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  مقدمه. 1
ترین عناصر در آرایش  پوشاک عالوه بر کاربرد ضروری در زندگی روزانه، جزو مهم

مرتبط به  جزئیات .های اجتماعی و فرهنگی است تضمن داللتو ممعه اجظاهری افراد 
های  کنشحاکی از هر بخش از پوشاک از جمله جنس، رنگ و طرز استفاده از آن، 

و  ها، پسندها ها، ذهنیت ز طرز تلقیافرهنگی و بازتابی  متنوع و روابط پیچیده درون
از  .1است اقتصادی افراد جامعه امعه و طبقات مختلف آن و منزلت اجتماعی وجباورهای 
شناختی  غنای نشانهبا عنصری پوشاکی  همچوندر این پژوهش، کمربند  ،این منظر
آن از حیث اجتماعی و فرهنگی در جهان اسالم تبیین  کلیهای  بررسی و داللت ، عمده

  شده است. 
  

  روش . 2
های  ی، حاوی داللتاز آنجا که کمربند از جمله پوشاکی است که عالوه بر کارکرد ضرور

 ۀتوان بر اساس نحو می مختلف بوده است،های  فرهنگی و اجتماعی متنوع در دوره
به نیز پوشیدن و آداب و قراردادهای اجتماعی ذیل آن، از منظر نشانه شناسی اجتماعی 

ها و ادراک  شناسی اجتماعی، روش پژوهش در شناخت داللت روش نشانه آن پرداخت.
م بیستم  ۀسد ۀهای تحلیل محتواست که تقریبا از میان یکی از روش ،ها ساز و کار ارتباط

ها در  همراه با جنبش ساختارگرایی اهمیت یافت. چگونگی معنادار شدن نشانه
در پی شناسی شناسی اجتماعی است. نشانه پدیدارهای اجتماعی موضوع اصلی نشانه

ی معانی پنهان و ضمنی جوو  های ساختارمند و در جستتحلیل متون در حکم کلیت
توانند به شکل کلمات، تصاویر، اطوار و اشیاء  ها می شناسی، نشانه . از منظر نشانهاست

ظاهر شوند. از این منظر هر چیزی که قابلیت انتقال معنا را داشته باشد، در بافت 
پوشیدن لباس و  نحوۀتواند متن محسوب شود. از این رو، پوشاک و  تاریخی خود می

تواند به عنوان متن و میشود،  هایی که برای نامیدن آن استفاده می اژهحتی و
های عالمتی و رمزگان روابط اجتماعی فهمیده شود. لباس و  ای از نظام مجموعه
 نحوۀدوخت و  نحوۀمثل جنس و رنگ و تزیینات پارچه و  ،های وابسته به آن کیفیت

                                                                                                                                        
1. Languages of Dress in the Middle East,edited by Nancy Lindisfarne-Tapper and Bruce 

Ingharn,published by Curzon Press, in association with the center of Near and Middle 
Eastern studies,SOAS,printed in Great Britain,1997.  
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های رایج و طرز  وره حاکی از ذهنیتواژگان مربوط به آن، در هر د ۀپوشیدن آن و دایر
ها و پسندهای اجتماعی و فرهنگی است و در طول زمان هم دستخوش تغییر و  تلقی

 :شناختی مربوط به پوشاک مراحل زیر الزم است گردد. در تحلیل نشانه تحوالت می
های مرتبط با کاربرد پوشاک و دیگر  کردن بیشترین داده نخست مستند و فهرست

نگی استفاده پوشاک در بافتار فرهنگی و اجتماعی و اینکه هر یک از بررسی چگو
در فرایند  شده است. های مربوط به آن در بافت تاریخی خود چگونه فهمیده می نشانه

ها، دالیل اجتماعی و فرهنگی تغییر، مقاومت در برابر تغییر و نقش قدرت  تحول نشانه
های مختلف  و تحول کارکردها در میان گروه (مثل الگو قرار دادن افراد مشهور و مدها)
موثر است. از این رو این رویکرد با دقت و  ها جامعه و سیر تحول واژگانی مربوط به نشانه

های خرد تاریخی و بررسی تحوالت تاریخی متکی است و بر  نگری بسیار بر داده یئجز
و گمان و ربط  حدس ۀهای فارسی رواج یافته، عرص خالف آنچه در بسیاری از نوشته

های متنوع مربوط به  ها نیست. در این پژوهش از میان داللت مبنای نشانه دادن بی
های اجتماعی متناظر با هر یک از این واژگان در  پوشاک، تنوع واژگانی کمربند و داللت

 های مختلف، بررسی و تحلیل شده است. دوره
 

 ی آنهای مختلف اجتماع تنوع واژگانی کمربند و داللت. 3
های دیگر است که روی لباس روپوش یا برای  کمربند نواری از پارچه یا چرم یا جنس

شود  تن در قسمت کمر به دور بدن بسته یا پیچیده می پایینقسمت داشتن پوشاک  نگاه
دهد. استفاده از  بخشی از پوشاک روزانه را تشکیل میو و از دسته پوشاک مکمل است 
پایین تن، در مناطقی که پوشیدن قسمت شتن پوشاک کمربند هم به منظور نگهدا

های رو و الصاق آنها به بدن  شلوار رواج داشته، هم برای جمع کردن کمر و پیش لباس
ویژه روی قبا، و نیز به عنوان ابزاری برای آویختن سالح و ادوات دیگر به کمر و ه ب

