از ساخت به بدنره ،متصرل شرده اسرت .صردف
گرفتگی و هوازدگی کامل دارد .به احتمال زیاد ،قدمت آن
به سدههای  3تا  4ه.ق .برمیگردد و همننرین خاسرتگاه
آن نامشخص است (شکل .)۶

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.11.5

Fig. 5: Alembic and cupping glass or container for composition of medicine and cosmetics and perfumes, with stretched
or slightly curved tube
1-Neishabour, Sabz Pushan, 10th-11th centuries AD, A: National Museum of Iran (20530), B-C: Metropolitan Museum of
Art (38.40.195)& No registration number [26]; 2-Gorgan, 10th-11th centuries AD, National Museum of Iran [23]; 3-Susa, A:
B-C: 9th-10th centuries AD, Louvre Museum [31]; 4-Qasr-i Abu Nasr, 9th-10th centuries AD, Louvre Museum(MAOS.705),
]Early Islamic Period [29]; 5-Bam Citadel, Tower No.1, 9th-10th centuries AD, Bam Citadel Museum [30
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شکل  :۵انبیق و شاخ حجامت یا ظرف ترکیب مواد دارویی یا آرایشی یا عطری با لولۀ کشیده یا اندکی خمیده
-1نیشابور ،سبزپوشان ،سدههای  4و  ۵ه.ق ،الف :موزه ملی ایران ( )2۱۵3۱عکس :صالحوند؛ ب :موزۀ هنر متروپولیتن ( )3۸/4۱/1۱۵پ :بدون
شمارۀ ابت ][35؛ -2گرگان ،سدههای  4و  ۵ه.ق ،موزه ملی ایران [ ]23؛ -3شوش ،الف :سدههای  3تا  4ه.ق ،موزۀ لوور )[34] (MAOS.705؛ ب و
پ :سدههای  3تا  4ه.ق ،موزه لوور ][27؛  :4قصر ابونصر ،سدههای نخست دوران اسالمی ]29؛ -]۵ار بم ،برج شمارۀ  ،1سدههای  3تا  4ه.ق،
موزۀ ار بم ]]30

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

شکل  :۶انبیق یا ظرف ترکیب دارو یا مواد آرایشی یا عطر ،سدههای
 3تا  4ه.ق؛ مخزن موزه آبگینهها و سفالینههای ایران ( ۶۵۱آ)

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.11.5
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دانشگاه پیزای ایتالیا در کتاب طیفسنجی جرمی مواد آلی
در هنر و باستانشناسی» یک مررور کلری برر اسرتفاده از
تکنیررکهررای مبتنرری بررر طیررفسررنجی جرمرری را برررای
تجزیهوتحلیل مواد آلی در هنر و مواد باستانشناسی ارائره
مرریدهنررد و اصررول اساسرری همررراه بررا تکنیررکهررای
طیفسنجی جرمری را تشرریح مریکننرد .ایرن کتراب برا
مطالعات موردی و نمونهگیری نشان میدهد کره چگونره
این تکنیکها میتوانند در نشان دادن منشث و نحوۀ تولیرد
مواد مورداستفاده قرار گیرند .مسرئلۀ کلیردی ،جسرتجو در
یافتن اارانگشت مواد آلی است که ممکن است تکنیکهرا
و فنراوریهای مورداستفاده درگذشته را آشکار کند .ازجملرۀ
کاربردهای این روشها ،شرناخت اجرزای اانویره ،ازجملره
مواد ارگانیک باقیماندهای است که در ظروف سررامیکی و
شیشه یافت میشود [.]32
بر اسراس ایرن تحقیرق و مشرورت برا متخصصران
آزمایشگاه گیاهان دارویی دانشگاه شرهید بشرتی ،بهتررین
روش برای نمونهگیری مرواد برهجرای مانرده در ظرروف،
شستشوی داخل ظرروف برا حرالل «هگرزان» و انتقرال
محلول به داخل ظروف نمونرهبررداری جهرت انتقرال بره
آزمایشگاه ،تشخیص داده شرد .بررای نمونرهگیرری ،ابتردا
مقداری محلول هگزان توسط آزمایشرگاه در اختیرار قررار
گرفت .در روز نمونهگیری ،در مرحلرۀ نخسرت عکاسری از
ظرف انجام شد .سرسس مقرداری (حردود  2سریسری) از
محلول هگزان ( C6H14)Hexanداخل ظرف ریخته شرد و
با حرکت دورانی مواد داخل ظررف شستشرو و سرسس بره
داخل شیشۀ کوچک آزمایشگاهی ریختره شرد ترا جهرت
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Fig. 6: Alembic or container for composition of medicine
and cosmetics and perfumes, 9th-10th centuries AD,
)Reservoir of Glassware & Ceramic Museum of Iran (659

