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نگار ذیالبی
١

  

  )۲٠/٠٥/۱٤٠٠: ، پذیرش۲٠/٠۱/۱٤٠٠: دریافت(

  

  چکیده

از ایام کهن در ایران   ،حرکتسهولت در محافظت پا و  برای) افزار پای(= کفشپوشیدن 

های پیرامون، عمدتا در میان جوامع شهرنشین رایج بوده و حرفه  النهرین و تمدن و بین

در این مقاله با  .استشمرده می شده کفاشی هم جزو یکی از مشاغل اصلی و پررونق 

ها و نیز الگوی  بررسی طیف وسیعی از منابع تاریخی، ادبی و اجتماعی، انواع کفش

توصیف (ا رهیافت توصیف غلیظ باسالمی سنتی شغل کفاشی در ساختار و بافتار جهان 

استخراج الگوی عمومی شغل کفاشی با . ، بازجسته و استخراج شده است٢)پرجزئیات

پژوهش ابعاد پدیداری کفش و کفاشی از جمله تنوع واژگان، ابزارها و ادوات کار، فضای 

آمدهای ، نظارت و احتساب کفاشان و در ای ، اخالق حرفه)کارگاه کفاشی(ای  حرفه

بر خالف . اصلی و فرعی و پایگاه شغلی و جایگاه اجتماعی آنها صورت گرفته است

های جامعه به محصوالتشان،  گروه ۀتصور، کفاشان با وجود تنوع در تولیدات و نیاز هم

های  اند و اعضای این صنف را در جهان اسالم اغلب گروه جزو اصناف پردرآمد نبوده

  .اند داده میتر اجتماعی تشکیل  فرودست

  

  .کفش؛ کفاش؛کارگاه کفاشی؛ مشاغل؛ اصناف: واژگان کلیدی
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  پیشینه پژوهش

 و با توجه به درباره تاریخ کفش و حرفه کفاشی پژوهش جامعی از منظر تاریخ اجتماعی

 مربوط به های مقاله. مناطق مختلف جهان اسالم بر اساس متون کهن در دست نیست

ای  شناسانه و مرتبط با منطقه از منظر مردمرا  به ویژه  معاصر دوره غالبا  ،این موضوع

نوشته اصغر » بررسی فرهنگ کفش و کفاشی در شهر تهران«مقاله : در بر می گیردخاص 

» چاروق دوزی در زنجان«و مقاله  ١عسکری خانقاه، علیرضا آقاجانی و فاطمه میرزایی

  . ، از آن جمله است٢تحقیق محمد کاظم ملکی

  

  روش

این . از رهیافت توصیف غلیظ یا توصیف تفصیلی استفاده شده است در این پژوهش،

شناسی  شناس معاصر، کلیفورد گیرتز، رایج شد و اکنون عالوه بر مردم رهیافت با آثار مردم

در اغلب قلمروهای علوم انسانی از جمله در مطالعات تاریخ اجتماعی و تاریخ فرهنگی، به 

پژوهش و نتایج آن را از آسیب  چشمگیریهایی است که تا حد  رود و از جمله روش کار می

های بسیار بر اساس  در این رهیافت داده. برکنار نگاه می داردگویی  ص و کلیتعمیم ناق

ها از منظر تاریخی و نیز  بندی داده آیند و پس از دسته میطیف متنوعی از منابع گرد 

موضوعی، نه فقط خوِد پدیدار، بلکه زمینۀ تاریخی و بافتار فرهنگی و اجتماعی آن نیز 

  ).۲۹۷- ۲۹٦، ۲۸٤فربرن، . اره نکدر این ب(شود  توضیح داده می

مثال در این اینجا، (مفاهیم یک جامعۀ معین در رهیافت توصیف غلیظ، محقق، 

به طور  وو قواعد حاکم بر آن و مجموعه واژگان کلیدی ) پوشاک کفش و صنف کفاشان

 ،دهند مورد بررسی اطالعی به دست می ها را که از آن جامعۀ ای از داده کلی هر مجموعه

عادات و رفتارها، اطالعات حاکی از در این مرحله،  ،به عبارت دیگر .کند لعه میمطا

که جامعه هر آنچه ها و مراسم و   های کار، آیین ها، پوشش، خوراک، شیوه ها و اشاره نشانه

گردآوری،  کنند، دقیق، برای محقق آشکار و معنادار میتا حد ممکن را به صورت جزئی و 

در این رهیافت هر چه بسامد و فراوانی یک داده در . شود میبندی و پردازش  دسته

 ،بر این اساس. رود تر باال می درستگیری  یجهبخت نتموضوع مشخص بیشتر باشد، 

تواند پایه استنتاج باشد و فقط تحت ضوابط و شرایط  های منفرد، در نگاه اول نمی داده

                                                                                                                                            
  .۱٠۲-۸۱، ص ۱٦.، ش۱۳۸۸فرهنگ مردم ایران، بهار .  ١
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ید توجه داشت که رهیافت توصیف در این زمینه با. گیرد تحلیل خاص مورد توجه قرار می

توان برای جمعیتی عظیم به کار برد و بنابراین باید برای  غلیظ با این تفصیل را نمی

تر و محدودتری را انتخاب  یافتن به امکان وصف جامع و تفصیلی، جوامع کوچک دست

  .  کرد

  

  مقدمه

وال جوامع متمرکز انواع محدودی از کفش شناخته شده بود و معم ره عربستانیجز در شبه

عی در ین حال، تنوع وسیکردند، با ا های ثروتمند از کفش استفاده می در شهرها و گروه

ران و ین و ایالنهر نیی چون بیها نیجه فتوحات در سرزمیافزارهای مسلمانان، درنت پای

ها،  فشکهای مختلف  د گونهیره، در تولیجز برخالف شبهه کد آمده است یاندلس پد

ابع دوره اسالمی، توصیفات درباره در من). ۱۲۱جادر، (اند  ار طوالنی داشتهیبس ای سابقه

متر از کار یه بسکرو  نیظاهرا از ا ،نداردافی کل و غنای یها و حرفه کفاشی تفص کفش

ن مرتبه و اعتبار اجتماعی و ییآمده و نقش آن در تع های سر و بدن به چشم می لباس

جا  ر بهیگر، در تصاویاز سوی د. گر نبوده استید که پوشاگاه طبقاتی افراد به انداز یجا

 ،ها به دست آورد فشکافی درباره کتوان اطالعات  ز نمییانه اسالمی نیمانده از قرون م

ه افراد در حالت ک نیا ایها را پوشانده  فشکها، روی  ر، غالبا دامن لباسین تصاویرا در ایز

؛ ۳۲۹دی،یعب(د یآ چشم می متر بهکر، یتصاوهای آنها در  فشکاند و  ر شدهینشسته تصو

و  ها، راجع به خواص فشکوجود درباره های م ن گزارشیشترین بیچن هم). ۱۹۱مقر،

فش کری استفاده از یو فراگ زان رواجیم بابتوان در  رو، نمی نیازا .ایشان استوابستگان 

 این اندازه. ردکسب کروشنی  ان طبقات فروتر و مردم عادی جوامع اسالمی، اطالعیدر م

های اسالمی مثال در  نیاری از سرزمیز در بسیحتی در قرون متأخر ندانسته است که 

رفتند و  نان، پابرهنه راه میینش وهکز یها و ن فینان رک، ساقا، مردمان فرودستیشمال افر

حسن (دند ر ک استفاده می... ا پوست شتر و گاو ویهنه کهای  برای حفاظت پاها، از پارچه

  ).۱۹۱؛ مقر، ۳٦۹، ۳٥۹، ۱٤۱، ۱/۱٠۲وزان، 

  

  انواع کفش در جهان اسالم

: های اسالمی بر دو گونه بوده استنیدر سرزم جیهای را فشک ،لیکبندی  میدر تقس

شد  ا تسمه در قسمت جلو و عقب برپا استوار مییتخت، ساخته و با بند  کیه از کانواعی 

در به طور کامل شد و پا  امل روی تخت نصب میکه پوشش کبا روباز بود و انواعی یو تقر
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اساس  ز برین دوگونه، برحسب اضافات و نیاز ا کیطبعا هر. گرفت فش قرار میکداخل 

