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 66-31، ص 9316ستان زمو  پاییز ،ششمدهم، شماره بیست و سیزسال  ،ىتاريخ و تمّدن اسالم

 
یخ  از منظر یماسال منابعحرفه آهنگری در   1اجتماعیتار

 
 2نگار ذیالبی

 ، ایراندانشگاه شهید بهشتی، تهران ،استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی
 

  چکیده
مین ادوات و أهای بشر برای ت یکی از پرکاربردترین مهارت ،فرآوری ادوات و ابزارها از آهن، آهنگری

های نظامی و عمرانی بوده است. در این مقاله با بررسی  ندگی روزانه و نیز در فعالیتابزارهای الزم در ز
در و اسالمی  جوامعطیف وسیعی از منابع تاریخی، ادبی و اجتماعی، الگوی شغل آهنگری در ساختار 

بازجسته و استخراج شده است. استخراج  3،توصیف غلیظ )توصیف پرجزئیات( رویکردبستر تاریخی با 
گوی عمومی شغل آهنگری با پژوهش ابعاد پدیداری آهنگری از جمله کارکردهای متنوع، ابزارها و ادوات ال

ای، نظارت و احتساب آهنگران و درآمدهای اصلی و  ای )دکان آهنگری(، اخالق حرفه کار، فضای حرفه
ران با وجود تنوع فرعی و پایگاه شغلی و جایگاه اجتماعی آنها صورت گرفته است. بر خالف تصور، آهنگ

اند و اعضای  شان، جزو اصناف پردرآمد نبوده های جامعه به محصوالت گروه هوسیع در تولیدات و نیاز هم
 .اند آمده به شمار می جامعههای فرودست  گروهاز این صنف اغلب 

 
 اصناف. ،مشاغل ،آهن ،دکان آهنگری ،آهنگر: ها هواژکلید
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 9316ستان زمو  پاییزم، ششه بیست و زدهم، شمارسیسال  ،ىتاريخ و تمّدن اسالم/ 04

 مقدمه
گرانی بودند که آهن را در کوره تفته و  مشاغل کهن، آهنگران، صنعتها و  در نظام سنتی حرفه

. در تعریفی کردند گوناگون بدل میکاری به ابزارهای  قطعات فلزی را در فرایند چکش
گیری آهن و  گری و قالب ای است که در آن فرایند ذوب، ریخته تر آهنگری حرفه امروزی

قاومت آنها از طریق تفتن، فشردن و پتک زدن برای دیگر آلیاژهای مرتبط به آن و باال بردن م
 گیرد. ساخت اشیاء و ابزارآالت فلزی انجام می

در ادبیات فارسی آهنگری و ابزارهای آن با مفاهیمی چون سرسختی و مقاومت و 
کلمات دیگری از جمله ِچِلنگر، چلینگر، چالنگر، چیالنگر و  0.دلی قرین است سنگ

هزاره چهارم قبل از میالد و با ساختن  از 5.به کار رفته استچلونگر هم به جای آهنگر 
النهرین به سرعت حرفه آهنگری  های کشاورزی در بین خیش/گاوآهن برای شخم زدن زمین

کاربردی وسیع یافت. در آغاز فلزاتی مثل مس و مفرغ و سپس قلع و سرب و برنج و دیگر 
، تاریخ آهن و آهنگری نیست، بلکه نوشتار هدف این 1آلیاژها در این حرفه به کار گرفته شد.

کارکردهای متنوع آن، ابزارها و ادوات تاریخ اجتماعی این حرفه در جهان اسالم، از منظر 
ای، نظارت و احتساب آهنگران و  ای )دکان آهنگری(، اخالق حرفه کار، فضای حرفه

  شده است. درآمدهای اصلی و فرعی و پایگاه شغلی و جایگاه اجتماعی آنها بررسی
 

 روش
از رهیافت  7ها در این بررسی، همانند برخی از مقاالت مشابه در حوزه تاریخ اجتماعی پیشه

                                                 
 .«پوالدین»؛ معین، ذیل «انسند»، «آهن دل»دهخدا، ذیل . 0
 .«چلنگر»دهخدا، ذیل . 5
 .15-10 /1دورانت، . 1
موذنان  یا حرفه یزندگ»همو،  ؛133 -121، «ای گازران در تاریخ اجتماعی اسالم زندگی حرفه»، پور موسیمثال: . 7

 .111-102، «...و بازتاب آن در ذهن و زبان مسلمانان
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  01/ تاریخ اجتماعی از منظر یماسال منابعحرفه آهنگری در 
 

شناس  توصیف غلیظ یا توصیف تفصیلی استفاده شده است. در این رهیافت که با آثار مردم
های شناسی در اغلب قلمرو شده و اکنون عالوه بر مردم رایج 1گیرتز،بزرگ معاصر، کلیفورد 

رود، نه فقط خوِد پدیدار،  علوم انسانی از جمله در مطالعات تاریخ اجتماعی، به کار می
 3شود. تاریخی و بافتار فرهنگی و اجتماعی آن نیز توضیح داده می هبلکه زمین

گیرد؛  توصیف غلیظ در مطالعات تاریخ اجتماعی مشخصا در دو مرحله صورت می
معین )مثال در این اینجا، صنف  گروهمفاهیم یک تحقیق که در آن محقق،  هنخست مرحل

ها و  ای از داده آهنگران(، و قواعد حاکم بر آن و زبان نمادین آن و به طور کلی هر مجموعه
کند؛ به عبارت دیگر در این  دهند مطالعه می اطالعی به دست می گروهنمادها را که از آن 

ها و  های کار، آیین پوشش، خوراک، شیوهها،  ها و اشاره مرحله، عادات و رفتارها، نشانه
االمکان دقیق، برای محقق  و حتی با توجه بر جزئیاترا  گروهمراسم و  جز اینها که یک 

شود. در این زمینه باید توجه  ندی و پردازش میب گردآوری، دسته ،سازند آشکار و معنادار می
 ؛به کار برد بزرگ های گروهی توان برا داشت که رهیافت توصیف غلیظ با این تفصیل را نمی

تر و  کوچک های گروهبنابراین باید برای دست یافتن به امکان وصف جامع و تفصیلی، 
 کرد.  و بررسی محدودتری را انتخاب 

مورد بررسی  گروهجامع از  یدر دومین مرحله از توصیف غلیظ، محقق باید گزارش
ها از درون خودشان  شود که این گروه شناسان، تالش  چونان سنت انسان بنگارد که در آن

ها،  به دست دادن وصفی از کنشدر واقع، هدف از این گزارش،  ؛ زیرافهمیده شوند
را  آن گروه خودگونه که  بدانهم  ،است گروه معینها، باورها، قواعد و مفاهیم یک  گرایش

 14گونه که  برای مخاطبان بیرونی قابل فهم باشد. بدانفهمیده و هم  می
 

                                                 
8. Clifford Geertz 

 .412-416، 482نک. فربرن، . در این باره 3
 . نک. فربرن، همانجاها.14
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 9316ستان زمو  پاییزم، ششه بیست و زدهم، شمارسیسال  ،ىتاريخ و تمّدن اسالم/ 02

 مواد خام در آهنگری
طق وسیعی از ویژه هرات، خراسان و فرغانه و منا هشمال شرق ایران ب ،در اوایل دوره اسالمی

 شمارآهنگری و ساخت ابزارآالت جنگی و قطعات فلزی به   مهممراکز ماوراءالنهر از 
ام مین مواد خأاول به ت ههای آهنگری در درج حجم تولیدات و گستردگی فعالیتآمدند.  می

به سبب  ،شد طبعا آهنگران بسیاری نیز وابسته بود. در مناطقی که معادن سنگ آهن یافت می
خر بسیار أواردات آهن از اروپا نیز در ادوار مت 11دسترسی آسان به مواد خام، فعال بودند.

