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شناسی نقشی مهم در واکاوی و بازشناسی تاریخ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دوره مطالعات باستان

شناسی نقش مهمی رسد، در این میان، شواهد باستانباستان دارد. کاربست نفت در ایران به دوره باستان می

مشتق  اوستا در پنتا از کلمةنفت واژه ، باستاناستناد متون مقدس ایران هبدر روشن ساختن این مسئله دارد. 

ایران از  ساکنان فالت بیانگر آن است که شناختی و گزارش مورخانهای باستانکاوشنتایج است.  شده

بررسی تأثیر نفت و مشتقات آن بر تحوالت ابراین بناند. با نفت آشنایی داشته .مهزار سال ق حدود هفت

، چگونگی کشف و نحوة استفاده از این ماده خام طبیعی و میزان در این دوره مشخصباستان فرهنگی ایران

حائز اهمیت است.  دوره مذکورجوامع ایرانی در  یو اقتصاد مذهبی، ی، سیاسیآثار مادی، فرهنگ تأثیر آن بر

ایالمیان تا دوره ساسانی بخش مهمی از تحوالت عصر باستان را در بر دارد، بررسی  دوره باستان از حکومت

 تواند نکات مهمی را از سیر کابرد نفت در ایران آشکار سازد.چگونگی کاربست نفت در این دوره تاریخی می

است.  شده انجامای و منابع کتابخانه یدانیاساس مطالعات م بربه روش توصیفی و تحلیلی و این پژوهش 

ها که در این راستا از رهیافت تاریخی در تحلیل داده شیوة تجزیه و تحلیل اطالعات از گونة کیفی بوده است

 اندودقیر ها،ساختمان در برای روشنایی، گرما، مالتاز نفت  دهدنشان می مطالعات ایجنت استفاده شده است.

گرفت. بیشترین میمورد استفاده قرار ... ها ودرمان بیماریها، ساخت ظروف تزئینی و زیورآالت، کشتی کردن

 در ایران متعلق به تمدن ایالم و بعد هخامنشی است.  آثار قیری بدست آمده
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شناختی نفت و مشتقات نفت در ایران باستان نشواهد باستا  

 مهرآفرین، سیدرسول موسوی حاجی، محمد بهرام زاده سرا، رضامهدی نژاد خطبهفرخ 

 مقدمه

آن توسط انسان  وری زمانبهرهکه در خصوص  گرددمنابع انرژی جهان محسوب میترین و قدیمیترین نفت از مهم 

 به شکل دوریاز انباشت و تجزیه موجودات در بازه زمانی بسیار  کهاین سیال ارزشمند  شواهد دقیقی در دست نیست.

که نفت نامیده است را به وجود آورده  یسیال سیاه رنگ و گاز آلودماده  ،تجزیه است، بر اثر مدفون شده گذاریرسوب

و کمتر در موضوع  قرار داردنفت از جمله مواردی است که همواره نگاه بدان در انحصار مباحث صنعتی  کابرد شود.می

کنکاش در این زمینه با این حال، اما  مطالعه و تحقیق شده است. ها و خصوصاً روزگار باستانکاربردهای آن در تمدن

بلکه از ادوار باستان در مناطق مختلف جهان دارای  ،نماید که این ماده ارزشمند نه تنها در روزگار معاصرمشخص می

ی خصوصیات منحصر به فرد ازبودن منابع بسیار غنی نفت  داراایران به دلیل سرزمین میان، در این  .کاربرد بوده است

ان، ایردر دوران پیش از تاریخ و دوران تاریخی  باشد. مطالعه درباره کاربرد نفت حاکی از این است کهبرخوردار می

نفت طبیعی در خاور نزدیک بسیار رایج بوده است. این ماده دارای ترکیبی خاص است که برای  و استفاده از قیر

ها، درزبندی و ابزار جنگی کاربرد ها، حمامهای آب، قایقوسیعی از اشیاء همانند لوله طیف در آب جلوگیری از نفوذ

ها در محیط گرم و مرطوب به کار باکتری لی و خوراکی از آسیبداشته است؛ حتی در مصارف درمانی و حفاظت مواد آ

شده الی آجرها استفاده میهای شکستة سفال و هم چنین به عنوان مالت در البهرفته و از آن برای چسباندن تکهمی

مانند به النهرین باستان به سبب کمبود چوب و در نتیجه محدودیت سوخت، استفاده از این مادة چسب در بین .است

شناختی جویی در مصرف سوخت در میان مردم رواج بسیار داشت. شواهد باستانسبب پایین بودن نقطة ذوب و صرفه

تولید و انتقال قیر به فناوری تولید آسفالت و فعالیت گستردة  ،زاگرس در ایران ایهدهد که در شهرهای کوهپاینشان می

ی زاگرس از سویی، مقادیر وسیعی از نفت را در بر گرفته و از سوی دیگر ها. چین خوردگیمنجر گردیده استاقتصادی 

 8000ن از شناسان شواهدی مبنی بر فعال بودن آن مخازد و باستانیگردهای آنها خارج میجریان آرام قیر از گسل

رسوبات مربوط به غرب ایران با تاریخ  شناسان در جنوبمطالعاتی که قبالً توسط باستان. اندسال گذشته یافته

دهد که در ساخت مالت قیر از مواد خام مخازن محلی استفاده نشان می ،هزارةچهارم و سوم ق.م انجام شده است

 النهرین در ایران یافت نشده است. مبنی بر استفاده از قیرهای بین آثاریو تاکنون  گردیدهمی

ا این عنوان به رشته تحریر در نیامده است. با این درخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی ب

کاربردهای نفت و گاز در »حال آثاری درباره کاربرد نفت در ایران باستان به رشته تحریر در آمده است. کتابی با عنوان 

نفت و ( به رشته تحریر در آمده است مؤلف در این اثر به منشأ پیدایش 1389توسط فرشید خدادادیان)« ایران باستان

« بررسی جایگاه و کاربردهای نفت در ایران باستان»ای دیگر با عنوان کاربرد نفت در دوره باستان پرداخته است. مقاله

( به رشته تحریر درآمده است. نویسندگان معتقدند از نفت و قیر در دوره باستان در 1392توسط ابطحی و زمانی)

ای شده است. مقالهها استفاده میساختن ظروف و درمان بیماری و جنگها، اندود کردن، روشنایی و گرما و ساختمان

( به رشته تحقیق در آمده است. نویسنده در این 1383به قلم زاهدی)« کاربرد قیر طبیعی در ایران باستان»با عنوان 

 اثر به کاربرد قیر در  ظروف، مهرها، زیورآالت اشاره کرده است.

