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Abstract 
Among human productions, the art of pottery has significantly expressed the thoughts, ideas and 

mental creativity of human beings throughout history, among which, glazed pottery in the Islamic 

era with a special application has a special place. The function of Sphero-conical vessel has 

always been a controversial topic in the study of the Islamic temples of the middle Ages. The 

dispersion of the views presented along with the wide range of production and the limited 

historical range of the use of these containers is one of the factors that has contributed to the 

ambiguity in the functioning of these object. The main purpose of this article is to achieve the 

most logical hypotheses that have been presented so far. In this way, the most important 

assumptions that have been presented by researchers in about one hundred years ago were 

studied, among which were six major hypotheses: Fuqqa`a jar, mercury container, perfume flask, 

Laboratory containers, grenade and Vaporizer. According to the new evidence, it became clear 

that the hypothesis of the Fuqqa`a jar, first proposed by Abdullah Qouchani and Chahryar Adel, 

has a high degree of Accuracy. We used a descriptive-analytical method in this study and the 

library method in collecting information. 
 

Keywords: Function, Sphero-conical vessel, middle Ages, Fuqqa`a jar 

 
 

 
 
 
 
 

 

 1399، تابستان 2، شمارۀ 12شناسی، دورۀ مطالعات باستان

 (59تا ص  41)از ص 

  10.22059/jarcs.2020. 201710-142486 
Print ISSN: 2676-4288- Online ISSN: 2251-9297 

https://jarcs.ut.ac.ir 

https://jarcs.ut.ac.ir/editor?_action=search&kw=2486&fld=0&manu_statuss=0&rev_limit=0&act_sday=12&act_smonth=5&act_syear=1399&act_eday=12&act_emonth=5&act_eyear=1399&rw_count_op=0&rw_count=0&rv_recom=0&go=
https://jarcs.ut.ac.ir/editor?_action=search&kw=2486&fld=0&manu_statuss=0&rev_limit=0&act_sday=12&act_smonth=5&act_syear=1399&act_eday=12&act_emonth=5&act_eyear=1399&rw_count_op=0&rw_count=0&rv_recom=0&go=
https://jarcs.ut.ac.ir/editor?_action=search&kw=2486&fld=0&manu_statuss=0&rev_limit=0&act_sday=12&act_smonth=5&act_syear=1399&act_eday=12&act_emonth=5&act_eyear=1399&rw_count_op=0&rw_count=0&rv_recom=0&go=
https://jarcs.ut.ac.ir/
https://jarcs.ut.ac.ir/


 اسالمی دوره سفالگری در مخروطی کروی ظروف کاربردهای تبیین و بررسی /42

 
 

 

 بررسی و تبیین کاربردهای ظروف کروی مخروطی در سفالگری دوره اسالمی

 
  آرمان الدینحسام

 بجنورد ، دانشگاهیدستعیصنا مربی گروه

 حسین کوهستانی

 بیرجند دانشگاه ،شناسیباستان گروه استادیار

 علی زارعی

 بیرجند دانشگاه ،شناسیاستادیار گروه باستان

 31/06/1399؛ تاریخ پذیرش: 19/07/1396 تاریخ دریافت:

 

 
 چکیده

ذهنی انسان در طول تاریخ  هایخالقیتو  هااندیشهبیانگر تفکرات و  ایمالحظهقابل طوربهاز میان تولیدات بشری، هنر سفالگری 

کاربرد .باشدمیبرخوردار  ایویژهبا کاربرد خاص از جایگاه  بدون لعاب در دوران اسالمی هایسفالینهبوده است که در این میان، 

در مطالعات سفال دوره اسالمی در قرون میانی بوده است. پراکندگی نظرات  برانگیزبحثهمواره از موضوعات  ظروف کروی مخروطی

در کنار گستره وسیع تولید و بازۀ تاریخی محدود استفاده از این ظروف از عواملی است که به ابهام در کارکرد این اشیاء  شدهارائه

است. به این منظور در مورد  شدهمطرحه تاکنون ک است ایفرضیهترین دامن زده است. هدف اصلی این مقاله رسیدن به منطقی

است، مطالعه شد و در این میان شش  شدهارائهسال قبل توسط محققین در این خصوص  صدیکفرضیاتی که از حدود  ترینمهم

تر قرار دقیق یلوتحلتجزیهمورد  بخار تولید مخزنپرتابۀ آتشزا و ، قاروره ،عطردان ،سیماب کوزۀیعنی: کوزۀ فقاع،  ترمهمفرضیه 

قوچانی  عبداهلل، مشخص شد؛ فرضیه فقاع که نخستین بار توسط آقایان آمدهدستبهگرفت. بر این اساس و با توجه به شواهد جدید 

 شدهاستفادهو مرحوم شهریار عدل مطرح گردیده از استواری و دقت باالیی برخوردار است. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی 

 باشد.ای میآوری اطالعات کتابخانهو روش گرد
 

 : کاربرد، ظروف کروی مخروطی، قرون میانی، کوزه فقاعکلیدی هایواژه
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 مقدمه.1

 از بخشی عنوانبه لعاب، بدون سفال موضوع اسالمی، دوران هایسفالینه پیرامون علمی منابع از بسیاری در

 گروه این در که ظروفی انواع از یکی. است برخوردار بسیاری اهمیت از انسانی، فرهنگ در روزمره اشیاء

 کروی ظروف ،شانظاهری شکل مبنای بر را هاآن غربی محققین که هستند ظروفی گیرد،می قرار موردبررسی

 انواع بین در عمومی ویژگی ظروف این بودن مخروطی و کروی هاآن از بسیاری ازنظر .اندامیدهن مخروطی

 گستره طرفی از. است آن کارکرد در ابهام دلیل به احیاناً توصیفی گذارینام این. است آمدهدستبه گوناگون

می نشان را آن از استفاده بودن فراگیر احتمال آمدهدستبه هاآن از ظروف این که تاریخی هایمحوطه وسیع

 هایمحوطه در هاآن  1بازیابی گستره ،تزئینات و اشکال تنوع ظروف، این کاربری بودن مبهم بر عالوه. دهد

 برانگیز مناقشه بحث یک به تبدیل را موضوع این ق،مناط آن مردمان زندگی در آن حضور زمانی بازه و تاریخی

 . است کرده

 تا 4 قرون بین حدوداً یعنی میانی هایسده به متعلق را اشیاء این علمی، شواهد و اسناد برتکیه با محققین

 اولین ،خاورمیانه در علمی هایحفاری اولین با زمانهم، قبل سال صدیک حدود تقریباً. دانندمی قمری هجری 8

 ادامه ظروف کروی مخروطی کاربرد بحث تاکنون زمان همان از .گردید ارائه اشیاء این کاربرد به راجع نظریات

 راحتیبه که خوددارند مدعای اثبات برای محکمی ادله چنان گاه ،شدهمطرح نظریات از هرکدام  طرفداران. دارد

 . پوشید چشم آنان فرضیات بررسی از تواننمی

 ترینمهماند. ارائه کرده بارهدراین تاکنونهدف اصلی این پژوهش بررسی فرضیاتی است که محققین مطرح 

)ظروف ، عطردان، قاروره داری جیوه()ظرف نگه، کوزه سیمآب )ظرف آبجو(شامل: کوزۀ فقاع  شدهمطرحهای فرضیه

 تحلیلی -توصیفی روش از پژوهش این درو مخزن تولید بخار است.  )پرتابۀ آتشزا(، نارنجک آزمایشگاهی(

 پاسخ السؤ این به تا شودمی سعی مقاله این است. در ایکتابخانه اطالعات گردآوری روش و شدهاستفاده

 تبیین قابل چگونه ظروف گونهینا کارکردهای از هرکدام دربارۀ مطرح هایفرضیه و نظریات که شود داده

 .استتر ت و نهایتاً کدام کاربرد محتملاس

 

 تحقیق پیشینۀ بر مروری .2

 شیکاگو دانشگاه شناسیشرق موسسۀ اسناد در را مخروطی کروی ظروف به راجع علمی هایگزارش نخستین

 نگاشته  "ری "شهر در 3میتشا فردریش اریک توسط شناسیباستان هایبررسی خالل در که  2یافت توانمی

 بسیاری تحقیقات اشیاء این پیرامون حال تا و گذردمی سال صدیک حدوداً گزارش این انتشار زمان ازاست.  شده

 .گرددمی بررسی آن غیر و ایران در هاآن اهم که گرفته صورت

 عبداهلل استاد را مخروطی کروی ظروف مورد در فارسیبه زبان  تحقیق ترینموجز و  ترینکامل ،4اولین 

 نسخۀ وی میالدی( 1992) بعد سال چهار. کرد منتشر 1366 سال در( 1366)قوچانی،  فقاع کوزۀ عنوان با قوچانی

 رساند چاپبه مقرنس نشریۀ در انگلیسی زبان به عدل شهریار دکتر مرحوم همراه به را مقاله این از تریکامل

(ghouchani and c. adle ,1992) .کروی ظروف کاربرد خصوص در که است نظریاتی آخرین زمرۀ از مقاله این 