به تصرف مسلمانان طور به منظور زینت، از اعصار کهن در مناطقی که بعدها  همین
- 181، 24-20پور، (ضیاء درآمدند از جمله در ایران، مصر و بین النهرین رایج بوده است

  ).42؛ جادر، 182
های خاص مثل قبا یا شلوار بوده و در نتیجه در  بسیار بیشتر از لباس کمربندتنوع 

است. به  شکل، اندازه، جنس، رنگ، قیمت و تزیینات تقریبا با محدودیتی مواجه نبوده
های گوناگونی بر کمربندهای معمول در  همین ترتیب، بر اساس این تنوع، نام

توان در بررسی  شده است و از این رو عمال نمی های اسالمی اطالق می سرزمین
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های ماهیتی و فرهنگی و اجتماعی کمربند، صرفا از یک نوع واحد به عنوان  ویژگی
بر اساس منابع متقدم، در همین مقاله که ند هرچ ؛ای مطلق و عام استفاده کرد واژه

  شوند. های پربسامدتر ذکر می ای از واژه مجموعه
  

  نِطاق/مِنطَق/مِنطَقَه
های اولیه اسالمی برای انواع  کاررفته در متون و منابع سده های به ترین واژه معمول

ه"و  "مِنطَق"، "ِنطاق"کمربندها،  به آنها اشاره  در شعر متقدم عرب نیزو اند   "مِنطَقَ
). بنا بر اغلب منابع لغت، نطاق کمربندی 311-309جبوری، ؛ 4/120(نویری،  شده است

، 1559/ 4.؛ جوهری، 279- 275/ 16؛ ازهری، "نطق"، ذیل 104/ 5زنانه بود (فراهیدی، 
) که در آن 6/358). حدیثی از پیامبر اسالم روایت شده (ابن حنبل، احمد، "نطق"ذیل 

به معنای هر زن بالغ به کار رفته است (محمد بن  "کلُ ذاتِ نطاقٍ "رت به کنایه عبا
در پوشاک  به ویژهچنین بر اساس برخی منابع اولیه، نطاق  ). هم124فارس جمیل، 

پرداختند، از اجزای ضروری لباس محسوب  زنانی که به کارهای روزمره اجتماعی می
نطاق زنان تا حدود یک وجب، روی  ۀظاهرا گاه دنبال ).2/1972شده است (مسلم،  می

محمد بن فارس  ( شد، شاید از آن رو که پشت پاهای آنها را بپوشاند زمین کشیده می
/ 4(س) دختر پیامبر اسالم، نگاه کنید: ترمذی،  جمیل، همانجا؛ درباره نطاق فاطمه زهرا

نانه این تزیینی داشته و به عنوان عنصری ز ۀ). یا اینکه جنب299/ 6؛ ابن حنبل، 224
ذات "بوبکر را کرده است. اسماء دختر ا نوع کمربندها را از کمربند مردانه متمایز می

کرد  زیرا دو کمربند داشت و از یکی برای حمل توشه استفاده می ،اند خوانده "النطاقین
) یا شاید از آن جهت که یک بار 310؛ جبوری، ص 278/ 16(مسلم، همانجا؛ ازهری، 

پیامبر و ابوبکر از آن  ۀند خود را برید و به جای طناب برای بستن توشای از کمرب قطعه
های نطاق در صدر  جنس و رنگ ۀدربار ؛ ازهری، همانجا).39/ 7(بخاری،  استفاده کرد

  اسالم اطالعی به دست نرسیده است. 
زنان اشراف جامۀ بستند.  های خود را با کمربند می زنان عصر عباسی هم میان لباس

آمادگی فرد برای خدمتگزاری تلقی  ۀکمربند در این زمان نشانبستن زیرا  داشت،ننطاق 
بستند تا در انجام دادن کارهای  شد و معموال زنان خدمتکار و کنیزان کمربند می می

  ).308، باشند (عبیدیتر  تر و چاالک روزانه راحت
 و بنابر ری بودکمربند مخصوص کارکنان نظامی و ادا ،عباسی ۀدر فرم مردانه از دور
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، 1383(صابی:  شد می محسوبکمربند جزو لباس رسمی نظامیان  ،های متعدد گزارش
منصبان  چنین برخی صاحب ). هم118؛ قاضی رشید، 416، 129؛ مقدسی، 91، 78

بستند؛ مثال گفته شده است که خطیبان در عراق و خوزستان، قبا  اداری هم کمربند می
گیر بود و خطیب  و حکومت عباسی در این باره سخت بستند پوشیدند و منطق می می

). عالوه بر نظامیان و 294حق نداشت بدون قبا و کمربند وارد جامع شود (عبیدی، 
پوشیدند و  ، قبا میقسوم  ۀهای دیگری مثل حاجبان و کاتبان هم در سد خطیبان، گروه

ز در عصر عباسی، ). کارمندان دارالخالفه نی8/13بستند (تنوخی،  شمشیر و منطق می
 عباسی ۀطائع لله خلیفال) ، خادمان 82- 80که به گزارش صابی ( ، چنانداشتندمنطق 

 پوشیده بودند.)، هنگام پذیرایی از عضد الدوله قباهای رنگین و منطق 381- 363حک: (
) از 320-  295 مقتدر عباسی (حک:الحاجبان و غالمان و خادمان در جشن استقبال 

در استقبال  ).12-11(صابی،  بر میان داشتندم، در دارالشجره، منطق ور روتسفیر امپرا
نیز غالمان با شمشیر و کمربند  327نصر بن احمد سامانی از سفیر چین در بخارا در 