آزمایش ،بهآزمایشگاه منتقل شود .یادآور میشرود محلرول
هگزان هیچگونه اار تخریبی بر آاار شیشهای نردارد و بره
دلیل فراردیت باال ،بالفاصله بهطور کامل از برین مریرود و
کوچکترین ااری از آن در ظرف باقی نمیماند.
دستگاه کروماتوگرافی گازی کوپلشده با طیرفسرنج
جرمرری  ،GC-MSیررک ابررزار پرررقرردرت در جداسررازی و
شناسایی مواد طبیعی و شیمیایی اسرت .در ایرن روش ،برا
سرررنگ مخصرروص مقرردار نرریم میکرررو لیتررر از محلررول
آمادهشده به دسرتگاه تزریرق مریشرود .مرواد برر اسراس
اختالف نقطۀجوش و بررهمکرنش برا سرتون مخصروص
کروماتوگرافی جداسازی و با شدت وارد منبرع یونیزاسریون
دستگاه میشوند و سرسس برهواسرطۀ تولیرد میردانهرای
الکتریکی و مغناطیسی پرقدرت ،به شناسایی کمدی و کیفی
اجررزای مخلرروط بررر اسرراس نسرربت جرررم برره بررار
الکتریکی) (m/zآنها ،اقدام میشود.
الزم اسررت نمونررههررا پرریش از تجزیرره بررا دسررتگاه
مشتقسازی شوند .بره ایرن منظرور ،مقردار یرک ترا سره
میلی گررم نمونره برداشرته شرد و برا اضرافه کرردن یرک
میلیلیتر ،محلول «هیدروالکلی» (الکل پتراس)  ،KOHدر
 ۶۱°Cبرای مدت سه ساعت ،تحرت «هیردرولیز قلیرایی»
قرار گرفت .پس از هیدرولیز ،اجزای آلی که خنثی بودند با
ان-هگزان استخراج شدند .سسس طبق اسرتاندارد داخلری،
تزریق محلول در دستگاه مورد تجزیه تحلیل قرار گرفرت.
سسس بر اساس مقایسۀ ترکیبات و مواد مرجرع ،برا مروارد
کتابخانهای و طیف جرمی بهتفصیل بره تحلیرل موضروع
پرداخته شد .برای شناسایی نوع ترکیبات اسیدهای چررب،
از دستگاه گاز کروماتوگرافی کوپرل شرده برا طیرفسرنج
جرمی مجهرز بره سرتون  DB-5بره درازای  3۱mو قطرر
داخلرری  ۱/2۵ mmو ضررخامت الیررهنررازک ،۱/2۵ um
استفاده شد .دمای آوِن از  ۶۱°Cتا  2۵۱°Cبا سررعت ۵°C
بر دقیقه افزایش یافرت و بره مردت دَه دقیقره در 2۵۱°C
نگهداشته شد .از گاز حامل هلیروم برا سررعت جریران ml
 1/1بر دقیقه و از انر ی یونیزاسریون  ۷۱الکتررونولرت و
ناحیۀ جرمی از  43تا  4۵۶استفاده شد.
تجزیهوتحلیل اطالعات با اسرتفاده از روش یادشرده،
بهمنظور شناسرایی اجرزای تشرکیلدهنردۀ محلرولهرای
بهدستآمده از ظرف موردمطالعه ،صورت گرفت .شناسایی
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ترکیبات با استفاده از پارامترهای مختلرف از قبیرل زمرانِ
بازداری و محاسبۀ شاخص بازداری و مطالعرۀ طیرفهرای
جرمی بهدستآمده از دستگاه و مقایسۀ ایرن طیرفهرا برا
ترکیبررات اسررتاندارد و اطالعرراتپایررۀ موجررود در بانررک
اطالعاتی  ،GC-MSتوسط نرمافزار کنترلکننردۀ دسرتگاه
به نام  Xcaliburنسخه  ،1/2صرورت گرفرت ] .[33درصرد
نسبی هرکدام از ترکیبات تشکیلدهندۀ اسانس با توجه به
سطح زیر منحنی آن در کروماتوگرام به دست آمد.