 علمی تحقیقات تمام تقریباً کهچنان است، برخوردار علمی محافل در باالیی اعتبار از و شدهمطرح مخروطی

 اساس بر را ظروف این اصلی کاربرد نویسندگان مقاله، این در. اندکرده استناد آن دستآوردهای به تاریخ بعدازآن
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 دالیلی با آنرا و دانسته فقاع دارینگه یا نوشیدن جهت صرفاً نثر، و نظم متون در شواهدی نیز و هاکتیبه برخی

 بعید را کوزه این از دیگر هایاستفاده ایشان البته. اندنامیده فقاع کوزۀ همان اند،کرده استخراج کهن متون از که

 و جیوه دارینگه ظرف نارنجک، چون هاییکاربرد اما اند،آورده خصوص این در هم شواهدی حتی و ندانسته

 .(Ibid:87) کنندمی رد را کودک شیر ظرف

 کارین خانم به مربوط قرارگرفته استناد مورد بسیار و مطرح وعدل قوچانی نظریۀ از پس که اینظریه دومین 

 کروی ظروف که است عقیده این بر وی. است استکهلم در نزدیک خاور و مدیترانه باستانی آثار موزۀ از اُدال

می کاربردهبه معطّر و مخصوص هایروغن دارینگه جهت و بوده حمام در بهداشتی ملزومات از جزئی مخروطی

 . (Ådahl, K. 1997) شدند

 به مربوط بود، منتشرشده و انجام تاریخ آن از پیش که علمی تحقیق ترینکامل شد، یاد اینظریه دو از پس

 فرّار مایعات نگهداری ظرف سیمآب، کوزۀ فرضیۀ چهار او. است  (Ettinghausen, R. 1965) اتینگهاوزن ریچارد

  صراحتبه  گاههیچ ولی است کرده هم نظر ابراز گاهی و مرور را نارنجک بخارو تولید ظرف معطر، هایروغن و

 پروفسور گزارش به اشمقاله ضمیمۀ در که ایاشاره به توجه با رسدمی نظر به البته. نکرد تایید یا رد را ایفرضیه

 تنها درنهایت اما. 5داندمی ترمحتمل را سیمآب کوزۀ عنوانبه مخروطی کروی ظروف کاربرد فرض دارد، گوتن

 شیمیایی، هایآزمایش نیز و خطی نسخ روی بر کار و جدید منابع بررسی با آینده در که کرده امیدواری ابراز

 . شود روشن هابحث این نتیجۀ

 از نظامی تکنولوژی فصل به توانمی گرفته صورت اشیاء یا ظروف این پیرامون اخیراً که تحقیقاتی دیگر از

 پروفسور. (Sezgin, 2010) 1کرد اشاره سزگین فواد پروفسور نوشته اسالم در تکنولوژی و علوم کتاب مجموعۀ

 تاریخ کتاب در هیل. ر دانالد و الحسن یوسف احمد او از پیش گرچه. است نارنجک نظریه طرفدار آخرین سزگین

 هاییمدل ساخت به اقدام او ولی کردند، مطرح را فرض این نیز .(1375)الحسن و هیل،  اسالمی تکنولوژی مصور

 نظریات بر تکیه با سزگین حالی در. 6بیازماید شونده منفجر پرتابۀ عنوانبه را آن کارکرد امکان تا کرد اشیاء این از

 آورده، دست به خود آزمایشات از که نتایجی احتماالً نیز و نظامی منابع در که توصیفاتی و تصاویر و گذشتگان

 ایستایی و تعادل عدم بر تأکید با را عدل و قوچانی فقاع کوزۀ فرضیۀ که دارد تصریح اشیاء این بودن نارنجک بر

  .کشدمی چالش به فیزیکی
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 کاربردانواع  .3

 فقاع زۀکو .3-1

 المنجد) هامیوه دیگر یا جو، از نوشیدنی معنای به همچنین است، حباب و جوشش معنای به فَقَعَ ریشۀ از قّاعفُ

 اهل مذاهب در که آمده (مویز و جو از شرابی) فوگان معرب ، فقاع دهخدا، نامهلغت در. (فقع مدخل ذیل اللغه، فی

 چون یا و (مست شتر چون) آورده می بر کف و بوده جوشان . فقاعاست نبوده حرام 7 گازدار  مشروب این سنت

 فقاع ،اندداشتهبرمی را کوزه در چون. است گریسته می یتیمان

 روی و سر به و پریدهمی بیرون کوزه از و کردهمی نعره و عربده

 بر اندبوده مجبور که جائی به تا است شدهمی پاشیده مردم

 موشک حالت. نکند فوران که بگذارند انگشت کوزه ۀدهن

 . (704: 1369)افشار،  است داشته را آتشبازان

 آنچه که است آن فقهاست و لغویون همه اتفاق مورد آنچه

. گیردمی قرار فقاع مفهوم تحت شودمی گرفته (شعیر) جو از که

 فقهای اکثر تقریباً. است بسیار فقاع پیرامون فقهی نظرات

 منع آنرا نوشیدن و دانسته  نجاسات از و حرام را فقاع شیعی

 سکرآور، که جو از شدهگرفته فقاع تنها طورکلیبه اما. کنندمی

 و نجس، باشد، همراه نشیش و غلیان با آن تولید فرآیند و

  .(6:1393)برقعی،  است حرام شربش

 ،السالمعلیه جواد امام قول از که است موجود نیز یروایت 

می بیان فُقّاع اختصاصاً مورد در را مظروف و ظرف بین ارتباط

 اینامه السّالمعلیه  جواد امام به محمدالرازی بن عبیداهلل گفت عیسی بن عثمان :که است چنین روایت این. کند

 بعد آیا که است شده مشتبه ما بر آن که نما تفسیر را فقاع من برای دانیمی صالح اگر: مضمون این به نگاشت

 مگر نشو نزدیک فقاع به که نگاشت چنین او به حضرت پس است؟ چنینهم غلیانش قبل یا است مکروه غلیانش

 آن در که نگاشت  السّالمعلیه  امام به ای نامه دوباره باشد. عبیداهلل جدید کهاین یا نباشد ضاری ظرفش آنکه

 ظرف در که بنوش را آنی که دادی پاسخ چنین شما و نکرده غلیان که فقاعی از پرسیدم و نوشتم من: بود نوشته

 و کنی تفسیر من برای را آن تا خواستم و نفهمیدم را بودن جدید و ضراوه حد من و است ضار غیر یا جدید

 پس  است؟ جایز ،آیدمی عمل به ظروف از آن مثل و چوب و شیشه و 8غضاره در که آنچه نوشیدن آیا کهاین

 ؛آیدمی عمل به آوریعمل بار سه تا جدید سفالی ظرف و شیشه در فقاع که نگاشت چنین  السّالم علیه  امام

   .(6)همان، اشد ب آن مثل و چوبی ظرف یا باشد، جدید ظرف در آنکه مگر ننوش آن از بار سه از بعد سپس

 تاحدّی نیز و کندمی تأکید شودمی دارینگه آن در فقاع که ظرفی نوع بر فقهی، مباحث از فارغ روایت این

 شده،می نگهداری سنگین کوزه در فقاعدهد. می اسالمی اولیه قرون در نوشیدنی این از استفاده رواج از نشان

می یخ در آنرا ماندن خنک برای و کردندمی محکم و پوشانندمی پوستی با را کوزه دهانه روی (1)تصویر شماره 

میدر پوست سوراخ از آن گاز با را فقاع و کردهمی سوراخ میخکی با را کوزه در پوست خوردن هنگام و خوابانند

:  فقاع سفالین، قالبی، ایران، قرون 1تصویر شماره  

میالدی، موزۀ هنر لس آنجلس ایاالت متحده،  12و11

 .2002.1.126Mشماره ثبت: 
https://collections.lacma.org/node/204631 

 20/10/1394تاریخ بازیابی: 
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 جزئیات و گشته وصف ظرف این وفوربه هم  عربی و فارسی نثر و نظم متون در .)دهخدا، ذیل مدخل فقاع( اندکشیده

 . است شدهداده توضیح هااستعاره و تشبیهات انواع قالب در آن

 :دارد فقاع گلوی شکل از توصیفی خود اشعار دیوان در شروانی خاقانی

 گلوست بسته فقع کوزه چو بند در  نیروست سلیمان که زو ستم عفریت
 .9(706:1378)خاقانی شروانی، 

 چوبک عنوان تحت اصطالحی همچنین و مکیدن صورتبه آن استفاده طرز به اشاره بیت این در ابیوردی انوری

و یا همچون  نشود خارج آن محتوی تا گذارند ظرف باالی سوراخ بر که است چوبی احتماالً که دارد فقع کوزه

 :آشامیدندنی که با مکیدن محتویات ظرف را می

 بمکی فقع کوزۀ چوبک      مثلبه خوری فقع تو اگر باز

  (457: 1364)انوری ابیوردی، 

 آنرا ظرف این دارینگه برای احتماالً اینکه و  دارد ظرف نوع این  از استفاده و نگهداری نحوه به اشاره همچنین

