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بررسی قفل های موجود
در موزۀ آستان قدس رضوی

چکیده

 هرن و صنعت از دیر باز در کنار یکدیگر بوده و هرنمند ایرانی با تغییر شکل 

دادن به مواد سخت و بی جانی چون سنگ، چوب و فلز به آن ها روح و هویتی 

تازه بخشید، چنان که از این پیوند، آثار بدیع و زیبایی خلق گردید. یکی از این 

هرنهای زیبا، هرن قفل سازی است که در آن با نقش زدن بر فلز، طرح هایی زیبا 

و دلنشین از نقوش تزیینی پدید می آید. این نقوش با اسطوره درهم می آمیزد، تا 

با این عمل شناسایی اسطوره ها و درک و دریافت فرهنگ و متدن غنی و باشکوه 

ایران باستان میرس گردد.

منطقۀ  به  متعلق  قفل  این  است.  سنگی  ایران،  در  مكشوفه  قفل  قدیمی ترین 

چغازنبیل بوده که از قرن سیزدهم پیش از میالد باقی مانده است. كاربرد قفل ها 

در ایران نه تنها برای امنیت و حفاظت بوده كه از آن به عنوان دوری جسنت از 

آلودگی ها و بسنت دخیل جهت گرفنت حاجت استفاده می كرده اند. 

در بررسی قفل های موجود در موزۀ آستان قدس رضوی نیز این كاربردها منایان 

می شود. قفل های حرم مطهر امئۀ شیعیان، منشأ بركت و لطف الهی فرض می شده 

و زائرین با ملس آنها به هنگام ورود و خروج یا ریخنت آب بر آنها، قدری از بركت 

آن مكان مقّدس بهره می بردند.

حمیدرضا کریمی* 



مقّدمه:
قُفـل، وسـیله ای فلزی اسـت که بـا آن در خانه، صندوق، 

را  و...  زنجیـر دوچرخـه  یـا  و   1 گنجـه، دوالبچـه  قفسـه، 

می بندند. قفل وسـیله ای اسـت برای بسـته نگه داشـنت در 

بـه طـوری کـه فقـط بـا کلیـدش بتـوان آن را بـاز کرد. 

چنیـن  قفـل  لغـوی  معنـی  مـورد  در  لغت نامه هـا  در 

اشـاره شـده اسـت: »آهنـی اسـت کـه بـدان در را بندنـد. 

)اقرب املـوارد(. جمـع، اقفـال]ا[ و اقفـل]اف[ و قفول]ق[« 

.)15576 )دهخـدا،1334: 

»آلتـی فلـزی که بـدان در خانـه، صنـدوق و... را بندند« 

.)2700 )معین،1364: 

هـرن قفل سـازی ایـران، هـرنی بسـیار پیرشفتـه به شـار 

می رفـت تـا جایـی كـه قفـل »چالشـر« كه بـر خانـۀ كعبه 

قـرار دارد، سـاخت صنعتگـران قدیمـی ایرانی اسـت.

قفـل عـالوه بـر خصوصیـت امنیتی کـه داشـت، کاربری 

سـمبولیک نیـز یافـت چنان که در بسـنت دخیـل به نخل ها 

و علم هـای عـزاداری جهـت قضـای حاجـت نیـز اسـتفاده 

مذهبـی  نذربندی هـای  در  قفـل  زمـان  آن  در  می شـد. 

اهمیتـی هاننـد ایمـن داشـنت خانه هـا و صندوقچه هـا از 

گزنـد حـوادث پیـدا منود.

قفـل در جایـگاه آیینـی خویـش گاه بیانگـر اعتقـادات 

اسـت؛  بیانگـر خرافـات طلسـم و جـادو  گاه  و  مذهبـی 

هاننـد قفـل بخت گشـا و یـا قفـل مهـر و محبـت و... .

اّولیـن اصـل در قفل سـازی سـّنتی ایران، سـاختار درونی 

قفـل اسـت. بـرای قفل سـاز ایرانـی، باطن قفـل، از اهمیت 

ویـژه ای برخـوردار اسـت و متناسـب بـا كاركرد قفل شـكل 

بیرونی آن سـاخته می شـود.

می شـود  بسـته  دروازه  درهـای  بـه  كـه  قفل هایـی 

به خاطـر نیـاز بـه اسـتحكام از جنـس آهـن و فوالد سـاخته 

می شـود اّمـا قفل هـای مكان هـای مقـدس از جنـس طـال 

و نقـره سـاخته شـده و بـا سـنگ های قیمتـی و یـا نقـوش 

اسـلیمی، كتیبـه ای یـا هندسـی زینـت شـده اسـت.

فرهنگـی  و  اعتقـادی  رصفـاً  و  غیرابـزاری  كاربردهـای 

قفل هـا در ایـران، مسـیر تحقیقـات روی ایـن اشـیا را بـه 

سـمت مطالعـات قوم شـناختی سـوق داده و آن هـا را از 

دایـرۀ مقـوالت رصفـاً كلكسـیونی خـارج می كنـد.

ایـن پژوهـش در ابتـدا بـا نگاهـی بـه تاریخچـۀ قفـل و 

قفل سـازی در ایران و انواع سـاختار قفل در ایران، به رشح 

و بررسـی سـاختار و تزیینـات قفل هـای موجـود در مـوزۀ 

آسـتان قدس رضـوی می پـردازد.

تاریخچۀ قفل و قفل سازی در ایران: 
نخسـتین قفل هـای بـرشی از جنس چوب بوده اسـت. 

نینـوا  آبـاد«2  »خـرس  قـر  حفاری هـای  از  كـه  كلیـدی 

كشـف شـده، قدیمی تریـن اجـزای به دسـت آمـدۀ حرفۀ 

قفل سـازی تاكنـون اسـت. ایـن كلیـد نزدیك بـه چهارهزار 

سـال قدمـت دارد و متعلـق به كلونی چوبی اسـت. نظیر 

ایـن كلیـد و كلون هـای چوبـی را از مناطقـی دیگـر چون 

بـا  مـری  کلون هـای  یافته انـد.  نیـز  فلسـطین  و  مـر 

کلونـی کـه امـروزه در بسـیاری از مناطـق آسـیا از جملـه 

ایـران و شـال آفریقـا کاربرد داشـته، فـرق چندانی ندارد 

و از چوب سـاخته شـده اسـت. دو قطعه چوب که چون 

ایـن دو  از  یکـی  قـرار می گیرنـد،  بـر روی هـم  صلیـب 

قطعـه کـه حجیم تـر اسـت بدنـۀ کلـون نامیـده می شـود. 

قسـمت حجیم تـر بـر روی در ثابـت شـده اسـت و قطعۀ 

دیگـر کـه دسـتۀ کلـون یا شـب بند نـام دارد در مادگی که 

در بدنـۀ کلـون پدیـد آمـده اسـت، حرکـت می کند. 

با این حال قدیمی ترین قفل مكشـوفه در ایران، سـنگی 

اسـت. ایـن قفـل متعلـق بـه منطقـۀ چغازنبیـل بـوده و از 

قـرن سـیزدهم پیـش از میـالد باقی مانده اسـت. گیرشـمن 

گفتـه اسـت ایـن قفل سـنگی یا شـب بند یک کلون سـنگی 

اسـت کـه بـا بسـت های فلـزی بـه یـک در چوبـی نصـب 

می شـده اسـت )تناولـی،1386: 26(. 

قفل هـای اروپایـی طـی قـرن نوزدهـم به انـواع معتربی 

در ایـران و هندوسـتان بـدل شـده و صنعتگـران داخلی به 

تقلیـد از آن پرداخته انـد.

بـازار،  در  قفل هـای خارجـی  رقابـت شـدید  علی رغـم 

خصوصـاً  ایـران  در  سـنتی  و  بومـی  قفل هـای  سـاخت 

در نواحـی كرنـد و چالشـر تـا قـرن بیسـتم ادامـه داشـت 

.)267  :1927 اسـمیت،  سـاواژا  و  )مدیسـون 

تـداوم سـّنت را در قفل سـازی بسـیاری از مناطـق ایـران 

می تـوان دنبـال كـرد، هـر منطقـه و هـر شـهر قفل هایـی 

بـا ویژگی هـای خـاص خـود داشـته و ایـن ویژگی هـا در 

خانـوادۀ قفل سـازان از پـدر بـه پـرس بـه ارث می رسـیده 

اسـت. بـرای مثال قفل های پرندۀ شـیراز، از قـرن 19تا16م. 

بـا انـدك تغییراتـی به طـور مـداوم تولیـد می شـده اسـت 

.)1386:16 )پورحسـینی، 

قفل هـای اسـالمی كه بیشـر به شـكل حیوانات سـاخته 

و  ایـران  شـال رشق  نواحـی  از  عمـده  به طـور  شـده اند، 

افغانسـتان،  از  قسـمت هایی  )هم چنیـن  بـزرگ  خراسـان 

تاجیكسـتان و ازبكسـتان(به دسـت آمده انـد. چـه بسـا كه 

نظیـر ایـن قفل هـا در مناطـق دیگـر از جملـه آذربایجـان، 



فـارس و اصفهـان نیـز تولیـد شـده باشـد.

چهـار  اسـتان  مركـز  شـهركرد،  6كیلومـری  در  چالشـر 

محـال و بختیـاری، قـرار گرفتـه اسـت. ایـن روسـتا زمانـی 

مركـز فعالـی بـرای قفل سـازان بـود. قفل سـازان چالشـری 

قـرن  اوایـل  در  كـه  حسـین،  اسـتاد  استادشـان،  دربـارۀ 

چهاردهـم هجـری جهـان را بـدرود گفته اسـت، می گویند: 

استادحسـین زمانـی خـود شـاگرد اسـتادعبدالله بـود كـه 

عـالوه بـر قفل سـازی بـا صنایع دیگـر از قبیل تفنگ سـازی، 

معـاری و نجـاری آشـنایی داشـت.

