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  چکیده

هاي  نهاي استقراري، مذهبی و قبرستا محوطههاي فلزي  اي در میان یافته هاي میله سنجاق
مهم  سؤالها این  با توجه به فراوانی این ساخته. اند به فراوانی یافت شدهعصر آهن ایران 

در منابع، این . اند؟ ها چه کاربرد یا کاربردهایی داشته جاقشود که این سن مطرح می
بدون بحث علمی، به  که و یا این اند شده معرفی» سنجاق«ها اغلب با عنوان کلی  هساخت دست

کارکردهاي مختلفی ازجمله سنجاق لباس، سنجاق مو، اشیاء نذري و نمادین، ابزار دفاعی و 
ژوهش تالش گردیده با استفاده از مطالعات در این پ. اند کرده  سنجاق کفن اشاره

ی و به شیوه توصیفی و تحلیلی، کاربردهاي مختلف این شناس باستان قومشناسی،  باستان
هاي مورد مطالعه با  بر اساس نتایج حاصله سنجاق. ها مورد بررسی قرار گیرد ساخته دست

عنوان سنجاق لباس،  یی بهکاربردهاتوجه به شکل و ابعاد و نیز محل کشف و استفاده، داراي 
سنجاق مو، سنجاق تزیینی، دفاعی، نمادین، نذري، جادویی، آیینی و نیز کاربردهاي مکمل و 

شده و در این مقاله به  چندگانه بودند و یکی از کاربردهایی که قبل از این کمتر به آن اشاره
ي شرور و نیز حیوانات عنوان ابزاري براي مقابله با نیروها شده کاربرد آن به آن پرداخته 

ل توان در جوامع سنتی و زردشتیان دوره قب نوعی تداوم استفاده از آن را می موذي است که به
  .و معاصر مشاهده کرد

 اي، مارغن، فلزکاري عصر آهن یلهم هاي سنجاقعصر آهن،  :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
هستند که از دوره ي فلزي و در مواردي غیرفلزي ها ساخت دستبخشی از  1ها سنجاق

شده و از نظر  ازتاریخ تاکنون بیشتر باهدف اتصال یا کارکرد نگهدارنده، ساخته پیش
جمله  که از شوند می بندي مهاي مختلفی تقسی ، به گروهشناسی شکل، کاربرد و گونه

هاي تزیینی و آیینی یا نمادین  اي و سنجاق میله سنجاققفلی،  توان به انواع سنجاق می
هم در میان (مجاور و مناطق  هاي عصر آهن ایران رد که به فراوانی در میان یافتهاشاره ک

، ها در میان این سنجاق. اند یافت شده )استقراري هاي هدایاي تدفینی و هم در محوطه
بسیار بیشتري برخوردار  فراوانینظر دوره زمانی و گستره جغرافیایی، از اي از  هانواع میل

بعاد، اشکال و تزیینات تنوع بسیار زیادي را به خود اختصاص اند و از نظر ا بوده
اند  به بعد مورد استفاده بودهها حداقل از دوره مفرغ  در ایران این سنجاق .دنده می

در . است) م.ق 550- 1450(آهن تنوع و گستردگی اصلی آن مربوط به عصر  حال بااین
، 2رانزي و شمال ایفالت مرک، غرب، شمال غرباین عصر و در مناطق مختلف 

هدایاي تدفینی در قبور قرار  عنوان بهشده و یا  یاي ساخته و استفاده م همیل هاي سنجاق
  . شده است داده می

هاي هنري این اشیاء توجه بسیاري از پژوهشگران  تکنیک ساخت و سبک، کاربرد
ها  هافتهاي درخوري در ارتباط با این ی پژوهش حال بااین، است کرده جلبرا به خود 

با . ترین جنبه وجودي این اشیاء کاربرد یا کاربردهاي آنهاست مبهم .انجام نگرفته است
 هاي سنجاقمحل کشف و گستره تاریخی و جغرافیایی ، اشکال، به تنوع ابعاد توجه

. وجود ندارد نظري اتفاق هیچ ها ساخته دستدر خصوص کاربرد ویژه این ، اي همیل
 ,Van Loon(مو سنجاق ، )107: 1379، موري، Van Loon, 1989: 323(لباس سنجاق 

 ;Dussaud, 1949: 197( ينذرکاربرد آیینی یا ، )107: 1379، موري، 323 :1989

                                                
1. Pins 
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Marcus, 1994: 5-15 ،و ) 174- 173: 1390، هژبري نوبري و سبزي، 42: 1358، گدار
در این ارتباط هاي مطرح  فرضیه ازجمله) Marcus, 1994: 5-15(سالح  عنوان بهکاربرد 
پذیرش یک یا چند فرضیه ، اي میله هاي سنجاقکه با توجه به تنوع و گستردگی  هستند

  .نیازمند مبانی علمی مستند و منطقی است
اساسی  سؤالاي و  میله هاي سنجاقی و هنري ختشنا با توجه به اهمیت باستان

با تا اضر تالش دارد پژوهش ح، ها مطرح در ارتباط با کاربرد یا کاربردهاي این ساخته
ی و تاریخی، با کمک از روش شناس باستان قومشناسی،  استفاده از مطالعات باستان

با  ها مورد بررسی قرار گیرد و ساخته تحلیلی، کاربردهاي مختلف این دست- توصیفی
به بررسی و سنجش ، ها آنمحل کشف و ها  این یافتههاي مختلف  مطالعه جنبه

  .ارائه فرضیه یا نظریه جدید در این ارتباط بپردازد مطرح و نیز هاي فرضیه
  

  پیشینه پژوهشی
هایی در ناحیۀ قفقاز  اي توسط دمرگان و در طی کاوش هاي میله براي اولین بار سنجاق

م  1896هاي دیگري که در سال  ایشان نمونه. م شناسایی و معرفی شدند 1889در سال 
باستان ). 334- 332: 1392 اورلت،( کردمعرفی را نیز از شوش به دست آورده بود، 

، )Vanden Berghe, 1963( ، واندنبرگ)Schmidt, 1936( شناسان دیگري مانند اشمیت
اي را به چاپ  هاي میله هایی از سنجاق هاي خود نمونه نیز در کاوش... گیرشمن و

