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Abstract 
The need for security in Iran, as in other parts of the 
world, has played a major role in the expansion and 
establishment of locksmith shops. However, the need for 
security has not been the only reason for the lockout in 
Iran. Locking has also been one of the elements to meet 
the spiritual needs of Iranians. The lock therefore 
contains symbolic meanings, and like a book that is 
opened, it has hidden secrets inside. But the beauty factor 
in locks and the like in this art-industry has not always 
been voluntary and subject to choice. Rather, it was due 
to the intimidation and trickery of Iranian artists in 
escaping from mainly religious and ideological restrictions 
and sanctions that restricted the freedom of art. If it were 
forbidden to make sculpture and iconography, he would 
turn tools such as locks [which he had to use] into a field 
for art. If he could not make huge sculptures in 
architecture or other places and display them in various 
places, from capitals and inside inscriptions to locks, etc., 
he would combine them with aesthetic tricks with 
practical aspects. From another perspective, the lock is 
full of Iranian aesthetic motives due to the fusion of 
industry and beauty in Iran. The combination of these 
delicacies and arts reaches such a level that the Iranian 
lock looks like a statue. Most of our attention to the more 
challenging locks in this research is due to better access as 
well as its elegance and beauty. Challenger locks are world 
famous from this perspective. In addition to beauty and 
elegance, these locks also lack symbolic functions. The 
sculptural locks studied in this article have also been 
prepared from the book of Iranian locks by Parviz 
Tanavoli. By analyzing the artistic beauties and symbolic 
functions in the locks of Iranian sculpture, this research 
aims to provide a better way of recognizing the artistic 
and aesthetic functions of Iranian art-industries, especially 
those created in relation to ideological concepts for the 
artist-craftsman. And open the way to the knowledge of 
the preparation and industrial-artistic craftsmanship-art of 

the Iranian artist. Traditional Iranian locks, especially the 
examples discussed in this article, have many cultural 
implications that reflect the attitude of society, aesthetic 
awareness, preparation and tricks to overcome the 
limiting and inhibiting factors of creativity and art. These 
locks are important carriers of culture and customs and, 
most importantly, the attitude and attitude of their users 
to important aspects of life, including longevity and 
guarding, and protection from disasters and unhappy 
matters, and the category of wealth, etc. . These people 
blend and reflect cultural meanings through materials, 
shapes, and decorations with aesthetic value, indicating 
intelligence, creativity, and a moral commitment to the 
concepts of life. Lock is one of the oldest tools that has 
maintained its role and position so far, both as an 
objective tool for protection and security and symbolically 
in the management and direction of cosmic and magical 
energies. "Love lock" is a symbol of an unbreakable bond 
that lovers engrave their name (in full or in short or 
symbolically) on the lock and throw the key in the river or 
far away. The lock of love is not almost specific to one 
country and culture, but in terms of its vast range from 
France to the United States, from South Korea to Russia 
and from China to Italy, shows the antiquity and symbolic 
and magical properties of the "lock" and its alignment 
with It has important categories such as love and security 
in human life. The permanence and continuity of the 
magical and symbolic nature of the lock until the 
contemporary era, indicates the importance and antiquity 
of this tool with its psychological aspects and magical 
belief of the human mind.  
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 های مجسمه گونه ایرانیتحلیلی بر زیبایی و کارکردهای معنایی قفل

 قفل چالشتر( :ی موردی)نمونه 

 

 حسین ابراهیمی ناغانی

 ایران ،شهرکرد ،استادیار دانشکده هنر دانشگاه شهرکرد
 کبری رفیعی طاقانکی

 هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، شهر تهران، ایراندانشیار دانشکده 

 
 چکیده 

. داشتته استتستازی هتای فف ای در گستترش و ایجتاد دکاننیاز به امنیت در ایران مانند سایر نقاط جهان نقش عمده
ایرانیتان نیتز سازی در ایران نبوده و فف  یکی از عوام  برآوردن نیازهای معنتوی وجود نیاز به امنیت تنها دلی  فف بااین
فف  از این منظر حاوی مفاهیم رمزی است و چون دفتری که گشوده شود، رازهای نهتانی در ستینه دارد. امتا . است بوده

صنعت همیشه ارادی و تابع انتخاب نبوده استت. بککته ناشتی از تهمیتد و شتگرد -عام  زیبایی در فف  و نظایر این هنر
کرد. های عمدتاً مذهبی و ایدئولوژیک بوده که آزادی هنر را محدود میا و تحریمههنرمندان ایرانی در گریز از محدودیت

نمتود  نگاری، ابزارهایی همچون ففت  را ککته استتفاده از آن نتاگزیر میاگر منع شده بود برای ساخت مجسمه و شمای 
های عظتیم بستازد و در ت مجستمهتوانسکرد برای هنرنمایی. اگر در معماری یا جاهای دیگر نمیای میتبدی  به زمینه

ها را با شگردهای زیبایی شناسانه بتا ها گرفته تا فف  و ... آنها و درون کتیبهجای بنا به نمایش بگذارد، از سرستونجای
زمین، مشتحون از تبع درآمیختگتی صتناعت و زیبتایی در ایترانآمیخت. از دیگر منظر، فف  بهوجوه کاربردی در هم می

ها تا بته حتدی میرستد کته ففت  ایرانتی همچتون زیبایی شناسانه ایرانی است. ادغام این ظرایف و هنر ورزیهای بارفه
 نماید. مجسمه می

های چالشتر در این تحقیق به عکت دسترسی بهتر و همچنتین ظرافتت و زیبتایی آن استت. التفات بیشتر ما به فف 
ها عالوه بر زیبتایی و ظرافتت، از کارکردهتای نمتادین نیتز ن فف های چالشتر از این منظر شهرت جهانی دارند.  ایفف 
 شده است. های ایرانی پرویز تناولی تهیههای مجسمه گونه موردمطالعه نیز از کتاب فف باشند. فف بهره میبی

رانی، های مجسمه گونه ایهای هنری و کارکردهای رمزی مندرج در فف این پژوهش فصد دارد با تحکیکی بر زیبایی
هتایی کته بته لحتا  صتنعتهای ایرانتی خصوصتاً آن-مسیر بازشناخت بهتر کارکردهای هنری و زیبتایی شناستانه هنتر

هنری –صنعتگر ایجادشده بود، را هموار سازد و بر تمهید و شگردهای صناعتی -های ایدئولوژیک برای هنرمندمحدودیت
 .هنرمند ایرانی نقبی بزند-صنعتگر
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 مقدمه 
 

دور  یهااز گذشته «یهنر ییبایز یمقوله»با  صناعت
مجرد ارتقاء در انسان به دیشده است. فدرت فن و تقک دهیتندرهم

شناسانه  ییبایحس لطافت و ز یختگیو تکام ، منجر به برانگ
و  یکاربرد یازهایاراده فراتر از برآوردن ن کهیو وفت گرددیم

دست حس و  بهسفارش برود، فرمان صناعت و فدرت فن 
 نانیغارنش یهانگاره نی. از اولافتدیشناسانه م ییبایعواطف ز

خور و  یازهایکه پس از فائق آمدن بر ن افتیدر یخوببه توانیم
با انسان  شهیهم« زدن اتیبه ح ییبایرنگ ز» یخواب، دغدغه

را تجربه و  ییبایمعطوف به ز یحس اتیبوده و همواره روح
هر چه فدرت صناعت اش ارتقاء  رین مسیتجسد کرده است. در ا

 . افتی یشترینمود ب شیهاساختهدر دست ییبایجواهر ز افت،ی
 شیاز تمث  و نما یرانیمنوال، هنرمند صناعتگر ا نیهم بر
 غیفکز در یحت یاماده چیبر ه اشیشناسانه و عاطف ییبایحس ز

به ساختن  شتریکه ب ییآنجا رانیا یج تمدننکرده و در مراتب او
با هنر  یااندازهبه یمشغول بوده، مآثر صناعت یو عمران و آبادان

هرکدام  بایز یهنرها 1نهیشده که امروز در زم نیعج ییبایو ز
 یها. فف اندییو شناسا یبندفاب  دسته یاثر هنر کیمانند به
 هاست. مجموعه نیاز هم یکی یرانیا یمیفد

مکموس  یهاییاز دارا انتیکه حفاظت و ص یدوران در
به فکز را هم  دنیهنر شک  بخش باًیشده و تقر تریانسان جد

 ییبایو ز یهنر یهاساخت با بارفه ییهافراگرفته بود، فف 
یم یبررس یخیتار ثیاز ح یرا وفت یمیفد یهاشناسانه. فف 

کرد.  حظهمال توانیرا م ییبایز-ظرافت -صناعت یتوال ،یکن
در فکز  ییبایکه روح صناعت و ز ییجا ران،یهنر ا خیدر تار

و  کندیبروز م ییهاتیفابک شودیم دهیدم جانیسخت و ب
یکه عمدتاً از کارکرد ابزارگونه فراتر م شودیساخته م ییزهایچ

گره  نیزمرانیمردم ا دی. همانند فف . فف  با باورها و عقاروند
که باالصاله در اسطوره دارد و  یگاهیخورده و البته به لحا  جا

بر آن  یاریبس یو رمز ییمعنا یها کارکردهاتمدن ریهمانند سا
گره و  شانیابزار بوده و برا کیاز  شتریب یزیچ باشد؛یمترتب م

فرآن، اشعار،  یهاهیاست. نوشتن آ کردهیم یرا تداع شیگشا
از همه  ترمطکسم گونه و مه یهاو نشانهاعداد و عالئم و حروف 
هنرمند  یسازمجسمه انگریکه نما یوانیساختن فف  در اشکال ح

 رانیفف  در ا یفراکاربرد تیاهم یدهندهاست، نشان یرانیا
 است.