آهنگری از طریق بازیافت قطعات مستعمل  هاما بخش بزرگی از مواد اولی 12،رایج بوده است
ها  ها و دکان ها از خانه ها/ قراضه پاره آوری آهن گردان با جمع شده است و دوره ین میمأآهنی ت

و  13فروختند ها ونیز از نهادهای حکومتی، آنها را به اصناف مختلف آهنگران می و کارگاه
آالت جدید، میزان دسترسی به حجم بزرگی از  ها و ماشین طبعا با رواج استفاده از اتومبیل

مین مواد اولیه در أتری برای ت و منبع ارزان 10شد میی برای آهنگران فراهم ضایعات آهن
شد  گرفت. چون بسیاری از محصوالت آهنگران باید با فوالد ساخته می میاختیارشان قرار 

آموختند و ظاهرا برخی از این آهنگران  به دست آوردن فوالد از آهن را می هبرخی از آنها شیو
خود نسل به  هچون رازی در خانواد فوالد را هم هکردند روش تهی یدر ادوار قدیم، سعی م

 15نسل منتقل کنند.
 

                                                 
ـ 1/111؛ حسن وزان، 524؛ قزوینی، 125؛ ابن بلخی،011/ 2حوقل،  ؛ ابن330؛ اصطخری، 304مقدسی،  .11

ای از قرن دهم/  در رساله ؛«Âhan»ذیل  د. ايرانیکا،کاربرد آن در ایران نک.  هآهن و سابق ه؛ دربار07؛ بنا، 113
ها را  های آهن از معادن شرح داده و گفته شده که آهنگران شهرها این شمش ی استحصال شمشیازدهم چگونگ

 .(341ـ 344،محبى، «فنی های از یک دست نوشت قطعه»نک. )اند  خریده می
 .,Wulff 50؛02. هولتسر، 12
 .303، 315/ 2، 1311باف،  شهری. 13

14. Wulff, ibid. 
 .551ـ 503/ 1دالمانی، . 15
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  ها کارکردها و تنوع فعالیت
و وسایل مورد  هامعاصر در تولید انواع ابزار هاسالمی از صدر اسالم تا دور هآهنگران در دور

اغلب آهنگران  11اند. ها همواره در سطحی گسترده، طرف مراجعه بوده نیاز مردم و حکومت
و اقالم مهارت داشتند؛ با این حال به سبب  هااین ابزار هدر ساختن همه یا بخش عمد

گرفت و شمار  های تخصصی آهنگری نیز شکل تقاضای زیاد برای برخی اقالم معین، حوزه
های  سالح گانسازند ،فن آهنگری پدید آمد؛ از جمله هبزرگی از اصناف در زیرمجموع

سپر، و قطعات آهنی  هن، شمشیرگران، زره سازان، سازندگان کاله خود، قبمختلف )کاردگرا
 17سازان. بندان و میخ سازان، نعل سازان، قفل قیچی ،ها( ادوات سنگین جنگی مثل منجنیق
به تولیدات  مربوط به حرفه خودو تجهیزات  هامین ابزارأبسیاری از مشاغل دیگر نیز برای ت

برخی لوازم و  11،چون بیل و کلنگ و داس وسایل کشاورزی هم آهنگران وابسته بودند؛ انواع
شکار و صید،  هایبافی، آسیاهای بادی و آبی، ابزار قطعات مورد نیاز در نساجی و قالی

ی، دامداری و جاری، کفاشی، بنایی و ساختمانتراشی، ن قصابی، آرایشگری، سنگ
ر مناطق ساحلی بسیاری از د 13شد. سوارکاری و جز آنها نیز در دکان آهنگری تولید می

گاه صاحبان  24سازی و دریانوردی فعال و متخصص بودند. آهنگران در ساخت لوازم کشتی
رفتند که جزئیات فنی این مشاغل را  خود به سراغ آهنگرانی می یهامین ابزارأمشاغل برای ت

کلنگ  های ویژگیها بر حسب کیفیت زمین مورد نظر برای حفر چاه،  یمثال مقن   ،بشناسند
ها و تنورهای دستی  ظروف آهنی و نیز تابه یا ساج 21.کردند خود را برای آهنگر مشخص می

                                                 
 .272-271؛ عمری، 553ـ 7/555 ی،جواد عل. 11
؛ جمال، 11؛ زنگویی، 114ـ 140؛ تحویلدار، 571، 513/ 2؛ 574-1/501 ؛ دالمانی،244/ 1حسن وزان، . 17

131. 
 .Wulff, 52, 291؛ 201/ 2دالمانی،  .11
 . 317ـ 311/ 2،  طهران قديمباف،  ؛ شهری111؛ جمال، 553ـ 551/، 7 ؛ جواد علی،204/ 1حسن وزان،  .13
 .111، 111جمال،  .24
 .117کریمی،  .21
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های نگهداری آب یا  منقل، سیخ، سه پایه، زنجیر، مخزن 22قابل حمل برای پخت نان
بسیاری از  23ساختند. سوخت، سرقلیان، سوزن، انبر، ترازو، قپان و وزنه را هم آهنگران می

 نیازیف خانگی نیز داشتند و از این رو وابستگی به تولیدات آهنگران این ابزارها مصار
عمومی بود. برخی آهنگران عالوه بر مهارت در ساختن این ابزارها، درجوشکاری با مس و 

کوبی آنها استاد  برنج با چکش و نیز ساخت اشیای ظریف تزیینی و طالکوبی و نقره
شد، مثال وقتی  نیز کمک خواسته می های امدادی از آهنگران در فعالیت 20بودند.

ای  خواستند طوقی را از گردن انسان یا حیوانی باز کنند یا گردن یا انگشتی را که درحلقه می
آهنی گیر کرده، درآورند یا گاه برای در آوردن پیکانی که در بدن انسانی فرورفته بود، مهارت 

های تازه نیز به خدمات و تولیدات  در دوران جدید، برخی فعالیت 25آمد. آهنگران به کار می
مثال بسیاری از آهنگرانی که در ساخت یا تعمیر درشکه و گاری مهارت  ،آهنگران افزوده شد

ها روی آوردند و شماری از آنان به تدریج از  داشتند، به ساخت و تعمیر قطعات اتومبیل
  21آهنگری به مکانیکی تغییر شغل دادند.

