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Abstract

The safety pins were invented around 1400 BC and in the Mediterranean (about 800 

BC), it became common in different regions and it has been used in many forms by 

different cultures. The late Iron Age safety pins of Iran include a variety of types 

that were found during excavations of various settlement sites and cemeteries.

Regarding the history, typology and applications of safety pins discovered from Iran, 

no comprehensive research has been done in Iran and the researches of Western 

archaeologists do not include the findings of recent decades. Therefore, there are 

ambiguities regarding the history of their use, typology, application and construction 

technique. The present study aims to introduce and study the history and typology of 

Iron Age safety pins in Iran and tries to achieve the desired goals through 

descriptive-analytical methods and library way. The results show that safety pins, 

after being invented in the Mediterranean basin, gradually spread to other regions 

and in many cases replaced rod pins. In the late 8th century BC and especially 

during the 7th century BC, safety pins became the most common in Iran in the form 

of different types, to connect clothes, personal decoration, votive gifts and in some 

cases as spells and magic. Most safety pins were cast by bronze and can be used as a 

chronological feature in Iron Age sites in Iran.

Keyword: Iron Age of Iran, Metalworking, History of Safety Pins, Application of 

Safety Pins.
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ی، گونه شناستاریخچه، : ایرانآهنهاي عصر  قفلی سنجاق

ها آني و کاربردهایک ساخت تکن

  

*کاظم مالزاده
  .رانیهمدان، ا نا،یس یدانشگاه بوعل ،شناسی گروه باستان اریدانش  

  مرام یعباس دیسع
 نا،یس یدانشگاه بوعل شناسی، ۀ کارشناسی ارشد باستانوختآم دانش

  .رانیهمدان، ا

    

  چکیده

 800و حدود  شده ابداعدر حوضه دریاي مدیترانه ) م.ق 1400حدود (عصر آهن قفلی در اوایل  يها سنجاق

وع هاي متن هاي مختلف، به شکل م در مناطق مختلف عمومیت پیدا کرده و استفاده از آن توسط فرهنگ.ق

متنوعی هستند که  يها گونهشامل  ،ایران پایانیعصر آهنهایی یقفل سنجاق. تاکنون تداوم پیدا کرده است

گونه در خصوص تاریخچه، . اند آمده دست بهقبور  نیز استقراري ومختلف هاي  در جریان کاوش محوطه

اکنون پژوهش جامعی مکشوفه از ایران ت هاي قفلی سنجاقمحتملو کاربردهاي ، تکنیک ساختشناسی

شامل  ها راهاي مختلف وجودي این ساختهجنبهشناسان غربی نیز  هاي باستان صورت نگرفته و پژوهش

ساخت آنها  هاي و تکنیک ها، کاربردگونه شناسیلذا ابهاماتی در ارتباط با تاریخچه استفاده، . شوند نمی

هاي ساخت و انواع کاربردهاي، تکنیکسیگونه شناپژوهش حاضر با هدف مطالعه تاریخچه، . وجود دارد

اي به  تحلیلی و ابزار کتابخانه-و تالش دارد به روش توصیفی شده انجامایران  عصر آهنهاي قفلی سنجاق

بعد از ابداع در حوضه مدیترانه،  یقفل سنجاقدهد  نتایج حاصله نشان می. دست یابد موردنظراهداف 

در اواخر . اي شدند هاي میله رده و در موارد زیادي جایگزین سنجاقدر مناطق دیگر رواج پیدا ک تدریج به

، هایی مختلف ها و زیرگونه در قالب گونه قفلی سنجاقم در ایران .ق 7در طول قرن  ویژه بهم و .ق 8قرن 

عمومیت پیدا  و جادو طلسم عنوان بهو در مواردي  ، هدایاي نذريجهت اتصال لباس، تزیین شخصی

ها از برنز و به  قفلی بیشتر سنجاق. وع فنردار مثلثی شکل آن بیشترین فراوانی را داشته استن هرچند؛ ندکرد

گاه شاخصه  عنوان بهتوانند و با توجه به زمان پیدایش می ساخته شدند هاي دوکفهدر قالب گري شیوه ریخته

  .قرار گیرند مورداستفادههاي عصر آهن ایران در محوطه ينگار

  قفلی کاربرد سنجاققفلی،  تاریخچه سنجاق ،ر آهن ایران، فلزکاريعص: ها یدواژهکل

                                               
– kazem.mollazadeh@gmail.com.      نویسنده مسئول * mollazadeh@basu.ac.ir  
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  مقدمه-1

 تر ابزارسازي و ویژگی شاخص با جانداران دیگر ها و وجه تمایز نوع بشر یکی از ویژگی

ساخت ابزار و استفاده از تزیینات شخصی، . ، ساخت و استفاده از تزیینات شخصی استاو

دد و این دو نقش مهمی در پیشرفت تکنولوژیکی و تسلط گربه دوره انسان غارنشین برمی

ابزارهاي . هاي هنري داشته استانسان بر جهان پیرامون و جنبه زیباشناختی او و آفرینش

گیرد و نیز انواع هاي مختلف مورد استفاده قرار میمختلفی که در شکار، جنگ و حرفه

در . گونه است ینازاکند و را تزیین میهاي مختلف تن انسان و نیز خانه اتزییناتی که قسمت

هایی وجود دارد که در کنار جنبه کاربردي، تزیین نیز به شمار ها گونهساختهمیان این دست

» سنجاق«گونه که از واژه  همان. گونه است قفلی موضوع این مقاله ازاین آیند که سنجاقمی

دهی مو و ات مختلف لباس، فرمساخته براي اتصال بخش یا قطعتوان دریافت، این دستمی

  .موارد مشابه مورد استفاده بوده و کاربرد گسترده و سابقه طوالنی در حیات بشر داشته است

هاي اولیه سنجاق بیشتر از چوب و استخوان بوده و به دلیل ماندگاري اندك نمونه

اشکال ساده  ها در ابتدا به سنجاق .اندکمتر در میان بقایاي جوامع انسانی برجاي مانده

شده و در مقیاس تر و کاربردهاي چندگانه ظاهر  اي و در مراحل بعد به اشکال پیچیده میله

از چین در شرق تا (یاییجغراف هبا توجه به گستر. گیرنداي مورد استفاده قرار میگسترده

اشکال و نیز ، استفاده از سنجاق) م تاکنون.ق حداقل از هزاره دوم(یو زمان) یونان در غرب

که  قفلی سنجاقبه دوره ظهور و گسترش استفاده از تنها  پژوهش حاضربسیار متنوع آن، 

  .پردازدمیزمان است، هاي محلی همگیري دولتیا دوره ماد و شکل 3بیشتر با عصر آهن 

در ارتباط با دوره محوري (يمحوریک دوره مهم و ) م.ق 550-1450(عصر آهن 

در تاریخ بشر بوده که در قالب آن جوامع انسانی ) 15-41: 1363نگاه کنید به یاسپرس،

گیري امپراتوري اي بودند که در فالت ایران، شکلشاهد تحوالت عمیق و گسترده

پیدایش فن تولید  ازجملهدر کنار تحوالت بسیار . هخامنشی از نتایج این تحوالت است

منشأ و . قفلی هستیم نجاقساز ، شاهد ظهور و استفاده گسترده)1394مالزاده، (آهن 

ها و کمک آن به گاه  و گونه شناسی این دسته از ساختهو تزیین  ساختو شیوه تاریخچه 
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هاي استقراري، اطالعات مهمی در ارتباط با این دوره مهم تاریخی فراهم  الیه ينگار

،حاضرپژوهش ، و جامع هاي مشابه در این راستا و با توجه به فقدان پژوهش. آوردمی

ي ها اي و روش تحلیلی به سؤال اي و موزه تالش دارد با استفاده از منابع و اسناد کتابخانه

و نیز هاي مختلف موجود، انواع کاربردهامربوط به تاریخچه ساخت و استفاده، گونه

  .هاي ساخت و تزیین پاسخ گویدتکنیک

  پیشینه پژوهش-2

هاي خاور نزدیک و شرق  قفلی سنجاق در ارتباط با ینخستین بار بلینکبرگ پژوهش جامع

چند دهه بعد دیوید . )Blinkberghe, 1926(ها انجام داد  مدیترانه و گونه شناسی آن

قفلی در شرق مدیترانه و ازجمله ایران  شناس انگلیسی روند استفاده سنجاق استروناخ باستان