ها  شناسان از همان ابتداي کشف این سنجاق باستان). 64: 1393کرتیس، ( اند رسانده
ها توسط  ها مطرح کردند و نظریاتی پیرامون کارکرد آن کارکردهایی براي این سنجاق

 1براي اولین بار جاکوبستال). 332: 1392اورلت، ( اند ارائه شده... گدار، آستین، آمیه و
هاي یونان و ارتباط آن با اروپا و آسیا به  م در کتابی با عنوان سنجاق 1956در سال 

). Jacopsthal, 1956( آمده بود دست ها پرداخت که از یونان به بررسی این سنجاق

                                                
1. Jacobsthal 
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م با عنوان  1989شناس دیگري بود که کتابی را در سال  رجب ییلدریم باستان
  ).Yildirim, 1989( اي اورارتو به زبان ترکی استانبولی به چاپ رساند هاي میله سنجاق

شده، به آن صورت ها متمرکز صورت خاص روي سنجاق در ایران کاري که به
هاي مفرغی قدیم ایران  انجام نگرفته است و براي اولین بار موري در کتاب زیرخاکی

ها را در زیرمجموعه  شده بود سنجاق ترجمه  1379گی در سال یکه توسط علی داراب ب
از پژوهش دیگري ) 1379موري، ( زیورآالت مفرغی زاگرس مرکزي معرفی کرده بود

توان به پژوهش میشل  هاي عصر آهن پرداخته است؛ می نجاقصورت خاص به س که به
مورد را هاي محوطه حسنلو  صورت موردي کارکرد سنجاق مارکوس اشاره کرد که به

صورت خاص،  شناسان ایرانی به باستان). Marcus, 1994( مطالعه قرار داده است
اند؛ که  چاپ رساندهها تمرکز کرده و آثاري را در این رابطه به  ندرت بر روي سنجاق به

توان به علیرضا هژبري نوبري و موسی سبزي اشاره کرد که پژوهشی  ها می آنجمله از 
هژبري نوبري و ( اند اي عصر آهن لرستان به انجام رسانده هاي میله را در مورد سنجاق

  ).1390سبزي، 
  

  روش پژوهش
هاي آن از  داده شده و  براي انجام این پژوهش از روش توصیفی و تحلیلی استفاده

یا قوم ( شناختی اي و در مواردي مطالعات میدانی و جامعه طریق مطالعات کتابخانه
هایی است که در جریان  جامعه آماري پژوهش، سنجاق. اند فراهم آمده) شناسی باستان
  .اند آمده  دست محوطه باستانی عصر آهن ایران به 15هاي علمی  کاوش
  

  عصر آهن
هاي مهم و محوري در حیات بشري  یکی از دوره) م.ق 550- 1450( عصر آهن

تکنولوژیکی رخ گسترده اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و  است که در قالب آن تحوالت
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در این دوره فلزگري گسترش بسیاري یافته و ). 211- 214: 1394مالزاده، ( داده است
اي این دوره به هاي استقراري و قبره هاي فلزي زیادي در جریان کاوش محوطه ساخته

ازجمله . اي برخوردارند العاده ند که از تنوع ساخت، هنري و کارکردي فوقا هدست آمد
که از  کرده  اشارهاي  میله هاي ویژه سنجاق ها، به به انواع سنجاق توان میها  این ساخته

این  .کنند نظر زمانی و جغرافیایی در گستره وسیع و به فراوانی حضور پیدا می
؛ بیشتر شوند یبندي م دسته) هاي بسیار با زیرگونه( ا که به انواع ساده یا تزیینیه سنجاق

شده و هم در  از مفرغ و آهن و در مواردي نقره، طال و یا ترکیبی از دو فلز ساخته
  .شوند یهاي مسکونی و هم در میان هدایایی تدفینی دیده م محوطه

ها و نیز تنوع شکلی و ابعاد  هساخت با توجه به گستره زمانی و مکانی این دست
لباس سنجاق : شده است  مطرح ها آنهاي متفاوتی در ارتباط با کاربرد  نظریه، ها آن
)Muscarella, 1988: 40( مو ، سنجاق) ،42: 1358گدار، ( یینیآ، )332: 1392اورلت( ،

 و کاربرد دفاعی یا) Ibid: 4(کفن ، تزیینی، سنجاق )Marcus, 1994: 9-10( یننماد
در این پژوهش ضمن معرفی  .هاي مطرح است ترکیبی از چند کاربرد از جمله نظریه

ها و نیز مطالعات قوم  هاي ساختاري آن اي و محل کشف و ویژگی همیل هاي سنجاق
، و همچنین تشریح نظریات مختلف مطرح در ارتباط با کاربرد این اشیاء شناسی باستان

هاي موجود در این ارتباط به شیوه  و نیز تناقضشود پراکندگی آرا و نظریات  تالش می
  .گیري قرار گیرد علمی مورد بررسی و نتیجه

 
  اي میله هاي سنجاق

هایی با  به شکل میله هاي فلزي اي شامل آن دسته از ساخته هاي میله سنجاق 
متر  سانتی 35تا  5ها از حدود  که طول آن شوند و سرهاي اغلب تزیینی می تیز نوك

کند و در اغلب  تیز به سمت انتها افزایش پیدا می ده و ضخامت آنها از نوكمتغیر بو
اي عصر آهن مورد  یلهم هاي سنجاق. گردد یدار منتهی م مموارد به یک سر تزیینی و حج

 یینیتزسر  بدونساده  هاي سنجاقتوان در دو گروه  یممطالعه در این پژوهش را 
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و  5 هاي عکس(نمود بندي  یمتقس دار حجمیی با سر تزیینی یا ها سنجاقو ) 4 عکس(
هاي  این دو دسته کلی با توجه به نوع تزیین، استفاده از دو فلز متفاوت و یا شاخصه ).6

 .شوند بندي می هاي مختلفی طبقه هزیرگون دردیگر، 

ي چهارم و پنجم ها هزارهبه که رسد  پیشینه ساخت اشیاء مشابه در ایران به نظر می
از منطقه نیشابور که امروزه در موزه  آمده  دست بهاي مسی  یلهم سنجاق .گردد م برمی.ق

 & Fredrik(است هاي اولیه مکشوفه  ، از نمونه)1 عکس(شود  یمي دار نگهمتروپولیتن 

Dyson, 2005: 123 .(طرف از  اي از هزاره سوم قبل از میالد به این یلهم هاي سنجاق
: 1392اورلت، (ز، گورستان سراب باغ ي عصر مفرغی بنی سرمه، چغاسبها محوطه

