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کلکه وانه (انگشتر) :اغلب زنان از انگشترهایی که نگین و یا سنگ قیمتی بر
روی آن نصب می شد استفاده می کنند این انگشترها بیشتر از جنس نقره است.

زیورهای کمر
کمربن زیو :در مجموعۀ زیورآالت زنان
کرد ،کمربند نیز وجود داشته که زیبایی
بسیار زیادی بهفرم لباس میبخشیده،
در نمونههای اصیل و قدیمی کمربند،
از قبههای بزرگی در وسط و گلهایی
در طرفین استفاده میشده است« .زنان
کمربندهایی را که از جنس نقره بود در
مراسم جشن و عروسی بر روی پیراهن
خود میبستند .در بعضی مناطق زنان
پرههای بینی خود را سوراخ کرده و بهآن
حلقههای نگیندار وصل میکردند که
بهآن «لووته وانه» گفته میشد».
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پابانه یا پابند :آخرین زیوری
که قامت شان را به آن می آراستند
پابند بوده که جنس آن فلزی و
دارای پِل ِپله یا سلسله است.

سکه شاخصۀ زیورآالت سنتی کردستان
یکی از شاخصه های زیورآالت سنتی استان کردستان استفاده از سکه است.
زیورآالت سنتی کردستان نسبت به زیورآالت مناطق دیگر از جمله سیستان و
بلوچستان ،ترکمن ها و سایر اقوام ترک که بیشتر از فلزات و نگین و ورشو استفاده
می کنند ،از برنج و مس استفاده می شود.
نکته مهمی که درخصوص زیورآالت سنتی این استان می توان گفت اینکه دست بند
سنتی کردستان که از تولیدات ویژۀ این منطقه است ،موفق به اخذ مهر اصالت
یونسکو در سنندج گردید.

باورهای مربوط به زیورآالت در پوشاک زنان کردستان

همان گونه که تنوع پوشاک مناطق مختلف به منزلۀ عالمت و نشانۀ خاصی برای
معرفی اقوام مختلف است .جنس و رنگ و شکل لباس و زیورها و ضمائم آن هم به
پوشندۀ لباس ،منزلت اجتماعی ویژه ای می بخشد .پوشاک زنان ُکرد سرشار از تنوع
رنگ های زیبا و شاد ،توأم با زیورهایی که اغلب توسط خود زنان بر روی لباس ها
دوخته شده است می باشد.
در گذشته ،زیورآالت زنان به جز جنبۀ زیبایی ،در پس انداز خانواده نیز نقش داشته
و به عنوان پشتوانۀ اقتصادی به حساب می آمده است .چنان که به قول زنان روستایی
این منطقه ،در مواقعی که محصول خانواده خوب نبود ،با فروش سکه های نقرۀ
دوخته شده بر روی کاله ها ،مایحتاج خانواده را خریداری کرده و دچار تنگ دستی
نمی شدند .از طرفی باورها و دانسته های عامیانه در فرهنگ های مختلف نیز ،تأثیر
خود را بر پوشاک می گذارند .با وصل کردن مهره های سیاه رنگ به نقیم در زیور
کنار سر و همچنین با وصل کردن گردن بندهایی از گیاه سمل به گردن ،باعث دفع
چشم زخم می شدند.
همچنین پوشاک عروس ،نمادها و نشانه هایی از دوران باستان را در خود دارد و
زنان با اصرار خود در پوشیدن این لباس ،انتقال دهندۀ این فرهنگ هستند .استفاده
از تور قرمزرنگ بر روی سر عروس ،یادگاری از دوران حجاب است که در روزگاران
باستان متداول بوده است.
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سرپوشها
کاله (کالو) و سربند (سه روین) ()Sarven
زنان کرد در دهه های پیش ،از دو نوع سرپوش ،کالو و سه روین استفاده می کردند.
کاله ها با توجه به تزییناتی که داشته از جلوه و نمو خاصی برخوردار بوده است.
امروزه استفاده از این کاله ها فقط در مراسم و جشن ها مرسوم است اما هستند
زنانی که عادت دارند حتماً از کاله استفاده کنند.
انواع کالو
کالو فس
کالو رق (کالو سنه ای)
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کالو فیس ـ ( :)fesکالو فس یا کالو گرد کالهی است به شکل نیم دایره (کاسه ای
گرد) که در گذشته از دو الیه مقوا و مخمل درست می شد ولی امروزه از سه الیه
پارچه تهیه می شود .پارچه رویی از پارچه مخمل و پارچه دومی از رواندوگ و
پارچه سوم که روی رواندوگ را می گیرد آستری چادری می باشد ،که دورتادور
کاله در قسمت داخل چرخ کاری و به شکل گرد جمع شده تا به صورت کاسه روی
سر قرار گیرد .هنگام استفاده از کالو فیس ،زنان موهای خود را از دو طرف بر روی
شانه های خود ریخته و از قسمت پشت فیس ،یک لَچک سه گوش که با لباس
کردی شان هماهنگی داشته ،آویزان و دو طرف آن را بر روی شانه ها می انداختند.
تصویر زیر جزء قدیمی ترین کالو فیس می باشد که از تزییناتی مانند سه رپه رچم
در آن استفاده شده است.
فیس به معنی فیز و تکبر می باشد در گذشته که هیچگونه ابزاری برای تزیین وجود
نداشته از فلس ماهی برای تزیین کاله استفاده می کردند و شاید این فیس از همان
فلس ماهی نشئت گرفته باشد .در کتاب هه نبانه بورینه ماموستا هه ژار به معنی
کاله قرمز ترکان آورده شده است.
اکنون دو مدل کالو فیس و کالو سنه ای در شهرستان کامیاران و کرمانشاه تهیه
می شود و در شهر سنندج تزیینات روی آن نصب می شود.