؛ احمد 7/147( جوزی ). به گزارش ابن145- 139زرین به صف شده بودند (قاضی رشید، 
نیز شمشیر و منطق ) 467- 422 (حک: قائم بامرهللال) حاجبان خلیفه 226علی، 
هایی بود که به مقامات عالی از جمله  بستند. در همین دوره منطق جزو خلعت می

) و 230؛ احمد علی، 60؛ احسن، 94(صابی،  بخشیدند می وزیران و فرماندهان نظامی
 شد، عالوه بر شمشیر و قلنسوه و دراعه، منطق او را نیز باز اگر وزیری یا امیری عزل می

های  جا که منطق جزو خلعت علی، همانجا.) از آن ؛ احمد1372 /3ستاندند (طبری،  یم
 :شد بهایی از آن نگهداری می های لباس خلفا، انواع گران رایج بود، همواره در خزانه

؛ احسن، 217د، قاضی رشی(هزار منطق وجود داشت  اند که در خزانۀ هارون، یک گفته
گرانبها، جزو هدایایی بود که سالطین و دولتمردان  کمربندهای مرصع ،چنین ). هم53

گونه کمربندها  این . )75، 67، 45کردند (قاضی رشید،  به خلفای عباسی تقدیم می
شد  افراد متمول نگهداری می ۀدر خزان ها داراییهای جنگی یا  همواره در شمار غنیمت

ی فاطمی مصر، العزیز در میان خلفا ،مقریزیبه نوشتۀ ). 176، 156، 23(قاضی رشید، 
ای بود که بر روی خفتان خود منطق بست. این گزارش از آن جهت  بالله نخستین خلیفه

فاطمی  ۀعزیز نخستین خلیفالدهد  حاوی داللتی فرهنگی و اجتماعی است که نشان می
پادشاهان ایرانی و خلفای  ۀوانهاد و به شیوزهد و پارسایی امامان پیشین را  ۀبود که شیو

از جمله  ؛اد، شکوه خالفت را در پوشش ظاهری خلیفه هم به نمایش گذاشتبغد
  نهاد و منطقی جواهر نشان بر کمر بست.  ای با تارهای زرین بر سر عمامه
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  حِیاصه
 :منصبان حکومتی، حیاصه بود ویژه در میان صاحب به ،واژه پرکاربرد دیگر برای کمربند
زراندوده یا از طالی خالص ساخته و  ۀاز نقرویژه  بها به نوعی منطق که از فلزی گران

؛ 294؛ عبیدی، 48، 47شد (مایر،  ای جواهر از جمله یشم آراسته می معموال به قطعه
تر  مقریزی در توضیح گفته است که حیاصه همان چیزی است که پیش ).145دزی، 

در  ).3/329، 1423 خطط،؛ 372، 352/ 2، 243، 1/241 سلوک،شد ( منطقه نامیده می
های سلطنتی بود و در شمار لباس رسمی امیران و  عصر ممالیک، حیاصه از نشانه

 .)3/703، خطط، مقریزی، 274-273، 1408عمری، ( شد لشکریان نیز محسوب می
 ۀحیاصاینکه مقریزی، از بازار حیاصه فروشان ( سوق الحوائصیین) در مصر یاد کرده و 

) امر کرد 689-678منصور قالوون (حک:  درهم نقره قیمت داشت، ولی 400لشکریان، 
تا  150دینار و رؤسای حلقه، از  200دینار، امیران طبلخانه،  300که حیاصۀ امیران ارشد، 

ها را از طال  ) به بعد حیاصه741- 693دینار باشد. از زمان الملک الناصر (حک:  170
تور سلطان مملوکی، آراستند. رسم بود که هر سال به دس ساختند و گاه به جواهر می می

های زرین و سیمین، میان مملوکان قسمت کنند و این رسم تا زمان الناصر فرج  حیاصه
) کمتر به رعایت این رسم 815) برقرار بود، اما از زمان حکومت الملک المؤید شیخ (801(

؛ دربارۀ خلعت دادن حیاصه ها، نیز نک: مقریزی، 330-329/ 3شد (مقریزی،  توجه می
الدین عبدهللا بن زنبور وزیر، شش هزار  ). صاحب علم2/134؛ قلقشندی، 737 ،1/704

).  با این حجم استفاده و قیمت باال، 3/330، 1423حیاصه در خزانه داشت (مقریزی، 
فروشندگان بازار حیاصه، غالبا افرادی پردرآمد و متمکن بودند، ولی مقریزی تأکید کرده 

  شندگان رو به کاستی نهاده بود (مقریزی، همانجا).است که در زمان او شمار این فرو
) 147بستند (دزی،  های مرصع به جواهر به کمر می به نوشتۀ دزی، زنان نیز حیاصه

) دربارۀ کاربرد این واژه در ادوار متاخر در عراق توضیح متفاوتی داده است: 46- 45جادر (
آن را با قطعاتی از فلزات گرانبها در کردند و توانگران  حیاصه را از کتان یا ابریشم تهیه می

آراستند که گاه از این کار هدفی تعویذی در نظر بوده است. در عراق، این  ناحیۀ وسط می
های اعال را  رفت. به گزارش وی، در عراق حیاصه نوع کمربند معموال برای کودکان به کار می

