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

ﭼﮑﯿﺪه
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻔﺶ )=ﭘﺎیاﻓﺰار( ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﭘﺎ و ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺣﺮﮐﺖ ،از اﯾﺎم ﮐﻬﻦ در اﯾﺮان
و ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ و ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ،ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ راﯾﺞ ﺑﻮده و ﺣﺮﻓﻪ
ﮐﻔﺎﺷﯽ ﻫﻢ ﺟﺰو ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺻﻠﯽ و ﭘﺮروﻧﻖ ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ادﺑﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻧﻮاع ﮐﻔﺶﻫﺎ و ﻧﯿﺰ اﻟﮕﻮی
ﺷﻐﻞ ﮐﻔﺎﺷﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺑﺎﻓﺘﺎر ﺟﻬﺎن ﺳﻨﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻏﻠﯿﻆ )ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﭘﺮﺟﺰﺋﯿﺎت( ،٢ﺑﺎزﺟﺴﺘﻪ و اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﮕﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻐﻞ ﮐﻔﺎﺷﯽ ﺑﺎ
ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﭘﺪﯾﺪاری ﮐﻔﺶ و ﮐﻔﺎﺷﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻨﻮع واژﮔﺎن ،اﺑﺰارﻫﺎ و ادوات ﮐﺎر ،ﻓﻀﺎی
ﺣﺮﻓﻪای )ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﻔﺎﺷﯽ( ،اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪای ،ﻧﻈﺎرت و اﺣﺘﺴﺎب ﮐﻔﺎﺷﺎن و درآﻣﺪﻫﺎی
اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺧﻼف
ﺗﺼﻮر ،ﮐﻔﺎﺷﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻨﻮع در ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﻧﯿﺎز ﻫﻤﮥ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن،
ﺟﺰو اﺻﻨﺎف ﭘﺮدرآﻣﺪ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﻒ را در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﻏﻠﺐ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﻓﺮودﺳﺖﺗﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادهاﻧﺪ.

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﮐﻔﺶ؛ ﮐﻔﺎش؛ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﻔﺎﺷﯽ؛ ﻣﺸﺎﻏﻞ؛ اﺻﻨﺎف.
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ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻔﺶ و ﺣﺮﻓﻪ ﮐﻔﺎﺷﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻏﺎﻟﺒﺎ دوره ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪای
ﺧﺎص در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد :ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻔﺶ و ﮐﻔﺎﺷﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺻﻐﺮ
ﻋﺴﮑﺮی ﺧﺎﻧﻘﺎه ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ آﻗﺎﺟﺎﻧﯽ و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ١و ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﭼﺎروق دوزی در زﻧﺠﺎن«
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﻣﻠﮑﯽ ،٢از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ.
روش
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،از رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻏﻠﯿﻆ ﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺑﺎ آﺛﺎر ﻣﺮدمﺷﻨﺎس ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﮐﻠﯿﻔﻮرد ﮔﯿﺮﺗﺰ ،راﯾﺞ ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ
در اﻏﻠﺐ ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽرود و از ﺟﻤﻠﻪ روشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را از آﺳﯿﺐ
ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﺎﻗﺺ و ﮐﻠﯽﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد .در اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ دادهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻃﯿﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﭘﺲ از دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی دادهﻫﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻧﯿﺰ
ﺧﻮد ﭘﺪﯾﺪار ،ﺑﻠﮑﻪ زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﺎﻓﺘﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﻧﯿﺰ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ِ
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد )در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﮏ .ﻓﺮﺑﺮن.(۲۹۷-۲۹٦، ۲۸٤ ،
در رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻏﻠﯿﻆ ،ﻣﺤﻘﻖ ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻌﯿﻦ )ﻣﺜﻼ در اﯾﻦ اﯾﻨﺠﺎ،
ﭘﻮﺷﺎک ﮐﻔﺶ و ﺻﻨﻒ ﮐﻔﺎﺷﺎن( و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از دادهﻫﺎ را ﮐﻪ از آن ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﻼﻋﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﮐﯽ از ﻋﺎدات و رﻓﺘﺎرﻫﺎ،
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و اﺷﺎرهﻫﺎ ،ﭘﻮﺷﺶ ،ﺧﻮراک ،ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮐﺎر ،آﯾﯿﻦﻫﺎ و ﻣﺮاﺳﻢ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﯽ و ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ دﻗﯿﻖ ،ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻖ آﺷﮑﺎر و ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺮدآوری،
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی و ﭘﺮدازش ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺴﺎﻣﺪ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﯾﮏ داده در
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺺ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺨﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی درﺳﺖﺗﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس،
دادهﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد ،در ﻧﮕﺎه اول ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ
 .١ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﺑﻬﺎر  ،۱۳۸۸ش ،۱٦.ص .۱٠۲-۸۱
 .٢ﻫﻨﺮ و ﻣﺮدم ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،۱۳٥۷ش ،۱۸۷.ص .٦٠-٥٤
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ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﺎص ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻏﻠﯿﻆ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺼﯿﻞ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن وﺻﻒ ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ،ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و ﻣﺤﺪودﺗﺮی را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮد.
ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﻧﻮاع ﻣﺤﺪودی از ﮐﻔﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ از ﮐﻔﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻨﻮع وﺳﯿﻌﯽ در
ﭘﺎیاﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎت در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ و اﯾﺮان و
اﻧﺪﻟﺲ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮه ،در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻔﺶﻫﺎ،
ﺳﺎﺑﻘﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ )ﺟﺎدر .(۱۲۱ ،در ﻣﻨﺎﺑﻊ دوره اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت درﺑﺎره
ﮐﻔﺶﻫﺎ و ﺣﺮﻓﻪ ﮐﻔﺎﺷﯽ ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﻏﻨﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارد ،ﻇﺎﻫﺮا از اﯾﻦرو ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از
ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺳﺮ و ﺑﺪن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﻣﺪه و ﻧﻘﺶ آن در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ و اﻋﺘﺒﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭘﻮﺷﺎک دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪﺟﺎ
ﻣﺎﻧﺪه از ﻗﺮون ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ درﺑﺎره ﮐﻔﺶﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد،
زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ داﻣﻦ ﻟﺒﺎسﻫﺎ ،روی ﮐﻔﺶﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﻓﺮاد در ﺣﺎﻟﺖ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﮐﻔﺶﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ )ﻋﺒﯿﺪی۳۲۹،؛
ﻣﻘﺮ .(۱۹۱،ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎره ﮐﻔﺶﻫﺎ ،راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻮاص و
واﺑﺴﺘﮕﺎن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .ازاﯾﻦرو ،ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﺑﺎب ﻣﯿﺰان رواج و ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻔﺶ
در ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮوﺗﺮ و ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ،اﻃﻼع روﺷﻨﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻧﺪازه
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻗﺮون ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻧﯿﺰ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺜﻼ در
ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﺮودﺳﺖ ،ﺳﺎﮐﻨﺎن رﯾﻒﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﮐﻮهﻧﺸﯿﻨﺎن ،ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪ راه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و
ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺎﻫﺎ ،از ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﯾﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺘﺮ و ﮔﺎو و ...اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﺣﺴﻦ
وزان۳٦۹ ،۳٥۹ ،۱٤۱ ،۱٠۲/۱ ،؛ ﻣﻘﺮ.(۱۹۱ ،
اﻧﻮاع ﮐﻔﺶ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم
در ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ،ﮐﻔﺶﻫﺎی راﯾﺞ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ:
اﻧﻮاﻋﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺗﺨﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺴﻤﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﺑﺮﭘﺎ اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺷﺪ
و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ روﺑﺎز ﺑﻮد و اﻧﻮاﻋﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ روی ﺗﺨﺖ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﺪ و ﭘﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در
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ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

داﺧﻞ ﮐﻔﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻃﺒﻌﺎ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ دوﮔﻮﻧﻪ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺿﺎﻓﺎت و ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺟﻨﺲ ﺗﺨﺖ ،ﺑﻨﺪ ،روﭘﻮش و رﻧﮓﻫﺎ و ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت و اﻧﺪازه ﺳﺎﻗﻪ و ﭘﺎﺷﻨﻪ ،ﺗﻨﻮع وﺳﯿﻌﯽ داﺷﺘﻪ و
ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮت ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﺧﺘﻼفﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﻪوﯾﮋه
ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ،دو واژه ﻧﻌﻞ )ﯾﺎ ﺻﻨﺪل( و ﺧﻒ )ﻣﻮزه /ﭘﻮﺗﯿﻦ و ﭼﮑﻤﻪ( ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮ
دو ﮔﻮﻧﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﻃﻼق ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ.