و داشته عی ینات و اندازه ساقه و پاشنه، تنوع وسییها و تز و رنگجنس تخت، بند، روپوش 

ژه یو های موجود در منابع و به اختالفنظر از  صرف. اند افتهی به نامی شهرت می یکهر

ب بر یترت به) مهکن و چیپوت/ موزه(و خف ) ا صندلی(ن موارد، دو واژه نعل یها در ا نامه لغت

  .اند دهیاد شده اطالق گردیدو گونه 

  

  نعل

ه تخت آن را به اندازه کی بود یهافشکمجموعه متنوعی از ا صندل عنوان عمومی ینعل 

؛ ٤۲۲ـ٤۲۱دزی،(ردند ک ی برپا استوار مییدند و با بندهایرب طول پای انسان می

سی کن یبنابر اقوال مشهور نزد عرب، اول). ۱۲٥ـ۱۲٤؛ جادر، ۳۲۸، ۳۲٦ـ۳۲٤جبوری،

ه ک؛ در حالی )۲۷٤.: م۱۸٥٠به، یقت ابن(بود  کبن مال مة االبرشیرد، جزکه نعل به پا ک

ان یهن نزد سامکار یادوار بسدن نعل از یه پوشکدهد  شناختی نشان می شواهد باستان

و ) ۱۲: طه(فش در قرآن کاز واژه نعل به معنای ). ۳۲٠جبوری، (شناخته شده بوده است 

در نزد . اد شده استی) ۳۱۷ز  جبوری، ی؛ ن۲۲لبی، ک ابن ۳٠۷٤اعشی، (شعر جاهلی 

بود و رخورداری ردن نعل، نشانه تنعم و بکز در صدر اسالم، به پا یاعراب پیش از اسالم و ن

اندازند،  های پاره را دور می زنند و نعل های خود را وصله نمی نعله کن یبسا برخی، به ا چه

و اصوال ) ۳۱۸؛ جبوری، ۳/۱٠۷ان، ی؛ جاحظ، الب٤۹بانی، ینابغه ز(ردند ک تفاخر می

خنساء، (ه از شخص متنعم بود یناک، )پابرهنه(در برابر حاف » ردهکفش به پا ک«حتی واژه 

/ ۲ماجه،  ابن(د یپوش خود نعل می) ص(رم کامبر ایپ). ۳۲٠جبوری، ص؛ ۱٦

رد ک ه مییدن نعل توصیو هم اصحابش را به پوش) ٥٠ـ۷/٤۹؛ نجاری، ۱۱۹٥ـ۱۱۹٤

لنگه  یکشان اصحاب را از راه رفتن با یا). ۱٠/٦٥٤ر، ی؛ محمدبن اث٤/۳۷٥ابوداوود، (

ب یشان به ترتیه ای؛ برای توص۳۷۷ـ۳۷٦/ ٤؛ ابوداوود، ۷/٤۹بخاری، (رد ک نعل منع می

). ۲/۱۱۹٥ماجه،  ؛ ابن۳۷۸ـ۳۷۷، /٤همان، :  ردن نعل با تقدم پای راست، نککپا  به

شان را در خانه  های پاره گر از صحابه، خودشان نعلیو برخی د) ع(، علی)ص(امبر یپ

ز  محمدبن فارس ی؛ ن٥/٦۳٤؛ ترمذی، ٦/۲٦٠حنبل،  ابن(ردند ک میو ترمیم ر یتعم

ه ظاهرا مسح کی آن است یکام شرعی راجع به نعل در اسالم کاز اح). ۱۳۹ـ۱۳۸ل، یجم

 ).۱٠/٦٥٥ر، ی؛ محمدبن اث۱/۱٦۷ترمذی، (ز بود یدن روی نعل در صدر اسالم جایشک

ن به پا یه نعلکامبر گاه در حالی یه پک) ٤۱۳ـ٤۱۲/ ۱سعد،  ابن(ن گفته شده یچن هم

بخاری، (دن نعل در هنگام احرام منعی نداشت یه پوشک گر آنید. گزارد داشت نماز می
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ردند ک پا می ز در صدر اسالم نعل بهیزنان ن). ۱۳۷ل، ی؛ محمدبن فارس جم٤۹/۷

گرفت  زن برای ازدواج قرار می یکه یجفت نعل، مهر یکو گاه حتی ) ۲٤٤/ ٤ترمذی، (

) ۳٥٥/ ٤( با این حال، ابوداوود ) ۱۳۸ـ۱۳۷ل، ی؛ محمدبن فارس جم۳/٤۲٠ترمذی،(

رده کدن نعل و تشبه به مردان نهی یامبر زنان را از پوشیکه پ  آورده »النساء باب لباس«در 

مثال (شد  رم، از نعل، گاه برای حد زدن بر متخلفان استفاده میکامبر ایدر عصر پ. است

انه در اجرای حد استفاده یه به جای نعل، از تازکا در زمان عمر بود یو گو) چهل ضربه نعل

  ).۱۳۸ل، ی؛ محمدبن فارس جم٤۷/ ٤ترمذی، ( ردندک

های گوناگون از جمله از  ها و جنس ها از رنگ انواع مختلفی از نعلدر صدر اسالم، 

؛ محمدبن فارس، ۱۷۱/ ۱؛ مسعودی، ٤٦٦ـ٦/٤٦٥نی، یلک(ج بود یچرم گاو و شتر را

لی از موی که چرم آنها به که یفی به موسوم به ِسْبتیو ظر کهای ناز  نعل). ۱۳۹ل، یجم

جاحظ، (رخورداران بود مطابق پسند بشد و  ا محسوب مییفش اغنکسترده شده بود، 

ها آن  گر، سگیهای د س نعلکا برعیو گو) ٥۸؛ احمدعلی، ۳۲۲ـ۳۲۱همانجا؛ جبوری، 

های  ها، نعل ن عصر، در سوگوارییزنان عرب ا) ۳/۱٠۹جاحظ، همان، (خوردند  را نمی

). ۳/۱۱۱ان، ی؛ جاحظ، الب۱۲۲/ ۱وان هذلیین، ید(وفتند ک ه را بر صورت خود مییسبت

َرمیه موسوم بود و  من ساخته مییه در آن عصر مشهور بود، در کگری ینعل د
ْ
شد و به َحض

ها،  نیه بر اعالو). ۳۲۸؛ جبوری، ٤۱۱/ ۱سعد،  ابن(رد ک ز از این نعل به پا مییامبر نیپ

ه در کاز جمله نعل مروانی . افتیها رواج  گری از نعلیز انواع دیندر عصر اموی و عباسی 

َره  ن دوران، نعلیدر ا). ٤۲۸/ ۱قلقشندی، (داد  هنگام راه رفتن صدا می عَّ
َ
های ُمش

ره و )خزدوزی شده( صَّ
َ
مت نعل یق ه از انواع مرغوب و گرانکز یه را نینبانِ ک، َمدُهَونه، ُمخ