 نیدر مورد ا قیپژوهش را به تحق نینگارندگان ا آنچه
و  یبصر یهاییبایکرد، همان اعجاب و ز بیصنعت ترغ -هنر

 یرانیا کی یبرا مینیبیکه م باشدیآن م ینییآ یکارکردها
است بککه  تیاهم یکه دارا ستیابزار ن کیتنها کاربرد  یسنت

حاجات و  دنابزار است که همانا برآور کیاز  شتریتوفعات او ب
و  هاتیموارد ممنوع یاریاوست. در بس یو روان یروح یازهاین

 هیحاکمان و فاتحان هم نتوانست روح کیدئولوژیا یهامیتحر
 را متوفف کند. انیرانیا یهنرور
و استبداد حاکمان، حاضر  یاجبار خودکامگعمدتاً به انیرانیا

شدند. حال از سر  گانهیب انیجهانگشا ادیبه تن دادن به انق
به  دیام ایو اصالح ناطکب بوده  اموزیلجاجت با حاکمان پندن

. اما رفتندیپذیرا م نیهر چه بوده ا نه؛گایتوسط فهرمانان ب رییتغ
ها و آداب و رسوم به فرهنگ ادنتن د رفتند،یآنچه هرگز نپذ

با داغ و درفش  ایکه تحکم  ییآنجا یفاتحان بوده. حت یواردات
مانع بود، با  شدهرفتهیتازه پذ نید یدئولوژیا ایو  شدیهمراه م

آرام کرده و آرام یمدن یمتعدد از آن نافرمان داتیترفند و تمه
ن تعصبات ی. در خالل ازدندیم یرانیا یرا صبغه یکیعناصر تحم
 ار،یبس یهاتیاز دل محدود ،یرانیفرهنگ ا یریگیو اهتمام به پ

. اگر بودیکه منحصر بفرد م شدیم دیتول یهنر و محصوالت
 یرا با چاشن ینگار یو شما یسازحاکمان مسکمان، مجسمه

آنرا در  ،یرانیمنع کرده بودند، هنرمند ا یدئولوژیمذهب و ا
نرم و  یبه شکک گرید ناتیزئبنا و ت یهاها و سرستونستون
 توانستینم گری. اگر دکردیو وارد م دادیآرام استحاله مآرام

 یهاساختهرا در دست یفراریب نیمستقالً مجسمه بسازد، ا
افزارگونه اش  یهاساختهو دست کردیمتبدل و متجسم م گرید
مربوط به بنا از  یهنرها ی. تمامساختیم« مجسمه وار»را 

 یگچ یهامجسمه ر،یاخ یهانمونه نیباتری)ز یوفدوره سکج
 یها( تا فف شدندیم دیتول یاست که در اثناء معمار یسکجوف

 نیمتأثر از هم یریبه طرز چشمگ ق،یتحق نیموضوع ا یرانیا
یب ییبایهنر و ز یبرا شهیهم یرانیگفتمان بوجود آمدند. روح ا

 ییبایزاز وجوه  بهرهیصناعتش ب ییبوده و کمتر جا فرار
 شناسانه است. 

 نکهیباوجودا یمربوط به سنگ و حجار یدر هنرها یحت
منع شده بود و لذا  یسازاسالم از مجسمه رشیبعد از پذ انیرانیا
رام اش بازماند، آهنرمندانه یهااجبار از ساختن مجسمهبه

هنر را در متن  نیا تواندیکه چگونه دوباره م دیشیننشست و اند
 یهنرش بر رو کهکند. آنجا بود  ایاح گرید یانهیو زم
از هنر  ینماد یسنگ یرهایکرد و ش دایفبرها نمود پسنگ

 بعد از اسالم شدند.  رانیمنع شده در ا یسازمجسمه
نهفته  یرانیا یمیو فد یصنعت سنت-که در هنر ییهاارزش

 توانیچگونه م میکن شهیکه اند داردیاست ما را بر آن م
 یریبه جهت جکوگ  یبدیو ب بایهنر ز نیا یبرا نینو یکارکرد

توفع داشت  توانینم یروچیه. بهمیاز احتضارش فراجنگ آور
 دیبا ،یکاربرد دیدج یهاو توسعه جنبه دیجد یکه باوجود فنّاور

ها ها و صندوفچهرا به درب خانه یسنت یهافف  نیدوباره ا
کرد و  فیآن تعر یبرا یدیو جد نیکارکرد نو دی. بککه بامیببند

را  یکه در آن مستتر است بهره کاف یگریبالقوه د یهاتیاز ظرف
از کاربرد و کارکرد را  یدیدر آن جکوه جد یجزئ راتییبرد و با تغ
عت ها صن-هنر نیا یبُعد کاربرد دینمود. شا بالفع در آن 
ابعاد  توانیفرارگرفته باشد، اما نم دیالشعاع محصوالت جدتحت
ها و را به موزه بایهنر ز نیآن را کنار گذاشت و تنها ا یهنر
درون موزه محدود کرد. اءیاش
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  پیشینۀ تحقیق. 1
وجوه  یحوزه شده، عمدتاً بررس نیدر ا شتریکه پ یاندک مطالعات

انجام  یفیاست که با روش توص یگونه شناس ایو  یخیتار
که  «یتناول زیپرو»نوشته  «رانیا یهافف »کتاب  ی. حتدهیگرد

 یریتصو یهانشر بن گاه منتشر کرده، با تمرکز بر ارزش
دارد و  یفیتوص ینگاه ،یرانیا یهافاخر فف  یهانمونه
 م،یگونه که در مقاله حاضر بر آن بازنمودآن  یاز تحک یاپنجره
در  یفیاز مقاالت تأل یارزشمند باز نشده است. برخ طهیح نیبر ا
 : باشندیم ریخصوص به شرح ز نیا

 یهافف  ناتیفرم و تزئ زم،یمکان یقی( مطالعه تطبالف
 – هیاصفهان دوره صفو یهاچالشتر دوره معاصر و فف 

 –شکرپور  اریو  شهر یدهکرد یطالب یبن تای:  آناهسندگاننوی
سال سوم بهار و  رانیا یصناع هنرهای مجکه  -1399 تابستان
در فرهنگ  دی(. ب( فف  و کک4 یاپی)پ 1شماره  1399تابستان 
: اصغر سندگانینو -بر منطقه چالشتر دیبا تأک ران؛یمردم ا
مجکه -1389- یدهکرد یاحیر نیمیخانقاه و  س یعسگر

. ج( 23و  22شماره 1389و زمستان  زییپا رانیفرهنگ مردم ا
 سندگانی: نویشناسبیآس و ییبایساخت، ز ۀویفف  چالشتر؛ ش

کتاب ماه هنر  جکهم -پناه زدانیو سارا  یناغان یمیابراه نیحس
 .119شماره  1387
 
 روش پژوهش. 2
 نیاست. در ا یکیتحک -یفیپژوهش ازلحا  روش، توص نیا

ییبایاز ز یکیتحک یهانهیبه عکت وام گرفتن زم باًیتقر قیتحق
نشان دادن  یبرا یشناسمردم یاخذ الگوها زیو ن یفکسف یشناس
 یارشته نایمحصوالت،  ب نیدر درون ا یرمز یهانشانه

و  ییبایز زعکت برو  یو تحک ییبایز نیی. تبگرددیمحسوب م
 ،یشناسییبایدر سرشت ز قیدر فف ، بدون تدف نیعناصر نماد
 نیا وجودنی. بااستیممکن ن یشناسو مردم یشناساسطوره

بر  یشناسییبایو ز یشناسبر نگاه محض نشانه ییمطالعه ادعا
 یمطالعات فبک یدارد در راستا یها ندارد و سعنقش و فرم فف 

بر  یکینگاه تحک نهیداشته، زم یفیاول، که جنبه توص ینگارنده
عمدتاً  قیتحق نیا یهامحصوالت را هموار سازد. داده گونهنیا
 یهااست. نمونه آمدهدستبه یدانیو م یاصورت کتابخانهبه

 ی. سعباشندیشده مفاخر و شناخته یهاموردمطالعه، از نمونه
 یهانمونه ت،یمعروف نیتر و همچنآسان یشده به جهت دسترس

 .میفاخر فف  چالشتر را انتخاب کن
 
 قفل . 3

شده است: گفته نیمع یفف  در فرهنگ فارس یواژه یدر معن
را بندند،  رهیکه بدان در خانه، صندوق، دوالبچه و غ یفکز یآلت»
دهخدا فف   ینامهدر لغت(«. Moein, 2002,p.1250) دانیکک
فف . هر چه خشک گردد از درخت. » است:  شدهیمعرف گونهنیا

بدان در را بندند )افرب است که  یاالرب(. آهن ی)منته
 «.2الموارد(

 
 : فف  مجسمه گونه به شک  بز1شک 

Fig 1: Lock of goat-shaped sculpture 
(https://www.iranicaonline.org/uploads/files/Locks/locks_fig_

1.jpg) 

 

 رانیدر ا یسازقفل و قفل یخچهیتار. 4
آن در هزاره یساز بشر از جنس چوب بود و استفادهفف  دست نیاول
از  ییهارواج داشت. نمونه انهیخاورم یدر منطقه الدیاز م شیدوم پ ی
 رهیاست. در دا داشدهیپ نیو فکسط نیالنهرنیها در بها و ککونفف  نیا

فف  در » که  میخوانیم« وولف»از فول  کایتانیالمعارف معروف بر
فف ،  نیتریمیشده. فدساخته الدیحداف  از هزاره دوم فب  از م رانیا

در   یچغازنب گوراتیدر ز الد،یاز م شیپ زدهمیمتعکق به فرن س
 رشمنیگ. »باشدیفف  از نوع ککون م نیا«. 3شد یخوزستان حفار
 یککون سنگ کیبند شب ایدسته و  ،یفف  سنگ نیمعتقد است ا

 شدهینصب م یدرب چوب کیبه  یفکز یاست که با بست ها
بر  ژهیوبه رانیاز مناطق ا یارینوع ککون هنوز هم در بس نیا«. 4است

 یمتعکق به مقبره ی. دو لنگه درب سنگشودیم دهیها ددرب باغ
اندازه  کیاست که هر  یباف زین دیتخت جمش یسوم در موزه ریاردش
 نیاز ا هلنگ کی یمتر طول و عرض دارد. بر رو 1.5 × 1.5حدود  یا

متر وجود دارد که ممکن است  یسانت 6به فطر حدود  یها سوراخدرب
ککون از نوع  یبه عقب راندن دسته  یبرا دیمح  داخ  کردن کک

به حساب  انیونانیبوده باشد که همه جا از اختراعات  یککون هومر
  آمده است.