های آنها با اهل بازار که در بسیاری از منابع  ها یا نزاع ا و شورشه آهنگران با قیام هرابط 
ها و تولیدات آهنگران نیز پیوند داشته است: قیام و  گاه با مهارت 27،ها هست به آنها اشارت

ها و  شورش به سالح و ابزارهای ساخت آهنگران نیازمند بود و باز کردن قفل انبارها و زندان
 ،با این حال 21شد. تر می که الجرم با حضور آهنگران سهل گسستن زنجیرها کاری بود

هایی داشتند و  نامه برای خود فتوتکردند و  های خود عمل می مطابق اخالق و آیینآهنگران 

                                                 
 ، همانجا.طهران قديمباف،  ؛ شهری104ـ 131/ 0شاردن،  .22
 .031ـ 035، همانجا؛ شهابی، طهران قديمباف،  ؛ شهری114-140، 35تحویلدار،  .23
 .Wulff, 52؛ 513/ 2. دالمانی، 20
 .070/ 11؛ ذهبی، 115/ 14جوزی،  ؛ ابن511/ 0خطیب بغدادی،  .25
 .Wulff, 52؛ 203؛ 375/ 1، تاريخ اجتماعى تهران در قرن سیزدهمباف،  شهری .21
 .017ـ 011؛ فرخی، 537، 074 /2 های نظمیه از محالت طهران، گزارش؛ 307ای،  شبانکاره .27
 . 014 ،1317فرخی،  .21

www.SID.ir

Archive of SID



  05/ تاریخ اجتماعی از منظر یماسال منابعحرفه آهنگری در 
 

که در  کردند )و جالب آن منسوب می _از جمله داوود علیه السالم_خود را به پیرانی 
 هایآهنگر نیامده است(، و ابزار همی از کاوهای آهنگران که تاکنون چاپ شده، نا نامه فتوت

  23دانستند که جبرئیل اول بار از بهشت برای حضرت آدم آورده بود. هایی می آهنگری را هدیه
گری به آهنگران، بسیاری از آنها به خدمات دولتی  شورش هبا وجود انتساب روحی

ها بدون مشارکت  متهای نظامی و انتظامی و عمرانی حکو پرداختند و اساسا فعالیت می
و زنجیر، کار نصب آن را هم انجام  ل  پذیر نبود. آهنگران عالوه برساختن غ   آهنگران امکان

بردند و آهنگر  دادند؛ گاه بالفاصله پس از دستگیری یک مجرم، او را به دکان آهنگری می می
کردند؛  قل مینهاد و سپس مجرم را به زندان منت زنجیر می غل و گردن او یا دست و پا و بر

خواندند؛ در آماده کردن  ها فرامی گاه نیز به همین منظور، آهنگران را به قصرها یا زندان
ن و بستن مجدد غل و زنجیر گشودشهرهای دیگر نیز، آهنگران برای به زندانیان برای انتقال 

که آزاد کردن اسیران و زندانیان از قید غل و زنجیر با کمک  چنان شدند هم احضار می
آهنگر  اونهاد، جز خود  و گاه غلی را که آهنگری برگردن اسیری می بودپذیر  هنگران امکانآ

پربسامد بودن خدمت آهنگران در به بند کشیدن زندانیان  34.گشودتوانست  دیگری نمی
انون( ادون السج  چنان بود که در برخی متون، آهنگران را به کنایت، زندانبان )الحد  

از جمله:  32،کردند نگران نیز در دربار یا در اردوی سپاه خدمت میبرخی آه 31خواندند. می
های  در فعالیت 33؛های سلطنتی آهنگران جزو کارکنان بخش تولید بودند خانه در ضراب
مثال در ساخت شهرهای بغداد و سامرا در عصر عباسی، شمار  ،ویژه شهرسازی هعمرانی و ب

                                                 
، «آهنگران هنام فتوت»؛ 221، 225، و رسائل خاکساريه ها نامه فتوت؛ 200، «سلمانیان و سرتراشان هرسال» .23
 .017؛ فرخی ، 115 ؛  شیخلی،51ـ 55
؛ ابشیهی، 10/134؛ 34 /13؛ 511/ 0؛ خطیب بغدادی، 274/ 11بن سعد قرطبی،  ؛ عریب531/ 7. طبری،  34

1/344. 
 .103/ 1میدانی،   ؛1/353فى غريب االثر،  ةالنهاياثیر،  ؛ ابن332ـ 331/ 1ابن انباری،  .31
 .22صابی،  .32
 .21میرزا سمیعا،  .33
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ورت کمبود، از زندانیان و اسرایی که آهنگری خواندند و در ص بزرگی از آهنگران را فرامی
اصناف مختلف، تعداد  هدر جمل ،در اردوی هر سپاه نیز 30؛کردند دانستند نیز استفاده می می

و ادوات الزم  هاها و دیگر ابزار زیادی آهنگر در خدمت بودند که کار تولید و تعمیر سالح
ها و  رزمی از جمله ساختن پل برای اردوکشی را بر عهده داشتند؛ در کارهای مهندسی

گیری فعال بودند و درصورت پیروزی نیز  ویژه ادوات قلعه همعابر، موانع و استحکامات و ب
ر نیز گاه در فعالیت برخی دولت 35کردند. اسیران را زنجیر می  ههای وقفی یا خیری مردان خی 

، از بزرگان ملوک دینور و که بدربن حسنویه اند مثال گفته ،کردند خود از آهنگران استفاده می
داد که  نه مبلغی قابل توجه به آهنگران میهمدان در سده چهارم، در جزو صدقاتش، ساال

  31های مسافران و در راه ماندگان مسیر همدان ـ بغداد را تعمیر کنند. نعل مرکب
 

 ادوات و ابزارها و دکان آهنگری
ها  چون انواع پتک  ،آهنگری هایت و ابزارکارگاه بود ادوا -در دکان آهنگری که در واقع دکان

 و 37هکوره، دمها،  ها و قالب ها، قلم ها، قیچی های آتشکاری، سنبه ها، انبرها، گیره و چکش
آهنگران دوره گرد، کوره را در زمین حفر  31ترین ملزومات دکان بودند. سندان، مهم

اخل یکی از دیوارهای کارگاه های آهنگری کوره فضایی بود که در د ولی در کارگاه ،کردند می
شد و  با ارتفاع حدود یک متر از سطح زمین به صورت تنوری مستطیل شکل ساخته می

 برای شکل دادن بدان برکرد و سپس آهن نرم شده را  آهنی را درون آن تفته می هآهنگر، قطع
یا  د که در کف دکان تعبیه شده بود؛ سوخت کوره معموال از زغال، چوبنها سندانی می

                                                 
 .341حمیری، ؛  1/70 ،1012جوزی،  ؛ ابن251یعقوبی،  .30
 .244،324/ 10؛ ابن کثیر، 204/ 0؛ مسکویه،  3/75طبری، . 35
 .350/ 11کثیر،  ابن .31
 (. نامه لغت؛ دهخدا، فرهنگ فارسى. َدمه: آلت دمیدن، دم آهنگری )معین، 37
 .117 ؛ جمال،272؛ عمری، 514-553/ 7. جوادعلی، 31
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های  هور نگه داشتن زغال را با انواع دم شد؛ هوای الزم برای شعله مین میأزغال سنگ ت
را معموال  دمیدندمیدند؛  شک مانند ساخته شده ازچرم به داخل کوره میدستی یا پایی مَ 