). ۳۳۲دی، ی؛ عب۱۳٥/ ۱، ؛ مسعودی۱۸٦، ۱۸٠/ ۱وشاء، (دند یپسند ار مییبودند، بس

ن و یو سنگ ضخیمه کرا ) ۲۷٤، ۲٤۳/ ۱؛ وشاء، ۳۷ابومطهر ازدی، (ه ینعل سند

 ).٤۸؛ احسن، ۱٠٤جاحظ، بخالء، (ردند ک پا می ان بهیبلند بود، غالبا مجوس پاشنه

ه مردان و زنان از آن کز رفتن به حمام یبرای داخل خانه و نی بود کَمداس، نعل سب

؛ ۸۳ظراف، : ۱۳۸٦جوزی،  ابن(شد  ن میییدوزی تز دند و معموال با سوزنر ک استفاده می

ه غالبآ آن را با کشد  ه مییز تهیقی نیی از پارچه دبیها صندل). ٤۹؛ احسن، ۱۸٦دزی،

  ).٦۸؛ احسن، ۳۳۳دی، یعب(آراستند  جواهرات می

 
ُّ
َمش

َ
ردند ک می دستان به پا ن و تهیییه ظاهرآ افراد طبقات پاکبود  کنعلی سبز ین کت

  ).٤۹؛ احسن، ۳/۲۸۱تنوخی، (

و ) ۱۲۷ـ۱۲٦مقر، (ه در مغرب و اندلس رواج داشت کمردانه و زنانه بود قرق، نعلی 
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صنهاجی، (تومرت، رهبر معنوی موحدون ممنوع ساخت  ای از آن را ابن دن گونهیپوش

ن آن ییه در تزکاری یلف بسکسبب ت دن قرق را بهیز، پوشیه برخی از اهل پرهک چنان) ۳۱

  ).۱۸۹مقر، (انگاشتند  معمول بود محل شبهه می

ْبقاب، نعل چوبی، با 
َ
ه از چوب کمتر بود  سانتی ۲٥تا  ۱٠ای بلند در حدود  پاشنهق

رو  نیشد و ازا ن میییمو، عناب و توت به ظرافت ساخته و با صدف، نقره و جز آنها تزیل

اسالم به  ز و غرب جهانکاشراف در مر  ان ویشتر اعیها را ب ن نوع از نعلیا. مت بودیق گران

دند و یپوش ز در حمام مییها را هم در مراسم رسمی و هم در منزل و ن ن نعلیا. ردندک پا می

را جلب می داد، توجه زنان  ژه چون به واسطه پاشنه بلندش، قد را بلندتر نشان مییبه و

تغری  ابن(شد نمی  دهیشکن یبر زم  دامن بلند لباسبه واسطۀ آن، ه ک، ضمن آن کرد

؛ ۱۲٦ـ۱۲٥؛ جادر، ۱۸۷، ۱۲٥ـ۱۲٤؛ مقر، ۲٤٤ـ۲٤۳/ ۱وزان،  ؛ حسن۱۷٦/ ۹بردی، 

هم را ها  فشکن یای از ا البته انواع ارزان و ساده). ۱٤۹ـ۱٤۸؛ مصری، ۳٤۹ـ۳٤۷دزی،

 کد نساختمی 
َ
ردند ک ع مییتام توزیان ایها در م خانه تبکران، آنها را در میه گاه خ

  ).۱٤۹مصری،(

  

ف 
ُ
  خ

خف، حداقل تا . شد ده مییدر دوره اسالمی، خف نام جیهای را فشکن گونه بزرگ یدوم

د و غالبا بدون پاشنه و یرس انواع بلندتر آن، تا زانو هم میپوشاند و  پا را می کباالی قوز 

؛ مقر، ۳۲۳ـ۳۱۸دی، یعب(ه شده است یهای مختلف ته جنس آن از چرم بوده و در رنگ

۱۹٠.(  

، ک؛ مال۷/٤۹بخاری، (اد شده است ینبوی ث ییر نعل در احاداز خف هم نظ

ر کردن خف را به اصحاب خود متذکای ازآداب به پا رم، پارهکامبر ایپ). ۹۳٠ـ۲/۹۲۹

  ).۳٦/ ۱، ک؛ مال٤۱٤/ ۱سعد، ؛ ابن۳۷۷/ ٤داوود،  ؛ ابی۲/۱۱۹٥ماجه،  ابن(شد  می

افت نشود و در یه نعل ک آند خف بپوشد مگر یه ُمحرم نباکآمده ث یاحاد در برخی از

). ۲/۹۷۷ماجه،  بخاری، همانجا؛ ابن(داد  ک، چاکد خف را از قسمت قوز ین صورت، بایا

 داد و ح مییرنگ را ترج اهیدن خف سیامبر پوشیه پک) ۲٤٦، ۱٤٠۹ماجه،  ابن(گفته شده 

نی یلکبا این حال  ،دانست راه داشت و آن را لباس شهرت میکا سرخدن خف یاز پوش

  .رنگ آورده است دن خف سرخید پوشییتی در تأیروا)  ٦/٤٦٦(

ترمذی، (لبی که یاز جمله دح ،ردندک ه مییشان خف هدیگاه به اامبر، یدر عصر پ

مت، یهای زنانه و مردانه، ق درباره تفاوت خف). ۱۱۹٦/ ۲ماجه،  ابن(و نجاشی ) ۲٤٠/٤
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محمدبن فارس (ست یند خف در عصر نبوی اطالع روشنی در دست یا محل تولیری یفراگ

  ).۱۳۳ـ۱۳۲ل، یجم

جاحظ، تاج، (د یپوش مروان، خف زرد می کج بود و عبدالملیهم راخف در عصر اموی 

بان و عامه مردم، یاتبان و خطکدر عصر عباسی و فاطمی، از خلفا گرفته تا ). ٤۷، ۱۳۳۲

؛ ۳۱۹دی، ی؛ عب۲۲٤/ ٤تغری بردی،  ؛ ابن۹٠، ۷٥، ۱۳۸۳صابی، (ردند ک خف به پا می

ران، افراد شرطه، سواران و یهان، وزیان، فقیدن قاضیبرای شواهدی از خف پوش

االدباء،  معجم: ۱۹۹۳اقوت، ی؛ ۲۳۸: ۱٤۱۹منصبان در عصر عباسی، صابی،  صاحب

  ).۳۲٠ـ۳۱٦دی، ی؛ عب۱/۳۷۳

ا ید یگر خفی سفیاه و در پای دیپا خف س یکد در ین دوره بایذمه در اظاهرا زنان اهل 

دن یهای اهل ذمه در پوش تی؛ برای نمونه از محدود۳۳۱دی، یعب(دند یپوش میسرخ 

  ).۳۳۱دی، ی؛ عب۱٤٠م، کعبدالح ابن: اموی نکعصر دار در  های منگوله نعل

شتر به خف و اعراب یان بیرانین دوره، ایدر ا) ۳/۱٠٦ان، یالب(گزارش جاحظ به 

ان به خف و یدرباره عالقه خراسان، ۳۲۷، ۱۲۹ز  مقدسی، ین(شتر به نعل عالقه داشتند یب

مند بودند و  ها عالقه دن انواع خفیزنان عصر عباسی به پوش). عالقه اهل عراق به نعل

/ ۱؛ وشاء، ۲٥۹: ۱٤۱٦صابی، (دند یپسند ه را مییوره ُرهاوکه، مسیهای َزنان ژه خفیو به

ا گردش در یژه هنگام سواری یو ز از عصر فاطمی به بعد بهیزنان مصر ن .)۲٤۳، ۱۸٦، ۱۸٠

برپا بود؛ های زنانه در مصر  ردند و بازارهای مختلفی برای فروش خفک شهر خف به پا می

ی از چرم یها ان خفیرکران و لشیز سلطان، امیسی نکچر  یکه در عصر ممالک چنان

 ).۱٥۸ـ۱٥٥؛ دزی، ۱٤٥/ ٤؛ ۳/۳٤٦: ۱٤۲٥ـ۱٤۲۳زی، یمقر(دند یپوش بلغاری می

ا پرتقالی یسرخ ه شده از چرم بز به رنگ یهای ته خفها،  گان مغرب، زمستاناشراف و بزر 

دن، نزد یردند و خف پوشک تر به پا می که شده از چرم ناز یهای ته ها، خف و تابستان

ز مردمان عادی عصر یومتی و نکنان و صاحبان مناصب حکار کمان و اشراف، کحا

؛ مقر، ۲٠٤ـ٥/۲٠۳؛ قلقشندی، ۲۳٤ـ۱/۲۳۳حسن وزان، (ج بود یار راین بسیمر بنی

؛ مصری، ۱۲۳ـ۱۲۲؛ جادر، ۱۲۸همان، : گر نکیهای د نی؛ برای برخی سرزم۱۹٠

  ).۱٤۷ـ۱٤٥

سی کن ید اولیالرش ده زن هارونیا زبیگو. آراستند گوناگون میهای  وهیخف را به ش

ثروتمند، زنان ). ۲۱۳/ ٥مسعودی، (رد که خف مرصع به جواهر و شمع عنبر به پا کبود 

د نشان به پا یا مرواریش با حاشیه طالدوزی شده و بندهای جواهر کی زر یها خف

وشاء، (شد  ز مییتوب نکها شامل اشعار و عبارات م نیین تزیو ا) ۱٥۷دزی،(ردند ک می
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  ).۲۷٤ـ۱/۲۷۳