و همچنین در محوطه عصر ) Van Loon, 1989: 171(، میرولی I ، کمترالن)334
: 1385حاکمی، ( اند اند؛ که در کمال ظرافت اجرا شده مفرغی شهداد نیز بدست آمده

ها گسترش بسیاري  در عصر آهن ساخت و استفاده از این سنجاق). 2 عکس) (146
. ها را مشاهده کرد توان آن هاي تدفینی و نیز مسکونی می د و در بیشتر محوطهکن پیدا می

هایی آنها را  ها بعد از عصر آهن نیز ادامه داشته و نمونه این سنجاقاز روند استفاده 
) در شمال سوریه( هویوك هخامنشی شوش، پاسارگاد و دوه هاي توان در محوطه می

در دوره اشکانی و ساسانی ها  ستفاده از این سنجاقا). 65: 1392کرتیس، ( مشاهده کرد
هاي  مشابه سنجاق. )البته نه در مقیاس عصر آهن( کند و حتی اسالمی ادامه پیدا می

محوطه اسالمی نیشابور در در اوایل دوران اسالمی و توان  اي عصر آهن را می میله
شریفیان و ( است) 3 عکس( مشاهده کرد که داراي سر تزیینی به شکل یک پرنده

  ).40: 1387پهلوان،  ده
  



   
  
  
  

 55...   اي عصر آهن ایران و کاربردهاي  هاي میله سنجاق

 
 

  
  

  

  
  

اي بدست آمده  یلهم سنجاق -1 عکس
از نیشابور 

)www.metmuseum.org/April2019(  

هاي  سنجاق -2 عکس
اي با سرهاي تزئینی  میله

بدست آمده از شهداد 
: 1385 حاکمی(کرمان 

  )751و  789

اي با سر  سنجاق میله -3 عکس
محوطه  به شکل پرنده از قالبی

شریفیان و (اسالمی نیشابور 
  )40: 1387پهلوان،  ده

  
  جامعه آماري پژوهش

در ایران بیشترین استفاده را در  اي میله هاي سنجاقبا توجه به مطالعه صورت گرفته 
بنابراین این دوره تاریخی مبناي مطالعه این . ندا هداشت) م.ق 550تا  1450(آهن عصر 

هاي شاخص دورة عصر آهن  ب آن تعدادي از محوطهپژوهش قرار گرفته و در قال
آمده، مورد مطالعه قرار گرفته است  دست اي به هاي میله ها سنجاق فالت ایران که از آن

هاي البرز، فالت مرکزي، شمال غرب و زاگرس  کوه که در چهار ناحیۀ شمال رشته
، تول تالش )108 :1383، )الف( يخلعتبر(وسکه : اند از مرکزي قرار دارند که عبارت

، فرد کامبخش( یطریهق، )98 - 95: 1378نگهبان، ( یکمارل، )79: 1383، )ب( يخلعتبر(
، تپه قبرستان قزوین )van den Berghe, 1965: 30-32(، خوروین )47- 42: 1370

، دینخواه تپه )332: 1389گریشمن، (، قبرستان سیلک )126- 123: 1385فاضلی، (
)Muscarella, 1974: 43( ،تپه  هفتوان)Burney, 1972: 135-136( حسنلو ،)Marcus, 

 ,Contenau & Ghirshman( یانگ، )64: 1393کرتیس، ( یجاننوش) 12&4-5 :1994
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و ) 623- 602: 1392اورلت، (بردبال ، )Goff, 1978: 29-30(باباجان ، )18-38 :1935
بدست آمده  هاي سنجاقجزئیات و محل قرارگیري ). Van Loon, 1989: 53(دم  سرخ

  .مشاهده کرد 1جدولش توان در  یمي مورد مطالعه را ها محوطهاز برخی 
  

  

 هاي سنجاقنمونه  -4 عکس
   ي بدون تارك از حسنلوا لهیم

)Marcus, 1994: 7(  

 نمونه سنجاق، با تارك قالبی -5 عکس
)https: //www.mfa.org/collections/ 

object/rosette-pin(  

سنجاق با تارك  -6 عکس
 غیرفلزي از گیان

)Contenau & 

Ghirshman, 1935(  
  

هاي قبرستانی و  هاي مورد مطالعه در این پژوهش از دو گروه محوطه نمونه سنجاق
ن آوارهاي ناشی از ها در بی هاي ساختمانی سنجاق در محوطه. اند آمده  دست ساختمانی به

 جاسازي دم ـ ها ـ سرخ هاي دیوارها و کف صورت تعمدي در بین خشت تخریب و یا به
). Van Loon, 1989: 53و  Muscarella, 2005: 695-696 ،Goff, 1978: 29-30(اند  شده 

در داخل گودال تدفین و در مجاورت با نیمه باالیی  ها سنجاقي قبرستانی نیز ها محوطهدر 
در داخل  ها اسکلتنسبت به  ها سنجاقوضعیت قرارگیري این . اند گرفتهقرار  ها تاسکل
بر روي سینه، بین شانه و سر، بر روي شانه، در کنار نیمه باالیی اسکلت : از اند عبارتقبور 

، 268 و 66-65: 1389، گریشمن، 126-125: 1385فاضلی، (گور و زیر تخت سنگ کف 
- 29: 1383، )ب( يخلعتبر، 45-42: 1383، )الف( يخلعتبر، 47-42: 1370، فرد کامبخش

  ).Burney, 1972: 135-136و  78-71: 1378، نگهبان، 41
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  )نگارندگان( هاي باستانی ها در محوطه اي و محل قرارگیري آن هاي میله جزئیات سنجاق -1 جدول
نام 

 محوطه
تاریخ 

 پیشنهادي
شماره 

 گور

تعداد 
 سنجاق

 محل قرارگیري
 اندازه

)cm(  
 توضیحات جنس

  
  
  
  
  

 بردبال

  
  
  
  

 عصر آهن
I-II 

 سر برجسته  آهن  -  -  5  10

ی، عدد مفرغ 6  5/16 - 5/4  -  15  17
 عدد 4
 5مفرغ و +آهن

  یعدد آهن

 سر توتی شکل

) فرسوده(4  -  2  29
  5/13و 

 سر توتی شکل  آهن=مفرغ

66  3  -  8/11 ،1/14 
  5/10و 

 سر توتی شکل  مفرغ

68  3  -  5/15 ،12 ،
5/10  

 سر توتی شکل  مفرغ

 سر توتی شکل  مفرغ  7/11  -  1  70

  
  