 .5نتایج و یافتهها
 .1-5ترکیبات شیمیایی شناساییشده در
محلول حاصل از شستشوی ظرف با روش
GC-MS

تجزیۀ محلول حاصل ،منجر به شناسایی بیست و دو ماده،
شد (جدول  .)1کروماتوگرام حاصل از تجزیۀ این محلرول
در (شررکل  )۷نشرران دادهشررده اسررت .ترکیررب مررواد
شناساییشده ،مواد اسانسی نظیر تیمول ،کارواکرول ،پارا-
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شکل  :۷کروماتوگرام  GC-MSحاصل از تجزیه مواد موجود در ظرف
Fig.7: The GC-MS chromatogram of analysis the solution resulted from sediments in the glass container
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)Composition (%
24.46
3.51
10.96
2.84
1.77
2.9
2.32
4.55
1.21
1.03
5.89
2.59
3.95
6.22
1.1
3.59
4.51
3.13
2.54
2.22
2.53
2.78

Retention index
900
1020
1051
1100
1200
1250
1298
1305
1310
1400
1500
1520
1600
1706
1800
1900
1998
2010
2020
2120
2126
2360

)Retention time(min
5.01
5.59
6.28
7.16
9.06
10.4
11.62
12.41
12.79
14.65
16.98
17.63
18.04
21.84
22.03
22.77
26.23
26.34
27.05
30.11
30.22
33.86

Components
Nonane
p-Cymene
γ-Terpinene
Undecane
Dodecane
Salicylaldehyde
Tridecane
Thymol
Carvacrol
Tetradecane
Pentadecane
3,5-Di-tert-butylphenol
Hexacosane
Phytane
Octacosane
Nonacosane
Docosane
Palmitic acid
2-methyl-docosane
Steraic acid
2-Methyl-eicosane
Stearic acid

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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جدول  :1ترکیبات شناساییشده در نهشتههای ظرف موردمطالعه
Table 1: The chemical composition of solution extracted from sediment of the glass container
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 .6نتیجهگیری
آننه از این نوشتار برمریآیرد ،کوشرش بررای اسرتداللی
قابلقبول دربارۀ کاربرد ظرف استکانی شکل میان باریرک
لولهدار شیشهای بهعنوان شاخ حجامت ،انبیق و یا ظرفری
برای ترکیرب دارو ،مرواد آرایشری یرا عطرر اسرت .بررای

