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 (1372 خ داد، پذی ش: 1371دی )دریافت: 
 

 چکیده
از های مشفاوت، سالیان درها ومکانیزمها، با کارک دها، ف مقفلاسشفاده از انواع 

بی آویزهای یت کییتوان به قفلها م در ای ان مشداول بوده است. از جملۀ این قفل
ش . پژوهرفشه استکار واحد به ۀدو مکانیزم در یک بدندر آنها که  اشاره ک د

آوری ای جمعآرشیوی و کشابخانهآن با اسشفاده از متابع  ۀهای اولیحاض  که داده
 کارهبیتحلیل  در پی جسشجوی دالیل -روش یتوصیف  شده است، با اسشفاده از

ن ای موارد اسشفاده ازهاست. جسشجوی زمان دو مکانیزم در این قفلهم نبسش
بودن جتس و بزرگ بودن ابعاد آنها  یها، دالیل سادگ  ف م آنها، فوالدقفل

اض  پژوهش حدر که  هسشتدانیزم، از دیگ  مسائل  مکهای یتکقفلنسبت به 
  .داده شود پاسخیتالش شده است یتا به آنها 

 
 مکانیزم یت کیبی ،های فوالدیقفل آویز،: قفلهاکلیدواژه

  

                                              
سازی ب رس  ف م و یتکتیک ساخت در قفل»نامۀ دورۀ کارشتاس  ارشد مؤلف با عتوان ب گ فشه از پایان. این مقاله 1

 است.« هایی با ف م حیوان (ستش  ای ان بعد از اسالم )با یتأکید ب  قفل

mailto:arbabi_somaye@yahoo.com
mailto:mehdi722@yahoo.com
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 مقدمه
دست  ۀهای فوالدی، ب نج  و ب نزی که ساخشقفل ای نه چتدان دور،در گذششه

فت و عالوه ب  زیبایی، ظ ا بسیاری داششتد.ند اسشفادۀ صتعشگ ان هت متد ای ان  بود
 اند. به طورها، کارب دهای مشتوع و زیادی داششههای آنها، این قفلهمچتین یتتوع ف م
 یتوان به دو دسشه یتقسیم ک د:را م  1کل  قفل آویزها

 2های رمزیهای بدون کلید مانتد قفلقفل .1
 3کلیدبا های قفل .2
ها که ب ای باز شدنران در نظ  مکانیزم داخل  آنبا یتوجه به را  با کلیدهای قفل
فت  مارپیچ یا فت   5،فت خمیده یا فت  کج 4،فت خارداریتوان به چهار دسشۀ اند م گ فشه

در میان یتوجه  قابلهای از نمونهمورد اخی   8ک د.یتقسیم  5های یت کیبیو قفل 6هلیکال
 لب ای باز ک دن قفاز دو مکانیزم های با کلید است زی ا در بیرش  آنها حداقل قفل

 است.ز نیابه دو یا چتد کلید  هاب ای باز ک دن آنبه همین سبب اسشفاده شده است و 
از  ها پاسخ دهیم. ب خ در این پژوهش ب  آنیم یتا به ب خ  سؤاالت در بارۀ این قفل

بیرش  ا هها چه بوده است؟ جتس این قفلکارب د این قفلاین سؤاالت عباریتتد از آنکه 
 ها کمش  بوده است؟ ؟ چ ا یتزییتات آنها نسبت به سای  قفلاز چه فلزی است
هایی از هنمونی یهاف ضپیشؤاالت باال و در نظ  گ فشن سیتوجه به با در این مقاله، 

هش یتوانیم پیش از آغاز پژوهایی که م ف ضایم. پیشها را ب رس  ک دهاین گونه قفل
 ی دارند، بتا ایمت  بیرش هایی که چتد مکانیزم دارندقفلد از آنکه در نظ  بگی یم عباریتت

هایی که به صورت ها، انبارها و صتدوقحج ههای اقشصادی، مانتد ب  این در محیط
یتوان گفت شده است. نیز به همین دلیل م اند، از آنها اسشفاده م شدهاسشفاده م ش اکش  