 وسکه

  
هاي  سده

آغازین 
  هزاره اول

پیرامون نیمه   24  3
  باالیی اسکلت

ها  عدد از سنجاق 8  مفرغ  9/13 - 7/5
داراي سوراخ در 

قسمت باالیی، یک 
نمونه داراي تارك 

 شاخی شکل

 
 
 
 سیلک

B 

 
 
 

800-550 
  م.ق

 تارك به شکل سرشیر  غمفر  19  روي سینه  1  136

دو عدد روي   4  7
در عدد  1شانه، 

 1ناحیه سر و 
  در کنارعدد 

 -  آهن  -

کنار نیمه باالیی   5  123
  اسکلت

15 ،14 ،
  5/6و  5/7

نقره، + مفرغ
 2نقره و + مفرغ

  عدد آهنی

 ها یکی از سنجاق
 داراي سرشیر است

 -  آهن  22  شانه  2  61
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کنار نیمه باالیی   2  31
  اسکلت

 -  مفرغ  14

کنار نیمه باالیی   1  149
  اسکلت

داراي تارکی به شکل   مفرغ  9
 مارپیچی

  
  

 قیطریه

  
  
1200-
  م.ق 1000

 

 - مفرغ  -  بین سر و شانه  2  8

 - مفرغ  -  بین سر و شانه  1  15

کنار نیمه باالیی   2  17
  اسکلت

 - مفرغ  -

کنار نیمه باالیی   1  95
  اسکلت

 - مفرغ  -

ینه و بین روي س  2  330
  شانه و سر

 - مفرغ  -

 - مفرغ  -  روي سینه  1  332

روي سینه و بین   2  177
  شانه و سر

 - مفرغ  -

 -  مفرغ  -  بین شانه و سر  1  151

  

 ها هاي ساخت و تزیین سنجاق شیوه
اي کار علمی و جامع درخوري  هاي میله در ارتباط با شیوه ساخت و پرداخت سنجاق

توان شیوه ساخت  حال با توجه به شواهد و مدارك موجود می ااینب. انجام نگرفته است
  .و تزیین آنها را توصیف نمود

و به ) ترکیب مس و قلع( اي مورد مطالعه از مفرغ هاي میله غالب سنجاق: ساخت
تر به  ساده هاي سنجاقریزي  براي قالب. اند شده ریزي ساخته گري یا قالب شیوه ریخته

از تکنیک موم گمشده ، هاي پرکارتر هاي دو کفه و براي نمونه باز قالکه رسد  نظر می
منفی بر سطح دو کفه  صورت بههاي دو کفه شکل سنجاق  در قالب. است شده  استفاده
فلز شده،   تعبیهاز طریق سوراخ ، و بعد از چسباندن دو کفه به یکدیگر شده  کندهقالب 

وره مفرغ متداول بوده و در عصر آهن این شیوه از د. شد مذاب به داخل قالب ریخته می
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براي ). Overlaet, 2004: 336(است گرفته  گسترده مورد استفاده قرار می صورت بهنیز 
در این . بود تر مناسب، روش موم گمشده، تر و طرح حجمی هایی با سر تزیینی سنجاق

شد و بعد با روکشی از گل رس در  شیوه نمونه مومی سنجاق از موم ساخته می
شد تا موم  حرارت داده میبه آن ، بعد از خشک شدن روکش گلی. شد برگرفته می

آن فلز مذاب ریخته و بعد از  جاي بهخارج شود و سپس  شده تعبیهاز منفذ  شده ذوب
بیشتر تزیینات . شد خشک شدن آن پوسته گلی شکسته شده و سنجاق خارج می

ی از جزییات و پرداخت و صیقل شد اما بعض ریزي اجرا می ها در مرحله قالب سنجاق
  .گرفت سطحی در مرحله بعد از ساخت انجام می

از دو فلز آهن و  توأمان صورت ، بهعصر آهن هاي سنجاقبراي ساخت تعدادي از 
از آهن براي قسمت میله و از مفرغ براي سر تزیینی سنجاق . است شده  استفادهمفرغ 

گري آهن وجود  ن دوره امکان ذوب و ریختهدر ای که اینبا توجه به . است شده  استفاده
شده و سپس با استفاده از  گري یختهرابتدا بخش آهنی ، )182: 1387، مالزاده(نداشته 

بخش مفرغی را بر روي انتهاي ، با ساخت قالبی، )Casting on(بر گري  تکنیک ریخته
  ).Piggot, 1977: 209-234(کردند  گري می میله آهنی ریخته

  
. هاي مورد مطالعه داراي دو بخش اصلی میله و سر تزیینی هستند اقسنج: تزیین

قسمت میله ساده و فاقد تزیین خاصی است و تزیین موجود تنها اختصاص به قسمت 
هاي مهره، حلقه و شیار  ها با طرح تعداد زیادي از سرسنجاق. سر سنجاق دارد

حالت برجسته و حجمی پیدا اند اما در تعدادي، این سر  شده هاي ساده تزیین  انداختن
در مجموعه مورد مطالعه  .اند شده هاي حیوانی، گیاهی و ترکیبی تزیین  کرده و با پیکره

نقش شیر . انگور بسیار پرکاربرد بوده است نقوش شیر، بز، میوه انار و خوشه ها سنجاق
مادي شیر ن. آمده از دوران گذشته است دست یک نقش پرکاربرد در بسیاري از اشیاء به

هاي گوناگونی بر روي  ها و مدل ، قاضی و پشتیبان که در نقش)مهر( از خورشید
ماسکارال جنگ شیرها و ایستادن بر روي پاهاي . شده است  برنزهاي لرستان مشاهده
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هاي متعددي  یفموت). Ayazi, 2008: 31(داند  یملرستان  IIIو  IIآهن معرف عقبی را 
  . شده است  استفاده ها سرسنجاقاز شیر در 

هاي  هاي ستاره نقش بز کوهی نیز مظهر خورشید بوده است و همیشه با عالمت
: 1375عالئی، ( چندپر بر مظهر تاریکی که حیوان بزرگ اندامی است غلبه کرده است