 

 
 : فف  مجسمه گونه به شک  سگ2شک 

Fig 2: Locking a dog-shaped sculpture. ( 
https://www.iranicaonline.org/uploads/files/Locks/locks_fig_

2.jpg) 

https://www.iranicaonline.org/uploads/files/Locks/locks_fig_2.jpg
https://www.iranicaonline.org/uploads/files/Locks/locks_fig_2.jpg
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 : فف  مجسمه گونه به شک  فانوس3شک 
Fig 3: Lantern-shaped sculptural lock. 

(https://www.iranicaonline.org/uploads/files/Locks/locks_fig_
3.jpg) 

 
رواج داشته  رانیدر ا انیساسان یاز دوره یسازفف 

که مجسمه گونه مکهم از اشکال  ییهااست اما عمدتاً فف 
یم یهستند مربوط به فرن چهارم تا نهم هجر یوانیح

ها در فف  ینییکرد که کارکرد آ دیتأک دیبا جانی. همباشند
 نیا رسدیاست و به نظر م یمنتف باًیتقر یساسان یدوره
باب شده باشد که در  یعمدتاً در دوره اسالم نینماد جهو

هنر در گذشته از  نی. ارسدیبه اوج م باًیتقر یدوره صفو
رونق فراوان برخوردار بوده است و در حال حاضر تعداد 

 .کنندیم تیصنعت فعال-هنر نیدر ا یمحدود
ها در هر شک  و اندازه فف  ران،یا یتمدن اسالم در

ها م(، فف  9تا  7 ی. در فرون اول )سده هاشدندیساخته م
کردند. از فرن دهم به  یم یرویپ انیساسان وهیاز همان ش

دوران   نیکرد. ...کدر ا یاعمده راتییبعد، ساخت فف  تغ
و پرندگان محبوب  واناتیبه شک  ح یامجسمه یهافف 
بز، فوچ،  ر،یمانند اسب، ش واناتیشک  همه ح باًی. تقردش

 یو انواع پرندگان برا هایو ماه شیشتر، خرگوش و گاوم
ها اغکب از برنز و برنج ساخته فف  نیا شدیالگو استفاده م

 (.1)شک   5شدندیم
( ، تحول 1501-1722) انیکار آمدن صفو یرو با
به  انیشد. عشق صفو جادیدر ساخت فف  ا یاعمده
باعث  یفوالد  یوسا گریو د ی  فوالدیهاکپنجه یبازوها

استفاده کنند که  ییهافف  یفکز برا نیسازان از اشد تا فف 
(. 3، شک  2شده بودند )شک  فبالً از برنز و برنج ساخته

 یهافف  یبرا دیاز اشکال جد یاری، بس واناتیحعالوه بر 
س ، چمدان و فانو6و ظروف مانند کشکول اءیاز اش یفوالد

 . 7در نظر گرفته شد یاشکال هندس ریگرفته تا سا
 میبا تحر یسازدر اسالم عمدتاً مجسمه نکهیباوجودا

هنجار  حهیاما فر شد،یهم م دیهمراه بوده و بر آن تأک
و  دهیعق شهیهنرمندان باوجودآنکه در جهان سنت هم زیگر

 گرید یمختکف آنرا به شکک یهاباور راسخ است، در عرصه
 دیریبگ یدوران سکجوف یگچ یهاساخت. از مجسمه دایهو

فرار  ینوعمجسمه گونه، به یهان عرصه ساخت فف یتا هم
به  یصفو یهابوده است. فف  هاتیهنرمند از محدود

گفت مرجع شک  و فرم فف  در دوران  توانیم یاعتبار
 نیا دیبوده است. با توجه به تأک یپس از خود تا عصر صنعت

از اطناب در  زیفف  چالشتر و پره یمورد ینهمقاله بر نمو
و  یکه در دوران صفو داردیمعروض م ،یخیبخش تار
بزرگ، به فراخور در  یازآن عالوه بر شهرهادوران پس

 یصنعت پابرجا نیا از،یبسته به نوع ن زیکوچک ن یشهرها
 نیا بود،یروزمره م یاز وجوه مهم زندگ تیبوده و چون امن

ها رونق خاص خود را داشت. در همه زمان باًیصنعت تقر
و فاجار را در  یصفو راثیها مجنبه یاریسفف  چالشتر از ب

 یریفرهنگ تصو ریاز تأث راث،یخود دارد و عالوه بر آن م
 هم به دور نبوده است. یریتصو یهادر جنبه یبوم

 

 
 : طرح ککون دندانه دار.  4شک  

Fig 4: Toothed clone design. (Hans Wolf, Iranian Handicrafts, 
1993, p.9) 

 
 رانیانواع قفل در ا. ۵

و « ثابت» یهاکرد: فف  میبه دودسته تقس توانیها را مفف 
درب  یاست که بر رو یفف  ثابت ففک«. متحرک» یهافف 
فف  فافد کمان است و  نی. اشودیصندوق بسته م ای

متحرک . اما فف  ردیگیکردن توسط زبانه انجام مفف 
ها از فف  نیکردن در اوص  نشده است و عم  فف  ییجابه
و چون بر چفت  شودیق دخول کمانه در چفت حاص  میطر
 گرید ینمونه کی. ندیگویهم م زیاست به آن فف  آو زانیآو

یم یاست فف  رمز دیها بدون ککها که کارکرد آناز فف 
 است. زیاز فف  آو یارمجموعهیکه ز باشد

 یبزرگ برا ییهاها رفت همه فف که ذکر آن ییهافف 
اند. ککون معروف« ککون»به  رانیدرب هستند و در ا یرو

ها و خانه یازجمکه ورود نیبزرگ و سنگ یهامختص درب
هاست و در روزگاران گذشته بر درب مقابر و معابد و باغ

انواع  یبند. در ردهشدیکار گذاشته م زیشهرها ن یدروازه
(. 4)شک   شودیثابت محسوب م یهاککون جز فف  فف ،
است که به صندوق و  ییهاثابت، فف  یهافف  گرینوع د

ها در مقاب  فف  درب و فف  نی. اشودیصندوفچه زده م
یمیاند. فدشدهترند و از فکز ساختهمراتب کوچکدروازه به

از اسالم  شیپ رانیکه از ا یو تنها فف  ثابت نیتر
از  شیپ ایو  انیساسان یاست، متعکق به دوره آمدهتدسبه

فف  مربوط  نیاست. ا شده یآن است و از چند فطعه تشک
ک  آن به یبوده که صندوق چوب یصندوق چوب کیبه 
و  هاخیمصندوق ازجمکه گ  یو تنها فطعات فکز رفتهانیازم

 . (5است. )شک   ماندهیفف  آن باف
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 م3_1:  فف  ثابت صندوق، مفرغ با دستگاه ککون دندانه ای، فرن 5شک  
Fig 5: Fixed box lock, bronze with toothed clone machine, 1st-3rd century AD. (Tanavoli, Iran locks, 2007).  

 

 : فف  چالشتر6شک 
Fig 6: Challeshtor lock. (Tanavoli, Iran locks , 2007) 

 

 چالشتر یسنت یسازقفل. ۶
مرکز استان چهارمحال _شهرکرد یکومتریدر هشت ک یچالشتر شهر

: در ندیگویم گونهنیشهر را ا نیا هیتسم. وجهباشدیم_یاریو بخت
خود  یشترها ینواح نیبوده که شترداران ا یعیچال وس ایآنجا گودال 
سازان فف  یبرا یمکان فعال یشهر زمان نی. ا8خواباندندیرا در آن م

 یسازحرفه هستند که فف  نیمشغول به ا یافراد کم نوناکبود اما هم
ها که اغکب آن سازندیم ینیصورت تزئکوچک و به یهارا در اندازه
 یدوره در چالشتر به یسنت یسازگردنبند رادارند. فف  زیکاربرد آو

 سال فدمت را دارد. 300تا  250و حدود  رسدیم هیصفو

 
 

 
 : فف  چالشتر7شک  

Fig 7: Challeshtor lock. (Photo from the personal archive of Ms. Afsaneh Arbi) 

 
 یاز اهال یچالشتر یاحیبه نام استاد عبداهلل ر یفرد شیها پسال

 یخانه ارتیبه ز کهیشهر به همراه شش تن از دوستانش هنگام نیا
 ارانشیامرارمعاش خود و  یخدا رفته بود، پولشان تمام شد. استاد برا

 یسفارش ففک افتیمفتخر به در یحت شانیزد. ا یسازکار فف بهدست
را  ونسکویاکنون نشان اصالت فف  هم نیشد. که ا بهدرب کع یبرا

سازان چالشتر است که از فف  گرید یکی کزادیهم دارد. استاد احمد ن
 یگرم از جنس طال که در موزه 280و  کویک کیبا وزن  یففک

فف   نیتروزنساخته است و کم شودیم یحضرت رضا )ع( نگهدار
 سیلوور پار یموزه رگرم به دو فطعه که د 5.1جهان به وزن 

 است. شانیا ساخت شودیم ینگهدار
سازان چالشتر است از فف  گرید یکی یاستاد نگهدار خواجه عک

از شاگردان  شانی. اباشدیحرفه م نیمشغول به ا زیاکنون نکه هم
 است.  کزادیاستاد ن
 ،یطالکوب ،یزنفکم یبا هنرها ختهیاستادان آم نیا یسازفف  هنر

خود را  تیو خالف یها روح هنرمند. آنباشدیم یکارو منبت یکوبنقره
. بخشندیم ییبایو به آن ظرافت و ز دمندیبر جسم سرد و خشن فکز م

 زینواز است بککه روح مشتافان هنر را نتنها چشمکه نه ییبایظرافت و ز
ساخت به شک   یوهیش 2 یچالشتر دارا یساز(. فف 6نوازد )شک  یم

 یهافف  باشدیم رهیبزرگ بدون ز یالوله یهادار و فف  رهیز یهافف 
 یالوله یهاکوچک و در داخ  منازل کاربرد دارد و فف  زیدار در سا رهیز

ها منازل مانند: درب مغازه رونیب یمحکم هستند و برا اریبزرگ که بس
 دهایو کک رسدیفطعه م13هر دو فف  به  یو.. کاربرد دارند. تعداد اجزا

