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از الزامات اجرای برنامه درسی، وجود محتوای آموزشی جهت تحقق نیازهای 
فردی و اجتماعی و اهداف نظام تعلیم و تربیت می باشد. با توجه به تغییرات 
نظام آموزشی که حول محور سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شد 
چرخش های جدیدی از وضع موجود به مطلوب صورت پذیرفت. از جمله به نقش 
معلم از آموزش دهندۀ صرف، به مربی، اسوه و تسهیل کننده یادگیری و نقش 
دانش آموز از یادگیرنده منفعل به فراگیرنده فعال، تربیت جو و مشارکت پذیر و 
نقش محتوا از کتاب درسی به عنوان تنها رسانه آموزشی به برنامه محوری و 
بسته یادگیری )آموزشی( نام برد. بسته یادگیری شامل رسانه های متنوعی از 
جمله کتاب درسی دانش آموز، کتاب همراه دانش آموز/ هنرجو، کتاب راهنمای 
 .... و  پوستر  و  آموزشی  فیلم  آموزشی،  نرم افزارهای  هنرآموز،  معلم/  تدریس 
می باشد که با هم در تحقق اهداف یادگیری نقش ایفا می کنند. کتاب راهنماي 
هنرآموز جهت ایفاي نقش تسهیل گري، انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز در 
نظام آموزشي برای هر کتاب درسی طراحي و تدوین شده است. در این رسانه 
سعی شده روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارها و 
مواد مصرفی مورد نیاز هر جلسه، نکات مربوط به ایمني و بهداشت فردي و 
محیطي آورده شود. همچنین نمونه طرح درس، تبیین پیچیدگی های یادگیری 
هنرجویان، هدایت و مدیریت کارگاه و کالس در هنرستان، راهنمایی و پاسخ 
ارزشیابی  جهت  اصلی  شاخص های  بیان  تمرین ها،  و  یادگیري  فعالیت هاي 
یادگیری  رایج در  اشتباهات و مشکالت  به  اشاره  بازخورد،  ارائه  و  شایستگی 
هنرجویان و روش سنجش و نمره دهی، نکات آموزشي شایستگي هاي غیرفني، 
و  اجرا  فرایند  در  مهم  نکات  مطالعاتی،  منابع  ارگونومی،  و  بهداشت  ایمنی، 

مقدمه



و  حرفه اي  صالحیت هاي  و  زماني  بودجه بندي  یادگیري،  محیط  در  آموزش 
تخصصي هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.

امید است شما هنرآموزان گرامی با دقت و سعه صدر در راستای تحقق اهداف 
تألیف شده  و  تدوین  گرانقدر  مؤلفین  تالش  و  کوشش  با  که  آموزشی  بستۀ 

موفق باشید.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش
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آموزش پودمانی )مدوالر(

در سال هاي اخير در كنار توسعه روش هاي سنتي آموزشي در مراكز آموزشي و 
و  تعاملي  الكترونيكي،  آموزش هاي  خودآموز،  و  دور  راه  از  آموزش هاي  گسترش 
انعطاف پذيري بيشتردر آموزش  با هدف فراهم كردن تسهيالت و  بازخورد محور 
چنين  تحقق  به دنبال  كه  آموزشي  شيوه هاي  جمله  از  است.  گرفته  قرار  مدنظر 
اهدافي است آموزش پودماني است كه در علوم تربيتی پيمانه كردن، بخش كردن، 
واحد كردن يا آموزش گام به گام معنی می شود. اين رويكرد پس از جنگ جهاني 
دوم با توجه به شرايط پس از جنگ كه تقريباً بيش از نيمي  از صنايع و كارخانجات 
براي  نيز  مناسبي  ديده  آموزش  و  كارآمد  انساني  نيروهاي  و  رفت  بين  از  اروپا 
بازسازي و احيای آنها وجود نداشت، مسئوالن را برآن داشت تا با استفاده از يك 
رويكرد آموزش مناسب تر بتوانند نيروهاي انساني زيادي را با وقت و هزينه پايين و 
كارآمدي باال تربيت كنند. به عبارت ديگر تعدادي از مشاغل براي سرعت و شتاب 
بخشيدن در جريان توليد نياز به هدايت دقيق پرسنل ها و ارائه دانش فني و تخصصي 
رويكرد  اساس  و  پايه  پودماني گرديد.  نظام  باعث گسترش  عوامل  اين  و  داشتند 
پودماني، آموزش برنامه اي بود كه توسط اسكينر در دهه 1950 مطرح گرديد. در 
آموزش برنامه اي، مفاهيم آموزش به گام هاي كوچك تقسيم مي شد و باعث مي شد 
كه فراگيران به صورت فعاالنه در جريان يادگيري حضور داشته و با دريافت بازخورد 
با  كه  مي شد،  تقويت  بعدي  گام هاي  طي  براي  آنها  در  پيشرفت  انگيزه  فوري، 
 پيشرفت صنعت و تكنولوژي از اين موارد براي آموزش هاي مهارتي استفاده گرديد.
وزيران  هيئت  مصوب  توسعه  سوم  برنامه  قانون   150 ماده  اجرايي  آئين نامه  در 

»پودمان آموزشي« چنين تعريف شده است:
»مجموعه اي از دانش، معلومات و مهارت هايي است كه با استفاده از آنها اجراي 
يك مرحله مفيد از كار يا انجام بخشي از وظايف شغل به طور مستقل امكان پذير 

مي گردد.« )مصوبه هيئت وزيران در تاريخ 1379/7/19(
اما مرز مشترک همه تعاريف در آن است كه مدول، واحدی مستقل و مجزاست. 
عملكرد اين واحد در چارچوب خود، كامل و دارای شخصيت است و نيازمند عوامل 
و عناصر بيرون از خود نيست. نظام يا سيستم مدوالر متشكل از واحدها و يا ابعاد 
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استاندارد است كه قابليت انعطاف و سازگاری دارند. در آموزش های فنی و حرفه ای، 
مدول عبارت است از مجموعه ای از معلومات و مهارت هايی كه به مدد آنها اجرای 

يك مرحله مفيد از كار به طور مستقل ممكن شود.
از آنجايي كه داشتن شرايط ويژه براي انتخاب ورودي ها در شيوه پودماني الزامي 
نمي باشد و ورودي هاي با سطوح سواد متفاوت و سنين مختلف پس از گذراندن يك 
دوره نسبتاً كوتاه مدت در يك يا چند مهارت مورد نياز از توانمندي الزم برخوردار 
مي شوند لذا آماده سازي نيروي انساني از طريق شيوه پودماني براي صاحبان صنايع از 

محدوديت كمتري برخوردار بوده و به عنوان يك مزيت تلقي مي گردد.
اصول و ویژگی های مدول

برخالف طراحی سنتی برنامه درسی، رويكرد مدوالر از مدول به عنوان يك مجموعه 
يا  واحد  موضوع،  يك  براساس  محتوا  تنظيم  به جای  آموزشی  ساختمان  اصلی 
درس استفاده می كند. در واقع مدول آموزشی، طراحی يك بسته آموزشی شامل 
مجموعه ای از تجارب يادگيری برنامه ريزی شده است كه به فراگيران در تسلط بر 
هدف های يادگيری كمك می كند. از مهم ترين اصول آموزش پودمانی می توان اين 

موارد را نام برد:
1  استقالل، اين اصل بيانگر اين مفهوم است كه پودمان های آموزشی مربوط 
به يك شغل، هيچ گونه ارتباط تقدم و تأخری با همديگر نداشته و آموزش هايی كه 
در يك پودمان مطرح می گردد هيچ پيوندی با ديگر آموزش ها ندارد و اين اصل 
باعث می شود كه فراگيران بتوانند با توجه به نيازهای شغلی - آموزشی خود هر يك 

از پودمان های مورد نياز را طی كنند.
ماهيت  به لحاظ  پودمان ها   ،)learning  self - pace( بودن  خودآموز   2
ـ  كاربردی بيشتر به صورت خودآموز طراحی و اجرا می شوند. يعنی محتوای  انگيزش   
آموزشی طوری تنظيم می شود كه فراگير بتواند بدون راهنمايی معلم و با تكيه بر 

فعاليت شخص خود مهارت مورد نياز را فراگيرد.
3  ارتباط تنگاتنگ با نیازهای مهارتی شغل، در آموزش پودمانی مشاغل تا 
سطح مهارت های مورد نياز هر فعاليت در يك شغل ويژه تجزيه و تحليل می شود 
و  كاماًل مستقل  به صورت  فعاليت  نياز هر  مورد  مهارت های  براساس  پودمان ها  و 

مرتبط تهيه و تدوين می شوند.
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4  توجه به تفاوت های فردی، منظور از تفاوت های فردی، تفاوت های شخصيتی 
نيست بلكه تفاوت های شغلی و مهارتی است كه افراد شاغل ممكن است با همديگر 
داشته باشند. هر فرد شاغل با توجه به نيازهای مهارتی خود كه براساس تكنيك های 
مختلف نيازسنجی شناسايی شده، آموزش های مربوطه را می گذراند. در آموزش 
آموزش  جريان  می آيد.  به عمل  كافی  توجه  فردی  به تفاوت های  اساساً  پودمانی، 
تقويت  به سرعت  فراگيران  مثبت  پاسخ های  و  است  برخوردار  قوی  بازخوردی  از 

می شود. فراگيران در جريان آموزش، مشاركت فعال دارند.
5  خودارزیابی، در هر مدول مكانيسمی  برای ارزيابی طراحی شده كه تعيين 
می كند فراگير تا چه اندازه به هدف های مدول دست يافته است. اين امر ارتباط 

بسيار نزديكی به بازخورد و تسلط فراگير دارد.
6  ویژگي هاي اساسي آموزش پودماني،

ـ به حداقل رساندن زمان ارائه آموزش
ـ به حداقل رساندن هزينه های آموزش

ـ ايجاد مكانيسم دقيق و واقعی در برآورد نيازهای آموزش هنرجويان
ـ پرهيز از زيادآموزی يا كم آموزی

ـ افزايش انگيزه برای يادگيری هنرجويان
ـ افزايش كارايی و اثربخشی در عملكرد شغلی هنرجويان

ـ مدول بايد دارای راهنمای ساده و روشنی باشد كه به فراگير بگويد چه كاری بايد 
انجام دهد، چگونه حركت كند و از چه منابع و موادی استفاده كند. منابع مواد 
آموزشی معموالً در داخل مدول تعبيه شده يا به طور امانی در دسترس قرارمی گيرد.

7  طراحی وتدوین پودمان های آموزشی، در تدوين يك مدول بايد تمهيداتی 
به شرح  اين تمهيدات  پاسخ داده شود.  فراگيران  به نيازهای فردی  انجام شود كه 

زير می باشند:
ـ به هر فراگير فرصت داده می شود كه از مجموع مدول ها يا هر تجربه  يادگيری 

ديگری كه داشته است »آزمون«1 شود.
ـ فراگير از عملكرد خود در هر تجربه يادگيری و در پايان مدول بازخورد دريافت 

می كند.
نمی شود.  تحميل  به فراگير  خاصی  زمانی  محدوديت  هيچ  مدول  تكميل  برای  ـ 

آموزش خود سرعت است )متناسب با سرعت يادگيری فرد است(.
ـ هيچ پرسشی درباره اينكه فراگير چه بايد انجام دهد تا نشان دهد كه به وضعيت 

تسلط در مدول رسيده است نمی شود.
ـ در بعضی موارد، قسمت معينی از مدول شامل بخش مدرسين يا راهنما می شود. 
اگر احساس شود كه فراگيران نبايد از كليدهای ارزشيابی استفاده كنند، كليدها 

 Test out ـ1
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ممكن است در بخش راهنمای مدرس گنجانيده شود. همچنين، اگر يك آزمون 
عملكرد به كار رود، جزييات آن برای اداره مربوطه تهيه خواهد شد.