؛ ۳۲۱دی، یعب(ردند ک پا می به با هما در شدت سرما، سه خف را یه گاه دو کرسم بود 

گاه، خف از چرم اسب با  تان و آنکخف پشمی، سپس خف با آستری از  :)۱۲۲جادر، 

؛ برای ۳٦۲بطوطه،  ابن(ف از چرم اسب با آستری از پوست گرگ بعد ختان و کآستری از 

عالوه ). ٤۷؛ احسن، ۲۱۸د، یرش قاضی: آسترهای خف از خز سمور و دله و جر آنها نک

شد و اطالع  ده مییمراه خف و روی آن پوشها ه ه غالبا زمستانکبر پاپوشی به نام ران، 

). ۳۲٤ـ۳۲۳دی،ی؛ عب۱۳۸شابستی، : برای اطالع اجمالی نک(م یدرستی درباره آن ندار

سر ) همانجا(دی یعب). ۳۲٥دی، یعب(ردند ک به پا می ا همراه آنیز روی خف یسر موزه را ن

ه دزی کحالی  در ؛وهنوردان امروزی دانستهکزی شبه ِگْترهای یموزه را ساقپوش و چ

 ی گرفتهیک)  »جرموق«ل یذ ٤٥٤٤/ ۳جوهری، (، سر موزه، را با جرموق )۲٠۳ـ۲٠۲(

ن یگری از اید دییبرای تأ(ردند ک گر به پا مییه روی خف دکبه معنای خف گشادی  است،

) موَزج(ا معرب آن یه موزه فارسی کن یباتوجه به ا .)۱٤۷مصری، : نک ،معنا برای سرموزه

، )٤۱۳؛ دزی، ۳۱۱قی، ی؛ جوال۱٥٥۷/ ۳جوهری، (است رفته  ار میکبه معنای خف به 

  .رسد تر به نظر می دند، درستیپوش خف می/ ه سرموزه را روی موزهکن قول یا

شد از خف برای  می :گری داشته استیجانبی داربردهای کسبب ساق بلند،  خف به

؛ ۹۳٠ـ۹۲۹/ ۲، کمال(رد کوانات استفاده یردن حکراب یآب از چاه و سبرداشتن 

ردن کا پنهان یاز خف برای حمل و نقل ). ۱۳۱ل، ی؛ محمدبن فارس جم٥٤۸بطوطه،  ابن

ر معتمد، دفتر موجودی خزائن یبن مخلد، وز حسن :شد ز استفاده مییاء نیبرخی اش

ر یسی، وزیبن ع اتب واثق و علیکات، یَز  کبن عبدالمل و محمد) ۲۹۸طقطقی،  ابن(

: ۱۳۸۳صابی، ( را در خف خویش نگاه می داشتند مقتدر، دوات و ابزار نگارش خود

ز گاه در یارد و خنجر را نکز یشه شراب، دستمال و نیها و ش یکها، خورا نامه . )٦۸ـ٦۷

دی، ی؛ عب۲۱۸د، ی؛ قاضی رش٤٤ـ٤۳صابی، همان، ص(ردند ک خف نهان می

  ).٤۷؛ احسن، ۲/٤۳٠؛ متز، ۳۲۲ـ۳۲۱

ژه در مغرب یو های مختلف جهان اسالم به انه اسالمی، در حوزهیان قرون میبا از پایتقر

؛ ۳٦۳ـ۳٦۲، ۲۲٥ـ۲۲٤، ۱۸۷؛ دزی، ۱۸۸، ۱۸٦، ۱۲٤ـ۱۲۳َمقر، (قا یافرو شمال 

؛ ۱٥۷گوئروا، ی؛ ف۱٠۲؛ دومان، ۷ـ٦/ ٤شاردن، (ران ی، ا)۲٤۳مسیلمه عبدالرسول عبد، 

مصری، (، و عثمانی )۳۸۲انی، کی ارد یبا؛ طباط۲۲۸لز، ی؛ و۱۱۷ـ۱۱٥، کپوال 

برای مثال برای انواع (است وجود داشته ها  فشکعی از یتنوع وس) ۱٤۸، ۱٤٤ـ۱٤۳

چنان  هرچند هم). ۱٠٠- ۸٥خانقاه و دیگران، : نک ،ها در تهران معاصر کفش
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قا، یی از افریها ان مصر و بخشیهای اسالمی مثال بدو نینان سرزمکی از سایها تیجمع

  ).٤۲۱دزی، (ردند ک ی استفاده مییهای ابتدا ثر از پاپوشکا حدایرفتند  هنه راه میپابر 

  

  ها و باورهای عامیانه مربوط به کفش  سنت

در سنت  :فرهنگی مورد توجه بوده است ئیفش در جهان اسالم، گاه به مثابه جز ک

هنگام حضور در د یها ممنوع است و با ها و مصلی مساجد، حرمفش به کاسالمی، ورود با 

از در برخی  ،ن سنتیابه سبب ). ۳۲٦دی، یعب( از پای بیرون کرد فشکها،  انکن میا

جوزی،  ؛ ابن۷: ۱۳۷۳ناصرخسرو، (ها  فشکری از سرقت یها برای جلوگ انکن میا

نان اضافه کار کداری به مجموعه ساختمان و  فشکبه عنوان ، جای خاصی )۸۳: ۱۳۸٦

باورهای . شود ده نمییاز فرهنگ اسالمی غالبا دن عنصری در خارج یچنو شود 

در عراق، اگر موقع در آوردن  ، از جمله ،ل گرفته استکها ش فشکای هم درباره  انهیعام

فش به که صاحب کگفتند  گر سوار شود مییلنگه آن روی لنگه د یکفش از پای، ک

ر در آن یتا ارواح شر گرداندند دند، برمیید فشی را واژگونه میکمسافرتی خواهد رفت؛ اگر 

ای را در گردن گاوی  هنهکفش کدند یخر ل نو مییا اتومبیرند؛ وقتی خانه یجای نگ

  :ران نکی؛ برای باورهای مشابه در ا۷٦رمالوی، (ه دافع چشم زخم باشد کختند یآو می

  ).۱۱۲، ۱٠۲، ۸۸ـ۸۷، ۷۹ـ۷۸ت، یهدا

از پای آنان ساخته شود تا در  تر کوچکار ید بسیفشهای زنان باکبودند ران معتقد یدر ا

، کپوال (ناچار به آرامی بخرامند  نند و بهکت کهنگام راه رفتن، عمال روی پنجه حر 

نی یهای ش فشکدر مصر به ). ۱۱۷ـ۱۱٥
َ
ش
ْ
ه در مسجدی به نام او کخی صونی به نام َجل

المثها،  برخی ضرب). ۳۹۹ن، یام(اند  جسته می کشود، تبر  در قاهره نگهداری می

ق نعل به نعل یل گرفته است از جمله تطبکفش شکز با موضوع یها ن فهیات و لطیناک

ردن کسی کفش کو پا در ) »نعل«و » حذو«ل یمنظور، ذ ؛ ابن۳۳۳ـ۳۳۲جبوری، (

 ،۱۳٥۷؛ دهخدا، ۳۳٥ـ۳۳۱جبوری، : ل نکی؛ برای تفص۳۹٤/ ۱، ۱۳٥۷دهخدا، (

  ).۱۲۲۲ـ۳/۱۲۲۱

  