انواع کالو فیس :براساس مناطق جغرافیایی و آب و هوا بهچند دسته تقسیم میشود.
 1کالو فیس پاوه ای
 2کالو فیس جوانرود
 3کالو فیس هورامان تخت
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 4کالو فیس تواو قران
 5کالو فیس دیوا ندره

کالو فیس پاوه ای

کالو فیس تواو قران

در چهار مدل اول کالو فیس ها یعنی کالو فیس پاوه ای ،جوانرود و هورامان تخت و
کالو فیس تواو قران کالو همراه با روسری شالی استفاده می شود به این شکل که
روسری شالی را روی کاله قرار می دهند .ولی در مدل کالو فیس دیواندره همراه
با روسری سقزی (روسری بزرگ سه گوش) استفاده می شود که در قسمت پشت
کاله وصل می شود و به تاقیله معروف است.
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تزیینات روی کاله
در گذشته تزیینات کاله بیشتر سلیقه ای بوده و در مناطق مختلف براساس عوامل
گوناگون مانند فرهنگ ،آب و هوا و ...وسایل و تزیینات مختلفی استفاده می کردند و
همیشه این کاله را برسر می کردند .ولی امروزه روی تمام کاله ها تزیینات ،مثل هم
است تنها مدل کاله با هم تفاوت دارد یا گرد (فیس) یا کاله تخت (سنه ای) است.
و زنان و دختران جوان در جشن ها از آن استفاده می کنند.
در گذشته اعیان آن را با سکه هایی از طال و اشرفی پر می کردند و کناره های کاله
را (روی گوش ها) با مهره های قیمتی که به یک سکه طال یا یک اشرفی ختم می شد
می آراستند و بند تزیینی (ژیر چناکه) آن هم که از سنگ های قیمتی تهیه می شد
که با قالبی نقره به کاله وصل می شود.
مراحل و تزیینات استفاده شده در کالو فیس
کالو ( :)klawoکالو تهیه شده از سه الیه پارچه مخمل و رواندوگ (،)rawandog
و پارچه آستری ،که با هم چرخکاری میشود.

رواندوگ :نوعی الیی بدون چسب است که در زبان کردی به آن رواندوگ
می گویند .به الیی مخفی نیز معروف است.
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روسری سرکه ای ( :)rosarye serkeeyاین روسری ها در اندازه های  1/33تا 2
متر در بازار عرضه می شود این پارچه ها در یزد و تبریز بافته می شود.