شـاگرد اسـتادعبدالله ریاحـی چالشـری می گوید كه وی 

و شـش تـن از دوسـتانش هنگامـی كـه بـرای زیـارت خانـۀ 

خـدا بـه مكـه رفتـه بودند، پولشـان متام شـد و اسـتاد برای 

امـرار معـاش خـود و یارانش دسـت به كار قفل سـازی شـد 

و در كار خـود موفقیـت زیـادی پیـدا كـرد و قفل هایـی 

بـه سـفارش مـردم سـاخت. وی حتـی مفتخـر بـه دریافـت 

سـفارش قفلـی بـرای در كعبـه شـد. بـه ایـن وسـیله اسـتاد 

عبداللـه در طـول اقامـت یكسـاله اش در مكـه هزینه هـای 

خود و دوسـتانش و مخارج بازگشـت به چالشـر را از ِقبَل 

قفل سـازی تأمیـن كـرد )رئیسـی دهكـردی، 1393(.

در رشق ایـران تنهـا ناحیـه ای كه تا این اواخر قفل سـازی 

داشـت روسـتای راییـن، در حـدود 25كیلومـری كرمان بود 

كـه قفل هـای فـوالدی و اغلـب به شـكل دل تولیـد می كرد 

)تناولی، 1386: 6(.

اسـت  قفـل وسـیله ای  ایـران،  باورهـای  و  در فرهنـگ 

بـه منظـور حفاظـت در مقابـل حـوادث بـد و دسـتیابی 

بـه آرزوهـا و در پـس هـر بـاور و عقیـده، قفلـی خـاص 

وجـود دارد. یكـی از ایـن قفل هـا »قفـل نظـر« یـا »قفـل 

نظـر قربانـی« اسـت. روی این گونـه قفل ها انـواع دعاها و 

می شـد. حـك  مذهبـی  نوشـته های 

برخـی عقیـده دارنـد كـه قفـل رضیـح اثرات شـفابخش 

دارد. بیارانـی كـه نیـاز به درمـان دارند، مقـداری آب روی 

قفـل در رضیـح ریختـه و آن را می نـو شـند. ایـن آب، گاه 

فرسـنگ ها بـرای بیارانـی كـه امـكان زیـارت ندارند، حمل 

می شـده اسـت. هنگامـی كـه زایر بـه خانۀ خـود مراجعت 

می كـرد، از جملـه خاطـرات شـیرین و منادگونـۀ سـفرش 

»گرفـنت قفـل امـام« بوده اسـت. یكـی از عباراتی كـه برای 

قسـم خـوردن در بیـن مـردم زایـر معمـول بـوده، قسـم به 

امامـی اسـت كـه قفلـش را گرفته اند.

نـذر كـردن، بخـش دیگـری از مراسـم زیارت اسـت. زائر 

در مقابـل نیازهـای خود متعهد نذوراتی می شـود. از جملۀ 

ایـن نـذورات قفـل اسـت. متمكنیـن قفلـی از طال، نقـره یا 

فـوالد بـه بهریـن اسـتادكاران سـفارش می دهنـد و آرزوی 

آنها این اسـت كه این قفل روزی به در رضیح بسـته شـود 

)تناولـی،1386:  15 و 16(.

در ایـام مـاه محـرم عالوه بر دسـتۀ سـینه زن و زنجیرزن، 

در  همـدردی  بـرای  كـه  هسـتند  نیـز  دیگـر  دسـته هایی 

سـوگ امـام حسـین علیه الّسـالم تن بـه مشـقات جّدی تری 

می دهنـد. از جملـۀ ایـن دسـته ها، دسـتۀ قفل زن هـا و یـا 

قفل بندهاسـت كـه بـرای انجـام آن، بـه دردآورتریـن كارها 

دسـت می زننـد و بـا سـوراخ كـردن گوشـت و پوسـت بدن 

خـود، انـواع قفل هـا را بـه آن می آویزنـد. كسـی كـه مأمور 

بـا نـوك چاقـو بـه سـوراخ كـردن بـدن  زدن قفـل اسـت 

قفل زنـان و گذرانـدن قفـل از میـان سـوراخ ها می پـردازد 

و در صـورت كمبـود قفـل، از اشـیای دیگـری چـون میلـه، 

پیـكان و سـایر فلـزات اسـتفاده می كند.)تصویـر1 و 2(.

تصویر1( قفل بندان عاشورا در دورۀ قاجاریه

تصویر2( قفل بندان عاشورا در دورۀ قاجاریه



متاشـاچیان  دسـته ها  بقیـۀ  از  بیـش  قفل زن هـا  دسـتۀ 

را متأثّـر می كننـد. انـدام مجـروح و سـوراخ شـدۀ آن هـا، 

حـرت ابوالفضـل )علیه الّسـالم( راكـه نیزه هایـی متعـدد 

در بدنـش جـا گرفتـه بـود، بـه یاد متاشـاچی مـی آورد. قفل 

زدن اكنـون مطـرود شـده اسـت و از صحنه هـای قفل زنـی 

بـه جـز چنـد عکـس و یـک نقاشـی کـه بـر رس در حـام 

گنجعلی خـان کرمـان باقی مانـده، نشـانۀ دیگری در دسـت 

نیسـت )تناولـی،1386: 21(. 

كلیـد نیـز در باورهـای عامیانـه نقـش مؤثـری داشـت. 

كلیـدداری در زمـان قدیـم خود منصبی ارزشـمند به حسـاب 

می آمد و كلیددار كسی بود كه اماكن مقّدسه و یا خزانه های 

دولتـی و عـارات سـلطنتی را می بسـت و می گشـود.

كلیـد، اغلـب ضمیمۀ جام های برنجی بـود. به این جام ها 

و كلیدهـای آن »جـام چهل كلید« می گفتنـد زیرا چهل كلید 

كـه روی هـر یـك از آن ها كلمه ای قدسـی نوشـته شـده بود، 

بـه آن متصل بود )تناولـی،1386:  15 و 16(. )تصویر3( 

معـاری  و  هـرن  ممیـزات  بارزتریـن  از  یكـی  تزییـن، 

اسـالمی ایـران به شـار مـی رود. بنابراین بـا در نظر گرفنت 

نـوع كاربـرد اشـیا و طبقـۀ اجتاعـی حامیـان و هرنمنـدان 

اشـیای  رویـۀ  زینت بخـش  نقش مایه هـا  آنهـا،  آفریننـدۀ 

فلـزی و بـه واقـع روشـنگر حقایـق و واقعیت هـای موجود 

در جوامعـی هسـتند كـه ایـن آثـار در آنهـا خلق شـده اند. 

تزییـن به چهار صـورت نقوش خوشنویسـی)کتیبه(، نقوش 

حیوانـی  نقـوش  و  هندسـی  نقـوش  )اسـلیمی(،  گیاهـی 

متجلـی می گـردد.

انواع قفل ها بر اساس ساختار:
قفل كلون دان )قفل رومی(:

محکمـی  چوبـی  کلـون  از  اسـت  عبـارت  قفـل  ایـن 

بـا  قفـل  بدنـۀ  واقعـی می شـود.  قفـل  بدنـۀ  داخـل  کـه 

در  لنگـه  یـک  بـه  آهنـی دست سـاز  بـزرگ  گل میخ هـای 

وصـل شـده اسـت. انتهـای کلـون داخـل مـاده ای می شـود 

کـه روی لنگـۀ در دیگر اسـت. بـرای باز و بسـته کردن این 

کلـون و مـاده یـک طـرف کشـویی آن دارای دندانه هایـی 

اسـت کـه کلید به داخـل می افتد. با هـر دور چرخاندن آن 

کشـویی اش به آخر می رسـد و بدین ترتیب در باز و بسـته 

می شـود )یـاوری و منصـوری و سـلطانی،1390 : 181(.

قفل كلون دار:

ایـن گونـه قفـل در متـام ایـران پیـدا می شـود و از لحـاظ 

سـاخت، كهن تریـن آنهاسـت. كلیـد ایـن نـوع قفل هـا كـه 

قدمـت آن بـه 2000سـال پیش از میالد مسـیح می رسـد، در 

خرابه هـای ُخرس آباد، نزدیك شـهر باسـتانی نینوا، پیدا شـده 

اسـت. پرفسـور گیرشـمن در چغازنبیل، نزدیك شوش، قفل و 

كلونـی سـنگی از زیر خاك بیـرون آورده اسـت. وی این قفل 

را مربـوط بـه قرن سـیزدهم پیش از میالد مسـیح می داند و 

به نظر وی كشـوی سـنگی با قالب های مفرغی به در وصل 

می شـده اسـت )هانـس ای و رولـف،1372: 79( .)تصویر 4(  

قفل فرن پیچ:

کلیـد ایـن نـوع قفل »توپیـچ« )یعنی لولـه ای کـه از داخل 

پیچ شـده( اسـت و از انتهای بدنۀ قفل و زیر قسـم باز شـوی 

کانه وارد می شـود و میلۀ دسـتگاه را که از رو، مارپیچ شـده 

اسـت، دربـر می گیرد و با پیچیدن بر پولکـی که در انتهای فرن 

مارپیچـی دسـتگاه تعبیه شـده اسـت، فشـار مـی آورد و آن را 

به تدریـج بـه عقب می بـرد، تا جایی که زبانـۀ متصل به پولک 

از »زایدۀ کانه« بیرون رود و کانه آزاد شـود.)تصویر5( کلید 

برخـی از قفل هـای فـرن مارپیچـی از رو دندانه دندانـه شـده 

و »روپیـچ« اسـت، از ایـن رو میلـۀ دسـتگاه بـه جای »نـر« از 

تصویر3( جام چهل كلید موجود در موزۀ مردم شناسی آستان قدس رضوی

تصویر 4( قفل كلون دار



داخـل »مـاده« پیچ شـده و به اصطالح »توپیچ« اسـت )یعنی 

درسـت عکس مورد پیـش( )تناولـی،1386: 32(. )تصویر 6(

 قفل فرن خاردار:

قدیمی تریـن و رایج تریـن دسـتگاه قفـل، »فـرن خـاردار« 

و  شـکل ها  بـا  قفل هـا  انـواع  در  خـاردار  فـرن  اسـت. 

اندازه هـای مختلـف کار شـده و اسـاس آن بسـیار سـاده 

اسـت و آن فـرنی اسـت کـه در حالت عادی بـه بدنۀ قفل، 

گیـر می کنـد و کانه ثابت می شـود. برای بـاز کردن کانه، 

کافـی اسـت فرن خوابانده شـود تـا کانه به حرکـت درآید. 