دار بزکوهی، گاو و گوزن به عقیده مردم باستان در نزول باران مؤثر  هاي پیچ شاخ). 20
صورت  ن نقوش به تلقین و تأثیر عقاید جادویی و مذهبی بهکه ای طوري به ندا بوده

هاي  به همین دلیل در تمام دوره. اند شده  شده و یا روي ظرف کنده  مجسمه ساخته
دار در دست  هاي خوب و پرارزشی از جانوران شاخ تاریخی و ماقبل تاریخی نمونه

درخت انار نیز همواره  ).37: 1375معصومی، ( ندا است که مظهري از فرشته باران بوده
عنوان  میوه انار به. است شده  شناختهعنوان یک درخت مقدس  در اعصار باستانی به

ي از فراوانی بوده ا نشانهانار احتماالً . سمبلی از سینه یک زن در زمان حاملگی است
  ).Ayazi, 2008: 36(است  مشاهده قابل ها سنجاقموتیف این میوه در برخی از . است

  
  هاي عصر آهن اي در دیگر فرهنگ هاي میله اقسنج
توان در پهنه وسیعی از  عصر آهن فالت ایران را می هاي سنجاقي مشابه ها نمونه
یی از ایتالیا، ها سنجاق. یی از اروپا مشاهده کردها بخشهاي خاور نزدیک و  ینسرزم

اند که داراي  آمده دست یی از لوانت بهها بخشالنهرین و  ینبیونان، آسیاي صغیر، قفقاز، 
در ایتالیا  ).7 عکس(هستند سرهاي قالبی به شکل حیوانات واقعی و موجودات تخیلی 

ي ها محوطهاند؛ از  آمده دست ي قبرستانی بهها محوطهیی که از ها سنجاقبرخالف بیشتر 
 دست از قبور به ها سنجاقو تعداد خیلی محدودي از این  اند شدهساختمانی کاوش 

از معابد هرا در  ها سنجاقدر یونان تعداد زیادي از این ). Yildirim, 1989: 10(اند  آمده 
 هاي سنجاقعالوه بر ). Jacopsthal, 1956: 96( ندا آمده  دست به 2و آراگوس 1پِراچورا

                                                
1. Perachora 
2. Argos 
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ي قبرستانی ها محوطهیی نیز از ها سنجاقي ساختمانی، نمونه ها محوطهآمده از  دست به
در  1توان در قبور محوطه باستانی کرامیکوس یمرا  ها آني ها هنموناند که  آمده  دست به

یی ها سنجاقاز قبور جزایر اژه، کرت و سیروس نیز نمونه . آتن مشاهده کرد
نیز  3و لَپیتوس 2ي انکومیها محوطهدر قبرس از ). Hood, 1994: 194(اند  آمده دست به

 هاي سنجاقتا به امروز ). Jacopsthal, 1956: 28(است  شده گزارشیی ها سنجاق
اند  کردهعنوان اشیاء مذهبی و مقدس معرفی  به شناسان باستانآمده از یونان را  دست به
)Ibid: 96 .(  

. اند آمده دست  ي ساختمانی و هم قبرستانی بهها محوطههم از  ها سنجاقدر آناتولی 
، در طبقات 5یوك، آالجا هو4تروآتوان در اکثر طبقات استقراري  یمي آن را ها نمونه

کول تپه در دو بخش  IIو  Iهاي  یهالو قبور آن، در  IIطبقه مختلف آلیشار بخصوص 
و   V ،IVd ،IVc ،IVb ،III، II، I(  مسکونی و قبرستانی، در بغازکوي از طبقات

Yildirim, 1989: 12( اي گوردیون و زینجیرلی  یگیهفرهاي  یزنیگي ها گاه سکونت، از
در قفقاز از قبور و ). 93: 1389گیرشمن، (است آمده   دست به ها نجاقستعداد زیادي از 

یی با سرهاي نیمکره یا لوله شده و ها سنجاق، )قفقاز شمالی(کوبان ي منطقه ها کورگان
، از )82: همان(گورهاي للوار ). 93: همان(است شده   ي حیوانی مشاهدهها جلوهیا با 

ه در داخل یک فنجانی بوده و همچنین از دیگر محوطه کالی کَند در یک قبر سنجاقی ک
 ها سنجاقاین . آمده است دست به ها سنجاقي قفقاز نیز تعداد زیادي از این ها فرهنگ

  ). Yildirim, 1989: 11( اند آمده دست  عموماً در کنار سر و روي سینه اسکلت به
در . ه استآمد  دست یی بهها سنجاقالنهرین نیز  ینبدر سوریه، فلسطین و غرب 

از  سنجاقهاي اشغالی تعداد زیادي  ینسرزمي باستانی تپه ابوشوشه در ها کاوش

                                                
1. Kerameikos 
2. Enkomi 
3. Lapithos 
4. Truva 
5. Alaca Hoyok 
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هاي استقراري و قبور محوطه چغابازار،  یهالدر . آمده است دست هاي نامشخصی به یهال
نیز  ییها سنجاق ،به همراه سایر اشیاء فلزي I یانیمدر رأس شمرا و از دورة اوگاریت 

 و  ساختاز نینوا، از  ها سنجاقاین نوع ). Yildirim, 1989: 10(اند  یدهرسبه ثبت 
، در محوطه یورقان تپه یا نوزي در یک خانه )82: 1389گیرشمن، ( یبسناخري سازها

هاي استقراري و  یهالدر فلسطین از  .اند آمدهقبور دوره آشور نیز بدست  ازو همچنین 
 ,Yildirim(است آمده   دست یی بهاه سنجاقو در جبل لبنان نیز  و غزه 1قبور مگیدو

1989: 10.(  

  )Yildirim, Recep, 1989( یکخاور نزداز  آمدهبدست  هاي سنجاقنمونه  -7 عکس  
  اي میله هاي سنجاقبررسی نظریات مطرح در ارتباط با کارکرد 

                                                
1. Megiddo 
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شناسی بازسازي گذشته بر اساس مواد فرهنگی  یکی از اهداف اصلی باستان
مواد فرهنگی و کاربردهاي شناخت  پس. هاي باستانی است هآمده از محوط دست به