ُگلِینگه ( ُگ َله نگ) ( :)golenga or golangمنگوله های بافته شده از نخ ابریشم
در رنگ های مختلف .قسمت باالیی این منگوله ها به وسیلۀ سیم های طالیی یا
منجوق و شیالنه و مروارید تزیین می شود.
طریقه بافتن بدین ترتیب است که مقداری رشته ابریشمی را دور سطح صافی
به طول چند سانتی متر می بندند و بعد آن را خارج کرده و رشته دیگری را دور
آن می پیچند طوری که در یک طرف قرار گیرد و رشته ای بتواند از داخل سوراخ
ایجاد شده رد شود سپس قسمت دیگر را قیچی می کنند و یک منگوله به وجود
می آید و به همین ترتیب منگوله ها را درست کرده و به رشته ای بافته وصل می کنند
قسمت باالیی این منگوله ها به وسیله سیم های طالیی یا منجوق و شیالن تزیین
داده می شود.
مورد استفاده آن برای حاشیۀ سه روین ،حاشیۀ کالو ،حاشیه شال کمر ،حاشیه
کوله وانه (رو) دوشی و حاشیه دستمال استفاده می شود.
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پاش قیطانی ( :)pash ghaytaniبه چند عدد آویز کوتاه و بلند تهیه شده از
ُگل ِینگه های ابریشمی ،که در پشت سر کاله وصل و روی روسری سرکه ای آویزان
می شود به رشتی مردان و کالو دستمال زنان متصل می شود .قسمت تزیینی که در
ابتدا و انتهای گلینگه قرار دارد در رنگ های مختلف تهیه می شود.

پرچکه ( :)Prchkaنواری است بهپهنای  3الی  5سانتیمتر بافته شده از مهرهها و
منجوقهای ریز و درشت که جهت تزیین بهقسمت لبۀ کاله دوخته میشود.
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الچاو ( :)La Chawoقسمت کناره های کاله (روی گوش ها) را با مهره های
تزیینی و مروارید و سکه می آراستند که به آن الچاو گفته می شود.
بانوان زمانی که از کاله کج استفاده می کنند از یک الچاو استفاده می کنند و الچاو
دیگر را روی کاله وصل می کنند.
در هر طرف از کاله سه یا چهار آویز از این الچاو قرار دارد که نماد گوشواره را
روی کاله دارد.

آویز سکه

آویز گو َو ه

آویز سه رپه رچم

سه مدل السره یا الچاو با مروارید و آویزهای مختلف

گو َوه :حاشیه ای بادامی شکل که به لبۀ پائینی سوخمه و سه لته دوخته می شود و
به آویز الچاو و ژیرچناکه هم وصل می شود در گذشته جنس آن از طال و نقره بوده
ولی اکنون پالستیکی ،به رنگ طالیی است.
سه رپه رچم :حاشیه ای زرق و برق دارتر است که به لبۀ پائینی سوخمه یا سه لته
یا برای تزیین کالو و دستمال یا برای ژیرچناکه استفاده می شود.
شیالنه یا بزک ( :)Shilana or Bzkیکی از مهره هایی که در آویز السره قرار
دارد ،شیالنه یا بزک می باشد که رنگ آن نارنجی و سبز است.
گاهی اوقات برای زیبایی و تأکید بر شیالن ،دو طرف شیالن گشنیز قرار می دهند
مانند تصویر زیر که به دو طرف شیالنه های سبز رنگ گشنیز وصل شده است.
شیالن در کتاب هه نبانه بورینه به معنی ثمر نسترن کوهی آمده است.
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( ِژیر چناکه اول) (ِ :)Zher Chnakaژیر چناکه به معنی زیر چانه است.
یک بند ریسه مانند ،تشکیل شده از مهره های ریز تزیینی و رنگارنگ که دو سر آن
دارای قالب است که از یک طرف از کاله در قسمت باالی گوش شروع شده ،از زیر
چانه رد وتا طرف دیگر کاله در همین قسمت باالی گوش ادامه پیدا می کند .این
ژیر چناکه برای نگه داشتن و فیکس کردن کاله می باشد برای اینکه کاله محکم
روی سر قرار گیرد و نیفتد به آن ژیر قورگ هم می گویند.