  ).Stronach, 1959(مطالعه قرار دادرا مورد

ایران و ازجمله  یهای قفلی شناس فرانسوي نیز تعدادي از سنجاقرومن گیرشمن باستان 

اسکار وایت . )Ghirshman, 1964 & 1977(هاي مجموعه موزه فروغی را معرفی کرد نمونه

هاي مکشوفه از حسنلو،  هاي منطقه قفقاز، به تعدادي از نمونه قفلی ماسکارال ضمن مطالعه سنجاق

).Muscarella, 1964(ها پرداخت ونه شناسی آنکرده و به گ زیویه و لرستان اشاره

قفلی حسنلو را موردمطالعه قرار داده و آن را با  ماسکارال در پژوهش دیگري سنجاق

کارهاي  ۀوي در ادام). Muscarella, 1965(بدست آمده مقایسه کرد يها سایر گونه

ه و گاه نگاري قفلی یافت شده در قبرستان مارلیک را بررسی نمود پژوهشی خود، سنجاق

. )Muscarella, 1984(جدیدي را براي آن ارائه داد 

هاي برنزي و آهنی شرق نزدیک باستان در موزه  ساخته«ماسکارال همچنین در کتاب 

). Muscarella, 1988(مطالعه قرار داده است ها را مورد قفلی تعدادي از سنجاق» متروپولیتن

مختلفی  يها یز ازجمله کسانی بوده که کاوششناس بلژیکی ن لوئیس واندنبرگ باستان

هایی را که در قبرهاي  قفلی وي سنجاق. خصوص لرستان انجام داده است را در ایران و به
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هاي سایر مناطق ایران مقایسه  پشت کوه لرستان به دست آورده را مطالعه کرده و با نمونه

).Vanden Berghe, 1978(کرده است

هاي شرق  قفلی در پژوهشی به مطالعه سنجاق) Pedde, 1999(هاي بعد فرد پد  در سال

مختلف آن را معرفی کرده و گاه نگاري  يها نزدیک در عصر آهن پرداخته و گونه

. کند یجدیدتري ارائه م

 به اي در مقاله) 1388(ينرجس حیدري و مجتبی صفردر کنار پژوهشگران اروپایی،

قفلی  ی سنجاقشعاعخیش و ها پرداخته قفلی سنجاق اي و هاي میله سنجاقانواع گونه شناسی 

و کاظم مالزاده و حسن ) 1397(داده بررسی قرار شناسی مورد را در مطالعات باستان

قفلی  نوعی در ارتباط با سنجاق اي که بههاي میلهاي سنجاقدر مقاله) 1398(ياکبرسالک 

  .دادندقرار دارد را موردمطالعه قرار 

ها تمرکز داشته و قفلیبیشتر به معرفی و گونه شناسی سنجاقمطالعات یادشده 

عالوه . ها کمتر مورد بحث قرار گرفته استساختههاي ساخت و استفاده این دستتکنیک

، در گزارش اندپرداختهها  قفلی سنجاقبه صورت اختصاصی  هاي مزبور که به بر پژوهش

هاي مکشوفه  ارتباط با سنجاق هاي مختلف این دوره نیز اطالعاتی در کاوش محوطه

,Rezvani and Roustaei؛ 63-60: 1393کرتیس،(منتشرشده   Amelirad and؛ 2007

Others, 2017 and 2011 (که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.  

  

  روش پژوهش -3

هاي اي و استفاده از گزارشاي و موزهدر این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه

یراناو غرب ) مارلیک(شمال ، ...)حسنلو، زیویه، (شمال غرب هاي کاوش محوطه

- شده و به روش توصیفی يگردآورهاي الزم داده...) هاي لرستان، نوشیجان تپه، محوطه(

گستره تاریخی اصلی پژوهش عصر . گیري قرار گرفته استتحلیلی مورد بحث و نتیجه

ویژه نیمه  ره جغرافیایی و اصلی پژوهش فالت ایران بهو گست) م.ق 550تا  800(3آهن 

البته در بحث تاریخچه و در . باشدها مربوط به این نیمه است، میغربی ایران که بیشتر داده
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مقاله حاضر بر اساس مطالعه . است شده اشارههاي مناطق دیگر نیز مقام مقایسه به داده

شکلمورداشارهمناطق ) م.ق 500تا  800(3آهن قفلی مکشوفه از عصر  سنجاق 80حدود 

هاي مکشوفه از یونان، ترکیه، خاور نزدیک و منطقه البته در مقام مقایسه نمونه. است گرفته 

  .قرار گرفتند مدنظرقفقاز نیز 

  

  و پیشینه آن قفلی سنجاق-4

یکدیگر  هاي مختلف لباس را به استفاده از ابزارهایی که وظیفه اتصال قسمت یادز احتمال به

هاي اولیه  که ساخته اي به قدمت استفاده از لباس داشته و به دلیل آن ، سابقه)سنجاق(داشته 

قفلی  سنجاق.از چوب، استخوان و موارد فسادپذیر بوده، بقایاي آنها برجاي نمانده است

)Fibulae / Safety pin (تر سنجاق است که شامل دو بخش اصلی کمان  متکامل گونه یک

. آن است يگذار و و سوزن است و قفل شدن سوزن در انتهاي کمانه دلیل اصلی نامیا باز

مشابهی  یبًام تاکنون به اشکال تقر.این سنجاق از زمان ابداع در حدود اواسط هزاره دوم ق

دلیل این جایگزینی . اي سنجاق شده است و تا حدود زیادي جایگزین انواع میله یافتهتداوم

و  تر بیشتر و نیز در مواردي جنبه تزیینی یمنیتر، ا یی بهتر، استفاده آسانرسد کارا به نظر می

استفاده . باشدمینوعی جنبه آیینی و نمادین پیدا کرده به که آننیز ویژگی قفل و باز شدن 

در کنار . هاي مختلف لباس به یکدیگر است ها در سنجاق کردن بخش اصلی این ساخته

داشته ) اي که تا به امروز ادامه یافته استفاده(یینیها جنبه تز جاقاي از سن گونه ،کاربرد اصلی

.اندنیز داشتهو جادو یا طلسم نذري، محافظاي دیگر کارکرد آیینی،  و دسته

قفلی بر اساس شواهد موجود نخستین بار در حوضه تمدنی یونان و فرهنگ  سنجاق

 ,Pedde(یافتهق نزدیک راهشده و از طریق قبرس به شر ابداع) م.ق 14حدود (یسنیم

1999; 485; Paterakis and Omura,2017:177 ( 3و در عصر آهن)در ). م.ق 550-800

قفلی در مدیترانه شرقی را در  استروناخ گسترش سنجاق. ایران عمومیت پیدا کرده است

 ازجمله ).Stronach, 1959:181(داند  ها با این مناطق می ارتباط با گسترش تجارت میسنی

شود و به مرکز مهم تولید تبدیل مناطقی که در عصر آهن این ساخته بسیار متداول می
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در کاوش محوطه کمان . شود، مناطق مرکزي ترکیه امروزي و فریگی باستان استمی

قفلی، تعدادي قالب  سنجاق 586کاالهویوك در نزدیکی آنکارا عالوه بر کشف تعداد 

قفلی در این محوطه  که نشان از تولید سنجاق آمده ستد بههاي فلزي گري و سربارهریخته

  ).Paterakis and Omura,2017:177(دارد

  

  
)گیره-4فنر یا لوال  -3سوزن -2کمان یا بازو -1(یقفل اجزاي مختلف سنجاق -1شکل 

  )1400: نویسندگان(

  

ونه گ. بندي اولیه داراي دو گونه ساده و ترکیبی هستند در یک تقسیم ها یقفل سنجاق

و فنري شده و یک سر  یدهقفلی از یک مفتول فلزي که قسمت میانی آن پیچ ساده سنجاق

و بسیار ) 2-1ش  ،2شکل (شده  ، ساختهاستآن به شکل دستگیره و سر دیگر آن سوزنی 

شکل ترکیبی . گیرند اي است که امروزه مورد استفاده قرار می هاي ساده قفلی مشابه سنجاق