فرهنگی است.  -های بنیادی و از نظر ماهیت و روش، تاریخیقالة حاضر از گونة پژوهشبا توجه به هدف مطالعاتی، م 

ه گردآوری شد (ایکتابخانه اتمطالعاسنادی )و  (هاهبررسی موزمیدانی )اطالعات ما در این پژوهش براسـاس دو شـیوة 

 چونو گزارش مورخانی  و... مجیدزادههمچون هرتسفلد، نگهبان، افرادی شناختی های باستانکاوش . نتایجاست
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 1400شهریور، 42، شماره 18دوره 
377 - 393  

مـورد مطالعه قرار گرفته و اطالعات سایر و..  5استرابو 4،آمیانوس مارسلینوس 3،پروکوپیوس 2،پلوتارک 1،دوتوهر

دین ب است. از گونة کیفی بوده پژوهشآوری شده است. تجزیه و تحلیل اساس منابع منتشر شده، جمع ها برمحوطه

کاربردهای  کلیهو  قرار گرفتهبررسی از آنجا بدست آمده، مورد هایی که نفت و مشتقات نفتی که تمام محوطه طریق

 .اسـت بیان گردیدهآن 

 و مشتقات آن در ایران باستان نفتکاربرد پیشینه .1

 Tumung et)گرددمیسنگی در غارکلدر باز آشنایی ساکنان ایران با نفت طبیعی و مشتقات آن به دوران پارینه   

al,2015:179-196 .)غرب ایران در دوران نوسنگی جزو اولین مردمانی بودند که با خصوصیات قیر  ساکنان جنوب

گذاری های گوناگون از آن استفاده کردند. آنها از خاصیت چسبندگی قیر طبیعی برای دستهطبیعی آشنا شده و به شیوه

های سنگی و . بر روی تیغهبردندبهره میهای استخوانی ها و درفشی، کج بیلهای ترکیبابزارهای متنوع نظیر داس

دهد از این ماده طبیعی برای شود که نشان میگونه ابزارها آثار قیر طبیعی مشاهده میهای چوبی و استخوانی ایندسته

ه از قیر طبیعی برای اتصال استفاد آثارترین قدیمی (.Connan,1996:153) گذاری ابزارها استفاده شده استدسته

 Tumung) باشدمیقبل سال  54,000ابزار برندة سنگی به بدنة چوبی در ایران )غارکلدر( یافت شده است و متعلق به

et al, 2015:179-196).  آوری زیرین زمین جمعسطحی و های طبیعی با استخراج از الیه صورتقیر به در این ادوار

انعکاسی از وجود آشکار نفت در منطقه جنوب غرب ایران است که تا عصر حاضر نیز در شد. تصویر شماره یک می

 (.1ترین الیحه زمین در این منطقه قابل مشاهده است)تصویرسطحی

 

 

 

 

 

 

 

 (1395چشمه قیر طبیعی در منطقه دهلران )نگارنده، -1تصویر                            

                                                           
1  Herodotus 
2 Plutarchus 
3  Procopius 
4  Ammianus Marcellinus 
5  Strabo/ Strabon 
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 شواهد باستان شناختی نفت و مشتقات نفت در ایران باستان

 سرا، رضا مهرآفرین، سیدرسول موسوی حاجی، محمد بهرام زادهفرخ مهدی نژاد خطبه 

 

ی در استفاده گسترده از نفت در این منطقه از دوره باستان داشته است، به دیگر این مسئله در نوع خود نقشی مهم  

ای نقش مهمی در رواج کاربرد نفت در این منطقه از گذشته دوره سخن، سهولت دسترسی به عنوان یک عامل زمینه

 داشته است. 

ر، قابلیت بازیافت و امکان ترکیب در واقع شیمی خاص قی درخصوص قیر به عنوان یکی از مشتقات اصلی نفت باید گفت

های مختلف زمین عامل اصلی کارپذیرتر شدن و در نتیجه کاربردهای متعدد آن به ویژه به آن با مواد معدنی و کانی

النهرین عنوان مالت ضد آب در میان آجرهای بناها بوده است. قیر با استخراج در مقیاس صنعتی توسط مردم بین

گرفته است؛ چنانچه در متون باستانی به حمل و نقل مقادیر زیاد این ماده برای کاربرد قرار میباستان مورد استفاده 

 Hollander et) النهرین باستان مانند الگاش و اور اشاراتی شده استدر ساختمان معابد در شهرهای مختلف بین

al,2000.) غرب ایران از قیر طبیعی در سایر کارها و  جنوب اندر مرحله روستانشینی در دوران نوسنگی، ساکن

در این دوره از قیر طبیعی جهت اندود کردن سبدهای بافته شده از ” کهچنانکردند. نیازهای روزانه خود استفاده می

قطعات  ،آباد( در منطقه دهلرانکش، تپه سبز، چغاسفید و فروخ آباد )فرخهای تپه علیدر کاوشاست. نی استفاده شده 

دهد که ساکنان ی از حصیر و نی دارند. این شواهد نشان مییهاطبیعی فراوانی به دست آمده که بر روی خود نشانهقیر 

کردند. در روش اول سبدهای بافته غربی ایران به دو گونه از قیر طبیعی برای ساخت ظروف مصرفی استفاده می جنوب

کردند و در روش دوم از نگهداری مایعات با قیر طبیعی اندود میشده از حصیر را به منظور غیر قابل نفوذ نمودن برای 

شد. از دیگر موارد استفاده از قیر طبیعی در این دوره این سبدها به عنوان قالب در ساخت ظروف قیری استفاده می

یک عایق توان به ساخت ژتون شمارشی اشاره نمود. خاصیت نفوذ ناپذیری قیر سبب شده بود تا از آن به عنوان می

های در و پنجره و به طور کلی آن قسمت از ساختمان که بیشتر در ها، جدارهمناسب جهت اندود کردن پی دیوار خانه

 .(65: 1383)زاهدی، “معرض رطوبت قرار داشت استفاده گردد

مشخصًا در با آغاز شهرنشینی در دشت شوشان و بررسی کاربرد نفت در دوره شهرنشینی حاکی از این است که   

شد و با ترکیب قیر طبیعی با مواد دیگر ماده جدیدی بدست  ایش، اسفاده از قیر طبیعی وارد مرحله تازهاکروپل شو

در شوش، تولید اشیاء  .از اواسط هزارة چهارم ق.م”توانستند اشیاء و ظروف مختلفی را تولید کنند. آوردند که با آن می

ای گردید. به این شکل که ساکنان شوش با ترکیب نمودن شن و ماسه ونی تازهساخته شده از قیر طبیعی دچار دگرگ

درجه  240تا  220بادی، پودر سنگ آهک، مواد معدنی و گیاهی دیگر با قیر طبیعی و حرارت دادن آنها در دمای 

ع ظروف تزئینی و ساعت ماده جدیدی به نام خمیر قیر تولید کردند و از آن در ساخت انوا 6 - 8سانتیگراد در زمان 