 :اندکردهمی آویزان ریسمان توسط

 ریسمان حلق در حسرت جوش سینه در   عصر افسردگان ز فقاعی کوزه چون
 10(1378:313، شروانی خاقانی) 

 .است گرفته می صورت مکیدن عمل با که دارد فقاع کوزه کاربرد نحوه اشاره دیگر بیت در سعدی

 است مکیده بیگانه که کوزه این از بس را ما  بار دگر گشایند تو از فقاع کهآن رفت
  11(1385:558، )سعدی 

 احمد فضیلت در االدباء معجم در (ه.ق. 574) حموی قوتیا. دارد وجود فقاع از توصیفاتی هم تاریخی بعامن در

 : است آورده کاتب علی بن
 اندیشی؟می چه به پرسید فقاعی. فروشد اندیشه به و داد پس را فقاع کوزه آوردند، فقاع او برای فخرالدوله مجلس در روزی»

 ظروف این دهانۀ تنگی گویی .(159: 1381حموی، « )ای؟ریسته چگونه درشان تنگی باوجود هاکوزه این در تو اینکه به گفت

 .است بوده معمایی هم خودش زمان در
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ری »  شهر وصف در األقالیم معرفۀ فی التقاسیم أحسن کتاب در

 .12(852: 1385، مقدسی) است یادشده آنجا فقاع کیفیت و شهرت از« 

 تگرگی بارش واقعه از (ه.ق. 736) دواداری عبداهلل بن ابوبکر نیز

 هاتگرگ اندازۀ که کندمی ق. یاد.ه 613 سال در  بصره در شدید

 و شکست را هانخل سر که حدی به است بوده فقاع کوزۀ یک قدربه

 .13 (309: 2001، الدواداری) شدند کشته زیادی حیوانات و مردم

 ها،توصیف رواج موجب گویی فقاع کوزۀ از استفاده بودن فراگیر 

 شده 14عربی البته و فارسی وادب فرهنگ در هاییاصطالح و هامثل

 فقاع کوزۀ در یا  « کردن فقاع کوزۀ در » عبارت جمله آن از. است

. است بستن را تصرف و دخل راه و کردن محدود معنی به که تپاندن

 از کنایه و زدن آروغ معنای به «15گشودن فقاع»  عبارت همچنین

 هایآموزه از بسیاری طبق بر اگرچه. 16است کردن تفاخر و الف

 السّالم، علیه رضا امام از روایتی در جملهآن از و اسالمی بهداشتی

نمونه ادبیات، و تاریخ در اما بود، شده منع حمام در فقاع نوشیدن

 عروضی نظامی روایت مانند دارد، وجود حمام و فقاع ارتباط از هایی

  :فقاعی و حمامی به فردوسی توسط محمود سلطان صلۀ بخشیدن از
 هزار بیست جمله   ...باشد بسیار خود این و درم هزارپنجاه :گفتند دهیم؟ چه را فردوسی که کرد تدبیر جماع بآن محمود»

 «.فرمود قسم فقاعی و حمامی میان سیم آن و بخورد فقاعی برآمد، و رفت گرمابهبه و شد، رنجور غایتبه رسید فردوسی به درم

 . (49:1364، سمرقندی)

 دهخدا مرحوم توصیف. شودمی دیده آن به اشاراتی فارسی متون در که است سفالی ظروف هاینمونه از «دَن»

 در و معمولی خُم از باریکتر ولی دراز اندود قیر خُمِ: دارد فقاع کوزۀ به ظرف این شباهت از نشان شواهد، دیگر و

)دهخدا، ذیل مدخل  کنند حفر زمین در آنکه مگر ایستاد نتواند زمین بر که ناوک شبیه است تیزی برآمدگی آن بن

 ایبدنه دارای که است مخروطی کروی ظروف از خاصی هایگونه با ظرف این مطابقت گویای توضیح این .دَن(

 کالً و «قیراندود» به که اشاراتی. شود مراجعه 2شمارۀ  تصویر به نمونه برای. است ظروف دیگر به نسبت ترکشیده

نمونه از بعضی که حالیست در این و دارد قیر رنگ به ظروف این رنگ شباهت مؤید احتماالً دارد وجود قیر به

 :ناصرخسرو. هستند تیره بدنه، رنگ دارای مخروطی کروی وفظر های

  دَن پرقیر این اندر گردان گرد            مور چو من تیره چرخ و سیاه شب 
   (160:1393، ناصرخسرو)  

  :است بوده می و شراب شده، آورده اینجا نمونه چند که بسیاری اشعار مضمون به توجه با دَن محتویات 

 .زنند گردن و نشانند را کدو  زنند دَن برسنگ ،در میخانه به
 (410:1385،سعدی)  

 صنایع از نحوی به یا باشد کدو به شبیه دَن است ممکند. شو بحث باید که است برقرار ایرابطه دَن و کدو بین بیت این در)

 .(باشد شدهاستفاده ادبی

 :دارد همچنین

: ظرف کروی مخروطی تیره  2شمارۀ  تصویر

منبع رنگ محفوظ در مخزن بنیاد مستضعفان، 

 عکس: نگارندگان



 اسالمی دوره سفالگری در مخروطی کروی ظروف کاربردهای تبیین و بررسی /48

 .مدن دَن گرد خورد بخواهد خونت دَن خون  دَن خون از رخان کرده دَن همچون دهندن ای
 (262:1393 خسرو، ناصر) 

 

 باسیم کوزۀ.3-2

 شیشه ظروف غیر در است جیوه یا سیمآب همان که زَیبَق

 شودمی معدوم نقره طال و آبی سگ جلد و قلعی و سرب و

 جیوه، تجارت معضالت از یکی  .)دهخدا، ذیل مدخل زیبق(

 از بسیاری در سیمآب کوزۀ است. عبارت آن جابجایی مسئلۀ

 کمترین موجود شواهد به توجه با و شده تکرار متون و منابع

کردهمی ونقلحمل کوزه در را جیوه که گذاردنمی باقی شکی

 .اند

 رسالۀ درجوهری نیشابوری  البرکات ابی ابن محمد اما 

 :دارد متفاوت ایاشاره خود

 کرده انبانها پیراسته پوست از برند، شهرها به تجار را سیمآب و» ... 

 «.ترابد بیرون ازآنجا کنند که پوست هر در و کنند، آنجا در باشند،

  .(297 :1383، جوهری)

 در دهخدا نامۀلغت در آنچه نیز و جوهری از قولنقل این

 برای که فرض این آمده جیوه حمل و نگهداری خصوص

 مطرح سوال این زیرا کند،می نقض را است شدهمی استفاده سفالی مخروطیِ کروی ظروف از جیوه ونقلحمل

 سفالی ظرف در اما کند تراوش بیرون به است پوست جنس از که ظرفی از جیوه است ممکن چگونه که است

 . باشد نداشته نشت است لعاب بدون اغلب که

 مرسوم چنینه.ق.  ششم قرن اواخر یعنی رساله این تحریر زمان تا الاقل که گفت توانمی هم طوراین هرچند

 باشد، شیشه جنس از تواندمی ظرف نامه،لغت نقل به توجه با البته. دارند نگه سفالی ظرفی در را جیوه که نبوده

 احتماالً حتی و ( 3)تصویر شماره  ایشیشه مخروطی کروی ظروف که بگذاریم این بر را فرض که است منطقی پس

 به اطالق عمدتاً کوزه واژۀ البته. اندمناسب منظور این برای باشند لعابدار که سفالی مخروطیِ کروی ظروف

 وجود «سیماب کوزۀ» اضافی ترکیب از بسیاری هاینمونه ادبیات در حالبااین. شودمی سفالی هایساخته دست

 . دارد

 نوعیبه احتماالً آن دهانۀ شکل توصیف به توجه با که دارد سیماب کوزه دهانه فرم به اشاره بیتی در خاقانی

  :شودمی اطالق مخروطی کروی ظروف از

 .سیماب کوزه دهن چون دلم است تنگ  نآه کوره نفس چون دمم است گرم

 (56:1378خاقانی، )

 :کندمی ایجاد ا هم ر گمان این که دارد اشاره نیز (فروش جیوه معنای در)زیبقی جام به خاقانی اما

 نباتی گوهر در هاجان کیمیای آن  ذاتی سرخ گوگرد کن زیبقی جام در
 (698:1378، خاقانی)  

  : ظرف کروی مخروطی از جنس شیشه 3 شمارۀ تصویر

 محفوظ در موزۀ متروپولیتن 

 ، منبع عکس:1975.61.2شماره ثبت: 
https://www.metmuseum.org/art/collection/se

arch/452732 

 20/11/94تاریخ بازیابی: 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/452732
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/452732
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 صیدا در ظرف یک آمدن بدست پی در E. Lenz توسط 1912 سال در بار اولین یبرا ۀ کوزۀ جیوهفرضی  
 توسط بعدها و گردید ارائه بود، موجود آن در جیوه بقایای هنوز که روسیه ترکستان در ظرف دو و (لبنان جنوب)17