انسان موجودي . محتمل آنها نقش مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت این بازسازي دارد
. کند یهاي او نیز انعکاس پیدا م هساخت نوعی در دست پیچیده است و این پیچیدگی به

 ویژه بهنیست  پذیر امکان همیشه به سهولت ها ساخته دستتشخیص کاربردهاي رو  ینازا
  .اند داشتهدر ارتباط با مواردي که کاربرد نمادین یا آیینی و یا چندگانه 

اي با توجه به گستره تاریخی و جغرافیایی،  یلهم هاي سنجاقکاربرد و یا کاربردهاي 
هاي  تنوع بسیار از نظر ابعاد، اشکال، فلز مورد استفاده و نیز کشف آن در میان مجموعه

با ابهامات زیادي همراه شده و از همین رو است که ینی، آیینی و سکونتی، تدف
شده است که در ادامه به بررسی  کاربردهاي متفاوت و متناقضی در این ارتباط مطرح

 .این کاربردها و نیز ارائه فرضیه جدیدي در این ارتباط پرداخته خواهد شد

  
  )Garment Pin(لباس سنجاق 

اصلی  کاربردهاي  یکی از  لباس به یکدیگریا بازشدنی صل هاي منف اتصال قسمت
است که این کاربرد تا به امروز تداوم یافته  اي میله سنجاق، ازجمله ها انواع سنجاق

هاي  و سهولت کاربرد آنها، استفاده از سنجاق ها قفلی سنجاقالبته بعدها با رواج . است
کشف تعدادي از ). Muscarella, 1988: 40(کرد اي براي اتصال لباس کاهش پیدا  یلهم

گریشمن، (اسکلت مورد مطالعه در این پژوهش در کنار شانه و روي سینه  هاي سنجاق
اي  چنین استفاده) Burney, 1972: 135-136و  198 و 182، 23، 268، 66- 65: 1389

می از توان بر روي پالك گلی عیال همچنین نمونه این نوع کاربرد را می. کند یم ییدتأرا 
   )8 عکس( ردکعصر مفرغ و همچنین نقاشی روي سفال از یونان باستان مشاهده 

)Van Loon, 1989: 323 .(دهد وضوح چنین کاربردي را گواهی می نقاشی مزبور به. 
مکشوفه از  سر سنجاقاستفاده از یک جفت سنجاق بر روي قسمت سینه، بر سطح یک 

که تا ) 331: 1392اورلت، ) (9 عکس(شده است کشیده  تصویرلرستان به  دم سرخ
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اي  ي از سنجاق میلها استفادهالزمه چنین . مقایسه با نمونه یونانی است  حدودي قابل
طول این . دارندگی آن است چندان زیاد، ابعاد به نسبت کوچک و توان نگه وزن نه
اق همچنین سنج) Marcus, 1994: 4(است سانتیمتر  13تا  5در حسنلو بین  ها سنجاق

؛ مشابه توانست از چوب، استخوان و عاج نیز ساخته شود لباس عالوه بر فلز می
آهن به نظر در عصر . توان شاهد آن بود یخرتري که در جوامع مختلف مأهاي مت نمونه

صورت جفتی بر روي شانه چپ و راست،  سنجاق لباس، به رسد تنها زنان از می
  .کردند یمده، استفاده به سمت باال بو ها آنتیز  که نوك درحالی
  

    
کارگیري سنجاق  ي از بها نمونه -8 عکس

  )Yildirim, Recep, 1989(لباس در یونان 
لرستان استفاده از سنجاق لباس در  -9 عکس

)Marcus, 1994: 8(  
 

 
  )Hair Pin(مو  سنجاق

اي و ابزارهاي مشابه  هاي میله در طول تاریخ و همچنین در عصر حاضر سنجاق 
شناسی و تجارب موجود، بیشترین کاربرد را  با توجه به مطالعات قوم باستانآن، 

هاي عصر آهن نیز از نظر شکل و ابعاد  و دارند و بیشتر نمونه داشتهعنوان سنجاق مو  به
مو  داشتن نگهبلند . مشابهت بسیار دارند سنجاق موانواع خرتر أهاي مت هاي دوره هبا نمون

 و در بسیاري از جوامع باستان رسم بسیار معمولی بوده هم براي زنان و هم مردان
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همچنین . بوده استها یا ابزارهایی براي نگهداري موهاي بلند، ضروري  وجود سنجاق
کنار سر  قبور در اي میله هاي سنجاق که اکثردهد  یمشناسی نشان  هاي باستان داده

ه از قبرستان قیطریه آمد دست ي بهها نمونهازجمله  - . اند قرار داشته ها اسکلت
این موارد،  هبا توجه ب. - )332: 1392اورلت، (لرستان و ) 47- 42: 1370، فرد کامبخش(

  ).10عکس (کرد هاي مکشوفه پیشنهاد  نهتوان کاربرد سنجاق مو را براي بیشتر نمو می
  

   ییجادونمادین و ، آیینی، نذري هاي سنجاق
)Votive, Ritual, Symbolic and Magic Pin(  

هاي عصر آهن ایران در داخل بناهاي مذهبی و یا در ارتباط با  تعدادي از سنجاق 
کارکرد نذري یا آیینی  ها این دسته از سنجاق رسد آمده و به نظر می دست ها به آن

دهد، اشیاء نذري یا اهدایی به  گونه که تجارب دوره معاصر نشان می همان .اند داشته
دولتی و مالزاده، ( رزشی و کاربردي بسیاري برخوردارندها از تنوع شکلی، ا زیارتگاه

برنزي با توجه به ارزش ذاتی فلز و موارد دیگر  هاي سنجاق بنابراین. ): 1397
عنوان اشیاء نذري و آیینی  در کنار کاربرد اصلی خود، در صورت لزوم به توانستند می

ها  ها در زیر کف یري سنجاقگدار با توجه به محل قرارگ. نیز مورد استفاده قرار بگیرند
ها را  آمده از این معبد، سنجاق دست دم در کنار سایر اشیاء به و دیوارهاي معبد سرخ

 هاي سنجاقبدون تردید اغلب «: کند عنوان وسایل نذري معرفی کرده و عنوان می به
، چندان دور از واقعیت نیست ، اینبخصوص از لرستان نذري هستند آمده  دست به

خیلی سنگین و جاگیر به نظر  ،زینت عنوان بهبراي استفاده  ها آنقسمت اعظم  چراکه
و در نتیجه به سبب ناچیزي  وزن سبکدر انواع مختلف مزین و  ها سنجاق. رسند یم