رایج تریـن قفل هـای خـاردار، قفل هـای تصویری انـد. ایـن 

قفل هـا شـکل حیوانـی دارند و در دو قسـمت جـدا از هم 

سـاخته شـده اند. بـدن حیوان هـان بدنۀ قفل اسـت و دم 

حیـوان عمـل کانـه را انجـام می دهـد. دسـتگاه در انتهای 

دم تعبیـه شـده و بـه دو تیـرک نـازک ختـم می شـود. در 

انتهـای ایـن تیرک هـا و بـه محـاذی آن هـا فرنهایـی باریک 

نصـب شـده اند. کلیـد پـس از ورود از قسـمت جلـو قفـل 

و  آزاد  را  کانـه  تیرک هـا،  روی  بـه  فرنهـا  خوابانـدن  و 

امـکان خـروج آن را فراهـم مـی آورد. عمـل قفـل کـردن در 

ایـن قفل هـا سـاده اسـت، کافـی اسـت کـه تیرک هـا را در 

مقابـل سـوراخ محـل خود بگذارنـد و آن را بـه طرف داخل 

فشـار دهنـد، بـا چنیـن عملـی فرنهـا به راحتـی جمـع و به 

داخـل بدنـه وارد می شـوند.)تصاویر 7 و 8 و 9( برخـی از 

دسـتگاه های فـرن خـاردار بیـش از یـک جفـت فـرن دارند و 

گاه فـرن آن هـا به دو جفت یا بیشـر می رسـد. تعـداد فرنها 

در شـکل کلیـد و تعـداد دندانه هـای آن هـا اثـر می گـذارد. 

کلیدهایـی کـه در ایـن دسـته از قفل هـا بـه کار مـی رود، 

»کلیـد فشـاری« نـام دارد کـه ایـن بـه دلیل دخـول کلید از 

طریق فشـار اسـت. شـکل کلیدهای فشـاری مختلف است 

و بسـتگی به سـاختان قفل و دسـتگاه آن دارد و گاه ساده 

و گاه پیچیده اند)تناولـی، 1386: 29(.

قفل حروفی یا رمزی:

بـا اهمیتـی كه بـرای اطمینان بـه قفل ها در ایـران داده 

می شـود و بـا تدابیـری كـه در نـوع قفـل برای حصـول این 

اطمینـان می  دهنـد، شـگفت آور نیسـت كه می بینیـم ایران 

قفـل رمـزی )حروفـی یـا عـددی( می سـازد.)تصویر 10( تـا 

سـال 1750 میـالدی قفل هـای حروفـی شـبیه بـه قفل هـای 

بـرای  اخیـراً  و  می شـد  بـرده  بـه كار  فرانسـه  در  ایرانـی 

محافظـت دوچرخـه و اتومبیـل زیـاد بـه كار برده می شـود 

)هانـس ای ورولـف،1372: 60(.

تصویر 5( طرح فنی از قفل  های فرن پیچ

تصویر 6( منونه ای از قفل های فرن پیچ به همراه كلید

تصاویر 7 و 8: طرح هایی از قفل های فرن خاردار

تصویر9: منونه ای از قفل های فرن خاردار



دستگاه های چندگانه )قفل چند دستگاهی(:

قفل هایـی هسـتند که بیـش از یک دسـتگاه دارند و هر 

دسـتگاه آن هـا نیـز یـک کلید مخصـوص داشـته اند. به طور 

طبیعـی چنیـن قفل هایـی ایمنـی بیشـری دارنـد و بـرای 

صندوق هایـی بـا محتویـات ارزشـمند بـه کار می رفته انـد. 

کـه  را داشـته اند  نیـز هـان عملکـردی  از آن هـا  برخـی 

امـروزه گاوصنـدوق برخـی از رشکت هـا یـا بانک هـا دارا 

هسـتند. هان طـور کـه اکنـون نیـز رسـم اسـت دو یا سـه 

نفـر از مدیـران رشکـت یـا بانـک با حضـور هم و هـر کدام 

بـا کلیـدی مخصـوص که نـزد آن هاسـت، درب گاو صندوق 

را می گشـایند. در گذشـته نیز به احتال چنین رسـم بوده 

این گونـه  بـه سـفارش  از قفل هـای چندکلیـده،  برخـی  و 

قفـل  هـر  داخـل  در  اسـت.  می شـده  سـاخته  رشکت هـا 

چندکلیـده، چنـد دسـتگاه بـا فرنبندی های متفـاوت وجود 

دارد. دسـتگاه اصلـی این گونـه قفل هـا به طـور معمول فرن 

خـاردار و یـا فـرن خمیـده و دسـتگاه های فرعـی از نوع فرن 

مارپیـچ   هسـتند. برخـی از ایـن قفل هـا بـه شـکل پرنـده 

سـاخته شـده اند. بال هـای پرنـده کـه بـه بدنـه لـوال شـده، 

طـوری هسـتند کـه در حالـت بسـته روی سـوراخ کلیـد 

دسـتگاه اصلـی را می پوشـانند و از نظـر پنهـان می کننـد. 

بـرای بـاز کردن ایـن نوع قفل، ابتـدا باید کلید پیـچ داری را 

بـه محـل دم پرنـده فـرو کـرد و بـا چرخاندن کلیـد و جمع 

کـردن فـرن، رس قـالب منتهـی بـه پولـک را آزاد کرد، بـا آزاد 

شـدن قـالب از زایـده ای کـه در پشـت بال هـا تعبیـه شـده 

اسـت، بال ها آزاد و گسـرده شـده و سـوراخ کلید دسـتگاه 

اصلـی منایـان می شـود. بـا کلیـد زایـده دار دیگـری »فـرن 

خمیـده« دسـتگاه عقب زده شـده و کانه از قیـد فرن آزاد 

می شـود )تناولـی،1386: 39 و 40(.

قفل های موزۀ آستان قدس رضوی:

موجـود  قفل هـای  روی  بـر  شـده  انجـام  مطالعـات 

در مـوزۀ آسـتان قدس رضـوی نشـان می دهـد اکـر  ایـن 

قفل هـا بـه شـیوۀ صفـوی سـاخته شـده اند. بـا روی کار 

اوضـاع  تغییراتـی همه جانبـه در  آمـدن سلسـلۀ صفویـه 

کشـور پدیـد آمـد. یکپارچه شـدن ایران و گسـرش مذهب 

شـیعه موجـب تحوالتـی در برخـی از مسـایل فرهنگـی و 

هـرنی شـد. تبلیـغ و گسـرش مذهب شـیعه نیاز بـه اماکن 

مقـدس، مسـجد، تکیـه و امامزاده بیشـر داشـت. از این رو 

مسـاجد و تکایای بیشـری سـاخته شد و نوسـازی و مرمت 

امامزاده هـا توسـعه یافـت. صنعتگرانـی کـه کارشـان بـه 

اماکـن مقـدس مربوط می شـد، بیش از دیگـران موردتوجه 

قـرار می گرفتنـد و سـفارش کار دریافـت می کردنـد و ایـن 

وضـع کـم و بیـش شـامل همـۀ اصناف می شـد. اّمـا برخی 

از صنعتگـران ارتباطـی مسـتقیم تر بـا مذهـب و باورهـای 

و  »َعلَم سـازان«  صنعتگـران  ایـن  جملـه  از  داشـتند.  آن 

»قفل سـازان« بودنـد. اتفـاق دیگر زمان صفـوی که به قفل 

مربـوط می شـود، باز شـدن پای سـیاحان اروپایی بـه ایران 

اسـت. ایـن سـیاحان اگرچه با اهـداف سیاسـی و اقتصادی 

بـه ایران سـفر می کردنـد، اّما از مبادلـۀ کاالهای مختلف و 

خریـد و فـروش آن غافل نبودنـد. آن ها بـا آوردن کاالهایی 

و  می کردنـد  جلـب  را  شـاه  نظـر  کمیـاب،  و  سـبک وزن 

بهانـه ای بـرای رفـت و آمـد بـا آنـان می یافتنـد و هـم از 

فـروش ایـن کاالها سـود قابل توجهی به دسـت می آوردند. 

یکـی از ایـن سـیاحان »داملانـی« اسـت که به انـواع قفل ها 

و از جملـه قفل هـای رمـزی و قفل هایی به شـکل حیوانات 

اشـاره کـرده اسـت. »کـرزن« نیز به قفل بزرگـی که بر حرم 

امـام رضـا )علیه الّسـالم( بـوده اسـت اشـاره می کنـد. عامل 

دیگـر کـه در متحـول کـردن قفل سـازی صفوی اثر داشـت، 

فـوالد بـود. ایـن کاال کـه تـا پیـش از صفویـه فلـزی کمیاب 

و گرانبهـا محسـوب می شـد، بـا کوشـش شـاهان صفـوی 

وفـور بیشـری یافـت و عـالوه بـر منابـع داخلـی از خـارج 

وارد می شـد. حتـی برخـی پادشـاهان از طریـق سـفیران 

خـود فـوالد را بـه منزلـۀ هدیـه ای شـاهانه بـه دربـار ایران 

می فرسـتادند. از ایـن مصالـح بـرای سـاخت درب، رضیـح، 

تصویر 10( منونه ای از قفل های حروفی و رمزی موجود 

در موزۀ آستان قدس رضوی

تصاویر 11 و 12( طرح هایی از قفل های چنددستگاهی



َعلَـم، اسـلحه، قفـل و... اسـتفاده می شـد. قفـل فـوالدی 

ماننـد دیگـر ابزارهـای فـوالدی از ارزش واالتـری برخـوردار 

بـود، زیـرا اّول ایـن که شـکل دادن بـه این فلز سـخت، کار 

هـر کسـی نبـود و بـه مهارت و اسـتادی نیاز داشـت و دوم 

ایـن کـه هر قفـل فوالدی یـک اثـر »منحر بـه فرد«بود و 

برخـالف قفل هـای برنجی کـه از هر قالـب آن صدها منونه 

ریختـه می شـد، از هـر قفل فـوالدی تنها یک منونه سـاخته 

می شـد و ایـن البتـه در قیمـت آن نیـز اثـر می گذاشـت و 

قفـل فـوالدی را بـه مراتـب گران تـر از قفل برنجـی می کرد. 