 . گردید دنبال اتینگهاوزن ریچارد

 به هاآن جملۀ از که است داشته مختلفی کاربردهای میانی قرون در جیوه

. کرد اشاره توانمی رنگ تولید برای استفاده نیز و آرایشی پزشکی، کاربردهای

 از استفاده به 19شنگرف آوردن بعمل شرح در الصناعات بیان رسالۀ در 18تفلیسی

 زۀکو چون تنگ وی سرِ و باریک وی بن که یعنی، ترنجی ستبر آبگینۀ شیشۀ

 از مزبور ظرف اوالً گرددمی معلوم بنابراین ؛( 304:1336)افشار، دارد اشاره ،فقاع

 ایاندازه تا صرفاً ایشیشه مخروطی کروی ظروف احتماالً پس بوده شیشه جنس

 فقاع کوزۀ چون قید با ثانیاً و کاربرد در نه اندمشترک فقاع کوزۀ با شکل در

  .دارد وجود فقاع نوشیدن یا دارینگه جهت وصف این با ایکوزه که است معلوم

 تصویری انتشار با سیماب کوزۀ عنوانبه مخروطی کروی ظروف کاربرد فرضیه 

 اتینگهاوزن مقالۀ در ( 1392)شیرازی،  20 بدیعی اختیارات کتاب از (4)تصویر شمارۀ 

(ettinghausen,1965:226) به شبیه که ظرف سه تصویر این در. گرفت قوت 

 برای که شدهتصریح و است شده آورده اندمخروطی کروی ظروف هاینمونه برخی

 جیوه تامین معادن و منابع اگرچه حالبااین. است داشته کاربرد آن به مربوط دستورالعملی یا و جیوه دارینگه

 به که نیامده دست به مخروطی کروی ظروف از اینمونه هیچ اما بود ماوراءالنهر و اسپانیا در میانی قرون در

 . دانست مربوط اسپانیا تاریخی هایمحوطه به بتوان آنرا نحوی

 

  نعطردا .3-3

 عنوانبه کاربرد احتمال قطرهقطره بصورت ظروف این محتویات شدن خارج

 گرچه. اکندمی متبادر ذهن به را قیمتگران عطرهای دارینگه برای ظرف

می این به منجر ظرف داخلی دیوارۀ دادن پوشش در لعاب از استفاده عدم

 برای مسئله این ولی کند نشت بیرون به سفالین دیوارۀ تخلخل براثر که شود

 به مفید بود فضا خوشبوکنندۀ نوع یک که Pomander مانند کاربردهایی

 .(savage,1997: 327) رسیدمی نظر

 22ارمیتاژ موزۀ در 21سرمتی گنجینۀ آثار از که نمایشگاهی در 2008 سال 

 طراحی ازنظر و مرصّع زر جنس از عطردان، نمونه یک گردید، برگزار روسیه

 مربوط چهاگر نمونه این. شد معرفی است، مخروطی کروی ظروف همانند فرم

 در استعمال مورد ظروف شباهت مؤید اما است، میالد از پیش سوم قرن به

 (5)تصویر شمارۀ . است مخروطی کروی ظروف با عطر نگهداری

 

 

عطردان به شکل  ،5 شمارۀ تصویر 

  ظروف کروی مخروطی، منبع عکس:
https://www.hermitagemuseu

m.org/wps/portal/hermitage/

what-s-

on/temp_exh/1999_2013/hm4

_1_188/?lng= 

 25/10/94تاریخ  بازیابی 

: کوزۀ سیماب از 4شمارۀ  تصویر

کتاب اختیارات بدیعی منبع 

 عکس:
(Ettinghausen 1965:226, 

plate. XLVI) 
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 23قاروره .3-4

 مانند و می آن در آنچه پیاله قرابه، شیشه، قاروره؛: است آمده چنین واژه این مدخل ذیل در دهخدا نامهلغت در

 .کنند آن مانند و آبغوره و آبلیمو و سرکه و می آن در که ظرفی باشد، آن

: است آمده (کوزه معنی به) 16 و 15 آیات انسان سوره در( قواریر) جمع صورتبه کلمه این کریم قرآن در 

)دهخدا، ذیل مدخل  پرکنند بول آن در و سازند مثانه بصور که کروی و کوچک شیشه.  … من بانیه علیهم یطاف

 آزمایش ظرف یک عنوانبه و شدهمی ساخته شیشه از ظرف این آیدمیبر متون و منابع از که جایی تا. قاروره(

 .است داشته کاربرد درگذشته ادرار گیرینمونه جهت ظرفی یا

 مخوان قندیلش، است قاروره و بول  جان نورِ ندارد کو زجاجی آن
 (970:1383 ولوی،م) 

 العیون عرایس فی الفنون نفایس کتاب در( شیراز 753متوفای) آملی محمود بن محمد الدینشمس ازجمله

  :آورده چنین زیبق قدعِ ساخت برای المثلفی دهد،می توضیح در این خصوص کرّات به و بارها

اگر خواهند عقد زیبق کنند او را در قاروره کنند که گردن او دراز بود و تنک و »...

عصاره حى العالم بر او بریزند چنانکه بمقدار یک انگشت باالى زیبق بایستد و قاروره را 

کنند و از نشاره یا زبل آتش بر او افروزند و قاروره را در میان آن نهند چنانکه  24مطین

ساعت بگذارند و بعد از آن بیرون آرند و قاروره   5یا  ساعت  3بجز گردن او پدید نباشد و 

 دارندنگاهباشد بگیرند و سحق کنند و از براى حاجت  منعقدشدهرا بشکنند و سیماب را که 

   .(164:1381،آملی)« 

 ونفایس الجواهر عرایس کتاب در ه.ق.( 724)متولد  کاشانی ابوالقاسم

 توصیف از که دانسته عطرسازی صنعت با مرتبط ظرفی را قاروره ،االطایب

 ودوم است آبگینه جنس از قاروره اینکه اول شود؛می حاصل نکته دو او

 جزء احتماالً و شودمی استفاده عطرها آوردن عمل به جهت قاروره اینکه

  .(308:1386 افشار،) است بوده انبیق و قرع مانند گاهیآزمایش ظروف

 بوالولید بنام شخصی طرف از گرانبها قارورۀ یک دادن هدیه از منصور، حِصن توصیف در حموی یاقوتنیز 

 نامبه ظرفی که است آن گربیان حدی تا مطلب این (.190: 1380،حموی) است یادکرده مالک اسمهب کسی به

 ت.اس شدهمی ساخته بهاگران و تزئینی حتی و مختلف اقسام در قاروره

 جنس از دیگری ظرف مترادف جهتازاین که است آمده جنگی ابزار یک نام عنوانبه متون برخی در قاروره

 .است قِدر بنام گِل

 .زده آتش مردم در قاروره چو  آتشکده در اژدهایی هست که

 (859 :1385 ،گنجوی نظامی )

 .انداختند قاروره و تیر همی  برساختند جنگ هادروازه ز
 (1053 :1387 فردوسی، )

 

 

 

، ظرف کروی مخروطی  6شمارۀ  تصویر

محفوظ در موزۀ   از جنس شیشه

 12و 11قرون   -آبگینه و سفالینه ایران 

 میالدی 

 429-8141شماره ثبت: 
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 پرتابۀ آتشزا )نارنجک( .3-5

 در کهن متون و منابع برخی در. است داشته نظامی کارکرد محققین از بسیاری ازنظر مخروطی کروی ظروف

 منتسب 25قطع به ایوعده حدس به برخی را هاآن محققان این که دارد وجود اصطالحاتی نظامی علوم خصوص

 . است النفط قواریر و قاروره اصطالح ازجمله. دانندمی ظروف نوع این به

 مطرح را نارنجک فرضیه که بود کسی نخستین 1920 دهۀ اواخر در  آرنت. ف.و آلمانی مستشرق

 به که طنابی با جنگ مدت طول در اشیاء این، است محتمل کامالً که بود معتقد او .(sezgin,2010:100)کرد

 نهایتاً و بود شدهبسته اسب زین یا کمربند به دیگر طرف از طناب این. شدندمی حمل بود شدهبسته گردنشان

 شدندمی پرتاب هدف سمت به برگشتی و رفت یا واردایره حرکت یک صورتبه زنجیر یا  طناب همان توسط

.(Ibid:101) در اشیاء این از که انواعی با قرارگرفته او اختیار در مسکو موزۀ در که اشیایی بین داشت عقیده نیز 

 آنالیز راه از اشیاء این بودن نارنجک اثبات به موفق خودش زعمبه او اما دارد وجود ارتباطی شناسدمی دمشق

 . نشد آن در ماند بجا مواد بقایای شیمیایی

 موزۀ با را ارتباطاتی توانست بود، فرانسه دریایی نیروی  افسران از که مرسیه موریس بنام فردی آرنت، از پس

 آمده بدست ظروف روی بر مرسیه که شیمیایی آنالیزهای. دهد ادامه را اشیاء این روی بر کار و کند برقرار قاهره

 کشورهای که کرد متقاعد را او داد، انجامکنونی(  لبنان)در طرابلس و دمشق المقدس، بیت اسکندریه، قاهره، از