 هدید بنیه و آموزش داد؛ شاگرد قوی ای کم سن و سال انجام می شاگردی نوجوان وگاه پسربچه
 هکاری را بر عهده داشت و هنگامی که استاد، قطع وردست اصلی استاد بود، پتکدیگری که 

های  داشت، این شاگرد ضربه آورد و روی سندان نگاه می آهنی تفته را با انبر از کوره بیرون می
هایی که خود با چکش  ها و نیز ضربه آورد و استاد با کمک این ضربه الزم را بر قطعه فرود می

 33داد. به آهن تفته شکل می زد به آن می
آهنگران عالوه بر مهارت و خالقیت در شکل دادن به آهن، به اندامی ورزیده و 

ای پر حرارت و در فضایی پر از دود و  ای قوی نیاز داشتند؛ پیوسته درکنار کوره عضالت و بنیه
 خواست؛ بسیاری از فرسا بود و تحمل بسیار می سر و صدا بودن، کاری سخت و طاقت

رفتند و تا ساعاتی بعد از طلوع خورشید تا زمانی که  آهنگران بعد از نماز صبح به کارگاه می
ظهر تا اذان مغرب کار زچنین ساعاتی از بعدا شد، و هم ناپذیر می گرمای هوا تحمل

کرد و شاگردش نیز با او همراه  کردند؛ استاد آهنگر گاه در حین کار آوازی زمزمه می می
آوردند، با  آهنی وارد می ههایی که استاد و شاگرد باید به طور متناوب بر قطع شد و ضربه می

ای برهنه  گردید. آهنگران اغلب در فصول گرم سال با باال تنه ضرباهنگ این آوازها تنظیم می
 سوزان های بستند که از جرقه خود به کمر می های چرمین در پیش سین کردند و قطعه کار می

شغل و  هشاگرد نوجوان که معموال پسر خود استاد آهنگر و وارث آیند 04د.آهن در امان باشن
کرد، خاکستر را از کوره خارج  اش دکان را تمیز می دکان پدر بود، در اوایل کارآموزی

د ش می دار دمیدن عهدهشد  تر می که بزرگ گاه نآریخت و  ساخت و زغال تازه به کوره می می

                                                 
های آهنگری عالوه بر این سه تن،  ؛ در برخی دکان111ـ 111؛ جمال، 315-310/ 2، طهران قديمباف،  شهری .33

خسروی، )کارگران دیگری هم بودند از جمله یک وردست برای پتک زدن و یک نفر برای تفته کردن آهن در کوره 
11) . 
 .317-310/ 2، هران قديمطباف،  ؛ شهری134-113، 117؛ جمال، 513، 2/201دالمانی،  .04
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معمول  هاین شیو 01رسید. شد و سرانجام به استادی می زن می تککار/پ ها بعد که پتک تا سال
اما امروزه آهنگرانی که به روش فرنگی بیشتر  02،ها تداوم داشته است و متداولی بوده که قرن

برند و چندان به زور بازو احتیاج ندارند،  کنند، از برق و قالب بهره می گری کار می با ریخته
تر فعالند و با تغییراتی اندک، هنوز به  چنان در مقیاسی کوچک مبا این حال آهنگران سنتی  ه

  03کنند. های کهن کار می همان شیوه
 

 پراکندگی جغرافیایی
های  شهرها و روستاها دکان هوابستگی عام به کار آهنگران موجب شده بود که تقریبا در هم

، همواره مورد نیاز لوازمگرد برای ساخت  هایی از آهنگران دوره کم گروه آهنگری دایر و دست
های  های آهنگران، در سراسر جهان اسالم در دوره در دسترس باشند؛ از بازارها و راسته

 07،دمشق 01،واسط 05،بغداد 00،ازجمله در مکه ،هست یهای بسیار مختلف گزارش
و... . این بازارها اغلب در درون  53سبزوار 52تهران 51،شیراز 54،استانبول 03،صقلیه 01،قاهره
های آهنگری  خرتر، دکانأویژه در ادوار مت هب ،ولی در برخی مناطق ؛ا مستقر بودندشهره

                                                 
 .2/315، طهران قديمباف،  ؛ شهری134، 117جمال،  .01
 .341؛ محبی، 077ـ 071 ،فرخی .یازدهم در ایران نک و برای توصیفی از چگونگی کار آهنگری در قرن دهم .02
ال، 11ـ 51خسروی،  .03  .120؛ َکی 
 .215، 233/ 2ازرقی،  .00
 .03میلی، ؛ ج111؛ کبیسی، 351/ 3نک. طبری،   .05
 .115/ 0یاقوت،  .01
 .030؛ شهابی، 371، 151/ 1 ؛ ابن طولون،213/ 17 عساکر، ابن .07
 .507ـ 1/501 ،؛ ریمون205/ 2. مقریزی، 01
 .122، 113/ 1 حوقل، ابن .03

50. Mübahat kütükoğlu, 1/679. 

51. Wulff, 50. 
 .317ـ 310/ 2 ،1311باف،  شهری .52
 .2/201 دالمانی، .53
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ای  گاه اصناف مختلف آهنگران یا گروه عمدهو  50یافت بیشتر در اطراف شهرها استقرار می
فعالیت ها  چون مسگر از آنان در یک بازار مستقر بودند یا در بازار اصناف هم رده هم

 55کردند. می
 

 ای اخالق حرفه
کم در دید بسیاری از ناظران، افرادی خشن  سختی و خشونت کار آهنگری، آهنگران را دست

شان اغلب زنان بودند و  برخالف اصنافی چون زرگران که مشتریان ؛ وداد و تندخو جلوه می
اخالق  هخویی الزم با طبقات به نسبت باالدست جامعه سروکار داشتند و در نتیجه خوش

، آهنگران با کارگران و کشاورزان و نظامیان سروکار داشتند و ظاهرا برخورد شان بود ای حرفه
 سروصدای شدیدو  57شیوه لباس آهنگران 51.ای شایع بود تندشان با مشتریان پدیده

جهید و گاه بر قبا و  هایی که در اثر کار آنها به بیرون از دکان می های آهنگری و نیز جرقه دکان
چنین معروف  شد، هم هایی می افتاد، چه بسا که موجب بروز مرافعه عبا و چادر رهگذران می

توان در تجارت و کار شریک شد و گمان آن بود که اخالق  بود که با آهنگر جماعت نمی
 51تابد. کارکنان این صنف، شراکت را بر نمی

 
 نظارت بر آهنگران

تولیدات ریز و درشت  همتقریبا به ه ،چون مردم عادی ، های حکومتی نیز از آنجا که دستگاه
آهنگران نیازمند بودند، احتماال نظارت بر کار آهنگران نیز با دقت بیشتری همراه بوده است؛ 