بـا همۀ این مشـکالت قفل هـای فوالدی زیادی کـه از زمان 

صفویـه به جـا مانـده حاکی از تقاضـای زیاد بـرای این نوع 

قفـل اسـت )تناولـی ،1386: 76(.

سـلطۀ  تحـت  مالـك  در  صفـوی،  دورۀ  بـا  همزمـان 

سـالطین عثانـی نیـز ایـن صنعـت رواج داشـته اسـت و 

هرنمنـدان قفل سـاز در ایـن مالـك، بـرای اماكـن مقـدس 

می سـاختند.  قفل هایـی  مسـجدالنبی  و  كعبـه  جملـه  از 

دارای  نیـز  مالـك  ایـن  در  شـده  سـاخته  قفل هـای 

ویژگی هـای مشـركی بـوده اسـت. گاهـی نیـز ایـن قفل ها 

به لحـاظ سـاختار شـبیه بـه قفل های صفـوی بـوده و فقط 

از روی تزیینـات آن می تـوان آنهـا را تشـخیص داد. تفـاوت 

تزیینات آن بیشر در خط و خوشنویسی روی اثر منود پیدا 

می كنـد. معمـوالً خطـوط به كار رفتـه در قفل های سـاخته 

شـده در مالـك عثانـی بر خـالف صفوی )نسـتعلیق(، از 

خط ثلث و نسـخ و بدون هاشـور زمینه بوده اسـت، اگرچه 

گاهـی هرنمندان تحت سـلطۀ عثانی نیـز ارادت خاصی به 

امئۀ اطهار شـیعیان داشـته و آثاری را برای حرم مطهر ایشـان 

می سـاخته و اهدا می منوده اند )مدیسـون و سـاواژا اسمیت، 

1927: 269 و 270(.

گاهـی هرنمندانـی از مالك عثانی بـه ایران و بالعكس 

مهاجـرت كـرده و هرنشـان را بـا خـود بـه ایـن رسزمین هـا 

منتقـل كـرده و آثـاری را خلـق می كننـد كه موجـب تلفیق 

هـرن عثانـی و صفوی می شـود.

قفل هـای موجـود در مـوزۀ آسـتان قدس رضـوی تقریبـاً 

چـه  كـه  قفل هایـی هسـتند  انـواع  از  كامـل  منونه هایـی 

به لحـاظ سـاختار و چه به لحاظ تزیینـات، در این مجموعه 

وجـود دارنـد. ایـن منونه هـا از منونه هـای سـاخته شـده در 

هندوسـتان تـا غـرب آسـیا را شـامل می شـود.

در ادامـه بـه معرفـی گلچینـی از ایـن قفل هـا پرداختـه 

می شـود. به طـور كلّـی می تـوان تقسـیم بندی را به لحـاظ 

شـكل و تزیینات این قفل ها قایل شـد: گـروه اّول قفل های 

رضیـح، گـروه دوم قفل هـای هنـدی، گـروه سـوم قفل های 

صفـوی، گـروه چهـارم قفل هـای قلبی شـكل، گـروه پنجـم 

قفل هـای شـبه رمل، گـروه ششـم قفل هـای رمـزدار و گروه 

هفتـم قفل هـای چالشـری. اگـر چـه در ایـن تقسـیم بندی 

گاهـی به لحـاظ تزیینـات تشـابهات زیـادی بیـن یـك گروه 

بـا گـروه دیگـر وجـود دارد و گاهـی یـك قفـل در هـر دو 

گـروه جـای می گیـرد، گاهـی نیز بـه خاطر تكرار شـدن یك 

طـرح در دوره هـای بعـدی آن را از لحاظ تزیینات شـبیه به 

قفل هـای دوره هـای قبـل از خـود می كنـد.

قفل های رضیح: 
افقـی  بـا بدنـه ای  بـا سـاختار فرنخـاردار  ایـن قفل هـا 

مشـهور بـه »قفـل رضیح« ویژۀ اسـتفاده در قبـور و اماكن 

مقدس شـیعه هسـتند. اغلب این قفل ها كتیبـه ای در بیان 

تعلـق بـه مكانـی معیـن دارنـد. منونـۀ متعـددی از آنهـا به 

سـبك اصفهانـی سـاخته شـده و اغلـب مزین بـه آرایه های 

زینتـی و خوش نویسـی روی زمینـۀ هاشـوری اند. این سـبك 

از آغـاز قـرن هفدهـم میـالدی در فلـزكاری این شـهر رواج 

داشـته اّمـا مقـارن با همیـن دوره در دیگر نقـاط نیز مانند 

كشـمیر و برخـی مناطـق شـال غرب هنـد، متـداول بـوده 

اسـت. اهـرم ایـن قفل هـا سـاختاری دوتكـه دارد. رأس تكۀ 

اّول بـه انتهـای قفـل متصـل شـده و محـور بلنـد و توخالی 

آن بـه مـوازات تنـه قرار گرفتـه و بخش دیگـر دو رأس آزاد 

دارد كـه یكـی بـه درون محـور توخالـی و دیگـری در حكم 

زبانـۀ قفـل و مجهـز بـه سـازوكار فرن خـاردار بـه درون تنه 

فـرو رفتـه و سـبب چفـت شـدن قفـل می شـود. تنـۀ قفـل 

دو اتاقـك دارد. اتاقـك فوقانـی از یـك سـمت بـاز و آمـادۀ 

پذیـرش زبانـه بوده حـال آنكه اتاقك تحتانی تأمین پوشـش 

زیریـن اتاقـك فوقانـی و همچنیـن ایجـاد فضایـی جهـت 

گسـرش مكانیسـم فـرن خـاردار و چفـت شـدن قفـل را بـه 

عهـده دارد. یـك ورودی مكعب در یك سـوی اتاقك تحتانی 

به نحـوی تعبیه شـده كه كلید مخصوصـی از آن عبور كرده 

و پـس از آزاد كـردن خـار و فـرن، قفـل را بـاز می كنـد. یـك 

زبانـۀ تزیینـی از محفظـۀ تحتانـی آویخته كه البتـه ویژگی 

امنیتـی هم دارد و بخشـی از عمل كرد كلیـد به آن مربوط 

اسـت )مدیسـون و سـاواژا اسـمیت، 1927: 269 و 270(.

قفل های هندی: 

ایـن نـوع قفل هـا بر اسـاس نوع شـكل و تزیینـات روی 

آن نـام گرفتـه اسـت؛ اّما بیشـرین شـاخصه ای كـه این نوع 

قفل هـا را متایـز می منایـد تزیینـات آن اسـت. گرچـه در 

دوره هـای بعدتـر نیـز این سـبك تزیینات توسـط هرنمندان 



قفل سـاز ایرانـی ادامه یافته و چنانچه بـر روی اثر، تاریخ و 

سـازنده ای رضب نشـده باشد، تشـخیص محل ساخت قفل 

و هرنمند آن مشـكل اسـت. در قفل های موزۀ آسـتان قدس 

رضـوی نیـز منونه هایـی از ایـن قفل هـا وجـود دارد كـه از 

لحـاظ تزیینات بسـیار شـبیه بـه قفل های هندی اسـت. 

قفل های سبك صفوی: 
هان طـور كـه در سـایر هرنهـای دورۀ صفـوی تحوالتی 

ایجـاد شـد، در هـرن فلـزكاری و قفل سـازی ایـن دوره نیـز 

تحوالتـی صـورت گرفـت. سـبكی كـه در قفـل ایـن دوره 

ایجـاد شـد بیشـر در تزیینـات آن هـا بـود و سـاختار قفـل 

تغییـر چندانـی نداشـت. قفل ها در صورت ها و شـكل های 

شـكل های  جملـه  از  می شـد،  عرضـه  مختلـف  تزیینـی 

به وجـود آمـده در قفل هـای این دوره، قفل هایی به شـكل 

حیوانـات به خصـوص شـیر اسـت.)تصویر 13(

سـبك قفل هـای رضیـح، كـه قبـالً اشـاره شـد، بـه خاطـر 

توجه بیشـر به تشـیّع و مرقد امئۀ اطهار، در این دوره بیشر 

رواج پیـدا می كند و تحولی در سـبك قفل هـای رضیح ایجاد 

می شـود. بدنـۀ قفل هـای رضیـح صفـوی به صـورت تخـت 

درمی آیـد و تزییناتـی مثل گل های شاه عباسـی مشـبك كاری 

از  پیـدا می كنـد. همچنیـن قفل هایـی  روی قفل هـا رواج 

جنـس طـال و نقـره نیز مرسـوم می شـود.

قفـل آویـز فـوالدی بـا نقـوش اسـلیمی از نـوع قفـل 

رضیـح و سـبك هنـدی بـه همـراه كلیـد:  

كلیـد  بـا  قفـل  عـرض  26سـانتی مر،  قفـل  طـول 

24/1سـانتی مر، عـرض قفـل بـدون كلیـد 12/6سـانتی مر 

قفـل  ایـن  بدنـۀ  اسـت.  بدنـه 3/9سـانتی مر  و ضخامـت 

به صورت اسـتوانه اسـت که باالی آن تخت بوده و تاج روی 

آن سـوار می شـود. در محل محفظۀ باالیی، تزییناتی گیاهی 

حـك شـده و در یك سـمت آن كتیبه هایی بدیـن رشح دورن 

قابـی تزیینـی حـك شـده اسـت: از بـاال بـه پاییـن: »صاحبه 

سـلطان محمـود«.

در قسـمت باالیـی تاج نیز تزییناتی گیاهـی وجود دارد. 

بـر روی تـاج  قفـل، نقـش خرگوشـی كـه رس خـود را بـه 

عقـب برگردانـده و داخـل نقوش گیاهی حک شـده اسـت، 

دیـده می شـود.

کلیـد ایـن قفل نیز دارای تزییناتی اسـت كه در نـگاه اوّل، 

شـخصی در معبـد را می منایانـد. بـا توّجه به نـوع تزیینات و 

همچنیـن شـكل كلیـد چنین بـه نظر می رسـد كه ایـن قفل، 

كار هند یا كشـمیر باشـد.