به طور كلی تدوين يك مدول آموزشی شامل مراحل زير است:
ابزار  به عنوان  پودمان  كه چگونه  می شود  گفته  به فراگير  بخش،  اين  در  مقدمه: 
)اگر  نيازهای مشخص  نگرش معينی عمل كند. پيش  و  توسعه مهارت ها، دانش 
وجود داشته باشد( تشريح می شود و راهنمای حركت به سوی پودمان تهيه می شود. 

همچنين صفحه روی جلد و فهرست مطالب هم ارائه می گردد.
هدف ها: در اين قسمت هدف های تدوين شده بيان ويژه از عملكردی است كه 
نشان دهد.  از خود  آن  تكميل  موقع  و  اجرای مدول  بتواند در حين  بايد  فراگير 
هدف های نهايی، فعاليت هايی را كه بايد انجام شود، شرايطی كه تحت آن فعاليت ها 

انجام می شود و سطح قابل قبول عملكرد را تعيين می كند.
تعيين عملكرد ورودی  برای  اين قسمت  پیش آزمون )ارزشیابی تشخیصی(: 
بتواند  فراگير  به شرطی كه  آزمون خروجی مدول مفيد است  ابزار  تهيه  و  فراگير 
تسلط خودش را نشان دهد. فرم ارزشيابی و آموزش با معيارهای روشن در اينجا 
قرار می گيرد تا اطمينان حاصل شود كه هيچ سؤالی دربارۀ شرايط تسلط مدول 

وجود ندارد.
تجارب یادگیری: تجارب يادگيری و ارتباط آن با هريك از هدف های تواناسازی 
به تفصيل شرح داده می شود. اين تجربيات به گونه ای طراحی می شوند كه برای هر 
فراگير بهترين ابزار تسلط بر هدف های مدول را فراهم كنند. هر تجربه  يادگيری 
شامل يك فعاليت يا بيشتر است كه با ارزشيابی و بازخورد به فراگير همراه می شود. 
برگه های  رايانه،  مانند  آموزشی  مواد  منابع  شامل  است  ممكن  يادگيری  تجارب 
اطالعاتی، مرجع ها، صفحه ويديو و از اين قبيل باشند كه به ارتقای فرايند يادگيری 

و آموزش فردی كمك می كنند.
منبع مواد: اين قسمت به عنوان مرجع برای همه منابع مواد آموزشی مورد استفاده 
در تجارب آموزشی مختلف به كار می رود. بنابراين، هم مدرس و هم فراگير می توانند 
به سرعت آنها را در جای خود قرار دهند. فهرست منبع مواد به مدرس در واگذاری آن 
به فراگيران و اطمينان از اينكه همه مواد در موقع نياز موجود هستند كمك می كند.

پس آزمون )ارزشیابی پایانی(: اين قسمت كاماًل شبيه پيش آزمون است و در 
نهايی و  بر هدف های  باشد. پس آزمون  عين آن  اغلب موارد، ممكن است دقيقاً 
فرم ارزشيابی تأكيد دارد و برای تشخيص رسيدن يا نرسيدن به  آنها به كار می رود.
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آموزش مبتنی بر شایستگی1
بر  مبتنی  تربيت،آموزش  و  تعليم  متخصصين  حمايت  مورد  رويكردهای  از  يكی 
شايستگی )CBE( است. همان طور كه می دانيد در آموزش سنتی واحدگذر فرد از 
مقاطع تحصيلی زمان است، اين امر با يافته های روانشناسی تربيتی و تفاوت های 
فردی سازگار نيست و مسائلی را به همراه دارد زيرا همه افراد با سرعت يكسان ياد 
نمی گيرند، و چون سطح متوسط جامعه برای برنامه ريزی درنظر گرفته می شود 
برای  امر  اين  می شوند،  گرفته  ناديده  تقريباً  متوسط  پايين حد  يا  باال  گروه های 
اما درآموزش  باشد  قابل جبران  با شيوه های مختلف  آموزش نظری ممكن است 
فنی و حرفه ای تفاوت های فردی بايد درنظر گرفته شود وآموزش منطبق با استعداد 
و توان تك تك افراد ارائه گردد،آموزش مبتنی بر شايستگی با توجه به تفاوت های 
فردی، واحد پيشرفت افراد را به كسب مقدار دانش و مهارت مورد نياز برای انجام 
واحد  يك  از  گذر  برای  فرد  مجوز  كه  معنی  بدين  كرده،  تعريف  خاص  فعاليتی 
آموزش به واحد ديگر مهارت و دانش مشخص شده در اهداف آموزشی است كه او 
را برای انجام فعاليتی خاص آماده می كند يا دانش و مهارت پيش نياز برای كسب 

دانش و مهارت جديد است.
آموزش مبتنی بر شايستگی از نظر اهداف تفاوتی با ساير سبك های آموزشی ندارد. 
بلكه CBE از نظر فرض ها و رويكردهايی كه آن را از ديگر سبك ها متمايز می كند 

يگانه است.

 1- Competency Based Education (CBE) 
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ـ توانايی انجام كار برابر استاندارد.

ـ انجام دادن درست كار در زمان درست يا روش درست در موقعيت پيچيده 
ابزارها، تجهيزات،  با  و  و نگرش  تركيب درست دانش، مهارت  از  استفاده  با 

شرايط اجرا، مواد و استانداردها.

و  توانمندی ها  صفات،  از  تركيبی  مجموعه ای  شايستگی  از  منظور  ـ 
مهارت های ناظر به همۀ جنبه های هويت )عقالنی، عاطفی، ارادی و عملی( 
است، كه متربيان در جهت درک و عمل برای بهبود مستمر موقعيت خود 

كنند. را »كسب«  آنها  بايد  طيبه(  مراتب حيات  به  دستيابی  )برای 
                                                                        )مبانی نظری سندتحول(

کار(
دنیای 

ت )
 استاندارد صنع

برخی از تعاریف شایستگی

شایستگی حرفه ای

ترکیب و مجموعه  ای از عناصر

آموزش سنتی در مقابل آموزش براساس شایستگی 

CBE )تقاضامحور( سنتی )عرضه محور( 

تعيين شده توسط دنيای كار تعيين شده توسط سازمان های آموزشیبرنامه درسی 

تأكيد بر كار عملی براساس كار آموزش نظری و تأكيد بر كالس فرايند آموزش 
در كارگاه يا دنيای كار 

فراگير محور هنرآموز محور بازيگران آموزش 

ارزشيابی تكوينی براساس ارزشيابی تراكمی آزمون 
شايستگی

با مشاركت دنيای كارمدرسه ای ارائه آموزش 
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معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی شایستگی
كه  باشد  داشته  اختيار  در  ويژه ای  معيارهای  بايد  مدرس  شايستگی،  ارزيابی  در 
هريك از شايستگی ها را تعريف كند. به عنوان مثال، هر فراگير بايد در يك برنامه 
درسی خاص بتواند يك فرم درخواست را تكميل نمايد. برای داوری دقيق در مورد 
شايستگی فراگير در اين حوزه، بايد بداند يك فرم تكميل شده از چه استانداردی 
برخوردار است و در چارچوب آن چه شرايطی برای تكميل كردن فرم وجود دارد. 
معيار مربوط به هر شايستگی بايد منعكس كننده دو موضوع باشد، يكی سطح قابل 
با شايستگی ها،  ارتباط  قبول عملكرد و ديگری شرايط مربوط به اين عملكرد. در 
باقی  سؤالی  هيچ  بنابراين  می گيرند،  قرار  فراگيران  همه  دسترس  در  معيارها 

نمی ماند كه چه چيزی مهارت كامل را تشكيل می دهد.
ارزشیابی در نظام شایستگی

 ارزشيابی از كار باشد نه محتوا
 سؤال بايد شايسته محور باشد

 مطابق نياز بازار باشد
 سؤال بايد برای سنجش شايستگی كفايت كند

 سطح سؤال و شاخص آن برای هنرجو مشخص باشد
 در پايان ارزشيابی مشخص شود آيا هنرجو مهارت مورد نظر را

كسب نموده است يا خير
 ارزشيابی به دو صورت انجام می شود:

ارزشیابی مرحله ای
 حين آموزش

 می تواند برای تعيين نمرات مستمر استفاده شود.
ارزشيابی پايانی

 در پايان هر واحد يادگيری )شايستگی( انجام می شود.
نمره هر واحد يادگيری از ميانگين نمرات مراحل آن واحد محاسبه می شود

 اگر عدد به دست آمده اعشاری باشد گرد می شود
_______________ = نمره واحد يادگيری   مجموع نمرات مراحل 

    تعداد مراحل

نمره هر پودمان از ميانگين نمرات دو واحد يادگيری به دست می آيد.
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جدول ارزشیابی پایانی

هر پودمان دارای پنج نمره مستمر و پانزده نمره شايستگی است. نمره هر پودمان 
به صورت جداگانه در سيستم ثبت می شود.

نمره مستمر هر پودمان از صفر تا پنج می باشد:
 دو نمره از پنج نمره مستمر مربوط به خودارزيابی هنرجو می باشد.

 نمره مستمر هر پودمان از ميانگين نمرات مستمر دو واحد يادگيری به دست می آيد
نمره شايستگی برای هر پودمان به صورت يك يا دو و يا سه می باشد:

 )1؛ كمتر از حد انتظار(، )٢؛ در حد انتظار(، )3؛ بيشتر از حد انتظار(
حداقل نمره قبولی در هر پودمان٢ يا 1٢ )از بيست( می باشد.

كسب نمره ٢ در شايستگی غيرفنی الزامی می باشد:
 نمره شايستگی غيرفنی به صورت )٢؛ قبول( و يا )1؛ مردود( می باشد.

كسب نمره قبولی در مراحل بحرانی ضروری می باشد.
نتیجه : اگر هنرجو نمره قبولی را در مراحل بحرانی و يا شايستگی غيرفنی در يك 
پودمان كسب نكند بدون توجه به نمره شايستگی فنی، در آن پودمان مردود است.

روش ها وفنون تدریس درکارگاه تخصصی طراحی  ودوخت لباس محلی
به درون  تكرار شود بخصوص زمانی كه  ارزش هيچ گاه نمی تواند دوبار  با  تدريس 
هنرجو نفوذ كنيم و در او جرقه روحی ايجاد نماييم. تن صدا، ريتم، توالی وترتيب 
كلمات، زمان و مكان و همچنين حالت هنرجويان و تمام محيط و شرايطی ديگر 
كه اتمسفر و جو بخصوصی را به وجود می آورند، هيچ وقت نمی تواند دوباره به وجود 
بيايد. دانستن اينكه چه چيزی جو خالقيت را به وجود می آورد كاری مشكل است 
تدريس خوب تدريسی است كه در آن كشف و درک مستقيم رل اصلی را بازی 
می كند و احساس هنرآموز در وی قدرتی ايجاد می كند كه هنرجويان را واداركند 
تا ياد بگيرند. تدريس خودانگيز و فی البداهه نقطه مخالف تدريس از پيش تهيه 
شده است و در اين ميان بهترين هنرجويان كسانی خواهند بود كه خودشان از 
طريق درک مستقيم راه های جديدی را كشف كردند. تقليد ظاهری و تكرار روش 
با وجود اين خوب می دانيم كه  ايجاد نمی كند  هنرآموز كاری است كه خالقيت 
تدريس هنرآموز هميشه چيز تازه ای را مجسم نمی كند. بلكه احيای آن چيزهايی 

هست كه هنرمندان گذشته آنها را به عنوان اصول شناخته اند.
بياورند  به وجود  اصيل  می توانند طراحی هايی  در سادگی طبيعی شان  هنرجويان 
به شرط آنكه ما معلمين باانتقاد و غلط گيری استقالل آنان را نابود نكنيم و از بين 
نبريم در حالی كه اميد و شناخت بيشتر رشد خالقيت را افزايش می دهد وچه بسا 
از بين رفتن تمام  غلط گيری جدی معلم هم چون شوكی بر ذوق هنرجو سبب 

جرئت و اعتماد به نفس هنرجو شود.
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اهداف کلی از طراحی ودوخت لباس محلی بانوان اقوام ایران
1 قدرت خالقه و استعداد هنری شاگردان بايستی شكوفا شود و تجارب و درک 
خودشان بايستی آنها را به طرف ايجاد كارهای اصيل سوق دهد. آنها بايستی خود را 
از شر قواعد مرده رها ساخته و نسبت به كارهای خودشان احساس اطمينان كنند.