ی داراي دو بخش متمایز کمانه و سوزن است که توسط یک لوال یا قفل یا پیچیده سنجاق

شوند و در کل  بخش فنري، به یکدیگر متصل شده و انتهاي دیگر آنها به یکدیگر قفل می

-3ش  ،2شکل (شوند  شامل چهار قسمت کمانه، سوزن، فنر یا لوال و دسته یا دستگیره می

بندي  هاي بسیار متنوعی طبقه یرگونهازنظر شکل، ساخت و تزیین، به ز گونه ینا). 4

  .شوند می
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  )1400:نویسندگان(قفلی  سنجاق) 4-3ش (یبیو ترک) 2-1ش (هاي ساده  گونه -2شکل

  

  
  یقفلی در عصر آهن و دوره هخامنش شیوه استفاده از سنجاق -3شکل

)Muscarella,2013:781-2, 786-7(  

  هاي اولیه قفلی گونه شناسی سنجاق-5

 جیتدر قفلی در بسیاري از مناطق مختلف جغرافیایی، به اج ساخت و استفاده از سنجاقبا رو

توان به دو گونه اصلی  ها می آن نیتر مختلفی شکل گرفتند که از مهم يها گونه

فنردار نیز  يهایقفل شرق مدیترانه و خاور نزدیک اشاره کرد که سنجاق يهایقفل سنجاق

ین دو گونه بر اساس شکل ظاهر و نوع تزییناتی که بر روي هرکدام از ا. شوند خوانده می

هاي  شناسی از گونه. شوندیبندي م مختلفی تقسیم يها رگونهیکمان آنها اجراشده، به ز

. )Stronach, 1959(توان به گونه شناسی دیوید استروناخ اشاره کرد  شده می انجام

شرق  يهایقفل و سنجاق) 1جدولش(رگونهیز 3هاي شرق مدیترانه شامل  قفلی سنجاق

  .است) 2جدولش (رگونهیز 4نزدیک نیز شامل 
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  هاي حوضه مدیترانه قفلی هاي سنجاق جدول گونه -1جدول 

  

اشکال اصلی 

هاي حوضه  قفلی سنجاق

  مدیترانه

هاي ویولونی شکل قفلی سنجاق. 1

با یک بازوي شکل یقفلی مثلث سنجاق .2

و کمان برآمده کشیده

شکل  يا رهیدا بًایتقرکمانبا قفلی  سنجاق .3

نامتقارنکشیده و 

  

  )1400:نویسندگان(کیهاي شرق نزد قفلی جدول گونه شناسی سنجاق-2جدول 

  

  

هاي شرق  قفلی سنجاقاشکال اصلی 

  نزدیک

 يا رهیدا مینقفلی با کمان سنجاق.1

شکل

قوسی شکلقفلی با کمان سنجاق.2

مثلثی شکلقفلی با کمان اقسنج.3

که مثلثی قفلی با کمان سنجاق.4

 برجستهاي مهره ریزي قالبآن با رأس 

شده

  

هاي متفاوتی  عالوه بر موارد ذکرشده در مناطقی چون قفقاز و آسیاي صغیر نیز گونه

دار نیز لوال يهایقفل انواع قفقاز به سنجاق. )Bittel, 1948: 48(اند  مورد استفاده بوده

لوالدار در سواحل  هاي یقفل سنجاقهاي  نمونه). Muscarella, 1965: 235(شهرت دارد 

:Ibid(شوند جنوب غربی دریاي خزر، لرستان و زیویه نیز یافت می 233.(  
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  قفلی در ایران پیشینه سنجاق-6

به  رت یقصورت دق و به 3رسد مربوط به عصر آهن  قفلی در ایران به نظر می ظهور سنجاق

,Muscarell(م بوده باشد .ق 8اواخر قرن  1988: تقریبی  یزمان و با توجه به هم) 804-810

عنوان مدرك  توان به هاي عصر آهن ایران، این پدیده می قفلی در محوطه حضور سنجاق

:Ibid(یردمهمی براي گاه نگاري مورد استفاده قرار گ  36در شمال ایران و قبر شماره ). 83

به همراه هدایایی تدفینی ) 5ش ، 5شکل (ییقفلی بازو ارلیک یک سنجاققبرستان م

هاي  گیرد و نمونه بندي استروناخ قرار می آمده که در گروه سوم دسته دست العاده به فوق

  .آمده است دست متعدد آن در نقاط مختلف به

م .ق 10تا  14نگهبان سرپرست کاوش محوطه مارلیک این قبرستان را در قالب قرن 

با توجه به تاریخ . ها مطابقتی ندارد کرده که با تاریخ این دسته از سنجاق گذاري یختار

قفلی و نیز این واقعیت که در قبرهاي دیگر مارلیک  سنجاق گونه ینشده ا شناخته یبًاتقر

را مربوط به اواخر  36قفلی به دست نیامده، ماسکارال تاریخ این سنجاق و قبرش  سنجاق

:Ibid(داند  م می.ق 7ن یا قر 8قرن  در دیگر  که ینو ا گذاري یخبا توجه به این تار). 815

 یتوجه که تعداد قابل) م.ق 880-1200(4ي، ازجمله حسنلو2هاي مهم عصر آهن  محوطه

قفلی دیده  آمده و در میان آنها هیچ سنجاق دست اي به هاي میله اشیاء تزیینی و سنجاق

عنوان تاریخ  م یا اواخر این قرن را به.ق 8اهد موجود، قرن توان بر اساس شو شود، می نمی

  .قفلی در ایران مطرح کرد دقیق ظهور سنجاق

3يهاي مختلف این دوره ازجمله حسنلو در محوطه 3با شروع عصر آهن 

)Muscarell, 1965 and 1988: 45-47(یویه، ز)Wilkinson, ، یمان، زندان سل)1960

,Amelirad and Others(مالمچه  ,Rezvani and Roustaei(یکهتار، کول)2017

,Amelirad and Others(، قبرستان زاگرس سنندج )2007 ,Curts(تپه ، نوشیجان)2011

 Vanden(هاي متعدي در لرستان  ، محوطه)30: 1385کالیس و دیگران،(یستون، ب)1984

Berghe, 1978 (پاسارگاد هاي محوطهدر  ،از دوره هخامنشی در ادامه آن و)،استروناخ

  . قفلی کشف و موردمطالعه قرار گرفته است و تخت جمشید سنجاق) 292: 1379
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زمان  هم يها با نمونه یسهمقا هاي مورد استفاده در ایران درمجموع قابل قفلی سنجاق

دار یا  ، قوسدایره یمن يها النهرین هستند و کمان مکشوفه از منطقه فلسطین و سوریه و بین

شده و در اکثر موارد سوزن سنجاق  ها از فنر استفاده در تمامی این سنجاق. دارند گوش سه

,Muscarell(شده است  شده و به انتهاي کمان متصل می جداگانه ساخته 1965: به ). 233

تا حدود زیادي  قفلی سنجاقو در لرستان، ) م.ق 550- 800(3آهن در عصر  رسد یمنظر 

اکثر ).332: 1392اورلت، (شود دوره قبل می اي میله يها سنجاقجایگزین 

 3هاي عصر آهن ایران، در محدوده عصر آهن  آمده از محوطه دست هاي به قفلی سنجاق

هاي بعد ازجمله در دوره  در دورههاي مشابه نمونهبه تعداد محدودگیرند؛ هرچند  جاي می

  ).4یرشتصو(است  مورد استفاده بودههخامنشی و اشکانی نیز 

  
  )Shalev, 2006; fig 10(تل میخالهاي دوره هخامنشی قفلی سنجاق -4شکل 

  

  هاي عصر آهن ایران قفلی گونه شناسی سنجاق-7

اند، شامل دو  عصر آهن ایران یافت شده يها که تاکنون در محوطه یهای قفلی سنجاق

  :شوند یگونه زیر م

  هاي فنردار قفلی سنجاق. 1

  هاي لوالدار قفلی سنجاق. 2

 هاي یرگونهها نیز با توجه به شکل و تزییناتی کمانه سنجاق، به ز گونه هرکدام ازاین

  .شوند یتقسیم م
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  هاي فنردار قفلی سنجاق-1-7

گروه از  3گروه هستند که  4خاور نزدیک شامل  يها همانند نمونه ها یقفل این سنجاق

یافت  یشناس باستان يها از کاوش يا هاي نوع قوسی نمونه قفلی تاکنون از سنجاق(آنها 

فنردار ایران از  هاي یقفل سنجاق. آمده است دست شناسی به باستان يها از کاوش) نشده است