] [ DOI: 10.29252/jra.6.1.119

سایمن و گاما ترپینن با مرواد روغنری (پالمیتیرک اسرید و
استئاریک اسید) و تعداد قابلتوجهی از مواد متعلق بهدسته
مومها را شامل شد .وجود مرواد طبیعری اسانسری در ایرن
ظرف ،یافتۀ بسیار مهمی هست که کاربرد این ظرف را در
فرایند تقطیر مواد فررار گیاهی و عررقگیرری و برهعنروان
انبیق تثیید میکند .مواد تیمول و کارواکرول از مواد اصلی
تشکیلدهندۀ اسانسهای طبیعی هسرتند کره در گیاهران
آویشن ،مرزه و مرزنگوش برهوفرور وجرود دارد .همننرین
یافتههای حاصل از این تجزیهوتحلیل نشان میدهند کره
این ظرف با اسانس های طبیعی؛ برهویرژه گیراه آویشرن،
تماس داشته است .مهمترین ترکیبرات شناسراییشرده در
این ظرف مربوط به اسانس آویشرن ،مروم و اسرید چررب
است .از بین ایرن ترکیبرات بیشرترین درصرد مربروط بره
ساختارهای شیمیایی زیر است:
پیک شماره  :1نونان ( )Nonaneیک آلکان مسرتقیم
زنجیرهای است که از نُه اتم کربن تشکیلشده است .ایرن
ماده بهعنوان یک مولکول فررار و یرک متابولیرت گیراهی
نقش دارد %24/4۶ .از آن ،در محلرول ایرن نمونره یافرت
شده است.
پیک شماره  :2پارا-سایمن ( )p-Cymeneمتعلرق بره
دسته مواد ترپنوئیدی و اسانسهای طبیعی است که بیشتر
در روغن زیررۀ سربز و آویشرن وجرود دارد .از ایرن مراده،
 %3/۵1در محلول این نمونه یافت شده است.
پیک شماره  :3گاما-ترپینن ( )γ-Terpineneاز منرابع
مختلف گیاهی گرزارششرده اسرت .یرک جرز اصرلی از
روغنهای ضروری ساختهشده از میوههای مرکبات اسرت
و فعالیت آنتیاکسیدانی قوی دارد .دارای بوی لیمو است و
بررهطررور گسررتردهای در صررنایع غررذایی ،عطررر ،صررابون،
لوازمآرایشری ،دارویری ،توترون ،تنبراکو ،شریرینی و عطرر
استفاده میشود .در اسرانس رازیانره ،زنجبیرل ،دارچرین و
اوکالیستوس نیز وجود دارد (جایمنرد .)21۱ :13۸۵ ،از ایرن
ماده  %1۱/۱۶در محلول این نمونه یافت شده است.
پیک شرماره  :۶سالیسریلآلدهیرد ()Salicylaldehyde
ترکیبی دارای بوی نافرذ مثرل ترخرون اسرت .ایرن مرایع
روغنی بیرنگ دارای بوی تنرد برا غلظرت براالتر اسرت.
سالیسیلآلدهید یک پیشروی کلیدی برای عوامل مختلف
شیمیایی است که بعضی از آنهرا ازلحراظ تجراری مهرم