این قفل به شـارۀ اموالی 19223و نیز کلید آن به شـارۀ 

اموالی 6/70816 در موزۀ آسـتان قدس به ثبت رسـیده است. 

تصویر 13( قفل با شكل حیوانی موجود در موزۀ آستان قدس رضوی

تصاویر 14 و 15( منای كلی از قفل آویز فوالدی از نوع رضیح و سبك 

هندی به همراه كلید

تصویر 16( منونه تزیینات موجود بر روی قفل



 قفـل آویـز فـوالدی با نقوش اسـلیمی از نـوع قفل رضیح 

وسـبك هندی : 

طول قفل 27/5سـانتی مر، عرض قفل 11/9سـانتی مر و 

ضخامـت بدنـۀ آن 3/4سـانتی مر اسـت. بدنۀ ایـن قفل که 

به صـورت اسـتوانه اسـت بـه وسـیلۀ قاب هایـی به هشـت 

وجـه تقسـیم شـده اسـت. هـر وجـه اندازه هـای مختلفـی 

دارد. وجـه باالیـی و پایینـی بدنـه بـه ترتیـب بزرگریـن 

وجه هـا هسـتند. داخـل ایـن قاب ها نقـوش گل و برگ های 

درهـم پیچیـده ای اسـت کـه در هـر وجـه متفـاوت اسـت. 

وجـه پایینـی فاقـد تزییـن اسـت ولـی کتیبـه ای را بدیـن 

رشح شـامل می شـود: »وقـف آسـتان قـدس مالیک آشـیان 

حـرت امـام رضا)ع( منود اسـمعیل بن بابا مراد کاشـانی«.

روی اهـرم نیـز تزییناتـی اسـلیمی وجـود دارد. بـر روی 

تـاج  ایـن قفـل نیـز نقـش خرگوشـی حـک شـده اسـت. با 

توجـه به شـكل و نـوع تزیینات، این قفل، یـادآور قفل های 

هنـد و كشـمیر اسـت. ایـن قفل به شـارۀ اموالـی 15300 

در مـوزۀ آسـتان قدس رضـوی بـه ثبت رسـیده اسـت. 

تصاویر 17 و 18( منای باال و پایین قفل

تصویر 19( تزیینات موجود بر روی كلید قفل

تصاویر 20 و 21( منای پشت و روی قفل آویز فوالدی با نقوش اسلیمی 

از نوع قفل رضیح و سبك هندی

شیار  اسلیمی.  نقوش  با  فوالدی  آویز  باالی  منای   )23 و   22 تصاویر 

موجود در تصویر 23، محل قرارگیری كلید است.

قفل  كتیبۀ  تصویر 25  در  قفل،  باالیی  و 25( منای وجه  تصاویر 24 

مشخص است.



قفـل آویـز از جنـس طال، کتیبـه دار و مشـبك از نوع قفل 

رضیـح و سـبك صفوی: 

و  9/2سـانتی مر  عـرض  14/4سـانتی مر،  قفـل  طـول 

ضخامت آن 2/3سـانتی مر اسـت. این قفل از جنس طال و 

دسـتگاه داخلـی آن از جنـس فـوالد اسـت. 

نـوع   از  قفـل  تزیینـات،  نـوع  و  شـكل  بـه  توجـه  بـا 

دورۀ صفـوی  در  اصفهـان  در  و  بـوده  قفل هـای رضیـح 

سـاخته شـده اسـت. در دو طـرف قفـل، نقـوش گل و برگ 

)اسـلیمی( حـک شـده اسـت کـه بـه حلقه هایـی برجسـته 

ختـم می شـود. یـک طرف بـه صـورت ممتد ادامـه می یابد 

و سـمت دیگـر جـدا شـده اسـت کـه عمـل باز شـدن قفل 

را انجـام می دهـد.

بدنـۀ قفـل، بـه شـكل مكعـب مسـتطیل اسـت. وجـه 

پشـت و روی قفـل دارای دو قـاب تزیینـی حـک شـده و 

كتیبه هایـی بدیـن رشح اسـت: سـمت رو، کتیبـۀ بـاال: 

»بتاریـخ عمـران آن گفـت هاشـم« کتیبـۀ پاییـن: »باین 

قفـل بگشـا مهـات جـان را«. سـمت دیگـر، کتیبـۀ بـاال: 

»جـواد الحسـینی بایـن قفل زریـن« کتیبۀ پاییـن: »رشافت 

بـه ایـن قفـل داد انـس و جـان را«.

روی وجـه پایینـی بدنه، شـیاری جهـت ورود کلید تعبیه 

شـده اسـت. روی این شـیار تاجی مشـبك با نقوش اسلیمی 

وجـود دارد. تاریـخ سـاخت ایـن قفل با توجه بـه کتیبۀ آن و 

رمزگشـایی بـا حـروف ابجد، تاریخ 1064اسـت. ایـن قفل در 

سـال 1317ه.ق. وقـف حـرم مطهرگردیده و با شـارۀ اموالی 

168 در موزۀ آسـتان قدس رضوی به ثبت رسـیده اسـت. 

قفـل آویـز از جنس نقـره، كتیبه دار از نوع رضیح و سـبك 

صفوی: 

طـول قفـل 17/4سـانتی مر، عـرض آن 10/4سـانتی مر و 

ضخامـت بدنۀ آن 2/5سـانتی مر اسـت. قفـل در دو طرف، 

در محـل اتصـال بـه بدنـه، بـه رس اژدهـا ختم می شـود که 

رس آن با نقوش اسـلیمی مانند تزیین شـده اسـت و در کل 

اهـرم، اژدهـای دورسی را تداعـی می كند کـه از بدنه و تاج 

قفـل محافظـت می کنـد، دهـان اژدهـا به صـورت بـاز و از 

پاییـن و بـاالی دهـان به بدنه متصل شـده اسـت. 

      بدنـۀ قفـل در دو طـرف، دارای تزییناتـی بدیـن 

رشح اسـت: یـک طـرف بدنه دارای قابی سه بخشـی اسـت 

کـه یـک بخـش آن در بـاال و دو بخـش آن -که کتیبـه اش را 

نصـف کـرده اسـت- در پاییـن و طـرف دیگـر آن قابـی دو 

بخشـی دارد کـه یـک بخـش بـا کتیبـۀ آن در بـاال و بخـش 

دیگـر آن بـا کتیبـه اش در پاییـن قرار دارد. كتیبه در سـمت 

دوبخشـی كمـی ناخواناسـت ولـی مضمـون آن بـه زمـان 

تولیـت میـرزا مرتضی قلی خـان طباطبایی اشـاره دارد و در 

سـمت سه بخشـی بـه تاریـخ سـاخت قفـل بـه همراه سـه 

عـدد قفـل دیگـر اشـاره دارد. تاریـخ حك شـده روی قفـل 

»شـهر ربیع الثانـی 1330« اسـت.

تاجـی بـا نقـوش اسـلیمی توپـر نیـز بـر روی بدنـه قرار 

دارد. روی نقـوش اسـلیمی تـاج الیـه ای بسـیار نـازک از زر 

دیده می شـود، قفلی مشـابه همین قفل و در زمان تولیت 

هـان شـخص یعنـی میـرزا مرتضـی قلی خـان طباطبایـی 

کشـف شـده و تاریخ آن نیز نزدیک به تاریخ نوشـته شـده 

در قفـل اسـت. سـازندۀ ایـن قفـل نیـز باید هان سـازندۀ 

قفـل باشـد که شـخصی به نام میرزا هاشـم کلیـددار نقش 

شـده اسـت. ایـن قفـل بـه شـارۀ اموالـی 19228 در موزۀ 

آسـتان قدس بـه ثبت رسـیده اسـت. 

تصاویـر 26 و 27( منایـی از قفـل طـالی صفـوی از نـوع قفـل رضیـح 

و سـبك صفوی

تصویر 28( منایی از قفل طالی صفوی از نوع قفل رضیح و سبك صفوی



قفـل آویز فوالدی با نقوش اسـلیمی از نـوع قفل رضیح و 

چند دسـتگاهی با شش کلید: 

طول قفل با كلید آن 11/3سـانتی مر، عرض 10/8سانتی مر 

و ضخامت 2/2سـانتی مر و دارای بدنۀ مستطیل شـکل است. 

اهـرم قفـل به صورت مسـتطیل،  بدنـه را در برگرفتـه و در هر 

ضلع و رأس مسـتطیل، قبه هایی دیده می شـود. 

دسـتگاه ایـن قفـل بـا قفل هـای دیگـر مـوزه متفـاوت 

اسـت و از نـوع چنددسـتگاهی اسـت. برای بـاز کردن قفل 

بایـد چنـد مانـع را از رس راه کلیـد اصلـی برداریـم تـا قفـل 

بـاز شـود. ایـن کار بـه خاطـر امنیت بیشـر و جلوگیـری از 

بازکـردن راحـت آن صـورت می گرفتـه اسـت.

بدنه از دو قسـمت مستطیل شـکل و تاج شـکل تشـکیل 

شـده اسـت. تـاج قفـل بـه صـورت شـش شـیار اسـت کـه 

در دو طـرف قفـل بـه صـورت قرینـه اسـت و زایده هایـی 

پله ماننـد را ایجـاد کرده انـد. نـوک تـاج به مکعـب کوچکی 

و دو طـرف  دارد  قـرار  آن  رأس  کـه روی  ختـم می شـود 

باالیـی آن بـه صورت قرینـه تزیینات اسـلیمی دارد. در زیر 

  تصاویـر 29 و 30( منایـی از قفـل آویـز نقـره ای كتیبـه دار از نوع رضیح 

و سـبك صفوی

تصاویـر 31 و 32( منایـی از كتیبه هـای قفل آویز نقره ای كتیبـه دار از نوع 

رضیح و سـبك صفوی

تصاویر 33 و 34( منایی از قفل آویز فوالدی از نوع رضیح

تصاویـر 35 و 36( منایـی از تزیینـات قفـل آویـز فـوالدی از نـوع رضیـح 

بـه همراه كلیـد آن



تـاج، شـیار ورود کلیـد وجـود دارد کـه پاییـن شـیار نیـز بـا 

خطـوط مارپیچـی کوچـک تزییـن شـده اسـت. روی بدنـۀ 

مستطیل شـکل نیـز به صـورت قرینـه و پشـت و روی قفـل 

با گل و برگ های اسـلیمی تزیین شـده اسـت. در زیر بدنه 

و درسـت روبـه روی کانـه یـک سـوراخ در سـمت چـپ و 

یـک عـدد و کلمه در مرکز وجود دارد. سـوراخ، جهت ورود 

کلیـد سـنجاقی ایجـاد شـده و عـدد کلیـد بـه ترتیـب )خـا 

878( را نشـان می دهـد کـه روی بدنـه حـک شـده اسـت.