د که در توانایی مردمان ان بودهاهداء  منظور بهنذرهاي ارزان قیمتی ، دستمزد صنعتگران
در یونان نیز تعداد ). 42: 1358، گدار( »اند بوده دوران خودشان براي بخشیدن به معبد
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است که نذري بودن این اشیاء  آمده دست  بهاي از معابد هرا  یلهم هاي سنجاقزیادي از 
  ).Jacopsthal, 1956: 96(دهد  یمرا نشان 

اي در داخل قبور و محل قرارگیري  همیل هاي توجهی از سنجاق حضور تعداد قابل
است متداول کرده  ها را در ارتباط با تعدادي از سنجاق» 1ق کفنسنجا«آنها، اصطالح 

)Marcus, 1994: 4 .(خوبی در متون شرق  ازآنجاکه رسم کفن پیچ کردن جسد به
براي اتصال قطعات  ها هساخت توان احتمال داد که این دست ، میبود شده  شناخته ،نزدیک
در  - ه در دنیاي بعد از مرگ شاید باهدف استفاده مرد -  با اهداف آیینی یا کفن و

اندازه  ها سنجاقاین دسته از در حسنلو . باشندمورد استفاده قرار گرفته  ینتدف
تنها به همراه  احتماالًو  بودهیر متغمتر  یسانت 36- 14تري داشته و طول آنها بین  بزرگ

 ,Marcus(اند  گرفته صورت جفتی مورد استفاده قرار می اجساد طبقات باالي جامعه و به

تپه قبرستان  در قبورتوان  یمرا  ها سنجاقیی از این ها نمونه). 11 عکس) (4 :1994
، فاضلی(اند  قرار داشته ها اسکلتهاي  ینهسقزوین و حسنلو مشاهده کرد که بر روي 

1385 :125 -126( )Marcus, 1994: 5.(  
 است کهیه دیگري فرضدر ارتباط با دختران و زنان، ها  کاربرد نمادین سنجاق

شمال عصر آهن محوطه حسنلو در  هاي سنجاقتوسط میشل مارکوس در ارتباط با 
بر اساس این فرضیه همانند نوع پوشش . )Marcus, 1994( است شده مطرحایران  غرب

ها بیانگر مفاهیمی در  و آرایش زنان در جوامع سنتی، استفاده از این دسته از سنجاق
بوده ) دوشیزگی، همسري و مادري( تران و زنانارتباط با مراحل مختلف زندگی دخ

کند  نویسنده همچنین به رسوم اقوام بهاروند منطقه زاگرس اشاره می). Ibid: 6-7( است
که در آن در مراسم عروسی خانواده عروس سوزن نمادینی به خانواده داماد هدیه 

د با فروکردن یک توان دهند و اعتقاد دیگري از همین اقوام که بر اساس آن مردي می می
  ).Ibid: 9( او را تسخیر نماید) اي افسانه( »پري« سنجاق داخل موهاي

                                                
1. Shroud Pin 
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فلزي اعتقاد به قدرت جادویی و  هاي یکی دیگر از کاربردهاي محتمل سنجاق
شناسی و تاریخی تعدادي از فلزات  هاي باستان بر اساس داده. بازدارندگی آنهاست

همان فلزاتی که در  - و آهن - رغ برابر است ازلحاظ قدرت جادویی با مف - ازجمله مس
 داشتند و حفاظت بازدارندگی، قدرت جادویی - شده  ها استفاده ساخت سنجاق

)Paszthory, 1989: 35( ،النهرین باستان قطعاتی از این  براي حفاظت بناها در بین پس
شرور در قالب  دادند و یا براي دفع ارواح و نیروهاي یفلز را در زیر شالوده بناها قرار م

متأخرتر و هاي  تیز فلزي در دوره ها و اشیاء نوك میخ. آویختند میطلسم و آویز به گردن 
در این اعتقاد میخ نیروي ذاتی جادویی داشته . ندشتدا  بر عهده چنین نقشی جوامع سنتی

  . کوب و الصاق آن در حقیقت یک جادوي نمادین است و میخ
عنوان یک عمل جادویی را در عراق  اي فلزي بهه کارگیري میخ اي از به نمونه

که در وجود شخص بیمار رخنه کرده،  اي توان مشاهده کرد که براي دفع بیماري می
به این صورت که براي به دام انداختن و به سلطه درآوردن ارواح پلید، . شود استفاده می

هاي  مشابه این میخ). Rashid, 1983: 41( شود یک میخ زده می ،به دیوار نزدیک بیمار
 دست النهرین به جادویی به تعداد وسیع که در مواردي داراي نوشته نیز هستند، در بین

 اند گرفته میها و محافظت از شر شیاطین مورد استفاده قرار  آمده که براي دفع بدي 
)Thompson, 1971: 46, 61, 92 .(هایی از جامعه  در ایران معاصر نیز هنوز در میان الیه

قفلی بر   تیزي چون سوزن و سنجاق اعتقاد وجود دارد که الصاق اشیاء فلزي نوك این
  .شود می ها آنرسانی  روي لباس، سبب رانده شدن ارواح و اجنه و مانع از آسیب

ان ابزاري فلزي با شاز ایتعدادي . توان دید تجربه مشابهی را در میان زردشتیان می
دارند که از آن براي زدن، کشتن و راندن » مارگن«و یا  »مارجن«، »مارغن«تیز با نام  نوك

در کتاب . کنند استفاده می... مار، قورباغه، سوسک، حشرات و: حیوانات اهریمنی مانند
دینی یک مارغن باید داشتن که  پیداست که هر به« بندهش نیز آمده است که

زند و کُشد تا  و گناهکاران را با آن - حیوانات و موجودات اهریمنی  - خرفستران
که چون خرفستر « مارغن گویند و این مطلب را دربارة» شود) رستگارتر( مندتر کَرفه
  ).121 - 120: 1369دادگی، (»نکُشد - مارغن را- ببیند
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اي عصر آهن فالت ایران نیز با توجه به ابعاد و همچنین تیزي نوك  هاي میله سنجاق
هاي فلزي و همچنین  ها و سوزن یه میخهاي مورد بررسی بسیار شب آن در اکثر نمونه