 بخشی ،1937 سال در او. 26یافتند دست نیترات منفجرۀ ماده به شدمی تصور ازاینپیش تا آنکه از زودتر اسالمی

 بود آمدهدستبه اسکندریه قدیمی قلعۀ از 1798 سال در که ظروف این روی بر ا ر خود آزمایشات نتایج از

 دیوانساالر یک گزارش داد، سوق نارنجک فرضیۀ سمت به را مرسیه که دالیلی ازجمله (Ibid:102).کرد منتشر

 جهت به که بود  آتش مشعل و قاروره زیادی مقادیر ارسال بر مبنی هجری 564 سال در المقریزی بنام مصری

 . 27بود شدهفرستاده صلیبی هایجنگ

 لزومی چه شود، شکسته و منهدم جنگ در ظروف این که باشد بنا اگر کهاین  نارنجک فرضیۀ ابهامات از

مقاله در فرانسوی شناسباستانیگ ریس هانری اما .(treptow,2007:30) شود ساخته ضخیم حد این تا که دارد

نگه ظرف فرضیۀ حتی او. کندمی مطرح فرضیه این راه سر بر دیگری هایچالش سوریه باستانی آثار پیرامون ای

نمی اعتنا قابل  ظروف این ساختار ترکیب دلیل به نیز را( جیوه و عطر آبجو، از اعم) مایعات داری

 کم گنجایش دیگری و ظروف این پایداری و ایستایی عدم یکی او دالیل ازجمله. 1959Syria,(28 :81-89(داند

 با را ظروف این تواننمی راحتیبه میلیمتر 4 تا 3 قطر با باریکگردن باوجود همچنین. بود شدن پُر برای آن

 .بود نارنجک عنوانبه کاربرد برای پودر با کردن پُر امکان مانع او زعمبه مسئله این نیز. پُرکرد مایعات

 وجود منظور این برای توجیهاتی البته. است ظروف این روی بر هاکتیبه و تزئینات وجود وی دالیل دیگر از 

 الرزاکش ارنبوغا نوشتۀ المناجیق فی االنیق چون منابعی در شدهتزیین جنگ آالت تصاویر به جمله آن از که دارد

کتیبه وجود دلیل به سزگین. کرد اشاره توانمی الرّماح حسن تالیف ،الحربیه المناصب و الفروسیه کتاب نیز و

 .(sezgin,2010:102) داشت بخار تولید مخزن برای ظروف این انتساب به تمایل، اهللبسم چون هایی

 مایعات با کردن پر امکان عدم؛ روبروست هاچالش این با نارنجک فرضیه  اتینگهاوزن ازنظر خالصه بطور 

 شدن پیدا نهایتاً و اشخاص نام و وتزئینات دعایی جمالت شامل هایکتیبه، پرتاب هنگام شکستن عدم، غلیظ

 (Ettinghausen, 1965:226).است نگرفته صورت جنگی هاآن در یا و نبوده نظامی اصوالً که مناطقی در



 اسالمی دوره سفالگری در مخروطی کروی ظروف کاربردهای تبیین و بررسی /52

 29 بخار تولید مخزن .6-3

 فضا در رطوبت یا بخار تولید جهت ایوسیله مخروطی، کروی ظروف کاربرد برای 30شدهمطرح فرضیات ازجمله

 اندشدهساخته جانوران برخی شبیه فرم و شکل ازنظر که شدهمطرح هایینمونه مورد در بیشتر فرض این. 31است

32)savage,1997: 327( .یا معرض در هاآن سپس و کردندمی پر آب از را ظروف این اینکه است محتمل آنچه 

 آب، صرفاً نه البته. دهد افزایش را هوا رطوبت ،بخارآب خروج و شدن گرم اثر در تا دادندمی قرار حرارت کنار

 . 33نمودمی استفادهقابل باشد، درمانی خواص دارای بود ممکن که را گیاهی معطر هایعصاره از ایمجموعه بلکه

 کنترل یا ایجاد برای ظروفی چنین از دارد احتمال کهاین است؛ شدهمطرح هم دومی فرض این بر عالوه

 کروی ظروف این از تعدادی آمدن دست به فرضی، چنین گرفتن شکل دلیل. است شدهمی استفاده حرارت

 یافت آن آتشدان قسمت در همبهمتصل و سالم شکلی به ازقضا که بود سفالگری کورۀ یک بقایای در مخروطی

 . (Ibid: 328)شد

. است ظروف این از بسیاری اشتراک نقطه دهد،می قوّت بخار تولید مخزن فرضیه به که هاییویژگی از برخی

 سبب ضخیم دیوارۀ این وجود بعالوه. کندمی کمک آن داخل مایعات حفظ به ضخیم دیوارۀ وجود آنکه ازجمله

 مسئله، این نتایج دیگر از. است ظرف داخل در بخارآب توسط ایجادشده فشار برابر در بدنه بیشتر مقاومت

 باالی دمای و بدنه جنس نوع به توجه با. است خود جای در ظرف ایستایی و ثبات به کمک و ظرف وزن افزایش

 هیچ در البته. است بخار تولید مخزن عنوانبه آن کاربرد با تناسب موجب  آن بودن نفوذناپذیر طبعاً آن، پخت

 بخاری مقدار با ظروف این حجم و اندازه میان ارتباطی چه که است نشده مطلب این به اشاره علمی تحقیقات از

 نظر از آمده دست به سفالی ظروف بیشتر اینکه به توجه با درحقیقیت. دارد جود، وکند تولید توانستمی که

 هستند، مشخص نسبتاً ظرفیت دارای هم طبقه دو این و شود،می بندی طبقه کوچک و بزرگ گروه دو در  اندازه

 شفاهی گزارش در راجرز مایکل که اینمونه البته کرد؟ تولید بخار یا گاز معتنابهی مقدار به توانمی چگونه

( 1993:73, ghouchani&adle) کند،ذکرمی 34بالیس  شهر در باستانی ایدرمحوطه سفالگری کوره یک از خود 

 . 35است پیوسته بهم ظرف چند از متشکل

 ،36قلیان مخزن عنوان به  جمله از. است شده مطرح مخروطی کروی ظروف برای هم دیگری کاربردهایالبته 

 . کرد اشاره توانمی 37شاقول بافندگی، دستگاه هایوزنه

 

 گیریهنتیج .4

تر نزدیک شد. توان به فرضیه قویضعفهایی است که در خالل بحث میاصوالً فرضیات مطرح شده دارای قوت و 

عنوان کوزۀ فقاع که توسط استاد عبداله قوچانی مطرح شد، حاوی چند نکته کاربرد ظروف کروی مخروطی به

هایی که ناظر بر نوشیدن از های حاوی دعا بر روی این ظروف است. دعا یا پیاماول آنکه وجود کتیبه ؛مهم است

محتویات آن است. دومین نکته وجود شواهد مکتوب در منابع تاریخی و ادبی است. از جمله اشاراتی که به 

 اند.های ظروف کروی مخروطیروشنی توصیف کننده شکل و سایر ویژگی

تر دانسته شده داری جیوه که از نظر ریچارد اتینگهاوزن محتملفرض کاربرد به عنوان ظرف حمل یا نگه

چه بر اساس بقایای بجامانده در برخی از این ظروف یا آزمایشات علمی تایید شده اما جوابگوی نقدهای است، اگر

ای منطقی بین فراوانی تعداد ظروف بدست آمده در حفاریها و میزان تولید مطرح شده نیست. بعنوان مثال رابطه
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رسد اشاراتی که در منابع ادبی به نظر میجیوه در همان عصر با توجه به گزارشات تاریخی وجود ندارد. از طرفی 

 به کوزۀ سیماب شده است ناظر به شباهت به کوزه فقاع است. 

داری جیوه با اگرچه ضخیم بودن دیوارۀ ظروف کروی مخروطی دارای تناسب ساختاری با ظروفی برای نگه

دارد. تصویر محفوظ در احتمال نشت آن است ولی شکل مخروطی نا ایستا، وجهی منطقی برای این کاربرد ن

 کند که از سفال یا شیشه ساخته شده است. مشخص نمی  نسخۀ اختیارات بدیعی نیز علی رغم شباهت شکلی

های معطر که توسط عنوان عطردان یا ظرف نگهداری مواد و روغنفرض کاربرد ظروف کروی مخروطی به

پیدا شدن تعدادی نمونه در بقایای یک حمام  های ظاهری و نیزشود بر پایۀ شباهتکارین اُدال پیگیری می

مطرح شده است. با توجه به گزارشات تاریخی مبنی بر استفادۀ نوشیدنی فقاع در حمام، بدست آمدن بقایای 

 ظرف آن در چنین مکانهایی هم دور از انتظار نیست. 

ه به توصیفات با بدست آمدن تعدادی هرچند محدود از ظروف کروی مخروطی از جنس شیشه و با توج

تر به نظر میرسد؛ اگرچه در برخی منابع تاریخی عنوان ظروف آزمایشگاهی محتملتاریخی، فرض کاربرد آنها به

 نام قاروره برای آن بکار برده شده بود ولی اسم دقیق این ظروف محل بحث است. 