:Muscarella, 1984(یکمارل يها محوطه ,Muscarella, 1966(حسنلو ، )419 fig 38( ،

,Vanden Berghe(یمانزندان سل 1978: Fig, ، )62: 1393کرتیس، (یجاننوش، )11

، )Vanden berghe, 1978: 57(، گودین )96و 101: 1387توحیدي،(رستان زاگرس قب

:Goff, 1978(باباجان fig 14(،یستونب) ،رضوانی، (شگ  کله، )2شکل : 1385کالیس

سول، سرکبود،  چم: يها قبرستان(هاي پشت کوه لرستان  و تعدادي نیز از قبرستان )1383

,Vanden Berghe()ورکبود، گل خنان مرده و دوریه . اند آمده دست به) 1978

مثلثی با رأس "و  "مثلثی"، "اي دایره یمن"یرگونههاي فنردار ایران شامل سه ز قفلی سنجاق

ها نیز با توجه به تزئیناتی که بر روي کمانشان  هستند که هرکدام از این زیرگونه "برجسته

  .شوند یم بندي یماجراشده، به انواع متفاوتی تقس

  

  اي یرههاي نیم دا قفلی سنجاق .1

). 3جدول (شکل نوع فنردار شامل دو گونه هستند  اي دایره یمهاي ن قفلی سنجاق

آمده  دست قبرستان زاگرس و قبرستان ورکبود به يها هاي این گروه از محوطه قفلی سنجاق

رستان قفلی یافت شده در قب سنجاق. نیز در مجموعه موزه فروغی قرار دارد يا است، نمونه

به همراه دیگر اشیاء آهنی و مفرغی یافت شده است، این قبرستان  10زاگرس از قبر شمارة 

دست به A64قفلی قبرستان ورکبود از قبر  سنجاق. شده است گذاري یختار 3به عصر آهن 

  .شده است گذاري یختار 3این قبرستان نیز به عصر آهن . آمده است 
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  )1400:نویسندگان(شکل  اي ایرهد یمهاي ن قفلی سنجاق -3جدول 

تصویر  قفلی گونۀ سنجاققفلی نوع سنجاق

  

  

  اي یرههاي نیم دا قفلی سنجاق

تزیینات قالبی ساده و تزیینات . 1

  دار حلقه

قبرستان زاگرس، موزه مجموعه (

  )فروغی

  

تزیینات پیوسته حلقه مانند . 2

پشت (قفلی  روي کمان سنجاق

  )ودکوه لرستان؛ قبرستان ورکب

  

  
  

  هاي مثلثی قفلی سنجاق. 2

نامیده  "آرنجی "یا  "زانویی"هاي قفلی سنجاقکه عموماً  گونه نیاهاي قفلی سنجاق

 ,Stronach(شوند یمدر خاور نزدیک شناخته  قفلی سنجاقگونۀبیشترین  عنوان بهشوندیم

1959: تاریخی هستند و از مصر تا ایران يا توسعهشامل  قفلی سنجاقاین  يها گونه). 193

این نوع از برنز  يها نمونهبیشتر . رندیگیبرمدر حدود قرن هشتم تا قرن اول میالدي را در 

آهنی نیز یافت شده  يها نیپبا  يها سنجاقو در نواحی فلسطین و سوریه  اند شده ساخته

، )32قبر شماره (یکمارل يها هاي نوع مثلثی شکل ایران از محوطه قفلی سنجاق .است

، )2الیه (، گودین )استقرار فرعی هاي یهال(، زندان سلیمان، نوشیجان )2الیه (حسنلو 

) فضاي کارگاهی و مسکونی(، کُله شگ )مادي هاي یهال(، بیستون )2Bالیه (باباجان 

قبر (قبرستان چم سول ) 8و  3، 2قبور (، قبرستان سرکبود )B185قبر (قبرستان روکبود 

قبرستان ) 19قبر (قبرستان گل خنان مرده ) 5و  4قبرهاي (قبرستان دم چفت ) 3شماره 

  .قبرستان گاراگاچاه و قبرستان چغاسبز) 3قبر (بانکولکان 

  :هاي مثلثی شکل به شرح جدول زیر هستند قفلی سنجاق يها انواع گونه
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  )1400:نویسندگان(هاي مثلثی شکل  قفلی انواع سنجاق-4جدول 

تصویر  یقفل گونۀ سنجاق  قفلی نوع سنجاق

  

  

  

  

  مثلثی هاي یقفل سنجاق

 باباجان(قفلی مثلثی شکل با کمان ساده  سنجاق.1

  )تپه

ساده یا  يها قفلی مثلثی شکل با قالب سنجاق. 2

کله شگ، دم چفت، گل (تزیینی روي هر بازو 

  )خنان مرده

قفلی مثلثی شکل با تزیینات خیاره اي  سنجاق. 3

زه مجموعه سر کبود، مو(در قسمت کمان 

  )فروغی

يا قفلی مثلثی شکل با تزیینات حلقه سنجاق. 4

  )پشت کوه لرستان؛ قبرستان چم سول(

هاي مثلثی شکل با تزیینات مهره  قفلی سنجاق. 5

مارلیک، زندان سلیمان، (يا مانند و حلقه

  )نوشیجان، حسنلو، بیستون، پشت کوه لرستان

  

  أس برجستهقفلی مثلثی شکل با ر سنجاق. 3

:VandenBerghe, 1978(سرکبود  يها قفلی از قبرستان از سنجاق گونه ینا fig 9 ( و

:VandenBerghe, 1978(سول چم fig 9(است آمدهدست بهیک عدد هرکدام .

مثلثی شکل به تعداد  يها نمونهو  فنرداريها گونهنسبت به سایر  گونه یناهاي قفلی سنجاق

  .تمحدودتري یافت شده اس
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  )1400:نویسندگان(هاي مثلثی شکل با راسی برجسته  قفلی سنجاق يها انواع گونه -5جدول 

  

  

قفلی مثلثی رأس  سنجاق

  برجسته

هاي مثلثی شکل با تزیینات چندگانه  قفلی سنجاق.1

سرکبود، چشم (مثلثی شکل و یک رأس برجسته

)سول

هاي مثلثی شکل با رأس برجسته با  قفلی سنجاق .2

  )مجموعه موزه فروغی(یوانیزیینات انسانی و حت

  

دست هاي فنرداري که در ایران به قفلی سنجاق گذاري یخازلحاظ گاه نگاري و تار

که این  ییها البته محل). 6جدول (دهند یرا نشان م 3اند تاریخی در حدود عصر آهن  آمده 

که  رسد یبه نظر م. اند شده يگذار یخطور نسبی تار اند به آمدهدست به ها قفلی سنجاق

ها متأخرتر گسترش پیدا کرده  هاي گونۀ رأس برجسته نسبت به دیگر گونه قفلی سنجاق

  .باشند

  

  هاي لوالدار قفلی سنجاق-2-7

 :Muscarella, 1966(حسنلو  يها هاي لوالدار عصر آهن ایران از محوطه قفلی سنجاق

fig 37(یویه، ز)Wilkinson, 1960: pl xxx(،  کول تاریکه)Rezvani, 2007: fig, 9 (

در مجموعه  دیگر از این نوع تعدادي.م هستند.ق 7و بیشتر مربوط به قرن  آمده دست به

:Ghrishman, 1964(یفروغموزه  PL.XXIV ( یهارومو موزه)شکل ؛ 1395، عباس زاده

برد یمنام  لوالدار در ایران را قفلی سنجاقواندنبرگ چهار گروه .شونددیده می) 5

)Vanden Berghe, 1978: 68(:  

  شکل ساده اي یرهدالوالدار با کمان نیم  قفلی سنجاق. 1

شدهمتورم  که قسمت میانی اي یرهدالوالدار با کمان نیم  قفلی سنجاق. 2
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اي شده براي تزیین حالت صفحهآن کمان که قسمت میانیلوالدار  قفلی سنجاق. 3

  است

  شدهو تزیینات  شکل يلوزدیسکی با کمان لوالدار  قفلی سنجاق. 4

توان بر را میایران  عصر آهنهاي لوالدار  قفلی سنجاقبندي، رغم این تقسیمعلی

  :کردبنديشاخص دستهسه گونه  اساس جدول زیر در

  

  )1400:نویسندگان(یراناهاي لوالدار عصر آهن قفلیهاي شاخص سنجاقگونه -6جدول

  

  

  

  