ابزار  و كاربرد  انتخاب سبك كار و روش  بايستی كاری كرد كه شاگردان در   2
و وسايل آزاد باشند. جهت رسيدن به اين هدف تمرين با مواد مختلف و تكسچر 
نتيجه بسيار با ارزشی است و در مدتی بسيار كم هر شاگردی پی می برد كه كار با 

كدام مواد و ابزار مورد عالقه اوست.
3 بايستی به شاگردان اصول و اساس طراحی مد تفهيم بشود تا شاگردان بتوانند 
اندام  وفيگور  اندام  با  آشنايی  نمايند.  انتخاب  را  خود  آينده  حرفه  آن  به كمك  
استاندارد و متناسب سازی اندام اقوام ايرانی و انتخاب سبك طراحی اندام و كاربرد 
قوانين رنگ و فرم دنيای عينی را به روی آنها می گشايد. در تدريس عناصر طراحی 
لباس متوسل شدن به استعدادها و طبيعت های مختلف فردی اهميت بسزايی دارد 
و اين تنها راهی است كه منتهی به خالقيت هنری اصيل می شود. كار طراحی لباس 
بايستی اصالت داشته باشد. هنرجويان بايد به طورطبيعی نسبت به كار خود اعتماد 
پيدا كرده تا به تدريج بتوانند طراحی های بديع و مناسب برای شرايط مختلف را 
ارائه نمايند. استعدادهای مختلف نسبت به  انواع لباس ها از قبيل لباس شب، لباس 
عروس، روز، كار و تشريفات و غيره عكس العمل های مختلفی نشان می دهد. بدين 

صورت هست كه هر كسی در مسير بخصوصی پيشرفت می نمايد.

یادگیری در هنرجویان 
تعریف یادگیری: ساخت دانش، خلق معنا در ذهن و......... )كسب شايستگی در 

جهت درک و اصالح موقعيت خود و ديگران(
و  تلفيقی  موقعيت محور،  فطرت گرايی،  ياددهی(  ـ  )يادگيری  رویکرد تدریس: 

خوديادگيری
راهبردهای تدریس: اكتشافی، مشاركتی، انتقالی

رویکرد ارزشیابی: خودارزيابی ـ عملكردی
راهبردهای ارزشیابی: فرايندی و نتيجه محور

مبانی نظری براساس سندتحول
یادگیرنده: توانايی شناخت دارد )عقل(.

یادگیرنده: ذاتاً اجتماعی است.
یادگیرنده: از استعدادهای متنوع برخوردار است.
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یادگیرنده: فطرتاً كنجكاو و خالق است.
یادگیرنده: ازعواطف و هيجانات متنوع برخوردار است.

طراحی آموزشی درکارگاه درس
اهداف يادگيری- ارزشيابی آغازين- تدارک فرصت های يادگيری- مديريت فرايند 

يادگيری- ياددهی
ارزشيابی نتيجه محور )با تأكيد برارزشيابی عملكرد(

نقش معلم )تسهیل گري( محورها 

فعال سازي تفكر )كاوشگري( و انگيزه 
تعامل و هم انديشي

دست ورزي و به كارگيري فناوري
خودارزيابي

برقراري ارتباط با موقعيت هاي طبيعي و اجتماعي 
توضيح و تبيين

تكاليف تمريني و توسعه اي 

دانش آموزان چگونه بهتر ياد می گيرند 

1ـ تفکر کردن 
خودارزیابیدست ورزی تعامل و هم اندیشی)اندیشه ورزی( 

مصاديق: 
سؤال 

پژوهش 
استدالل 

تحليل 
ارزيابی 

قضاوت و…

مصاديق: 
مباحثه، 
گفتگو، 

زمينه ساز خالقيت 
همكاری، 
همياری، 
همدلی، 

تضاد مثبت، چالش 
خالقيت )مشاركت 

زمينه ساز خالقيت است(

مصاديق: 
كار با دست، توليد

و ساخت، 
به كارگيری 

فناوری، 
كارگاه و …

تجزيه و تحليل
عملكرد خود

براساس شواهد 
و ارائه ادله برای آنها
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روش سنجش در طراحی ودوخت لباس محلی
آزمون های كتبی عمدتاً برای اندازه گيری هدف های آموزشی و بازده های يادگيری 
و  تركيب  تحليل،  به كاربستن،  فهميدن،  دانش،  هدف های  يعنی  شناختی  حوزه 

ارزشيابی مناسب اند و به لحاظ اهميتی كه دارد، شهرت زيادی يافته است.
اما اين نوع آزمون ها در حوزه يادگيری غيرشناختی به تنهايی كافی نيستند و برای 
آزمون های  جمله  از  مختلفی  روش های  روانی  و  عاطفی  آموزش  اهداف  سنجش 
عملكردی، سنجش مشاهده ای و روش های ويژه سنجش هدف های عاطفی وجود دارد.
در محتوای اين قسمت بيشتر به آزمون های عملكردی با تأكيد بركارپوشه خواهيم 
پرداخت. در سال های اخير استفاده از اين شيوه های سنجش و اندازه گيری به دليل 
است.  قرارگرفته  توجه  مورد  پرورش  و  آموزش  برجريان های  آنها  تأثير چشمگير 
و همان مقدار كه از شهرت آزمون های عينی كاسته شده است رواج آزمون های 

عملكردی افزايش يافته است.
ویژگی های آزمون های عملکردی

1 كاربست دانش
2 سنجش مستقيم

3 استفاده از مسائل واقعی 
باز يعنی هدايت هنرجويان به پيدا كردن راه حل های  4 ترغيب و تشويق تفكر 

مختلف
برای مسائل و تشويق آنان به درگير شدن با مسائل به طورگروهی و كاركردن برروی 

آنها برای مدتی طوالنی .
کارپوشه

نوع ديگری از آزمون های عملكردی كه به تازگی شهرت يافته است و هنرآموزان 
تغيير  شيوه ها  جديدترين  براساس  را  خود  تدريس  روش  هرلحظه  كه  حرفه ای 

می دهند بر آن عالقه مند شده اند.
كارپوشه بر وزن كارنامه نوعاً مجموعۀ هدفمندی از كارهای يك دانش آموز است كه 
كوشش پيشرفت و موفقيت تحصيلی او را در يك يا چند زمينه خاص نشان می دهد.
در برگيرنده مشاركت هنرجويان در انتخاب محتوای كارپوشه دستورالعمل انتخاب 

معيار قضاوت درباره شايستگی و شواهد مربوط به فعاليت فكری هنرجو می باشد.
در روش كارپوشه، يادگيرنده برای نشان دادن توانايی ها و پيشرفت خود نمونه هايی 
از كارها را كه در طول يك مدت معين )ثلث نيمسال يا سال تحصيلی( انجام داده 
اختيار هنرآموز می گذارد.  در  ارزشيابی  برای  و  به كالس می آورد  باخودش  است. 
جنبه  و  مرتبط اند  هم  بر  سؤال  يك  به صورت  كارپوشه  در  موجود  محتواهای 
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تراكمی  دارند كه در طول يك دوره زمانی تعيين شده انجام گرفته است.
همانطور كه می دانيد در سريال تلويزيونی همه چيز نمايش داده نمی شود و در 
كارپوشه نيز كارهايی كه بهتر از بقيه هدف كارپوشه را برآورده می سازد گنجانده 
كارهای  مجموعۀ  كه  می شوند  انتخاب  دقيق طوری  و  عمد  به طور  مواد  می شود 

انتخابی در كل هدف انتخابی موردنظر را تحقق بخشد.
دو هدف عمده دركارپوشه:

1 ارائه بهترين كارهای يادگيرنده 
2 نشان دادن رشد تحصيلی يادگيرنده

از  بيشتر  يا  يك  به تعداد  موضوع  يك  مورد  در  هنرجو  است  ممكن  اول  نوع  در 
كارهای خودرا به نمايش بگذارد مانند كارپوشه آزمايش های درس شيمی كه هنرجو 
می تواند گزارشی از بهترين شرايط آزمايشی خود را كه در هر آزمايش تجربه  نموده 

است در آن قرار دهد.
و  تحصيلی  رشد  دادن  نشان  برای  كه  كارپوشه ای  يعنی  كارپوشه  دوم  نوع  در 
تأكيد  نهايی  برتوليد  تنها  می گيرد  قرار  استفاده  مورد  هنرجو  يادگيری  پيشرفت 
نمی كند و در عوض اينكار پوشه برای هدايت و يادگيری و تفكر هنرجو، تشخيص 
قرار  استفاده  مورد  جديد  تفكر  و  يادگيری  هدايت  و  تفكر  و  يادگيری  مشكالت 
می گيرد. هنرجو در اين تصميم كه چه چيزی در اين كارپوشه قرار داده شود نقش 
مهمی  ايفا می كند و ياد می گيرد كه از كارپوشه برای درک و ارزشيابی پيشرفت 
خود استفاده نمايد.پيشرفت های مرحله به مرحله خود را در آن قرار می دهد، اين 
امتياز مهمی است كه هنرجو با انديشيدن درباره نمونه كارهای خود، ارزشيابی از 

خود را می آموزد.
خود  به  گزارشات  نسبت  می كرد  شيمی كار  آزمايشگاه  در  كه  هنرجويی   : مثال 
اين گونه اظهار نموده است: به نظر خودم همان طور كه نوشته هايم نشان می دهد 
با وسايل را مشكل داشتم ولی  ابتدا در اجرای آزمايشات كند بودم و كار كردن 
سعی می نمودم ايمنی كار را به نحو احسن رعايت نمايم ولی در مراحل بعدی ميزان 
سرعت كارم افزايش يافت و عملكردم نسبت به قبل پيشرفت قابل مالحظه ای يافته 
بيشتر مطالعه و تحقيق  آزمايشگاه  نيستم، می خواهم در  از خودم راضی  و  است 

نمايم و به تجربه های جديدی دست يابم.
راهنمای استفاده از کارپوشه

1 نمونه های هنرجويان را با اختيار خود هنرجو جمع آوری كنيد.
منظور  بدين  و  كنند  شركت  پوشه كار  تشكيل  فرايند  در  تا  بخواهيد  اوليا  از   2
به آنها  و  بگذارند  درميان  والدين شان  با  را  خود  نوشته های  می توانند  هنرجويان 

كمك نمايند تا متوجه شوند كه چه نوع مطالبی در كالس بحث می شود.
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3 درباره ايجاد كارپوشه بحث كالسی انجام دهيد. به هنرجويان توضيح دهيد كه 
آنها بايد قسمت هايی از كارهای خود را كه معرف قوت عالقۀ تنوع و كوشش آنان 

است انتخاب كنند.
4 درباره عناصر مختلفی كه هنرجويان می توانند در كارپوشه های خود قرار دهند 

بحث كنيد.
5 به هنرجويان در انتخاب كارها برای درج در كارپوشه كمك كنيد.