ﻧﻌﻞ
ﻧﻌﻞ ﯾﺎ ﺻﻨﺪل ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﮐﻔﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺨﺖ آن را ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﻃﻮل ﭘﺎی اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﭘﺎ اﺳﺘﻮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )دزی٤۲۱،ـ٤۲۲؛
ﺟﺒﻮری۳۲٤،ـ۳۲۸ ،۳۲٦؛ ﺟﺎدر۱۲٤ ،ـ .(۱۲٥ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻗﻮال ﻣﺸﻬﻮر ﻧﺰد ﻋﺮب ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﻧﻌﻞ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد ،ﺟﺰﯾﻤﺔ اﻻﺑﺮشﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻮد )اﺑﻦﻗﺘﯿﺒﻪ۱۸٥٠ ،م(۲۷٤ :.؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻧﻌﻞ از ادوار ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻬﻦ ﻧﺰد ﺳﺎﻣﯿﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺒﻮری .(۳۲٠ ،از واژه ﻧﻌﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻔﺶ در ﻗﺮآن )ﻃﻪ (۱۲ :و
ﺷﻌﺮ ﺟﺎﻫﻠﯽ )اﻋﺸﯽ ۳٠۷٤ ،اﺑﻦﮐﻠﺒﯽ۲۲ ،؛ ﻧﯿﺰ ﺟﺒﻮری (۳۱۷ ،ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺰد
اﻋﺮاب ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم و ﻧﯿﺰ در ﺻﺪر اﺳﻼم ،ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮدن ﻧﻌﻞ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻨﻌﻢ و ﺑﺮﺧﻮرداری ﺑﻮد و
ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺑﺮﺧﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻌﻞﻫﺎی ﺧﻮد را وﺻﻠﻪ ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ و ﻧﻌﻞﻫﺎی ﭘﺎره را دور ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ،
ﺗﻔﺎﺧﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﻧﺎﺑﻐﻪ زﯾﺒﺎﻧﯽ٤۹ ،؛ ﺟﺎﺣﻆ ،اﻟﺒﯿﺎن۱٠۷/۳ ،؛ ﺟﺒﻮری (۳۱۸ ،و اﺻﻮﻻ
ﺣﺘﯽ واژه »ﮐﻔﺶ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮده« در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎف )ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪ( ،ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻨﻌﻢ ﺑﻮد )ﺧﻨﺴﺎء،
۱٦؛ ﺟﺒﻮری ،ص .(۳۲٠ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( ﺧﻮد ﻧﻌﻞ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ )اﺑﻦﻣﺎﺟﻪ/۲ ،
۱۱۹٤ـ۱۱۹٥؛ ﻧﺠﺎری٤۹/۷ ،ـ (٥٠و ﻫﻢ اﺻﺤﺎﺑﺶ را ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻧﻌﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد
)اﺑﻮداوود۳۷٥/٤ ،؛ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺛﯿﺮ .(٦٥٤/۱٠ ،اﯾﺸﺎن اﺻﺤﺎب را از راه رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﻨﮕﻪ
ﻧﻌﻞ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﺮد )ﺑﺨﺎری٤۹/۷ ،؛ اﺑﻮداوود۳۷٦ /٤ ،ـ۳۷۷؛ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﻪﭘﺎ ﮐﺮدن ﻧﻌﻞ ﺑﺎ ﺗﻘﺪم ﭘﺎی راﺳﺖ ،ﻧﮏ :ﻫﻤﺎن۳۷۷ ،/٤ ،ـ۳۷۸؛ اﺑﻦﻣﺎﺟﻪ.(۱۱۹٥/۲ ،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ،ﻋﻠﯽ)ع( و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻌﻞﻫﺎی ﭘﺎرهﺷﺎن را در ﺧﺎﻧﻪ
ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )اﺑﻦﺣﻨﺒﻞ۲٦٠/٦ ،؛ ﺗﺮﻣﺬی٦۳٤/٥ ،؛ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻓﺎرس
ﺟﻤﯿﻞ۱۳۸ ،ـ .(۱۳۹از اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﻌﻞ در اﺳﻼم ﯾﮑﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺴﺢ
ﮐﺸﯿﺪن روی ﻧﻌﻞ در ﺻﺪر اﺳﻼم ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮد )ﺗﺮﻣﺬی۱٦۷/۱ ،؛ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺛﯿﺮ.(٦٥٥/۱٠ ،
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه )اﺑﻦﺳﻌﺪ٤۱۲ /۱ ،ـ (٤۱۳ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺎه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻌﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺎ
داﺷﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد .دﯾﮕﺮ آنﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻧﻌﻞ در ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺮام ﻣﻨﻌﯽ ﻧﺪاﺷﺖ )ﺑﺨﺎری،

ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻔﺶ و ﺣﺮﻓﻪ ﮐﻔﺎﺷﯽ در ﺟﻬﺎن ﺳﻨﺘﯽ اﺳﻼم
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٤۹/۷؛ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻓﺎرس ﺟﻤﯿﻞ .(۱۳۷ ،زﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﺻﺪر اﺳﻼم ﻧﻌﻞ ﺑﻪﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
)ﺗﺮﻣﺬی (۲٤٤ /٤ ،و ﮔﺎه ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﻧﻌﻞ ،ﻣﻬﺮﯾﻪ ﯾﮏ زن ﺑﺮای ازدواج ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ
)ﺗﺮﻣﺬی٤۲٠/۳،؛ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻓﺎرس ﺟﻤﯿﻞ۱۳۷ ،ـ (۱۳۸ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﺑﻮداوود ) (۳٥٥ /٤
در »ﺑﺎب ﻟﺒﺎساﻟﻨﺴﺎء« آورده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ زﻧﺎن را از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻧﻌﻞ و ﺗﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻧﻬﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ .در ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ،از ﻧﻌﻞ ،ﮔﺎه ﺑﺮای ﺣﺪ زدن ﺑﺮ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ )ﻣﺜﻼ
ﭼﻬﻞ ﺿﺮﺑﻪ ﻧﻌﻞ( و ﮔﻮﯾﺎ در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻌﻞ ،از ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ در اﺟﺮای ﺣﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدﻧﺪ )ﺗﺮﻣﺬی٤۷ /٤ ،؛ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻓﺎرس ﺟﻤﯿﻞ.(۱۳۸ ،
در ﺻﺪر اﺳﻼم ،اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻧﻌﻞﻫﺎ از رﻧﮓﻫﺎ و ﺟﻨﺲﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ از
ﭼﺮم ﮔﺎو و ﺷﺘﺮ راﯾﺞ ﺑﻮد )ﮐﻠﯿﻨﯽ٤٦٥/٦ ،ـ٤٦٦؛ ﻣﺴﻌﻮدی۱۷۱ /۱ ،؛ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻓﺎرس،
ﺟﻤﯿﻞ .(۱۳۹ ،ﻧﻌﻞﻫﺎی ﻧﺎزک و ﻇﺮﯾﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ِﺳ ْﺒﺘﯿﻪ ﮐﻪ ﭼﺮم آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﻣﻮی
ﺳﺘﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻔﺶ اﻏﻨﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرداران ﺑﻮد )ﺟﺎﺣﻆ،
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ؛ ﺟﺒﻮری۳۲۱ ،ـ۳۲۲؛ اﺣﻤﺪﻋﻠﯽ (٥۸ ،و ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻧﻌﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺳﮓﻫﺎ آن
را ﻧﻤﯽﺧﻮردﻧﺪ )ﺟﺎﺣﻆ ،ﻫﻤﺎن (۱٠۹/۳ ،زﻧﺎن ﻋﺮب اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ،در ﺳﻮﮔﻮاریﻫﺎ ،ﻧﻌﻞﻫﺎی
ﺳﺒﺘﯿﻪ را ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻮﻓﺘﻨﺪ )دﯾﻮان ﻫﺬﻟﯿﯿﻦ۱۲۲ /۱ ،؛ ﺟﺎﺣﻆ ،اﻟﺒﯿﺎن.(۱۱۱/۳ ،
ْ
ﻧﻌﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در آن ﻋﺼﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮد ،در ﯾﻤﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ َﺣﻀ َﺮﻣﯿﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻮد و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻧﻌﻞ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮد )اﺑﻦﺳﻌﺪ٤۱۱ /۱ ،؛ ﺟﺒﻮری .(۳۲۸ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ،
در ﻋﺼﺮ اﻣﻮی و ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮی از ﻧﻌﻞﻫﺎ رواج ﯾﺎﻓﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻌﻞ ﻣﺮواﻧﯽ ﮐﻪ در
َ
ﻫﻨﮕﺎم راه رﻓﺘﻦ ﺻﺪا ﻣﯽداد )ﻗﻠﻘﺸﻨﺪی .(٤۲۸ /۱ ،در اﯾﻦ دوران ،ﻧﻌﻞﻫﺎی ُﻣﺸ ﱠﻌ َﺮه
َ ُ َ ُ َ ﱠ
ﻨﺒﺎﻧﯿﻪ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از اﻧﻮاع ﻣﺮﻏﻮب و ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﻧﻌﻞ
)ﺧﺰدوزی ﺷﺪه( ،ﻣﺪﻫﻮﻧﻪ ،ﻣﺨﺼﺮه و ﮐ ِ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ )وﺷﺎء۱۸٦ ،۱۸٠ /۱ ،؛ ﻣﺴﻌﻮدی۱۳٥ /۱ ،؛ ﻋﺒﯿﺪی.(۳۳۲ ،
ﻧﻌﻞ ﺳﻨﺪﯾﻪ )اﺑﻮﻣﻄﻬﺮ ازدی۳۷ ،؛ وﺷﺎء (۲۷٤ ،۲٤۳ /۱ ،را ﮐﻪ ﺿﺨﯿﻢ و ﺳﻨﮕﯿﻦ و
ﭘﺎﺷﻨﻪﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن ﺑﻪﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﺟﺎﺣﻆ ،ﺑﺨﻼء۱٠٤ ،؛ اﺣﺴﻦ.(٤۸ ،
َﻣﺪاس ،ﻧﻌﻞ ﺳﺒﮑﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ و ﻧﯿﺰ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﮐﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺳﻮزندوزی ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ )اﺑﻦﺟﻮزی :۱۳۸٦ ،ﻇﺮاف۸۳ ،؛
دزی۱۸٦،؛ اﺣﺴﻦ .(٤۹ ،ﺻﻨﺪلﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺎرﭼﻪ دﺑﯿﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺂ آن را ﺑﺎ
ﺟﻮاﻫﺮات ﻣﯽآراﺳﺘﻨﺪ )ﻋﺒﯿﺪی۳۳۳ ،؛ اﺣﺴﻦ.(٦۸ ،
َ ﱡ