  فشک ۀعنوان سازنده و فروشند :فاشک

در است، فش بر ساخته شده ک یفارس ۀاز واژ یعرب ۀمبالغ ۀغیه به صورت صکفاش ک ۀواژ

 یگرید یهاواژه یو در منابع عرب) ل واژهین، ذیدهخدا ؛ مع(اربرد دارد کن زبان یا ۀحوز 

 ؛رودیار مکبه  یو حذاء به صورت عموم) نعل ۀسازند(، نعال )خف ۀسازند( چون خفاف 
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 عنوان فشکن از یمع ه سازندگان انواعکضمن آن
ً
فش کمنسوب به همان گونه  یها معموال

ّراق 
َ
 ق
ً
َرْق در اندلس و شمال افر ۀسازند( دارند مثال

َ
( جه یا البوابی) ۱۸۹مقر، :  قا، نکیق

  ).۹۳هن ،ک(ن یدر فلسط) پاپوش/ بابوج  ۀسازند

ن رو در منابع مختلف از صدر اسالم به بعد به یاست و از ابوده یپر مصرف یاال کفش ک

: نک( ار هست یجهان اسالم اشارات بس یفش در شهرهاک یها و بازارها ارگاهکوجود 

در  ۲۲٦، یه؛ مقدسیصقل  ،۱۲٠/ ۱حوقل،  ه؛ ابنک، در م۸۹۲/ ۲، ٦٠٤/ ۱، یازرق

 ۷دن، ، استانبول؛ شار ٦٠٠ـ٥۹۹/ ۱، یاءچلبی، فاس؛ اول۲۳٤ـ۲۳۳/ ۱روان؛ وزان، یق

و هر ) ، کابل۳٠، تهران؛ آهنگ، ۲٤۲ز؛ اورسل، ی، تبر۲۲، یاررک، اصفهان؛ ۳٦٤)/۲(

پا برهنه  یوهستانکو  ییژه در مناطق روستایواز مردمان طبقات فرودست به یاریچند بس

 یژه شهرهایو، در شهرها به)۱۹۱؛ مقر، ۳٥۹، ۱٤۱، ۱/۱٠۲وزان، : نک(رفتند یراه م

به نوشتۀ . استپررونق بوده یا فشها، حرفهکد و فروش انواع یبزرگ جهان اسالم، تول

فشگران از کن، جماعت یان صنعتگران شهر قزویدر م ق ٤۳۸، در سال )۱۲٤(ناصرخسرو 

فاشان قاهره مشهور بود کفاشان در مصر، فراوان و بازار ک یبازارها.  نداشتر بودهیهمه ب

به گزارش حسن وزان ). ۱٤۳ـ۱٤۲، ی؛ مصر۳٤٦، ۳۳۸، ۳/۲۸٦،خطط،  یزیمقر: نک(

وجود  یفاشک انکصد و پنجاه د یکقرن دهم، در بازار فاس،  ۀمیدر حدود ن) ۱/۲۳۳(

ت ی، در  شهر اصفهان با جمعیران عصر قاجاریدر ا) ۱۳،  ٥(به گزارش هولتسر . داشت 

شمار ) ٦۱(ن دوران، ارباب یدر هم. انددوز فعال بوده فشک ۲٥٠هزار نفر،  یحدود س

) ٦۸( یاست؛ به گزارش خسروردهکر ک، چهارده باب ذ۱۲۹٥قم را در  یهایدوز شفک

 یفاشکه هزار ارگر در سکهزار  یون نفر، سیلیت دو میش، با جمع ۱۳٤٠ ۀدر تهران ده

  .ردندک یار مک

  ارگاهک یدر برخ
ً
مستقل  ۀرست یک یدوزشد و زنانهید میزنانه تول یها فشکها صرفا

گانه بچه یها فشک یاختصاص به صورتز ین یآمد و برخیحساب م ار بهکن یدر ا یشغل

؛ ٥۷٤/ ۲، ی؛ دالمان۲۳٤/ ۱؛ وزان، ۳٤٦/ ۳، خطط، یزیمقر:نک( تولید می کردند

 یصورت تخصص فش بهکاز  ید و فروش نوع خاصیگاه تول ،عالوه به). ۱/٤۸۳لوطورنو، 

 ارس یانجام م
ً
و  یدوز ی، چرمیدوز مهک، چیدوز ی، ساغریدوز ی، گرجیدوزیشد مثال

؛ ۹۹ـ۹۸لدار، ی؛ تحو۳٦۷)/ ۲( ۷، ج١شاردن(به بعد  یران از عصر صفویجز آنها در ا

  ).٥۷۷/ ۲خ، یباف، تار یشهر
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د، در یا پس از تولیردند ک یفروش عرضه م یبرا یدیارگاه تولکا در همان یفش را ک

آن عرضۀ و  یگرددورهفش با ک؛ فروش )همانجا(رساندند  یفروش مجداگانه به  یها انکد 

د به بازارها یخر یان برایمناطق زنان اع یرا در برخیز مرسوم بود، زیها ن یدر خانه و اندرون

  ).۳۲٥الدوله، مونس(رفتند  ینم

  

  کارگاه کفاشی و ادوات کار

 تار یا ، حجرهیفاشکارگاه ک
ً
د در آن به سه یار تولکمجموعه  وو نمور بود  یکمعموال

نفر انجام  یکرا  یدوز فشکات یه در آن همه عملک، یدوزکت: شد یصورت انجام م

فش را برعهده داشت ک یاصل ۀو ساخت بدن یارکر ینفر ز یکه در آن ک، یدوز داد؛ دو یم

ار کم یه در آن  با تقسک، یدوز یداد و سر یرا انجام م ییو پرداخت نها یارکو نفر دوم، رو 

ن یتر جیوه، راین شیبرعهده  داشت و  همد را یان تولیاز  جر یارگر بخشکهر  یتخصص

، ی؛ خسرو۲/٥۷۹باف، همان،  یشهر(است بوده یفاشک یها ارگاهکد در یروش تول

فش کفاشان بسته به نوع کند و محدود بود و کار ید بسی، تولیو دودوز یدوز کدر ت). ٦۷

ارگران، ک شمار، بسته به یدوز یردند اما در سرک ید میفش تولکتا پنج جفت  یکروزانه 

ژه یارگران وکاز  یکبت هری، غ دیوه تولین شیشد؛ البته در ا یشتر میار بید بسیحجم تول

). ٦٠، یملک؛ م۷٥ـ۷٤، همانجا، یخسرو: نک(رد ک یجاد مید وقفه ایار در روند تولک

برحسب حجم و  یدوز فشک یها از مهارت یکارگران متخصص در هر ک شمارم یتنظ

  یول ،متفاوت بودفش کد و نوع یت تولیفکی
ً
: ها عبارت بودند از ارگاهکن یا ارگرانکعموما

ز یار او و نیداد، دست یدوز را انجام م و ه دوختک یارگرکارگاه، کار و سرپرست کاستاد 

باف، همانجا؛  یشهر: نک(ن افراد را برعهده داشت یبه ا یرسان ار خدماتکه ک یشاگرد

 ۱۳٤٠ ۀدر تهران ده یفاشک یها ارگاهکدر ). ۲۲۹ـ ۲۲۷، یونیهما
ً
حدود  ده  ش، معموال

  ).۷٥ـ۷٤، ٦۸، یخسرو(ردند ک یمار کنفر 

نخ، سوزن، درفش، گاز : بود ردهکن یر چندانییرباز  تغیفش از دک یسّنتد یار تولکابزار 

دن و یبر یبرا(ش، گزن کخ، چیش، انواع مک خی، گاز م)فش به قالبک یۀدن رویشک یبرا(

ها  ، موم و جز آنی، دم)دن چرمیوبک یبرا(، مشته )فشکدور  ۀردن لبکصاف 

، یونی؛ هما٥۸ـ٥٥، یملک؛ م۳۲۲، ٤/۳٠٦، ٥۸۱ـ۲/٥۸٠خ، یباف، تار یشهر(

). ش۱۳۸٦، ییرزایران میدر ا یفاشکاصطالحات  ۀل دربار یتفص ی؛ برا۲۳۱ـ۲۲۹

چرم به  یۀته یبرا :گر وابسته بودندیه و ابزار خود به اصناف دین مواد اولیتأم یفاشان براک