های فلزی دیگ  یت  از یت کیبمقاومکه  ،از فوالدرش  ها ب ای امتیت بیکه بیرش  این قفل
 اند.شدهاست، ساخشه م 

                                              
1. Padlocks 

2. Letter combination lock 

3. kye lock  

4. Barbed-spring lock 

5. Curved spring lock 

6. Helical-spring lock 

7. locks with combination mechanisms 

یل  و از ناص  خل ابزارآالت علمیاز پ ویز یتتاول ،  های ایرانقفلهای بتدی ب  اساس مطالب کشاب. این یتقسیم8
 : متابع(. ز هانس ای. وولف ع ضه شده است )نکا صنایع دستی کهن ایران
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 های ترکیبیدرونی قفل هایآویزها و معرفی مکانیزممکانیزم قفل
وان یتکتتد م که با کلید کار م  آویزهاییدرون  قفل هایمکانیزمب ای ه  یک از 

عملک د ه  یک از این های بسیاری در نظ  گ فت اما به طور خالصه زی مجموعه
 :از این ق ار استها مکانیزم

دن جمع شها با ق ار دادن کلید در محل یتعبیه شده و این قفل مکانیزم فنرخاردار:
زم یتتها این مکانیب  اساس شواهد موجود د. نشوباز م کلید ح کت فت  به سبب 

ه های شتاخشه شده، از آن اسشفادقفلیت ین قدیم فاده شده است و در اسشدر ای ان 
ای شکل ساخشه معموالً اسشوانهها این قفل ۀ(. بدن27یتتاول ، ص شده است )

یاوری، یالدی، در ای ان باق  مانده است )م 6از ق ن هایی از آن، نمونهشده و م 
 (. 117ص 

قفل به  ۀشود و کمانداخل بدنه یتعبیه م ها فت  این قفل مکانیزم فنرکج یا خمیده:
و  شودم جمع با اسشفاده از کلید، فت  ا فرار آوردن به فت  ب، آن مشصل است
 .است یتخت و کم عمق ها به طور معمولاین قفل ۀبدنشود.کمانه آزاد م 

ه هایی که در آنها از این مکانیزم اسشفادقفلکلید  مکانیزم فنر مارپیچ یا هلیکال:
ای یا لولهای است که شیارهایی روی آن ایجاد شده باشد میلهشده است معموالً 

از ب دارد، با پیچاندن کلید در محل آن قفلشیارهای پیچ   کهاست باریک 
 دیتعبیه شده و از این رو با چتد کلیفت  مارپیچ  ها چتداین قفلدر گاه   شود.م 

هج ی یافت شده است  5ق ن  ازهایی نمونۀ این مکانیزم، در قفل شوند. باز م 
 (.32)یتتاول ، ص

ها، قفلاین  ۀیت ین نمونیت ین و جالبمهمهمان طور که پیش از این اشاره شد اما 
دن ه  ب ای باز ک و  هسشتد که در آنها چتد مکانیزم یت کیب شده استهایی قفل

ت خاردار ف ها معموالًمکانیزم اصل  این قفل .ی الزم استادسشگاه کلید جداگانه
فت  مارپیچ  ،رفشه استها به کار یا فت  خمیده است و مکانیزم ف ع  که در این قفل

 (. 37، صو)هم استیا هلیکال 

 با مکانیزم ترکیبی آویزقفل
هایی از چه زمان  ساخشه های چتین قفلبه درسش  مرخص نیست که اولین نمونه

ساخشه هج ی  13ق ن  دراند باق  ماندهها که از این قفل هایینمونهاند، بیرش  شده
دک بسیار انهای یتک مکانیزم قفلمانده در مقایسه با های باق اند و یتعداد نمونهشده
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ش ها، سفارشماالً به سبب موارد مص ف خاص این قفلیتوان حدس زد که احم  هسشتد.
  های دیگ  قفل بوده است.ساخت آنها بسیار کمش  از نمونه