ِژیر چناکه دوم ( :)Zher Chnakaیک بند ریسه مانند فلزی ،تشکیل شده از
سکه و آویزهای تزیینی که فقط برای زیبایی و زینت می باشد و از گلو فاصله دارد
و به آن قه تاره ( )ghataraمی گویند .محل نصب آن به کاله مانند ژیرچناکه اول
می باشد و هنگام تکان خوردن صداهای ریزی را ایجاد می کنند.

ال گیره یا قالب ( :)La gira or Ghollabدر دو طرف بند تزیینی ژیر چناکه
نصب می شود .برای وصل کردن و نگه داشتن ژیر چناکه به کاله ،تا کاله محکم
شود و از سر نیفتد.
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ال سره ( :)La saraاز زیورآالت مخصوص سر است و عبارت است از دو رشته فلزی
که بهطرحهای گوناگونی ساخته میشود .از السره برای طرفین کاله استفاده میشود
بدین ترتیب که یک سر آن به باالی کاله دوخته میشود و سر دیگر آن که دارای قالب
است که بهحاشیه کاله وصل میشود و بهحالت اریب در دو طرف سر قرار میگیرد.

آویز تزیینی :در دو مدل کاله ها ،در باالی آن یعنی در قسمت تخت و در قسمت
گرد کاله آویزهای تزیینی وصل می شود که در گذشته از چند ردیف آویز تشکیل
شده از مروارید های رنگی و بزک و مروارید فیروزه ای به نام (تراش یا مورگ ّکوگ)
معروف بوده استفاده می شود در قدیم به این نیت که نظر نخورند استفاده می کردند
ولی حاال از مدل آویزهای تزیینی استفاده می شود.
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زمانی که در کالو از یک ال چاو استفاده شود کالو به صورت کج روی سر قرار
می گیرد و الچاو دومی به صورت تزیینی باالی کالو وصل می شود .مانند تصویر زیر.

کالو ره ق (کالوسنه ای) :کالهی
است استوانه ای که ارتفاع آن بین
 5تا  13سانتی متر می باشد جنس
آن از پارچه مخمل ورواندوگ (در
گذشته به جای رواندوگ از مقوا هم
استفاده می شود) و آستری می باشد
سه الیه ،پارچه مخملی و رواندوگ
و آستری را با هم چرخکاری کرده
سپس با تزیینات آن را می آرایند.
تزیینات این کاله مانند کالو فس
می باشد .این کاله به نام هایی چون
کالو تخت ،کالو مکعبی و کالو
مستوره اردالن نیز معروف است.
سه روین (( )Sarvenسربند)
عالوه بر کالهها در مناطق روستانشین کردستان از سربندی پارچهای استفاده میشود
که این سربند همان رشتی مرغوب در اندازههای بزرگ و متوسط است .بستن این
دستمال بزرگ بهسر بهشیوه سه روین ،بستگی بهمنطقهای دارد که شخص در آن
زندگی میکند برای ثابت نگه داشتن سه روین از زیر چناکه استفاده میشود.
واسیلی نیکیتین در کتاب تحقیقی خود با نام (کرد و کردستان) می نویسد :سربند
پارچه ای بانوان کرد آدم را به یاد مار (بوا) می اندازد.
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سه روین یک نوع روسری یا سر پوش زنانه است .این روسری خیلی بزرگ است
و به نام های رشتی ( )Rashtiو سرکه ای ( )Srkaeeyمعروف می باشد .به دلیل
موقعیت جغرافیایی و آب و هوای سرد و کوهستانی مناطق کردستان ایران ،سه
روین پوششی بسیار مناسب بوده و به دلیل نوع پیچیده شدن ،سر و صورت زنان
از سوز و سرما محفوظ می ماند .مردان نیز سه روین داشتند.
امروزه در مجالس عروسی از کالو فیس و سه روین استفاده می شود .البته سه روین
را در مناطق لیالخ برای استفاده آسان ،روی کاله فیس آماده می کنند .در واقع سه
روین بدون کاله است.