 یبرا). ٤/٥۹باف،  یشهر(  یابزار به فروشندگان ادوات فوالد یو برا) ۹۳هن، ک(دباغان  
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ها  ها و پادگان وچهکها و  هاز خان یگردان ز دورهی، سراجان و ننیز فشک ۀساخت پاشن

ردند و مواد قابل استفاده را  به ک یم یآور چرم را جمع یها و خردههنه ک یها فشک

  ).۳۳۸ـ ۳۳۷/ ۳همان، (فروختند  یفاشان مک

ا یر یتعم. پرداختند یز میفش نک یر و بازسازید، به تعمیفاشان عالوه بر تولک

پاشنه تعویض فش، ک یها یها و پارگ یافتگکدوز ش و تفش عبارت بود از دوخک یدوز نهیپ

ار ک). ۲/٦٦٥(و جز آنها  کض بند و سگیردن و تعوکف و تنگ و گشاد کم تخت و یو ن

ان هم به صورت یافکاس/ دوزان نهیشد و پ یمدیده ز یمستقل ن یا ر به صورت حرفهیمتع

از  یپرداختند و برخ یبدین کار م کوچک یها انکو هم به صورت مستقر در د  یگرددوره

ه کفاشان کار کس کبر ع .دوختند یتازه هم م یها فشکمحدود، خود به صورت آنها 

 در آستان
ً
همواره  یدوز نهیار پکگرفت،  یرونق م یجشن یها مناسبتاد و یاع ۀمعموال

  ).٦٦۲ـ٦٦۱/ ۲باف،  همان،  ی؛  شهر۹٦هن، ک(پررونق بود 

  

  درآمدها و جایگاه اجتماعی کفاشان

فروش انواع  یها متیز قیتمام شده و ن یها متیق ۀمبود اطالعات دربار ک سبببه 

/ ۱؛ حسن وزان، ١،۷٤احسن( آنها  د و فروش یزان تولیمختلف و م یها ها در دوره فشک

 در . به دست داد یدرست یفاشان آگاهکزان درآمد یم ۀتوان دربار یندرت م به) ۲٤۳ 
ً
ظاهرا

وه یهوا اغلب مردم گ یه به علت گرمکرو  افت، ازآنی یاهش مکفش کها فروش  تابستان

ران عصر در اصفهان و ته یاتیمال یها فهرست یبنابر برخ). ٤۳هولتسر،(دند یپوش یم

فاشان نشان ک ین شده براییات تعیزان مالی، م)۳٦٥ـ۳٦٤، ی؛ نجم۲۹همان،( یقاجار

 یها ن حال گاه دستگاهیبا ا. اند نداشته یین دوره درآمد باال یه آنان در اکدهد  یم

ار کدادند و  یفاشان سفارش مکفش به ک یحجم قابل توجهگذاران، در  ا وقفی یومتکح

بن  ن دست، بدریاز ا یگذار نمونه از وقف یکدر  .)۹٤هن، ک(افت ی ید رونق میتول

فاشان و کنار به ی، ساالنه سه هزار دق نور و همدان در قرن پنجمید یه، از امرایحسنو

 یها فشکا یفش بدوزند کر حج، یمسافران در راه مانده در مس یه براکداد  یان میافکاس

  ). ۳٥٤/ ۱۱ر ،یثک ؛ ابن۱٠٥/ ۱٥ :۱٤۱۲، المنتظم، یجوز ابن( نند کر یآنان را تعم

ف از علما یمعار یآمدند، برخ یاز طبقات فرودست به شمار مکمابیش فاشان که کبا آن

شان یهم به آن اشتغال داشتند و در نام ا یاریمنسوب بودند و بسن حرفه یز به ایو شعرا ن
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 /٥، ۳۸۸ـ۳۸٦، ۱۹۱ـ۲/۱۹٠، یسمعان(و حذاء هست  ینعال/ عنوان خفاف، نعال 

، ٥۸/ ۲٥، ٥۲۹، ٤٦۳، ٦۸/ ۲۳، ۱۷٥، ۹٥، ۷۹، ۲۲/۷٥خ، ی، تاری؛ ذهب٥٠۹ـ٥٠۸

  ).٥۲٠، یگدلی؛ آذرب۹٦افشار،  یشاعران  صادق ۀ؛ دربار ۱۱۹/۲٦، ٤٤۷، ۱٦٤

  

  نظارت بر صنف کفاشان

ه کرد ک یت میخ فعالیش/ استاد / س ینظر رئر یگر زیز همچون اصناف دیفاشان نکصنف 

ه و فروش محصول نظارت داشت و یع مواد اولیه و توزیاز جمله ته یا بر همه امور حرفه

 ین عصر عثمانیدر فلسط. پاسخگو بود  یومتکمسائل صنف در برابر مراجع ح  ۀدربار 

اران او ین و دو نفر را به عنوان دستییصنف تع یشنهاد اعضایبه پ یس صنف را  قاضیرئ

شد و  یز در درون صنف انجام مین شاگردان یا ت حرفهیترب). ۹٤هن، ک(رد ک یمنصوب م

ار کتوانست  به عنوان استاد  ی، میز از جانب قاضید در درون صنف و نییسب تأکاو پس از 

  ) .۹٥همان، (وارد شود فاشان کدر صنف 

، از مواد نامرغوب و ییجو صرفه یبرابرخی : هم دیده می شدفش، تقلب کد یدر تول 

ن سبب یو به هم) ٤/۳۲۳، ۳۳۸/ ۳همان،  ،باف یشهر(ردند ک یدست دوم استفاده م

فاشان در کن یهمچن). ۲/٥۸٦همان، (بود افتهیشهرت  یفاش به تنگ چشمکجماعت 

با فش، همواره ک یا گشادی یژه تنگیوت و بهیفکی ۀان دربار یبرابر اعتراضات مشتر

 یاعادت حرفه). ٥۹٦ـ٥۹٥/ ۲همان، (نند کا قانع می کوشیدند مشتری ر  ییها بهانه

ن یا ۀه دربار ک چنان ،رساندند یان نمیان را به موقع به پایار مشترکه کفاشان آن بود کگر ید

،  یجوز ابن( است فان مشهور بودهیدر اخبار ظر یاتیاکار، حکر در یآنان در تأخ ۀسابق

ار بردن مواد کاز به  فاشانکرو، محتسبان عالوه بر منع  نیازا). ٦۷، ۱۳۸٦اخبار الظراف، 

ان برحذر یار مشترکر در انجام یفش، آنان را از تأخکد یدر تول کا ناپاینامرغوب  یۀاول

  ). ۲۳۳اخوه،   ؛ ابن۷۳، یزریش(داشتند  یم

 به خود  یشرع یها میمنع و تحر
ً
ن حال گاه  یبا ا ،یفاشکار کفش ناظر بود نه به کغالبا

  ،ردندک یدر مصا یامکن باره احی، در ایشرع یها نهیمان مسلمان با زمکحا یبرخ
ً
مثال

ها خارج نشوند و  ضرورت از خانهجز به ، دستور داد زنان ق٤٠٥ا ی ٤٠٤در  یم فاطمکالحا

، المنتظم، یجوز ابن( رد کزنانه منع  یها فشکفاشان را از ساختن کن لحاظ، یبه هم

، یسی، همانجا؛ ونشریزریش( بنابر مآخذیا ی) ۱۱/۳٥۳ر، یثک ؛ ابن۱٠۱/۱٥: ۱٤۱۲

 یصدادار  زنانه نه یها فشکفاشان را از ساختن کفقها و محتسبان، ) ۱۲۸؛ مقر، ٦/٤۲٠

، خطط، یزیمقر:  نک ،زنانه یتجمل ین منع کفشهایگر از اید یا نمونه یبرا(ردند ک یم
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٤ )۱/(۳٠۳.(  