های اقشصادی مانتد ها در محیطموارد اسشفادۀ این قفلیت ین از مهماحشماالً یک  
 یتعدادیکه ها و انبارهایی بوده است یا حج هها، کارب د آنها ب  روی صتدوقبازارها، 

با  قفل ساز، در این حالت قفل(. )یتتاول ، همانجا انددر اسشفاده از آنها ش یک بوده
و احشماالً ه  کلید را به یک  از ش کا  ساختچتد کلید و چتد مکانیزم مشفاوت م 

های نمونه ب رس  یک نشوانتد بدون حضور دیگ ان قفل را باز کتتد. باسپ د یتا هیچم 
معدود شده در های مع ف  های دولش  و خصوص  و نمونهمانده در مجموعه ب جا

ه در آنها ک اصل  هایهای مکانیزم یت کیبی را با یتوجه به مکانیزممطالعات موجود، قفل
این   د.بتدی کخاردار دسشهیتوان در دو گ وه بزرگ فت خمیده و فت م  به کار رفشه است

ر   که در آنها ب ای باز شدن قفل دف ع  و موانع هایبا یتوجه به مکانیزم دو دسشۀ کل 
های موجود هسشتد در این مقاله ب  اساس نمونهکلید  4یتا  2داراینظ  گ فشه شده است 

ب رس   های بیرش ی دارند ب ایهایی با مکانیزم یت کیبی، سه ساخشاری که نمونهاز قفل
 اند. این سه نمونه عباریتتد از:انشخاب شده

 های پ نده شکلقفل .1

 ناف  شکل هایقفل .2

 ایهای لولهقفل .3
ک ده ط اح  و اج ا  3D Maxافزار را نویستده با اسشفاده از ن مهای این مقاله شکل

ا دارد و به این یت یتیب بو ساخت انیمیرن  امکان ط اح  سه بعدی افزاراین ن م. است
ها ن ط حو ای اندها ب ای اولین بار به صورت سه بعدی ط اح  شدهاین قفلاسشفاده از آن 

 زم درون همچتین مکانی ید و سوراخ کلید،به خوبی و به طور دقیق ف م، بدنه، کمانه، کل
  د.تهدقفل را به ما نران م  ۀدرون بدن یهاو چگونگ  ق ار گ فشن فت ها و محل پ چ

 های پرنده شکلقفل
قفل لوال  ۀبه بدنقفل  گونهپ نده در این های بالدارند. کلید  دوها اکث اً قفلاز ین گونه ا

(. ب ای باز ک دن قفل 1شکل، Aرا پوشانده است )قفل روی سوراخ کلید اصل   وشده 
(، Bده است )شم ابشدا باید با یک کلید یتو پیچ، که معموالً در قسمت دم پ نده یتعبیه 

(. Cآزاد شود ) تد و بالوجود دارد ح کت ک فت  را جمع ک د یتا قالبی که در پرت بال
 ،(. در این هتگام سوراخ کلید اصل 2)شکل اند نیز نامیدهای فت ماشهرا ن مکانی م ای
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یتوان کلید م اسشفاده از شود و با نمایان م  ،ها فت  خمیده استکه معموالً در این قفل
؛ م احل باز شدن 5 و شکل 3( را به عقب راند و کمانه را آزاد ک د )شکل D) 1ی ه

 نده شکل پهای یت کیبی قفل هایبیرش  نمونه .سازی شده استشبیه 4این قفل در شکل 
 (.82، ص یتتاول اند )اند، در شی از ساخشه شدهباق  ماندهکه ام وزه 

 

 

 

 

 
 است ده پتهان شدهناصل  زی  بال پ های فوالدی به شکل پ نده، جای کلید مکانیزم ف م کل  قفل ،1شکل 

 

 

 

 

 

 
 ع ک دن فت  و رها شدن بال پ نده، کلید یتو پیچ در حال جم2شکل 

 
 

 

                                              
 دارد یتا کمانه از بدنۀ قفل خارج نرود.گی د و کمانه را نگاه م حه ق ار م ای که در باالی یک صف. زایده1

A 

 
 