 ایـن قفـل بـه شـارۀ اموالـی 946 در موزۀ آسـتان قدس 

به ثبت رسـیده اسـت.

قفل آویز فوالدی دارای پنج نگین: 

كلیـد  بـا  آن  عـرض  13سـانتی مر،   /8 قفـل  طـول 

20/4سـانتی مر و ضخامـت آن 4/7 سـانتی مر اسـت. ایـن 

قفـل شـبیه گهـواره و اهـرم آن از نـوع داخلـی بـه همـراه 

دسـتگاه بـوده، دسـتگاه آن نیـز از نـوع فـرن خاردار اسـت. 

در محـل اتصـال اهـرم بـه بدنـه دو جایـگاه کتیبـه دار 

وجـود دارد کـه بـا توجـه به نـوع خـط آن، خوانـدن آنها را 

سـخت می منایـد. کتیبـۀ سـمت راسـت بدیـن رشح اسـت: 

بـاالی خـط اّول: »از مـال امـام رضـا)ع( اسـت«.

خـط دوم: »... مشـهد املقـدس«. خط سـوم: »سـالم ... آن«. 

کتیبۀ سـمت چپ نیز بدین رشح اسـت: خط اوّل باال: »محرم 

الحرام سـنه 1363«. خط دوم: »غالم مهدی ولد حسـین«.

بـودن  ناخوانـا  دلیـل  بـه  چهـارم  خـط  و  سـوم  خـط 

قابل تشـخیص نیستند. پشـت قفل فاقد تزیین اسـت ولی در 

دو وجـه کـه یکـی از آنها باز اسـت مانع دسـتگاه در آن دیده 

می شـود و روی ایـن وجـه چهار عـدد گل برنجـی داخل قابی 

حک شـده اسـت. با توجه به شـكل این قفل به نظر می رسـد 

كـه كار هنـد باشـد. این قفل بـه شـارۀ اموالـی 945 در موزۀ 

آسـتان قدس رضـوی بـه ثبت رسـیده اسـت.   

قفل آویـز فـوالدی زرکـوب و مشـبك كاری بـا تزیینـات 

مگسـی شـكل : 

و  سـانتی مر  آن 8/4  عـرض  قفـل 20سـانتی مر،  طـول 

ضخامت بدنه 2/4سـانتی مر است. این قفل دارای دو بخش 

اسـت: 1- بدنـۀ مستطیل شـكل 2- كانـه با شـاخك های آن. 

روی بدنـۀ قفـل با نقوش گیاهی زرکوب و کتیبۀ اشـعار 

بـا مضمـون کارکـرد قفل و شـیوۀ سـاخت آن، همچنین نام 

سـازنده تزیین شـده اسـت. منت اشـعار به این رشح اسـت:

این قفل كه صنعتش فرن در پیچ است

در این صنعت هزار صنعت هیچ است

هركس كه بدید گفت بس آنكه بقدر

چون زلف نگار پیچ اندر پیچ است

بـر سـه وجه ایـن قفـل تزیینات مشـبک و یـازده مگس 

نـوع خـود  در  قفـل  ایـن  كار  اسـت. طـرز  تعبیـه شـده 

بی نظیـر اسـت و به وسـیلۀ مگس های فلزی كـه روی قفل 

تعبیـه شـده، بـاز می شـود.

تصویر 38. منای كلّی از قفل آویز فوالدی دارای پنج نگین

قفل آویـز تصاویر 39 و 40( منای پایین و باالی قفل آویز فوالدی دارای پنج نگین كنـاری  وجه هـای  و 42(  تصاویـر 41 

فـوالدی دارای پنـج نگیـن

تصویر 37. منای كلّی از قفل آویز فوالدی دارای پنج نگین



 وجـه باالی این شـاخک ها نیـز دارای تزیینات طالکوبی 

شـامل  را  رشح  بدیـن  کتیبه هایـی  تزیینـات  ایـن  اسـت. 

می شـود: در سـمت راسـت: »عمل آقا« و در سـمت چپ: 

»کوچـک«. ایـن قفـل از لحـاظ شـكل و تزیینـات شـبیه به 

قفل هـای عثانـی و كتیبه هـای آن نیـز بـه خط ثلـث بوده 

کـه بـا شـارۀ اموالـی 276 در مـوزۀ آسـتان قدس رضوی به 

ثبت رسـیده اسـت. 

قفل های قلبی شكل: 

ایـن نـوع قفل ها در شـكل هایی مانند جعبـه و پرنده و 

دیگـر اشـكال دیـده می شـوند ولی سـاختار كلی آنها شـبیه 

به قلب اسـت.

قفل آویز فوالدی به شکل قلب با سه کلید: 

طـول قفل 8سـانتی مر، عـرض 13/5سـانتی مر و ضخامت 

آن 3/5 سـانتی مر اسـت. قفـل از نـوع چنددسـتگاهی بـوده 

که سـه دسـتگاه آن از نوع فرن مارپیچ اسـت. سـه عدد کلید 

در اندازه هـای مختلـف دارد کـه یکـی از پایین، یکـی از بغل 

و سـمت چپ و دیگری از پشـت قفل و سـمت راسـت وارد 

قفـل می شـوند. کلیدهـا همگـی لولـه ای بـوده و از داخـل 

مارپیچ شـده اند. عملکرد قفل بدین گونه اسـت که هر کلید 

بایـد یـک مانـع را از رس راه کلیـد دیگـری بـردارد. ابتـدا کلید 

کوچک تـر کـه از پایین داخل قفل می شـود را وارد می کنیم تا 

زبانه ای که روی بدنۀ قفل تعبیه شـده اسـت را باز کند. پس 

از بازکـردن زبانـه یک حلقه منایان می شـود. سـپس کلیدهای 

دیگـر را از پشـت و بغـل قفـل وارد می کنیم و با فشـار دادن 

حلقـه داخل شـیار زبانه روی بدنۀ قفل باز می شـود. معموالً 

هـر کلیـد قفـل، در دسـت یـک کلیـددار بوده اسـت. شـکل 

قفـل از نـوع قلـب اسـت که بعـد از صفویه مرسـوم بـوده و 

معموالً كار اصفهان اسـت. 

 روی قفـل کتیبـه ای وجـود دارد کـه داخـل یـک قـاب 

مسـتطیل شـکل حـك شـده اسـت. کتیبـه بدین رشح اسـت: 

»عمل حاجی حسـین ... ... ...«. در قسـمت راسـت این زبانه 

کتیبـه ای داخـل یـک نقش گیاهـی، وجـود دارد کـه ادامۀ آن 

نیز در سـمت چپ زبانه و داخل همین نقش موجود اسـت. 

رشح کتیبـۀ سـمت راسـت بدیـن گونه اسـت: »وقـف حیات 

امـام رضـا منـود هرکـه« و سـمت چـپ: »طمـع کنـد بـه درد 

یـا بـه لعنـت خدا گرفتـار شـود«. این قفل بـه شـارۀ اموالی 

15293 در مـوزۀ آسـتان قـدس رضوی به ثبت رسـیده اسـت. 

تصاویر 43 و 44( مناهایی از قفل آویز فوالدی زركوب

تصاویر 45 و 46( مناهایی از قفل آویز فوالدی زركوب 

تصاویر 47 و  48( مناهایی از قفل آویز فوالدی زركوب



قفل های شبه رمل: 

ایـن قفل هـا شـباهتی بـه رمـل دارد و روی آن به شـیوۀ 

رمـل طالع بینـان بـا دوایـر درهـم تزییـن شـده اسـت بـه 

همیـن خاطـر آنهـا را شـبه رمل می نامنـد.

قفل برنجی، فوالدی شبه رمل: 

طـول قفـل بـا کلیـد 7/1 سـانتی مـر، عـرض قفـل 3/2 

سـانتی مـر و  ضخامـت قفـل 1/1 سـانتی مـر اسـت. قفل 

یـک کلیـد شـبیه به رسنیـزه دارد. بدنـۀ این قفـل  از جنس 

برنـج  و معمـوالً مربـوط بـه غـرب ایـران، و از باقیانـدۀ 

پوكـۀ برنجـی فشـنگ هـای مرف شـده اسـت کانه قفل 

از جنـس فـوالد و بـه شـکل لولـه ای خمیـده اسـت.