 “ای استفاده کردندها و آویزها، مهرهای مسطح و استوانههای وزنه، مهرهها، سنگمصرفی، سر دوک

(Connan,1996:127.)  :تپه سیلک مرکز فالت ایران و در در درباره پیشینه کاربرد قیر در ایران باستان باید گفت

در کنار استفاده از قیر  .(Ghirshman,1965:45)است استفاده شدهبه عنوان چسبانندة نگین در پایه انگشتر از قیر 

یکی ”ده است. شطبیعی در ساخت اشیاء و ظروف مصرفی یا آئینی، از این ماده طبیعی با ارزش در معماری نیز استفاده 

ی معماری است. هااستفاده از آن در سازه ،شودها دیده میدیگر از کاربردهای قیر طبیعی که همچنان در تمامی دوره

از این نوع مصالح  اند.کردهدر بناهای شهرهای شوش، هفت تپه و چغازنبیل از مالط قیر طبیعی در بین آجرها استفاده 

های آب و آجر ها، مجاری و کانالو بزرگ، آبگیرها، حوضهای مهم یعنی قیر طبیعی و آجر عموماً در ساخت آرامگاه

شده است. معماران ایالمی در نصب آجرهای لعابدار بنای یادمانی تل ملیان فارس میهای روباز استفاده های حیاطفرش
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های سفالی آغشته به قیر طبیعی به دیوار نیز از چسبندگی قیر طبیعی استفاده کرده و آجرهای لعابدار را با کمک میخ

  (.Carter,1996:11) “کردندمتصل می

در کنار زیگورات چغازنبیل به نام در نیمه دوم هزاره دوم قبل از میالد در شهری که اونتاش ناپیریشا، پادشاه ایالم  

 آنهای دیوار آجری شکاف است وعیب و نقص که هنوز هم بی ندساخت یبنا کرد، استخر و آبگیر بزرگ« اونتاش -دور»

اند؛ چنانکه کردهها هم استفاده میها و خیابانز قیر برای سنگ فرش کوچهها ا. ایالمیانداندود کردهرا با دقت با قیر 

ها های تراشیده شده، مفروش و درز سنگدروازه شماره سه  زیگورات جغازنبیل، نزدیک گوشه جنوبی، به وسیله سنگ”

: 1371س،ینت)ه “کرد... توان شکبه نحوی است که در آن نمیبر روی این بخش های گاری با قیر پر شده است. اثر چرخ

با این تفاسیر باید گفت قیر به علت کاربردهای متنوع به عنوان مصالح در معماری و ساخت ظروف از دوره  .(200

 باستان مورد استفاده بوده است.

شد. در زمینه ساخت اشیاء ریز و ظریف همچون جواهرات نیز از قیر استفاده می ،عالوه بر امور عمرانی و ساختمانی   

 ی که جنس آنهااشیاء ریز است، متعلق به هزاره چهارم تا دوم پیش از میالدکه شوش شناسی های باستانحفاریدر 

بازی همراه جسد کودکان به عنوان اسباباین آثار احتمااًل  است، همراه جسد کودکان بدست آمده است.معدنی  از قیر

از ”بود که قیر در آن کاربرد داشته است.  دیگری مهرسازی هم از جمله موارد .(417: 1376)نگهبان، گردیددفن می

بر روی یکی از مهرهای طبقه باالی شوش، یعنی اواخر هزاره سوم قبل میالد اشیاء و مهرهایی به دست آمده است. 

نشان  ،و کاهن برهنه و یک گوسفند قربانی که در میانشان نقش دو مار قرار داردنقش کنده شده د قیری این دوره،

باشند نیز از محوطه باستانی که دارای نقش می هایی با جنس قیر طبیعی. مدال(70: 1371،ینتس)ه داده شده است

 هفت تپه بدست آمده است.

تزیینی با قیر طبیعی است که تعداد زیادی از آنها  های منحصر به فرد تمدن ایالم، ساخت ظروفاز ویژگیدیگر یکی    

غامیش از یک الیه ایالمی متعلق به هزاره دوم پیش از میالد چدر تپه  بدست آمده است. چنان که های غربدر حفاری

طبیعی به دست آمده که دستة آن به شکل یک بزکوهی است  متر از جنس قیرسانتی14ای به بلندایجامی استوانه

های از شکل قوچ و بزکوهی در دسته و پایه ،انددر بیشتر ظروفی که با قیر طبیعی ساخته  شده .(68: 1370)مجیدزاده،

زیرا تمامی آنها از  کردند؛آن استفاده شده است و به احتمال زیاد از این گونه  ظروف در مراسم مذهبی استفاده می

های ایذه از قربانی بز کوهی بر این، هانی پادشاه ایالم جدید در کتیبه عالوهها به دست آمده است. درون قبور و تابوت

نشان از وفور منابع قیر  به میزان زیادی برای خدای تیروتیر سخن گفته است. کاربرد قیر به عنوان یک عنصر ساختاری

افت خاصی بر روی  قیر که با ظر استها به خصوص صنعتگران و هنرمندان داشته و کاربرد این ماده در میان ایالمی

که قابلیت  داردای خود حکایت از آشنایی، ممارست و تجربه آنها در استفاده از مادهاین  که کردندمیحکاکی طبیعی 

. در تپه حصار دامغان هم آثار تزیینی و اشیای زینتی زیادی بیشتر استنسبت به چوب و سنگ و فلز  آنپذیری شکل

های آهکی رنگارنگ، شبق یا قیرطبیعی هستند گردنبند ساخته شده از سنگکه عمدتًا شامل  مدهبه دست آ

یا آنها را  در تپه سیلک کاشان نیز زیورآالتی بدست آمده که نگین آنها را با قیر پوشانده .(435-434 :1376)نگهبان،

 .(42:1342نفت، تاریخ یکصد سالهاند )های قیر روی هم سوار کردهبا تکه

و بیست کیلومتری  یکصددر کش، شناسان دانشگاه شیکاگو و رایسل آریزونا در کشفیات تپه علیانبه گزارش باست 

به جای های بناهایی که قیر اندود بوده از حدود شش تا هفت هزار سال قبل از میالد  حصیرهای کف اتاق ،اندیمشک
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رة اول قبل از میالد، استفاده از قیر طبیعی در در دوره ایالم جدید یعنی اوائل هزا .(89: 1389 مانده است )خدادادیان،

پال به کشور ایالم و شوش و در پایان دوره ساخت اشیاء و ظروف کم کم رو به کاهش نهاد. پس از حمله آشوربانی

تواند ظهور ساخت و تولید اشیاء و ظروف قیری به کلی منسوخ گردید. یکی از دالیل این مسأله می ،حکومت ایالمیان

های بدل چینی به لوله ،دیدی به نام خمیر شیشه یا بدل چینی باشد که ابتدای حضور این ماده در تاریخ ایالمماده ج