ها قفلی سنجاق

داري لوال

هاي لوالدار با کمانی  قفلی سنجاق. 1

  )حسنلو(یمساده و ضخ اي یرهنیم دا

هاي لوالدار با کمانی  قفلی سنجاق. 2

موزه (یمو ضخ مزییناي یرهنیم دا

)مجموعه فروغی

هاي لوالدار با کمان  قفلی سنجاق. 3

  و مزین شکل یسکید

 مالمچه، ،یکهتار زیویه، کول(

  )عه کوتی، قلحسنلو، آملش

  

هاي يحفاردر طی : ساده و ضخیم اي یرههاي لوالدار با کمانی نیم دا قفلی سنجاق. 1

در شمال غرب ایران و در تپه حسنلو که توسط دانشگاه پنسیلوانیا و موزه  شده انجام

قسمت باالي . حسنلو به دست آمد IIIبرنزي از الیه  قفلی سنجاقمتروپولیتن انجام شد یک 

است و در وسط آن  cm4و عرض  5/3که داراي ارتفاع  باشد یمUبه شکل  لیقف سنجاق

است و در  شده درستپین آن نیز از یک ورقه برنزي . وجود دارد یتوجه قابلبرجستگی 

. شود یموجود دارد که پین در داخل آن چفت  يا گرد شدهانتهاي پین قسمت 



  

  

  

  

89   |شهبازي و افشاري  ... سازي سنتی به شیوه پاپیه ماشه،  مدانمطالعه تحلیلی قل

)Muscarella, 1965: در قفقاز نیز  ییها محوطهاز  قفلی اقسنجاز این نوع از ). 233-245

حال این نوع از . و عمده آنها در محدوده قلمرو دولت اورارتو قرار دارند. اند آمده دست به

  .که مختص مردمان اورارتو بوده است رسد یمبه نظر  قفلی سنجاق

 گونهیناقفلی سنجاق: مزیین وضخیم اي دایره یمنلوالدار با کمانی  هاي قفلی سنجاق. 2

با این تفاوت که در قسمت ضخیم . باشد یمشکل و ضخیم  اي یرهداهمانند گونه قبل نیم 

را تنها در میان اشیاء موزه  گونه ینايها نمونه. است شده يکار کندهتزییناتی  قفلی سنجاق

) Ghirshman, 1964: pl,XXIV(. یافت توان یملرستان  هاي قفلی سنجاقفروغی مربوط به 

لذا  اند یامدهنکاوش شده به دست  يها محوطهتاکنون از  قفلی سنجاقاز  گونه ینامتأسفانه

را  گونه ینابا  یسهمقا قابليها نمونه. آنها را به لرستان نسبت داد توان ینمقاطع  طور به

Muscarella, 1965: fig(کرد در قفقاز جنوبی مشاهده  توان یم 6(.  

 يها سنجاقاز  گونه ازاین: و مزیین شکل یسکیدیلوالدار با کمان هاي قفلی سنجاق. 3

هاي قفلی سنجاق. باشد یملوالدار داراي بیشترین فراوانی  هاي قفلی سنجاققفلی در بین 

لرستان هاي محوطهو  ، مالمچهیکهتار کولحسنلو، زیویه،  يها محوطهاز  گونه ینا

احتمال توان یمبنابراینهبود مانا مذکور منسوب به پادشاهی محوطهچهار . اند آمده دست به

  .بوده است ها بیشتر مورد استفاده اقوام ماناییاز سنجاق گونه یناکهداد

م نسبت .ق 7، به دوره مانایی و به قرن آمده دست بهآثاري که از قبرستان کول تاریکه 

:Rezvani, 2007(است  شده داده که از زیویه یافت شده به نیمه  یهای قفلی سنجاق. )139

  ).Muscarell,1965:235-36(اند شده گذاري یختارم .ق 6قرن م یا اوایل .ق 7وم قرن د

  

  شیوه ساخت و پرداخت-8

و در موارد اندکی از  )آلیاژ مس و قلع(از برنز  بیشتر هاي عصر آهن ایران قفلی سنجاق

آهن از  بخش سوزنشده و از برنز ساخته می بخش کمانمعموالً(دو فلز برنز و آهن 

) 29ش ، 5شکل (شده شود که برعکس این عمل موارد نیز دیده میاما) 8ش ، 5شکل (

با توجه به مطالعه آثار برنزي عصر آهن، . اند شده ساخته )6، ش 5شکل (طال  و ، نقره)است
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آرسنیکی -نه آلیاژ مس(هستند قلع - هاي برنزي این دوره از آلیاژ مس  یبًا تمامی ساختهتقر

رغم فراوانی  یشتر مورد استفاده بوده و به دلیل سمی بودن آرسنیک، علیکه در هزاره سوم ب

درصد  90هاي مرغوب ترکیبی از  که نمونه) است شده گذاشتهآرسنیک نسبت به قلع کنار 

  . درصد قلع هستند 10مس و 

البته با توجه به ناخالصی مواد معدنی و نیز اهداف خاص، عناصري از فلزات دیگر را 

از  آمده دست بههاي فریگی  بر روي سنجاق. ن در ساختار اشیاء مشاهده کردتوا نیز می

دهد همه موارد  که نشان می گرفته انجامهایی  محوطه کمان کاالهویوك ترکیه آزمایش

و آثاري از آرسنیک، سرب، آنتیموان و یا  شده ساخته) برنز(قلع -شده با آلیاژ مس یشآزما

  .شود انادیوم در ساختار آنها دیده می

آرسنیک و آنتیموان اغلب براي پایین آوردن نقطه ذوب مس و قلع به این آلیاژ 

گري، کار بر روي فلز سرد شده و نیز  همچنین این ترکیب در کیفیت ریخته. شود افزوده می

ي نیست که ا اندازه بهالبته درصد آرسنیک و آنتیموان . است مؤثررنگ خاص فلز نهایی 

هاي موجود در  است که ترکیب ذکر قابلهمچنین . بگیردآرسنیک شکل -آلیاژ مس

باشد تواند نتیجه استفاده از معادن مختلف  ها عالوه بر اهداف تکنیکی می سنجاق

)Paterakis and Omura, 2017: 178.(  



  

  

  

  

91   |شهبازي و افشاري  ... سازي سنتی به شیوه پاپیه ماشه،  مدانمطالعه تحلیلی قل

  
موزه پنسیلوانیا مکان  4ش  حسنلو، 3-1ش ، (یراناهاي عصر آهن قفلیهاي مختلف سنجاقگونه -5شکل 

ش مالمچه،  37-34ش تپه نوشیجان،  33-18ش تاریکه، کول 17-7ش زیویه،  6ش مارلیک،  5ش وم، نامعل

)1400:نویسندگان) (قبرستان زاگرس 41باباجان تپه، ش  38-40
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هاي موردمطالعه این  دار و تزیینی که اکثریت نمونه با طرح حجم هاي برنزي نمونه

کاري  تر به شیوه چکش هاي ساده و در نمونهگري  به شیوه ریخته دهند، پژوهش را شکل می

هاي مکشوفه و این حقیقت که اکثریت قفلی با توجه به تعداد زیاد سنجاق. اند شده ساخته

هاي  شوند و همچنین کشف قالب ها، ابعاد و اشکال مشابهی ظاهر می آنها در قالب گونه

رسد  ، به نظر می)7-6شکل (قفلی گیري سنجاق سنگی و سفالی مورد استفاده براي قالب

  . ین شیوه مورد استفاده بوده استتر متداولهاي سنگی و یا سفالی دو کفه،  استفاده از قالب

یمه منفی و فرورفته سنجاق حک مشده و ندر این شیوه بر روي هر کفه طرح 

ین مرحله دو کفه بعدازا. شد هاي کوچکی نیز براي جریان فلز مذاب در نظر گرفته می کانال