رشتی منطقه دیواندره

رشتی منطقه لیالخ

روسری سرکه ای
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پارچه رشتی ،پارچۀ بافته شده
با دستگاه پارچه بافی مخصوص،
تهیه شده در شهر کاشان در
رنگهای سبز ،قرمز ،مشکی و
سفید میباشد .و در اندازههای
یک متر و نیم یک ـ متر هفتاد
و پنج سانتیمتر که در بازار
بههفت چاره ک معروف است و
دو متر ،عرضه میشود.
پارچه رشتی زنانه رشتی مشکی
با راهراههای رنگی به عالیخانی
معروف است.
پارچه رشتی مردانه
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سه روین دو مدل دارد:
مدل اول :سه روین منطقه لیالخ :روسری سرکه ای یا رشتی را دور سر پیچیده
و یک ردیف گیلگیله را روی سرکه ای قرار می دادند.

روسری سرکه ای
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مدل دوم :روی کاله مخمل ،پارچه رشتی را می پیچیدند و آویزها و تزییناتی از
قبیل السره ،شوبند ،پشت سره ،قه تاره و ژیرچناکه روی آن نصب می کردند.
سه روین منطقه لیالخ به دو طریق به دور سر می پیچند:
مدل اول قرچی پیچ :در این مدل پارچه رشتی یا سرکه ای را دور سر می پیچند
به طوری که دور گردن بیرون باشد.

مدل دوم ُدلمه پیچ :در این مدل پارچه رشتی یا سرکه ای را طوری دور سر
می پیچند که زیر گردن پوشیده باشد ،یعنی از یک طرف سر ،رشتی را آورده و از
زیر گردن رد کرده و به طرف دیگر سر وصل می کردند .این مدل حجاب کامل دارد.
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پارچهسازی بانوان کرد
بانوان هنرمند ُکرد با انواع پولک ،روبان و منجوق دوزی های زیبا جهت دوخت انواع
مخصوص بانوان اقدام به انواع پارچه سازی می کنند.
لباس ُکردی
ِ
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انواع نوارهاي تزیيني
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واحد

يادگيري 2

طراحی لباس لری و بختیاری
تکنیک رنگآمیزی پوشاک لری و بختیاری
با توجه بهجنس پوشاک لری و بختیاری که عمدتاً پارچههای مخمل ،ساتن ،تور و
گیپور ،نخی ،ابریشمی میباشد از تکنیکهای زیر استفاده نمایید .البته بهتراست از
وسایل تزیینی مانند منجوق و نوارهای تزیینی نیز بهصورت کالژ برای تزیین لچک
و روسری استفاده شود.

تکنیکهای مناسب پوشاک لری و بختیاری
 1تکنیک آبرنگ رقیق
 2کالژ
 3تکنیک آزاد
جنسيت سازي پارچه های تور و گیپور
جنسيت سازي پارچه های براق مانند مخمل و ساتن
نکات زیر در طراحی پوشاک لر و بختیاری با توجه به تفاوت های عمده در بین
لباس های مختلف لر و بختیاری مورد توجه قرار بگیرد .و از هنرجویان خواسته
شود انواع روسری لری را طراحی و رنگ آمیزی نموده و با الهام از آنها روسری و
مقنعه مناسب طراحی نمایند.
الف) نمایش روسری و لچک بختیاری
ب) نمایش گل و نی و طرز بستن آن
ج) نمایش روسری و کالقیی لر جنوبی