B 

 
 

C 
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 قفل ۀباز شدکمانۀ کلید اصل  در حال عقب راندن فت  خمیده و ی ه و  ،3شکل 
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 ،ا گ دشو ب شودم  ،دم پ نده ،وارد سوراخ کلیدز شدن قفل، کلید یتوپیچ سازی م احل با، شبیه4شکل 

کتد یتا سوراخ اصل  قفل نمایان شود. سپس کلید اصل  با گ دش و فرار آوردن به بال پ نده را باز م 
 راند یتا کمانه آزاد شودصفحه و ی ه، آن را به عقب م 

 
 ،، قفل فوالدی به شکل پ نده، مکانیزم فت خمیده و فت مارپیچ5شکل 

 ه نی ّک امت اللّ  ۀیتصوی از مجموع

 های نافی شکلقفل
 تو معموالً دسشگاه آنها فت خمیده اس هایی که به قفل ناف  شکل مع وف هسشتددر قفل

 کتتدکلید کار م  4یا  3با معموالً ها . این گونه قفلدیدیتوان مکانیزم یت کیبی را م  نیز
کتتد پرت قفل سواخ  وجود دارد که کلید کار م  4هایی که با (. در قفل6)شکل
یتواند کمانه (؛ اما کلید آن به یتتهایی نم E) باز شدن قفل استاصل   مکانیزم  از بخر

را آزاد کتد. ب ای باز ک دن قفل باید دسشگاه فت خمیده دیگ ی که در پرت درپوش 
باید موانع نخست فت ها را به عقب ب اند. اما  کلید اولزمان با پتهان شده است هم
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وش  درپ ۀمعموالً روی سوراخ کلید اصل  به وسیل هادر این گونه قفل ند،ب ط ف شو
ه درپوش که بپوشیده شده است و در نشیجه کلیدی نیاز است یتا با پیچاندن آن قالبی 

مانع دیگ ی نیز در این (. F) شود آشکارو سوراخ کلید اصل   آزاد شودمشصل است 
 لید اصل  و گ دشورود کای است که مانع و آن میله و صفحهها ط اح  شده است قفل

ب ای این که کلید اصل  بشواند فت  را به عقب ب اند و به همین سبب  (،G) دنشوآن م 
ها ها، این قفلدر ب خ  نمونه(. 5) شکل کمانه آزاد شود، نیاز به یک کلید یتوپیچ است

ید فت ها و خاری که کل میان ایهکه صفح طوریدو دسشگاه اصل  فت  خمیده دارند به 
شود یتا سوار ک دن دو دسشگاه فت  خمیده در یک (، یتعبیه م H) گی دق ار م  در آن

های پ نده شکل، از محل ساخشه شدن ه  چتد ب خالف مدل (.8)شکل بدنه میس  شود
یتوان اطالع  به دست داد اما ام ی میان های باق  مانده از این گونه قفل نم نمونه
های ناف  شکل موجود معموالً فوالدی که قفلهای موجود مرش ک است و آن ایتنمونه
 (7)شکل هسشتد

 

 

 

 

 
 تگ فشه اسق ار م زی  درپوش اصل  سوراخ کلید ناف  با چهار کلید، ، جلو و پرت قفل 6 شکل

 

 

 

 

 

با  دو کلید یتوپیچ ۀبه وسیل مانع ۀباز شدن در روی سوراخ اصل  کلید و عقب رانده شدن میل، 5 شکل
 مارپیچ مکانیزم فت 

E 

 
 

G 

 
 

F 
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 مکانیزم فت  خمیدهزمان دو کلید ب ای رها شدن کمانه با به کارب دن هم، 8 شکل

 
 مکانیزم فت  مارپیچ، 2مکانیزم فت  خمیده و  2مکانیزم،  4، قفل فوالدی ناف  با 7شکل 

 (135ق )یتتاول ، ص11سدۀ 

 ایهای لولهقفل
ه ک هسشتدای های لولهاند قفلشدهم کلید ساخشه  3یا  2های یت کیبی که با دیگ  قفلاز 