كنند  ذكر  كارپوشه  در  كار  هر  درج  برای  را  خود  داليل  تا  بخواهيد  آنها  از   6
همچنين از آنان بخواهيد تا تاريخ انجام هر قسمت از كار را يادداشت كنند.

7 شما )هنرآموز( كارپوشه ها را به دقت مرور كنيد. نظر خود را درباره نقاط قوت 
و ضعف هر يك از كارها در كنار آن بنويسيد. از فهرست وارسی برای ثبت مراحل 

پيشرفت هر هنرجو استفاده كنيد.
8 به طور مرتب محتوای كارپوشه ها را نوكنيد )به روز درآوريد(

را  خود  كارپوشه های  درس  كالس  جلسات  در  تا  بدهيد  اجازه  به هنرجويان   9
به هنرجويان ديگر و در خانه به پدران و مادرانشان نشان دهند.

10 از كارپوشه هنرجو برای بحث درباره جنبه های كار او با والدينش استفاده كنيد.

نمره گذاری کارپوشه
روش های  و  می كنند  شركت  هردو  هنرجو  و  هنرآموز  كارپوشه  نمره گذاری  در 
مختلفی از جمله فهرست وارسی مقياس درجه بندی و روش تحليلی يا كلی به كار 
به كار  ارزشيابی  معيارهای  از  مجموعه ای  نمره گذاری  تحليلی  روش  در  می روند. 
می روند كه برای هريك از آنها نمره ای جداگانه درنظر گرفته می شود. در روش كلی 

معيارهای مختلف درهم می آميزند و يك نمره واحد گزارش می شود.

نمونه جدول ارزشیابی کارپوشه ترکیبی از روش تحلیلی ومقیاس درجه بندی

نام هنرجو ................نام هنرآموز ارزشیاب ...............تاریخ...................
براساس مقیاس 1 تا 5 مشخص کنید که مطالب گزارش شده در این کار پوشه چگونه 

با معیار های زیر مطابق اند.

1٢345شاخص

1- نشان دهنده خالقيت است.

٢- مجموعه ای از كارهای متنوع است.

3- دارای سبك نوشتاری درست است.
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4- دارای سازمان بندی خوب است. 

5- مطالب به روشنی بيان شده است.

6- تصوير های الزم پيوست می باشد.

7- مطالب ترغيب كننده است.

8- گزارش آراسته وحرفه ای جلوه می كند.

خودتان  به نوبه   وجدان كاری  و  مسئوليت  احساس  درصورت  عزيز  هنرآموز  شما 
می توانيد اين روش را به كار بريد و باز تأكيد می نماييم از قبل اهداف آموزشی و 
مالک ها و معيارهای روايی و پايايی شده ارزشيابی مربوط به درس خودرا به صورت 
جدول ارزيابی تعيين نماييد. درصورت تمايل به استفاده از كارپوشه به طور روشن 

و واضح كارهای زير را به ترتيب انجام دهيد.
1 به علت نوبودن اين روش آموزشی و ارزيابی تا موقع توسعه فرهنگ آن در جامعه 
را جهت  اوليا، هنرجو  و  آموزشی مدرسه  و گروه  آموزشی  معاون  مدير،  آموزشی 

هماهنگی عملكرد و اهداف در جريان بگذاريد.
2 قبل از شروع سال تحصيلی كارهايی را كه قرار است به هنرجويان ارائه دهيد 

به طور روشن مشخص نموده و بنويسيد.
3 اهميت و ضرورت و اهداف هركار را به طور واضح بيان نماييد.

4 برای هركار چه اقداماتی از طرف شما و چه فعاليت هايی از طرف هنرجويان 
انجام خواهد گرفت را مشخص نموده و بنويسيد.

موقع  تا  كنيد  انتخاب  متنوع  عناوين  گرفت  خواهد  انجام  كه  هركاری  برای   5
پيشنهاد به كالس هنرجويان يك يا دومورد از آنها را به اختيار انتخاب نماييد.

6 جهت هريك از كارها جدول مالک و معيارهای ارزيابی با توجه به  نمونه ارائه 
كار به صورت كتبی دراختيار هنرجويان و اوليا قرار دهيد تا ضمن راهنمايی كار 

مورد نظر خودارزيابی نيز انجام گيرد.
به شما  انجام كاری كه هنرجو درپايان هرمرحله  نماييد موقع  ايجاد  7 شرايطی 
به همراه كار مراجعه نمايد. حسن اين كار اين است كه به شما از فعاليت هنرجو و 
هدفدار كاركردن او اطمينان می دهد و همچنين شما می توانيد هنرجو را با تقدير 

كالمی  و توصيف كار به ادامه فعاليت تشويق نماييد.
مخصوص  فايل  می توانيد  كنترل  و  ارزيابی  زمان  مديريت  نظم  ايجاد  برای   8
كارپوشه های هنرجويان را روی ميز قراردهيد و از هنرجويان بخواهيد پوشه های 
خود را به ترتيب شماره داخل آن قرار دهند سپس در موقع مناسب نظر و راهنمايی 
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خود را به صورت كتبی جهت ادامه كار روی آن بنويسيد.
9 سعی كنيد موقع مراجعه اوليا به جای ارائه چندنمره نمونه كارهای هنرجو را 

به آنها ارائه نماييد تا آنها شناخت كافی از فرزندشان داشته باشند 
10 عناوين كارهايی كه می توانيد در پوشه كار قرار دهيد عبارتند از اوراق امتحانی، 
گزارش های بازديد، تمرين های كالسی، تحقيق های اينترنتی يا كتابخانه ای ..........

كه معلم ارزياب حرفه ای بنابر خالقيت خود می تواند به آن تنوع بخشد.

سازماندهي محتوا
تكاليف  ابتدا  يعني  پودمان مستقل خطي سازماندهي مي شود   5 قالب  در  درس 
و  فني  شايستگي هاي  )شامل  بختياری  و  لر  كرد،  لباس  طراحی  پودمان  كاري 
غيرفني، نگرش، ايمني و شايستگي هاي پايه( تدريس شده و سپس پودمان ترسيم 
طراحی  اردبيل،  و  آذربايجان  لباس  طراحی  بختياری،  و  لر  كرد،  لباس  طراحی 
لباس گيالن و مازندران، طراحی لباس ابيانه، طراحی لباس قشقايی، طراحی لباس 
جنوب و بندری، طراحی لباس خراسان، طراحی لباس سيستان و بلوچستان، در 

نهايت دوخت های لباس محلی ايرانی تدريس مي شود.

استاندارد تجهیزات ابزار و  مواد آموزشی رشته طراحی الگو و لباس

تعداد مشخصات فنی نام تجهیزات ردیف

6 عدد طبق 
استاندارد

 150cm*300cm در اندازۀ
)دارای كشو با صفحه( ميز برش پارچه 1

به تعداد هنرجويان 70cm*100cm در اندازه ميز رسم الگوی هنرجويان ٢

به تعداد هنرجويان - صندلی متحرک هنرجويان 3

به تعداد كالس ها 70cm*100cm در اندازه ميز مخصوص هنرآموز 4

به تعداد كالس ها
متناسب با اندازۀ استاندارد 
كالس و كارگاه های دوخت، 

الگو و طراحی لباس
وايت برد 5

به تعداد كالس ها
متناسب با اندازه استاندارد 
كالس و كارگاه ها در اندازۀ 

٢00cm*100cm
برد يا پانل 6
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در هر كارگاه 15 
دستگاه

ماشين های صنعتی با 
مارک های ژوكی، فاف، سينگر، 

...

ماشين دوخت صنعتی 
)راسته دوز( 7

در هر كارگاه 9 
دستگاه

ماشين های صنعتی با 
مارک های ژوكی، فاف، سينگر، 

...

ماشين دوخت صنعتی 
)اورلوک »  سردوز«( 8

به تعداد هنرجويان
ماشين های صنعتی با 

مارک های ژوكی، فاف، سينگر، 
...

ماشين دوخت همه كاره 
خانگی 9

به تعداد هنرجويان هر هنرجو يك قفسه )6 خانه( كمد مخصوص هنرجويان 10

در هر كالس و 
كارگاه 3 دستگاه با سرعت و حافظه باال كامپيوتر 11

به تعداد كامپيوتر - ميز مخصوص كامپيوتر 1٢

در هر كالس و 
كارگاه يك دستگاه - DVD وتلويزيون 13

در اندازۀ متوسط استاندارد با 
شيشه مات ميز نور 14

٢ عدد بغل دار، طبق استاندارد آيينه های اتاق پرو 15

هر كدام،٢ عدد
اندازه های استاندارد با 

سايزهای 38،40، 4٢، 44 
و 46

مانكن )زنانه( 16

هر كارگاه دوخت 
1 عدد

متناسب با كارگاه )گرد يا 
مستطيلی شكل( رگال 17

10 عدد پا صاف كن )به صورت خط كش 
يا پودری( دستگاه اندازه گيری لبۀ دامن 18

يك بسته 70cm*100cm در اندازه كاغذ سفيد )برش( 19

70cm*100cm در اندازه كاغذ پوستی ٢0
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به تعداد هنرجويان از 
هر كدام يك عدد خط كش مخصوص ـ دامن انواع خط كش منحنی ٢1

به تعداد هنرجويان 100cm*50cm در اندازه گونيا ٢٢

هر كدام يك بسته مخصوص پارچه و كاغذ كاربن رنگی ٢3

به تعداد هنرجويان مخصوص كاغذ رولت خطی ـ خياطی ٢4

به تعداد ماشين های 
دوخت

دوک در رنگ های متفاوت ـ 
نمره نخ مناسب باشد ـ به ثبات 

و استحكام رنگ دقت شود. 
)مخصوص همه كاره خانگی ـ 

سردوز(

انواع نخ ماشين های دوخت ٢5

به تعداد هنرجويان 100cm*50cm در اندازه خط كش بلند ٢6

در هر كارگاه الگو 
و دوخت به تعداد 

هنرجويان
- پيستوله خياطی ٢7

به تعداد هنرجويان از هر كدام يك عدد چسب نواری- ماتيكی ومايع ٢8

به تعداد هنرجويان ٢5cm*35cm در اندازۀ سلفون )برای نگهداری الگوها( ٢9

به تعداد هنرجويان
در سايزهای مختلف )از هر 

كدام يك عدد مخصوص پارچه 
و كاغذ(

انواع قيچی 30

به تعداد هنرجويان 6 تايی مداد رنگی معمولی )برای 
ترسيم الگو( 31

به تعداد هنرجويان با اندازه های متفاوت هر كدام خط كش ماری )برای ترسيم 
الگو( 3٢

هر كدام يك بسته معمولی )مخصوص كاغذ و بلند 
آن مخصوص پارچه( سنجاق ـ سوزن ته گرد بلند 33

به تعداد هنرجويان دارای آهن ربا جاسنجاقی )جا سوزن ته گرد( 34
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٢0 بسته
نوع شارپ ـ جادويی )در 

شماره های مختلف( از هر نوع 
يك بسته

انواع سوزن بلند مخصوص 
دوخت دستی 35

- در اندازه ها و فرم های مختلف 
صاف مخصوص دامن انواع دكمه 36

3 بسته از هر شماره دنده های شماره 3 و 5 )از هر 
نوع مخصوص دامن( انواع زيپ 37

10 عدد
بالشتك در فرم های گرد و 
بيضی )هر كدام از مدل های 

بالشتك(

انواع بالشتك های اتو با پارچه 
مخصوص 38

٢0 دستگاه مارک های معتبر و استاندارد اتو بخار 39

6دستگاه مارک های معتبر و استاندارد اتو پرس 40

15 عدد با ژانت ميز اتو متحرک 41

15 عدد ساخت صنايع آموزشی ميز اتو ثابت 4٢

4 توپ
چلوار سفيد با عرض 
1٢0سانتی متر يا 

150 سانتی متر
پارچه مخصوص پاترون 43

9 عدد قيچی رولتی يا گردبر با انواع 
دنده های پهن و باريك قيچی رولتی 44

10 عدد 50cm اندازه خط كش مخصوص قيچی 
رولتی 45

10 عدد 100cm*50cm در اندازۀ تخته صفحه برش قيچی 
رولتی 46

9 عدد گردبر مخصوص برش پارچه 
)به قيچی رولتی وصل می شود( گردبر 47

از هر كدام ٢ عدد در ابعاد واقعی موالژ انسان 48

هر كالس و كارگاه 
1 عدد ٢00cm*300cm در اندازه ويترين )نگهداری نمونه های 

كار هنرجويان( 49
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به تعداد هنرجويان - بشكاف 50

٢متر
جنس مرغوب )مخصوص 

تكه دوزی و سرويس خواب 
كودک( ـ زانفيكس

اليی چسب 51

هر كدام از 
ماشين های دوخت

پايه های: نواردوزی- جا دكمه 
ـ دكمه ـ زيپ ـ زيپ دوزی ـ 

لول و ...