هستند .از این ماده  %2/۱۱در محلرول ایرن نمونره یافرت
شده است.
پیک شماره  :۸تیمرول ( )Thymolیرک مراده فنلری
است که از روغن تایلندی یا سایر روغنهای فررار به دست
میآید .این ماده ،بهعنروان تثبیرتکننرده در آمرادهسرازی
داروها و بهعنوان ضدعفونی ،ضد براکتری و ضرد قرار و
پیشازاین ،بهعنوان یک ورمیفو و در محلولهای الکل و
پودرهرای گردوغبررار برررای درمران عفونررتهررای قررارچی
استفاده میشود .بوی نافذ آویشن دارد .ترکیب آن با مقدار
زیادی از آویشن ،بهمنظور کاهش و از بین بردن انگلهای
داخلی و همننین بهعنوان نگهدارنده در هالوتان ،بیهوشی
و ضدعفونیکننده در دهانشویه استفاده مریشرود] .[33از
این ماده  %4/۵۵در محلول این نمونه یافت شده است.
پیررک شررماره  :۱کررارواکرول ( )Carvacrolمشررتق
مونوترپن طبیعی و مهارکننردۀ رشرد براکتریهرا اسرت و
بهعنوان افزودنی غذایی استفاده میشود و استفاده از ایرن
ماده در بسیاری از روغنها ضروری اسرت .کرارواکرول در
اسانس پونه ،روغن آویشن ،روغن نارگیل و نارگیل وحشی
وجود دارد .اسانس زیرره و آویشرن شرامل برین  ۵ترا ۷۵
درصد کارواکرول است (جایمند .)3۱4 :13۸۵ ،از این ماده
 %1/21در محلول این نمونه یافت شده است.
پیک شماره  :1۸پالمتیک اسید ( )Palmitic acidنوعی
اسید چرب است ،از این اسید چرب  %3/13در محلول این
نمونه یافت شده است.
پیک شماره  :22اسید استئاریک ( )Stearic acidیک
اسید چرب طبیعی است و در گیاهان مختلف ازجمله گل
میخک یافت میشرود .عامرل ضردعفونیکننرده و مرواد
مغذی تخمیری است .متیل استارات ،متیرل اسرتر اسرید
چرب و استر است .این ماده بهعنوان متابولیت نقش دارد.
از این ماده  %2/22در محلول این نمونه یافت شده است
(شکل .)۸
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سپاسگزاری
این مقاله برگرفته از تحقیقات صورت گرفته در پایاننامره
دکترای باستانشناسی نفیسه حسرینیان یگانره برا عنروان
«کاربردهای آاار شیشهای مرتبط برا خرودآرایی در ایرران
دوران تاریخی» به راهنمایی آرمران شیشرهگرر و مشراوره
بهمن فیروزمنردی و محمردامین امرامی در دانشرگاه آزاد
اسالمی تهران مرکرز اسرت .شایسرته اسرت ،نگارنردگان،
مراتب سساس و قدردانی خرود را از اداره کرل مروزههرای
سازمان میرراث فرهنگری ،صرنایعدسرتی و گردشرگری و
مسئوالن محترم موزۀ آبگینه بهویژه امین امروال محتررم
سرکار خانم زهره محمدیان مغایر برای همکاری صمیمانه
و پژوهشکدۀ گیاهان دارویی دانشرگاه شرهید بهشرتی بره
جهت انجام آزمرایشهرا و بررسری شریمیایی در راسرتای
پیشبرد این پژوهش ،اعالم دارند .همننین از دکترر نویرد
صالح وند و خانم سرادات سرجادی هرزاوه ،بره جهرت در
اختیار قرار نهادن عکس سه ظرف ،سساسگزاری میشود.

] [ DOI: 10.29252/jra.6.1.119

دستیابی به این مهم ،نهشتههای درون یکری ازایرنگونره
ظروف متعلق به مخزن موزۀ آبگینه و سفالینههای ایرران،
به روش کروماتوگرافی گازی کوپرلشرده برا طیرفسرنج
جرمی  GC-MSمورد آزمایش قرار گرفت.
تجزیهوتحلیل این نهشتهها ،گویای آن است که ایرن
ظرف بهدفعات ،در معرض مواد طبیعی اسانسری و روغنری
برروده و برره ایررن مررواد آغشررته شررده اسررت (جرردول .)1
بهکارگیری درازمدت آن ،در فرآیند تقطیر مواد فررار گیاهی
و عرقگیری از گیاهانی چون آویشن ،مرزه و مرزنگروش،
کاربرد آن را بهعنوان انبیق ،اابات میکنرد .درصرورتیکره
نهشررتههررای تعررداد بیشررتری ازایررنگونرره ظررروف مررورد
تجزیهوتحلیل قررار بگیرنرد ،کراربرد ظرروف مشرابه نیرز،
روشن خواهد شد .باید یادآور شد که اندازۀ نسبتاً بزر آن
نیز خود میتواند گویای کاربرد آن باشد .ازاینرو ،در میران
نمونههای معرفیشردۀ (شرکل  ،)۵نمونرۀ شرماره  3ب از
شوش نیز ،ممکن است انبیق باشد و این آزمایش میتواند
انگیزه و منبعی برای مطالعره بیشرتر ایرنگونره ظرروف از
سوی باستانشناسران و کاوشرگرانی باشرد کره برا چنرین
ظروفی برخورد میکنند و ممکن است این ظروف را بدون