  گردد.های معبد چغازنبیل در دوره ایالم میانی باز میپنجره

پی بنا به گزارش کابلی، شده است. هخامنشی از قیر طبیعی فقط در معماری استفاده  هدر دور و پس از ایالمیان

رگ ساختند. علت اینکه پی دیواره از آجر و مالط 14از آجر با مالط قیر حداقل به ارتفاع را  ی شوشآپادانا دیوارهای

(. به غیر از منابع تاریخی، 244: 1377)کابلی، قیر ساخته شده بدین دلیل است که رطوبت در این قسمت زیاد است

  .گرددبرد قیر در ادامه ارائه میشناسان از کارهای باستانگزارش مفصلی از یافته

 کاربردهای نفت و مشتقات آن

در هزارة چهارم قبل از میالد در دشت شوشان با ترکیب قیر طبیعی با شن و ماسه پیش از این گفته شد،  کهچنانهم

آمد میماده جدیدی به نام خمیر قیر بدست  کم به این مواد،بادی، پودر سنگ آهک، مواد معدنی و گیاهی و حرارت 

ای، سنگ که از آن تا اواسط هزارة اول قبل از میالد برای ساخت ظروف تزیینی و مصرفی، مهرهای مسطح و استوانه

 (.2-9)تصاویر کردندها و آویزها و ساخت ظروف استفاده میوزنه، مهره

 

 

 

 

 (Connan,1996:151خمیر قیر )دار با بدنه محدب. جنس ظرف ساده لبه -2 تصویر

            

 

 

  

ظرف با دسته به شکل مجسمه،  -3تصویر ,Connanخمیر قیر )

1996: 239) 
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 ایران(. ای به شکل یک قوچ از خمیر قیر. )آرشیو: موزه ملیکاسه -4تصویر

روزمره است. این نکته خود تأییدی بر ، حاکی از کاربرد قیر در ساخت ابزار و ظروف زندگی 4و   3و  2تصویر شماره

 نقش پررنگ این ماده در حیات اجتماعی مردم در ایران دوره باستان دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 (Connan,1996:206پالک تزئینی با نقش مذهبی. خمیر قیر ) -5تصویر

ها تا تزیینات تزییناتی که از مجسمهگویای نقش پررنگ قیر در عناصر تزیینی در ایران در دوره باستان است؛    5تصویر شماره 

 گرفت.بناها را در بر می

 

 

 

ای هزاره سوم ق.م. خمیر قیر )مهر و اثر مهر استوانه -6تصویر Connan,1996:212) 

ها تأییدی بر اهمیت اقتصادی این مادی حیاتی در جامعه ایران در دوره باستان است.کاربرد خمیر قیر در ساخت مهم  
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  (1390تابوت سفالی قیراندود. هفت تپه. ایالم میانی)آرشیو میراث خوزستان، -7تصویر

ای بودند که به ای استوانهای و بدنهای با بافت ماسههای کشف شده در بوشهر دارای خمیرهخمره”در دوران ساسانی 

قیر طبیعی بخش انتهایی آنها اندود  ای بود و با استفاده ازها فتیلهلبه این خمره .شدندکف مخروطی شکل ختم می

های ساسانی در مرکز و جنوب شوند، از محوطههای اژدری شناخته میها که به نام خمره. این خمرهاستشده 

تولید  .(77: 1392خانیکی و دیگران،؛ لباف Adams,1981:234)“ اندغرب ایران به دست آمده النهرین و جنوببین

قیر از ای ظروف اژدری از دوره اشکانی آغاز و تا اوایل  دوره عباسی ادامه داشته است. این ظروف که با استفاده از الیه

 آمفوراهای رومی برای انتقال شراب و مایعات بودندنوع ای محلی از شدند، احتمااًل گونهناپذیر میطبیعی نشت

(zemer,1977). از قیر طبیعی به عنوان مالط بین آجرها  ،تاریخی و بخصوص دوره ایالم در دوره قیر در معماری

معمواًل از قیر به عنوان مالط در ساخت  .برای ساخت بناهای شهر شوش، هفت تپه و چغازنبیل استفاده شده است

ای روباز استفاده ههای آب و آجر فرش حیاطها، مجاری و کانالهای مهم، آبگیر و بندها، حوضبناهایی مانند آرامگاه

هایی که میزان بناو در ساخت  یافتگردید. استفاده از این تکنیک عالوه بر دوره ایالم، در دوران هخامنشی نیز ادامه می

عنوان مالط استفاده شده است. در مواردی نیز در دوره ایالم برای نصب آجرهای ه از قیر ب ،رطوبت در آنجا باال بود

 .(17: 1378 های آغشته به قیر استفاده شده است )زاهدی،میخلعابدار، از گل 

شد، در معماری غیر مذهبی مانند بناهای مسکونی، بناهای همانطور که از قیر طبیعی در معماری مذهبی استفاده می  

ر بر روی دیوار و . در بعضی موارد نیز برای نصب آجرهای لعابداکردندها(، مقابر شاهان و ... نیز استفاده میشاهی )کاخ

ای بود هر آجر یا قطعه کاشی لعابدار در وسط خود دارای حفره”. شدهای تزیینی از قیر استفاده مییا نصب گل میخ

شد و آجر لعابدار و میخ سفالی گرفت و بدین وسیله به جداره دیوارها متصل میکه یک میخ سفالی درون آن قرار می

های سفالی نیز جنبه تزیینی داشت و بوسیله قیر شدند. البته بعضی میخو محکم میبوسیله قیر به یکدیگر متصل نیز 

از  .(Steve,1971:160) “شودها مشاهده میشدند که اثرات قیر در رأس این نوع میخطبیعی روی دیوارها نصب می

های انتقال آب و تنبوشههای حمام دیگر موارد استفاده از قیر طبیعی در معماری مسکونی دوره ایالم، اندود وان

از الیه سیزده  ی است کهنمونه دیگر حمام”باشد. بندی در برابر آب و رطوبت میها با قیر طبیعی جهت عایقساختمان

محوطه شهر شاهی و در خانه شماره یک بدست آمده است. این حمام شامل یک خمره بسیار بزرگ با دهانة باز بوده 

ر انتها دارای سوراخی برای جریان آب بوده است. سوراخ انتهایی با یک توده قیر مسدود که تمامًا قیر اندود شده و د

 .(67: 1385 )میرزایی، “ده استگردی

برخوردار ای اهمیت ویژه ازعام کوروش  در بین سه کاخ و چند بنای دیگر که آثارشان در پاسارگاد باقی مانده، کاخ بار  

سازی از آنها استفاده که در ساختمان بدست آمدآجر نازک و ظریف  عددچند  ،اخاین ک از . در خالل خاکبرداریاست
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 ”نویسد:علی سامی در این زمینه می .(157: 1343)سامی، از قیر بود ی این بنابین آجرها درکار رفته ب مالت کرده بودند.