انواع پايه های مخصوص 
ماشين دوخت 5٢

1 عدد وسيله ای برای برش يك اندازه 
درزها راهنمای برش پارچه 53

هر كدام يك حلقه

اليی بی بافت نواری مخصوص 
كمر دامن

نواری زانفيكس در اندازه های 
1سانتی متر و ٢ سانتی متر

اليی چسب 54

1بسته 68تايی جنس مرغوب و 
مارک های معتبر مداد 55

5 عدد با كيفيت خوب انواع پاک كن )معمولی ـ 
مدادی ـ گوشتی ـ خميری( 56

به تعداد هنرجويان A4, A3 اندازۀ تخته شاسی طراحی 57

5 عدد با دسته مخصوص كاتر يا تيغ جراحی 58

از هر كدام ٢ عدد HB-B6-BH-B٢-H10-H مداد سياه طراحی 59

٢ عدد مخصوص محو كردن مداد 
طراحی محو كن 60

سفيد تحريری در اندازه A3 و 
A4 ـ 40 يا 65 گرمی كاغذ طراحی 61

ريزبافت )صاف( ـ بافت متوسط 
ـ بافت درشت مقوا طراحی 6٢

٢ عدد با شماره های 0/7 - 0/10 مداد اتود طراحی 63
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1 عدد
سنباده های نرم )برای ساييدن 
و تميز كردن نوک محو كن يا 

گرد كردن نوک مداد(
سنباده 64

به تعداد هنرجويان پارچه مخصوص لباس های 
زنان اقوام ايران پارچه لباس های محلی 65

به تعداد هنرجويان انواع سوزن دوزی سنتی های 
مختلف ايران، بلوچ دوزی، 
ابريشم دوزی، تركمن دوزی

گلدوزی سنتی ايران 66

به تعداد هنرجويان ارگانزا در رنگ های متنوع برای 
دوخت لباس های اقوام ايرانی پارچه ارگانزا 67

به تعداد هنرجويان تور مژگان در رنگ های 
متنوع  متناسب برای دوخت 

لباس های اقوام ايرانی
تور مژگان 68

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 

با استفاده از فرم های 1ـ   8 و 1ـ  9 و فرايندهای موجود به صورت تركيبی
ابزار ارزشیابی 

 پرسش 
 نمونه كار 

 فهرست وارسی 
 كارپوشه 

 كسب حداقل نمره ٢ از مراحل فنی 
توجهات  ايمنی،  غيرفنی،  شايستگی های  بخش  از   1٢ نمره  حداقل  كسب   

زيست محيطی و نگرشی
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استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 
درس »طراحی و دوخت لباس های محلی بانوان 

ايران....................................«

رشته تحصيلی: طراحی و دوخت                        پايه: دوازدهم                                   سال تحصيلی:98 ـ 1397 
كد رشته:                                                 كد درس:                                        كد كتاب:

نام فصل/پودمان1: خیاطی لباس های سنتی اقوام شمال و شمال غرب ایران 

کدواحد یادگیری دوم: لباس لری و بختیاریکدواحد یادگیری اول: پوشاک کردی

حداقل مراحل کاری ردیف
حداقل نمره مراحل کاریردیف نمرهنمره قبولی

نمرهقبولی

لری 11ترسيم مانكن متناسب با اندام كردی1 اقوام  اندام  با  متناسب  مانكن  ترسيم 
1و بختياری

1هماهنگی طراحی فيگور و پز با نوع لباس1٢هماهنگی طراحی فيگور و پز با نوع لباس٢

طراحی شيشه ای لباس محلی بر روی 3
٢طراحی شيشه ای لباس محلی بر روی اندام ٢3اندام 

طراحی تزيينات و نقوش  و جنس پارچه 4
طراحی تزيينات و نقوش  و جنس پارچه 34لباس محلی

3لباس محلی

كاربرد تكنيك رنگ آميزی متناسب با 5
كاربرد تكنيك رنگ آميزی متناسب با ٢5جنس و مدل لباس

٢جنس و مدل لباس

طراحی لباس جديد با الهام از لباس های 6
طراحی لباس جديد با الهام از لباس های 36سورانی، اردالنی، كلهر

3لری و بختياری

ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و  
ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و  ٢توجهات زيست محيطی*

٢توجهات زيست محيطی*

  ميانگين مراحل   ميانگين مراحل 

  نمره شایستگي واحد یادگیري از 3   نمره شایستگي واحد یادگیري از 3 

     نمره مستمر از 5 

     نمره شایستگي پودمان از 3 

    نمره پودمان از 20 
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نام فصل/پودمان2: خیاطی لباس های محلی اقوام شمال و شمال غرب ایران 

کدواحد یادگیری: گیالن، مازندران، ترکمنکدواحد یادگیری :آذربایجان و اردبیل

حداقل مراحل کاری ردیف
حداقل نمره مراحل کاریردیف نمرهنمره قبولی

نمرهقبولی

ترسيم مانكن متناسب با اندام اقوام 1
ترسيم مانكن متناسب با اندام اقوام گيالن، 11آذربايجان واردبيل

1مازندران، تركمن

1هماهنگی طراحی فيگور و پز با نوع لباس1٢هماهنگی طراحی فيگور و پز با نوع لباس٢

طراحی شيشه ای اجزای لباس محلی بر ٢3طراحی شيشه ای لباس محلی بر روی اندام 3
٢روی اندام 

طراحی تزيينات و نقوش و جنس پارچه 4
طراحی تزيينات و نقوش و جنس پارچه لباس ٢4لباس محلی آذربايجان و اردبيل

٢گيالن، مازندران، تركمن

كاربرد تكنيك رنگ آميزی متناسب با جنس 5
كاربرد تكنيك رنگ آميزی متناسب با ٢5و مدل لباس

٢جنس و مدل لباس

طراحی لباس جديد با الهام از لباس های 6
طراحی لباس جديد با الهام از لباس های ٢6آذربايجان، شاهسون، قره پاپاق

٢گيالن، مازندران، تركمن

ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و  
ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و  ٢توجهات زيست محيطی*

 ٢توجهات زيست محيطی*

  ميانگين مراحل   ميانگين مراحل 

  نمره شایستگي واحد یادگیري از 3   نمره شایستگي واحد یادگیري از 3 

     نمره مستمر از 5 

     نمره شایستگي پودمان از 3 

    نمره پودمان از 20 
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نام فصل/پودمان3: خیاطی لباس های سنتی اقوام مرکزی و جنوب ایران 

واحد یادگیری: هرمزگان و کدواحد یادگیری :قشقایی واوز
کدواحد یادگیری: ابیانهکدخوزستان

حداقل نمره مراحل کاریردیف
حداقل نمره مراحل کاریردیف نمرهقبولی

حداقل نمره مراحل کاریردیفنمرهقبولی
نمرهقبولی

1
ترسيم مانكن متناسب 
با اندام اقوام قشقايی 

واوز
11

ترسيم مانكن متناسب 
با اندام اقوام هرمزگان و 

خوزستان
11

ترسيم مانكن 
متناسب با اندام 

اقوام ابيانه
1

هماهنگی طراحی ٢
1٢فيگور و پز بانوع لباس

هماهنگی طراحی 
فيگور و پز با نوع 

لباس
1٢

هماهنگی طراحی 
فيگور و پز با نوع 

لباس
1

3
طراحی شيشه ای  
اجزای لباس محلی 

برروی اندام 
٢3

طراحی شيشه ای 
اجزای لباس محلی 

برروی اندام 
٢3

طراحی شيشه ای 
اجزای لباس محلی 

برروی اندام
٢

4
طراحی تزيينات و 

نقوش  و جنس پارچه 
لباس قشقايی واوز

٢4

طراحی تزيينات و 
نقوش  و جنس پارچه 

لباس هرمزگان و 
خوزستان

٢4
طراحی تزيينات 
و نقوش  و جنس 
پارچه لباس ابيانه

٢

5
كاربرد تكنيك 

رنگ آميزی متناسب با 
جنس و مدل لباس

٢5
كاربرد تكنيك 

رنگ آميزی متناسب با 
جنس و مدل لباس

٢5

كاربرد تكنيك 
رنگ آميزی 

متناسب با جنس و 
مدل لباس

٢

6
طراحی لباس جديد 
با الهام از لباس های 

قشقايی واوز
٢6

طراحی لباس جديد 
با الهام از لباس های 
هرمزگان و خوزستان

٢6
طراحی لباس 

جديد با الهام از 
لباس های ابيانه

٢

 

ايمنی، بهداشت، 
شايستگی غيرفنی 

و توجهات 
زيست محيطی*

٢ 

ايمنی، بهداشت، 
شايستگی غيرفنی 

و توجهات 
زيست محيطی*

٢

ايمنی، بهداشت، 
شايستگی غيرفنی 

و توجهات 
زيست محيطی*

٢

ميانگين مراحل ميانگين مراحل   ميانگين مراحل 

نمره شایستگي  
نمره شایستگي    واحد یادگیري از 3

 واحد یادگیري از 3
نمره شایستگي 
واحد یادگیري 

از 3

     نمره مستمر از 5 

     نمره شایستگي پودمان از 3 

    نمره پودمان از 20 
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نام فصل/پودمان4: خیاط لباس های سنتی اقوام شرق ایران

کدواحد یادگیری: افشاریکدواحد یادگیری: خراسانی
واحد یادگیری: سیستان و 

بلوچستان
کد

مراحل کاری ردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیف نمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاریردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1
ترسيم مانكن 

متناسب با اندام 
اقوام خراسانی

11
ترسيم مانكن 

متناسب با اندام اقوام 
افشاری

11
ترسيم مانكن متناسب 
با اندام اقوام سيستان و 

بلوچستان
1

٢
هماهنگی طراحی 
فيگور و پز با نوع 

لباس
1٢

هماهنگی طراحی 
فيگور و پز با نوع 

لباس
1٢

هماهنگی طراحی 
فيگور و پز با نوع لباس

1

3
طراحی شيشه ای  
اجزای لباس محلی 

برروی اندام 
٢3

طراحی شيشه ای 
اجزای لباس محلی 

برروی اندام 
٢3

طراحی شيشه ای 
اجزای لباس محلی 

برروی اندام
٢

4

طراحی تزيينات 
و نقوش و جنس 

پارچه لباس 
خراسانی

٢4
طراحی تزيينات و 

نقوش و جنس پارچه 
لباس افشاری

٢4
طراحی تزيينات و نقوش  

و جنس پارچه لباس 
سيستان و بلوچستان

٢

5

كاربرد تكنيك 
رنگ آميزی 

متناسب با جنس و 
مدل لباس

٢5

كاربرد تكنيك 
رنگ آميزی 

متناسب با جنس و 
مدل لباس

٢5
كاربرد تكنيك 

رنگ آميزی متناسب با 
جنس و مدل لباس

٢

6
طراحی لباس 

جديد با الهام از 
لباس های خراسانی

٢6
طراحی لباس جديد 
با الهام از لباس های 

افشاری
٢6

طراحی لباس جديد 
با الهام از لباس های 
سيستان و بلوچستان

3

 