اما با دالیل محکمی که اتینگهاوزن فرضیه نارنجک یا پرتابۀ آتشزا علی رغم آنکه هنوز طرفداران زیادی دارد، 

است  "قِدر"اشاره کرد، اولویت خود را از دست داد. هرچند پروفسور سزگین هنوز اصرار دارد این ظروف همان 

و کارکرد نظامی دارد. او با بیان اینکه عدم ایستایی، فرضیه ظرف آبجو را با چالش روبرو کرده، نظر قوچانی را 

رسد عدم ایستایی دلیل منطقی و محکمی نیست زیرا اوالً مهروموم شدن دهانۀ ظرف میکند. اما به نظر رد می

توان آنها را جزء مانع خارج شدن محتویات در حمل و نقل است، ثانیاً با توجه به حجم انبوه ظروف موجود می

ارند. ثالثاً بسیاری از ظروف روزمره و مصرفی قلمداد کرد که پس از یکبار استفاده دیگر کاربرد اولیه خود را ند

تر این ظروف مانند نمونۀ بنیاد مستضعفان، انواع بزرگتر و حجیم

تا حدی ایستایی دارند که براحتی بر روی یک سطح صاف قرار 

 38ایگیرند. ناگفته نماند اخیراً موزه متروپولیتن با انتشار فرضیهمی

 در خصوص میزهای سفالین مجوفی که بر روی آنها سوراخهایی

عنوان محل قرار سانتیمتر قرار دارد، آنها را به 10به قطر حدوداً 

دادن ظروف کروی مخروطی معرفی کرده که البته کامالً منطقی 

 (.7)تصویر شمارۀ رسد نظر میهم به

اند که بر روی فرض پرتابۀ آتشین را کسانی مطرح کرده 

اند و با توجه به اینکه در هایی از مصر و سوریه کار کردهنمونه

های صلیبی در این محدودۀ جغرافیایی در همان عصر جنگ

عنوان کارکردی جریان بوده است، این احتمال وجود دارد که به

شین استفاده شده ثانویه از این ظروف جهت ساخت پرتابۀ آت

  است.

: پایۀ سفالی، محفوظ در مجموعۀ  7تصویر شمارۀ  

 دیوید، منبع عکس: 

https://www.davidmus.dk/en/collections/

islamic/materials/ceramics/art/42-2009 

 29/10/94تاریخ بازیابی: 

https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/materials/ceramics/art/42-2009
https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/materials/ceramics/art/42-2009
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بر اساس وجود چند نمونۀ جانورسان در میان انبوه ظروف سفالی کروی مخروطی فرضیۀ  برخی محققین

ای بین شکل ماهی یا اند که چه رابطهای به این مطلب نکردهاند. ایشان اشارهمخزن تولید بخار را مطرح کرده

رد کرد ولی تایید قطعی توان ای را نمیمرغ با مخزن تولید بخار وجود دارد. اگرچه اقتضاء وجود چنین وسیله

آن نیز مستلزم آزمایشات فنی و دقیق است. ناگفته پیداست که کاربرد مخزن تولید بخار نیز ممکن است از 

 کاربردهای ثانویه ظروف کروی مخروطی باشد.

تا اینجا ضمن بحث پیرامون چند فرضیه اصلی مطرح شده 

صادر تر را توان تا حدی نظر قطعیو با توجه به شواهد می

ظاهراً فرضیۀ  ،کرد. درحالی که به نظر نویسندگان این مقاله

تر است، پیدا شدن آقای عبداله قوچانی به واقعیت نزدیک

از کتاب دقائق   ای مصور از قرن هفتممدرکی دیگر در نسخه

محفوظ در   c.1272-3الحقایق و مونس العوارف به شمارۀ 

حمد بن ابراهیم کتابخانۀ ملی فرانسه، تالیف نصیرالدین م

ای مستقیم به کوزۀ فقاع دارد، که اشاره39سجستانی سیواسی

 گذارد. جای هیچ شک و تردیدی در این خصوص باقی نمی

این نسخه، تصویر مردی ترسیم شده  فحۀص نوزدهمین در

و در )بادبزن( ای سوار و در یک دست مروحه که بر پشت پرنده

. کوزۀ فقاع تصویرشده شباهتی 40دستی دیگر کوزۀ فقاع دارد

تمام با ظروف کروی مخروطی دارد. تصویر سازی کتاب اگرچه 

دهندۀ وجود فاقد ظرافت و پختگی طراحانه است، اما نشان

ر روی نیمۀ فوقانی ظرف است. نکتۀ دیگر شکل تزئیناتی ب

رسد در این تصویر دهانۀ ترسیم دهانۀ ظرف است. به نظر می

ظرف با قراردادن چوبی مسدود شده است. این تصویر انطباق 

 کامل با توصیفی که انوری ابیوردی از کوزۀ فقاع کرده دارد؛

 کوزۀ فقع بمکی چوبک  باز اگر تو فقع خوری به مثل

سال از زمان  30این پژوهش، دقت و استواری فرضیه استاد عبداله قوچانی بود. اگرچه حدود  مهم نتیجه

طرح این فرضیه گذشته و تاکنون فرضیات دیگری هم مطرح شده است اما با توجه به دستاوردهای جدید 

اضر، کاربرد رسد. نمونۀ عینی در زندگی روزمرۀ عصر حتر به نظر میپژوهشی، فرضیه کوزۀ فقاع منطقی

کند و برای حمل و نگهداری انواع مایعات و های نوشابه است. کارکرد این ظروف پس از مصرف تغییر میبطری

   .41شودمواد دیگر بکار برده می

  

 ،: تصویر مرد با کوزه فقاع 9شمارۀ  تصویر

 )صفحه نوزدهم ، (c.1272-3 دقایق الحقائق

 دقایق الحقائق: جزئیات نسخۀ  8شمارۀ  تصویر

c.1272-3) ، صفحه شانزدهم( 
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 هانوشتپی

 است. البته آفریقا شمال و آسیا غرب تا روسیه ترکستان در شرق از شناسیباستان هایگزارش طبق بر اشیاء این بازیابی سترۀگ .1

 و ویکتوریا موزۀ در مرمرین مجسمۀ دو جملهآن از است اروپا در ظروف این از هایینمونه وجود نشانگر که دارد وجود هم شواهدی

می نشان را فرشتگانی که ایتالیا، توسکانی در میالدی 13 سدۀ به مربوط (1859-5798 و 1859-5800 شماره )به لندن آلبرت

 .نک بیشتر اطالع دارند. برای دست در مخروطی مدور ظروف شبیه بسیار ظروفی که دهد

http://collections.vam.ac.uk/item/O16261/statuette-pisano-nicola 

http://collections.vam.ac.uk/item/O14778/the-archangel-gabriel-figure-pisano-nicola تاریخ 

:بازیابی 14/11/94  

 برای مطالعۀ بیشتر نک.. 2

Schmidt, Erich F., (13 January, 2016(,” The Rayy Expedition”,  

http://oi.uchicago.edu/research/publications/misc/rayy-expedition 

3. Erich f. Schmidt 

 ظروف معرفی و عنوان: بررسی با اینامهپایان در گراوند مرتضی آفای را فارسی زبانبه تاریخ، این تا پژوهش آخرین و دومین. 4

 و بیانی سوسن استاد خانم سرکار راهنماییبه ملّی  موزۀ در سلیمان تخت هاینمونه با نیشابور اسالمی )فقاع( دوره شکل گالبی

 چنین نهایتاً و است داده انجام اسالمی آزاد دانشگاه مرکز تهران واحد در 1385 سال در چوبک حمیده استاد خانم سرکار مشاورۀ

 قطر ارتفاع، فرم، در اختالف به هجتو با که هستند معمولی ظروف از خاصی دسته ( فقاع ) کروی های کوزه که است گرفته نتیجه

 استفاده مورد مایعات دارینگه و حمل برای و اند داشته مختلف هایکاربری ظروف این گرفته،  صورت تزئینات نوع بدنه قطر دهانه، 

را،  ظروف این در استفاده مورد ماده مهمترین اما ه،کرد اشاره ظروف این صنعتی کاربری به ،هاکاربری این جمله از. اندگرفته قرار

 .است دانسته فقاع نوشیدنی

 بر تکیه با او که آنجا جملهآن از شود،می کشیده چالش به عدل دکتر و قوچانی استاد مقالۀ در بعداً اتینگهاوزن نظرات از برخی. 5

می یادآور ایشان کند،می یاد «فقاع» بنام جیوه محتوی ظروف از قاهره، شهر قدیمی بخشهای اسناد از گوتن فسورروپ های یافته

 در یا واست. شده راهمگ خصوص این در او و است کشمش از آمده بدست آبجو معنایبه عربی و فارسی درزبان فقاع کلمۀ که شوند

 کوزۀ یک حامل آمده، بدست غربی قصرالحیر گچی برجستۀ نقش در که زنی تصویر اینکه بر مبنی  اتینگهاوزن نظر دیگر جایی