اند و کار تزیین و  فعال بوده ها کارگاه ساخت کمربند در آن شهر ساختند و ده در بغداد می
  ).49دادند (جادر،  ها را نیز معموال زرگران صابئی انجام می ترصیع این حیاصه
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  حِزام؛ مُضامَّه؛ شال کشمیری
زام نیز در معنای کمربند یاد شده است ( ). 139؛ دزی، 348بطوطه،  ابناز واژه حِ

ه) واژهزام (ح )،49-42 است (جادر،در عربی جدید معمول گویا چنانکه  مَ ای  جمع: أحزِ
های  ها معموال از حزام برای کمربند باشد نه نوعی خاص از آن. در تابستانکلی 

شد (دزی،  ها از شال پشمی کشمیری استفاده می ابریشمین یا موسلین و در زمستان
پوشیدند، شال کشمیری به  ). زنان مصری که چندین جامۀ فراخ را یکجا می139-141
دقیقا به همین معنا » مُضامه«ای دیگر  ). شاید از همین رو، واژه150ند (مصری، برد می کار

کند نیز در شمال افریقا و مغرب عربی بر نوعی  یعنی چیزی که لباس را بر بدن محکم می
). در مصر و شام، بستن شال 250- 249شده است (دزی،  کمربند غالبا چرمی اطالق می
باالی جامعه رایج بود و نازکی و ظرافت آن منزلت باالی  کشمیری، بیشتر در میان طبقات
) که در 1/634اند (جبرتی،  گفته )،152-150مصری،( داد اجتماعی فرد را نشان می

   ق، طبقات فرودست مصر را از بستن شال کشمیری منع کرده بودند.1200
سفید رنگ  ای در ایران نیز بستن شال کمر بسیار رایج بود و آن را معموال از پارچه

ها، تجار و  شد. روحانیان، بازاری کردند که چندین دور گرد کمر پیچیده می تهیه می
بستند. اهل قلم، دوات و قلم و لوله کاغذ مورد  بیشتر مردان طبقات مختلف، شال می

کردند. اوباش و نیز عمال دولتی، چاقو و خنجری در پر  را در پر شال خود حمل می نیاز
؛ برای 107؛ پوالک، ص 361ویلز، ص گذاشتند ( میآن را آشکار  لو دستنهادند  شال می

   ).381-380انواع شال در ایران، نک: طباطبایی اردکانی، 
  

  همیان؛ کمر
 دزی :نظر از این موارد، در منابع به انواع دیگری از کمربندها نیز اشاره شده است صرف

سکه که در آن  است نسته) همیان را با ذکر شواهدی، کمربندی از چرم دا428(
 بندند دراز است که بر کمر می ای نهادند، در حالی که همیان در فارسی کیسه می

شد  گویا در عراق، همیان به کمربندی گفته می همهبا این  .؛ معین، ذیل واژه)(دهخدا
؛ قس احمد 47، کردند (جادر میحمل   و مسافران در آن سکه داشت   که در داخل جیب

که بند شلوار را همیان دانسته است). ظاهرا همین نوع کمربند سفری یا نوع  202علی، 
ر می اند  شناخته مشابه آن را در مصر، عراق و نیز در میان کردهای عراق با نام فارسی کَمَ

شده  مندیل هم در یک معنا برای کمربند استفاده می ۀ). کلم48-47؛ جادر، 389(دزی، 
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غالمان جواهر فروشان تبریز، میان را با مندیل حریر ، )242ابن بطوطه ( ۀاست. به نوشت
  ).418 : دزی،ـ بستند (برای شواهد دیگر نک می

  
  وِشاح؛ بَریم؛ بند؛ تِکّه

شاح اء،  وِ ) نیز نوعی کمربند چرمی »وشح«، ذیل 306-305 /15؛ ابن منظور، 276/ 1(وشّ
ها رد  لی ظاهرا آن را از شانهو ،بردند کار میه غالبا چرم و مرصع بود که بیشتر، زنان ب

  ).309-308؛ عبیدی، 45؛ جادر، 430-429(دزی،  بستند کردند و در باالی کمر می می
های مختلف تزیین  انواع کمربندهای یاد شده به صورت ۀاز آنجا که تقریبا هم

برخی  و آمد ای زینتی نیز به شمار می عالوه بر کارکرد پوشاکی، وسیله شد، کمربند می
ریم که عبارت بود از دو رشته  داشت؛تزیینی  ۀبندها هم اساسا جنبکمر دو در از جمله بَ

شد و در عربستان و عراق، مورد  رنگ متفاوت به هم تابیده که بیشتر از چرم تهیه می
 اند زنان و کودکان بود. اعراب برای این نوع کمربند خواص تعویذی نیز قائل بوده ۀاستفاد
؛ برای شواهدی از شعر جاهلی و صدر اسالم، 111- 109، 91، ؛ جبوری27- 26، (جادر

چنین از آنجا که کمربندها معموال بسیار دراز بودند و چندین  هم ).92- 91نک همان، 
شدند، عمال در مواقع لزوم  بر گرد کمر پیچیده می ـ گاه ده تا دوازده دور یا بیشتر ـ دور

؛ مصری، 107؛ پوالک، 49؛ جادر، 73زی، (د شد از آنها به عنوان طناب نیز استفاده می
؛ این 153، ـ : همان؛ برای کمربندهای زنان مصری به طول ده و عرض یک متر، نک152