ﺗ َﻤﺸﮏ ﻧﯿﺰ ﻧﻌﻠﯽ ﺳﺒﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮآ اﻓﺮاد ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺗﻬﯽدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
)ﺗﻨﻮﺧﯽ۲۸۱/۳ ،؛ اﺣﺴﻦ.(٤۹ ،
ﻗﺮق ،ﻧﻌﻠﯽ ﻣﺮداﻧﻪ و زﻧﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻐﺮب و اﻧﺪﻟﺲ رواج داﺷﺖ )ﻣﻘﺮ۱۲٦ ،ـ (۱۲۷و
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ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮔﻮﻧﻪای از آن را اﺑﻦﺗﻮﻣﺮت ،رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻨﻮی ﻣﻮﺣﺪون ﻣﻤﻨﻮع ﺳﺎﺧﺖ )ﺻﻨﻬﺎﺟﯽ،
 (۳۱ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻫﻞ ﭘﺮﻫﯿﺰ ،ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻗﺮق را ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺗﮑﻠﻒ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در ﺗﺰﯾﯿﻦ آن
ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد ﻣﺤﻞ ﺷﺒﻬﻪ ﻣﯽاﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ )ﻣﻘﺮ.(۱۸۹ ،
َ
ﻗ ْﺒﻘﺎب ،ﻧﻌﻞ ﭼﻮﺑﯽ ،ﺑﺎ ﭘﺎﺷﻨﻪای ﺑﻠﻨﺪ در ﺣﺪود  ۱٠ﺗﺎ  ۲٥ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﭼﻮب
ﻟﯿﻤﻮ ،ﻋﻨﺎب و ﺗﻮت ﺑﻪ ﻇﺮاﻓﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﺻﺪف ،ﻧﻘﺮه و ﺟﺰ آﻧﻬﺎ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ و ازاﯾﻦرو
ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻧﻌﻞﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﯿﺎن و اﺷﺮاف در ﻣﺮﮐﺰ و ﻏﺮب ﺟﻬﺎناﺳﻼم ﺑﻪ
ﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻌﻞﻫﺎ را ﻫﻢ در ﻣﺮاﺳﻢ رﺳﻤﯽ و ﻫﻢ در ﻣﻨﺰل و ﻧﯿﺰ در ﺣﻤﺎم ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و
ﺑﻪ وﯾﮋه ﭼﻮن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪش ،ﻗﺪ را ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،ﺗﻮﺟﻪ زﻧﺎن را ﺟﻠﺐ ﻣﯽ
ﮐﺮد ،ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ آن ،داﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻟﺒﺎس ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﺪ )اﺑﻦﺗﻐﺮی
ﺑﺮدی۱۷٦ /۹ ،؛ ﺣﺴﻦوزان۲٤۳ /۱ ،ـ۲٤٤؛ ﻣﻘﺮ۱۲٤ ،ـ۱۸۷ ،۱۲٥؛ ﺟﺎدر۱۲٥ ،ـ۱۲٦؛
دزی۳٤۷،ـ۳٤۹؛ ﻣﺼﺮی۱٤۸ ،ـ .(۱٤۹اﻟﺒﺘﻪ اﻧﻮاع ارزان و ﺳﺎدهای از اﯾﻦ ﮐﻔﺶﻫﺎ را ﻫﻢ
َ
ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺧﯿﺮان ،آﻧﻬﺎ را در ﻣﮑﺘﺐﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در ﻣﯿﺎن اﯾﺘﺎم ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
)ﻣﺼﺮی.(۱٤۹،
ُ
ﺧﻒ
دوﻣﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺰرگ ﮐﻔﺶﻫﺎی راﯾﺞ در دوره اﺳﻼﻣﯽ ،ﺧﻒ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺧﻒ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ
ﺑﺎﻻی ﻗﻮزک ﭘﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و اﻧﻮاع ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ آن ،ﺗﺎ زاﻧﻮ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺪون ﭘﺎﺷﻨﻪ و
ﺟﻨﺲ آن از ﭼﺮم ﺑﻮده و در رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻋﺒﯿﺪی۳۱۸ ،ـ۳۲۳؛ ﻣﻘﺮ،
.(۱۹٠
از ﺧﻒ ﻫﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻌﻞ در اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﺨﺎری٤۹/۷ ،؛ ﻣﺎﻟﮏ،
۹۲۹/۲ـ .(۹۳٠ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ،ﭘﺎرهای ازآداب ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺮدن ﺧﻒ را ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﻣﯽﺷﺪ )اﺑﻦﻣﺎﺟﻪ۱۱۹٥/۲ ،؛ اﺑﯽداوود۳۷۷ /٤ ،؛ اﺑﻦﺳﻌﺪ٤۱٤ /۱،؛ ﻣﺎﻟﮏ.(۳٦ /۱ ،
در ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ آﻣﺪه ﮐﻪ ُﻣﺤﺮم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻒ ﺑﭙﻮﺷﺪ ﻣﮕﺮ آنﮐﻪ ﻧﻌﻞ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد و در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻒ را از ﻗﺴﻤﺖ ﻗﻮزک ،ﭼﺎک داد )ﺑﺨﺎری ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ؛ اﺑﻦﻣﺎﺟﻪ.(۹۷۷/۲ ،
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه )اﺑﻦﻣﺎﺟﻪ (۲٤٦ ،۱٤٠۹ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺧﻒ ﺳﯿﺎهرﻧﮓ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداد و
از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺧﻒ ﺳﺮخ اﮐﺮاه داﺷﺖ و آن را ﻟﺒﺎس ﺷﻬﺮت ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﻠﯿﻨﯽ
) ( ٤٦٦/٦رواﯾﺘﯽ در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺧﻒ ﺳﺮخرﻧﮓ آورده اﺳﺖ.
در ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻒ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ دﺣﯿﻪ ﮐﻠﺒﯽ )ﺗﺮﻣﺬی،
 (۲٤٠/٤و ﻧﺠﺎﺷﯽ )اﺑﻦﻣﺎﺟﻪ .(۱۱۹٦ /۲ ،درﺑﺎره ﺗﻔﺎوت ﺧﻒﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ ،ﻗﯿﻤﺖ،

ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻔﺶ و ﺣﺮﻓﻪ ﮐﻔﺎﺷﯽ در ﺟﻬﺎن ﺳﻨﺘﯽ اﺳﻼم
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ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻒ در ﻋﺼﺮ ﻧﺒﻮی اﻃﻼع روﺷﻨﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ )ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻓﺎرس
ﺟﻤﯿﻞ۱۳۲ ،ـ.(۱۳۳
ﺧﻒ در ﻋﺼﺮ اﻣﻮی ﻫﻢ راﯾﺞ ﺑﻮد و ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﻣﺮوان ،ﺧﻒ زرد ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ )ﺟﺎﺣﻆ ،ﺗﺎج،
 .(٤۷ ،۱۳۳۲در ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﻓﺎﻃﻤﯽ ،از ﺧﻠﻔﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﺧﻄﯿﺒﺎن و ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم،
ﺧﻒ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﺻﺎﺑﯽ۹٠ ،۷٥ ،۱۳۸۳ ،؛ اﺑﻦﺗﻐﺮی ﺑﺮدی۲۲٤ /٤ ،؛ ﻋﺒﯿﺪی۳۱۹ ،؛
ﺑﺮای ﺷﻮاﻫﺪی از ﺧﻒ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻗﺎﺿﯿﺎن ،ﻓﻘﯿﻬﺎن ،وزﯾﺮان ،اﻓﺮاد ﺷﺮﻃﻪ ،ﺳﻮاران و
ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن در ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﺻﺎﺑﯽ۲۳۸ :۱٤۱۹ ،؛ ﯾﺎﻗﻮت :۱۹۹۳ ،ﻣﻌﺠﻢاﻻدﺑﺎء،
۳۷۳/۱؛ ﻋﺒﯿﺪی۳۱٦ ،ـ.(۳۲٠
ﻇﺎﻫﺮا زﻧﺎن اﻫﻞ ذﻣﻪ در اﯾﻦ دوره ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﭘﺎ ﺧﻒ ﺳﯿﺎه و در ﭘﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻔﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ
ﺳﺮخ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ )ﻋﺒﯿﺪی۳۳۱ ،؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﻫﻞ ذﻣﻪ در ﭘﻮﺷﯿﺪن
ﻧﻌﻞﻫﺎی ﻣﻨﮕﻮﻟﻪدار در ﻋﺼﺮ اﻣﻮی ﻧﮏ :اﺑﻦﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﻢ۱٤٠ ،؛ ﻋﺒﯿﺪی.(۳۳۱ ،
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺟﺎﺣﻆ )اﻟﺒﯿﺎن (۱٠٦/۳ ،در اﯾﻦ دوره ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻒ و اﻋﺮاب
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻌﻞ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻨﺪ )ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪﺳﯽ ،۳۲۷ ،۱۲۹ ،درﺑﺎره ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺧﻒ و
ﻋﻼﻗﻪ اﻫﻞ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻧﻌﻞ( .زﻧﺎن ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن اﻧﻮاع ﺧﻒﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺑﻪوﯾﮋه ﺧﻒﻫﺎی َزﻧﺎﻧﯿﻪ ،ﻣﺴﮑﻮره ُرﻫﺎوﯾﻪ را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ )ﺻﺎﺑﯽ۲٥۹ :۱٤۱٦ ،؛ وﺷﺎء/۱ ،
 .(۲٤۳ ،۱۸٦ ،۱۸٠زﻧﺎن ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ از ﻋﺼﺮ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪوﯾﮋه ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻮاری ﯾﺎ ﮔﺮدش در
ﺷﻬﺮ ﺧﻒ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺧﻒﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ در ﻣﺼﺮ ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮد؛
ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﭼﺮﮐﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻠﻄﺎن ،اﻣﯿﺮان و ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺧﻒﻫﺎﯾﯽ از ﭼﺮم
ﺑﻠﻐﺎری ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ )ﻣﻘﺮﯾﺰی۱٤۲۳ ،ـ۳٤٦/۳ :۱٤۲٥؛ ۱٤٥ /٤؛ دزی۱٥٥ ،ـ.(۱٥۸
اﺷﺮاف و ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻐﺮب ،زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎ ،ﺧﻒﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﭼﺮم ﺑﺰ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺮخ ﯾﺎ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽ
و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻫﺎ ،ﺧﻒﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﭼﺮم ﻧﺎزکﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻒ ﭘﻮﺷﯿﺪن ،ﻧﺰد
ﺣﺎﮐﻤﺎن و اﺷﺮاف ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺎدی ﻋﺼﺮ
ﺑﻨﯽﻣﺮﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ ﺑﻮد )ﺣﺴﻦ وزان۲۳۳/۱ ،ـ۲۳٤؛ ﻗﻠﻘﺸﻨﺪی۲٠۳/٥ ،ـ۲٠٤؛ ﻣﻘﺮ،
۱۹٠؛ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﮏ :ﻫﻤﺎن۱۲۸ ،؛ ﺟﺎدر۱۲۲ ،ـ۱۲۳؛ ﻣﺼﺮی،
۱٤٥ـ.(۱٤۷
ﺧﻒ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽآراﺳﺘﻨﺪ .ﮔﻮﯾﺎ زﺑﯿﺪه زن ﻫﺎروناﻟﺮﺷﯿﺪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻒ ﻣﺮﺻﻊ ﺑﻪ ﺟﻮاﻫﺮ و ﺷﻤﻊ ﻋﻨﺒﺮ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد )ﻣﺴﻌﻮدی .(۲۱۳ /٥ ،زﻧﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ،
ﺧﻒﻫﺎﯾﯽ زرﮐﺶ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻃﻼدوزی ﺷﺪه و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺟﻮاﻫﺮ ﯾﺎ ﻣﺮوارﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﺎ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )دزی (۱٥۷،و اﯾﻦ ﺗﺰﯾﯿﻦﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺷﻌﺎر و ﻋﺒﺎرات ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﺪ )وﺷﺎء،
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۲۷۳/۱ـ.(۲۷٤
رﺳﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎه دو ﯾﺎ در ﺷﺪت ﺳﺮﻣﺎ ،ﺳﻪ ﺧﻒ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﻋﺒﯿﺪی۳۲۱ ،؛
ﺟﺎدر :(۱۲۲ ،ﺧﻒ ﭘﺸﻤﯽ ،ﺳﭙﺲ ﺧﻒ ﺑﺎ آﺳﺘﺮی از ﮐﺘﺎن و آنﮔﺎه ،ﺧﻒ از ﭼﺮم اﺳﺐ ﺑﺎ
آﺳﺘﺮی از ﮐﺘﺎن و ﺑﻌﺪ ﺧﻒ از ﭼﺮم اﺳﺐ ﺑﺎ آﺳﺘﺮی از ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮگ )اﺑﻦﺑﻄﻮﻃﻪ۳٦۲ ،؛ ﺑﺮای
آﺳﺘﺮﻫﺎی ﺧﻒ از ﺧﺰ ﺳﻤﻮر و دﻟﻪ و ﺟﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﮏ :ﻗﺎﺿﯽرﺷﯿﺪ۲۱۸ ،؛ اﺣﺴﻦ .(٤۷ ،ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﭘﺎﭘﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ران ،ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺧﻒ و روی آن ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ و اﻃﻼع
درﺳﺘﯽ درﺑﺎره آن ﻧﺪارﯾﻢ )ﺑﺮای اﻃﻼع اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻧﮏ :ﺷﺎﺑﺴﺘﯽ۱۳۸ ،؛ ﻋﺒﯿﺪی۳۲۳،ـ.(۳۲٤
ﺳﺮ ﻣﻮزه را ﻧﯿﺰ روی ﺧﻒ ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه آن ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﻋﺒﯿﺪی .(۳۲٥ ،ﻋﺒﯿﺪی )ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ( ﺳﺮ
ﻣﻮزه را ﺳﺎﻗﭙﻮش و ﭼﯿﺰی ﺷﺒﻪ ِﮔ ْﺘﺮﻫﺎی ﮐﻮﻫﻨﻮردان اﻣﺮوزی داﻧﺴﺘﻪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دزی
)۲٠۲ـ ،(۲٠۳ﺳﺮ ﻣﻮزه ،را ﺑﺎ ﺟﺮﻣﻮق )ﺟﻮﻫﺮی ٤٥٤٤ /۳ ،ذﯾﻞ »ﺟﺮﻣﻮق«( ﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻒ ﮔﺸﺎدی ﮐﻪ روی ﺧﻒ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﻮزه ،ﻧﮏ :ﻣﺼﺮی .(۱٤۷ ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮزه ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺮب آن ) َ
ﻣﻮزج(
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﻮﻫﺮی۱٥٥۷ /۳ ،؛ ﺟﻮاﻟﯿﻘﯽ۳۱۱ ،؛ دزی،(٤۱۳ ،
اﯾﻦ ﻗﻮل ﮐﻪ ﺳﺮﻣﻮزه را روی ﻣﻮزه /ﺧﻒ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،درﺳﺖﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺧﻒ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺳﺎق ﺑﻠﻨﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﯽﺷﺪ از ﺧﻒ ﺑﺮای
ﺑﺮداﺷﺘﻦ آب از ﭼﺎه و ﺳﯿﺮاب ﮐﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد )ﻣﺎﻟﮏ۹۲۹ /۲ ،ـ۹۳٠؛
اﺑﻦﺑﻄﻮﻃﻪ٥٤۸ ،؛ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻓﺎرس ﺟﻤﯿﻞ .(۱۳۱ ،از ﺧﻒ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﯾﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن
ﺑﺮﺧﯽ اﺷﯿﺎء ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ :ﺣﺴﻦﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ ،وزﯾﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ،دﻓﺘﺮ ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﺰاﺋﻦ
)اﺑﻦﻃﻘﻄﻘﯽ (۲۹۸ ،و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ َزﯾﺎت ،ﮐﺎﺗﺐ واﺛﻖ و ﻋﻠﯽﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ،وزﯾﺮ
ﻣﻘﺘﺪر ،دوات و اﺑﺰار ﻧﮕﺎرش ﺧﻮد را در ﺧﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ )ﺻﺎﺑﯽ:۱۳۸۳ ،
٦۷ـ .(٦۸ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ و ﺷﯿﺸﻪ ﺷﺮاب ،دﺳﺘﻤﺎل و ﻧﯿﺰ ﮐﺎرد و ﺧﻨﺠﺮ را ﻧﯿﺰ ﮔﺎه در
ﺧﻒ ﻧﻬﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﺻﺎﺑﯽ ،ﻫﻤﺎن ،ص٤۳ـ٤٤؛ ﻗﺎﺿﯽ رﺷﯿﺪ۲۱۸ ،؛ ﻋﺒﯿﺪی،
۳۲۱ـ۳۲۲؛ ﻣﺘﺰ٤۳٠/۲ ،؛ اﺣﺴﻦ.(٤۷ ،
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮون ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻐﺮب
و ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ ) َﻣﻘﺮ۱۲۳ ،ـ۱۸۸ ،۱۸٦ ،۱۲٤؛ دزی۲۲٤ ،۱۸۷ ،ـ۳٦۲ ،۲۲٥ـ۳٦۳؛
ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﻋﺒﺪ ،(۲٤۳ ،اﯾﺮان )ﺷﺎردن٦ /٤ ،ـ۷؛ دوﻣﺎن۱٠۲ ،؛ ﻓﯿﮕﻮﺋﺮوا۱٥۷ ،؛
ﭘﻮﻻ ک۱۱٥ ،ـ۱۱۷؛ وﯾﻠﺰ۲۲۸ ،؛ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اردﮐﺎﻧﯽ ،(۳۸۲ ،و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ )ﻣﺼﺮی،
۱٤۳ـ (۱٤۸ ،۱٤٤ﺗﻨﻮع وﺳﯿﻌﯽ از ﮐﻔﺶﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺮای اﻧﻮاع
ﮐﻔﺶﻫﺎ در ﺗﻬﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻧﮏ :ﺧﺎﻧﻘﺎه و دﯾﮕﺮان .(۱٠٠-۸٥ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻢﭼﻨﺎن
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ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺜﻼ ﺑﺪوﯾﺎن ﻣﺼﺮ و ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﻓﺮﯾﻘﺎ،
ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪ راه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ از ﭘﺎﭘﻮشﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )دزی.(٤۲۱ ،
ﺳﻨﺖ ﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻔﺶ
ﮐﻔﺶ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺟﺰﺋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ :در ﺳﻨﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ،ورود ﺑﺎ ﮐﻔﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺣﺮمﻫﺎ و ﻣﺼﻠﯽﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر در
اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ ،ﮐﻔﺶ از ﭘﺎی ﺑﯿﺮون ﮐﺮد )ﻋﺒﯿﺪی .(۳۲٦ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ،در ﺑﺮﺧﯽ از
اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮﻗﺖ ﮐﻔﺶﻫﺎ )ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو۷ :۱۳۷۳ ،؛ اﺑﻦﺟﻮزی،
 ،(۸۳ :۱۳۸٦ﺟﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻔﺶداری ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﻮد و ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮی در ﺧﺎرج از ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺎورﻫﺎی
ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪای ﻫﻢ درﺑﺎره ﮐﻔﺶﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ،در ﻋﺮاق ،اﮔﺮ ﻣﻮﻗﻊ در آوردن
ﮐﻔﺶ از ﭘﺎی ،ﯾﮏ ﻟﻨﮕﻪ آن روی ﻟﻨﮕﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﻮار ﺷﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻔﺶ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ؛ اﮔﺮ ﮐﻔﺸﯽ را واژﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ارواح ﺷﺮﯾﺮ در آن
ﺟﺎی ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ؛ وﻗﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻧﻮ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ ﮐﻔﺶ ﮐﻬﻨﻪای را در ﮔﺮدن ﮔﺎوی
ﻣﯽآوﯾﺨﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﻓﻊ ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﺑﺎﺷﺪ )رﻣﻼوی۷٦ ،؛ ﺑﺮای ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﯾﺮان ﻧﮏ:
ﻫﺪاﯾﺖ۷۸ ،ـ۸۷ ،۷۹ـ.(۱۱۲ ،۱٠۲ ،۸۸
در اﯾﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻔﺸﻬﺎی زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از ﭘﺎی آﻧﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ در
ﻫﻨﮕﺎم راه رﻓﺘﻦ ،ﻋﻤﻼ روی ﭘﻨﺠﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺨﺮاﻣﻨﺪ )ﭘﻮﻻ ک،
ْ َ
۱۱٥ـ .(۱۱۷در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﮐﻔﺶﻫﺎی ﺷﯿﺨﯽ ﺻﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم َﺟﻠﺸﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم او
در ﻗﺎﻫﺮه ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺒﺮک ﻣﯽﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ )اﻣﯿﻦ .(۳۹۹ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻬﺎ،
ﮐﻨﺎﯾﺎت و ﻟﻄﯿﻔﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻔﺶ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻌﻞ ﺑﻪ ﻧﻌﻞ
)ﺟﺒﻮری۳۳۲ ،ـ۳۳۳؛ اﺑﻦﻣﻨﻈﻮر ،ذﯾﻞ »ﺣﺬو« و »ﻧﻌﻞ«( و ﭘﺎ در ﮐﻔﺶ ﮐﺴﯽ ﮐﺮدن
)دﻫﺨﺪا۳۹٤ /۱ ،۱۳٥۷ ،؛ ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻧﮏ :ﺟﺒﻮری۳۳۱ ،ـ۳۳٥؛ دﻫﺨﺪا،۱۳٥۷ ،