آنها خط میخی دارد، این نخستین از ها که بعضی بعد از آجرهای پیدا شده در شوش و خوزستان مربوط به دوران ایالمی

شود. قیر و نفت و موم معدنی های حد ظرافت و استحکام پیدا میبار است که در یک اثر باستانی دیگر آجر در متن

اند مومیایی( از صادرات خوزستان بوده و در ادوار بسیار قدیم از وجود آن به طور ناخالص و تصفیه نشده آگاهی داشته(

همچنین به برخی از کاربردهای دیگر  . سامی(158)همان:“ النهرین هم دیده شده استباستانی جلگه بین و در بناهای

یکی دیگر از مواردی که احتمال  ایم.قیر در معماری این مناطق اشاره دارد که ما در خصوص این کاربردها توضیح داده

تر از آن در بنای رسانی پاسارگاد است. مشابه آنچه بسیار پیششبکه آب ،توانیم در آن مطرح نماییماستفاده از قیر را می

سراسر محوطه در های سنگی که به وسیله آبیاری ایجاد شبکه نهرها و حوضچه ایالمی چغازنبیل وجود داشته است.

ها و نقاط مختلف محوطه جریان ها و پیرامون کاخگرفت و آب در نهرهای جلوی ایوانبزرگ پاسارگاد صورت می

آورد و بدیهی است در اینجا نیز ایجاد های سنگی تجربه قبلی چغازنبیل را به یاد ما میشبکه آبیاری و جوی .یافتمی

ای برای این کار نیاز داشته و با توجه به استفاده از قیر طبیعی در کاخ بندی و استفاده از مادهای به عایقچنین شبکه

چنان که در سایر وجوه معماری ایران باستان هم .نجا نیز قابل تکرار تصور نماییمتوانیم این استفاده را در ایکوروش می

  .نیز چنین امری دور از ذهن نیست

خندق بزرگ و پهن در پشت دیوار شرقی یک . اشاره نمودجمشید تخت هایآبراهه به توانمی قیر هایکاربرداز دیگر    

. خارج شود بیرونبه رساند تا از آنجا رپوشیده در شمال و جنوب صفّه میهای سبه آبراهه رحمت را آب باران کوه ،صفّه

این (. 78/1: 1342رسیدند. )اشمیت،جمشید به دشت میها چندین متر ژرفا داشتند و از زیر تختبرخی از این آبراهه

، آمدکه دیوارها باال از این کردند تا بعد میچین شده درست ها با آجر قیر اندود بسان چاه سنگکاخ زیردر را ها آبراهه

منتقل های زیرزمینی آنها را به صورت ناودان در داخل دیوارها تا بام باال ببرند و آب باران را از سقف به درون آبراهه

ن مالط قیر و اندود گچ برای پوشاند ،جمشید در صفه تخت های قیرکاربرداز دیگر  .(187 -199: 1355)تجویدی، سازند

های پوشش کف شناسان اطالعات ارزشمندی در خصوص تکنیکهای باستانهای چوبی است. یافتهکف یا تزیین ستون

از نوعی مالت  ی کاخ برازجان. در پوشش کف بناستا قرار دادهما های هخامنشیان در اختیار بندی سقف کاخو عایق

د این است که سطح ابتدا با ؤی. آثار مکشوفه ماندکرده متر استفادهمیلیت چهار سفید رنگ سرامیک مانند به ضخام

 ،بندی. استفاده از قیر طبیعی به عنوان عایقاست مالتی ساروج مانند هموار و سپس با کاربرد ردیفی از آجر فرش شده

های اساس یافته (. بر49: 1389)کریمیان و دیگران، ف این بنا را )کاخ برازجان( منحصر  بفرد نموده استک

های بندی سقف کاخهای پوشش کف و عایقاطالعات ارزشمندی در خصوص تکنیک ،این کاخ ازشناسی باستان

که کف آن با آجر و مالط قیر و کف پوشش  ی. در جبهه شرقی کاخ، تاالر وسیع و بزرگداریمهخامنشیان در اختیار 

سازی و سقف ساختار سقف .(269: 1385فراز،)سردارد  وجود ،گچی که بدنه آنها نیز با آجر و مالط قیر ساخته شده

سنتی کاخ چرخاب بدین گونه بوده است که ابتدا بوسیلة مالط ساروج مانند، هموار و سپس ردیفی از آجر فرش شده 

 و سقف این بنا را منحصر به فرد نموده است )شیرانی ،های قیر طبیعی به منظور ایزوگاماستفاده از الیه .است

 .(21: 1394عباسی،

ان ساخته شدند ویدجای آتش جا غرب ایراندر  یهای مهمپس از گسترش دین زرتشت، آتشکدهو در دوران ساسانی    

های ای در مسجد سلیمان خوزستان که در نزدیکی چاهمانند آتشکده .باقی مانده استهم اکنون که آثار و بقایای آنها 

آیند های طبیعی که در اثر فوران نفت به وجود میبه این آتش”ه و نوشته است: نمودنفت قرار دارد و هرتسفلد از آن یاد 
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 .(309-308: 1381)هرتسفلد،“ گفته شده است ،یعنی آتشی که نیازمند خورش نیست« اخوریشینک»در اوستا 

حتی  ،زرتشتیان است که بر مخازن نفت استوار بوده و آتش دائمی آن مورد زیارت بادکوبه یآتشکده ،دیگر هاینمونه

بگرد، که مسعودی اها بعد از اسالم بوده است. همچنین آتشکده آذر فرنبغ در شهر کاریان بین بندر سیراف و  دارقرن

 اندبردهدانسته و به شهرهای دور میاند و زرتشتیان قدیم آتش آن را مقدس مینامیده« آذرخوره»سن و کریستین

انسان از نفت و مشتقات آن، در معماری است که تا عصر حاضر  ترین استفادهوم(. مهمترین و مدا562: 1371)مشکور،

 نیز ادامه پیدا کرده است.