در قسـمت کلیـد آن یـک برآمدگـی جهـت پـرچ شـدن 

کانـه قفـل بـه بدنـه وجـود دارد . دسـتگاه ایـن قفـل از 

نـوع فـرن مارپیـچ بـا کلید از پشـت اسـت. این قفل شـاره 

نـدارد. اموالی 

قفل های رمزدار: 

نشـانه گذاری  اعـداد  یـا  حـروف  بـا  كـه  قفل هـا  ایـن 

اسـت. داشـته  آیینـی  جنبـۀ  بیشـر  می شـوند 

قفـل رمـزی افقـی با حـروف انگلیسـی و از جنـس برنج 

و فـوالد: 

انـدازۀ طول قفل 4/3سـانتی مر، عرض قفل 5سـانتی مر 

و ضخامـت بدنۀ آن 2/3سـانتی مر اسـت. قفل هـای رمزدار 

اینکـه  بـه دو دلیـل درسـت می شـدند: یکـی بـه خاطـر 

سـازندۀ قفـل اعتقـادی بـه کلیـد نداشـت و تقلیـد از روی 

تصاویر 49 و 50( منایی از قفل قلبی شكل فوالدی با سه كلید

تصاویر 51 و 52( منای جلو و پشـت قفل قلبی شـكل فوالدی با سـه كلید 

تصاویـر 55 و 56( مناهایـی از قفـل برنجـی، فـوالدی تصاویر 53 و 54( مناهایی از قفل برنجی، فوالدی شبه رمل به همراه كلید

شـبه رمل بـه همـراه كلید



کلیدهـای قدیمـی بسـیار آسـان بـود و دیگـری بـه خاطـر 

گـم شـدن کلیـد بـود کـه بـا توجه بـه رمـزی بـودن قفل ها 

دیگـر نیـازی به کلیـد نبود. حـروف رمز بـر روی بدنۀ قفل 

از جنـس برنـج هسـتند. ایـن حـروف بـر روی چهـار حلقۀ 

برنجـی حـک شـده اسـت. ایـن چهـار حلقـه در کنـار هـم 

قـرار می گیرنـد، بـا چرخـش خـود و ردیـف شـدن رمـز در 

یـک خـط کانـۀ قفـل بـاز می شـود. حـروف روی حلقه ها 

بـه صورت نامرتب ردیف شـده اند. قسـمت دیگـر بدنه که 

از جنـس فـوالد اسـت بـه کانـه متصل می شـود. 

در دو طـرف حلقه های برنجـی و روی بدنۀ فوالدی یک 

خـط کنـده شـده که روبـه روی هم هسـتند و رمـز باید در 

امتـداد ایـن خـط قرار گیـرد تا قفل باز شـود. 

قفل های چالشرتی: 

سـاختار ایـن قفل هـا در همۀ منونه های آن، یك سـاختار 

واحـد را شـامل می شـود كـه مختـص و شـاخصۀ منطقـۀ 

شـش  در  اسـت  روسـتایی  نـام  چالشـر  اسـت.  چالشـر3 

کیلومـری چهارمحـال بختیـاری کـه زمانی مرکز قفل سـازان 

زیـادی بـوده و تا سـی سـال پیش هم برخـی از آنان به این 

حرفـه مشـغول بوده انـد.

حیـات قفل سـازی سـّنتی در چالشـر بـه دورۀ صفـوی 

می رسـد و حدود 250 تا 300 سـال قدمت را پشـتوانۀ خود 

دارد. بین مــردم، این گونه مشهور است که یکی از خوانین  

چالشـر  بـه نام خواجـه عبداللّـه نـر در دوران کودکی  به 

اصفهـان رفـت و نـزد اسـتادی به نام محّمدعلـی طالیی که 

از اسـتادان  مشـهور اسلحه سـازی بود، مشـغول به فراگیری 

این هرن-صنعت شد. سپس  به  چــالشر  بــازگشت و پس از 

به وجـود آوردن تغییراتـی در قفـل اصفهان، قفلی  تزیینی و 

اسـتحکام یافته را طراحی و سـاخت.

اجزای تشکیل دهندۀ قفل چالشرت:

از:  عبارتنـد   کـه  اسـت  قطعـه   13 شـامل  قفـل  هـر 

بدنه)توپـه(؛ دو  پایـه؛ دسـته؛ میـخ؛ تـه  قفل؛ طبلـک؛ دری؛ 

فـرن؛ زبانـه؛ مارپیـچ؛ وارش پشـت زبانـه؛ ماسـوره و دری  

ماسـوره  کـه  ایـن قطعـات، هــمگی دســت ساز هسـتند. 

اجـزای تشـکیل دهنـدۀ کلیـد نیز شـامل 4 قطعه اسـت که 

عبارتنـد از:دسـته؛ وربنـد؛ ماسـوره و مارپیـچ.

هـر کلیـد فقط  مخصـوص  یک  قفل بـوده و قفل دیگری 

را بـاز منی کنـد. بـه  همیـن  دلیــل کــلیدها راسـت پیچ یـا 

چپ پیچ هسـتند تــا بــه اصطـالح به قفل  دیگـری نخورند. 

بـرای ایـن کار دنده هـای کلیـد را متفـاوت می سـازند. ایـن  

نکتـه  تفـاوت  مکانیزم  قفل و کلید چالشـر بـا دیگر قفل ها 

را نشـان می دهـد.

قفـل چالشـر در دو منونـه سـاخته می شـود: قفل هـای 

زیـره دار مینیاتـوری کـه بیشـر کاربـرد تزیینـی دارد، بـرای 

از  خانه هـا  گنجه هـای  و  آرایشـی  جعبه هـای  در  منونـه 

ایـن قفل هـا مینیاتـوری اسـتفاده می شـد. قفل هـای بـزرگ 

لولـه ای كـه در گذشـته بیشـر بـرای دروازه هـا و قلعه هـا 

اسـتفاده می شـده اسـت.

در سـاخت این گونـه قفل هـا از تصاویـر حیوانـات و گاه 

انــسان بــرای زیــبایی شـکل قفل  استفاده می شـده است  

ولـی نقشـی کـه از گذشـته تـا بـه امـروز بسـیار بیشـر از  

فرم هـای دیــگر بــر روی قفـل  چالشـر  اسـتفاده می شـود، 

نقـش اسـلیمی اسـت کـه بـر روی قفـل حـک شـده  و بــا 

طــال مزیـن می شـود. عـالوه بـر نقـش اسـلیمی بعضـاً از 

نقوش هندسـی چهارگوش و هشـت گوش نیـز بر روی قفل 

اســتفاده  مــی کنند. روی دستۀ قفل، اسـلیمی های کوچک 

تصاویـر 57 و 58( منایـی از قفـل رمـزی افقـی بـا حـروف انگلیسـی و از 

جنـس برنـج و فـوالد

تصاویـر 59 و 60( منایـی از قفـل رمزی افقی با 

حـروف انگلیسـی و از جنس برنـج و فوالد



و روی بدنـه بـه نسـبت کل قفـل  اسـلیمی های بزرگـر و 

در گوشـه های بدنـۀ قــفل ســر اسـلیمی حـک می شـود و 

نقـوش تقریبـاً متامی بــدنۀ قــفل را دربــر می گیرد.

فـرم بسـیاری از  ایـن  قفل هـا به خصـوص آنجایـی کــه 

تخـت  حجاری هـای  از  می شـود،  جـدا  بدنـه  از  دســته 

بـال دار( وام گرفتـه شـده اسـت. جمشـید )یـک اسـب 

از لحـاظ زیبایـی ظاهـری پایه هـای قفـل را هم شـکل و 

هم اندازه  می سـازند و  اندازۀ  آن ها را یــک بــه سـه  ارتفاع  

کل  قفل در نــظر مــی گیرند تــا هاهنگی  و تناسب بــین 

پایــه و بدنه برقرار شـود.

دسـته های قفل نیز بــه شـکل نعل سـاخته می شـود که  

هم  سـهولت  در  اسـتفاده را ممکن می سـازد و هم بر وزن  

و شــکل نــعل اسب و اسر بوده  و این چنین توجه ایــشان 

را بــه فرم ابـزار دمـ دستی پیــرامون شان نشان می دهد.

ازجمله استادان مــطرح قــفل ساز چالشر آقایان نگهدار، 

خواجه علـی  و حیـدر صفـاری  هسـتند که  آقـای خواجه علی 

هنوز هم در کارگاه کوچک  خود مشـغول بــه کــار اســت 

)ابراهیمـی ناغانی و یـزدان پنـاه، 1387: 88- 90(.

قفل آویز چالشرتی قلم زنی شدۀ مصور و منقوش: 

طـول قفـل بـا کلیـد 33/3سـانتی مر، طـول قفـل بـدون 

قطـر  و  قفل18/3سـانتی مر  عـرض  کلید23/9سـانتی مر، 

کانـۀ قفـل 9/6سـانتی مر اسـت. دسـتگاه قفـل از نـوع 

فـرن مارپیـچ بـا کلیـد از پشـت اسـت. ایـن قفـل بـه سـبک 

اسـت. معمـوالً  فـوالدی  آن  بدنـۀ  و  قفل هـای چالشـری 

سـاخته  تفنـگ  لولـۀ  از  چالشـری  قفل هـای  از  برخـی 

می شـدند و بـا توجـه بـه سـازندۀ آن )رسـول تفنگ سـاز( 

احتـال مـی رود لولـۀ قفـل از لولـۀ تفنـگ باشـد. بدنـۀ 

قفـل )ماننـد قفل های چالشـری( به سـه قسـمت تقسـیم 

می شـود، قسـمت وسـط آن بـا شـیارهایی تزییـن و کانـه 

روی این قسـمت کار گذاشـته شـده اسـت و طرفین آن نیز 

بـه صـورت شـیب دار و صیقـل داده اسـت.

تزیینات قفل به این رشح است:

بدنـه: بـر روی بدنـۀ ایـن قفل، نقوش حیوانـی و گیاهی 

متعددی دیده می شـود از جمله نقوش شـیر با رس انسـان 

و نقـش آهـو در سـمت دیگـر آن كـه بـه احتـال زیـاد 

اشـاره بـه داسـتان ضامـن آهـو دارد، اطراف ایـن نقش های 

حیوانی آكنده از نقوش گیاهی و اسـلیمی اسـت. همچنین 

در قسـمتی از بدنـه، فرازهایـی از دعای توسـل نقش شـده 

اسـت. در قسـمت روبه روی وارد شـدن کلید نیز یک کتیبه 

وجـود دارد کـه داخـل یـک دایره نقش شـده اسـت. کتیبه 

بدیـن رشح اسـت: »عمل رسـول تفنگ سـاز اصفهـان 1368 

ه.ش.«. در قسـمت بـاالی بدنـه دو عـدد شـاخک تزییـن 

شـده بـه شـكل حجاری هـای تخـت جمشـید، وجـود دارد 

کـه بـه کانـه متصـل می شـود. روی ایـن شـاخک ها در 

دو طـرف و در دو سـمت قفـل، یـک طـاووس حـک شـده 

اسـت کـه رس خـود را بـه عقب برگردانـده اسـت. جلو این 

شـاخک ها با شـیارهایی برجسـته تزیین شـده اسـت.