                                                 
 .507-501/ 1. ریمون، 50
 .72:  2443؛ طوخی، 35تحویلدار،  .55
 .014ـ 073، 073؛ فرخی، 51، «آهنگران هنام فتوت» .51
 .353 /1النهايه فى غريب االثر،  اثیر، ابن .57
 ههایی که در ادب فارسی در باب حرف ها و وصف نگرش ه؛ دربار317/ 2، طهران قديمباف، همان،  شهری .51

 .073ـ074، 133ـ 132انی،  گلچین مع .آهنگری آمده، نک
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محتسبان وظیفه داشتند مراقب باشند که آهنگران، کارد و قیچی و انبر و تیغ اصالح صورت 
از نوصاف شده را  های مستعمل رماهن/ آهن نرم و نامرغوب نسازند و میخو جز اینها را از نَ 

موران نظارتی، أم 53شده یا آمیخته با آنها به مشتریان نفروشند. های تازه ساخته به جای میخ
کردند و با  ساختند به دقت بررسی می های ترازوها را که آهنگران برای دکانداران می وزنه

هایی  جمله دکان دکان آهنگری از 14کردند. یید میأتوزین و مهرکردن، استاندارد بودن آنها را ت
سوزی شناخته  آتش هاولی أهای بازارها اغلب به عنوان منش سوزی بود که در جریان آتش

 دادی رخشان  های های آهنگران و همسایه شد و وقوع این حوادث در بازارها و راسته می
 ،های آهنگری دکان تا از این رو محتسبان بر آن بودند که ترتیبی اتخاذ کنند 11؛پربسامد بود

دور  ،چون عطاری و بزازی ،پذیری های آسیب از دکان ،های آشپزی و نانوایی چون دکان 
  12باشند.

 
 درآمد
میزان درآمد و وضع معیشت آهنگران، مانند اغلب اصناف دیگر، اطالعات موجود  هدربار

رسد که با وجود تنوع وسیع در تولیدات و نیاز  بسیار اندک و نارساست. در ظاهر به نظر می
های جامعه به محصوالت آهنگران، اعضای این صنف باید درآمد قابل توجهی  گروه ههم

شد که شمار اعضای این صنف  اول موجب می ه، اما این نیاز وسیع در درجداشته باشند
عمال به معنای سرشکن شدن درآمد در میان گروهی  13،بودن آهنگران شمارافزایش یابد و پر

                                                 
 .232 ،1371؛ ابن اخوه، 73شیزری،  .53
 .111جمال،  .14
 .072ـ 071/ 21 ،1010؛ ذهبی، 231/ 11بن سعد قرطبی،  عریب .11
آمد  کارگاه آهنگری به همسایگان وارد میتی در باب ضررهایی که از آاستفتا هایی از رای نمونهب؛ 12ـ11شیزری،  .12

 .Ozcan, 329-330نک.  
؛ 071ـ 077/ 1 ،2441عضو در قاهره در گزارش اولیا چلبی  2444صنف از آهنگران با بیش از  11مثال  .13

 .501/ 1 ،2445ریمون، 
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آهنگران بوده است. البته آهنگران در تمام ایام  هان درآمد سرانبزرگ و در نتیجه، کاهش میز
مثال  ،چون بسیاری از مشاغل در برخی فصول حال کار آنان نیز هم سال کار داشتند، با این

سازی در مناطق  در فصل کشاورزی یا فصل آمادگی برای سفرهای دریایی و غواصی و کشتی
ساخت و سازهای شهری  رونقهای  یا در زمانبزرگ  ییا آمادگی برای شروع جنگ 10ساحلی

هن ؛گرفت رونق بیشتری می 15،و حکومتی از قدرت خرید  11هرچند بنا بر شواهدی که ک 
دست داده ظاهرا آهنگران آن   برخی آهنگران در اورشلیم عصر عثمانی در سده هجدهم به

از لحاظ درآمد در در مجموع آهنگران  ؛ندا های برخوردار بود شهر، از درآمد قابل مالحظه
در برخی از  17های پایین قرار داشتند و وضعشان مثال با مسگران قابل مقایسه نبود. رتبه

بستند و در  ساختند، ساالنه با آنان قرارداد می مناطق، آهنگرانی که برای کشاورزان ابزار می
 ه نقد،جای وجپایان سال، مزدشان را بر مبنای مساحت زمین کشاورزی طرف قرارداد، به 

  11کردند. گندم و جو و غالت دیگر و کاه و علوفه دریافت می
 

 جایگاه اجتماعی آهنگران
ها در اطالعات راجع به میزان درآمد آهنگران، صرفا به نظام شغلی و  رسد تفاوت به نظر می

 های ای آنها نیز در میزان برخورداری شان وابسته نبوده و مثال وابستگی قومی و قبیله تولیدات
شرافت یا برعکس،  هدربار نظر، اختالف از این رویشان نقش داشته است؛  اقتصادی

های قومی و نژادی آنها مربوط  فرودستی صنف آهنگر در منابع، احتماال بیشتر به وابستگی

                                                 
 .113جمال،  .10
 .12خسروی،  .15

66. Cohen, 114-115. 
ه صنف اصفهان گفته ک  هدوم قرن سیزدهم/ نوزدهم دربار هدر گزارشی از نیم 23ریمون، همانجا؛ هولتسر،  .17

اج از پرداخت مالیات، معاف بوده است؛ برای نمونه چون صنف میخ آهنگر هم ای از دستمزدهای  ساز، بخار و َسر 
 .11خسروی،  .قرن چهاردهم، نک هکارگران دکان آهنگری در تهران نیم

 .Cohen,114 ؛203ـ 201؛ همایونی،  100نژاد،  صفی .11
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بوده است، مثال از یک سو، عرب جاهلی عموما مشاغل یدی و از جمله آهنگری را پست 
اشتن فردی به شغل آهنگری، در نظر اعراب نوعی تحقیر و ظاهرا منسوب د 13انگاشت می

در شبه جزیره در عصر جاهلی و در صدر اسالم، بیشتر آهنگران  74.شد زبانی محسوب می
چون یهودیان؛ یهودیان  یا از کسانی بودند که اصالت عربی نداشتند هم 71از بردگان و موالی

به آهنگری، امکان یافتند که تولید و ویژه ساکنان خیبر بر اثر عدم اعتنای اعراب  هحجاز ب
ها و ادوات کشاورزی  فروش انواع محصوالت آهنی و فوالدی مورد نیاز آنان از جمله سالح

تجهیزات  هرا تقریبا به انحصار خود درآورند و عالوه بر کسب ثروت بسیار، اعراب را در زمین
 أبرخی منابع، مبد این در حالی است که در 72جنگی، به شدت به خود وابسته سازند.