  ).4/10: شاردن،ـ کمربندهای زنانه در ایران عصر صفوی بسیار باریک بوده است. نک
رفته  نیز در عربی به معنای کمربند به کار می فارسی بند (جمع عربی: بنود) ۀواژ
های رو بر اندام به کمر  لباسنگاهداشتن بند را عموم مردم برای  .)88دزی، ( است
نگاهداشتن ). با این حال بیشترین کاربرد بند برای 240-238عبیدی، ص  ( بستند می

 و بنابر این، بدن بوده است. شلوارهای شرقیان جلوباز نبود و دکمه نداشتمیانۀ شلوار بر 
بر اندام استوار  ،اند کرده اری که معموال در جوف کمر شلوار جاسازی میآن را با بند یا نو

ه (). 95(دزی،  داشتند می ه) برای بند شلوار به کار میدر عربی واژه تِکّ رفته  در مصر دِکّ
. )94(رجب عبدالجواد ابراهیم،  است که گویا در اصل از آرامی به عربی راه یافته است

ولی در برخی تصاویر به ، )193، شد (عبیدی میمحسوب تکه در اصل جزوی از شلوار 
روی شلوار در قسمت  برشود که آن را  جا مانده از عصر عباسی، بند شلوارهایی دیده می

). دو سر بند را در 242؛ سلیمه عبدالرسول عبد،195- 194بستند (عبیدی،  کمر می
(عبیدی، همانجا،  نهادند یهای آن را از جلو آویزان م زدند و دنباله قسمت قدامی گره می
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ای، پشمی و حتی خز تهیه  های پنبه ). بند شلوار از ریسمان359: ویلز، ـ نیز در ایران نک
ولی بندهای ابریشمین بیش از  )،.39- 38؛ ویلز، همانجا؛ جادر، 1/180شد (وشاء،  می

نیز ها  های جنگی، هدایا و خلعت های دیگر معمول بوده و از آن در شمار غنیمت جنس
). بند شلوار 423-2/422؛ خواندمیر، 198؛ صابی، 1/186(وشاء،  یاد شده است

آراستند و حتی برای تزیین، با  گاه آن را با جواهرات نیز می و ابریشمین گرانبها بود
 .)54- 53؛ مصری، 523/ 5خطیب بغدادی، (نگاشتند  ظرافت اشعاری بر روی آن می

مکانت اجتماعی ای از کردند و آن را نشانه  فخر میچنین بند شلوارهایی داشتن زنان به 
قطرالندی دختر خمارویه بن  ۀکه در جهیزی اند مصری، همانجا). گفته( انگاشتند می
معتضد درآمد، هزار بند شلوار جواهر نشان به قیمت ده البه عقد چون بن طولون،  احمد

 ؛، کاری پردرآمد بودق هزار دینار وجود داشت. فروش بند شلوار در بغداد قرن چهارم
بین یک تا  ،بند شلوار ۀبهترین و مشهورترین گون ،ارمنستان کارچنانکه بند شلوارهای 
داشتن چند هزار بند شلوار ابریشمین در  نگه ،شد. با چنین بهایی ده دینار فروخته می

اموی ده هزار  ۀهشام خلیف که )383(ابشیهی،  اند گفته :شد خزانه، ثروتی محسوب می
پردازی  ند شلوار در خزانه داشت. بند شلوار/بند تنبان همواره موضوع شوخی و لطیفهب

  ).39؛ جادر، 99؛ دزی، 257-254(شابشتی،  ظرفا نیز بوده است
 ،کارری ۀهای شال و کمربند بیشتر متداول بود. به نوشت در ایران عصر صفوی واژه

ثروتمند بود.  ۀافراد به طبقتعلق  ۀای ابریشمی نشان بر روی جبه کمربند ابریشمین
شد. طبق سندی از  معموال این کمربندها از دو نوک کمربند با چند گل زرین تزیین می

های طالیی، کمربند عجم دیبا،  کمربندی با پولکدر خزانه شاه اسماعیل  ،صفویه ۀدور
عجم قرمز و سبز و آبی تیره و کمربندی تافته و نیز کمربندی با زنجیری طالیی وجود 

پادشاه صفوی معموال روی قبا یا نیم تنه،  ).305-1/304(جعفریان،  داشته است
زیر  بست و خنجری های گوناگون، زیر شکم می کمربندی چرمین یا شالی به رنگ

زد. بزرگان و ثروتمندان معموال دو شال یا بیشتر بر روی هم به کمر  کمربند بر کمر می
های دیگر  بستند یکی از پارچه ابریشمین گل و بوته دار یا زربفت بسیار لطیف و شال می

بستند.  ه روی آن شال نخستین ابریشمین میاز پارچه یکرنگ ساده ابریشمی یا پشمی ک
 ۀنشان ،شد و این شیوه بستن شکم بسته می وال شال خیلی پایین زیردر این شیوه معم

). زنان ثروتمند هم به 99، 95/ 7(راوندی،  آمد تعلق به خاندان حکومتی به حساب می
 ).97، (راوندی بستند ریشمی یا زربفت را خیلی پایین میهمین شیوه کمربند اب

هیان و کارگزاران حکومتی، در ایران عصر قاجاری عالوه بر خاندان سلطنتی، سپا
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شد و قالب کمر  بستند که در روسیه ساخته می رنگی می کمربند چرمی پهن و سیاه
، جواهری بر  برنجین داشت. شاهزادگان و صاحبان مناصب بر حسب رتبه و موقعیت