که در آنها به کار رفشه است ف ع   مکانیزمو است فت خاردار  آنهامکانیزم اصل  
ها این قفل اصل فت مارپیچ با کلید یتوپیچ است. فت های خاردار و همچتین سوراخ کلید 

پیش از باز مانع  2 معموالًها (. در این گونه قفلI) اندشدههایی مخف  در پرت درپوش
درپوش روی سوراخ کلید اصل  مانع اول همان  شده است.ک دن قفل در نظ  گ فشه م 

فشن درپوش کتار رکه مانع را ای فت  و میله که با اسشفاده از یک کلید یتو پیچکه است 
ه ها بمعموالً کلید و سوراخ کلید این قفل. شودباز م  (11) شکلزند و هسشتد کتار م 

H 
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(. با ورود کلید به داخل بدنه و فرار J)اند شدهط اح  م دار صورت ف ف ه و دندانه
ای که درپوش را نگه داششه است آوردن و جمع ک دن فت ها باید کمانه آزاد شود، اما میله

ب ب اند ست یتا میله را به عقکلید یتوپیچ دیگ ی نیاز ا شود، بتا ب  اینمانع خ وج آن م 
 ۀ(. در این صورت فت های جمع شده به راحش  از بدن11شکل، K)را رها کتد و درپوش 

هایی که از این مدل قفل ام وز بیرش  نمونه (.12شود )شکلقفل خارج و کمانه آزاد م 
 (.116یتتاول ، ص) اندساخشه شدهاردبیل  اند درب جا مانده

 

 

 

 

 

 
 و ب داششن مانع سوراخ اصل  قفل. ایای با کلید ف ف هف م کل  قفل یت کیبی لوله، 11 شکل

 

 

 

 

 

 
 و ب داششن مانع فت ها و باز شدن قفل جمع ک دن فت ها ،شدن کلید اصل  وارد، 11 شکل

I 

 
 

I 

 
 

J 

 
 

K 

 



 11سازی ستش  ای ان /های فوالدی با مکانیزم یت کیبی در قفلقفل

 
 کلید، 3مکانیزم فت خاردار و فت  مارپیچ با  با دو ایقفل فوالدی لوله، 12 شکل

 (115)یتتاول ، ص ق13سدۀ 
 

که مکانیزم اصل  آنها فت خاردار است وجود دارد ای های لولهقفلنمونۀ دیگ ی از 
بیه شقفل ه  چتد ظاه  این و ب ای باز ک دن آن باید موانع زیادی را از س  راه ب داشت، 

کلید این قفل عالوه ب  شیاری که ب ای درگی ی فت ها اما در  ای ساده استیک قفل لوله
ه ک شود و در سوراخ کلیدم که وارد بدنه  ها دارد، س  پیچ مانتدی داردو جمع ک دن آن

(. اما ب  روی سوراخ کلید پیچ  ق ار L) گی دم شده است ق ار  1قالویزپیش از آن 
(. ب ای باز ک دن Mقفل شود) ۀیتواند وارد بدندارد که قبل از خ وج آن، کلید نم 

(. قبل از ورد کلید باید پیچ  که N) های مانع، از ابزار دیگ ی باید اسشفاده ک دپیچ
باز ک د، ب ای این کار از همان کلید اصل  اسشفاده نیز شود را مانع از خ وج فت ها م 

 کلید (. شیاری در کلید وجود دارد و این شیار مانع از گ دش درست13شود )شکلم 
ن حف ه دروکه ای مه هبه همین سبب باید این شیار به درسش  در شود، بزرگ م  ۀدر مه 
، O) دشوباز پیچ مانع جلوی فت ها بگی د یتا کلید به درسش  بگ دد و ق ار است 
ا شود و شیار آن ب(. با عقب رانده شدن این موانع، در نهایت کلید وارد بدنه م 14شکل

(. P) کتدراند و کمانه را آزاد م کتد و به عقب م ، آنها را جمع م شودفت ها درگی  م 
سی  د یتا کلید در من، خارهایی در بدنه وجود دارنلغزدالبشه ب ای این که کلید در بدنه 