و ولیدبن  73اند بن عمروبن اسدبن خزیمه از عرب رسانده آهنگری نزد عرب را به هالک
ها با قول  این گزارش 70اند. بن هشام، برادر ابوجهل، را از آهنگران حجاز دانسته مغیره و عاص

آهنگری در نزد عرب صدر اسالم چندان مناسبتی ندارد و ظاهرا از  هانگاشتن حرف پست
اند. از  ه صناعات اشراف آورد هآهنگری را در جمل 71،رسته و ابن 75قتیبه همین جهت ابن

بود که برای عاص  ت  َر اب بن اَ ب  پیامبر بودند، از جمله یکی َخ  هصحاب هآهنگرانی که در زمر
ابراهیم پسر پیامبر اکرم  هین که همسرش دایوسیف قَ کرد و دیگری اب بن وائل آهنگری می

                                                 
 «.Kayn»، ذیل اسالم د.؛ 557/ 7جوادعلی،  .13
 ، همانجا.د. اسالم؛ 135/ 2؛ راغب اصفهانی، 11، 11/ 1ابوالفرج اصفهانی،  .74
فتوح ، همو، 034، 157/ 1بالذری، انساب االشراف، )بن کلده ثقفی  بن عقبه، غالم رومی حارث مثال ازرق .71

 .(131/ 0،  طبری، 324 /3سعد،  ابن)؛ و ابولؤلؤ غالم مغیره (23/ 1حجر،  ؛ ابن13، البلدان
 .274ـ213جواد علی، همانجا؛ عمری،  .72
 .7/551، جوادعلی، 2؛ و پانویس ش 201جاحظ،  .73
؛ برای شمار دیگری از اشراف عرب که آنها را از آهنگران 215رسته،  ؛ ابن110/ 1؛ بیهقی، 313قتیبه،  ابن .70

 همانجاها. ،اند دانسته
 همانجا. .75
 .215ـ 210 .71
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گفته است که پیامبر با انتخاب زن یک آهنگر برای دایگی فرزندش  71عمری 77بود.
نیز از قول  73آهنگری اصالح کند؛ در حدیثی هخواسته نظر تحقیرآمیز عرب را به پیش می

گر عادل باشد؛ قین در صدر رساند ا اش زیانی نمی ایشان آمده است که َقْیْن را خواری پیشه
در ادوار بعد نیز شماری از معاریف علما و محدثان  14.شده است اسالم به آهنگر اطالق می

های اسالمی به  در عین حال، ذمیانی که در سرزمین 11اند. آهنگری منسوب بوده هبه حرف
که  ر ایند 13کید مکرر برخی نویسندگان سنیأت 12آهنگری اشتغال داشتند نیز فراوان بودند.

اند،  گذار خالفت شیعی فاطمی یا خود وی، آهنگرانی یهودی بوده پدر عبیدالله مهدی، بنیان
داشتند؛  ظاهرا مبتنی بر ذهنیت سنتی عربی است که هم یهودیان و هم آهنگران را خوار می

در  10از جمله آهنگری اشتغال داشتند. وری پیشهدر مصر بسیاری از قبطیان مسیحی به 
عصر عثمانی نیز بسیاری از اعضای صنف آهنگران مسیحی بودند و ریاست این  اورشلیم

 15.لب در اختیار مسیحیان بوده استغصنف نیز در قرون هفدهم و هجدهم ا
 از اعصار بسیار قدیم تاکنون ،روشنی در فرودست انگاشتن آهنگران دیگری که به عامل

به در مناطق روستایی،  ویژه هب، های آهنگری بخش بزرگی از فعالیتاختصاص ، مؤثر بوده

                                                 
؛ 041/ 3حجر،  ؛ ابن101/ 2، ةاسدالغاب؛ ابن اثیر، 31 /0؛ ابن عبد البر، 171/ 1، انساب االشرافبالذری،  .77

 .271-213؛ عمری، 0/31
71. 213 ،1315. 
 .70 /2نک. کتانی،  .73
 .555ـ 550/ 7جوادعلی،  .14
، انساب؛ سمعانی؛ 144/ 11؛ ابن جوزی، 057/ 01عساکر،  ؛ ابن337، 111؛ طوسی، 335/ 2فسوی،  .11

 .102 /24، 317/ 14، ؛ ذهبی113ـ 2/111
؛ 104، 113، 145/ 1آهنگران یهودی در شهرهای مختلف مراکش در قرن دهم، نک. حسن وزان،  هدربار .12

الة مراکش، به جز آهنگران یهودی صنعتگر دیگری نیست.1/153-150 ک   ، گفته که در شهر ِمَائة بیر در د 
 75/ 0ردی، ؛ ابن تغری ب275/ 33؛ ذهبی، 211ـ 217/ 12کثیر،  ابن .13
 .1/501 ؛ ریمون،211/ 1؛ جیرار، 307-301/ 1مغاوری محمد،   .10

85  . Cohen, 112, 114. 
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این افراد نه تنها در نزد شهریان،  11کردند. گردی کار می که اغلب به صورت دوره کولیان بوده
شدند بلکه حتی نزد قبایل بدوی عرب نیز به عنوان  جزو شهروندان عادی محسوب نمی

ولی های ک این گروه 17گرفت. شدند و با آنان ازدواجی صورت نمی اعضای قبیله لحاظ نمی
شدند، به صورت گروهی به روستاها یا  که در ایران، غرشمال/غربتی/ غریب شمار نامیده می

گیری  بازی، رقاصی و معرکه رفتند و عالوه بر آهنگری، به شعبده محل استقرار ایالت می
شان را به  شان نیز با اصرار و سماجت محصوالت آهنی تولیدی مردان پرداختند؛ زنان می

  11کردند. گیری و حجامی نیز می فروختند و فال خانوارها می
 

 نتیجه 
ای صنف آهنگران در  ای که از ابعاد مختلف زندگی حرفه قابل مالحظه با اطالعات نسبتا

توان به الگویی از مفهوم آهنگر بودن در  های مختلف اسالمی، در دست است می سرزمین
لعه که بر اساس مدل الگویاب در دست یافت. در این مطا یاسالم جوامعساختار و بافتار 

مطالعات تاریخ اجتماعی و با رهیافت توصیف غلیظ صورت گرفته و در آن انبوهی از 
شواهد و مستندات در طیف وسیعی از منابع و مآخذ بررسی شده است، الگوی جهان 

توان بر  که می اسالمِی شغل آهنگری بازشناسی و استخراج و بازسازی شده است چنان
اسالمی در هر  هین مطالعه یک آهنگر مسلمان یا غیر مسلمان را در ساختار جامعاساس ا

 یک از مقاطع تاریخی دوران ماقبل مدرن بازآفرید. 
دهد  الگوی مشخص و حتی االمکان عینی آهنگر بودن در جهان سنتی اسالم نشان می

های متفاوت، در  شاغل و جایگاهمردم در قشرها و طبقات مختلف، و در م ههر چند همکه 
ها، به محصوالت و خدمات  بیشتر مواضع زندگی روزانه یا در شرایط خاص مثل جنگ

                                                 
 .Wulff, 49 ؛175الممالک،   ادیب  .11
17. EI2, s. v. “Kayn”, (by: J. Chelhod) 151طاهری، ؛. 
 .05زنگویی،  .11

www.SID.ir

Archive of SID



  55/ تاریخ اجتماعی از منظر یماسال منابعحرفه آهنگری در 
 

اند، ولی با توجه به کثرت مشتغالن به این حرفه در جهان اسالم، این  آهنگران نیازمند بوده
توان  نمی نبوده و در میان اصناف مشابه حتی باالیی برخورداری مال درآمداز گاه  شغل هیچ

این سنت که  سوی دیگراز ؛ پایگاه درآمدی آهنگران را با صنفی چون مسگران مقایسه کرد
اند  ای فرودست بوده های نژادی و قومی و قبیله اغلب شاغالن به آهنگری از طبقات یا گروه

های جزئی یا با  با وجود برخی تالش همباعث شده بود که نگرش اجتماعی به این شغل 
اند، چندان خوشایند  ی استثناها در میان معاریفی که به این حرفه اشتغال داشتهوجود برخ

ای بسیار طوالنی در تاریخ  نباشد و بازتولید مفهوم فرودستی در این شغل همواره در بازه
 اجتماعی مسلمانان، استمرار یابد.