السلطان با یک قطعه الماس و یک قطعه  کردند؛ از جمله ظل قالب کمربند خود نصب می
ثروتمندان این  .)107؛ پوالک، 363ویلز، (کمربند خود را تزیین کرده بود برلیان درشت 

). 106پوالک، ( بستند می دوره هم بر روی قبایی که تا روی زانو بود، شال کشمیری
شد  زرین یا سیمین جواهر نشان بسته می یکمربند زنان ثروتمند از قسمت جلو با سگک

پوشش زنی بوشهری از طبقه ثروتمند را  ۀ) شیو110. مادام دیوالفوا ()104/ 7راوندی، (
نادر میرزا در تاریخ  ۀبا کمربندی مزین به جواهرات قیمتی توصیف کرده است. به نوشت

رسیدند خنجری داغستانی  تبریز، جوانان عهد ناصری در تبریز چون به سن پانزده می
بلوغ آنها به  ۀنشانبستند و این  آویختند و کمربند را سخت و تنگ می (قمه) به کمر می

  (راوندی، همانجا). آمد حساب می
  

/شَدَّه   شَدّ
شدّ به معنی بستن و استوار کردن، نوعی از کمربند بود که جنبۀ آیینی داشت و معموال اهل 

صوفیه برای نشان دادن تعلق خود به این گروههای های  فتوت و عیاران و برخی طریقت
شد  هم اطالق می» اهل اصحاب الشد«افراد عنوان بستند و گاه به این  آیینی به کمر می

). در مجلس مخصوصی که به مناسبت ورود افراد به جرگۀ این 280(کاشفی سبزواری، ص 
بخشید. با اینکه واژۀ  می شد، بزرگ گروه این کمربند ویژه را به فرد جماعات، شدّ خوانده می

ربط المحزم/اِزار /ایزار/مِیزَر نیز به کلی شد بوده، اما واژگان مرتبط دیگر مثل حزام/مِحزَم/
). خلیفه 706/ 26، دانشنامه جهان اسالم، »شد«مهربانی، (همین معنا به کار رفته است 

های مربوط به  ) پس از آنکه در جرگۀ فتیان درآمد، آیین622- 575الناصر عباسی (حک: 
مایندگانی را برای فتوت از جمله مراسم شدّ را سازمان بخشید و در سراسر قلمرو خویش ن

؛ مهربانی، همانجا). پس 440/ 12؛ ابن اثیر، 210ابن معمار، ( داشت اجرای این آیین گسیل 
هایی چون مولویه، بکتاشیه، رفاعیه، سعدیه، بدویه، خاکساریه نیز  از سدۀ هفتم ق در طریقت

الهنگ، مَرَس، بند، پ های دیگری چون تیغ همین آیین تداوم یافت؛ با این تفاوت که گاه واژه
رفت (مهربانی، همانجا)، اما آیین و مراسم خاص  بند هم به کار می رشته، سررشته و یک

  همان آیین کهن شد بستن بود.
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  زنار
ذمه و اتباع غیرمسلمان ساکن  عالوه بر کاربردهای فوق در میان مسلمانان، در میان اهل

 ۀویژ ۀن رایج بود. زنار نشانای از کمربند بست های اسالمی نیز نوع ویژه در سرزمین
از ابریشم به ضخامت چند بند انگشت بود که در میان  باریک  ای رشته، مسیحیان

های بسیاری با ترکیب این واژه  ین اساس، در متون ادب فارسی کنایهبستند. بر هم می
زنار بستن به معنای آماده شدن برای کفر و ترسایی و نیز  ،برای مثال :ساخته شده است

زنار بریدن کنایه از  ،در مقابل .)1/19؛ نخجوانی، 3/201(بداؤنی،  خدمت شدن ۀآماد
)؛ زنار زیر خرقه داشتن 5/183؛ گوهرین، 324عطار، (ترک کفر و از ترسایی برآمدن 

)؛ زنار چارکرده یا زنار چهارگوش و چهارگوشه به معنای 498(عطار،  کنایه از ریاکاری
؛ 689؛ 705؛ 482، 8(عطار،  کمر بندند، کنایه از نهایت کفرزناری که چهار بار به دور 

از  .)366زاده،  ؛ اشرف370، 313، 289(عطار،  زنار مغانه )؛ زنار مغان/365زاده،  اشرف
بر خالف غیار که . )322اخوه،  (ابن وظایف محتسب، نظارت بر زنار بستن نصارا بود

تمایز آنها از مسلمانان بود و دولت بر ذمه برای  ای رنگی بر لباس اهل معموال تکه وصله
خفت و خواری بود، زنار بستن تحقیرآمیز نبود و نصارا در  ۀو نشان کرد می آنها تحمیل

؛ انطاکی، 147اند (یوحنا نقیوسی،  متون خود معموال با عالقه و تجلیل از زنار یاد کرده
کثرت اقتران با زنار گاه شدّ زنار نیز به معنی بستن زنار است و فعل شدّ به سبب . )375

 .)195/ 4: ابن شاکر کتبی، ـ برای نمونه نک(به تنهایی هم به جای اسم به کار رفته است 
در گرویدن به اسالم هم  معموال بریدن زنار نخستین اقدام پس از ذکر شهادتین بوده 

کی از ) داستان اسالم آوردن ی7/211( مدینه معاجز االئمه االثنی عشراست. بحرانی در 
السالم ذکر و اشاره کرده است که امام زنار وی  گو با امام رضا علیهو  پس از گفترا نصارا 

  را که زیر منطق پنهان بود، با چاقویی برید.
  