 (. 16و شکل15شکل، Qدرست هدایت شود)

                                              
وسیله  آورند. اینای یتو خال  را به صورت یتوپیچ در م ای است که با اسشفاده از آن سوراخ یا میله. قالویز وسیله1

 صد دارند آن را یتوپیچ کتتد ق ارای دارد. قالویز را در سوراخ  که قهای یتیز است که دسشهمعموالً پیچ  با دندانه
شود، یا در اصطالح قالویز گ دانتد و به این یت یتیب شیارهایی در سوراخ یا میله ایجاد م دهتد و دسشه را م م 
 شود.م 
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 ب داششن موانع س  راه سوراخ اصل  و چگونگ  مانع ای یت کیبی با دو کلید و سه، قفل لوله13شکل 

 کلید 

 

 

 

 
 کلید اصل  ۀب داششن مانع س  راه فت ها به وسیل، 14 شکل

 

 

 

 

 
 ورود کلید اصل  به بدنه و جمع ک دن فت ها و باز شدن قفل، 15 شکل
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 با مکانیزم فت خاردار و چتد مانع پیچ  شکل،  ایقفل فوالدی لوله، 16 شکل

 (112)یتتاول ، ص ق14سدۀ اوایل 

 

انع ۀ سوراخ حدیده شدۀ م، اگ  اندازیتوان سه کلید نیز یتعبیه ک دم  این قفلب ای 
ع پیچ  شکل یتا این ماننیاز است ، به کلید دیگ ی یک  نباشدجای کلید اصل   فت ها با

  ف ع  یک  در نظهای سوراخسوراخ کلید اصل  و  ۀاندازقفل این نوع را باز کتد. در 
 یتوان با یک کلید ه  دو را باز ک د.در نشیجه م گ فشه شده است، 

 خاردار و یا فتبا این مکانیزم، یعت  اسشفاده از  ماندههای باق با یتوجه به یتعدد قفل
یتوان نشیجه ، م ف ع  مکانیزمبه عتوان و فت  مارپیچ به عتوان مکانیزم اصل  فت  خمیده 

 .تها مقبول بوده اسهای یت کیبی بیش از دیگ  صورتگ فت که این صورت از قفل

 هاجنس و تزیین به کار رفته بر روی قفل
ه همین ، بشده استبیرش  در نظ  گ فشه م  ایمت  و امتیتها، یتأمین چون در این قفل

فوالد به جای دیگ  فلزایت  که در ب ای ساخشن آنها معموالً از  سازقفل انهت متد سبب
به سبب  ک دند. از این رواسشفاده م ب نز  اند، مانتد ب نج وشدهها اسشفاده م ساخشن قفل

یت ی که از های سادهسخش  فوالد و دشواری کار با آن یتزییتات کمش ی در مقایسه با قفل
 ندههای پ به جز قفل د.شوها دیده م اند روی این نوع قفلشدهب نج یا ب نز یتهیه م 

زم های یتک مکانیاین خانواده از نظ  ف م بص ی نسبت به قفل یهاقفلدیگ  شکل
شده است از نظ  اندازه بسیار ساده هسشتد و چون از چتد مکانیزم در آنها اسشفاده م 

گونه  قدمت اینچتان که پیش از این نیز اشاره شده  های دیگ  هسشتد.یت  از قفلبزرگ
 ق هسشتد.11مانده از آنها م بوط به پس از سدۀ های باق ها زیاد نیست و نمونهلقفاز 
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 های یت کیبی ب  اساس مکانیزم اصل  آنهابتدی انواع قفلیتقسیم، 1جدول 

انواع قفل ترکیبی بر 
س
اسا

 
صلی

مکانیزم ا
 

فرم قفل
تعداد کلیدها 

 

ت سوراخ کلید 
ضعی

و
صلی

ا
 

تعداد 
موانع موجود در 

قفل برای 
باز کردن آن

 

مکان
ت
های متداول ساخ

 

س
جن

 