  

  نتیجه

تاریخ اجتماعی کفش و کفاشان در ساختار و بافتار جهان سنتی اسالم در شمار مباحثی 

ها  های مرتبط با آن های مشابه درباره انواع دیگر پوشاک و حرفه ت که در کنار پژوهشاس

های اسالمی به  تواند تصویر روشنی از نحوه زیست روزانه مردم عادی در سرزمین می

این دسته از مطالعات که بر اساس مدل الگویاب و با مراجعه به انبوهی از . دست دهد

شود، امکان بازنمایی  وسیعی از منابع و مآخذ بررسی میشواهد و مستندات در طیف 

تواند  های آتی می آورد و در پژوهش ای از تاریخ اجتماعی را فراهم می بخش عمده

های  چنین تنوع واژگانی و داللت هم .تکمیل کنددرباره موضوعات وابسته  را اطالعات

انه چگونگی ارتباط شناس ها و تبیین روش مختلف هر واژه برای تفکیک انواع کفش

شناسی و تاریخ اجتماعی و تعامل متقابل این دو ساحت، خود موضوعی مستقل  زبان

توان انتظار  و مینشده توجه چنانکه در خور است به آن در زبان فارسی و عربی  واست 

ررسی محل بشناسانه بیش از پیش  های روش داشت که در پی مطالعات موردی، این حوزه

  .باشدو نظر 

  

   منابع

  .۱۹٦٦- ۱۹٦٥بیروت، ، الکامل فی التاریخابن اثیر، 

، قم یعیمط یسیق احمد عیصد، چاپ محمد محمود شعبان و احکام الحسبة یمعالم القربه فاخوه،  ابن 

۱٤٠۸  

  .۱۹٦٦- ۱۳۸٦/۱۹٦٥- ۱۳۸٥، ، بیروتالکامل فی التاریخابن بطوطه ابن اثیر، 

  .۱٤٠۷/۱۹۸۷بیروت،  چاپ محمد عبدالمنعم عریان، و مصطفی قصاص،، رحله ابن بطوطهابن بطوطه، 

  .۱۹۷۲قاهره،  ،النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهرهابن تغری بردی، 

  ۱۹٦/ ۱۳۸٦نجف  ، چاپ محمد بحرالعلوم،نیاخبار الظراف و المتماجن، یجوز  ابن

  ۱۹۹۲/ ۱٤۱۲روت یبعبدالقادر عطا،  ی، چاپ محمود مصطفالمنتظمابن جوزی، 

 ۱٤٠۹/۱۹۸۹بیروت، چاپ سید جمیلی،  تلبیس ابلیس،ابن جوزی، 

  .، دارالفکر، بی تامسند احمد بن حنبلابن حنبل، احمد، 

  .۱۹۳۹- ۱۹۳۸لیدن،  ،صوره االرضحوقل،   ابن

  ۱٤٠٥/۱۹۸٥بیروت، ، چاپ احسان عباس، الطبقات الکبریابن سعد، 

  ۱۸٦٠ ،الدول االسالمیه، بی جاالفخری فی االداب السلطانیه و ابن طقطقی، 

  ۱٤٠٤/۱۹۸٤بیروت، ، چاپ احمد عبید ، سیره عمر بن عبدالعزیزابن عبدالحکم، 
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  .۱۸٥٠، گوتینگن، ، چاپ فردیناند ووستنفلدالمعارفابن قتیبه، 

  ۱۳٤۸تهران، - ، قاهره، چاپ احمد زکی پاشاکتاب االصنام ابن کلبی،

  .۱٤٠۱/۱۹۸۱چاپ استانبول، ، سنن ابن ماجه ابن ماجه،

  .۱٤۱۲/۱۹۹۲بیروت، ، چاپ علی شیری، لسان العرب ابن منظور،

  .]تا یب[زه، ی، جی، چاپ دارالفکر العربةیة و النهایالبدار، یکث ابن

  ۱٤۱۳/۱۹۹۲چاپ استانبول، ، ابی داوود ابوداوود، سنن

  .۱۹٠۲رجب، بغداد، ازروی چاپ هایدلبرگ، ابومطهر ازدی، حکایه ابی القاسم بغدادی، چاپ قاسم محمد 

  .۲٠٠۳بیروت، ، المنسوجات و االلبسه العربیه فی العهود االسالمیه االولیاحمد علی، صالح، 

 ،محدث، تهراناشم رهی، چاپ منی، بخش افکار معاصر)دوم ۀمین(آذر  ۀآتشکدک ، یب ی، لطفعلیگدلیآذرب

  ش۱۳۷۸

  ش۱۳٥۳ ،، تهرانییطباطبا ی، چاپ مدرسمان قمیخ داراال یتار ک، یب یارباب، محمدتق

بن  بن عبدالله ، چاپ عبدالملکها من األثاریو ماجاء ف ۀاخبار مکبن احمد،  د محمدبن عبداللهی، ابوولیازرق

   ۲٠٠۳/ ۱٤۲٤، ]جا یب[س، یده

  ۱٤۱٥/۱۹۹٤محمد احمد قاسم، بیروت، اعشی، دیوان اعشی الکبیر، چاپ و شرح 

  .۱٤۱۹/۱۹۹۹قاهره، ، ازیاء المراه فی العصر العثمانیآمال مصری، 

  ۱۹٥۳قاهره امین، احمد، قاموس العادات و و التقالید و التعابیر المصریه، 

  .ش۱۳۸٤کابل ، میقداز کابل  ییادداشتها و برداشتهایمحمد آصف ،  آهنگ،

  ش۱۳۸۲ ،تهران، یدیاصغر سع یعل ۀ، ترجمرانیقفقاز و ا ۀسفرناماورسل، ارنست، 

  .۱۳۱٤ ،استانبول، یس احتنامهیس یا چلبیاول، یا چلبیاول

  .۱٤۱۳/۱۹۹۲استانبول، ، چاپ صحیح بخاریبخاری، 

  .۱۳٦۱جهانداری، تهران، ، ترجمه کیکاووس سفرنامه پوالک، ایران و ایرانیانپوالک، یاکوب ادوارد، 

، چاپ منوچهر و آمار اصناف شهر یو انسان یعیطب یایجغراف: اصفهان یایجغرافخان،  نیرزاحسیلدار، میتحو

  ش۱۳٤۲ستوده، تهران 

  .۱٤٠۱/۱۹۸۱، ، چاپ استانبولسنن ترمذیترمذی، 

  .۱۳۹۱/۱۹۷۱بیروت، چاپ عبود شالجی،  نشوار المحاضره،تنوخی، 

  .۱۹٤۸بیروت، ، چاپ عبدالسالم محمد هارون، البیان و التبیینجاحظ، 

  .۱۹٦٦دمشق، ، چاپ حسن حسین عبدالوهاب، التبصر بالتجارهجاحظ، 

  .جاحظ، البخالء، چاپ محمد طه حاجری، قاهره، بی تا

  .۱۳۳۲/۱۹۱٤قاهره، ، چاپ احمد زکی پاشا، تاججاحظ، 

  ۱۹۷۹بغداد، جادر، ولید محمود، االزیاء الشعبیه فی العراق، 

  .۱۹۷۹بغداد، ،  االزیاء الشعبیه فی العراقجادر، ولید محمود، 

  .۱۹۸۹بیروت،  المالبس العربیه فی الشعر الجاهلی،جبوری، یحیی، 

  .۱۳٦۱قاهره، جوالیقی، ابومنصور، المعرب، چاپ احمد محمد شاکر، 

  .۱۳٦۸تهران، ، چاپ احمد عبدالغفورعطار، حاحص جوهری،



 ١٤٠٠اول، بهار و تابستان  ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی      ١١٤