شک  است که  نیها به افف  نی. ساخت اباشدیشام  چهار فطعه م
و سپس  شودیدستگاه فف  است ساخته م یفف  که حاو  یابتدا تنه
و  دهندیجوش م گذردیآن م یجعبه ایدر  یآن را که از حکقه یزبانه

 یهیسپس کار سوهان زدن رو کنندیحفر م یرا با مته کمان ف سوراخ ف
 کنندیف  را پرداخت مو در آخر تمام ف دهندیفف  و حکقه را انجام م

(ebrahiminaghani,2008,p.87-90  7( )شک.) 
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 : فف  چالشتر8شک  

Fig 8: Challeshtor lock. (Photo from the personal archive of Ms. 
Afsaneh Arbi) 

 
 : فف  چالشتر9شک  

Fig 9: Challeshtor lock. (Photo from the personal archive of Ms. 
Afsaneh Arbi) 

 
فطعات مورداستفاده در ساخت فف  شام : تنه فف  که به شک  

آن دسته  یکهیوسکه به نیپ کی ،یبه شک  ناودان هیلوله ، دوپا کی
داخ  لوله  هیدسته، طبکک که در وسط دوپا کند،یحرکت م هیپا یرو

عدد  کی نیآن است. همچن یفف  رو یکه انتها یواشر رد،یگیفرار م
 زیدرب فف  و ماسوره ن چ؛یپشت زبانه و مارپ شروا کی زبانه،کیفنر، 
 . شودیپرچ م

 یو طرح رو باشدیم یو صنعت ینیدو کاربرد تزئ یچالشتر دارا فف 
دو  ایو  دیتخت جمش یهاستون هیبه شک  طرح پا هیفف  عموماً دوپا

و  گردمیتنه فف  به شک  ن یارهایسر و گردن دار و بالدار دارد.  ش یفو
 یهابه نشانه نیهستند. ارجاعات نقش و تزئ ارکیطرح بچ و خ یدارا
در احترام گذشته و  شهیر م،یکه گفت یاعم از موارد یسنت یریتصو

ساده  یهادر نزد هنرمند صنعتگر دارد. در نمونه تیانعکاس اص  هو
را  ییو معنا یبایاندراج وجوه ز یهابارفه نیا توانیهم م یصنعت

 (.9و  8 یمشاهده کرد )شک  ها
 

 قفل یو مجسمه گونه نینماد  ،ینییو کارکرد آ یشناسییبایز. ۷
است تا خواننده مجال  یصور نییمجال، تب نیدر ا یشناسییبایاص  ز
آنرا  یکند و لخت دایرا پ  یساخته اصدست نیا یاز کارکرد ابزار یفرارو
 یرانیا یهاکه هست. فف چنانآن ند؛یبب یهنر یابژه کیمثابه به
و  انیهستند که در نگاه غرب ییبایز یهاواجد ارزش یفدربه

 یتناول زی. پرودینمایمجسمه م ای بهیکت کیمثابه به ییبایز نیمتخصص
ها ساختهدست نیا ران،یا ستیمدرن میهنرمندان فه نیتراز بزرگ یکی

از  یاریکه خود در بس داندیشناسانه م ییبایز یهارا سرشار از ارزش
کرده و  نیعبه نیع ییتنومندش بازنما یهاآثارش خصوصاً مجسمه

 یآشکارا ساخته است. مجموعه یرانیها ااز دل فف  یاثر هنر کیهمانا 
 یمختکف، متن یهازشیبا انگ بهیکت کیمانند که بهآنگاه یرانیا یهافف 
که هنرمند صنعتگر فراتر از نقر و ثبت صور و نقوش بوده و آنگاه یبرا

مختکف را شک   اءیاش ای واناتیاز ح یاکاربرد آن، در دستش مجسمه
در دوران  یرانیا یسازو مجسمه ینگاربهیکت خیتار زا یبخش داد،یم

 است.  یاسالم
است. هرگاه  تیو امنبه کار بستن فف ، حفاظت  یزهیانگ نیترمهم
درست کرده، به فکر  یصندوف ایبر آن نهاده و  یساخته و درب ییبشر بنا

ها و ها، صندوقانواع درب یبرا نهیزم نیبوده و در ا زیفف  و بست آن ن
روال وجود داشت و فف   نیهم زین رانیساخته است. در ا یها ففکجعبه
خانه،  یدرب ورود یو برا شدیمحسوب م یزندگ یمنیا اتیضرور زا

. شدیمناسب با آن ساخته م یشهر ففک یدکان، کاروانسرا و دروازه
مند به عالفه شوند،یآشنا م رانیا یسازکه با فف  یاست کسان یعیطب

 باشند. زیموارد مصرف آن ن
را هم از  یگریحفاظت فف ، کارکرد د یعالوه بر جنبه انیرانیا اما

و  یااسطوره تیکارکرد حاص  تفکر و ذهن نیفف  انتظار داشتند و ا
 است.  انیرانیا یسنت
 نیبشر به ا یدهپاسخ یهاو روش تیکه مقوله امن میآگاه کین

به خود گرفته است...به نسبت  یاشکال مختکف خیمقوله در طول تار
توسط انسان به ارواح و عناصر  ریامر خط نیا یواگذار یطوالن خیتار
و  یعقالن یهابه مقوله تیامن یدر نسبت به واگذار یریو اساط یریاث

 یبس یاول خیو...تار یصنعت یهمچون گزمه و داروغه و ابزارها یمنطق
به  اریبس تیمقوله امن نیبوده است. ا یتر از مورد بعدو گسترده تریغن

. در دوران باشدیانسان مرتبط م یورز شهیاند یخیها و ادوار تاربرداشت
 یلو»به گفته  یدوران منطق ای یو دوران عکم ینیران دو دو یریاساط
انسان متفاوت بوده است. در  یدهو اشکال پاسخ تیمن، مقوله ا«برول

به عکت حضور محسوس ارواح بازدارنده در  عتاً یطب یریدوران اساط
و  ینیشدن جامعه در دوران د یو اخالف یزگاریانسان و پره یزندگ

بر  یریطور چشمگو فضا و فدر به ریاهاله امور به امر واال و امر تقد
انسان  تیاز روح حاکم بر ذهن یشگرف راتیثآن تأ تیدر کک تیمقوله امن

و  مانیسست شدن ا یآرام از پآرام یصنعت یداشته است. ابزارها
که بعضاً  یکیزیحفاظت و حراست اموال به امور متاف یواگذار نانیاطم
 یهابه عرصه عم  پاسخ کردند؛یناموفق عم  م شیکار خودر 
خاطرنشان کرد  دی. البته بادکردن دایراه پ تیانسان به مقوله امن گرگونید

 نشدند.  دهیبر نیشیپ تیاز ذهن یککابزارها به نیکه ا
به ارواح نگهبان بر  یدهانسان و شک  یرگریهمان ابتدا تصو در

حراست و  فیفدرتمند کردن آن در انجام تکک یابزار برا نیا یرو
نکند که  یتا هم انسان پشت به ارواح شدندینقش م ت،یو امن ینگهبان
به خود  ده،یسست بودن عق تیخود با ن توانستیآن داشت م میهنوز ب

از دو فدرت ابزار  ینوعلطمه بزند؛ و هم به نگهبانمتمسک به روح  یو
 ثیاز ح یطورککپندار به نیمند گردد. امتقابالً بهره زیو روح نگهبان ن

 دهیبه نام فف  نام نکیکه ا ییبه ابزارها یو شک  بخش یشناسییبایز
 یحت ینیروند شک  آفر نیداشته است. ا یریچشمگ ریتأث شوند؛یم

 گونهنیاز متن ا یککاز آن زدوده شد، به یاورهبعدها که کارکرد اسط
 یهاتوأمان با نشانه ییبایبرنبست و چون ابعاد ز رخ یحفاظت یابزارها
 ییجویانسان فاب  پ یکنندگو خکق نشیآفر یاز همان ابتدا یااسطوره
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در  یحت کردیم عیانسان را تطم باخواهیو ز نیبابیچون روح ز باشد؛یم
 ینیماند. البته در دوران د یفالب انسان همواره باف تیذهن یدوران بعد
ها همسو با کرد و فرارداد رمزگان و نشانه رییتغ یانشانه یتنها معان
ییبایو ز یگر نشیکردوکار آفر یطورککشد؛ اما به ینید یباورها
ابزارها  نیبر متن ا یبخش ییبایز نیبود. ا دهیتوأمان حفظ گرد یشناخت

در وجه  زیابزار ن نیا ینبود، بککه ساختمان کک هیو آرا نتیصرفاً شک  و ز
از  یبرخ کهیطور. بهافتیو تحول  رییمبنا تغ نیبر هم زین یساز کرهیپ
در فامت  یمجسمه ماننده بودند تا صرفاً ابزار کیبه  شتریابزارها ب نیا
 کرهیپ یدرنده و فدرتمند برا واناتیانتخاب ح نیهرچند در هم«. فف »

صاحب نام بوده و   یتمسک از نام و شما تیابتدا با ذهن همانفف  از 
برابر است، فائم و استوار بوده است.  «دهینام»با « نام»بر تفکر  ینوعبه

را با خود کارکرد  ریفدرت ش توانستیم ر،یفف  به فامت ش کرهیمثالً پ
 .دیفف  در جهت حفاظت و حراست همسو و همراه نما یکیمکان

 

 
 : درج کالم وحی بر متن فف  در دوران اسالمی. 10شک  

Fig 10: Inserting the word of revelation on the text of the lock in 
the Islamic era. 