همچنین . ندشد که براي دفع ارواح و موجودات اهریمنی استفاده می هستندهایی  مارغن
ها؛ با توجه به ویژگی دفاعی و  استفاده عمده از دو فلز مفرغ و آهن در ساخت این سنجاق

یران را وسایل و اي عصر آهن فالت ا هاي میله توان سنجاق می ،ضد اهریمنی این دو فلز
هم در  ،هایی براي دفع ارواح و اجنه دانست که توسط مردمان عصر آهنی طلسم

  .اند داده هاي ساختمانی و هم در کنار مردگان خویش در قبور قرار می محوطه
  

    
ي از سنجاق موهایی که در جوامع سنتی ا نمونه -10 عکس

  گیرد مورد استفاده قرار می
www.pinterest.com/search/pins  

 ,Marcus(کفن سنجاق  -11 عکس

1994: 6(  

  
  سنجاق تزیینی

بر اساس تجارب و شواهد موجود، انواع مختلف سنجاق در کنار کاربرد اصلی  
رتباط با در ا مثال عنوان به - خود، اغلب جنبه تزیینی نیز داشته و یا اینکه در مواردي 

صرفاً جنبه تزیینی داشته و فاقد کاربرد عملی  - هاي امروزي تعدادي از سنجاق لباس
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اي عصر  میله هاي با توجه به سرهاي تزیینی تعداد زیادي از سنجاق. ندا خاصی بوده
لباس و مو  هاي سنجاقبراي بخشی از کم  دستکارکرد مکمل تزیینی را  توان می، آهن

  .پیشنهاد کرد
  

  با کاربرد دفاعیسنجاق 
تیز و کشنده و نیز استحکام الزم براي ضربه  داراي نوكاي  میله هاي سنجاقبیشتر  
 .عنوان یک سالح کارا مورد استفاده قرار گیرند د بهستنتوان ی میراحت بهند و بودزدن 

سنجاق مو و لباس  باستان دهد در یونان مدارك مکتوب زیادي وجود دارد که نشان می
مورد استفاده قرار در ارتباط با دفاع یا قتل عنوان سالح کشنده  زوم بهدر صورت ل

. در منابع سومري نیز اشارات مشابهی وجود دارد). Marcus, 1994: 10( ه استگرفت می
و ایران، ایشتار الهه  النهرین آمده از بین دست ی بهعکسهمچنین در بعضی از مدارك 

کشیده  عکسهاي به  که بسیار شبیه سنجاق هشد دادههایی نشان  جنگ و عشق با سالح
غرب نیز شواهدي وجود دارد که زنان  متأخرترمنابع دوره در . شده عصر آهن هستند
  ).Ibid(اند  هکرد عنوان وسیله دفاع شخصی استفاده می از سنجاق کاله خود به

ه شرق دور نیز سابقه داشته است؛ بویژ دراستفاده از سنجاق مو با کارکرد دفاعی 
. عصر آهن ایران دارند هاي سنجاقموي شرق دور شباهت زیادي به  هاي سنجاقاینکه 

در ایران از جوالدوز هاي صورت گرفته در اواخر دوره قاجار  بر اساس روایتهمچنین 
شده که به این عمل  و ابزارهاي شبیه سنجاق براي کشتن افراد استفاده می

توان به جنبه  می، اط با این کاربرددر ارتب .شده استق میطالا »جوالدوزکش«
مارکوس در این ارتباط . ها نیز اشاره کرد ساخته ع دستاستفاده از این نو شناختی روان

، افزارهاي مردان بودهشبیه جنگ نوعی بههایی که  اشاره دارد که استفاده زنان از سنجاق
سلح و قدرتمند ي ما جامعهداشته و هدف آن به رخ کشیدن  شناختی روانشاید ماهیت 

نیز، هاي امروزي از خنجر  استفاده نمادین یمنی). Marcus, 1994: 10(است بوده 
  .کارکرد مشابهی دارد
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  گیري نتیجه
متر که عمدتاً  سانتی 5/1متر و قطري کمتر از  سانتی 35 ـ 5اي با ابعاد  هاي میله سنجاق

ي است که در عصر آهن ترین اشیاء فلز اند، یکی از رایج شده از مفرغ و آهن ساخته
اهدایی یا - ، مذهبی - استفاده روزمره- هاي استقراري  خاور نزدیک هم در محوطه

ها در کنار یا روي نیمه  در قبور این سنجاق. اند بدست آمده - آیینی–و تدفینی  - نذري
ها اغلب با عنوان کلی  هساخت در منابع این دست. اند شده  ها قرار داده باالیی اسکلت

بدون تفکیک و بحث علمی، به کارکردهاي مختلف  که یا این ،اند شده  معرفی» سنجاق«
آن ازجمله سنجاق لباس، سنجاق مو، اشیاء نذري و نمادین، ابزار دفاعی و سنجاق کفن 

در این پژوهش تالش . اند که جوابگوي ابهامات اساسی موجود نیستند کرده اشاره 
شناسی و تاریخی کاربردهاي  باستان ناسی، قومش گردید با استفاده از مطالعات باستان

 آمده بدستبر اساس نتایج . ها مورد بررسی قرار گیرد ساخته مختلف این دست
هاي مورد مطالعه با توجه به شکل و ابعاد و نیز محل کشف و استفاده داراي  سنجاق

ي، عنوان سنجاق لباس، سنجاق مو، سنجاق تزیینی، دفاعی، نمادین، نذر کاربرد به
جادویی، آیینی و نیز کاربردهاي مکمل و چندگانه بودند و یکی از کاربردهایی که قبل 

عنوان  کاربرد آن به ،شده  شده و در این مقاله به آن پرداخته  از این کمتر به آن اشاره
 ،ابزاري براي مقابله با ارواح و نیروهاي شرور و نیز حیوانات موذي و آزاررسان است

ل و توان در جوامع سنتی و نیز زردشتیان دوره قب وم استفاده از آن را مینوعی تدا که به
ها نقش تعویذ و طلسمی را داشتند که ارواح  در این راستا سنجاق. معاصر مشاهده کرد

ظت جادویی برقرار کرده و اداشت و نوعی حف میشرور و اجنه را از صاحب آن دور 
نیز  و همچنین ابزار دفاع شخصیات موذي در صورت لزوم از آن براي مبارزه با حیوان

  .کردند استفاده می
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