هاي دیگر به  و یا شیوه) هاي مکشوفه مطابق نمونه(شده یهتعبهاي  استفاده از سوراخبا 

یجادشده به داخل قالب اشدند و فلز مذاب از طریق حفره یا کانال  یکدیگر متصل می

قفلی خارج و بقیه مراحل تزیین و  شد و بعد از سرد شدن قالب باز و سنجاق ریخته می

  .شده است آن اجرا میصیقل و زدودن زوائد بر روي 

توانستند صدها سنجاق یک شکل و اندازه تولید کنند و کشف صدها  با این شیوه می

تعداد بر اساس. ویژه در منطقه آسیاي صغیر نتیجه چنین روندي است نمونه مشابه به

,Paterakis and Omura(یرصغهاي مکشوفه از آسیاي  قالب توجه قابل 2017: 176( ،

هاي متعدد و قطعات مختلف  زمان بدنه و سوزن، یا سوزن ریزي هم براي قالبها بعضی قالب

هاي دیگري نیز وجود داشتند که فقط  و قالب)6شکلش (شده و مجزاي سنجاق استفاده می

هایی که تنها یک  براي ساخت سنجاق). 7شکلش (دادند بدنه یا کمان سنجاق را شکل می

ترین شیوه ساخت  کفه یا قالب روباز ساده هاي یک دار و تزیینی داشتند، قالب سطح حجم

و فلز مذاب در  شده کندهدر این شیوه حجم منفی سنجاق بر روي یک کفه قالب . بود

.شد داخل آن ریخته شده و بعد سرد شدن از قالب خارج می

اي برخوردار بودند،  هاي ویژه که از حجم و تزیینات پیچیده ریزي سنجاق براي قالب 

شد که شیوه متداولی براي ساخت  نیز استفاده می) Last Vax(گمشده از شیوه موم  احتماًال

در این . تعدادي از برنزهاي شاخص لرستان و نیز مناطق مختلف جهان باستان بوده است



  

  

  

  

93   |شهبازي و افشاري  ... سازي سنتی به شیوه پاپیه ماشه،  مدانمطالعه تحلیلی قل

شد و سپس  هاي موردمطالعه، نمونه مومی آن ساخته می روش با توجه به توپر بودن سنجاق

دادند تا  بعد از خشک شدن، آن را حرارت می. پوشاندند س میاي از گل ر آن را با الیه

شده به بیرون جاري شود و بعد آن فلز مذاب را به  یهتعبو از حفره  شده ذوبهسته مومی 

ریختند و در نهایت بعد از سرد شدن، پوسته رسی شکسته و سنجاق مفرغی  جاي آن می

  .شد ، خارج میگرفته شکل

  
  

  

  

  

و نیز )2-1ش ، 2شکل (برجسته هاي ساده و فاقد تزیین و حجم براي ساخت گونه

ترین و  رسد سادههاي فلزي، به نظر می کاري مفتول ها، چکش سوزن تعدادي از سنجاق

ازتاریخ  یشپین شیوه مورد استفاده بوده که در فلزکاري ایران و جهان از دوره تر متداول

ها متناسب با شکل و اندازه سنجاق  تولدر این شیوه مف. بسیار به بعد رایج بوده است

هاي مکشوفه  نمونه متأسفانه. شدندمی دادهکاري سرد و گرم شکل  و با چکش شده انتخاب

با توجه به تفاوت  حال  ینباا. وتحلیل آزمایشگاهی قرار گرفتند یهتجزاز ایران کمتر مورد 

هاي ده، با آزمایشکاري شگري شده با انواع چکش ساختار میکروسکپی اشیاء ریخته

  . ها را شناسایی کرد توان شیوه ساخت این دسته از سنجاق تخصصی می

ی و قفل سنجاققالب سنگی ساخت  -6شکل 

  یهترکقطعات آن به دست آمده از 

:ی استانبول، نگارندگانشناس باستانموزه (

1396(

ی قفل سنجاققالب سفالی ساخت  - 7شکل 

محوطه کمان کاالهویوك به دست آمده از

  یهترک

)(



  1400پاییز و زمستان |16شماره |تم شسال ه |هاي بومی ایران  دو فصلنامه علمی دانش  |   94

  

توان گفت که  هایی که بدنه یا سوزن آنها آهنی است، می سنجاق نمونهدر ارتباط با 

اند چرا که در این دوره  شدهکاري گرم ساخته می هاي آهنی به شیوه چکش تمامی بخش

هاي آهنی این دوره ها و مفتولي آهن وجود نداشته و شمشگر و ریخته آهن ذوبامکان 

و تولید آهن اسفنجی و تبدیل آن به شمش فلزي از طریق عملیات  آهن سنگاز طریق احیا 

اي و طالیی هاي نقرهسنجاق). 182: 1387مالزاده،(است شده حرارتی مکانیکی، تولید می

کاري و یا ترکیبی از این دو ي یا چکشگرنیز متناسب با شکل و پیچیدگی آنها با ریخته

  .شدندشیوه ساخته می

توان دریافت که بدنه و سنجاق جداگانه  هاي مکشوفه می ها و سنجاق قالب بامطالعه

و  زمان همدر مواردي شاید امکان ریختگري  هرچندشدند؛  ساخته و به یکدیگر متصل می

چند دلیل مهم براي عدم ریختگري رسد  به نظر می. ها وجود داشته است یکپارچه سنجاق

دهی آن در  وجود بخش فنري که شکل: وجود داشته است قفلی سنجاقزمان همیکپارچه و 

، )مگر اینکه بعد ساخت شکل فنري به آن بدهند(نبوده یرپذ امکانهاي متداول  قالب

سوزن و فنر انتهاي سنجاق . در قسمت بدنه و سوزن کارشدهفلزمتفاوت بودن نوع 

هاي مکرر را  پذیري خوبی برخوردار باشد و خمش بایست ضمن استحکام از انعطاف می

  .تاب بیاورد

دلیل دیگر . کرد ین انتخاب دو شمش فلزي با خواص متفاوت ضرورت پیدا میبنابرا

ضعف نقطه اتصال سوزن به بدنه در ریختگري یکپارچه است که احتمال شکستن آن را 

شود، انتهاي سوزن  ردي که سنجاق و سوزن جداگانه ساخته میاما در موا. بخشید فزونی می

دلیل بعدي . دهد و احتمال شکستن نقطه اتصال را کاهش می فرورفتهشده بدنه  یهتعبدر حفره 

  .سازد یرممکن میغزمان را  هاي دو فلزي است که در عمل ریختگري هم در ارتباط با سنجاق

اي در قسمت انتهاي کمان ایجاد  ق، حفرهبراي اتصال سوزن به بدنه یا کمان سنجا  

عالوه بر این روش متداول، قالب . شد شد و انتهاي فنردار سوزن در داخل آن مستقر می می

دهد  فلزگري این دوره نشان می شده شناختههاي  و نیز تکنیک) 7شکلش (یهترکمکشوفه از 

بود نیز  شده آمادهبل ریختگري بدنه بر روي سوزنی که از ق) Costing on(یکتکنکه از 



  

  

  

  

95   |شهبازي و افشاري  ... سازي سنتی به شیوه پاپیه ماشه،  مدانمطالعه تحلیلی قل

این تکنیک براي ساخت اشیاء دو فلزي عصر آهن مورد استفاده بوده . متداول بوده است

بود را داخل قالب  شده آمادهدر این شیوه سوزنی که از قبل ). 183: 1387مالزاده،(است 

  .کردندگري میجاسازي کرده و بدنه بر روي آن ریخته

ها در دهد که تزیینات اصلی سنجاقمکشوفه نشان میهاي هاي و قالبمطالعه سنجاق

محل قرار گرفتن (انسان دست هايگرفت که بیشتر شامل طرحریزي انجام می مرحله قالب

ياها یا سرهاي حیوانی و یا اسطورهحلقه و در مواردي پیکره–مهره ) و قفل سوزن

حل صیقل و پرداخت و بعد از خارج کردن سنجاق از قالب مرا.شدندمی) 11- 10شکلش (

این تزیینات  .شدها انجام می سنجاق در صورت ضرورت تزیینات اضافی بر روي

خطوط کنده  صورت بهتوانست هاي مادي نوشیجان، میدر ارتباط با سنجاق مثال عنوان به

در مواردي نیز . ها ظاهر شودها و حلقهساده یا مارپیچی بر روي بدنه اصلی یا مهره

هاي فلزي شکل ي بدنه سنجاق بعد از مرحله ساخت و با پیچیدن مفتولهاي روحلقه

).63: 1393کرتیس،(است شده  ییشناسااین شیوه در منطقه فلسطین نیز . گرفتمی

بیشتر بعد از مرحله ) شده کشفهاي بر اساس قالب(سنجاق خمیدگی یا محل قفل سوزن 

  .گرفته استریزي شکل می نگام قالبدار و پیچیده به ههاي حجمگري و در نمونهریخته

هاي ترکیبی  تر معموًال با استفاده از یک مفتول واحد و سنجاق هاي ساده سنجاق

. شد معموالً با استفاده از دو و در مواردي چند قطعه جداگانه ساخته و به یکدیگر متصل می