۱۲۲۱/۳ـ.(۱۲۲۲
ﮐﻔﺎش :ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻧﺪه و ﻓﺮوﺷﻨﺪۀ ﮐﻔﺶ
واژۀ ﮐﻔﺎش ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﯿﻐﮥ ﻣﺒﺎﻟﻐﮥ ﻋﺮﺑﯽ از واژۀ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻔﺶ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در
ﺣﻮزۀ اﯾﻦ زﺑﺎن ﮐﺎرﺑﺮد دارد )دﻫﺨﺪا ؛ ﻣﻌﯿﻦ ،ذﯾﻞ واژه( و در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺮﺑﯽ واژهﻫﺎی دﯾﮕﺮی
ﭼﻮن ﺧﻔﺎف ) ﺳﺎزﻧﺪۀ ﺧﻒ( ،ﻧﻌﺎل )ﺳﺎزﻧﺪۀ ﻧﻌﻞ( و ﺣﺬاء ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود؛

١٠٨

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

ً
ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﻧﻮاع ﻣﻌﯿﻦ از ﮐﻔﺶﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻔﺶ
َ
ً َ
دارﻧﺪ ﻣﺜﻼ ﻗ ّﺮاق ) ﺳﺎزﻧﺪۀ ﻗ َﺮ ْق در اﻧﺪﻟﺲ و ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﻧﮏ :ﻣﻘﺮ (۱۸۹ ،ﯾﺎ اﻟﺒﻮاﺑﯿﺠﻪ )
ﺳﺎزﻧﺪۀ ﺑﺎﺑﻮج  /ﭘﺎﭘﻮش( در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ )ﮐﻬﻦ .(۹۳،
ﮐﻔﺶ ﮐﺎﻻی ﭘﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻮدهاﺳﺖ و از اﯾﻦ رو در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﻔﺶ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﺷﺎرات ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺴﺖ ) ﻧﮏ:
ازرﻗﯽ ،۸۹۲ /۲ ،٦٠٤ /۱ ،در ﻣﮑﻪ؛ اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ ،۱۲٠ /۱ ،ﺻﻘﻠﯿﻪ؛ ﻣﻘﺪﺳﯽ ۲۲٦ ،در
ﻗﯿﺮوان؛ وزان۲۳۳ /۱ ،ـ ،۲۳٤ﻓﺎس؛ اوﻟﯿﺎءﭼﻠﺒﯽ٥۹۹ /۱ ،ـ ،٦٠٠اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل؛ ﺷﺎردن۷ ،
) ،۳٦٤/(۲اﺻﻔﻬﺎن؛ ﮐﺎرری ،۲۲ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ؛ اورﺳﻞ ،۲٤۲ ،ﺗﻬﺮان؛ آﻫﻨﮓ ،۳٠ ،ﮐﺎﺑﻞ( و ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدﻣﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮودﺳﺖ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ
راه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ )ﻧﮏ :وزان۳٥۹ ،۱٤۱ ،۱٠۲/۱ ،؛ ﻣﻘﺮ ،(۱۹۱ ،در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪوﯾﮋه ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش اﻧﻮاع ﮐﻔﺸﻬﺎ ،ﺣﺮﻓﻪای ﭘﺮروﻧﻖ ﺑﻮدهاﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ
ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ) ،(۱۲٤در ﺳﺎل  ٤۳۸ق در ﻣﯿﺎن ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ ،ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻔﺸﮕﺮان از
ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﻔﺎﺷﺎن در ﻣﺼﺮ ،ﻓﺮاوان و ﺑﺎزار ﮐﻔﺎﺷﺎن ﻗﺎﻫﺮه ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮد
)ﻧﮏ :ﻣﻘﺮﯾﺰی ،ﺧﻄﻂ۳٤٦ ،۳۳۸ ،۲۸٦/۳ ،؛ ﻣﺼﺮی۱٤۲ ،ـ .(۱٤۳ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺣﺴﻦ وزان
) (۲۳۳/۱در ﺣﺪود ﻧﯿﻤﮥ ﻗﺮن دﻫﻢ ،در ﺑﺎزار ﻓﺎس ،ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه دﮐﺎن ﮐﻔﺎﺷﯽ وﺟﻮد
داﺷﺖ  .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﻮﻟﺘﺴﺮ ) (۱۳ ، ٥در اﯾﺮان ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎری ،در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺣﺪود ﺳﯽ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ۲٥٠ ،ﮐﻔﺶدوز ﻓﻌﺎل ﺑﻮدهاﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ دوران ،ارﺑﺎب ) (٦۱ﺷﻤﺎر
ﮐﻔﺶدوزیﻫﺎی ﻗﻢ را در  ،۱۲۹٥ﭼﻬﺎرده ﺑﺎب ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺴﺮوی )(٦۸
در ﺗﻬﺮان دﻫﮥ  ۱۳٤٠ش ،ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ،ﺳﯽ ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ در ﺳﻪ ﻫﺰار ﮐﻔﺎﺷﯽ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ً
در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﮐﻔﺶﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ و زﻧﺎﻧﻪدوزی ﯾﮏ رﺳﺘﮥ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺷﻐﻠﯽ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻔﺶﻫﺎی ﺑﭽﻪﮔﺎﻧﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ )ﻧﮏ:ﻣﻘﺮﯾﺰی ،ﺧﻄﻂ۳٤٦ /۳ ،؛ وزان۲۳٤ /۱ ،؛ داﻟﻤﺎﻧﯽ٥۷٤ /۲ ،؛
ﻟﻮﻃﻮرﻧﻮ .(٤۸۳/۱ ،ﺑﻪﻋﻼوه ،ﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﮐﻔﺶ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ
ً
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺜﻼ ارﺳﯽدوزی ،ﮔﺮﺟﯽدوزی ،ﺳﺎﻏﺮیدوزی ،ﭼﮑﻤﻪدوزی ،ﭼﺮﻣﯽدوزی و
ﺟﺰ آﻧﻬﺎ در اﯾﺮان از ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی ﺑﻪ ﺑﻌﺪ )ﺷﺎردن ،١ج۳٦۷ /(۲) ۷؛ ﺗﺤﻮﯾﻠﺪار۹۸ ،ـ۹۹؛
ﺷﻬﺮیﺑﺎف ،ﺗﺎرﯾﺦ.(٥۷۷ /۲ ،
1. Chardin

ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻔﺶ و ﺣﺮﻓﻪ ﮐﻔﺎﺷﯽ در ﺟﻬﺎن ﺳﻨﺘﯽ اﺳﻼم
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ﮐﻔﺶ را ﯾﺎ در ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ،در
دﮐﺎنﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ )ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(؛ ﻓﺮوش ﮐﻔﺶ ﺑﺎ دورهﮔﺮدی و ﻋﺮﺿﮥ آن
در ﺧﺎﻧﻪ و اﻧﺪروﻧﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮد ،زﯾﺮا در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻧﺎن اﻋﯿﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ
ﻧﻤﯽرﻓﺘﻨﺪ )ﻣﻮﻧﺲاﻟﺪوﻟﻪ.(۳۲٥،
ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﻔﺎﺷﯽ و ادوات ﮐﺎر
ً
ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﻔﺎﺷﯽ ،ﺣﺠﺮهای ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺎرﯾﮏ و ﻧﻤﻮر ﺑﻮد و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ در آن ﺑﻪ ﺳﻪ
ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ :ﺗﮑﺪوزی ،ﮐﻪ در آن ﻫﻤﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻔﺶدوزی را ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽداد؛ دودوزی ،ﮐﻪ در آن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ زﯾﺮ ﮐﺎری و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﮥ اﺻﻠﯽ ﮐﻔﺶ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ
و ﻧﻔﺮ دوم ،روﮐﺎری و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد و ﺳﺮیدوزی ،ﮐﻪ در آن ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه ،راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ
روش ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻔﺎﺷﯽ ﺑﻮدهاﺳﺖ )ﺷﻬﺮیﺑﺎف ،ﻫﻤﺎن٥۷۹/۲ ،؛ ﺧﺴﺮوی،
 .(٦۷در ﺗﮏدوزی و دودوزی ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ و ﻣﺤﺪود ﺑﻮد و ﮐﻔﺎﺷﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﻔﺶ
روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ در ﺳﺮیدوزی ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان،
ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻏﯿﺒﺖ ﻫﺮﯾﮏ از ﮐﺎرﮔﺮان وﯾﮋه
ﮐﺎر در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﻗﻔﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد )ﻧﮏ :ﺧﺴﺮوی ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ۷٤ ،ـ۷٥؛ ﻣﮑﻤﻠﯽ.(٦٠ ،
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﻔﺶدوزی ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ و
ً
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻮع ﮐﻔﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
اﺳﺘﺎدﮐﺎر و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺎه ،ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ دوﺧﺖودوز را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،دﺳﺘﯿﺎر او و ﻧﯿﺰ
ﺷﺎﮔﺮدی ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ )ﻧﮏ :ﺷﻬﺮیﺑﺎف ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ؛
ً
ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ۲۲۷ ،ـ  .(۲۲۹در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻔﺎﺷﯽ در ﺗﻬﺮان دﻫﮥ ۱۳٤٠ش ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺪود ده
ﻧﻔﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﺧﺴﺮوی۷٤ ،٦۸ ،ـ.(۷٥
اﺑﺰار ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ّ
ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻔﺶ از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد :ﻧﺦ ،ﺳﻮزن ،درﻓﺶ ،ﮔﺎز
)ﺑﺮای ﮐﺸﯿﺪن روﯾﮥ ﮐﻔﺶ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ( ،ﮔﺎز ﻣﯿﺦﮐﺶ ،اﻧﻮاع ﻣﯿﺦ ،ﭼﮑﺶ ،ﮔﺰن )ﺑﺮای ﺑﺮﯾﺪن و
ﺻﺎف ﮐﺮدن ﻟﺒﮥ دور ﮐﻔﺶ( ،ﻣﺸﺘﻪ )ﺑﺮای ﮐﻮﺑﯿﺪن ﭼﺮم( ،دﻣﯽ ،ﻣﻮم و ﺟﺰ آنﻫﺎ
)ﺷﻬﺮیﺑﺎف ،ﺗﺎرﯾﺦ٥۸٠/۲ ،ـ۳۲۲ ،۳٠٦/٤ ،٥۸۱؛ ﻣﮑﻤﻠﯽ٥٥ ،ـ٥۸؛ ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ،
۲۲۹ـ۲۳۱؛ ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ درﺑﺎرۀ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮐﻔﺎﺷﯽ در اﯾﺮان ﻣﯿﺮزاﯾﯽ۱۳۸٦ ،ش(.