مطالعۀ بنیادی دربارۀ کاربرد آنها و آزمایش نهشرتههرای
درون آنها ،به کنار نهاده باشند.
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شکل  :۸ساختار شیمیایی ترکیبات اصلی شناسایی شده
Fig. 8: The chemical structure of main identified compounds
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 .1دوین یکی از بزر ترین شهرهای سردههرای میرانی دوران
اسالمی ارمنستان که به خاطر یافتههای شیشهای که اغلرب
مربوط به سدههای  3تا  ۶ه.ق هستند درخور توجه است ][5
دو انبیررق بررزر کررروی و دو نمونرره شرربیه بادکش/شرراخ
حجامت ،اما با لولههایی که به نظر نمیآید خمیده باشرند در
میان آنها دیده میشود .گویا در شرهر دویرن شیشره تولیرد
میشده است ،اگرچه کورههای شیشهگرری پیردا نشردهانرد.
همننین گفتهشرده کره شیشرههرای نفریس از کشرورهای
اسالمی همسایه به ایرن شرهر وارد مریشردهانرد .در طرول
سدههای  2و  3ه.ق ،شیشه از ایران و عراق وارد ارمنسرتان
میشده است ]. [3,5
 .2مقامات (گفتوشنود سرگرمکننده) نوشته یک ایرانی به نرام
همدانی ( 3۵۷تا  3۱۷ه.ق) به زبان عربی اسرت کره بعردها
قاسم بن علی حریرری ( 44۶ترا  ۵1۶ه.ق) اهرل بصرره در
عراق ،آن را بازآفرینی کرد .نوشتن آن بین سالهای  4۱۵تا
 ۵۱4ه .ق صررورت گرفترره اسررت .ایررن کترراب برره داسررتان
فعالیتهای دو شخصیت خیالی به نامهای حارثبنهمرام و
ابوزیدسروجی میپرردازد و بارهرا رونویسری و مصرور شرده
است .به احتمال زیاد ،نسخۀ کتابخانه آکادمی علوم روسریه،
سنپترزبور ( )S23بین  ۶22تا  ۶32ه.ق ،نسخهبررداری و
نقاشی شده و نسخه موردنظر کروگر است .نسرخه دیگرر در
کتابخانرررررره ملرررررری پرررررراریس () Arabe 5847را
یحییبنمحمودالواسطی بزر ترین نقاش مکتب عباسری در
سال  ۶34ه.ق ،مصور کرده است .نسخه کتابخانه کاخمروزه
توپکاپی ( )34۱3بین  ۶4۱تا  ۶۵۶ه.ق در زمان المستعصرم،
آخرین خلیفره عباسری نسرخهبررداریشرده اسرت و بسریار
آس ریبدیررده اسررت ] .[17در مقامررۀ چهررل و هفررتم نسررخه
کتابخانه ملی پاریس که در شهری به نام حجم الی مامه در
شمال ریاض در عربستان اتفاق مریافترد ،ابوزیرد در نقرش
پیرمرد حجامتگر ،در حال حجامت حرارث برن همرام ،راوی
مقامهها با ظرفی نسبتاً کروی شرکل اسرت .لولرۀ ظررف در
دست راست او قرارگرفته و با آنکه بیشتر آن ازنظرر پنهران
است و میزان خمیدگی یا کشیدگی آن مشخص نیست ،امرا
بهروشنی دیده میشود که حجامتگر با دهان در حال مکیدن
آن است .در قفسۀ باالی سر او حداقل یکشاخ حجامرت برا
لوله اندکی خمیده در جهت خالف بدنه دیده میشود که بره
احتمال زیاد ،مشابه نمونهای اسرت کره حجرامتگر برا آن در
حال حجامت اسرت ] .[18در مقامرۀ چهرل و هفرتم هرر دو