  کُستی/ کشتی یا بند دین
ست به معنی پهلو/کنار است و زرتشتیان از سن بلوغ این پهلوی کُستیک از کُ ۀواژ
پوشند و پوشیدن آن به معنای مقید به بند  ی سدره میبند را طی مراسمی بر روکمر

؛ چنانکه هر زرتشتی روزی استبودن و بندگی کردن، جزو مناسک مذهبی زرتشتی 
چندین کرت در نماز، کشتی نو کند به این ترتیب که رشته را از میان باز کرده، یاد 

میان بندد. کستی  اهورامزدا کند و اهریمن را نفرین فرستد و بار دیگر کمربند را در
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کمربند باریک و بلند و سفیدرنگی است که از هفتاد و دو رشته نخ پشم سفید گوسفند 
هفتاد و دو فصل یسناست و به نیت پایبندی به اندیشه، گفتار و  ۀعدد نشان بافند و این

در برخی متون فارسی میانه، . )38-34، بندند (عفیفیکردار نیک آن را سه دور در کمر 
این رشته مرز میان دو  اند:داده و تأویلی از آن به دست به جمشید نسبت را سم این ر

قسمت باالیی و پایین بدن است و بخش روشن و پاک باال را از بخش دوزخی پایین جدا 
). ورزش کشتی هم به همین مناسبت که هر دو حریف با گرفتن 55بویس، ( سازد می

ارتباط با  سببند، به این نام خوانده شده و به کن کمربند/ دوال کمر یکدیگر مبارزه می
  .ارادی  همین فضای نمادین، ورزشی آیینی و مربوط به سنت پهلوانی و

  
  ها پردازش و تحلیل داده

عالوه بر داللت کارکردی  ،کمربند به عنوان جزوی از پوشاک ،های متنوع اساس دادهبر
های  تن، داللت پایینقسمت اک داشتن پوش یعنی بستن میان پوشاک رو و نگاه ،اولیه

تغییرات در نحوۀ  باید می که ضمن این .اجتماعی و فرهنگی گوناگونی داشته است
ترین داللت اجتماعی بستن  ترین و شایع استفاده هم ذیل تحول سیاق فهمیده شود. مهم
 که ذیل نطاق و حیاصه های میانه (چنان کمربند چه در زنان و چه مردان در آغاز تا سده

های اجتماعی بوده  به تفصیل با ذکر شواهد نشان داده شد)، اشتغال به کار و فعالیت
خدمتکار جامعه و از  تبستند جزو طبقا است. با این تفاوت که زنانی که کمربند می

زنان اشراف و ثروتمند یا متعلق به خاندان حکومتی و . رفتند فرودستان به شمار می
پوشیدند. در  هایی بلند و با کمر آزاد می بستند و لباس میگاه کمر ن طبقات باالدست هیچ

، هرچند ببندندکمربند بودند مردان جزو صاحب منصبان اداری یا نظامی موظف  ،مقابل
در این مقایسه  .شد فخر و امتیازی محسوب می ،این شیوه پوشش نیز، مردان باب درکه 

یت اجتماعی، وجه تمایزی جنسیتی اشتغال و فعال ۀنشان ۀعالوه بر اشتراک معنوی دربار
دهد که در این سیاق فرهنگی، اشتغال زنان وجهی  هم قابل فهم است و نشان می

های بعد به ویژه  شناسانه، در دوره افتخارآمیز نداشته است. در تداوم همین داللت نشانه
 های کمربندهای مزین به سنگ ،های مربوط به مصر مملوکی و پس از آن بر اساس داده

اشتغال در مراتب باالی حکومتی بود و در سطح امرا و  ۀبها، نشان قیمتی و تزیینات گران
فرماندهان هم بر اساس رتبه و جایگاه هر یک، قیمت کمربندها و تزیینات آنها هم 

زنان به تدریج آن معنای سابق یعنی مفهوم در خدمت بودن  ۀ. اما دربارتفاوت داشت
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ه و کمربند بستن رواج بیشتری یافت، هر چند معموال این از میان رفت ،قات فرودستبط
هایی همراه بود که با سلیقه و تمکن مالی اشراف تناسب  کمربندها با تزیینات و آرایه

بستن کمربندهای جواهرنشان، حاکی از تعلق آنها به طبقات  ،داشت و همانند مردان
 ۀکودکان گاه کمربندها جنب زنان و ۀچنین دربار آمد. هم باالدست جامعه به حساب می

  رفت.  تعویذ داشت و برای در امان ماندن از چشم زخم به کار می
یافت و بستن  تر جامعه هم راه می تدریج کمربند بستن به طبقات عمومی با اینکه به

نشان بود، اما هنوز هم نشانه تعلق به  های سنگ ای فروتر از حیاصه شال کشمیری درجه
  کردند. طبق شواهد افراد فقیر و فرودست را از بستن کمر منع میطبقه اشراف بود و 
 ۀهای اولیه بیشتر بر اید های اجتماعی کمربند بستن در سده رسد نشانه به نظر می

، اما به شده می محسوبتر  فعالیت اجتماعی متمرکز بوده و از نظر جنس و تزیین عمومی
های محدودتری  تر به گروه قیمت ی گرانکار رفتن کمربندها تدریج با تنوع تزیینات و به

های  البته این کمربندها با نامگذاری ؛منصبان اشرافی اختصاص یافته است  از صاحب
شدند. در کنار این کارکرد مرتبط با خواص، انواع  تر متمایز می های عام خاص از نمونه