  ۱۳٤۲، مهر ۱۲ش، کاوش، »یکفشگر«، یخسرو خسرو

  .۱۳۸۹/۱۹٦۹بیروت، خنساء، دیوان خنساء، 

  .۱۳٥۷تهران، دهخدا، علی اکبر، امثال و حکم، 

  ش۱۳۷۸، تهران یعیسمغالمرضا  ۀ، ترجمیاریاز خراسان تا بخترنه ،  ی، هانریدالمان

  .۱۳۷۷تهران، ، زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی، لغتنامه دهخدا، علی اکبر، 

  .۱۳٦٤/۱۹٤٥قاهره، ، دیوان الهذلیین، القسم االول، شعر ابی ذؤیب

  ۱٤٠۹روت یب، ی، چاپ عمر عبدالسالم تدمراالسالم خیتار، یذهب

  .۱۹۹۲، ۱، ش۲۳- ۲۲.ی، سالشعب، التراث »فی المعتقدات الشعبیه«رمالوی، جرجیس محمد، 

مالبس العمل لذوی المهن و الحرف من خالل النصوص التاریخیه و اللوحات «سلیمه عبدالرسول عبد، 

  .۱۹۸۱، د، بغدا۲- ۱، ش ۳۷سومر، س ، »االثریه

  .۱٤٠۸/۱۹۸۸عمر بارودی، بیروت، ، چاپ عبدالله نساب، عبدالکریم بن محمد، االیسمعان

  .۱۳۸٦/۱۹٦٦بغداد، ، چاپ کورکیس عواد، دیاراتشابشتی، علی بن محمد، 

  ش۱۳٦۷و کار، تهران ، کسب یزدهم، زندگیتهران در قرن س یخ اجتماعیتارباف، جعفر،  یشهر

  ۱۹۸۱/ ۱٤٠۱روت یب  ،ینیدالباز عری، چاپ سطلب الحسبة یالرتبة ف ةینهابن نصر،  ، عبدالرحمانیزریش

  .۱۳۸۳/۱۹٦٤بغداد، ، چاپ میخاییل عواد، رسوم دارالخالفهبن محسن،  صابی، هالل

  .۱٤۱۹/۱۹۹۸بیروت،  ، چاپ خلیل منصور،الوزراءصابی، 

  .ش۱۳۲۷ز یامپور، تبریخعبدالرسول  ۀ، ترجمالخواص تذکرة مجمعافشار،  یصادق

  .۱۹۸٦، الجزائر، حاجیاتصنهاجی، ابوبکربن علی، اخبار المهدی بن تومرت، چاپ عبدالحمید 

  .۱۳۸۱تهران، ، فرهنگ عامه اردکانیطباطبایی اردکانی، محمود، 

بغداد، ، المالبس العربیه االسالمیه فی العصر العباسی من المصادر التاریخیه و االثریهعبیدی، صالح حسین، 

۱۹۸٠.  

ابراهیم پور بشلی و محمد  ، ترجمۀ ابراهیم موسیتاریخ اجتماعی؛ مسائل، راهبردها و روشهافربرن، مایلز، 

  .۱۳۹٤انتشارات سمت،  :باسط، تهران

  .۱۹٥۹کویت، ، چاپ محمد حمیدالله، ، الذخائر و التحفقاضی رشید

  .۱۹۲٠- ۱۹۱٠قاهره، ، ، صبح االعشی فی صناعه االنشاءقلقشندی، احمد بن علی

  ش۱۳٤۸ ،تهرانکارنگ،  یو عبدالعل یعباس نخجوان ۀ، ترجمیکارر ۀسفرنام، ی، جملیکارر

  .۱٤٠۱بیروت، کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، چاپ علی اکبر غفاری، 

  ۱۹۹۲/ ۱٤۱۲ ،روتیبو محمد اخضر،  یمحمد حج ۀ، ترجمهیفاس قبل الحما، یلوطورنو، روج

  .۱٤٠۱/۱۹۸۱استانبول، چاپ  الموطأ،مالک، 

  .۱۳٦٤ذکاوتی قراگزلو، تهران، متز، آدام، تمدن اسالمی در قرن چهارم، ترجمه علیرضا 

، "، دراسه مستعده من مصادر الحدیث النبوی الشریف)ص(اللباس فی عصر الرسول" محمد بن فارس جمیل، 

  ).۱۹۹٤- ۱٤۱٥/۱۹۹۳- ۱٤۱٤کویت، ( ۹۱. ، رساله ش٤حولیات کلیه االداب، سال 

  .۱۹۷۹- ۱۹٦٥چاپ شارل پال، بیروت،  الذهب، مسعودی، مروج

  .۱٤۱۳/۱۹۹۲استانبول،  صحیح مسلم،مسلم، 
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  ۱۹۹۹/ ۱٤۱۹قاهره ، یالعصر العثمان یاء المراة فیاالز، آمال،  یمصر

  ش۱۳٦۳، تهران نیفرهنگ معن،محمد، یمع

  .۱۸۷۷دن، لیچاپ دخویه، احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم، ، محمد بن احمد، یمقدس

  ۲٠٠٦ ،رباط، یالعصر السعد یه الینیةالدولة المریمن بدا یاللباس المغربمقر، محمد،  

  .۱۳۸۷/۱۹٦۷قاهره، ، چاپ جمال الدین شیال، اتعاظ الحنفاءمقریزی، 

  .۲٠٠٥- ۱٤۲٥/۲٠٠۲- ۱٤۲۲لندن، ، چاپ ایمن فواد سید، خططمقریزی، 

  ۱۳٥۷بهشت ی، ارد۱۸۷، ش۱٦سال  ،هنر و مردم، »در زنجان یدوز چاروق«، محمدکاظم، یمکّمل

ان، یروس سعدوندیچاپ س، شاه نیناصرالد یحرمسرا ۀمیالدوله، ند خاطرات مونسالدوله،  مونس

  ش۱۳۸٠تهران

  ش۱۳۸٦ ،، تهرانیگر کفش یفیتوص ۀنام واژه، شهرداد، ییرزایم

  .۱۹۸٦تونس، نابغه ذبیانی، دیوان، چاپ محمد طاهر عاشور، 

  ش۱۳۸۲ ،تهران، چاپ محسن خادم، ناصرخسرو ۀسفرنامناصرخسرو، 

  ش ۱۳٦٤ ،تهران ،یطهران عهد ناصر، ناصر ، ینجم

  .۱۳٤۲تهران، هدایت، صادق، نیرنگستان، 

  ش۱۳۷۱ ،مشهد، فرهنگ مردم سروستان، صادق،  یونیهما

تهران [، یمحمد عاصم ۀترجم، اصفهان: بخش نخست ش،یزده سال پیکصدو سیران در یاهولتسر، ارنست، 

  .]ش۱۳٥٥

  ۱۹۸۳ ،روتیبو محمد اخضر،  یمحمد حج ۀ، ترجمایقیوصف افربن محمد ،  ، حسنیفاس  وزان

  .۱۳۸٥/۱۹٦٥صادر،  دار  :، بیروت، الموشی او الظرف و الظرفاءوشاء، محمد بن اسحق

، ه و االندلس و المغربیقیعلماء افر یالجامع المغرب عن فتاوار المعرب و یالمع، ییحی، احمدبن یسیونشر

  ۱۹۸/ ۱٤٠۱ ،رباط –روت ی، بیچاپ محمد حج

   .۱۳٦۸قراگزلو، تهران، ، ترجمه غالمحسین سفرنامه دکتر ویلز، ایران در یک قرن پیشویلز، 

  .۱۹۹۳بیروت، یاقوت، معجم االدباء، چاپ احسان عباس، 
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