(https://www.iranicaonline.org/uploads/files/Locks/locks_fig_
5.jpg) 

 
استاد هنر در دانشگاه  «انگی یهان ب»م از خان یادر مطالعه

 یمطالعه الگو و معنا» یمقاله  یذ ؛یتجارت شانگ ژ یالمککنیب
نشان داده که فف   «یدر جواهرات سنت "طول عمر" یهافف  یفرهنگ

سرشته  ینیو آئ یریاساط یعالوه بر مقوله محافظ، بشدت با معناها
 ورآالتیاز ز یکیعنوان به: » دیگویم لهمقا نیدر ا یشده است. و

 نیمنظور از بپوشاندن کودکان به یاغکب برا "فف  طول عمر" ،یمیفد
فدرت  ی...فف  داراشودیاستفاده م یطانیو دفع ارواح ش ایبردن بال
کودک را فف  کند. استفاده از فف   یزندگ تواندیاست و م یمقدس
 یتا صدسالگ یعیطب یایبال ابرکودکان را در بر تواندیم "طول عمر"

 منیاز افالم خوش یکی نی. ارندیمحافظت کند تا مورد شرارت فرار نگ
و  یخواص محافظت یدارا ینیچ یسنت یاست که در باورها

 شتریب "طول عمر"فف   ینیتزئ نیاست. مضام یدهنده زندگنجات
ها در است... فف  انهیعام یهاها و داستانها ، افسانهبرگرفته از اسطوره

در «. 9و طکسم کردن هستند ینگهبان یبه معنا ینیچ یفرهنگ سنت
موردنظر  یمرتبط با معنا یذکر شده، عالوه بر نقش و نگارها یهافف 

ها و طکسم گونه، نوشته یو اثربخش ییبار معنا ثیو کارکرد هرکدام از ح
و  هگون هیشده. واژگان و جمالت ادعاستفاده یها هم به فراوانمتن
 شده. دفع بال استفاده یمقدس، که برا یذکرها
 یشک  و معنا، در دوران کودک نیبه هم قاً یدف هایاریبخت نیب در
 ای زیآوبه گردن ایتهده و  ایگهواره  گرید یهانیبه آذ یکوچک یهافف 

و طکسم « خواست طول عمر» گریکه تداع کنندیم زیلباس کودک آو

کودکان با . »باشدیو چشم بد و ..م« ود بالبسته شدن راه ور»و 
فف   یبودند که سالمت دواریبر گردن خود ام مدتینطوال یهافف 

راحت بزرگ  الیها با خفف  شده باشند تا آن هایماریشده باشد و ب
 (. Guoqing, 2017, p. 1481« )شوند
 ینماد معنا "هشت جاودانه"فف  در »  نیچ یفرهنگ سنت در
 "تونگ یی" ییشگویبودن است. آزمون پ منیخوب و ا یآرزوها

مثبت است، فب  از وفوع اتفافات،  یاکبک پرنده": دیگوی  مYitongک
 یاعنوان پرندهبه ن،یبنابرا ".دهدیو اطالع م دهدیواکنش نشان م

و  ندهیآ یآمدها شیپ تواندیکه م شودیدر نظر گرفته م منیخوش
شده که  دهیاساس در شک  فف  د نیکند )بر هم ینیبشیرا پ دادهایرو

به شک   ییهافف  نیشده(. همچنوفور استفادهپرنده به نیاز فرم ا
 ییها. فف شدیاستفاده م یشانسخوش یکرگدن در آن زمان در معنا

جکو به عقب  یبه شک  گاو در حال شخم زدن با سر به جکو ، دستها
شده و دم ها به سمت باال  هدیشدت کشعقب به یشده و پاها دهیکش
شده( اغراق یتا )با حالت شوندیها به سمت داخ  خم مو شاخ دهیچسب
شک  عالوه  یبرگ یهاکند. فف  یمبارزه و تالش سخت را تداع یمعن
یبازم شهیشده به ر ختهیر یبرگها" یدر شک ، به معنا ییبایبر ز
مردم به  یبستگداللت بر دل ن،ینشو دل بایز یبود، که به طرز "گردند
 (. ibd,p.1478) «کردیم شانیمادر نیسرزم
و  دایپ یو معناها یکه هنر و صناعت با زندگ ییهاتمدن نیچن در
شک   یکه برا یاست، عمده اشکال دهیتنروزمره درهم اتیپنهان ح
 یدارا شتریکه پ شدهیانتخاب م یجانوران شده؛یفف  انتخاب م یظاهر
و  یسازمنیو محافظت و ا یکوشو سخت یمتناظر با نگهبان ییبار معنا
به دست آوردن "نماد  هاینیچ یغوک و وزغ برا. »اندبوده یمنیخوش

 ختنیدارد و درآم ییخاطر خصکت جادو نیبوده و به هم "ثروت هنگفت
 یبرا شتریو محافظت دارد، ب یآن با فف  که خود کارکرد نگهدارندگ

 نی(. از همid« )بوده است "حفظ ثروت"و فراهم نمودن امر  یتداع
 یکرهیاست، در پ «یطوالن عمر»پشت که نماد منظر، شک  الک

 شده. وفور استفادهبه ینیچ یسنت یهافف 
 تیبودن و چشمان باز اهم داریو حراست، ب ینگهبان یمقوله در
ها فف  یکرهیپ منظور در نیهم یرا برا یفرم ماه هاینیدارد. چ اریبس

باز استفاده  شهیهم یچشمها یبرا یمردم از فف  ماه. »کنندیاستفاده م
 "ها در تمام طول شب حفظ شود.که خواص آن دیام نی، به ا کنندیم
)فرهنگ لغت(  یش یج یش ییدر  نگیسانگ در سکسکه چ یو

 هایماه رایاند ، زشدهساخته یسکسکه ژو به شک  ماه یهافف "نوشت: 
در  یمفهوم فرهنگ ن،یبه خاطر هم ".دارندیها را باز نگه مچشم شهیهم

ها داشتن چشماست که با باز نگه جادشدهیا یماه یهامورد فف 
 «شودیآن محافظت م یهایژگیاز و ،یمانند ماه شهیهم
(ibd,p.1481.) 

 باً یتقر  ،یبه عکت منع شما یازجمکه اسالم گرید یهافرهنگ در
یرخ م ،یهنر اسالم انیمتناظر با زبان و ب یانگاره اما به شکک نیبا هم
و هر چه در  نیتفکر که زم نیاز ا یبا تأس ی. در دوران اسالمدینما

 لْأَرْضِ از خداوند است )إِنَّ فِی السَّمَاوَاتِ وَا یاو نشانه تیکائنات است، آ
هایى اى مؤمنان نشانهها و زمین برلَآیَاتٍ لِکْمُؤْمِنِینَ: به راستى در آسمان

ی  ( و انسان با تدبر م3 هی: آهی. سوره الجاثThe Holy Quranاست ک
باور که در  نینگاه انسان به ا نیو همچن ندیخداوند را بب یهانشانه تواند
از رگ گردن  یو حاضر است و حت یح شهیانسان، خداوند هم رامونیپ
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است، به انواع و اشکال مختکف، در هنر و  ترکیبه انسان نزد
 میصورت که با ترس نیشد. به ا یمتجک یهنرمندان اسالم یصناعتگر
فرآن  اتیخداوند که همانا آ یهانشانه نیترواسطهیو ب نیترمیمستق
حاضر  و یاز اص  مجاورت، خداوند را ح یکردند با تأس یسع باشد،یم
 یانسان مکجا یهاساختهخصوصاً دست یزیو حس کنند. هر چ نندیبب

 (.10و حس حضور حضرت دوست بود )شک   تیحضور وحدان
ها، اماکن مقدس مانند امامزاده یاست که فف  درها نیبر ا اعتقاد
 یمساجد رو ژهیوها( و مساجد، به)سقاخانه یآب عموم یهاچشمه
)محوطه آرامگاه امام رضا )ع( در مشهد(  حیمشبک و ضر یهاپنجره
و  کنندیرا گرفته و نذر م حیاست. زائران فف  ضر یاژهیفدرت و یدارا

عنوان خود را به یهااز زائران فف  ی. برخخواهندیاز امام کمک م
ها . آنکنندیدور فبر فف  م حیها را به ضرو آن آورندیم نینماد یادآوری

ها را باز و ، حرم مطهر گره آن حیها به ضرفف معتقدند بااتصال 
 . 10کندیها را ح  ممشکالت آن
گرفتن از خداوند در کسب و  روبرکتیمسکمان به باور خ هنرمند

مند از فدرت بهره یهاهنرش را به عناصر و نشانه شهیهم اش،شهیپ
. خصوصاً آن نمودیم نیو حضور خداوند خصوصاً اسماء اهلل مز شینما
 یبا امور فدس واسطهیب ایکه باواسطه  ییهاساختهته ابزارها و دستدس

 یککمات نمادها» یسنت یهابودند.  در فرهنگ وندیدر پ یکیزیو متاف
 یبرا توانیها مهستند. از آن یافکار و ارتباط عاطف انیب یبرا یمهم
استفاده  ینیتزئ یجدا از الگوها رهیها، برکت گرفتن و غخواسته انیب

 (.Guoqing, 2017,p. 1480« )کرد
مقدس کاربرد داشتند،  یکه در مکانها ییو ابزارها اءیبر اش عالوه

 شهیکه برآمده از جهان اسطوره، در اند دیهمچون فف  و کک ییابزارها
با مصائب و مشکالت و امور  یوندیهنوز پ ن،ید تیانسان دوران حاکم

و  ییو باز کردن فف ، همسو دیکک(. یوپاتیهوم یراه گشا داشت )جادو
دارد. خصوصاً  شیو گشا یزندگ یهابا گره شهیهم یبیجع یهمبودگ
 یها براگره یبازکننده همه یهااز نشانه توانستیکه م ییآنجا
 تر کردن حضورش، بهره ببرد.و راغب ترکینزد

 
 : فف  طکسمی برای عشاق.11شک  

Fig 11: Charm lock for lovers. (Tanavoli, Iran locks, 1386) 

 
 یتهویهم« داشتن دهیپوش»و « بسته ماندن»، «گره»، «فف »
. از گره و یو نمادشناس ییدارند خاصه به وجه معنا گریکدیبا  یاریبس

 خی. تاردیفف  رس ییمعنا یهابه ارزش توانیگره م ینمادشناس
از تمدن و  یاو انباشته دهیچیپ اریگره مختصات بس یبرا ینمادشناس

به معنا و  یدهد که همواره فاب  تسریفرهنگ بشر به دست م
 گرید ای سیپ  عشاق در پار ی. اگر بر روباشدیفف  م ینمادشناس
در  بندند،یپ  م یبه نرده ها« فف  عشق»ها در اروپا، عشاق نمونه

 یهابه شاخه زیعشاق و جوانان ن زین رانیازجمکه ا گرید یهافرهنگ
ها را گره عکف بدرزدهیدر س و بندندیم  یمثابه دخدرختان مقدس گره به

 است.  نیذووجهت کینمادشناس یرهای. گره در تفسزنندیم
ها به آن دنیدر برابر حوادث بد و رس یاکهیفف  وس انیرانیباور ا در

وجود  یفف  خاص شاندهیهر باور و عق یآرزوها و حاجاتشان هست. برا
ها را که بر فف  نیاست. ا «ینظر فربان»ها فف  فف  نیاز ا یکیدارد. 