 
 کتابشناسی

حمد قمیحه، بیروت، افست قم، مفید م المستطرف فى کل فن مستظرف،الدین محمد،  ابشیهی، شهاب
 م.1311/ ه1041

 .ه9326محمود توفیق کتبی، مصر،  االسالمیة، و الدول ةاآلداب السلطانی ، الفخری فىابن طقطقی
الحديث   فى غريب النهايةبن عبدالواحد شیبانی جزری،  بن محمدبن محمدبن عبدالکریم اثیر، مبارک ابن

 م.9163/ ه9383 ،ةد طناحی، قاهرطاهر احمد زاوی و محمود محم االثر، و
علی محمد معوض و دیگران،  ،ةالصحاب  معرفة فى  اسدالغابةبن محمد،  اثیر، عزالدین ابوالحسن علی ابن

 .بیروت
، ة، محمد محمود شعبان و صدیق احمدعیسی مطیعی، قاهرالحسبة  احکام  معالم القربة فى، ةاخو ابن

 م. 9126
/ ه9311حاتم صالح ضامن، بغداد،  الزاهر فى معانى کلمات الناس،سم، انباری، ابوبکر محمدبن قا ابن

   م.9121
 .ش9363 ،لسترنج و نیکلسون، تهران نامه، فارسبلخی،  ابن
 .م9163/ ه9383 ،ةقاهر ،ةفى ملوک مصر و القاهر ةالزاهر  ، النجومتغری بردی ابن
عبدالقادر عطا و نعیم زرزور، بیروت،  محمد و مصطفی الملوک، االمم و  المنتظم فى تاريخجوزی،  ابن

 م.9114/ه9294
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عادل احمد عبدالموجود و شیخ علی محمد معوض، ، ةفى تمییز الصحاب ةاالصاب حجر عسقالنی، ابن
 .م9111/ه9291 ،ةبیروت، دارالکتب العلمی

 .م9162، کرامرس، لیدناالرض،   صورةحوقل،  ابن
 .م9814 ،دخویه، لیدن، ةاالعالق النفیس، ةرست ابن
 .م9181/ه9261 ،بیروت ،، علی محمدعمرالطبقات الکبری سعد، ابن
محمد ، ]تاريخ مصر والشام[الزمان   الخالن فى حوادث  مفاکهةالدین محمد،  شمس طولون، ابن

 .م9164/ه9389 ،ةمصطفی، قاهر
، ةکتب العلمیحجر عسقالنی، بیروت، دارال حاشیة ابنفی  االصحاب،  االستیعاب فى معرفةعبدالبر،  ابن

 .ه9291
 . م9116/ ه9292 چاپ علی شیری، بیروت، دمشق،  تاريخ مدينةعساکر،  ابن
 .م9182/ ه9262، بیروت المعارف،، ةقتیب ابن
 .م9116/ ه9299 ،بیروت النهاية، البداية وکثیر،  ابن

 .ه9383قاهره،  االغانى،ابوالفرج اصفهانی، 
 .م9121اکرم ضیاء عمری، بغداد،  تاريخ،ال المعرفة و ابویوسف یعقوب فسوی/ بسوی،

 ش.9392 ،، آذر1، ش 96س  ارمغان،، «جماعت کولی در انگلستان»الممالک،  ادیب
  .م9183/ ه9263 ،رشدی صالح ملحس، بیروت اآلثار،  اخبار مکة و ماجاء فیه منازرقی، ابوولید، 

 .م9162لیدن،  مسالک،اصطخری، 
ترجمه حسین مجیب مصری و دیگران، محمد  ،ةسودان و الحبشالرحلة الى مصر و الاولیاء چلبی، 

 .م4666، ةحرب، قاهر
 .م9182/ه9262عبدالله انیس طباع، بیروت،  البلدان، فتوحبالذری، 

  .  م9111محمد حمیدالله، مصر،  االشراف، انساب، همو
ـ 9999ـ 786/ 595 الفره من  فى ةالشام فى عصر الحروب الصلیبی اسواقبناء، عبدالحافظ عبدالخالق، 

 .م4662بیروت،  ،م9999
 .م9169/ ه9386، ةمحمد ابوالفضل ابراهیم، قاهر المساوی، المحاسن وبیهقی، ابراهیم بن محمد،  

منوچهر  جغرافیای اصفهان، جغرافیای طبیعى و انسانى و آمار اصناف شهر،تحویلدار، میرزا حسین، 
 ش.9324 ،ستوده، تهران

   .م9116/ ه9296عبدالسالم محمد هارون، بیروت،  الحوالن، العمیان و ان والعرج البرصان وجاحظ، 
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 .م4663کویت،  الکويت،  التجارية القديمة فى  االنشطة المهن و الحرف و جمال، محمد عبدالهادی،
 .م9113/ ه9293بیروت،  االسالم،  العرب قبل  المفصل فى تاريخجوادعلی، 

االول، الزراعة،  الجزء القرن الثامن عشر،  االقتصادية فى  حیاةال  وصف مصر، موسوعةجیرار، ب.س. 
 .م9186ترجمه زهیر شایب، مصر،  التجارية، الحرف و الصناعات و

 .م9186احسان عباس، بیروت،  ر فى خبراالقطار،االروض المعطحمیری، عبدالمنعم، 
 ش. 9324، شماره مخصوص نوروز، 4، ش 4 هدور کاوش،، «آهنگری»خسروی، خسرو، 
 .م4669/ه9244بشار عواد معروف، بیروت،  سالم،ال  تاريخ مدينةخطیب بغدادی، 

 ش.9328غالمرضا سمیعی، تهران،  هترجم از خراسان تا بختیاری،دالمانی، هانری رنه، 
 .ش9322، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، لغت نامهدهخدا، 

 .م9112/ ه9292 ،مری، بیروتعمرعبدالسالم تد االسالم،  تاريخالدین،  ذهبی، شمس
  .م9183/ ه9263 بغداد، البغدادية ايام زمان، البغداديون کتاب يصورالحیاةراسم جمیلی، 

 ریاض عبدالحمید مراد، بیروت، البلغاء، محاضرات االدباء و محاورات الشعراء و، راغب اصفهانی
  .م4662

 ،مهران افشاری و مهدی مدائنی، تهران ف،چهارده ساله در فتوت و اصناسلمانیان و سرتراشان،  هرسال
 ش. 9389