مکانیزم
های موجود در 

قفل
 

فنرخمیده یا کج
 

 شیراز مانع 1 پوشیده 2 پرنده

ف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والد
 

مکانیزم فنرخمیده و 1
مکانیزم فنرمارپیچ 1

 اییا فنرماشه

 1یا9 نافی

 پوشیده  :کلیدی9نوع

یکی از  :کلیــدی 1نوع 
هــای اصــــلی ســــوراخ

مشــــخــگ و دیــ ــری 
 استپوشیده 

 ــــــــــ مانع 2

کــــلــــیــــدی: 9نــــوع
مکــانیزم فنر خمیــده 1
مـــکـــانـــیـــزم  2و 

 فنرمارپیچ

 کــــلــــیــــدی:1نــــوع
مکــانیزم فنر خمیــده 2
مـــکـــانـــیـــزم  2و 

 فنرمارپیچ

فنر خاردار
 

 پوشیده 9یا2 ایلوله

 اردبیل مانع 2یا  1

ـــوع  ـــدی: 2ن ـــی ـــل ک
مکـانیزم فنر خاردار 1
ــر 1و  ــن ــزم ف ــی ــان ــک م

 مارپیچ

 کــــلــــیــــدی:9نــــوع
مکـانیزم فنر خاردار 1
ــر 2و  ــن ــزم ف ــی ــان ــک م

 مارپیچ

 ـــــــــ مانع 9
مکــانیزم فنرخــاردار 1
 پیچ مانع 9و 
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 گیرینتیجه
های اقشصادی، مثالً اسشفادۀ چتد ش یک در محیط های یت کیبیقفلاحشمال  کارک د 

قفل بیش از ه  چیز ساز به امتیت هت متد قفل یتاشد ، باعث م یتجاری از یک قفل
به طور معمول از فوالد ب ای یتا زیبایی و ف م آنها؛ به همین علت  دیگ ی یتوجه کتد،
از وانع  که ب ای بشده است. احشماالً یتعداد کلیدها و مها اسشفاده م ساخت این قفل

شده است با یتوجه به یتعداد اف ادی که از آن اسشفاده ک دن قفل در نظ  گ فشه م 
 اند قابل یتغیی  بوده است.ک دهم 

ای از انهیتواند نرهای یت کیبی م های مخشلف به کار رفشه در قفلهمچتین مکانیزم
خ ، در های مشأهای کوچک فلزی، در سدهپیر فت یتکتولوژی ساخت سازه

انده مهای باق های موجود را، که از نمونهیتوان ط حهای اسالم  باشد. البشه م س زمین
های دیگ ی که در همان زمان در دیگ  نقاط اند، با نمونهدر ای ان ب گزیده شده

ب اند مقایسه ک د و به این یت یتیشدههای اسالم  یا کرورهای اروپایی ساخشه م س زمین
 گ  فتاوری کار با فلزات را دریافت.میزان پیر فش
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 1منابع

 .ش1386، یته ان، نر  کشاب ، بتگاههای ایرانقفلیتتاول ، پ ویز، 
 ش.1385یته ان،  ، کارنگ،11عل  مازندران ، جلد یت جمۀ ابزارآالت علمی، خلیل ، ناص ،

 لم عانشرارات سی وس اب اهیم زاده،  ۀ، یت جمصنایع دستی کهن ایرانوولف، هانس ای، 
 ش.1352ف هتگ ، یته ان،  و

 .ش1385مه ، یته ان،  ۀ، سورفلزکارییاوری، حسین، 
 

                                              
اند نیز   انجام شده است و در متابع  که به زبان انگلیس  نوششه شدهه در بارۀ این موضوع یتحقیقات اندک. مشأسفان1

 یتوان یافت و یتتها متبع معشب  در این زمیته کشابنم  اییا مقالهکشاب 
Tanavoli, Parviz and John T.Wertime, Locks from Iran (Pre-Islamic to Twentieth Century) 

 نوششۀ پ ویز یتتاول  است. های ایرانقفلاست که همان کشاب 
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