 ختندیآویانواع دعاها حک شده است مادران به کودکان خود م کرشانیپ
بود که کودکان را از زخم چشم مردمان بدچشم حفظ  نیهدفشان ا و

مورداستفاده زنان باردار بوده  ینظر فربان یهااز فف  گرید یکنند. برخ
به  بافیرا زنان فال یفف  نظر فربان یاریبخت یروستاها یاست. در برخ

ناخواسته  ایزخم  خواسته خود را از چشم یتا فال ختندیآویخود م یفال
هم بودند که با حک کردن جادو و طکسم بر  یحفظ کنند. زنان مردمان

 قیطر نیبودند که محبت همسرانشان را به ا نیها خواستار افف  یرو
 (.11 جکب کنند )شک 

 

 
 .نقش برجسته هشتی ورودی صحن امامزاده شاه عبدالعظیم: 12شک  

Fig 12: Embossed porch at the entrance of the courtyard of the 
shrine of King Abdul Azim. (Tanavoli, Iran locks, 2007) 

 

 حیفف  بستن به ضر رانیمردم ا یاز باورها گرید یکی
برآوردن  یها براامامان و امام زادگان بوده است. آن

گره  حیخود را به ضر یهاحاجاتشان با التماس و تضرع پنجه
 ختهیآو گرید یحاجتمند حیرا که به ضر ییهاو فف  زندیم

شوند.  ترکیتا به صاحب مقبره نزد رندیگیاست در دست م
 یکی و آن و نیا یهمبودگ ینوعبا فف  زدن به وندیپ نیا

 نیاست. ا «یهماننیا» یفکسف ریو آن و به تعب نیشدن ا
 یکیاند. فروش فف  در نزدها به فف  امام معروففف 

برخوردار بود. نقش برجسته  یامامزادگان از رونق فراوان
 میصحن امامزاده شاه عبدالعظ یورود یکه در هشت ییبایز
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چرا  نکهیا  ی(. دل12سخن است )شک   نیا یایدارد گو رارف
 تیبه فف  داشتند مسکماً به ذهن ییباورها گونهنیا انیرانیا

 مزیکه ج ی. سخنگرددیبرم یرانیا کی یاو اسطوره یسنت
یهمدالنه م یدر مورد جادو «نیزر یشاخه»در کتاب  زریفر
 یانیشا ککم یااسطوره تیذهن نیبه ما در شناخت ا د؛یگو
 یکه مبنا اگر اصول تفکر را: » دیگویم ی. وکندیم

 :شودیم هیبه دو بخش تجز م؛یجادوست، بکاو
 یهر معکول ای سازدیهمانند خود را م یزی( هر چالف

 عکت خود است.  هیشب
با هم تماس داشتند پس از فطع  یکه زمان ییزهای( چب

 .کنندیاز دور بر هم اثر م یآن تماس جسم
است.  تیاول فانون شباهت و اص  دوم فانون سرا اص 

یم دیرا فقط با تقک یالف( فانون شباهت: هر معکول دلخواه
 یهر کار یماد یش کی: تیکرد. ب( فانون سرا جادیا توان

با آن تماس  یکه زمان یشخص یمشابه به رو یکه بکند اثر
از نگاه (. »Fraser,2004, p.87-89داشته است خواهد نهاد )

است.  ینییبر مناسک آ یریاسطوره همچون تفس زین رریکاس
را بر عهده دارد  یاکهیمناسک فب یاجرا یشخص کهیهنگام

بککه  ستیخود شخص ن ای کهیفب یاز اعضا یکیاو همانند 
است که در نقش آن ظاهر شده. اگر در  یزیاکنون همان چ

است در آن لحظه همان خداست و ماسک او  انینقش خدا
 ییو فدرت خدابککه به ا ستین یصورتک مصنوع کیصرفاً 

که در خدمت  ییهاصورت ریتفاس نی. با ادیخواهد بخش
شده و به  یکی زهایمسکم چ قتیبا حق رندیگیاسطوره فرار م

 نیچن دیو نبا توانیمقام نم نی. در اشودیکارکرد بدل م کی
بر الهام و نبوغ  یمبتن ی باشناسانهیرا از بعد ز یریتصاو
آن  یبندبیو ترک ریاز تصو یکه هر بخش راینمود ز  یتحک

 یو نه کم. همه شیب یاباشد نه ذره دیهمان است که با
شان  انهیکارکردگرا گاهیدر جا دیها نخست باها و فرمرنگ
 («. Asgari AlaMouti, 2014, p.3شوند ) دهید

از فف   زین یرانیا کی یابا توجه به ذهن اسطوره پس
خود فف  که  ینسبت به کارکرد ابزار یشتریتوفعات ب

را  یفف  نظرفربان یرانیمادر ا کیکردن است دارد و اگر فف 
بود که زخم  نیوافعاً معتقد به ا ختیآویبه کودک خود م

 نهمان فانو نیو ا کندیچشم مردمان را از کودک خود دور م
و اگر  دیگویاز آن سخن م «زریفر مزیج»است که  تیسرا
کردن باور دارد که با فف  شیبر امامزادگان خو بنددیم  یدخ

باز خواهد شد.  اشیگره از زندگ شان،یا حیحاجاتش به ضر
 انیاسطوره به م تیاز ذهن ریکه کاس ستیا هیهمان نظر نیا

و به  تشده اس یکی زهایمسکم چ قتیحق»آورده است، که 
 .«شودیم  یکارکرد تبد کی

 ییهاها به فف فف  ینییآ یاز پرداختن به کارکردها بعد
اند. موضوع معروف  یریتصو یهاکه به فف  میرسیم

و  یوانیها با اشکال حفف  نیچرا ا نکهیو ا یریتصو یهافف 
 میاست. تحر یگرید یاند نکتهشدهساخته یبعدصورت سهبه
ان برداشت یرا از م سازکرهیدر اسالم اگر صنف پ یساز کرهیپ

  یرشته متما نیساز را به ا یبعداصناف سه یهیاما بق

بودن است که  یرانیا رینظیهمان خصکت ب نیساخت. ا
 «اشییو تنها رانیا»در کتاب « ندوشن یاسالم یمحمدعک»

همان نمانده است  یمکت چیکه ه دیگویو م کندیم ادیاز آن 
 تیهو هااز مکت یبوده است. بعض یدچار دگرگون شهیو هم

 ریینبوده، هم تغ ونهگنیا رانیاند. اما اخود را از دست داده
 یو باز به محور باز م رفتهیم شهیکرده هم همان مانده، هم

 گشته. 
را از  یرانیگفته شد؛ اگر اسالم، ا شتریکه پ طورهمان

 سازدیم کرهی. پندینشیاو آرام نم کند؛یمنع م یساز کرهیپ
که بر ضد  یسازو مجسمه کرهیعنوان پبار نه به نیاما ا

 سازدیفف  م گرید یکرده باشد، بککه با راه امیاعتقادات او ف
 شکوهکه  رینظیو ب بایز اریبس یریتصو یهافف 

 یریتصو یهاخواهد آورد. فف  ادیرا به  رانیا یسازمجسمه
 کند،یساز انتخاب مکه فف  ینیمختکف، مضام نیبا مضام
موردتوجه  میهستند که از روزگاران فد یدارشهیر نیمضام

 تواندیم نیمضام نیا یبوده است. شرح و معنا انیرانیا
 دوران باشد. نیکمک در شناخت آثار ا

 ر،یدر شک  اسب، شتر، ش شتریها بفف  نیا نیمضام
تا  خیاز آغاز تار انیرانیطور حتم اپرندگان و... بوده است. به

 حیانسان ترج ئتیو پرندگان را به ه واناتیح ئتیبه اسالم ه
مشهود  یسازدر فف  یخوباست که به یامر نی. ادادندیم

 است.
توجته  هیاز بق شیاست که ب یواناتیاسب از ح. اسب: ۷-1

هتا را بته سازان را به خود جکب کرده، اسب است که آنفف 
و ثابتت:  ستتادهیا یهاکردنتد. التف( استب میسه گروه تقس

ستبر دارنتد و  یدرشت و سر و گردن یککیها هاز آن یتعداد
افسار  هااسب نی. بر سر اآورندیم ادیرا به  یساسان یهااسب
 ینتتاتیهتتا تزئاز آن یبتتدن و گتتردن برختت یشتتده و روبسته
 (.13گرفته شده است. )شک  انجام
ثابت و در  زیاسب ها ن نی: ادارنیثابت ز یها( اسبب
دارند.  نیشیپ یهابا اسب ییهااما تفاوت اندستادهیحالت ا
 یکرد یهاکوتاه است و اسب شانیو پاها نیها سنگبدن آن
از  یدارند. برخ نیها همه زاسب  نی. اآورندیم ادیرا به 
)شک   ندخال دار یهارهیمنقش به دا یها ساده و برخآن
14). 