ايمنی، بهداشت، 
شايستگی غيرفنی 

و توجهات 
زيست محيطی*

٢  

ايمنی، بهداشت، 
شايستگی غيرفنی 

و توجهات 
زيست محيطی*

٢ 

ايمنی، بهداشت، 
شايستگی غيرفنی 

و توجهات 
زيست محيطی*

٢

ميانگين مراحل  ميانگين مراحل   ميانگين مراحل 

 
نمره شایستگي 
واحد یادگیري 

از 3
   

نمره شایستگي 
واحد یادگیري 

از 3
  

نمره شایستگي واحد 
یادگیري از 3

     نمره مستمر از 5 

     نمره شایستگي پودمان از 3 

    نمره پودمان از 20 
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نام فصل/پودمان5: دوزنده لباس محلی

کدواحد یادگیری دوم: دوخت لباس محلی ایرانکدواحد یادگیری اول :الگوی لباس محلی ایران

حداقل مراحل کاری ردیف
حداقل نمره مراحل کاریردیف نمرهنمره قبولی

نمرهقبولی

انتخاب پارچه با طرح و رنگ و جنس متناسب با ٢1اندازه گيری اندام1
1لباس محلی منطقه

چيدمان تكه های مختلف لباس محلی برروی ٢٢ترسيم الگوی اساس انواع لباس ايران٢
٢پارچه و برش آن

تبديل الگوی اساس به طرح لباس محلی 3
آماده نمودن تزيينات مربوط به لباس محلی ٢3منطقه

1منطقه

٢روش مناسب وصل قسمت های مختلف لباس٢4تهيه پاترون الگوی انواع لباس4

دوخت لباس محلی منطقه به اندازه سايز ٢5دوخت پاترون الگوی انواع لباس5
٢عروسك

پرو پاترون برروی اندام و متناسب سازی 6
٢تهيه ماكت لباس محلی منطقه٢6الگو

ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و  
ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و  ٢توجهات زيست محيطی*

 ٢توجهات زيست محيطی*

  ميانگين مراحل   ميانگين مراحل 

  نمره شایستگي واحد یادگیري از 3   نمره شایستگي واحد یادگیري از 3 

     نمره مستمر از 5 

     نمره شایستگي پودمان از 3 

    نمره پودمان از 20 

اصول کلی طراحی مد و لباس 

طراحی مد و لباس چیست؟
و  پوشاک  خلق  برای  طبيعی  زيبايی  يا  زيبايی شناسی  طراحی،  از  استفاده  هنر 
جوامع  و  فرهنگ ها  اجتماعی،  نگرش های  از  متأثر  مد  طراحی  است،  زيورآالت 
مختلف بوده و به اندازۀ همين تفاوت ها دارای تنوع بااليی است. طراحان مد به طرق 
متفاوتی در بخش های طراحی پوشاک و زيورآالت كار می كنند، بعضی به تنهايی و 
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بعضی به عنوان بخشی از يك گروه به اين حرفه مشغول هستند. آنها با تالش برای 
طراحی لباس های زيبا و باب طبع جامعه سعی در ارضای تمايل مصرف كنندگان 
دارند. به دليل اينكه طراحی و ارائۀ لباس های جديدی كه مورد پسند عموم قرار 
بتوانند  بايد  حال  عين  در  حرفه  اين  متخصصين  است،  زمان بر  فرايندی  بگيرند 
به طور دقيق زمان تغيير سليقۀ مصرف كننده را پيش بينی كنند. مد و رسانۀ آن كه 

پوشاک است نمادی از وضعيت اجتماعی و اقتصادی جوامع هستند. 
و  زيبايی  از  تابعی  می كنند  طراحی  كه  لباسی  تا  می كنند  تالش  مد  طراحان 
دل انگيزی باشد، آنها بايد درنظر داشته باشند كه هر نوع لباسی چه مخاطبی دارد 
و همچنين در چه موقعيتی پوشيده می شود. آنها برای انجام اين مهم محدوده ای 
و  الگوها  رنگ ها،  از  گسترده ای  طيف  همچنين  و  آن  تركيبات  و  مواد  از  وسيع 
سبك ها را در اختيار دارند. با وجود اينكه لباس های روز و معمولی بيشترين ميزان 
لباس های مصرفی را تشكيل می دهند و در محدودۀ سبك های قراردادی متداول 
و مرسوم قرار دارند، لباس های رسمی و لباس های شب كه برای مراسم خاص و 

مهمانی ها استفاده می شوند نيز مطلوب هستند و مخاطبان خاص خود را دارند. 
طراحی پوشاک

طراحان لباس عالوه بر اينكه به شكل های متفاوتی كار می كنند، به طرق متفاوتی 
نيز طراحی می كنند. بعضی ايدۀ اوليۀ طرح خود را روی كاغذ پياده می كنند در 
حالی كه بعضی ديگر با آويزان كردن پارچه بر روی فرم ابتدايی لباس، طرحی را 
كه می خواهند تصور می كنند و برخی نيز به كمك نرم افزارهای كامپيوتری طرح 
لباس مورد نظرشان را ترسيم می كنند. زمانی كه طراح به طور كامل از تناسب و 
تا  می كند  مشورت  حرفه ای  الگوی  طراح  يك  با  باشد  راضی  پارچه ها  هماهنگی 
طرح اوليه را روی كاغذ يا از طريق نرم افزارهای كامپيوتری كامل كند. كار طراح 
به دقت  واقع  در  كامل شده  پوشاک  تناسب  است،  پر زحمت  و  دقيق  بسيار  الگو 
آنها بستگی دارد، آنها پس از اطمينان از ابعاد اوليه يك نمونه از لباس می سازند 
تا روی تن يك مدل واقعی تست شود و از درست بودن اندازه و ابعاد آن در عمل 

هم مطمئن شوند. 

تاریخچه

چارلز فردریک ورث اولین طراح لباس
در قرن نوزدهم ميالدی، چارلز فردريك ورث به انگليسی:

)Charles Frederick Worth( با دوختن برچسب نام خود به لباس هايی كه طراحی 
از آنكه بزازها  می كرد زمينه ساز شروع طراحی مد به طور كلی شد. درست پيش 
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خياط های  انبوه  و  كنند  برپا  پاريس  در  را  خود  مد(  )خانه های  لباس  مزون های 
شناخته نشده دست به خالقيت بزنند و مدهای عالی كه در دادگاه های سلطنتی 
اينكه  به جای  او  كه  بود  به طوری  ورث  موفقيت  برچيده شوند.  پوشيده می شدند 
می كردند  پيروی  مشتری  دستور  از  تنها  گذشته  در  كه  ديگر  خياط های  مانند 
مد«  »طراح  واژۀ  بپوشند.  چه  كند  ديكته  به مشتريانش  می توانست  كند،  رفتار 
)به فرانسوی: Couturier( در حقيقت اولين بار برای توصيف او ساخته شد. در 
حالی كه مقولۀ پوشاک در هر دورۀ زمانی توسط دانشگاهيان مورد مطالعه و بررسی 
قرار گرفته است، تنها خلق پوشاک از سال 1858 به بعد را می توان به طور مؤثر 

طراحی لباس در نظر گرفت. 
در همان دوره بود كه بسياری از مزون های لباس )خانه های مد( شروع به استخدام 
شده  نقاشی  تصاوير  بكشند.  را  لباس ها  طرح  تا  كردند  نقاش ها  و  هنرمندان 
به مشتری ها نشان داده می شدند كه بسيار ارزان تر از نمونه واقعی لباس توليد شده 
در كارگاه بودند، در صورتی كه مشتری ها يكی از طراحی های آنان را می پسنديدند 
آن لباس را سفارش می دادند و خانۀ مد از اين طريق صاحب درآمد می شد. به اين 
ترتيب، سنت طراحی لباس به جای ارائۀ لباس های تكميل شده به عنوان يك كار 

اقتصادی شروع شد. 
و  عشق  مد  طراحی  می گويد:  مگی  شانون  به نام  جاماييكايی  مشهور  طراح  يك 

شوری است برخاسته از قلب هنرمند. 
زمینه های طراحی مد

بازارخالصهحوزه

دوخت سفارشی )اوت كوتور(، توليد كاربردی، راحت، مد روزلباس روز زنانه
ماشينی، توليد عمده

پر زرق و برق و باشكوه، پيچيده، لباس شب زنانه
مخصوص مناسبت ها

توليد  ماشينی،  توليد  سفارشی،  دوخت 
عمده

مسحوركننده، راحت، قابل لباس زير زنانه
شستشو

توليد  ماشينی،  توليد  سفارشی،  دوخت 
عمده

دوختنی، توليد ماشينی، توليد عمدهغيررسمی، كاربردی، راحت لباس روز مردانه

شيك، ظريف، رسمی، مخصوص لباس شب مردانه
مناسبت ها

دوختنی، توليد ماشينی، توليد عمده

شستشو، پوشاک دخترانه قابل  رنگارنگ،  زيبا، 
كاربردی، ارزان

توليد ماشينی، توليد عمده

مرسوم، مد روز يا درجه يك، قابل پوشاک بچگانه
شستشو، كاربردی

توليد ماشينی، توليد عمده
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دختران  پوشاک 
نوجوان

و  زرق  پر  راحت،  رنگارنگ،  زيبا، 
برق

توليد ماشينی، توليد عمده

)هم لباس جين )لی( جنسيت  فاقد  پسند،  مردم 
زنانه هم مردانه(، راحت، كاربردی

توليد ماشينی، توليد عمده

شستشو، لباس ورزشی قابل  كاربردی،  راحت، 
دارای تهويۀ مناسب

توليد ماشينی، توليد عمده

شيك، گرم، رنگ و وزن مناسب لباس بيرون
فصل

توليد ماشينی، توليد عمده

توليد ماشينی، توليد عمدهبا وزن و رنگ مناسب فصللباس بافتنی

مجلل، پر زرق و برق، لباس عروس
محسوركننده، كالسيك

توليد  ماشينی،  توليد  سفارشی،  دوخت 
عمده

زيورآالت و لوازم 
تزيينی

توليد مد روز، چشم نواز ماشينی،  توليد  سفارشی،  دوخت 
عمده

متناسب سازی 

به هدف  توجه  با  و  لباس می باشد  كار طراحی  برای  مهم ترين روش  مانكن  رسم 
طراح لباس ازنظر زيبايی شناسی مورد قبول هنرشناسان تالش می شود مانكن با 
اندازه های طاليی ابداع دوره رنسانس رسم شود و هدف عمده از طراحی و رسم 
داشته  مطابقت  اندازه های طاليی  با  كه  زيبا  و  متناسب  اندامی  است  مانكن  اين 
باشد. اگرچه در طراحی همه موضوعات رعايت تناسبات دارای اهميت است ولی 
در طراحی انسان درستی نسبت های بدن اهميت بيشتری دارد. زيرا اين تناسبات 
در ذهن همه كاماًل نقش بسته و عدم رعايت آن به سرعت تشخيص داده می شود. 
زيباترين و متداول ترين تناسبات بدن نسبت آن يك به هفت و نيم می باشد ولی 
اين تناسبات در بين طراحان مد و لباس جهان برای طراحی اندام مانكن متغير 
است و از نسبت يك به هشت و نيم، يك به 9 و يك به 10 نيز استفاده می كنند و 
البته اين نسبت ها بيشتر با هدف زيبايی مانكن برای نماياندن مد و لباس صورت 
می گيرد ولی اين تناسبات برای طراحی مانكن برای لباس سنتی اقوام مختلف با 
واقعی مدل فرق  تناسبات  بيشتر  به اهميت  توجه  با  و  به  آناتومی مخصوص  توجه 
می كند. در طراحی مانكن برای طراحی لباس و مد تناسب واقعی انسان مدنظر 
نيست و مخصوصاً از دست و پاهای بلند و زيبا برای نمايش لباس مورد استفاده 
قرار می گيرد. شكل خاص برای طراحی اندام يك مانكن اندام كشيده با پاهای بلند 
و چهارشانه می باشد. اين اصول در طراحی اندام اقوام جای خود را به ويژگی های 