روسری و چارقد در بین بانوان لر و بختیاری
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کاربرد روسری و چارقد در بین بانوان لر و بختیاری از تنوع زیادی برخوردار است.
متداول ترین روسری کاربردی بانوان لر و بختیاری عبارت اند از:
 1لر فیلی  2لر بختیاری  3لر جنوبی
روسری لرفیلی
گیسوان عروسان و دختران لری را بهوسیله چارقدهای ظریف و نازک ابریشمی
در رنگهای مختلف میپوشانند و بهنحو خاصی سر عروس را با چند تخته از این
روسریها میبندند و دنباله آنها را از پشت سر آویزان میکنند .این روسری در بین
لرها بهسرون معروف است .گلونی همان سرونهای رنگی هستند و چارقدهای
ساده و بزرگتر که حاشیههای رنگی و ریشهدار هستند .زنان مسن گلونیهای
سیاه و زنان جوان رنگهای سبز ،قرمز ،نارنجی ،آبی و ...را بهسر میبندند .در بعضی
مناطق مانند دورود نیز چارگلونی میگویند و معموالً از چهار عدد روسری ابریشمی
چهارگوش بهضلع تقریبی  1/5متر و با رنگ زمینه مشکی و حاشیههای قرمز ،آبی
و سبز که زنان مسن و جاافتاده آنها را بههم دوخته و روی سر میبندندکه بهشکل
کلی بستن سرپوشهای فوق بر روی سر سرون  sarvanیا ساوه  sawaمیگویند.
جلوی سرون را به وسیله قطعه های طال و نقره یا مهره های نفیس و زیبا تزیین
می کنند .نوع رنگی این چارقدها را با زمینه مشکی که دختران و زنان از آن
استفاده می کنند .گل ونی ( )Golvaniو ساده و بزرگ تر آنها را که حاشیه های
رنگی و ریشه دار هستند (کت) می گویند که اغلب سرون بانوان لر از این نوع است.
گل ونی نوعی سربند مخصوص پوشش لر و لک می باشد.
الزم به ذکر است این روسری شبیه روسری کردی است و فقط طرز بستن آن
متفاوت می باشد.
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روسری لرجنوبی (بویراحمدی و ممسنی)
روسری لرهای جنوبی شبیه روسری قشقایی هاست و عبارت است از روسری سه
گوش توری که بر روی آن از کالقیی به روش قشقایی ها مورداستفاده قرار می دهند.

وسایل و ابزار تزیین لچک ،کالهک ،کالقیی لری
بانوان لر و بختیاری از انواع پولک ،منجوق ،نگین و ...برای تزیین لچک و کالهک
استفاده می کنند.
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لچک و مینا بانوان بختیاری
مینا یک پارچه مستطیل شکل است که حدود  ۲متر طول و  ۶۰سانتی متر عرض
داردکه به روش خاصی بسته می شود .مینا از پارچه های ابریشمی و حریر تهیه
می شود از زیر آن از لچک خاص بختیاری استفاده می شود لچک بختیاری از دو
تکه تشکیل شده است یک تکه مستطیل شکل با یک نیم دایره برای قسمت پشت
سر که توسط بندی زیر گلو بسته می شود .تکه پارچه مستطیل شکل با تزیینات
منجوق دوزی ،پولک دوزی و غیره بر روی سر استفاده می شود عالوه بر آن از تکه ای
نیم دایره در قسمت پشت نیز استفاده می شود.
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نقوش و طرح لچک و نوارتزیینی
طرح های لچک برگرفته از طبیعت است .مث ً
ال طرح های مثلث شکل از کوه ها در
طبیعت گرفته شده است این طرح ها را با نگین های رنگی سبز ،زرد ،قرمز ،بنفش،
آبی استفاده می شود.
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لباس رویی بانوان لر و بختیاری
بانوان لر و بختیاری از لباس های کلنجه ،بال کل (سرداری) کت و جلیقه بر روی
پیراهن خود استفاده می کنند.
کلنجه :کت مخمل است دارای برشی ساده ،بلند و گشاد با طرح های گلدار و
رنگ های متنوع می باشد .بر روی پیراهن مورد استفاده قرار می گیرد و یقه و لبه دم
آستین و دور شکاف آن یراق دوزی و نواردوزی شده است.

بال کل (بال = استین ،کل ـ کوتاه)
این پوشش عبارت است از لباس آستین کوتاه مخملی اغلب به رنگ های مشکی
سبز و قرمز که معموالً روی پیراهن می پوشند و اندازه آن تا سر زانو و آستین هایش
نیز تا زیر آرنج است .سرآستین ها و حاشیه جلوی آن را به پهنای دو تا سه انگشت
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یراق دوزی و نواردوزی می کنند .این لباس بدون دکمه و جلوباز است و در برخی
مناطق لرستان به نام سرداری نیز شهرت دارد .الزم به ذکر است این لباس بیشتر
توسط لرهای فیلی مورد استفاده قرار می گیرد.

کت :پوششی برای نیم تنه است نواردوزی ندارد و با دکمه در جلو بسته می شود.

جلیقه :جلوباز و بدون دکمه و در قسمت جلو دارای یراق دوزی و سکه دوزی
می باشد.
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