 نیا یدر حال تاخت: سر و گردن و پاها یهاج( اسب
ها در اسب نیاست ا تردهیها کشها الغرتر و بدن آناسب

یم ادیرا به  یهستند و اسب عرب ورتمهیحال چهارنع  و 
 . (15. )شک  آورند

 ریموجود، فف  ش یریفف  تصو نیتریمیفد :ری. ش۷-2
 انیرانیسکطان وحوش است. ا رانیدر فرهنگ ا ریاست. ش

شجاعت، سخاوت،   یاز فب دهیاز صفات پسند یاریبس
ها بر در کوبه ریشک  ش. دانندیم ریرا وصف حال ش یبردبار

 یهافدرتمند است. فف  ینگهبان یمنزلهها بهو فف  صندوق
کوهان  الیبا  ریش -1:شوندیم میچهار گروه تقس به یریش

چاق ،  ریش-4نشسته  یرهایش -3 الیکم  یرهایش-2مانند 
 .(16)شک  ریشپاکوتاه و ماده
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 م 10_9های مفرغی دستگاه فنر خاردار، مربوط به فرن: فف  13شک  
Fig 13: Bronze locks of barbed spring machine, related to the 9th-10th century AD. (Tanavoli, Iran locks, 2007)  

 
 

 م 10_9: فف  های مفرغی دستگاه فنر خاردار، فرن14شک  
Fig 14: Bronze locks of barbed spring machine, 9th-10th century AD. (Tanavoli, Iran locks, 2007) 

 

 
 م 13_11: فف  های مفرغی دستگاه فنر خاردار، فرن15شک  

Fig 15: Bronze locks of barbed spring machine, 11th-13th century AD. (Tanavoli, Iran locks, 2007) 
  

 

 
 

 م  17: فف  های مفرغی دستگاه فنر خاردار، فرن17شک  
Fig 17: Bronze locks of barbed spring machine, 17th century. (Tanavoli, Iran locks, 2007) 

 
 م  12_11: فف  های مفرغی دستگاه فنر خاردار،فرن18شک  

Fig 18: Bronze locks of barbed spring machine, 11th-12th centuries AD. (Tanavoli, Iran locks, 2007)  
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به بعد جزو  هی: شک  پرنده که از زمان صفو. پرنده۷-3
 یاسالم موضوع  یسازان شد، در اوادلخواه فف  یهاموضوع

 یهیکوچک از فرون اول یجز چند پرندهمحدود بود. به
آنکه از فرون حال امده،یبه دست ن یادیاسالم، پرندگان ز

 است. داشدهیپ یشتریاسالم پرندگان ب یانهیم
بال دو تا از  ی. رومانندیبه کبوتر م شتریب هیاول پرندگان

را  یشده و نقش یکبوترها با خطوط چپ و راست شطرنج نیا
 گریآن به وجود آورده است. کبوتر د یدر مقاب  بدن ساده

کبوتر  دیگردن دارد و با یهم رو یعالوه بر نقش بال نقش
 باشد. یطوف

 داشدهیاسالم پ یانهیاز فرون م گرید یفف  پرنده چند
باال دارند.  یمختکف با کبوترها یاست که تناسبات و حاالت

بکند دارند و  یتر و نوکتاهکو یو پاها تردهیکش یبدن هانیا
و  یبه مرغاب شتریب یهافف  نیکاک  هستند.ا یدارا یبرخ

 (.18و  17 یها-. )شک مانندیاردک م

 

 
 : فف  های مفرغی در مضامین مختکف. 19شک 

Fig 19: Bronze locks in different subjects. (Tanavoli, Iran locks, 2007) 
 

آهو، گوزن،  ش،یمانند گاو و گاوم یگرید نیمضام
مقال  نیبز، فوچ، شتر وجود دارند که در ا ،یخرگوش، ماه
 یریو به نشان دادن تصاو ستیهرکدام ن یبرا حیمجال توض

 (.19 ی. )شک  هامیکنیها بسنده ماز آن
 یخوبمجسمه گونه، به یهافف  زیانگرتیح ییبایز

است  یرانیهنرمندان و صناعتگران ا یتفکر چندبعد ادآوری
 یهاراسخ هستند، راه شیکه همان زمان که بر باور خو

شناسانه را جستجو کرده و  ییبایز یو تبدل و جکوه گر  یتبد
 یاز جوهره ذات یوجه« ساختن». تفکر سازندیم ادهیپ

یم الیبر بال خ ر،یاست که در موافع محدود و تعز انهنرمند
شان، خالفانه و مح  استفاده زهایو فارغ از کارکرد چ ندینش
 .ابدییرفت از معذورات را مجبران و برون یهاراه

تمام  یبر رو باًیتقر ران،یا یهنرمندان سنت نکهیباوجودا
اما فف  بدون  کردند،یم ییخود، هنرنما یهاساختهدست

 نیو نماد یااسطوره یازجمکه کارکردها ییاشتن کارکردهاد
را در خود دارد،  یگ هیاز اعتبار و چندسو نیسنگ یکه وزن

 همهنیموردتوجه فرارگرفته و ا همهنیا توانستینم
 ران،یا یهافف  یو فرم ینیتزئ یهاتیپرطمطراق شود. ظرف

ساخته است و دست نیا یدهنده وزن و اعتبار کارکردنشان
دهنده نشان ،یهنروز یبرا یانهیعنوان زمتوجه به ابزار به
اعتبار که  نیاست. به ا شهیآن اند یخیوزن و اعتبار تار

فف  و  رامونیکه پ ینیفف  و اتمسفر نماد یااسطوره یمعان
( وجود دارد، گواه آن است که آنچه شیگشا-)گره دیکک

 یرانیدر فکر انسان ا م،یشناسیعنوان خرافات مامروزه به
 رسدیفدرتمند و پررنگ بوده و همچنان هم به نظر م اریبس

 . که هست

 

 ییو معنا یفرم یهاحفظ ارزش یبرا ییشنهادهایپ. 8

 یرانیا یهاقفل

که  بتیشک  و ه نیبه ا رانیا یهاخصوصاً فف  یسنت یهافف 
که  ستین یابزار ساده با کاربرد و کارکرد محدود کی م،یشناخت
و آمدن  ،یفنّاور رییو با تغ دیابزار د کیمانند بتوان آنرا به یراحتبه

سپرد.  ینهاد و به دست فراموش یبرتر آنرا به کنار یهایفنّاور
و  شهیاز اند یکتاب م،یدیآنچه از چالشتر د صوصاًخ یرانیا یهافف 
صنعت روز در به یهایکه باوجود فنّاور ستیاست. توفع آن ن یهنرور
بر منازل و  یسنت یهااز فف  ت،یصرف حفظ هوبه ،یسازفف 
 ییبایبه وجوه ز یتوجهیب نیقیطور فطع و ها استفاده کرد. اما بهمکان

ازجمکه فف ؛ باعث  یمیفد یصنعتها-نرمندرج در ه ییشناسانه و معنا
 یهافف  یجابه دیجد یهافف  ینیگزیکه در مرحکه جا شودیم

که مشحون از  یمیفد یهاساختهابزارها و دست گرید زیو ن یسنت
 یهنر راثیم یشناسانه هستند، تمام ییبایو ز یهنر یهاارزش

 دفن خواهد شد. زیها نمندرج در آن
 یصنعتها-شناسانه هنر ییبایز یبه کارکردها ژهیبا نگاه و دیبا ما
ها را حفظ و از دفن شدن در کنار کارکرد ابزارمند آن ،یمیفد

سؤال  ؟ی. اما چگونه و به چه شککمیکن یریها جکوگساختهدست
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ییبایاز اضمحالل ذوق و طبع ز میتوانیاست که چگونه م نیا یاساس
افزارمند در متن  یدر اثناء کارکردها اًگذشتگان که اکثر یشناس

  م؟یکن یریبود، جکوگ افتهییتجک یهاساختهمحصوالت و دست
همچون مقاله  ییهادر پژوهش شتریپ قیتحق نیاول ا نگارنده

بر  یکیبا تحک یاریچهارمحال بخت ینمد و نمدمال رامونیپ یپژوهش»
 یدر بخش راهکارها« 11در کارکرد نمد رییخاص و تغ یهاتیظرف

با  ،یرانیا یصنعتها-شناسانه مندرج در هنر ییبایز یهاحفظ ارزش
، مثالً کت و «هاحفظ سنت»با تعصِب  میتوانیمسئکه که نم نیطرح ا

بر تن  یرا از تن درآورده و مثالً باالپوش نمد انیشکورا مارک هاکوپ
 ی، برا«در کارکرد رییتغ»با  توانیداده که چگونه م حیتوض م،یکن

)ست کردن  ینیتزئ راندازیاز نمد ز ن،یامروز یمبکمان اسپرت آپارتمانها
با  یصوت یهاستمیو س ونیزیکومث  ت دیجد یمبکمان و لوازم صوت

 یمال( برا ینیو م یساده هندس یهابا طرح ینمد راندازیفطعه ز کی
 یناب ینقش انداز وهیمنزل ساخت و همان ش هیهماهنگ کردن اثاث

 بردیهوش از سر آدم م شود،یم ختهیبا بافت نمد در هم آم یکه وفت
تابکو »به  یمیفد ینمدها یکارکرد مفرش رییبا تغ ایرا حفظ کرد. 

شناسانه  مکحو  در طرح و نقش  ییبایز ی، آن کارکردها«نمد
 یواسطه صنعت نمدمال نیبد یرا حفظ کرد و حت یمیفد ینمدها
 «12و تحول در کارکرد رییتغ»مفهوم  تیکرد. کک اءیرا هم اح یسنت

 نیبه هم زین یمیو فد یسنت یهاصنعت -هنر گریخصوص د در
شناسانه  یبایز یازجمکه کارکردها یعم  کرد. وجوه توانیمنوال م

از  توانیهست که م یرانیا یمیفاخر فد یهاو مجسمه گونه در فف 
که بر  یخیتار ییاستفاده کرد. فف  با کارکردها تیمثابه ظرفها بهآن

 یدر آثار هنر یمغز پر یعنوان نشانهتواند بهیآن حم  شده، هنوز م
محصوالت  زیها و اسمبالژها و ن هیو آرا زهایآو ها،دمانیازجمکه چ

 تیهو یکه صبغه ییهایبندشنیو پارت ونیمربوط به دکوراس ینیتزئ
 .شود دیدارند، بازتول یرانیا

 
  گیرینتیجه

 
و ابتداع و کتاربرد  یورمستتمر بهتره شیبا افتزا ،یجامعه بدو انیدر پا
شتد. در  داریتپد یدر جامعته بشتر یخصوصت تیمالک د،یتول یابزارها
، ففت  درهتا  یخصوص تیمالک یمنیمنظور حفاظت از اراستا به نیهم