خاص اندام های مختلف اقوام می دهد.
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از  كنيد  سعی  محلی  بانوان  اندام  برای  مناسب  اندام  طراحی  در  موفقيت  برای 
مدل های زنده و عكس های مربوط به اقوام طرح خطی بزنيد و شما در اثر تمرين 
و ممارست در اين كار موفق خواهيد شد. البته فراموش نكنيد اصول وقوانينی كه 
در پايه دوم و سوم برای طراحی اندام آموخته ايد را كنار نخواهيد گذاشت بلكه با 

تغييرات جزئی خواهيد توانست به نتايج مطلوبی برسيد.
تغييرات در اندام مناسب برای لباس محلی:

صفحه خرب٣٠

باالی سر

چانه

سینه

سرشانه

آرنج
کمر

باسن
ران

انتهای ران

زانو

باالی ساق

ساق پا

پایین ساق پا

مچ پا 

 پنجه پا 

1 پاها كوتاه تر از قبل طراحی می شود.

2 كمر يك مقدار پهن تر طراحی می شود.
3 سرشانه دريك دوم فاصله چانه تا سينه 
برای  مانكن  در  گردن  )بلندی  دارد.  قرار 
زيبايی مدل مو مناسب هست ولی همين 
بلندی گردن در طراحی روسری و سروگردن 

ظاهر ناموزونی را به وجود می آورد.
تا  كمر  فاصله  چهارم  سه  در  آرنج   4

سينه 
5 بلندی دست تا سه چهارم فاصله باسن 

تا ران
يك  در  يافته  تغيير  كاماًل  زانو  خط   6
دوم خط ران تا برجستگی ساق پا قرار 
می باشد  فرعی  خطوط  جزء  و  می گيرد 
زيبايی  مانكن  در  پا  نامتعارف  )بلندی 

طبيعی را از بين می برد.(
7 مچ پا نيز در يك دوم فاصله تو رفتگی 

ساق پا و پنجه پا قرار می گيرد. 
8 برای طراحی زيباتر كفش يك مقدار 

نوک انگشتان بيرون خط قرار گيرد .
قرار  خود  قبلی  جای  در  ران  خط   9
نمی گيرد و خط راهنما خط ران نيست  

بلكه پايين تر از ران قرار گرفته است .
10 مثل خط ران در اين اندام خط ساق پا 
نيز روی خط قبلی خود قرار نمی گيرد و در 
باالتر از ساق و در قسمت برجستگی ساق 
قرار گرفته و آن خط هم با نام برجستگی 

ساق پا نام گذاری می شود.

نوک انگشتان
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طرز تهیه مانکن متحرک با استفاده از طلق شفاف

الزم  به آن  كامل  تسلط  و  بدن  فرم  شناسايی  برای  ابتدا  ماهر  اندام  طراح  يك 
بررسی  و  دقت  توجه،  با  بشناسد.  به طوركامل  را  ماهيچه ها  و  استخوان ها  است 
آناتومی  انسان و با انتخاب طراحی اندام مناسب و انتقال آن روی مقوای كاغذی 

می توان مدل و مانكن متحرک برای  طراحی انواع لباس استفاده نمود.
حرکات و اسامی آنها در آناتومی

برای ايجاد حركت بر روی مانكن كاغذی بايد توجه داشته باشيد كه ماهيچه ها با 
انقباض خود سبب حركت استخوان ها می شوند و در هر طرفی كه قرار گرفته شوند 

استخوان را رو به همان طرف به حركت در می آورند.
هر استخوان ممكن است يك يا دو و يا سه نوع حركت داشته باشند كه عبارت اند از: 

الف( تاشدن و باز شدن 
ب( درون گرديدن و برون گرديدن )چرخيدن رو به داخل يا خارج بدن(

ج( دورشدن و نزديك شدن )دورشدن از مركز بدن و يا نزديك شدن به آن(
توجه شود عمل دور شدن و نزديك شدن را در مورد هر يك از انگشتان دست و پا 

نسبت به انگشت وسطی )به جای مركز بدن( درنظر می گيرند.
حرکت ساده و حرکت مرکب:

اگر استخوانی در يك زمان فقط يك نوع حركت را انجام بدهد حركت ساده صورت 
گرفته است مانند تاشدن ساعد روی بازو و يا باز شدن انگشتان ولی حركت مركب 
حركتی است كه استخوان دونوع حركت را در يك زمان توأماً انجام می دهد وقتی 
كه ساعد را روی بازو تا می كنيم آن را به داخل نيز برگردانيم تمام حركات پيچيده 
بدن نتيجه حركات مركب و يا ساده است. مطالعه حركات مركب و ساده در بدن 

قابل توجه است. 

طراحی  اقوام  اندام  از  بلندتر  لباس  زیبایی  برای  لباس  طراحی  در  مانکن  معموالً 
می شود و این بلندی مخصوصًا در نیم تنه پایینی اندام یعنی پاها بیشتر نمایان است. 

توجه
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جمجمه

فک فوقانی
فک تحتانی

بازو
ستون فقرات

زند اسفل
 زند اعال 

برجستگی بزرگ

خاجی

برجستگی کوچک

ران

کشکک

 درشت نی
نازک نی

 استخوان های مچ پا
 استخوان های کف پا

استخوان های 
انگشتان

استخوان انگشتان

 استخوان کف 
دست

استخوان های مچ
نشیمنگاه

خاصره
عانه

 استخوان بی نام

غضروف دنده ای
زائده خنجری

جناغ

ترقوه

استخوان پس سریحدقه

استخوان آهیانه

مهره های گردنی )7(

زائده اخرمی
کتف

مهره های 
کمری )5(

مهره های 
بازوپشتی )12(

زائده آرنج
زند اعال

زند اسفل

ران

نازک نی
درشت نی

نشیمنگاه
خاجی

خاصره
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روش ساخت ماکت اندام 
حرکات  تقسیم بندی  براساس  تصویر  طبق  را  مناسب  اندام  طرح  یک  ابتدا  کار:  روش 
مفصلی طراحی نمایید و سپس این طرح را به روی طلق شفاف منتقل نموده و به جای 

مفصل ها از دکمه برای حرکت استخوان های بدن استفاده کنید. 
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بخش دوم

آموزش پودمان ها
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پودمان اول
طراح لباس های سنتی غرب ایران

واحد 

طراحی لباس های کردییادگیري 1

تکنیک رنگ آمیزی پوشاک کردی

با توجه به وجود تنوع تزيينات و رنگ و جنس در پوشاک كردی از تكنيك های 
مختلف در رنگ آميزی استفاده شود مخصوصاً كاربرد تكنيك كالژ و كاربرد مواد 
و ابزار واقعی در رنگ آميزی و نمايش پوشاک كردی از بهترين تكنيك می باشد. 
طوری كه برای نمايش برازنده پوشاک كردی يكی از نقاط نافذ آن حتماًً از كالژ 
استفاده شود به فرض كاربرد پارچه تور برای نمايش پوشاک سورانی زيبايی آن را 
چندين برابر خواهد ساخت. در پوشاک اردالن پيش سينه و قسمت جلوی پيراهن 
از نقاط نافذی است كه برای تزيين آن از منجوق و نوار و يا پولك مورد استفاده 
قرار بگيرد برای اين كار حتی می توان پولك را با قيچی برش زده و كوچك كنيد 

تا مورد استفاده قرار دهيد.

تکنیک های کاربردی در پوشاک کردی

1 برای نماياندن بهتر تزيينات رويی لباس های ساده تر را تا حد امكان از كمترين 
ايجاد سايه و روشن استفاده نماييد.
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كردی  زيورآالت  و  تزيينات  از  الهام طرح جديد  برای  بخواهيد  هنرجويان  از   2
بيشتر استفاده نمايند.

3 برای حفظ اصالت تزيينات به هنرجويان تأكيد شود نكات مهم تزيينات به طور 
واقعی مورد استفاده قرار بگيرد.

4 طرز بستن روسری و انواع آن در اقوام مختلف كردی بيشتر از تكه های ديگر 
پوشاک كردی موضوع الهام هنرجويان قرار بگيرد.

5 هنرجويان را درانتخاب ابزار وسايل طراحی و رنگ آميزی آزاد بگذاريد.

انواع زیورآالت زنان کردستان

سوزن دوزی و تزیینات لباس محلی کردی

تزيين  برای  كردی  بانوان  منجوق بافی: 
روسری و سربندهای خود ار منجوق بافی به 

شيوه های مختلف استفاده می نمايند.
جليقه يكی از سنت های قديمی می باشد.سکه دوزی: سكه دوزی و كاربرد آن در تزيين 
پارچه سازی کردی: بانوان كردی مخصوصاً اردالن با 
استفاده از منجوق مرواريد و پولك بر روی پارچه های 

پيراهنی خود نقش های زيبايی را می آفرينند.
تزیینات با گل میخک: با استفاده از گل ميخك به 
خاطر عطر آن برای اطراف روسری مخصوصاً در بين 
ديگر اقوام ايرانی مرسوم است.سورانی های و تهيه گردنبند در بين كردها نيز مانند 
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ادامه سوزن دوزی و تزیینات لباس محلی کردی

منگوله و ریشه: منگوله و ريشه از نخ ابريشمی و با قالب 
و ميل تهيه می شود با بافتی شبكه ای به متراژ پارچه 

مهره های تزیینی: كاربرد مهره های تزيينی يكی ديگر از سربند و سپس ريشه و منگوله با قالب بافته می شود.
موارد استفاده در زينت آالت كردی می باشد. البته كاربرد 

روسری ابریشمی: روسری ابريشمی كردی از نظر جنس مهره با كمی تفاوت در بين ديگر ايرانيان نيز كاربرد دارد.
و تهيه آن همان كالغی آذربايجان می باشد و تفاوت آنها 
سفيد( می باشد.در نقش و طرح و رنگ آن )سبز، قرمز، مشكی، بنفش، 
طرز بستن سربند كردی خاص و ويژه كردها می باشد.

زنان كرد پوشش خود را با زيورآالت متعدد تكميل كرده و خود را با اين نوع پوشش ها 
استفاده  دست پوش  و  انگشتر  دست بند،  و  النگو  انواع  از  دست  برای  می آراستند. 
می كردند كه نقوش روی آن بسيار زيبا و مثال زدنی است. از بازوبندهايی با لوله های 
دعا استفاده می كردند. به نحوی كه داخل لولۀ دعا آياتی از قرآن قرار می دادند، معموالً 

سطح ظاهر لوله را نيز با آيات قرآنی و اسماء متبركه مزين می كردند. 