ﮐﻔﺎﺷﺎن ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و اﺑﺰار ﺧﻮد ﺑﻪ اﺻﻨﺎف دﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ :ﺑﺮای ﺗﻬﯿﮥ ﭼﺮم ﺑﻪ
دﺑﺎﻏﺎن )ﮐﻬﻦ (۹۳ ،و ﺑﺮای اﺑﺰار ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ادوات ﻓﻮﻻدی )ﺷﻬﺮیﺑﺎف .(٥۹/٤ ،ﺑﺮای
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ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﺷﻨﮥ ﮐﻔﺶ ﻧﯿﺰ ،ﺳﺮاﺟﺎن و ﻧﯿﺰ دورهﮔﺮداﻧﯽ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ و ﭘﺎدﮔﺎنﻫﺎ
ﮐﻔﺶﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﺧﺮدهﻫﺎی ﭼﺮم را ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﻪ
ﮐﻔﺎﺷﺎن ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ )ﻫﻤﺎن ۳۳۷ /۳ ،ـ.(۳۳۸
ﮐﻔﺎﺷﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻔﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ
ﭘﯿﻨﻪدوزی ﮐﻔﺶ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از دوﺧﺖودوز ﺷﮑﺎﻓﺘﮕﯽﻫﺎ و ﭘﺎرﮔﯽﻫﺎی ﮐﻔﺶ ،ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﺎﺷﻨﻪ
و ﻧﯿﻢ ﺗﺨﺖ و ﮐﻒ و ﺗﻨﮓ و ﮔﺸﺎد ﮐﺮدن و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﻨﺪ و ﺳﮕﮏ و ﺟﺰ آﻧﻬﺎ ) .(٦٦٥/۲ﮐﺎر
ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﭘﯿﻨﻪدوزان /اﺳﮑﺎﻓﯿﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت
دورهﮔﺮدی و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﺮ در دﮐﺎنﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺪﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ،ﺧﻮد ﮐﻔﺶﻫﺎی ﺗﺎزه ﻫﻢ ﻣﯽدوﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﮐﺎر ﮐﻔﺎﺷﺎن ﮐﻪ
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻋﯿﺎد و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﺟﺸﻨﯽ روﻧﻖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﺎر ﭘﯿﻨﻪدوزی ﻫﻤﻮاره
ﭘﺮروﻧﻖ ﺑﻮد )ﮐﻬﻦ۹٦ ،؛ ﺷﻬﺮیﺑﺎف ،ﻫﻤﺎن٦٦۱ /۲ ،ـ.(٦٦۲
درآﻣﺪﻫﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻔﺎﺷﺎن
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎرۀ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻓﺮوش اﻧﻮاع
ﮐﻔﺶﻫﺎ در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ) اﺣﺴﻦ۷٤،١؛ ﺣﺴﻦ وزان/۱ ،
ً
 (۲٤۳ﺑﻪﻧﺪرت ﻣﯽﺗﻮان درﺑﺎرۀ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﮐﻔﺎﺷﺎن آﮔﺎﻫﯽ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ داد .ﻇﺎﻫﺮا در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻫﺎ ﻓﺮوش ﮐﻔﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،ازآنرو ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺮﻣﯽ ﻫﻮا اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﮔﯿﻮه
ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ )ﻫﻮﻟﺘﺴﺮ .(٤۳،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در اﺻﻔﻬﺎن و ﺗﻬﺮان ﻋﺼﺮ
ﻗﺎﺟﺎری )ﻫﻤﺎن۲۹،؛ ﻧﺠﻤﯽ۳٦٤ ،ـ ،(۳٦٥ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﻔﺎﺷﺎن ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن در اﯾﻦ دوره درآﻣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮔﺎه دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﯾﺎ وﻗﻒﮔﺬاران ،در ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻔﺶ ﺑﻪ ﮐﻔﺎﺷﺎن ﺳﻔﺎرش ﻣﯽدادﻧﺪ و ﮐﺎر
ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻧﻖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ )ﮐﻬﻦ .(۹٤ ،در ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از وﻗﻒﮔﺬاری از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﺑﺪر ﺑﻦ
ﺣﺴﻨﻮﯾﻪ ،از اﻣﺮای دﯾﻨﻮر و ﻫﻤﺪان در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ق ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻪ ﻫﺰار دﯾﻨﺎر ﺑﻪ ﮐﻔﺎﺷﺎن و
اﺳﮑﺎﻓﯿﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان در راه ﻣﺎﻧﺪه در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺞ ،ﮐﻔﺶ ﺑﺪوزﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﻔﺶﻫﺎی
آﻧﺎن را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ) اﺑﻦﺟﻮزی ،اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ۱٠٥ /۱٥ :۱٤۱۲ ،؛ اﺑﻦﮐﺜﯿﺮ .(۳٥٤ /۱۱،
ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﮐﻔﺎﺷﺎن ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ از ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮودﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺎرﯾﻒ از ﻋﻠﻤﺎ
و ﺷﻌﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ و در ﻧﺎم اﯾﺸﺎن
1. Ahsan

ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻔﺶ و ﺣﺮﻓﻪ ﮐﻔﺎﺷﯽ در ﺟﻬﺎن ﺳﻨﺘﯽ اﺳﻼم
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ﻋﻨﻮان ﺧﻔﺎف ،ﻧﻌﺎل  /ﻧﻌﺎﻟﯽ و ﺣﺬاء ﻫﺴﺖ )ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ۱۹٠/۲ ،ـ۳۸٦ ،۱۹۱ـ/٥ ،۳۸۸
٥٠۸ـ٥٠۹؛ ذﻫﺒﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ،٥۸ /۲٥ ،٥۲۹ ،٤٦۳ ،٦۸ /۲۳ ،۱۷٥ ،۹٥ ،۷۹ ،۷٥/۲۲ ،
۱۱۹/۲٦ ،٤٤۷ ،۱٦٤؛ درﺑﺎرۀ ﺷﺎﻋﺮان ﺻﺎدﻗﯽ اﻓﺸﺎر۹٦ ،؛ آذرﺑﯿﮕﺪﻟﯽ.(٥۲٠ ،
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺻﻨﻒ ﮐﻔﺎﺷﺎن
ﺻﻨﻒ ﮐﻔﺎﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن اﺻﻨﺎف دﯾﮕﺮ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ  /اﺳﺘﺎد  /ﺷﯿﺦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺣﺮﻓﻪای از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻈﺎرت داﺷﺖ و
درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﻨﻒ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮد .در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻋﺼﺮ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
رﺋﯿﺲ ﺻﻨﻒ را ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻋﻀﺎی ﺻﻨﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ و دو ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﯿﺎران او
ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﮐﺮد )ﮐﻬﻦ .(۹٤ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪای ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﯿﺰ در درون ﺻﻨﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ و
او ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﺗﺄﯾﯿﺪ در درون ﺻﻨﻒ و ﻧﯿﺰ از ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺎﺿﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎدﮐﺎر
در ﺻﻨﻒ ﮐﻔﺎﺷﺎن وارد ﺷﻮد )ﻫﻤﺎن. (۹٥ ،
در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻔﺶ ،ﺗﻘﻠﺐ ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ :ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ،از ﻣﻮاد ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب و
دﺳﺖ دوم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﺷﻬﺮیﺑﺎف ،ﻫﻤﺎن (۳۲۳/٤ ،۳۳۸ /۳ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻔﺎش ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﭼﺸﻤﯽ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪﺑﻮد )ﻫﻤﺎن .(٥۸٦/۲ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻔﺎﺷﺎن در
ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن درﺑﺎرۀ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﮔﺸﺎدی ﮐﻔﺶ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ
ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮی را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪ )ﻫﻤﺎن٥۹٥ /۲ ،ـ .(٥۹٦ﻋﺎدت ﺣﺮﻓﻪای
دﯾﮕﺮ ﮐﻔﺎﺷﺎن آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ
ﺳﺎﺑﻘﮥ آﻧﺎن در ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﮐﺎر ،ﺣﮑﺎﯾﺎﺗﯽ در اﺧﺒﺎر ﻇﺮﯾﻔﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮدهاﺳﺖ ) اﺑﻦﺟﻮزی ،
اﺧﺒﺎر اﻟﻈﺮاف .(٦۷ ،۱۳۸٦ ،ازاﯾﻦرو ،ﻣﺤﺘﺴﺒﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﻊ ﮐﻔﺎﺷﺎن از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻣﻮاد
اوﻟﯿﮥ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺎک در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻔﺶ ،آﻧﺎن را از ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮﺣﺬر
ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ )ﺷﯿﺰری۷۳ ،؛ اﺑﻦاﺧﻮه.(۲۳۳ ،
ً
ﻣﻨﻊ و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺷﺮﻋﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﻔﺶ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻔﺎﺷﯽ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮔﺎه
ً
ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺷﺮﻋﯽ ،در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺣﮑﺎﻣﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ
اﻟﺤﺎﮐﻢ ﻓﺎﻃﻤﯽ در  ٤٠٤ﯾﺎ ٤٠٥ق ،دﺳﺘﻮر داد زﻧﺎن ﺟﺰ ﺑﻪ ﺿﺮورت از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﻧﺪ و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ ،ﮐﻔﺎﺷﺎن را از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻔﺶﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﺮد ) اﺑﻦﺟﻮزی ،اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ،
۱٠۱/۱٥ :۱٤۱۲؛ اﺑﻦﮐﺜﯿﺮ (۳٥۳/۱۱ ،ﯾﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺂﺧﺬی )ﺷﯿﺰری ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ؛ وﻧﺸﺮﯾﺴﯽ،
٤۲٠/٦؛ ﻣﻘﺮ (۱۲۸ ،ﻓﻘﻬﺎ و ﻣﺤﺘﺴﺒﺎن ،ﮐﻔﺎﺷﺎن را از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻔﺶﻫﺎی ﺻﺪادار زﻧﺎﻧﻪ ﻧﻬﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﻨﻊ ﮐﻔﺸﻬﺎی ﺗﺠﻤﻠﯽ زﻧﺎﻧﻪ ،ﻧﮏ :ﻣﻘﺮﯾﺰی ،ﺧﻄﻂ،
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ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

.(۳٠۳/(۱) ٤
ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻔﺶ و ﮐﻔﺎﺷﺎن در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺑﺎﻓﺘﺎر ﺟﻬﺎن ﺳﻨﺘﯽ اﺳﻼم در ﺷﻤﺎر ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ درﺑﺎره اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﭘﻮﺷﺎک و ﺣﺮﻓﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آنﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻨﯽ از ﻧﺤﻮه زﯾﺴﺖ روزاﻧﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎدی در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ دﻫﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل اﻟﮕﻮﯾﺎب و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﻮﻫﯽ از
ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات در ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد و در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی آﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﻃﻼﻋﺎت را درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﻮع واژﮔﺎﻧﯽ و دﻻﻟﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ واژه ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻧﻮاع ﮐﻔﺶﻫﺎ و ﺗﺒﯿﯿﻦ روشﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒﺎط
زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ دو ﺳﺎﺣﺖ ،ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ
اﺳﺖ و در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺧﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه و ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر
داﺷﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردی ،اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎی روشﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺤﻞ ﺑﺮرﺳﯽ
و ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ،اﻟﮑﺎﻣﻞ ﻓﯽ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ،ﺑﯿﺮوت.۱۹٦٦-۱۹٦٥ ،
اﺑﻦ اﺧﻮه ،ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮﺑﻪ ﻓﯽ اﺣﮑﺎم اﻟﺤﺴﺒﺔ ،ﭼﺎپ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻌﺒﺎن و ﺻﺪﯾﻖ اﺣﻤﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﻄﯿﻌﯽ ،ﻗﻢ
۱٤٠۸
اﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﻪ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ،اﻟﮑﺎﻣﻞ ﻓﯽ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ،ﺑﯿﺮوت.۱۹٦٦-۱۹٦٥/۱۳۸٦-۱۳۸٥ ،
اﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﻪ ،رﺣﻠﻪ اﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﻪ ،ﭼﺎپ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﺮﯾﺎن ،و ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻗﺼﺎص ،ﺑﯿﺮوت.۱۹۸۷/۱٤٠۷ ،
اﺑﻦ ﺗﻐﺮی ﺑﺮدی ،اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاﻫﺮه ﻓﯽ ﻣﻠﻮک ﻣﺼﺮ و اﻟﻘﺎﻫﺮه ،ﻗﺎﻫﺮه.۱۹۷۲ ،
اﺑﻦ ﺟﻮزی ،اﺧﺒﺎر اﻟﻈﺮاف و اﻟﻤﺘﻤﺎﺟﻨﯿﻦ ،ﭼﺎپ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺤﺮاﻟﻌﻠﻮم ،ﻧﺠﻒ ۱۹٦ /۱۳۸٦
اﺑﻦ ﺟﻮزی ،اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ،ﭼﺎپ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ ،ﺑﯿﺮوت ۱۹۹۲ /۱٤۱۲
اﺑﻦ ﺟﻮزی ،ﺗﻠﺒﯿﺲ اﺑﻠﯿﺲ ،ﭼﺎپ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﯿﻠﯽ ،ﺑﯿﺮوت۱۹۸۹/۱٤٠۹ ،
اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،اﺣﻤﺪ ،ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،داراﻟﻔﮑﺮ ،ﺑﯽ ﺗﺎ.
اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ ،ﺻﻮره اﻻرض ،ﻟﯿﺪن.۱۹۳۹-۱۹۳۸ ،
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﮑﺒﺮی ،ﭼﺎپ اﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،ﺑﯿﺮوت۱۹۸٥/۱٤٠٥ ،
اﺑﻦ ﻃﻘﻄﻘﯽ ،اﻟﻔﺨﺮی ﻓﯽ اﻻداب اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﯿﻪ و اﻟﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ،ﺑﯽ ﺟﺎ۱۸٦٠ ،
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﻢ ،ﺳﯿﺮه ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ،ﭼﺎپ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﯿﺪ  ،ﺑﯿﺮوت۱۹۸٤/۱٤٠٤ ،

ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻔﺶ و ﺣﺮﻓﻪ ﮐﻔﺎﺷﯽ در ﺟﻬﺎن ﺳﻨﺘﯽ اﺳﻼم
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اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ،اﻟﻤﻌﺎرف ،ﭼﺎپ ﻓﺮدﯾﻨﺎﻧﺪ ووﺳﺘﻨﻔﻠﺪ ،ﮔﻮﺗﯿﻨﮕﻦ.۱۸٥٠ ،
اﺑﻦ ﮐﻠﺒﯽ ،ﮐﺘﺎب اﻻﺻﻨﺎم ،ﭼﺎپ اﺣﻤﺪ زﮐﯽ ﭘﺎﺷﺎ ،ﻗﺎﻫﺮه-ﺗﻬﺮان۱۳٤۸ ،
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﭼﺎپ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل.۱۹۸۱/۱٤٠۱ ،
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﭼﺎپ ﻋﻠﯽ ﺷﯿﺮی ،ﺑﯿﺮوت.۱۹۹۲/۱٤۱۲ ،
اﺑﻦﮐﺜﯿﺮ ،اﻟﺒﺪاﯾﺔ و اﻟﻨﻬﺎﯾﺔ ،ﭼﺎپ داراﻟﻔﮑﺮ اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﺟﯿﺰه] ،ﺑﯽﺗﺎ[.
اﺑﻮداوود ،ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داوود ،ﭼﺎپ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل۱۹۹۲/۱٤۱۳ ،
اﺑﻮﻣﻄﻬﺮ ازدی ،ﺣﮑﺎﯾﻪ اﺑﯽ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻐﺪادی ،ﭼﺎپ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ رﺟﺐ ،ﺑﻐﺪاد ،ازروی ﭼﺎپ ﻫﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ.۱۹٠۲ ،
اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯽ ،ﺻﺎﻟﺢ ،اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت و اﻻﻟﺒﺴﻪ اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ ﻓﯽ اﻟﻌﻬﻮد اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ اﻻوﻟﯽ ،ﺑﯿﺮوت.۲٠٠۳ ،
آذرﺑﯿﮕﺪﻟﯽ ،ﻟﻄﻔﻌﻠﯽﺑﯿﮏ  ،آﺗﺸﮑﺪۀ آذر )ﻧﯿﻤﮥ دوم( ،ﺑﺨﺶ اﻓﮑﺎر ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ،ﭼﺎپ ﻣﯿﺮﻫﺎﺷﻢ ﻣﺤﺪث ،ﺗﻬﺮان،
۱۳۷۸ش
ارﺑﺎب ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽﺑﯿﮏ ،ﺗﺎرﯾﺦ داراﻻﯾﻤﺎن ﻗﻢ ،ﭼﺎپ ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺗﻬﺮان۱۳٥۳ ،ش
ازرﻗﯽ ،اﺑﻮوﻟﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،اﺧﺒﺎر ﻣﮑﮥ و ﻣﺎﺟﺎء ﻓﯿﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺛﺎر ،ﭼﺎپ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪﺑﻦ
دﻫﯿﺲ] ،ﺑﯽﺟﺎ[۲٠٠۳ /۱٤۲٤ ،
اﻋﺸﯽ ،دﯾﻮان اﻋﺸﯽ اﻟﮑﺒﯿﺮ ،ﭼﺎپ و ﺷﺮح ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ،ﺑﯿﺮوت۱۹۹٤/۱٤۱٥ ،
آﻣﺎل ﻣﺼﺮی ،ازﯾﺎء اﻟﻤﺮاه ﻓﯽ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﻗﺎﻫﺮه.۱۹۹۹/۱٤۱۹ ،
اﻣﯿﻦ ،اﺣﻤﺪ ،ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻌﺎدات و و اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ و اﻟﺘﻌﺎﺑﯿﺮ اﻟﻤﺼﺮﯾﻪ ،ﻗﺎﻫﺮه ۱۹٥۳
آﻫﻨﮓ ،ﻣﺤﻤﺪ آﺻﻒ  ،ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎ و ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎﯾﯽ از ﮐﺎﺑﻞ ﻗﺪﯾﻢ ،ﮐﺎﺑﻞ ۱۳۸٤ش.
اورﺳﻞ ،ارﻧﺴﺖ ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﻗﻔﻘﺎز و اﯾﺮان ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺳﻌﯿﺪی ،ﺗﻬﺮان۱۳۸۲ ،ش
اوﻟﯿﺎ ﭼﻠﺒﯽ ،اوﻟﯿﺎ ﭼﻠﺒﯽ ﺳﯿﺎﺣﺘﻨﺎﻣﻪﺳﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل.۱۳۱٤ ،
ﺑﺨﺎری ،ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﭼﺎپ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل.۱۹۹۲/۱٤۱۳ ،
ﭘﻮﻻک ،ﯾﺎﮐﻮب ادوارد ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻮﻻک ،اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﯿﮑﺎووس ﺟﻬﺎﻧﺪاری ،ﺗﻬﺮان.۱۳٦۱ ،
ﺗﺤﻮﯾﻠﺪار ،ﻣﯿﺮزاﺣﺴﯿﻦﺧﺎن ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﺻﻔﻬﺎن :ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ و آﻣﺎر اﺻﻨﺎف ﺷﻬﺮ ،ﭼﺎپ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ
ﺳﺘﻮده ،ﺗﻬﺮان ۱۳٤۲ش
ﺗﺮﻣﺬی ،ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی ،ﭼﺎپ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل.۱۹۸۱/۱٤٠۱ ،
ﺗﻨﻮﺧﯽ ،ﻧﺸﻮار اﻟﻤﺤﺎﺿﺮه ،ﭼﺎپ ﻋﺒﻮد ﺷﺎﻟﺠﯽ ،ﺑﯿﺮوت.۱۹۷۱/۱۳۹۱ ،
ﺟﺎﺣﻆ ،اﻟﺒﯿﺎن و اﻟﺘﺒﯿﯿﻦ ،ﭼﺎپ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎرون ،ﺑﯿﺮوت.۱۹٤۸ ،
ﺟﺎﺣﻆ ،اﻟﺘﺒﺼﺮ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎره ،ﭼﺎپ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ،دﻣﺸﻖ.۱۹٦٦ ،
ﺟﺎﺣﻆ ،اﻟﺒﺨﻼء ،ﭼﺎپ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻪ ﺣﺎﺟﺮی ،ﻗﺎﻫﺮه ،ﺑﯽ ﺗﺎ.
ﺟﺎﺣﻆ ،ﺗﺎج ،ﭼﺎپ اﺣﻤﺪ زﮐﯽ ﭘﺎﺷﺎ ،ﻗﺎﻫﺮه.۱۹۱٤/۱۳۳۲ ،
ﺟﺎدر ،وﻟﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ،اﻻزﯾﺎء اﻟﺸﻌﺒﯿﻪ ﻓﯽ اﻟﻌﺮاق ،ﺑﻐﺪاد۱۹۷۹ ،
ﺟﺎدر ،وﻟﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ،اﻻزﯾﺎء اﻟﺸﻌﺒﯿﻪ ﻓﯽ اﻟﻌﺮاق  ،ﺑﻐﺪاد.۱۹۷۹ ،
ﺟﺒﻮری ،ﯾﺤﯿﯽ ،اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ ﻓﯽ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﯽ ،ﺑﯿﺮوت.۱۹۸۹ ،
ﺟﻮاﻟﯿﻘﯽ ،اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ،اﻟﻤﻌﺮب ،ﭼﺎپ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ ،ﻗﺎﻫﺮه.۱۳٦۱ ،
ﺟﻮﻫﺮی ،ﺻﺤﺎح ،ﭼﺎپ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮرﻋﻄﺎر ،ﺗﻬﺮان.۱۳٦۸ ،
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ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

ﺧﺴﺮو ﺧﺴﺮوی» ،ﮐﻔﺸﮕﺮی« ،ﮐﺎوش ،ش ،۱۲ﻣﻬﺮ ۱۳٤۲
ﺧﻨﺴﺎء ،دﯾﻮان ﺧﻨﺴﺎء ،ﺑﯿﺮوت.۱۹٦۹/۱۳۸۹ ،
دﻫﺨﺪا ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ،اﻣﺜﺎل و ﺣﮑﻢ ،ﺗﻬﺮان.۱۳٥۷ ،
داﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻫﺎﻧﺮی رﻧﻪ  ،از ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻤﯿﻌﯽ ،ﺗﻬﺮان ۱۳۷۸ش
دﻫﺨﺪا ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ،ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﻪ ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﯿﻦ و ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻬﯿﺪی ،ﺗﻬﺮان.۱۳۷۷ ،
دﯾﻮان اﻟﻬﺬﻟﯿﯿﻦ ،اﻟﻘﺴﻢ اﻻول ،ﺷﻌﺮ اﺑﯽ ذؤﯾﺐ ،ﻗﺎﻫﺮه.۱۹٤٥/۱۳٦٤ ،
ذﻫﺒﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦاﻻﺳﻼم ،ﭼﺎپ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺗﺪﻣﺮی ،ﺑﯿﺮوت ۱٤٠۹
رﻣﻼوی ،ﺟﺮﺟﯿﺲ ﻣﺤﻤﺪ» ،ﻓﯽ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﺸﻌﺒﯿﻪ« ،اﻟﺘﺮاث اﻟﺸﻌﺒﯽ ،س ،۲۳-۲۲.ش.۱۹۹۲ ،۱
ﺳﻠﯿﻤﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﻋﺒﺪ» ،ﻣﻼﺑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺬوی اﻟﻤﻬﻦ و اﻟﺤﺮف ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﻪ و اﻟﻠﻮﺣﺎت
اﻻﺛﺮﯾﻪ« ،ﺳﻮﻣﺮ ،س  ،۳۷ش  ،۲-۱ﺑﻐﺪاد.۱۹۸۱ ،
ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻻﻧﺴﺎب ،ﭼﺎپ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎرودی ،ﺑﯿﺮوت.۱۹۸۸/۱٤٠۸ ،
ﺷﺎﺑﺸﺘﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،دﯾﺎرات ،ﭼﺎپ ﮐﻮرﮐﯿﺲ ﻋﻮاد ،ﺑﻐﺪاد.۱۹٦٦/۱۳۸٦ ،
ﺷﻬﺮیﺑﺎف ،ﺟﻌﻔﺮ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﺮان در ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ ،زﻧﺪﮔﯽ ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﺗﻬﺮان ۱۳٦۷ش
ﺷﯿﺰری ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎنﺑﻦ ﻧﺼﺮ ،ﻧﻬﺎﯾﺔاﻟﺮﺗﺒﺔ ﻓﯽ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺴﺒﺔ ،ﭼﺎپ ﺳﯿﺪاﻟﺒﺎز ﻋﺮﯾﻨﯽ ،ﺑﯿﺮوت ۱۹۸۱ /۱٤٠۱
ﺻﺎﺑﯽ ،ﻫﻼل ﺑﻦ ﻣﺤﺴﻦ ،رﺳﻮم داراﻟﺨﻼﻓﻪ ،ﭼﺎپ ﻣﯿﺨﺎﯾﯿﻞ ﻋﻮاد ،ﺑﻐﺪاد.۱۹٦٤/۱۳۸۳ ،
ﺻﺎﺑﯽ ،اﻟﻮزراء ،ﭼﺎپ ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻨﺼﻮر ،ﺑﯿﺮوت.۱۹۹۸/۱٤۱۹ ،
ﺻﺎدﻗﯽ اﻓﺸﺎر ،ﺗﺬﮐﺮة ﻣﺠﻤﻊاﻟﺨﻮاص ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﺧﯿﺎﻣﭙﻮر ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ۱۳۲۷ش.