 تواندنمی آیا فقاع،  کوزۀ به ظرف این زیاد تشابه به توجه با کشند: می پیش را سوال این و کنندمی رد را است گالب یا عطز محتوی

 :نک تصاویر دیدن و اطالع دارد. جهت دست در فقاع کوزۀ ساقی عنوانبه که باشد زنی دهندۀنشان

A. Ghouchani and C. Alde, “A Sphero-conical Vessel as Fuqqāa, or a Gourd for ‘Beer’,” in 

Muqarnas 9, 1992, p.77 

 ظرف دهانۀ سوراخ در فتیله یک دادن قرار با که شده ساخته د. خلیلی ناصر مجموعۀ در موجود آثار اساس بر هایینمونه ،جمله ز. ا6

 : نک است. همچنین کرده تایید و بررسی را نارنجک کارکرد امکان

Sezgin, Fuat .2010. Science and Technology in Islam. Frankfurt, Institut fü Geschichte der 

Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität: p.122-123 

 شود: عقیلی رجوع اطالع بیشتر برای است، شدهمی دهمع باد یا آروغ موجب آن نوشیدن که شده تصریح فقاع بودن دار گاز درمورد. 7

 315دوم، قم، اسماعیلیان, صفحۀ  جلد،  "هالحکم خالصه "( 1385( ، )12 )قرن هادی محمد بن حسین محمد ،شیرازی علوی

 بزرگ سفالین کاسۀ .8

 A. Ghouchani and C. Alde, “A Sphero-conical: از نقل به.46 شماره رباعی رباعیات، اشعار، دیوان  شروانی، خاقانی .9

Vessel as Fuqqāa, or a Gourd for ‘Beer’,” in Muqarnas 9, l992, pp. 80 

، به نقل از: قوچانی،عبداله،کوزۀفقاع، گیری گوشه و موعظه در ،157 شماره قصائد، اشعار، دیوان ششم، قرن شاعر شروانی، خاقانی. 10

 42صفحه: 1366اول،  باستانشناسی و تاریخ،سال دوم، شماره

 A. Ghouchani and C. Alde, “Aبه نقل از:  62 شماره غزل غزلیات، ،اشعار دیوان شیرازی، سعدی الدین مصلح شیخ. 11

Sphero-conical Vessel as Fuqqāa, or a Gourd for ‘Beer’,” in Muqarnas 9, l992, pp. 81 
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 گشاده، بازارهاى داراى پرمیوه، آور، فخر باستانى، دلگشا، ارجمند، شهرى ری، این کتاب آمده است:  583و 582 صفحه در. 12

 دانشمندانش سودمند، بازرگانیش اندک، زیانش فراوان، آبش. است خوشمزه خوراکهاى پاکیزه، هاىگرمابه خوب، کاروانسراهاى

 ها،مدرسه مجلسها،. ادبند و فضل با زیبا سبکبار، خرد با مردمش پاکیزه، زیبا، بخشهایش کاردان، زنانش زیرک، عوامش گرانمایه،

 سخنرانانش خوشنامى، از محتسبانش دانش، از سرورانش فقه، از گرانش اندرز. دارد دیگر ویژگیهاى و هابارگاه ها،جایگاه هنر، و ذوق

 واال و جنگجویان و زاهدان و پیشوایان و قاریان و بزرگوار پیران که است اسالم خیزافتخار شهرهاىمادر از ندارند. یکى کمبود ادب از

ارجمندند.  روستاهایش هنرمند، گرانش است. اندرز نامبردار هایشانپارچه و ایشان فقاع بسیار، آن یخ و اند. برفبرخاسته آن از همتان

 ... و انگیزشگفت بطیخ میدان و آوازه پر اىکتابخانه

 الحیوان. و الناس من کثیراً قتل و النخل رئوس کثر حتی – الفقاع کوز قدر – کثیر برد بالبصره وقع فیها و .13

از آن جمله قطعه شعری از ابو غانم عبد الرزاق بن ابی حصین عبد اللّه بن ابی القاسم المحسن بن عبد اللّه بن عمرو بن ابی  .14

 :در وصف کوزۀ فقاع.(ق.ه 5شاعر قرن )الحصین التنوخی المعری القاضی 

 رصاص من بباب حبس له جناه و جرم بال محبوس و

 (پوشاندندمی آن با را کوزه دهانۀ که عفاص: پوستی)بالعفاص ذلک بعد یوثق و  علیه خوفاً بابه یضیق

 ... الخالص فرح من فاک قبل و ارتقاصا خرج اطلقته اذا

صفحه.  الثقافی، المجمع ابوظبی، ،16 المجلد ،"االمصار ممالک فی االبصار مسالک "(، 1424) اهلل فضل بن یحیی بن احمد عمری،

48) 

 و کوزه تو رفت یکسره رفوزه. )اندیافته بقا و ادامه هم امروز فرهنگ در جدید شکلی به اصطالحات این دو هر گفت بتوان شاید. 15

 .( دکنمی زبا نوشابه خودش برای نیز: طرف

 نک: فقع نیست، فایده از خالی پورجوادی نصراله استاد جامع مقالۀ مطالعۀ خصوص این در ؛ فقاع مدخل دهخدا، نامهلغت .16

 ، 45 شماره ،1367 اردیبهشت و فروردین دانش، عطار،نشر نظر از شاعری و شعر ماهیت در بحثی عطار، سپس و فردوسی گشودن

 . 17-2 صفحۀ

 آورد. نک: بدست صیدا از مکشوفه ظروف در جیوه از آثاری   N. Masklyn  پروفسور 1871 سال در. 17

Fehervari, Geza. 2000. Ceramics of Islamic World in Tareq Rajab Museum. I.B, London.Taurus 

Publishers. P: 207. 

 ششم قرن دانشمندان از تفلیسی، محمد بن ابراهیم بن حبیش. 18

خوانند.  سریقون یونانی به و است شنجرف آن معرب و برند بکار مصوران و نقاشان و سازند گوگرد و سیماب از که است چیزی آن. 19

 .شنگرف دهخدا: مدخل نامهلغت

 توسط  رمضانی فرید و اردکانی شمس محمدرضا تصحیح باقمری(  730 )متولدشیرازی انصاری حسین بن علی الدینزین نوشته .20

. نسخهاست شده منتشر تهران درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه سنتی طب دانشکده و تهران در چوگان انتشارات

 .است موجود اسالمی شورای مجلس یک شماره کتابخانه در 501203 ثبت شماره با کتاب این از ای

میزیسته میالد از قبل 5و  4 قرون در که بودند روسیه جنوب هایاستپ ساکن نژاد ایرانی اقوامی (Sarmatians) سرمتیان. 21

 .نک بیشتر مطالعۀ . برایاند

Sarmatian. 2016. Encyclopædia Britannica Online. Retrieved 20 January, 2016, from: 

http://www.britannica.com/topic/Sarmatian 

22.Exhibitions St. Petersburg. Treasures of the Sarmatians - from the Azov Museum of History, 

Archaeology and Paleontology. The State Hermitage Museum. 20 January, 2016, from: 

http://www.curatedobject.us/the_curated_object_/2008/03/exhibitions-s-1.html 

 .شودمی اطالق  "قاروره " لفظ ای شیشه هایبطری به عربی زبان در حاضر حال در. 23

 (اندود  گِل سقف) : مَطین دهخدا نامهلغت. 24

 (prof. fuat sezgin)سزگین فواد پروفسور جمله آن از .25

 برای اطالع بیشتر نک؛. 26

http://www.britannica.com/topic/Sarmatian
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Mercier, Maurice, Quelques points de l’histoire dupétrole. Vérifications par le laboratoire, in: 

Actes duDeuxième Congrès Mondial du Pétrole, Paris 1937, vol. 4,5: Économie et statistique, 

pp. 87–95. 

 سودمندی و نارنجک بعنوان آن کاربرد و آمده بدست مصر در که مخروطی کروی ظروف از بقایایی خصوص در ت. اسکلن جرج. 27

 :است. نک شدهمی استفاده جیوه حمل برای ظروف آن که کندمی فرض احتیاط با اما کرده تردید ابراز منظور این به آن

 رحمتی، محسن ترجمۀ ،"فاطمی و سلجوقی عصر موردی مطالعۀ مصر، و ایران تجاری روابط کیف و کم"(، 1392) جرج اسکلن،

 .18 شمارۀ تاریخ، سخن

 بچاپ رسید. نک. 1959اصل مقاله سیریگ در . 28
Syria. Revue d’art oriental et d’archéologie )Paris( 36/1959/38−89; esp. pp. 81−89: 75. 

Flacons? grenades? éolipiles? 

 Aeolipile ؛آیولیپیایل. 29

 .نک بیشتر مطالعه جهت بود؛ 1951 سال در  دبلیو. ال. هیلدبرگ دکتر ،کرد مطرح را نظری چنین که فردی نخستین. 30

W. L. Hildburgh (1951). II.—Aeolipiles as Fire-blowers. Archaeologia (Second Series), 94, pp 

27-55. Doi: 

10.1017/S0261340900007207. 