که به همین منظور  يا در حفره انتهاي آنها شده و در این موارد سوزن و فنر جداگانه ساخته

:Stronach, 1959(گرفته است  شد، قرار میمیتعبیه  بدنه سنجاقدر انتهاي 185;

Paterakis and Omura, 2017: 178.(  

  قفلی کاربردهاي سنجاق -9

مالزاده (شده یانباي که کاربردهاي متفاوتی براي آن قفلی نیز همانند  سنجاق  میله سنجاق

رسد  با  اهداف  متفاوتی  مورد  استفاده  به نظر  می، )69-62: 1398و سالک اکبري، 

  .پردازیمگرفتند که در ادامه  به آنها  میقرار  می
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عنوان سنجاق لباس کاربرد به -1-9

هاي مختلف قفلی براي اتصال قسمت ین استفاده از سنجاقتر متداولو ترینابتدایی

یید تأنیز آن  را  ) 3شکلش(آمده  دست بهوش مردان و زنان به یکدیگر بوده که نقپوشش

قفلی  سنجاق کننده بداعانشین که یژه در حوضه دریاي مدیترانه و مناطق یونانیو بهکند؛ می

هایی را که کاربرد چنین ساختهشدهي استفاده میا چندتکههاي آیند، از پوششبه شمار می

قفلی وسیله  ، سنجاق)سنجاقنواع دیگر در مقایسه با ا(هدف براي این . بخشیدضرورت می

در مناطق دیگر و ازجمله ایران با توجه به استفاده انواع .آمدتري به شمار میمطمئن

پذیر قفلی توجیه شده، استفاده از سنجاقتنها روي دوش انداخته میباالپوش و عباهایی که

دهد شناسی نشان می استانهاي بدر ارتباط با این کاربرد مدارك تصویر و نیز یافته. بود

هایی بودند؛ البته جنس و کیفیت چنین سنجاق کننده استفادهطبقات مختلف اجتماعی 

هاي مکشوفه از سنجاق. توانست بسیار متفاوت باشدها میساخت و پرداخت سنجاق

و نیز نقوش مربوط به طبقات ) 65-60: 1393کرتیس، (یجاننوشاستقرار روستاي و مادي 

، این آمده دست بههاي و همچنین جنس و کیفیت بسیار متفاوت سنجاق)3کلشش(حاکمه 

  .کندیید میتأنظر را 

  

  عنوان تزیین شخصی کاربرد به -9-2

پرکارهایی با تزیین هایی از طال و نقره و نیز نمونه قفلی سنجاق نمونه با توجه به کشف

شکل (شده دیگري به آنها آویزان  هایی که زنجیرها یا اشیاء، و نیز نمونه)6ش  ،5شکل (

ویژه تداوم کارکرد تزیینی سنجاق تا دوره معاصر، در کنار کارکرد متعارف  و به) 9-10

براي  لزومًاها این نوع سنجاق. توان متصور شدسنجاق لباس، کاربرد تزیینی آنها را نیز می

در .انست الصاق شودتوشدند بلکه بر روي سینه و مو نیز میاتصال لباس بکار برده نمی

قفلی زیر جمجمه جسد  ایران یک سنجاق شمال غربکاوش قبري از این دوره در 

بهمن کارگر هیات علمی (باشد عنوان تزیین مو بکار رفته  توانسته بهکه می آمده دست به

  ).هاي شفاهیمیراث فرهنگی آذربایجان غربی، صحبت
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  کاربرد نذري و آیینی-9-3

تاریکه، لرستان، کولمکشوفه از منطقه(هاي موردمطالعهقفلینجاقتعداد زیادي از س

دست بههاي ویژه نمونه به(یراناهاي خارج از نمونه و) مالمچه، مارلیک، قبرستان زاگرس

به دست آمدند و همچنین  ها آرامگاهاز داخل قبور و  )از ترکیه و ناحیه فریگی باستان آمده

 ,Muscarella(دارد ها در معابد وجود قفلینگهداري سنجاقبه در تاریخ هرودوت اشاراتی

قفلی به دست آمده  سنجاق 79در قبور گوردیون منطقه فریگی باستان تعداد ).85 :1967

همچنین در کاوش آرامگاه تومولوسی در همین منطقه که امروزه ). Ibid: 82(است 

جسد هدایایی زیادي ، به همراهدهش دادهشناسی استانبول قرار  محتویات آن در موزه باستان

ي ا اندازه بهکه تعدادي از آنها  شده دادهقفلی در ابعاد مختلف قرار  سنجاق 42مله ج از

) 8شکلش(کند عنوان سنجاق لباس را منتفی می بزرگ است که امکان استفاده عملی به

  ).1395: نویسندگان

از ابتداي (قفلی سنجاق 586نیز تعداد کاالهویوك ترکیهدر کاوش محوطه کمان

از ).Paterakis and Omura, 2017: 177(است به دست آمده ) 1986کاوش تا سال 

دهد که ساکنان منطقه و نیز یونان در زندگی طرف دیگر مدارك تصویري نشان نمی

 :Muscarella, 1967(باشند قفلی داشته  اي از سنجاقروزمره خود استفاده خیلی گسترده

هدایایی معابد و  احتماًالها در میان هدایاي قبور و نیز ه به تعداد زیاد این سنجاقبا توج).82

. یرش استپذ قابلیرمتعارف تعدادي از آنها، کاربرد نذري و آیینی آنها غنیز ابعاد 

) Lundstrom, 2012: 271(يآشورو ) Ibid: 86(يسومرکه در منابع  گونه همان

فینی براي شخص مرده و تعدادي دیگر براي اهدا به تعدادي از هدایاي تد شده اشاره

هاي نذري و آیینی نمونه.ارواح درگذشتگان بوده است احتماًالخدایان دنیاي دیگر و نیز 

هاي منطقه مشابه تعدادي از مفرغ(باشد یرمتعارف داشته غ توانست شکل متعارف ومی

دا به معبد و خدایان ساخته لرستان که به ابعاد بسیار کوچک و غیرکاربردي با هدف اه

  ).هایی مینیاتوري شهرت داردشدند که به مفرغمی
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  عنوان طلسم، تعویذ و جادو کاربرد به -9-4

در مناطق مختلف جغرافیایی، از گذشته تا به امروز، باور به قدرت جادویی یا حفاظت 

هایی از جوامعیهکننده سنجاق بسیار متداول بوده و هست و امروزه چنین کاربردي را در ال

آل و فراري دادنو انرژي منفی، زخم چشممحافظ در برابر : کرد مشاهدهتوان مختلف می

از نوزادان و زنان باردار، برآورده کردن  محافظت اجنه و یا به خدمت گرفتن اجنه،

هاي ورزشی با هدف آسیب و حتی جادو کردن تیم قصد بهیاز، جادو کردن اشخاص نذرون

تر و باقیمانده باورهاي گسترده مطمئنًااست که  موردنظرازجمله کارکردهاي باخت آنها

  .تر از دوره کهن استعمیق

رسد باور مشابهی وجود داشته است و گواه آن در عصر آهن ایران نیز به نظر می

 ,Muscarella(اند مزیین شده) Pazuzu head(پازوزو هایی هستند که با سر دیو سنجاق

دیو ترسناکی با چشمان برآمده، نیمه انسان  صورت بهآشوري،  منشأپازوزو با . )86 :1967

آویز و تعویذ  صورت بهشود که بیشتر با شاخ بزرگی نشان داده می معموالًو نیم شیر، 

بر اساس منابع تاریخی تعویذ پازوزو کارکرد طلسم محافظ .شده استساخته و استفاده می

کرده و نیز حافظ زنان باردار ر تأثیرات باد غربی محافظت میرا داشته و شخص را در براب

  ).69: 1393کرتیس، (است بوده ) Lamashtu(الماشتو در برابر دیو 

قفلی، بخشی به ماهیت مبناي استفاده جادویی و بیشتر بازدارنده و محافظ سنجاق

دویی و و اعتقاد به قدرت جا) اغلب مس و مقدار اندکی آهن(شده استفادهفلزات 

تیز که انسان را در همچنین باور به نقش ابزارهاي فلزي نوك. گرددبازدارندگی آنها برمی