 متولد شد.
دهنده  عالفه سازندگان بته فف  نشان یو نقش و نگارها ناتیتزئ

 یستاخته و ابزارهتاستاختن دست بایاست. ز یو احترام به زندگ ییبایز
مفهتوم  میو تکتر اتیتبته مقولته ح یمندبشر نشان از عالفه ازیموردن
ها ستاختهبته دست ییبتایکه ز ییاست. هرجا شیخو تیدر کک یزندگ

در وهکته اول دارد و  یاز رونق عشق بته زنتدگ نعالوه شده باشد، نشا
و رونتق ابعتاد مختکتف آن  یدن مفهتوم زنتدگش بایدر ادامه نشانگر ز

. رونتق و باشتدیو توستعه رفتاه مت تیرضا ،یازجمکه حس سعادتمند
بتا اوج  یرابطه تنگاتنگ ،یابا صناعت در هر دوره یهنر ییبایز زشیآم

 دارد. دوراندر آن  «یمفهوم زندگ» یگرفتن ارزشمند
ها مقاله بتدان نیکه در ا ییهاخصوصاً نمونه رانیا یسنت یهافف 

دهنده هستند که نشتان یادیز یفرهنگ یهاداللت یپرداخته شد، دارا
 یبترا یو شتگرد ستاز دیتتمه ،یشتناختییبایز ینگرش جامعه، آگاه

 .باشندیو هنر م تیخالف یاز عوام  محدودکننده و بازدارنده یفرارو
ورستوم و از مهتم فرهنتگ و آداب یهاعنوان حام ها بهفف  نیا

مهتم  یهاکنندگانشان به مقولهاستفاده یتر طرز نگرش و تکقهمه مهم
و امتور  ایتو در امتان مانتدن از بال یاعم از طول عمر و نگهبان یزندگ

را از  یفرهنگت یمردمان معتان نی. اباشدیناخرسند و مقوله ثروت و .. م
و  ختتهیآمدرهم یشتناختییبایزبا ارزش  نات،یاشکال و تزئ د،موا قیطر

بته  یو تعهتد اخالفت تیتکه نشان از هتوش و خالف کنندیمنعکس م
 دارد.  یمدغم در زندگ میمفاه

و چته بته  تیتمحتافظ و امن یبرا ینیع یعنوان ابزارچه به فف 
و  یهتتانیک یهتتایانتترژ تیو هتتدا تیریمتتد ریدر مستت نیلحتا  نمتتاد

ختود را  گاهیاست که نقش و جا ییابزارها نیتریمیاز فد یکی ،ییجادو
 یناگسستتن ونتدیاز پ ی، نمتاد«فف  عشق»تا کنون حفظ کرده است. 

صتورت به ایتاختصتار  ایتکامت    )به شک شیاست که عشاق نام خو
 ایتتآنتترا در رودخانتته  دیتتففتت  حتتک کتترده و کک ی( را بتتر رونینمتتاد

کشتور و  کیتمختتص بته  بتاًی. فف  عشتق تقراندازندیها مدوردست
از فرانسته تتا  عشیوست یگستره نیبککه به لحا  هم ست،یفرهنگ ن

نشتان از فتدمت  ا،یتتالیتتا ا نیو از چت هیتا روست یاز کره جنوب کا،یآمر
نتوا شتدنش بتا و هم« ففت » یو جتادوئ نیو خصائ  نمتاد یرازآلودگ
انستان دارد. دوام  یدر زنتدگ تیهمچون عشق و امن یمهم یهامقوله

و  تیتفف  تتا دوران معاصتر، از اهم یو رمز یصکت جادوئو استمرار خ
جادومحورانته ذهتن  یو باورمنتد یروانت یهاابزار با جنبته نیفدمت ا

 . رددا تیانسان حکا
 عتتیگرفتته تتا مجموعته طب یبشر یهاساختهاز دست دارهایپد

متفتاوت و بعضتاً  یهتاو جکوه یواجد معان یخیانسان در ادوار تار یبرا
صترفاً  گتاهچیو چیزها در جهان استطوره ه هادهیبوده است. پد یبیعج
 یواجتد کارکردهتا و معتان توانستتهیزمان متکارکرد نداشته و هم کی

 یخیانستان در ادوار تتار یهاستاختهدست ژهیو طورباشند. به یمختکف
 نیو نمتاد یرمز یهااز جکوه شان،یعالوه بر عکت کاربرد ابزار شهیهم

و رمتزی  ینتیند بوده و منشتاء معتانی و کارکردهتای آئمبسیاری بهره
طراحتی و  یهتابسیاری بوده استت. از دیگتر وجتوه ایتن آثتار ارزش

 یلتو»زعم انستان متدرن و بته یهاست کته امتروز بتراآن ویگوراتیف
 ایتمجسمه  کیبه همانند  «یپسا عرفان»و  «یانسان منطق« »13برول
غترض از ستاخت و  نیکمتتر. حال آنکه کندیجکوه م یدفتر نقاش کی

کننده آن ممکن بتود از دست را انسان سازنده و مصرف نیاز ا یبرداشت
 شناسانه داشته باشد.  ختیو ر یریتصو یهانشانه نیا

 یمثابته دفتترهاستت کته بهساختهدست گونتهنیاز ا یکتی فف 
استت کته  یاریبست یو رمز نینماد یهاجکوه یونگار دارانقشخوش

 نیتکنتد. ا نیتیرا تب یو مذهب یاانسان اسطوره یکارکرد ذهن تواندیم
در دوران پس از اسطوره و متذهب،  یرانیا یمیو فد یساخته سنتدست

خود را حفتظ کنتد و از  ویگوراتیو ف یو ظاهر نینماد یهاتوانسته جکوه
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 توانتدیها خود متجکوه نیاست. ا یخاص یهاییبایز یمنظر دارا نیهم
 یرانتیها باشد. ففت  اآن دیو بازتول اءیجهت اح یبهانه مناسب و موجه

در ضتتمن  انیتترانیا یهنتتر ورز ینتتیخاصتته ففتت  چالشتتتر، شتتاهد ع
کته  دهدینشان م یخوبها بهفف  نیاست. ا یکاربرد یهاساختهدست

و ضمن احتترام بته  نهدیم یرا به کنار مهایتحر یرانیچگونه هنرمند ا
 یانتهیرا در زم هاتیاصالت هنر را ترک نکرده و ظرفمرسوم،  یباورها
 .نشاندیو م سازدیم گرید

 ریکهن را که تصاو یسنت یهنرها توانیچگونه م میشیندیب دیبا
یرانی. اگر ما امیکن ایما هستند را دوباره اح تیاز فرهنگ و مک ییایگو
است  ادکردهیکه دکتر ندوشن از آن  میامانده ییهایرانیهمان ا ها
از  یاسیس یی. اگر فرمانروا«میمانیهم همان م میکنیم رییهم تغ»

یرانی. اگر همان امیدهیرا ادامه م یفرهنگ ییفرمانروا میدهیدست م
در جهان خود را گم و فراموش  تهیچرا با آمدن مدرن م،یهست ها

 تهیمدرن کینه تحت  رانیا یکنون ی. متأسفانه در جامعهم؟یاکرده
خود.  دارشهیو فرهنگ و تمدن ر یبه اصول سنت بندیاست نه پا

و خود را با  دیایب رونیورطه ب نیاز ا یرانیبرسد که ا یروز میدواریام
 ییبایز یزده و با سکطه دادن معناها وندیپ یمدرن امروز یایدن

  یاص یهاضمن حفظ ارزش ته،یفرهنگش در بطن مدرن یشناسانه
تازه داده و  یرا جان  یو کارآمد فرهنگ کهن و اص ایپو ،یرانیا

 .ببرد شیتر پچابک
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،  رانیتکهتن ا یدستعی. وولف، صنایبه نق  از هانس ا شمنیگر .4
 .60، ص.1372، تهران  زادهمیابراه روسیدکتر س یترجمه

 
5.    https://www.iranicaonline.org/articles/locks-and-
locksmiths-in-iran 

6. kaškul  یداده مت یدر آن صتدفه و غتذا شیکه به درو یاکاسه
 شد

7.   https://www.iranicaonline.org/articles/locks-and-
locksmiths-in-iran 

. نیحست ،ییبته : ستنا دیتمراجعته کن شتتریب یکسب آگتاه یبرا .8
. یاریتتاستتتان چهارمحتتال و بخت یدستتتعیبتتر صنا ی(: متترور1378)

چهارمحتتال و  یشتتهرکرد: نشتتر اداره کتت  فرهنتتگ و ارشتتاد استتالم
 .249. ص یاریبخت
: تیمقالتته در ستتا نیتتمراجعتته شتتود بتته ا شتتتریمطالعتته ب یبتترا .9

https://zbxy.csiic.com/__local/0/4B/3D/1FD71D203B1F

54593A36CF1B8FB_F68D95F7_78B3D.pdfنیتت. )متاستتفانه ا 
چتا  آن  خیاز مجکه و تتار یاست و نشان ینیمقاله ارزشمند به زبان چ

 گترید یهتا تیو در سا االدانشگاه ذکر شده در ب تی. تنها در ساستین
 و نام مجکه منتشر شده. خیبه همان شک  بدون تار

10.   https://www.iranicaonline.org/articles/locks-and-
locksmiths-in-iran 

. ص  138شتماره  - 1388استفند « کتاب متاه هنتر» یمجکه   .11
72-81 

12.   Changes in function 

بته  یبود. و یشناس فرانسوو انسان کسوفیبرول، ف یلو نیلوس  .13
 نامتد،یم ییابتدا تیکه ذهن یزیگسترده در مورد چ یهاخاطر پژوهش

از  ییمختکفش که چنتد تتا یهابرول در کتاب ینامدار است. لو اریبس
همتان  ایت ییابتدا تیذهن نییتب یشده است، براترجمه یها به فارسآن
 participation) یختگیبه نام فانون آم یااز مؤلفه ،یشامنطقیپ تیذهن

lawیختود بترا یمقاله در تتز دکتتر نی. مؤلف اول اکندی(  استفاده م 
برول استفاده کترده و  یلو هیمؤلفه و نظر نیاز ا رانیا یهنر فوم نییتب
.کترده استت نیتیرا تب رانیتا یهنر فوم یشناسو نشانه یشناسییبایز
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