 کرۀ یک شد. آیولیپایل داده شرح پنوماتیکا رسالۀ در و ساخته یونانی هرون توسط که میالدی اول قرن در بخار تولید دستگاه. 31

 دادن داشتند. حرارت انحنا یکدیگر خالف جهت در ها لوله اینبود.  داشتند، قرار هم مقابل که لوله دو با آب محتوی توخالی معلق

 مقطع آن در وسیله این.کند چرخش به شروع کره و شود خارج هالوله از بخار که شدمی باعث بچرخد تواندمی آزادانه که کره به

 نک. بیشتر اطالع بود. برای مطرح کنجکاوی یک بعنوان
Aeolipile. 2016. Encyclopedia Britannica Online. Retriheved 24 January, 2016, from 

http://www.britannica.com/technology/aeolipile 

 "کودکان برای نوشیدن ظرف" نوعی به را پرنده شکل به ظروف ازاین نوعی که است کرده نشان خاطر نوشتهاپی در نگارنده البته. 32 

 (332 صفحه همان،)کند. می قلمداد

 .گرددمی اطالق بخور هایدستگاه به امروزه که است آمده آن معادل Vaporizer  لغت انگلیسی زبان در. 33

 (Bālisسوریه ) ادلب استان در شهری. 34

 و السادس المجلد سومر، العبیدی، حسین صالح االثریه، المصادر ضوء فی النفط قواریر: ببینید اینجا در را ظرف این از طرحی. 35

 6 شکل ، 2و  1 الجزء ،1406االربعون،

 شد. نک: منتشر عدل-قوچانی نظر از بعد که است کیل جی ادوارد به مربوط  (base of a water-pipe)قلیان پایۀ فرضیۀ. 36

Keall, Edward J. 1993. "One Man's Mede Is Another Man's Persian; One Man's Coconut Is 

Another Man's Grenade". In Muqarnas X: An Annual on Islamic Art and Architecture. Margaret 

B. Sevcenko, ed. Leiden: E.J. Brill. DOI: 10.2307/1523192 

37. plumb bob 

38. http://www.metmuseum.org/art/collection/search/451441   :25/10/1395تاریخ بازدید : 

واسی، معروف به رمال و معزم از علمای نویسندۀ کتاب نصیرالدین محمد بن ابراهیم بن عبداله سجستانی ساعتی هیکلی سی. 39

ایران بود که در روم )شرقی( اقامت داشت و در هندسه و علوم غریبه و ریاضیات بسیار ماهر بود و چند تالیف در این باب پرداخته 

در معراج و ه.ق. تمام کرد و دیگر مونس العوارف منظومه  670است. یکی کتاب دقائق الحقایق در علوم خفیه که در آقسرای در 

( از سلجوقیان روم به اتمام رسانیده و 682-666ه.ق. باسم غیاث الدین کیخسرو دوم ) 671معجزات و غرایب که در قیصریه بسال 

 در نظم و نثر فارسی مهارت کامل داشته است.

ت بط کوهی نشسته و دو به قدرت ربانی آن فرشته که بر منزل ثریا بود موکل است، صورت وی مانند صورت مردی است بر پش. 40

 دست دارد همچون دست آدمیان و بدستی کوزه فقاع گرفته و به دستی مروحه گرفته و .... نام وی این است....

 البته در برخی مواقع بطری نوشابه حتی کاربرد نظامی پیدا کرده و به عنوان پرتابۀ آتشزا هم مورد استفاده قرار گرفته است.. 41

 

http://www.britannica.com/technology/aeolipile
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/451441%20تاریخ%20بازدید%2025/10/%2095
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/451441%20تاریخ%20بازدید%2025/10/%2095
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 منابع

 .458-278، شماره پنجم، صص مجله فرهنگ ایران زمین،« یان الصناعاتبتصحیح کتاب  »(،1336ایرج، )افشار، 

 .706ـ704اسفند، صص ، آذرـ12ـ9، ش 16س  آینده،،  «فقاع عجمیان و کوزۀ آن» (، 1369افشار، ایرج، )

 ،  ناصر موفقیان، چاپ اول، تهران، علمی و فرهنگی.تاریخ مصور تکنولوژی اسالمی(، 1375الحسن، احمد یوسف، هیل، دانالد ر.، )

ایوب، تحقیق:  بنی اخبار فی المطلوب الدرر السابع، الجزء ،الغرر جامع و الدرر کنز(، 2001) ایبک بن اله عبد بن بکر ابی،  الدواداری

 قاهره، مکتبه الموید.الثانی،  طبع و . . . ، عاشور عبدالفتاح سعید توردکبیرند راتکه، 

 .6 شکل ، 2و  1 الجزء االربعون، و السادس المجلد ،سومر ،«االثریه المصادر ضوء فی النفط قواریر» (،1406، )حسین صالح ،العبیدی

 شعرانی، ابوالحسن میرزا تصحیحه بجلد سوم،   ،العیون عرایس فی الفنون نفایس(، 1381، )محمود بن محمد الدین آملی، شمس

 .تهران، اسالمیه

مجلس  1، تهران، کتابخانه شماره 501203، شماره اختیارات بدیعیق.(،   1072انصاری شیرازی، زین الدین علی بن حسین، )

 شورای اسالمی.

 ن، سکه.، تصحیح سعید نفیسی، تهرادیوان(، 1364انوری ابیوردی، علی بن محمد بن اسحاق، )

 پیش شماره، سال اوّل، ،فصلنامه مشکات معرفت، «رماءالشعی و فقاع حکمی و موضوعی بررسی»(، 1393، )الدین حسام سید ،برقعی

 .17-9 صص

 نشر،  «عطار نظر از شاعری و شعر ماهیت در بحثی عطار، سپس و فردوسی گشودن فقع »(، 1367پورجوادی، نصراله، )

 . 17-2 ، صفحۀ45 شماره ،دانش

 مکتوب. میراث تهران، دریاگشت، رسول محمد و افشار ایرج ،نظامی ۀجواهرنام ،(1383، )البرکات ابی بن محمد نیشابوری، وهریج

 .فرهنگی میراث سازمان تهران، منزوی، علینقی البلدان، معجم (،1380، )حموی، یاقوت

 .سروشآیتی، تهران،  عبدالمحمد االدباء، معجم (،1381، )حموی، یاقوت

 .زوار تهران،  چاپ ششم،ی، سجاد نیاءالدیض، تصحیح دیوان(، 1378، )نجار یبن عل لیبد نیالدافضل ی،شروان یخاقان

 .تهران دانشگاه تهران، دهخدا، فرهنگ (،1389) اکبر، علی دهخدا،

 ، کتابخانه ملی فرانسه.c.1272-3ق.(، دقائق الحقایق، شماره ثبت: 670سجستانی، نصیر الدین محمد بن ابراهیم بن عبداله، )

 ، تصحیح محمدعلی فروغی، تهران، هرمس.کلیات سعدی(، 1385، )الدین بن عَبدُاهللابومحمد مُصلِحسعدی شیرازی، 

 دوم، قم، اسماعیلیان. جلد، هالحکم خالصه ،(1385، )هادی محمد بن حسین محمد ،شیرازی علوی عقیلی

 الثقافی المجمع ابوظبی،،16 المجلد ،االمصار ممالک فی االبصار مسالک(، 1424، )اهلل فضل بن یحیی بن احمد عمری،

 ، دکتر سعید حمیدیان، چاپ سیزدهم، تهران، قطره. شاهنامه(، 1378فردوسی، حکیم ابوالقاسم، )

 45-40صص ، زمستان و پاییز اول، شماره دوم، سال ،تاریخ و باستانشناسی ، «فقاع کوزۀ» ،(1366، )قوچانی،عبداهلل

 ، ایرج افشار، تهران، المعی.عرایس الجواهر و نفایس االطایب(، 1386کاشانی، ابوالقاسم عبداهلل، )

 در سلیمان تخت هاینمونه با نیشابور اسالمی )فقاع( دوره شکل گالبی ظروف معرفی و بررسی» (، 1385گراوند، مرتضی، )

 تهران مرکز دانشگاه آزاد اسالمی.، کارشناسی ارشد، حمیده چوبک، واحد «ملّی موزۀ

 ، چاپ دوم، تهران، کومش.منزوی علینقی ،االقالیم المعرفه فی التقاسیم احسن(، 1385، )احمد بن ، محمدمقدسی

 ، چاپ پانزدهم، تهران، امیرکبیر.مثنوی معنوی(، 1383مولوی، جالل الدین محمد بن محمد، )

 ، مجتبی مینوی و مهدی محقق، تهران، دانشگاه تهران.اصر خسرودیوان اشعار ن(، 1393ناصر خسرو قبادیانی، )

 .اشراقی ، کتابفروشیتهران قزوینی، محمد عالمه تصحیح ،مقاله چهار. (1364، )عمر بن احمد سمرقندی، عروضی نظامی

 ، چاپ اول، تهران، هرمس.خمسه نظامی(،1385نظام الدین الیاس، )نظامی گنجوی، 
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