ناصر احمدابراهیم و باستی  هترجم القرن الثامن عشر، فى ةالحرفیون و التجار فى القاهرریمون، اندریه، 
 .م4661، ةالدین، قاهر جمال

  .بیروت اخبارالبالد، البالد و آثارزکریای قزوینی، 
، بهار و تابستان 9، ش 9س  خراسان پژوهى،، «بیرجندهای سنتی  نگاهی به پیشه»زنگویی، حسین، 

 ش.9322
  . م9188/ه9268 ،عبدالله عمر بارودی، بیروت انساب،سمعانی، عبدالکریم بن محمد، 

  ش. 9363 ،میرهاشم محدث، تهراناالنساب،  مجمعای، محمد بن علی،  شبانکاره
 ش.9368تهران،  گى، کسب  کار،تاريخ اجتماعى تهران در قرن سیزدهم، زندباف، جعفر،  شهری 

 ش.9389 ،تهران طهران قديم،، همو
المجتمع   فى ةالتنظیمات الحرفی  بحث فى ىاسالعصر العب  االصناف فى، صباح ابراهیم سعید شیخلی

 .م9126بغداد،  االسالمى،  العربى
 .م9189/ ه9269 ،بازعرینی، بیروت الحسبة،  الرتبة فى طلب  نهايةبن نصر،  شیزری، عبدالرحمن
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  .م9118، ةعبدالستار احمد فراج، قاهر الوزراء،بن محسن  صابی، هالل
 ش.9311 ،تهران جامعى از بررسى يک ده، هآباد، نمون طالب نژاد، جواد، صفی

 .ش9388 ،تهران نیم قرن زندگى در کهکیلويه و بويراحمد، هکوچ کوچ، تجربطاهری، عطا، 
 .م9162-9164 ،والفضل ابراهیم، بیروتمحمد ابتاريخ االمم و الملوک، طبری، 

 .  م9188 ،بغداد الذاکرة،  کربالء فىهادی، ن، سلماةطعم
ـ 9889القرن التاسع عشر،   الصنف الثانى من القاهره فى  طوائف الحرف فى مدينةیل سید،بطوخی، ن

 .م4661، ةقاهر ،9899
 ش. 9319 ،محمود رامیار، مشهد، افست از روی چاپ اسپرنگر الفهرست،طوسی، 

 تا. )بیروت(، بی تاريخ،ذیل طبری،  الطبری،  تاريخ  صلةبن سعد قرطبی،  عریب
 .م9181قطر،  الرسول، الحجاز فى عصر  الصناعات فى الحرف وعمری، عبدالعزیزبن ابراهیم، 

استاد دکتر  همقاالت تحقیقی، یادگارنام هام، مجموعفرخنده پی چاپ ايرج افشار، ،«آهنگران هنام فتوت»
 ش.9311مشهد،  ،یوسفیغالمحسین 

 ش.9384مهران افشاری، تهران، ها و رسائل خاکساريه )سى رساله(،  نامه فتوت
پور بشلی و محمد  ابراهیم موسی ه، ترجمتاريخ اجتماعى؛ مسائل، راهبردها و روشهافربرن، مایلز، 

 .ش9312انتشارات سمت،  ابراهیم باسط، تهران،
)یادبود  نامه مزدک، «بها چرم آهنگران، )پژوهشی در جایگاه اجتماعی آهنگران( بر آن بی»فرخی، یزدان، 

 ش.9382 اولین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیانفر(، جمشید کیانفر و پروین استخری، تهران،
 .م9116 ،شقدم ،ةالقديمة و مشیداتها التاريخی دمشق قاسوا، شهابی ةقتیب

 م؛121ـ 263/ ه332ـ 921، البويهىالعصر   اسواق بغداد حتى بدايةکبیسی، حمدان عبدالمجید، 
  .م9121 ،بغداد

 تا. بی ،بیروت، ةراتیب االداريتال، عبدالحی ،کتانی
 های گناباد، نامه های وقفى و وقف های شدادی تا قنات دشت کوير، از معدن هسفرنامکریمی، اصغر، 

 .ش9381تهران، 
انسیه شیخ رضایی و  ع مختلفة محالت دارالخالفه،های نظمیه از محالت طهران، راپورت وقاي گزارش

 ش. 9322 شهال آذری، تهران،
 ش.9386 پرویز گلچین معافی، تهران، شهر آشوب در شعر فارسى،گلچین معانی، احمد،  
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ای بر تاريخ تکنولوژی و کاربرد مواد در ايران از قرن اول تا  مقدمه فنون و منابع در ايران،محبی، پرویز، 
 ش.9383 ،آرام قریب، تهران هترجم ری،سیزدهم هج

 .ش9386-9326ابوالقاسم امامی، تهران، تجارب االمم، مسکویه، احمد بن محمد، 
ـ 4666، ةقاهر ،ةيات العربیدالبر الوظائف فى ضوء االلقاب واسماء الحرف ومغاوری محمد، سعید، 

 .م4664
 .م9162 ،دخویه، لیدن االقالیم، ةاحسن التقاسیم فى معرف مقدسی،

 .  م4662ـ 4664 ایمن فؤاد سید، لندن، خطط،مقریزی، 
طرابلس،  الجوار(، الحرف التقلیدية فى صیدا و ة)دراسة مونوغرافیة احصائی ةمروثات حرفیمهاکیال،  

 .م4663
، سال نهم، انسان شناسى، «ای گازران در تاریخ اجتماعی اسالم زندگی حرفه»پور، ابراهیم،  موسی

 .1334تان ، بهار و تابس10ش
موذنان و بازتاب آن در ذهن و زبان مسلمانان: پژوهشی در تاریخ اجتماعی  یا حرفه یزندگ»، همو

پاییز  ،1شماره  ،03سال  ،دانشگاه تهران ،دانشکده الهیات ،اسالمى تاريخ تمدن پژوهشنامه، «اسالم
 .1313و زمستان 

 .ش9366مشهد،  االمثال، ، مجمعمیدانی، ابوالفضل
 .ش9368محمددبیر سیاقی، تهران،  الملوک،  تذکرةیعا، میرزا سم

 م.9188جعفر حسنی،  المدارس،  الدراس فى تاريخ نعیمی دمشقی،
 .ش9329مشهد،  فرهنگ مردم سروستان،صادق،  همایونی،

 هترجم اصفهان،  ايران در يکصد و سیزده سال پیش، با شرح و تصوير، بخش نخست: هولتسر، ارنست،
 ش.9311ران، محمد عاصمی، ته

 .م9183 ،محمد حجی و محمد اخضر، بیروت هترجم وصف افريقیا،وزان، حسن، 
 ش.9328، جلد اول، مشرق زمین گاهواره تمدن، تهران، علمی و فرهنگی، تاريخ تمدندورانت، ویل، 
 .م9823-9866 ،فردیناند ووستنفلد، الیپزیک البلدان،  معجم یاقوت حموی،

 .م9184 ،لیدن ،البلدان یعقوبی،
Chardin, Jean, Voyages Du Chevalier Chardin En Perse, Perse, 

Paris, 1811. 
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