 

 

 

 

 

شیر لمیده و انسان جنس خمیر قیر )پیکر  -8تصویر Connan,1996:263) 

ها با مجسمه کاریرصیعت در آنهاد. کردناستفاده می از خمیر قیر برای ساخت مجسمه هایایالم های قیریمجسمه

از خاصیت ”د. بردنبهره میهای تزیینی، جواهرات، عاج و صدف از قیر طبیعی بعنوان ماده چسباننده اشیایی مانند سنگ

شد و های کوچک استفاده میسنگی و مجسمهچسبندگی قیر در تعمیر و مرمت قطعات شکسته سفالی، ظروف

ماهی، ساخت شاخ از طال و نقره و نیز ه شده از صدف و گوشهای ساختپیکرتراشان از آنها برای ثابت کردن چشم

 .(17: 1378)زاهدی،“ کردندها استفاده میجزئیات پوشاک بر روی مجسمه

های از قیر طبیعی برای جلوگیری از تأثیر رطوبت، آب و هوا و فعالیت .نیز رایج بود استفاده از قیر در تدفین مردگان

هایی که برای تدفین مردگان ها و تابوتحصیرها، خمره مقصوراین  انجام د. برایشمی میکروبی بر روی اجساد استفاده

ای ماده کردند. آنها ازاستفاده میاز قیر در تدفین مصریان نیز . شد، با قیر طبیعی اندود میگرفتمورد استفاده قرار می

 کردندجهت فساد ناپذیری اجساد استفاده می آوردند،بدست می بنام مومیایی که از مشتقات نفت و قیر

(Connan,1996:153-154.) های دوره ایالم عالوه بر استفاده از مواد و مصالح مختلف برای انجام در بیشتر تدفین

ای مکمل عملیات دفن اموات و ایجاد فضا و مکان مناسبی برای قرار گرفتن جنازه، از قیر طبیعی نیز به عنوان ماده

های شناسی ولیران که منجر به شناسایی محوطههای باستاندر کاوش (.61: 1385شده است)میرزایی،می استفاده

های انسانی، تدفین توان بهکه از جمله آنها می مجموعه آثاری بدست آمد گردید،اشکانی و ساسانی در شهرستان دماوند 

با قیر  آالتزینتساخت  .(280: 1387)نعمتی، اشاره نمودو ...  سفال، فلزقیر، جنس از  آثاریادوات، ابزارهای سنگی و 

در آنها  .گرفتندپذیری و تزیینات قیر الهام میقالب قابلیتهنرمندان دوران باستان از . نیز در این دوره رایج بود طبیعی

ای های ساخت مروارید، حلقههمچنین از قیر بر .دادندابتدا قیر را بصورت مدل در آورده و سپس با طال و نقره روکش می

کردند استفاده می ،بدست آمده .هایی که در ایران در سده هشتم ق.مآالت همانند نمونهانگشتری، آویزها و زینت
(Connan,1996: 154-156.) 
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پژوهشگران زیادی  .بود تانیکی از کاربردهای مهم قیر در ایران باس ها با قیر طبیعی(کاربرد پزشکی )درمان بیماری

ساکنان نواحی خاور نزدیک در ” کهچنانشده است اعتقاد دارند که از این ماده برای مصارف پزشکی هم استفاده می

دادند. متون النهرین، ایران و مصر قیر طبیعی را استخراج و در موارد گوناگون مورد استفاده قرار میجلگه سند، بین

شناسی که در نتایج تحقیقات باستان و روایات مورخین یونانی و رومی ،از میالد الواح گلی اواخر هزارة سوم پیش

قیر به عنوان یک ماده غیر قابل نفوذ، چسبنده و حتی به عنوان که کند های اخیر حاصل شده به خوبی ثابت میدهه

را به خود  بخش مهمی وریتبایست در تبادالت اقتصادی خاور نزدیک در عهد باستان مانند مس، الجورد و دیدارو می

 .(Connan,1996 56:) “اختصاص داده باشد
 

 

 

(1383چشم مصنوعی شهرسوخته. جنس خمیر قیر)سیدسجادی، -9تصویر  

در دوران باستان قیر به عنوان یک داروی ، حاکی از اهمیت قیر در علم پزشکی در دوره باستان است. 9تصویر شماره

به صورت خالص یا آمیخته با ترکیبات داروئی بسیار متنوع و غیره  این ماده. از گرفتقرار میعمومی مورد استفاده 

آورده کردند. همچنین دافع عفونت بوده و تب را پایین میهای شربت بخور و ضماد )مرهم( استفاده میمنتظره در شکل

ضد رماتیسم بوده و حتی و  کردنداست. ضد تنگی نفس و داروی درد دندان بوده و از آن برای دفع سرفه استفاده می

 هدر معالج ،که بیمار سرپا روی قیر بایستد. عالوه بر این دشمیهای داروئی برای درمان رماتیسم تجویز در رساله

های در کنار نمونه .(19-17: 1378)زاهدی، کش نیز کاربرد داشتشد و به عنوان حشرهحیوانات نیز به کار گرفته می

ترین اشیاء یک چشم مصنوعی باشد که در دهمین فصل کاوش در شهر سوخته پیدا یکی از با ارزش مورد اشاره شاید

ساله در این قیر نشان داد که وی در  30الی 25شده است. مشاهدات اولیه در روی چشم چپ یک زن تنومند مدفون 

یر طبیعی مخلوط با چربی جانوری رسد برای ساخت آن از قزمان حیات دارای چشم مصنوعی بوده است. اما به نظر می

های طالیی به قطر های داخل کره چشم توسط مفتولاستفاده شده باشد. در روی این چشم مصنوعی ریزترین مویرگ

شود. از دو سوراخ جانبی واقع متر طراحی شده و تعدادی خطوط موازی در پیرامون مردمک دیده میکمتر از نیم میلی

شده است. تدفین مورد اشاره ی جهت نگهداری و اتصال آن به حدقه چشم استفاده میدر دو سوی این چشم مصنوع

 (. 77: 1383)سیدسجادی، گردد. بازمیق. م 2800به اواخر دوره اول استقراری حدود 

بارزترین  ءتیراندازی با کمان از روزگاران گذشته جز .یکی از کاربردهای مهم نفت در ایان باستان بود کاربردهای نظامی

است. آنچه  رایج بودهاندود کردن تیرهای ایرانی در دوره قدیم قیر بدون شک . صفات مشخصه ایرانیان بوده است

های ، در واقع تیرهای آتشینی بوده است که هخامنشیان در جنگکنندیاد می« آتش مدی»یونانیان از آن به عنوان 

شاهپور دوم ساسانی  ،در جنگ ژولین امپراطور روم با شاهنشاه ایران مارسلین که .بردندخود علیه دشمنانشان بکار می

شود و روغن مدی نزد ایرانیان ساخته می”نویسد: نماید و میمدی ارائه میعات بیشتری از آتشالاط است، همراه بوده

توان آتش با آب نمی زند وسوزانند و آتش میشوند به هرچه اصابت کند آن را میتیرهایی که به این روغن آغشته می

“ مودتوان آن را خاموش نکند و فقط با شن و ماسه میزیرا آب شعله این آتش را زیادتر می .را خاموش کرد
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اختصاص و د و شبه توصیف مارسلین دقت کنیم، روغن مدی نزد ایرانیان ساخته میچنانچه  .(182: 1345)میرنوری،

جالب توجه است. نگهداری و پاسداری از  ،اده برای خود به وجود آورده بودندانحصاری که ایرانیان در استفاده از این م