مالزاده و سالک (برابر موجودات اهریمنی محافظت کند و همیشه همراه انسان باشد 

و تصور از همچنین مفهوم.، در این استفاده نقش داشته است)1398:68اکبري، 

است قفلی تجلی پیدا کرده  و در سنجاقنوعی نمادین شده به» نباز کرد«و » کردن قفل«

  ).بر نرده پل عشاق فرانسه نیز شاید یادآور چنین باوري باشدشده  زده هايقفل(
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آثار به دست آمده از آرامگاه تومولوسی فریگی در ترکیه که به همراه هدایایی مختلف تعداد  -8شکل 

)1396: ی استانبول، نگارندگانشناس باستانموزه (است  شدهدادهی به ابعاد مختلف قرار قفل سنجاق42

سنجاق برنزي آشوري با  - 9شکل 

آن مهرو زنجیر طالي متصل به 

)Curtis, 2013: plate LXXXIX(  

سنجاق طالیی آشوري با زنجیر طالي - 10شکل 

,Curtis(پازوزو ن و تزیین سر متصل به آ

2008: 252(  

سنجاق مفرغی آشوري با  - 11شکل 

تزیین سر پازوزو در انتهاي سمت 

)موزه بریتانیا(چپ 
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  گیري یجهنتبحث و  -10

سنجاق یکی از ابزارهاي ضروري و مرتبط با پوشاك، مو و موارد مشابه در میان اقوام 

هاي  رسد نمونهبه نظر می. برگرددازتاریخ  یشپاستفاده از آن به دوره  مختلف بوده و سابقه

اند که به گرفته استخوان و چوب و به اشکال مختلف ساخته و مورد استفاده قرار میاولیه از

با ورود به دوره مفرغ، .اندجهت ماندگاري اندك مواد مورد استفاده، بر جاي نمانده

اي آن رواج پیدا کردند که کاربرد آنها چندان آسان و  اع میلهویژه انو هاي فلزي به سنجاق

ها که به دلیل شیوه اتصال سوزن و  اي جدید از سنجاق با شروع عصر آهن، گونه. ایمن نبود

در گستره وسیعی متداول  سرعت بهو  گرفته شکل، گرفته نامقفلی  بخش کمانه آنها، سنجاق

یج در مناطق تدر بهم و .ق 1400ترانه در حدود ظهور این نوع سنجاق در حوضه مدی. شدند

  .هاي مختلفی را شکل دادندو گونه گسترش پیدا کردند پیرامون

 یافته،گسترشدر آن  قفلی سنجاقي مختلف ها از گونهاستفاده ازجمله مناطقی که 

قفلی در ایران  سنجاق از استفاده شروعشناسی با توجه به کشفیات باستان. فالت ایران است

گسترش ) م.ق 550تا  800(3آهن گردد و در طول عصر  برمیم .قرن هشتم ق به اوایل

. آیدگذاري استقرارها به شمار می یختاررو مدرك مهمی براي  ینازابسیاري پیدا کرده و 

هاي  قفلی فراوانی و تنوع سنجاق. دسته کلی فنردار و لوالدار بودندداراي دو ها قفلی سنجاق

  .هاي لوالیی بسی بیشتر است قفلی نجاقفنردار نسبت به س

و  يا نقرهآهنی، آهنی، -برنزي يها نمونهاز جنس برنز هستند اما  ها سنجاقاکثر این 

 ریزي قالبگري و که بیشتر به شیوه ریخته در میان آنها مشاهده کرد توان یمطالیی را هم 

با . اند شده اختهسکاري و یا ترکیبی از هر دو روش و در موارد اندکی به روش چکش

، شدهکشفهاي و نیز قالب شده انجامها و مطالعات توجه به جنس برنزي اغلب سنجاق

شیوه ساخت بوده و مناطق مرکزي آسیاي  ینتر متداولهاي دو کفه گري در قالبریخته

دسترسی . آمددر دوره مورد بحث به شمار می قفلی سنجاقمراکز تولید  ینتر مهمصغیر از 

تواند می قفلی سنجاقعادن مس و قلع و منابع سوخت و نیز استفاده متنوع و گسترده از به م

هایی تر و نیز نمونههاي سادهگري، نمونهدر کنار تکنیک ریخته. دلیل این مرکزیت باشد
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، و یا )با توجه به عدم توانایی در ذوب کانسنگ آهن(هستند که داراي قسمت آهنی 

، با شیوه شده استفادهاي براي ساخت آنها یی یا نقرهمواردي که از صفحات طال

سوزن آهنی با  مثال عنوان به. شدندکاري و یا ترکیبی از هر دو شیوه ساخته میچکش

 ریزي قالبشد و سپس بخش برنزي بر روي قسمت انتهایی آن  کاري ساخته میچکش

سوزن و بدنه  نزما همهمچنین به دالیلی که اشاره شد از ساخت یکپارچه و . شود

  .شده است خودداري می

زمان  و همبودندها اشیا به نسبت ارزشمندي  قفلی با توجه به شواهد موجود سنجاق

.اند گرفته مورد استفاده قرار میو همچنین طبقات مختلف اجتماعی توسط مردان و زنان 

ارك تصویري و مد شناسی باستانهاي  با توجه به یافته قفلی سنجاقکاربرد  ینتر متداول

در عصر آهن و با توجه به استفاده . هاي مختلف لباس به یکدیگر است اتصال قسمت

ها ضرورت  ها و موارد مشابه، وجود سنجاق ، رداها، باالپوشچندتکههاي  گسترده از لباس

و  ها با توجه به جنس و تزیینات و نیز زنجیرها سنجاق ،در کنار این کاربرد عملی. داشت

، جنبه تزیینی نیز داشته )همانند دوره معاصر(شده میکه گاه به آنها وصل  ريآویزهاي دیگ

معرف جایگاه اجتماعی  توانستمیبر روي لباس یا مو، شده نصبتزیین شخصی  عنوان بهو 

، یا آیینینذري و در کنار این دو کاربرد اصلی، کارکرد . صاحب خود باشدو اقتصادي 

، با هدف اهدا به خدایان دنیاي دیگر یا ارواح ها آرامگاهور و اهدا به معابد و قرار دادن قب

هاي به دست آمده و اشکال بزرگ و نامتعارف سنجاق. درگذشتگان نیز وجود داشته است

  .این نظریه است ییدکنندهتأتعداد زیاد قرار داده در قبور 

ها کارکرد جادویی و قفلی سنجاقو مهم یکی دیگر از کاربردهاي محتمل

هاي  بر اساس داده .است یافتهتداومتا دوره معاصر  نوعی بهآنهاست که  یازدارندگب

ازلحاظ قدرت جادویی با مفرغ  -تعدادي از فلزات ازجمله مس ،و تاریخی شناسی باستان

قدرت جادویی،  -شده استفادهها  همان فلزاتی که در ساخت سنجاق -و آهن -برابر است 

النهرین باستان قطعاتی از این  پس براي حفاظت بناها در بین بازدارندگی و حفاظت داشتند،

دادند و یا براي دفع ارواح و نیروهاي شرور در قالب  فلز را در زیر شالوده بناها قرار می
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هاي متأخرتر و  تیز فلزي در دوره ها و اشیاء نوك میخ. آویختند طلسم و آویز به گردن می

در این اعتقاد میخ نیروي ذاتی جادویی داشته و . ندداشتجوامع سنتی چنین نقشی بر عهده 

تداوم چنین سنتی را تا دوره . کوب و الصاق آن در حقیقت یک جادوي نمادین است میخ

ها در  و آسیب زخم چشمتوان دنبال کرد؛ استفاده از سنجاق براي دور ماندن از  اخیر نیز می

  .لباس کودکان از این نوع است

عصر  هحدوددر مایران عصر آهن یهای قفلی تمامی سنجاقه دهد ک مطالعه نشان می

صورت بهیبًاتقرمطالعه شده مختلف  يها گونه.گیرند قرار می)م.ق 550-800(3آهن 

لوالدار  هاي قفلی سنجاقفنردار نسبت به  هاي قفلی سنجاقهرچند؛رواج پیدا کردند زمان هم

استفاده تا حدوديدر دوره هخامنشی نیز  ها قفلی سنجاقاین نوع . ندوشمیزودتر پدیدار 

ها جایگزین شده و با توجه به تداوم نیاز به  قفلی سنجاق جدیدتربا انواع  تدریج بهو  شده می

  .اند هایی، به اشکال متفاوت تا دوره معاصر و در میان اقوام مختلف تداوم یافته چنین ساخته
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