کانـه: کانـۀ قفـل بـه شـكل نعـل اسـب اسـت و روی 

آن كتیبـه ای بـه ایـن رشح نقـش شـده اسـت: »تقدیـم بـه 

حـرت علی ابن موسـی الرضا از طـرف رسـول تفنگ سـاز = 

اصفهـان سـال 1410 ه.ق.«.

ایـن قفـل بـا شـارۀ اموالـی 6/70818 در مـوزۀ آسـتان 

قـدس رضـوی بـه ثبت رسـیده اسـت. 

کلید: کلید نیز دارای تزیین گیاهی و هندسی است.

تصویر 61( قفل آویز فوالدی چالشری به همراه كلید

تصویر 62( فرازهایی از دعای توسل بر روی قفل آویز فوالدی چالشری

تصویر 63( تزیینات موجود بر روی كانۀ قفل آویز فوالدی چالشری



قفل آویز مینیاتوری چالشرتی: 

قفل مینیاتوری كوچك چالشری اهدایی نگهدارخواجه علی 

چالشـری، طـول قفـل با كلیـد آن1/4سـانتی مر، عـرض قفل 

و  8میلی مـر  كلیـد  بـدون  قفـل  طـول  سـانتی مر،   1/4

ضخامـت بدنـۀ آن 4میلی مر اسـت. قفل از جنـس فوالد و 

از نـوع چالشـری و تزیینـات روی آن مانند سـایر قفل های 

چالشـری به صـورت شـیارهایی روی بدنه اسـت. این قفل 

دارای یـك اتیكـت بـوده كه مشـخصاتی روی آن درج شـده 

اسـت. بـا توجـه به اتیكـت آن، اهدا كننده و سـازندۀ قفل، 

خواجه علی چالشـری اسـت. وزن قفل 780 سـوت، معادل 

چهار گرم بوده و از 17 قطعه از جنس فوالد سـاخته شـده 

اسـت. این قفل دارای یك جعبۀ خاتم كاری شـده اسـت که 

رصفـاً جنبۀ تزیینـی دارد.

بـه گفتۀ خواجه علی چالشـری این قفـل كوچكرین قفل 

جهان اسـت و به همراه آن دو قفل دیگر در سـال 1372ش. 

سـاخته  اسـت کـه یکـی قفل بـزرگ و یكـی قفـل مینیاتوری 

بـوده کـه بـا روکـش طال بـه مـوزۀ آسـتان قدس رضـوی اهدا 

شـده اسـت. در سـال 1387ش. نیـز ایشـان دو قفـل سـاخته 

اسـت کـه یکـی از ایـن قفل هـا، گردن آویـز زینتـی بـود و از 

یونسـکو مهر اصالت دریافت کرده اسـت )ابراهیمی ناغانی 

و یـزدان پنـاه، 1387: 88- 90(. )تصاویـر 65 و 64(

نتیجه گیری:                                          

قفل هـا از زمـان پیدایـش تـا كنـون همـواره در جهـت 

حفـظ بناهـا و اماكـن مقـدس و امثـال آن از رش دزد و 

سـارق بـه كار رفتـه اّمـا از دیـدگاه مسـلانان ایـن تنهـا 

كاربـرد قفـل نبـوده و همـواره آن را به عنـوان مناد حفظ و 

حراسـت اماكـن مقـدس و قبـور متـربك در برابـر آلودگی ها 

قفل هـا  كاربردهـای  دیگـر  از  پنداشـته اند.  ناپاكی هـا  و 

در فرهنـگ ایـن دیـار كهـن، باورهـا و اعتقاداتـی اسـت 

كـه از نسـلی بـه نسـل دیگـر منتقـل می شـود و ریشـه در 

فرهنـگ و آداب و رسـوم مـردم این رسزمیـن دارد كه هانا 

باورهایـی كـه پیرامون قفـل وجود دارد از این منونه اسـت.

اعتقـادات  و  باورهـا  از  یـك رسی  مبیّـن  قفل هـا  فـرم 

خـاص اسـت مثـالً قفل هـای شـبه رمل ، در دسـتۀ قفل های 

بخت گشـا قـرار می گیـرد. همچنیـن قفل هـا كاربـرد آیینـی 

نیـز داشـته و به عنـوان نـذر و جهت برآورده شـدن حاجت 

اسـتفاده شـده و یـا بـه عنوان وسـیله ای در مقابـل حوادث 

ناگـوار كاربرد داشـته اسـت.

آسـتان قدس  مـوزۀ  در  موجـود  قفل هـای  بررسـی  در 

رضـوی نیـز ایـن كاربردهـا منایـان می شـود. قفل هـای حرم 

مطهـر امئـۀ معصومیـن، منشـأ بركـت و لطـف الهـی فرض 

می شـده و زائریـن بـا ملـس آنهـا بـه هنـگام ورود و خـروج 

یـا ریخـنت آب بـر آنهـا، قـدری از بركـت آن مـكان مقـدس 

بهـره می بردنـد.

      نقـوش و فـرم قفل هـا ریشـۀ عمیقـی در فرهنـگ 

و آداب و رسـوم مـردم ایـن رسزمیـن دارد و هـر طـرح و یـا 

فـرم بیانگـر اعتقادی خاص اسـت و رابطـه ای تنگاتنگ بین 

اعتقـادات مردمـان ایـن دیـار كهن و فـرم و نقـوش قفل ها 

وجـود دارد. 

كاربردهـای غیـر ابـزاری و رصفـاً اعتقـادی و فرهنگـی 

تصویر 64( قفل آویز مینیاتوری چالشری

تصویـر 65( سـه عـدد قفـل اهدایـی خواجـه علـی چالشـری بـه مـوزۀ 

رضـوی آسـتان قدس 

تصویر 66( استاد نگهدار خواجه علی چالشری در كارگاه قفل سازی 

در چالشر



قفل هـا در ایـران، مسـیر تحقیقـات روی ایـن اشـیا را بـه 

سـمت مطالعـات قوم شـناختی سـوق داده و آن هـا را از 

دایـرۀ مقـوالت رصفـاً كلكسـیونی خـارج می كنـد.

       قفل در زمان های گذشته به صورت اشكال حیوانی 

و انسـانی سـاخته می شـد و بـه ایـن ترتیـب، قفل سـازان 

ایرانـی تـا حدودی توانسـتند خـأ هرن مجسمه سـازی ایران 

را بـا سـاخنت ایـن نـوع قفل هـا پـر كننـد بـه همیـن دلیـل 

می تـوان ایـن صنعـت را هرنی دانسـت كه رابط بین سـایر 

هرنهـا نیز شـده بود.

        قفل هـای موجـود در مـوزۀ آسـتان قدس رضـوی 

تقریبـاً منونـۀ كاملـی از انـواع قفل هایی هسـتند كه چه به 

لحـاظ سـاختار و چـه به لحـاظ تزیینـات، در ایـن رسزمین 

ایـن رسزمیـن وجـود دارد.  و حتـی فرهنگ هـای مجـاور 

ایـن قفـل هـا از منونه هـای سـاخته شـده در هندوسـتان تا 

غـرب آسـیا را شـامل می شـود كـه خود نشـانۀ توجـه ویژۀ 

مسـلانان در رسارس جهـان بـه ایـن مـكان مقـدس اسـت.

پانوشت:

1. »دوالب کوچک، گنجینه و مخزن کوچک«)ناظم االطباء(.

Khors Abad .2
3. وجـه تسـمیۀ ایـن شــهر را ایــن گونه دانسـته اند: در آنجـا گـودال یـا 

چـال  وسـیعی بــوده کـه شـرداران ایـن نــواحی شــرهای خـود را در  ان  

می خواباندنـد. در »مـرآه البــلدان«آمده: »از آنـ جایـی کـه در زمـان شـاه 

طهاسـب صفـوی بـرای  سـاختان حصار تهـران ایـن منطقه خاکـربداری 

شـده، دو گــودال عــمیق  بـه  وجـود آمـده اسـت کـه در آنــجا شــران را 

می خواباندنـد.«
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پرویز خانلری. علمی فرهنگی.

4. پورحسـینی ،زهـرا)1386(. بررسـی قفل هـای سـّنتی ایـران. 

کارشناسـی صنایع دسـتی. سـمنان. دانشـکدۀ هرن سـمنان.

5. تناولی،پرویز)1386(. قفل های ایران. تهران. بن گاه.

6. دهخدا، علی اکرب)1334(. لغت نامه. جلد یازدهم. تهران

چالشـر  قفـل  دی(.   3 وحیـد)1393،  رئیسـی دهكردی،   .7

می شـود.  محسـوب  دنیـا  صنایع دسـتی  معروف تریـن  از 

http://www.farsnews.com/newstext.<.فـارس خربگـزاری 

>13931002000697=php?nn

8. كریمـی، حمیدرضـا)1390(. پرونـدۀ علمـی و شناسـنامۀ 

قفل هـای موزۀ مركزی آسـتان قدس، موجـود در ادارۀ پژوهش 

و معرفـی آثـار. مشـهد. سـازمان كتابخانه ها،موزه هـا و مركـز 

اسـناد آسـتان قـدس رضوی.

9. گالک،جی،گالک،سـومی هیراموتو)1371(. سیری در صنایع 

دسـتی ایـران. تهران. بانک ملّـی ایران.

10. مدیسـون، فرانسـیس و امیلی سـاواژا اسـمیت )1927م.(. 

ابـزار آالت علمـی از مجموعـۀ هـرن اسـالمی نـارص خلیلـی. 

مرجـم: علـی مازندرانـی. تهـران. كارنـگ.

11. معیـن، محمـد)1364(. لغت نامـه. جلـد دوم. تهـران. 

کبیر. امیـر 

12. مقدم نـر، مهـدی)1373(. نقـوش قفل های سـّنتی ایران. 

کارشناسـی نقاشی. تهران. دانشـکدۀ هرنهای کاربردی.

13. ورولـف، هانـس.ای)1372(. صنایـع دسـتی كهـن ایـران. 

ترجمـۀ سـیروس ابراهیم زاده. تهـران. آموزش انقالب اسـالمی.

14. یاوری، حسـین. آنیتا منصوری و رشیفه سـلطانی)1390(.  

آشنایی باهرنهای سـّنتی3. تهران. آذر.