کردند به احتمال زیاد برای ایرانیان بسیار های خودجوش نفتی که ایرانیان برای مصرف نظامی از آن استفاده میچشمه

را برعهده داشته ای نفت هپاسداری از این چشمه ویژه نظامی نیروییک مهم بوده است و دور نیست اگر تصور کنیم 

. حمل و انتقال نفت به میدان جنگ نیز بسیار مهم بوده است و اینکه، این روغن جادویی به دست دشمن نیفتد است

 .تا مبادا بر علیه خود ایرانیان مورد استفاده قرار گیرد

کشیدند. آتشی که در اثر کردند، آن را به آتش میبه هر چه اصابت می دند،شتیرهایی که به روغن مدی آغشته می   

توان تصور نمود می باالیی برخوردار بودند.زایی قدرت آتشاز و  ندشدخاموش نمیهای آتشین این تیرها و فالخنپرتاب 

آن را خاموش آب به جای آنکه  وآورد وحشتی را در لشکر دشمن به وجود میترس و چه  که چنین سالح کارآمدی

های ایرانیان شد که نفت یا همان روغن مدی در بسیاری از جنگها باعث میتمام این ویژگی .ساختتر میورشعله ،کند

های ها و کوزهعالوه بر تیرهای آتشین، گوی د.های مختلف باستان، برگ برنده سپاهیان ایرانی باشبا ملل دیگر، در دوره

گذارد. باستان به نمایش می آتشین نیز از دیگر مواردی است که کاربرد نفت و مشتقات نفتی را در امور نظامی ایران

های آتشین در جریان لشکرکشی خشایارشاه به یونان بوده است. ده سال پس از نبرد ماراتن، ترین کاربرد کوزهمشخص

هایی که در جریان آن یارشاه جانشین داریوش به تهیه قوا و تدارکات جنگی پرداخت و به یونان حمله برد. جنگخشا

ای که آن را نفتا های خود را از گوگرد و قیر و مادهسربازان ایرانی ظرف اندازی استفاده فراوانی به عمل آمد.از نفت

زدند و به تدریج روی آالت دفاعی محاصره کردند و آنها را آتش میپر مینامیدند، ها روغن مادی میخواندند و یونانیمی

افزار را یونانیان و رومیان در طول این جنگ .(182: 1345ساختند )میرنوری،می و آنها را تباه ندانداختمیکنندگان 

طریق رومیان با آن آشنا شدند از ایرانیان آموختند و جالب است که اعراب که بعدها از  ،هایی که با ایران داشتندجنگ

زا ابداع ایرانیانی بود که با های آتشاما روشن است که کاربرد نظامی نفت به صورت بمب .آن را آتش یونانی نام نهادند

 این سیال آشنایی قبلی داشتند. 

ت که در بخش کاربردهای ایسهها و تأسیسات، مسئلسازی با قیر در ساختمانبندی و ایزولهعایق ،دیگر کاربردهای نفت  

که بسیاری از تأسیسات و  گذاشتنفت و مشتقات آن در معماری بدان پرداخته شد. اما این نکته را نیز نباید ناگفته 

توان کاربرد قیر را در ساخت آن، ی است که میسدسازی یکی از موارد. اندبناهای ایرانی کاربردهای نظامی نیز داشته

 ؛کردندپادشاهان هخامنشی از سدها به منظور نظامی نیز استفاده می زیرا نمودمشاهده  هخامنشیدوران در خصوصاً 

این رودها واقع  در کناررانی بودند و دو شهر عمده شاهنشاهی ایران یعنی شوش و بابل چون فرات و کارون قابل کشتی

ن دریایی ناگهان از این راه به کشورشان هجوم های دشمن یا راهزناشاهان هخامنشی نگران بودند، مبادا کشتی .بودند

بیاورند. شاهان در این رودها و به خصوص در جلوی رود کارون از سنگ سدهایی ساخته بودند و این سدها آبشارهایی 

ایران به دریاهای آزاد دسترسی داشت  .(19: 1345)میرنوری، های بزرگ شوندبه وجود آورده بودند تا مانع عبورکشتی

همین دلیل این دغدغه برای پادشاهان ایران طبیعی بود که از نظر معابر دریایی خود را نفوذ ناپذیر نماید و البته و به 

های دریایی وساخت هایی داشته باشند. ایجاد نیروی دریایی و تجهیز ناوگانخود نیز در زمینه نیروی دریایی فعالیت

ایرانیان در امور دریانوردی و در  ایرانیان از نفت و مشتقات آن بود.های استفاده های نظامی یکی دیگر از صحنهکشتی

 کردند و خبری نیز هست که خود ایرانیانهای آسیای صغیر و جزیره قبرس استفاده میها و یونانیمواقع لزوم از فینیقی

های دریایی با استفاده از نگهخامنشیان و پس از آنها ساسانیان در ج .(121: 1376نیز دریانوردان بدی نبودند )پیرنیا،
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 ،پونت که امروز به تنگه داردانل معروف استدادند. سربازان هخامنشی هنگام عبور از هلسنفت اقداماتی انجام می

 ها ماده نفتی بود و هم چنین جنگ افزارهایی با مهماتهای فروزان داشتند که سوخت این مشعلبرروی کشتی مشعل

 .(37: 1386)تاریخ یکصد ساله نفت، تر ذکر آن رفت به همراه داشتندنفت و قیر را نیز که پیش

در حمله رومیان توسط سپتیم  .اندها با استفاده از نفت دشمن را شکست دادهدر دوران اشکانیان نیز ایرانیان در جنگ   

سواران الحضری بر ستون تدارکات او زدند و مدافعان شهر تقریباً همه آالت محاصره را تباه ”به شهر الحضر  6سور

که نفت سوزان بود آزار دادند. مهندسان  «آتش الحضری»ساختند و سربازانش را با فروریختن سبدهای حشرات و 

 1380)کالج، “م در خطر انداخت...الحضری دو موشک قوی را در آن واحد آتش کردند و این امر حتی جان امپراطور را ه

استفاده  7ازا برای تصرف قلعه پترهای ایران و روم در زمان خسرو انوشیروان هم گفته شده از مواد آتشدر جنگ.(151:

خشک آلوده به روغن و  [چوب] ها ایرانیان برای آتش زدن حصار شهرها از هیمهشده است و همچنین در این جنگ

ورتر شده است و استفاده از آب هم آتش را شعلهاند که آتش آن به راحتی خاموش نمیکرده گوگرد و نفت استفاده

های ایران و در مورد استفاده از قیر در جنگ 8از قول پروکوپیوس .(203-174: 1347ساخته است )پروکوپیوس،می

شده بود، آتش زدند و به طرف رومیان  های بسیاری که از گوگرد و قیر انباشتهکوزه ،ساخلوی ایرانی اند کهروم آورده

با این تفاسیر  .(205 :همان) پرتاب کردند و توانستند بدان وسیله حریقی راه بیاندازند که تقریبًا همه چیز را سوزاند

های مختلف نظامی، باید گفت نفت و مشتقات آن در ایران باستان به خصوص از دوره ایالمی تا دوره ساسانی در زمینه

 معماری، فرهنگ و اجتماعی مورد استفاده بوده است.