ﺻﻨﻬﺎﺟﯽ ،اﺑﻮﺑﮑﺮﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،اﺧﺒﺎر اﻟﻤﻬﺪی ﺑﻦ ﺗﻮﻣﺮت ،ﭼﺎپ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺣﺎﺟﯿﺎت ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ.۱۹۸٦ ،
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اردﮐﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ اردﮐﺎﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان.۱۳۸۱ ،
ﻋﺒﯿﺪی ،ﺻﻼح ﺣﺴﯿﻦ ،اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ﻓﯽ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﯽ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﻪ و اﻻﺛﺮﯾﻪ ،ﺑﻐﺪاد،
.۱۹۸٠
ﻓﺮﺑﺮن ،ﻣﺎﯾﻠﺰ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،راﻫﺒﺮدﻫﺎ و روﺷﻬﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻮﺳﯽﭘﻮر ﺑﺸﻠﯽ و ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﺑﺎﺳﻂ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ.۱۳۹٤ ،
ﻗﺎﺿﯽ رﺷﯿﺪ ،اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ و اﻟﺘﺤﻒ ،ﭼﺎپ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪاﻟﻠﻪ ،ﮐﻮﯾﺖ.۱۹٥۹ ،
ﻗﻠﻘﺸﻨﺪی ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﺻﺒﺢ اﻻﻋﺸﯽ ﻓﯽ ﺻﻨﺎﻋﻪ اﻻﻧﺸﺎء ،ﻗﺎﻫﺮه.۱۹۲٠-۱۹۱٠ ،
ﮐﺎرری ،ﺟﻤﻠﯽ ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎرری ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺒﺎس ﻧﺨﺠﻮاﻧﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﮐﺎرﻧﮓ ،ﺗﻬﺮان۱۳٤۸ ،ش
ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ،اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ﭼﺎپ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻏﻔﺎری ،ﺑﯿﺮوت.۱٤٠۱ ،
ﻟﻮﻃﻮرﻧﻮ ،روﺟﯽ ،ﻓﺎس ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻤﺎﯾﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺠﯽ و ﻣﺤﻤﺪ اﺧﻀﺮ ،ﺑﯿﺮوت۱۹۹۲ /۱٤۱۲ ،
ﻣﺎﻟﮏ ،اﻟﻤﻮﻃﺄ ،ﭼﺎپ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل.۱۹۸۱/۱٤٠۱ ،
ﻣﺘﺰ ،آدام ،ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ذﮐﺎوﺗﯽ ﻗﺮاﮔﺰﻟﻮ ،ﺗﻬﺮان.۱۳٦٤ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺟﻤﯿﻞ " ،اﻟﻠﺒﺎس ﻓﯽ ﻋﺼﺮ اﻟﺮﺳﻮل)ص( ،دراﺳﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪه ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻨﺒﻮی اﻟﺸﺮﯾﻒ"،
ﺣﻮﻟﯿﺎت ﮐﻠﯿﻪ اﻻداب ،ﺳﺎل  ،٤رﺳﺎﻟﻪ ش )۹۱ .ﮐﻮﯾﺖ.(۱۹۹٤-۱۹۹۳/۱٤۱٥-۱٤۱٤ ،
ﻣﺴﻌﻮدی ،ﻣﺮوج اﻟﺬﻫﺐ ،ﭼﺎپ ﺷﺎرل ﭘﻼ ،ﺑﯿﺮوت.۱۹۷۹-۱۹٦٥ ،
ﻣﺴﻠﻢ ،ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل.۱۹۹۲/۱٤۱۳ ،

ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻔﺶ و ﺣﺮﻓﻪ ﮐﻔﺎﺷﯽ در ﺟﻬﺎن ﺳﻨﺘﯽ اﺳﻼم
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ﻣﺼﺮی ،آﻣﺎل ،اﻻزﯾﺎء اﻟﻤﺮاة ﻓﯽ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﻗﺎﻫﺮه ۱۹۹۹ /۱٤۱۹
ﻣﻌﯿﻦ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ ،ﺗﻬﺮان ۱۳٦۳ش
ﻣﻘﺪﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،اﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﺎﺳﯿﻢ ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﻪ اﻻﻗﺎﻟﯿﻢ ،ﭼﺎپ دﺧﻮﯾﻪ ،ﻟﯿﺪن.۱۸۷۷ ،
ﻣﻘﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻠﺒﺎس اﻟﻤﻐﺮﺑﯽ ﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺔاﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺮﯾﻨﯿﻪ اﻟﯽ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺴﻌﺪی ،رﺑﺎط۲٠٠٦ ،
ﻣﻘﺮﯾﺰی ،اﺗﻌﺎظ اﻟﺤﻨﻔﺎء ،ﭼﺎپ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺎل ،ﻗﺎﻫﺮه.۱۹٦۷/۱۳۸۷ ،
ﻣﻘﺮﯾﺰی ،ﺧﻄﻂ ،ﭼﺎپ اﯾﻤﻦ ﻓﻮاد ﺳﯿﺪ ،ﻟﻨﺪن.۲٠٠٥-۲٠٠۲/۱٤۲٥-۱٤۲۲ ،
ّ
ﻣﮑﻤﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ» ،ﭼﺎروقدوزی در زﻧﺠﺎن« ،ﻫﻨﺮ و ﻣﺮدم ،ﺳﺎل  ،۱٦ش ،۱۸۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳٥۷
ﻣﻮﻧﺲاﻟﺪوﻟﻪ ،ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻮﻧﺲاﻟﺪوﻟﻪ ،ﻧﺪﯾﻤﮥ ﺣﺮﻣﺴﺮای ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ،ﭼﺎپ ﺳﯿﺮوس ﺳﻌﺪوﻧﺪﯾﺎن،
ﺗﻬﺮان۱۳۸٠ش
ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ،ﺷﻬﺮداد ،واژهﻧﺎﻣﮥ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮐﻔﺶﮔﺮی ،ﺗﻬﺮان۱۳۸٦ ،ش
ﻧﺎﺑﻐﻪ ذﺑﯿﺎﻧﯽ ،دﯾﻮان ،ﭼﺎپ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ ﻋﺎﺷﻮر ،ﺗﻮﻧﺲ.۱۹۸٦ ،
ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ،ﭼﺎپ ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺎدم ،ﺗﻬﺮان۱۳۸۲ ،ش
ﻧﺠﻤﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ  ،ﻃﻬﺮان ﻋﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮی ،ﺗﻬﺮان۱۳٦٤ ،ش
ﻫﺪاﯾﺖ ،ﺻﺎدق ،ﻧﯿﺮﻧﮕﺴﺘﺎن ،ﺗﻬﺮان.۱۳٤۲ ،
ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ،ﺻﺎدق ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ﺳﺮوﺳﺘﺎن ،ﻣﺸﻬﺪ۱۳۷۱ ،ش
ﻫﻮﻟﺘﺴﺮ ،ارﻧﺴﺖ ،اﯾﺮان در ﯾﮑﺼﺪو ﺳﯿﺰده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ :اﺻﻔﻬﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺻﻤﯽ] ،ﺗﻬﺮان
۱۳٥٥ش[.
وزان ﻓﺎﺳﯽ ،ﺣﺴﻦﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ  ،وﺻﻒ اﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺠﯽ و ﻣﺤﻤﺪ اﺧﻀﺮ ،ﺑﯿﺮوت۱۹۸۳ ،
وﺷﺎء ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﻖ ،اﻟﻤﻮﺷﯽ او اﻟﻈﺮف و اﻟﻈﺮﻓﺎء ،ﺑﯿﺮوت :دار ﺻﺎدر.۱۹٦٥/۱۳۸٥ ،
وﻧﺸﺮﯾﺴﯽ ،اﺣﻤﺪﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ،اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﻌﺮب و اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻤﻐﺮب ﻋﻦ ﻓﺘﺎوی ﻋﻠﻤﺎء اﻓﺮﯾﻘﯿﻪ و اﻻﻧﺪﻟﺲ و اﻟﻤﻐﺮب،
ﭼﺎپ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺠﯽ ،ﺑﯿﺮوت – رﺑﺎط۱۹۸ /۱٤٠۱ ،
وﯾﻠﺰ ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮ وﯾﻠﺰ ،اﯾﺮان در ﯾﮏ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻗﺮاﮔﺰﻟﻮ ،ﺗﻬﺮان.۱۳٦۸ ،
ﯾﺎﻗﻮت ،ﻣﻌﺠﻢ اﻻدﺑﺎء ،ﭼﺎپ اﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،ﺑﯿﺮوت.۱۹۹۳ ،
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