عوام مردم رواج داشته تر با واژه هایی متمایز چون همیان، بریم، بند شلوار در میان  ارزان
های  واژگان متنوع حاوی ارزش اجتماعی و فرهنگی و داللت ،است. در این موارد

تر به ویژه از دوره صفویان  های متاخر است. در دوره قابل مالحظهمتمایز  ۀشناسان نشانه
استفاده از کمربند عمومیت بیشتری یافت، اما همچنان از نظر جنس و  ،به این سو
  تفاوت بود.مخواص و عوام  قیمت میان
یافت، بیان فرهنگی  هر چه استفاده از کمربند عمومیت بیشتری می ،های بعد در سده

چون نحوۀ بستن  های بیشتری هم دادن تمایزها به سوی نکته سنجی جامعه برای نشان
ها در میان  یافت. این شیوه اطراف کمر سوق می ۀدورهای پارچ شمارکمربند و 

تر و گویاتری  شناسانه صریح ن صوفیان و دراویش و اهل ذمه معنای نشانهچو یهای گروه
کشتی برای مخاطبان کامال  که برای مثال تفاوت شد و زنار و کستی/ تا جایی ،داشت

  مشخص و گویا بود.
چون نظریه تئو ون  شناسی اجتماعی هم اساس برخی نظریات معروف در نشانهبر
چگونگی تعلق به طبقات اجتماعی مرفه ذیل نقش  توان گفت، نقش ثروت و می 1لیوون

نحوۀ کاربرد و جنس  شناسانه مربوط به های نشانه کمربند بستن (و ظرافت ۀقدرت، دربار

                                                                                                                                        
  ترجمه محسن نوبخت، تهران، نشر علمی.شناسی اجتماعی،  آشنایی با نشانه)، 1395: ون لیوون، تئو (ـ نک .1
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کمربند از جمله اجزای پوشاکی . مختلف مشهود بودهای  و کیفیت و قیمت آن) در دوره
نه شناسانه از الگوی است که بر رغم کاربرد وسیع در میان خواص و عوام، از منظر نشا

در تقریبا ثابتی پیروی کرده و تغییرات نشانه شناختی آن بسیار کند و محدود بوده و 
  وجود نداشته است.چشمگیری این جزء پوشاکی، آزادی عمل استفاده از 

  
  نتیجه
اساس این پژوهش، کمربند با توجه به تنوع واژگان به کار رفته در متون مختلف بر

 از حیث ،های مختلف از جمله پوشاک رایج در جوامع اسالمی در دورهتاریخی و ادبی، 
مکمل (عالوه بر  یپوشاک ، به عنوان. کمربندغنایی قابل توجه داشته استشناختی  نشانه

های  کردن کمر لباس تن و جمع پایینقسمت داشتن پوشاک  کارکرد اصلی آن برای نگه
و ادوات دیگر و نیز پوشاکی زینتی)، در رو و نیز به عنوان ابزاری برای آویختن سالح 

رفته و تنوع واژگانی مرتبط با آن در  به کار میگوناگون های مختلف به اشکال  دوره
های متنوع اجتماعی و  داللتهای گوناگون، حاکی از  نزد گروه های مختلف و دوره

قسیم عمده قابل ت ۀشناسی کمربند به چند دست های نشانه داللتفرهنگی بوده است. 
ترین داللت، کاربرد عمومی در زندگی روزانه بوده که خود با  ترین و معمول است:  رایج

ی چون جنسیت، جزئیاتبستن به  نحوۀتوجه به کیفیاتی چون رنگ، جنس، اندازه و نیز 
 ۀکاربردهای دیگر چون جنب ،چنین داللت داشته است. هم اجتماعی، حرفه و ثروت ۀطبق

صاحب منصبان  ۀتشکیالتی و استفاد ۀجنب ،و دفع چشم زخمتعویذی  ۀجنب ،تزیینی
های  تنوع کاربرد و تنوع داللت ۀدهند نشان ،دینی و آیینی ۀدیوانی و اداری و جنب

های آتی، همین الگوی  اجتماعی و فرهنگی این جزء از پوشاک است. برای پژوهش
کار  توان به کفش میاجزای دیگر پوشاک چون قبا، عبا، جبه، عمامه،  ۀپژوهش را دربار

را مطرح کرد که میان نظر توان این  موردی می ۀچنین بر اساس این مطالع بست. هم
شناسانه و تاریخ اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد و نظریات  های زبان ساحت
در کنار عناصری چون دین،  :مل استأشناسانی چون کلیفورد گیرتز قابل ت انسان

شناسانه  های نشانه چهارم یعنی زبان هم در حجم وسیعی داللتاسطوره و هنر، ساحت 
های  با توجه به داده ،در این پژوهش کند. می آشکارهای مختلف تاریخی  در دورهرا 

تبیین که مربوط به تنوع واژگانی کمربند، این ارتباط نشان داده شده است، هرچند 
اعی و تعامل متقابل این دو شناسی و تاریخ اجتم شناسانه چگونگی ارتباط زبان روش
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این  .پردازان است نظریهبرای مل أساحت، خود موضوعی مستقل و مبحثی در خور ت
توان انتظار  و می است در زبان فارسی و عربی چندان مورد توجه قرار نگرفتهموضوع 

برای شناسانه بیش از پیش  های روش داشت که در پی مطالعات موردی، این حوزه
  .جلب نظر کند و پژوهشررسی ب
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