   گیرینتیجه

 کارگیریهتمدن ایالم به واسطه وجود منابع غنی و فراوان نفت که به صورت طبیعی در سطح زمین جریان داشت، در ب

شناسی نیز مؤید این مطلب است. این های باستانیافته چنان که نقش چشمگیر و فعالی داشت؛ نفت و مشتقات آن

شواهدی از این کاربردها به  این سرزمینهای شناخته شده النهرین نیز وجود داشته و در تمدندر منطقه بین پدیده

ون شک اما بد رشمرد؛النهرین بها در ایران و بینتوان از دالیل اصلی ایجاد تمدنهرچند نفت را نمی دست آمده است.

ای های مشرق زمین و معتبرترین آنها در منطقهدر شکوفایی و توسعه آن بسیار مؤثر بوده است. چگونه است که تمدن

وقتی  سازی بودند،  نفت و مشتقات آن نیز وجود داشته است؟اند که عالوه بر خاک و آب که الفبای تمدنشکل گرفته

های اساطیری نیز کاربردهای نفت و از دوران شویم کهمتوجه مییم، کندر پیشینه تاریخی و باستانی منطقه دقت می

عالوه بر برداشتی که از  شود.و شواهد فراوانی از آشنایی و بکارگیری آن در متون دیده می باشندگاز قابل بررسی می

ماده اربردهای این تری به کاشارات واضحنیز در متون دینی  داشت، تواناساطیر در خصوص کاربردهای نفت و گاز می

کاربردهای در کنار آن رویدادها و توصیف اتفاقات آمده است و  بیانسیال ارزشمند شده است. این اشارات بیشتر در 

سیال آشنا ماده با کاربردهای جدید این  بیشترهرچه انسان  ،عالوه بر این دهد.مختلف نفت و مشتقات آن را نشان می

ای، کهنترین ابزارسازی، ساخت ظروف و مهرهای استوانه های آن نیز افزایش یافت.ربریها، محصوالت و کافرآورده شد،

های برجسته و گذارند. نقشدر ایران هستند که قدمت این کاربرد را به نمایش میاز جنس قیر های مکشوفه نمونه

                                                           
6 Septimsour 
7 petra 
8 procupius 
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عالوه  گذارند.نفتی را به نمایش می ادهاستفاده گسترده از این م یا ترکیبی از آن از جنس قیر یهایها و تندیسمجسمه

 . گرفته استمورد استفاده قرار می، استفاده از نفت و مشتقات نفتی به صورت جوهر نیز در دوران باستان فوق بر موارد

توانست یکی از مواد شد که نفت میها به وسیله جوهرهایی انجام میها و کتیبههای روی ظروف و سفالنقش و نگاره

رای تهیه این جوهر بوده باشد. یکی دیگر از مهمترین کاربردهای نفت در ایران باستان در زمینه امور نظامی بوده اولیه ب

شنایم و در تاریخ باستان اشاراتی بدان شده است، همان می ی )مادی=پارسی(است. آن چه تحت عنوان آتش مد

های نظامی و هم چنین تیرهای کاری کشتیشته است. عایقاند که لشگر ایران در اختیار داهای آتشین نفتی بودهگلوله

کاربردهای  به، همه است آغشته به نفت و سایر موارد که در ترموپیل یا نبردهای دیگر ایرانیان باستان اشاراتی بدان شده

 های ایران باستان اشاره دارد.نفت و مشتقات نفتی در ارتش

النهرین استفاده از آن های بیندر زندگی ایرانیان باستان و هم چنین تمدن از دیگر وجوه کاربرد این سیال ارزشمند   

رطوبت و عایق سازی نفت و قیر باعث شده در معماری باستانی این سرزمین از  در معماری بوده است. خاصیت ضد

از کاربرد قیر در معماری هایی زیگورات چغازنبیل نشانه گر باشیم.، شواهد فراوانی را نظارهپس از آنروزگار ایالم تا 

شود. سدسازی ایرانی بیانگر این امر تکرار می انایالمی به یادگار گذاشته است و پس از آن در آثار معماری دیگر ایرانی

سازی است که بند قیر، یادگار سدسازی ساسانی در شوشتر بارزترین نمونه آن است. کاربردهای کاربرد دیگر قیر در عایق

شاید به نوعی مهمترین کاربردهای این سیال ارزشمند  ،نفت و گاز شواهدی از آن در دسترس داریم مذهبی که برای

فروزان و دائمی، خاصیت و گرمای خوب و فراوان و همچنین زحمت و هزینه کم در تهیه و انباشت ایجاد آتش  .باشد

خصوصاً  .را در امور مذهبی بیابند ندیخاص و ارزشم نفت و گاز کاربرد موجب گردیداست که  اتیمهمترین نکآن، از 

داشته و نگهبانی  قداست ویاز دیرباز برای  ،باستان داشته استاهمیتی که در بقا و پیشرفت انسان آتش به واسطه  که

 .های مقدسی برای آن ساخته شودقرار گیرد و جایگاهمذاهب مورد توجه  بیشتر درتا  موجب گردیدستاری از آن یو پر

عوامل به وجود آورنده و نگاه دارنده آن نیز به همین  برخوردار بود وجایگاه رفیعی در باور ایرانیان از  از این رو، آتش

اند. امری که محدود به ایرانیان نبود و بوده کاربردهای پزشکی مشتقات نفتی نیز بسیار قابل توجه .اندنسبت مهم بوده

های پوستی، ن در دست است. قیر و مشتقات نفتی و کاربردهای آنها در درمان بیماریاز آ فراوانی از چین تا مصر شواهد

یک مورد نیز شاهد استفاده از قیر  . هم چنین دردهندرا نشان می چنین کاربردهایی ی ازرماتیسم و غیره همه شواهد

شناسان ی نظر باستانکه در شهر سوخته چشم مصنوعی از جنس قیر طبیع چنانبرای ساخت عضو مصنوعی هستیم. 

صنایع، تجارت، را به خود جلب نموده است. نفت و گاز از دیرباز در ایران دارای کاربردهای مختلف معیشتی، و دنیا 

است و کاربردهای این سیال ارزشمند را در وجوه مختلف تأیید  بودهمذهبی، نظامی، پزشکی و هم چنین معماری 

ه اما کاربردهای فراوانی در توسعه و پیشرفت تمدن ایرانی داشت ؛ن باستان نبودکند. نفت، آب حیات تمدن در ایرامی

 .است
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