نسخۀ کتابخانههای سرنپترزبرور و توپکراپی نیرز باآنکره
مشخص نیست که بادکش در دست حجرامتگر ،دارای لولره
است یا نره ،ولری در قفسره پشرت او ،دو ظررف ،در نسرخه
نخست با لوله کشیده و در نسخه دوم خمیده ،ترسیمشدهانرد
که دلیل محکمی بررای اابرات کراربری ایرنگونره ظرروف
بهعنوان بادکش یا شاخ حجامت است .در نسخه لنرینگرراد،
بادکشها بسیار شبیه استکانهای کمر باریک سنتی هستند
و بررخالف تمرام نمونرههررای شرناختهشرده ،دارای دو نرروار
زراندود تزئینری هسرتند ] .[19-21برههرحرال ایرن تصراویر
استفاده ازایرنگونره برادکش یرا شراخ حجامرت را در طرب
اسالمی نشان میدهد ،با اینکه ممکن است برخری از آنهرا
زمانی کاربرد انبیق یا ظرف ترکیرب دارو و مرواد آرایشری و
عطری را نیز داشتهاند .چناننه نمونرهای کره موضروع ایرن
نوشتاراست ،این مطلب را نشان میدهد (شکل .)۵
 .3از کاوشهای نیشرابور برین سرالهرای  1۱3۵-4۱م-1۱ /
 1314ش به سرپرستی والتر هراوزر ،وزف آپترون و چرارلز
ویلکینسن پرنج ظررف مربروط بره سردههرای  3ترا  ۵ه.ق
بهدستآمدهاند که کروگر آنها را بهعنوان انبیق منتشر کرده
است و اطرالق شراخ حجامرت یرا برادکش بررای مصرارف
بهداشتی یا پزشکی به آنها را نظریهای قدیمی و رد شردنی
میداند ] ;[3امرا دو نمونره از آنهرا ،یکری از اتراقی در تسره
مدرسه اینرک در مروزه هنرر متروپرولیتن ( )4۱/1۷۱/132و
دیگری از تسهای نزدیک جاده مشرهد اینرک در مروزه ملری
ایران ( ،)۸24۶دارای لولههرای کرامالً خمیرده هسرتند کره
میتوانند شاخ حجامت باشرند .کروگرر ،لولره بسریار خمیرده
نمونه موزه هنر متروپرولیتن را غیرمعمرول دانسرته و بردون
شرح بیشتر گفته که این نوع خمیدگی ممکن اسرت مربروط
به کاربرد آن باشد ].]3,28
 .4در کاوش شهر گرگران برین سرالهرای  1۱۷۱-۷۷م-۵۶/
 134۱ش به سرپرستی محمدیوسف کیانی انجامشده است.
در میان یافتههای شیشهای که در موزه ملی ایران نگهداری
مریشروند ،سره ظررف ،مربروط بره سردههررای  4و  ۵ه.ق،
بهدستآمدهاند که همگی شراخ حجامرت معرفریشردهانرد،
گفتهشده که یکی از آنها که استوانهای با گف گرد و دارای
لوله خمیده در امتداد بدنه است ،از یک حمام بهدستآمرده و
به تاری سده  ۵ه.ق و مشخصاً به دوره سلجوقی گاهنگراری
شده است ] .]23محل یافت و لوله خمیده آن میتواند دلیرل
کافی و محکمری بررای اابرات کراربرد آن برهعنروان شراخ
حجامت باشد.

... به روش، بررسی ردپای طبیعت در نهشتههای گیاهی یک انبیق شیشهای هزار ساله/ حسینیان یگانه و همکاران
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