ُگِوه
مخصوصی  زيورآالت  جليقه،  به خصوص  خود  لباس های  آراستن  برای  كرد  زنان 
آن  و  قلب متصل شده  به شكل  فلزی  زنجير  به يك رشته  ُگِوه كه  مانند  داشتند، 

را دورتادور جليقه می دوختند و هنگام حركت صدای زيبايی از آن توليد می شد.
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دکمودوالو
برای بستن جلوی سخمه )جليقه(، سلته و كوا )قبا( از روی سينه يا زيرسينه از 

دكمودوالو استفاده می كنند.

زیورهای سر و پیشانی
بر  ناحيۀ پيشانی وصل می شود.  بر روی كاله در  پِلِپله: سكه های پول است كه 
روی كالوِزر يا كالوفس سكه های پول می دوزند و از تزييناتی ديگر مانند منجوق 
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شده  دوخته  گالبتوِن  يا  و 
ياد  می توان  سر  زيور  به عنوان 
كرد. زنان برای زيبا كردن اين 
به آن  ديگری  زيورهای  كاله، 
می افزايند كه به شرح زير است.

اين زيور عبارت است  الگیره: 
به  كه  پول  رديف سكۀ  از يك 
يك ديگر متصل شده و بر روی 
وصل  سر  كنار  در  سرپوش 

می شود.

ژیرچناکه: »زيوری است كه از 
اتصال سكه های پول يك قرانی 
و يا دوقرانی و يا مهره های آبی 
و قرمز و سياه رنگ ساخته شده 
است. در طرفين آن قفلی نصب 
شده هنگام استفادۀ آن در زير 
از دو  را  قرار داده و قفل  چانه 

طرف به كاله نصب می كند«.

سنگ  تكه ای  نقيم،  نَقیم: 
بيضی  يا  مدور  به شكل  عقيق 
است كه بر روی فلزی از جنس 
نقره نصب می شود كه در پايين 
آن سكه های پول يك قرانی و 
به شكل  عقيق  تكه  چند  يا 
است.  شده  داده  قرار  آويزان 
نقيم در كنار سر، بر روی كاله 

و يا سرپوش وصل می گردد.
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رنگی  و  ريز  مهره هايی  موره: 
دانه های  همانند  كه  است 
می شود  كشيده  به بند  تسبيح 
و در طرفين آن دو قفل نصب 
شده و آن را از زير چانه عبور 
طرف  به دو  را  قفل  دو  و  داده 
به اين  و  می كنند  وصل  كاله 
ترتيب عالوه بر زيبايی، كاله را 

بر روی سر ثابت نگه می دارد.

به بند  قرمز كه  يا  و  زردرنگ  مهرۀ  وره تاقی: در جلوی كاله فيس، چند رديف 
كشيده شده است وصل می گردد كه به آن وره تاقی گفته می شود.

پلکه: مهره هايی است كه به بند كشيده شده و تعدادی از آن را در يكديگر تابيده 
و از زير چانه عبور داده و به لبه های كاله وصل می كنند.

پشته سه ره: زيوری است كه از سكه های يك قِرانی و يا پنج قِرانی ساخته شده و 
معموالً به پشت سر بر روی كاله و يا ديگر سرپوش ها به وسيله قالب وصل می شود.
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زیورهای گردن
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رنگی  مهره های  شیالنه:  و  ربا  دل 
مهره های  همراه  كه  است  درشتی 
به گردن  و  به نخ كشيده شده  كوچك تر 

آويزان می كنند.

از  كه  است  گردن بندی  خاو:  و  خشل 
كهربا  از  يا  و  بو  خوش  گل  و  گياهان 

ساخته می شود.

شه وه )شه وگ(: مهره هايی است سياه 
كوچك  و  بزرگ  اندازه های  در  و  رنگ 
كه به يك ديگر وصل شده و زنان آن را 
به گردن آويزان می كنند اين گردن بند 
عالوه بر زيبايی، جنبۀ اعتقادی نيز دارد. 
نوع ديگری از اين گردن بند كه به آن دعا 
می گويند، عبارت است از لوله ای فلزی 
كه داخل آن دعا قرار می گيرد و آن لوله 
را به يك رشته از مهره های رنگی وصل 
نوع  می كنند.  آويزان  به گردن  و  كرده 
دارد  وجود  گردن بندها  اين  از  ديگری 
فلز  از  صفحه ای  روی  بر  دعا  چند  كه 

حك شده است.
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گردن بند میخک: اين گردن بند از رايج ترين گردن بند ها در بين زنان است كه 
از تركيب ميخك و مهره های رنگی به خصوص شيالن ساخته می شود.

كه  می كردند  آويزان  عاشيق بند  به نام  ريز  سينه  نوعی  گردن  بر  عاشیق بند: 
زنجيره ای بافته و پهن از جنس طال يا نقره است كه در آن از پلپله های فراوانی 

استفاده شده است. نمونه آن را در تصوير مشاهده كنيد.

گواره )گوشواره(: يكی از زيورهای مربوط به ناحيۀ سروگردن است كه زنان آن را 
از تركيب ميخك و مهره های رنگی آويزان می كنند. اين گواره در طرح ها و اشكال 

مختلف توسط زرگران ساخته می شود.

زیورهای دست

بازی بن )بازوبند(: اين نوع بازوبند از 
جنس فلز بوده و در اندازه های مختلف 
دعا  لوله های  گاهی  می شود.  ساخته 
پول  سكه های  نيز  و  شده  نصب  به آن 
به آن آويزان می كنند و به وسيلۀ قالب 
بازو  ناحيۀ  در  لباس  روی  بر  كشی  يا 

نصب می شود.

سنتی  دست بندهای  )النگو(:  خرخال 
در  و  داشتند  لواليی  حالت  معموالً 
نقطه ای كه به هم وصل می شدند به وسيلۀ 
چفتی بسته می شدند. بر روی بدنه اين 
نصب  قيمتی  سنگ های  دست بندها 
می شد. به دست بند در اصطالح محلی 

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

زیورهای کمر
زنان  زیورآالت  مجموعۀ  در  زیو:  کمربن 
کرد، کمربند نیز وجود داشته که زیبایی 
می بخشیده،  لباس  به فرم  زیادی  بسیار 
کمربند،  قدیمی  و  اصیل  نمونه های  در 
گل هایی  و  وسط  در  بزرگی  قبه های  از 
»زنان  است.  می شده  استفاده  طرفین  در 
بود در  نقره  از جنس  را که  کمربندهایی 
پیراهن  روی  بر  عروسی  و  جشن  مراسم 
زنان  مناطق  بعضی  در  می بستند.  خود 
پره های بینی خود را سوراخ کرده و به آن 
که  می کردند  وصل  نگین دار  حلقه های 

به آن »لووته وانه« گفته می شد«.
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زیوری  آخرین  پابند:  یا  پابانه 
که قامت شان را به آن می آراستند 
و  فلزی  آن  جنس  که  بوده  پابند 

دارای پِلِپله یا سلسله است.

سکه شاخصۀ زیورآالت سنتی کردستان
است.  سکه  از  استفاده  کردستان  استان  سنتی  زیورآالت  شاخصه های  از  یکی 
و  سیستان  جمله  از  دیگر  مناطق  به زیورآالت  نسبت  کردستان  سنتی  زیورآالت 
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 
نقرۀ  با فروش سکه های  نبود،  این منطقه، در مواقعی که محصول خانواده خوب 
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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سرپوش ها

)Sarven( )کاله )کالو( و سربند )سه روین
زنان کرد در دهه های پیش، از دو نوع سرپوش، کالو و سه روین استفاده می کردند. 
با توجه به تزییناتی که داشته از جلوه و نمو خاصی برخوردار بوده است.  کاله ها 
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 )fes(: کالو 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 
و  رواندوگ  از  دومی  پارچه  و  پارچه مخمل  از  رویی  پارچه  تهیه می شود.  پارچه 
را می گیرد آستری چادری می باشد، که دورتادور  پارچه سوم که روی رواندوگ 
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 
با لباس  شانه های خود ریخته و از قسمت پشت فیس، یک لَچک سه گوش که 
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 به چند دسته تقسیم می شود.
1 کالو فیس پاوه ای

2 کالو فیس جوانرود
3 کالو فیس هورامان تخت
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4 کالو فیس تواو قران
5 کالو 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

 ،)rawandog( کالو تهیه شده از سه الیه پارچه مخمل و رواندوگ :)klawo( کالو
و پارچه آستری، که با هم چرخکاری می شود.

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

ُگِلینگه )ُگَله نگ( )golenga or golang(: منگوله های بافته شده از نخ ابریشم 
یا  طالیی  سیم های  به وسیلۀ  منگوله ها  این  باالیی  قسمت  مختلف.  رنگ های  در 

منجوق و شیالنه و مروارید تزیین می شود.
دور سطح صافی  را  ابریشمی  رشته  مقداری  که  است  ترتیب  بدین  بافتن  طریقه 
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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از  تهیه شده  بلند  و  آویز کوتاه  به چند عدد   :)pash ghaytani( پاش قیطانی
ُگلِینگه 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 )Prchka(: نواری است به پهنای 3 الی 5 سانتی متر بافته شده از مهره ها و 
منجوق های ریز و درشت که جهت تزیین به قسمت لبۀ کاله دوخته می شود. 
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مهره های  با  را  گوش ها(  )روی  کاله  کناره های  قسمت   :)La Chawo( الچاو 
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. 

سه مدل السره یا الچاو با مروارید و آویزهای مختلف

 آویز سه رپه رچمآویز گوَو ه   آویز سکه

گوَوه: 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 Bzk(: یکی 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 Chnaka(: ِژیر 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 Chnaka(: یک 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 )ghatara( می 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 Ghollab(: در 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 sara(: از زیورآالت مخصوص سر است و عبارت است از دو رشته فلزی 
که به طرح های گوناگونی ساخته می شود. از السره برای طرفین کاله استفاده می شود 
بدین ترتیب که یک سر آن به  باالی کاله دوخته می شود و سر دیگر آن که دارای قالب 

است که به حاشیه کاله وصل می شود و به حالت اریب در دو طرف سر قرار می گیرد.

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.



56

ویژه دختران

قرار  روی سر  به صورت کج  استفاده شود کالو  از یک ال چاو  در کالو  که  زمانی 
می گیرد و الچاو دومی به صورت تزیینی باالی کالو وصل می شود. مانند تصویر زیر.

کالهی  )کالوسنه ای(:  ق  ره  کالو 
بین  آن  ارتفاع  که  استوانه ای  است 
می باشد جنس  سانتی متر  تا 13   5
)در  ورواندوگ  مخمل  پارچه  از  آن 
گذشته به جای رواندوگ از مقوا هم 
استفاده می شود( و آستری می باشد 
پارچه مخملی و رواندوگ  سه الیه، 
با هم چرخکاری کرده  را  و آستری 
می آرایند.  را  آن  تزیینات  با  سپس 
فس  کالو  مانند  کاله  این  تزیینات 
چون  به نام هایی  کاله  این  می باشد. 
کالو  و  مکعبی  کالو  تخت،  کالو 

مستوره اردالن نیز معروف است.

سه روین )Sarven( )سربند(
عالوه بر کاله ها در مناطق روستانشین کردستان از سربندی پارچه ای استفاده می شود 
که این سربند همان رشتی مرغوب در اندازه های بزرگ و متوسط است. بستن این 
دستمال بزرگ به سر به شیوه سه روین، بستگی به منطقه ای دارد که شخص در آن 

زندگی می کند برای ثابت نگه داشتن سه روین از زیر چناکه استفاده می شود.
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 
به دلیل  می باشد.  معروف   )Srkaeey( و سرکه ای   )Rashti( رشتی  نام های  به  و 
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 لیالخ رشتی منطقه دیواندره

روسری سرکه ای
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پارچه رشتی، پارچۀ بافته شده 
با دستگاه پارچه بافی مخصوص، 
در  کاشان  شهر  در  شده  تهیه 
و  قرمز، مشکی  رنگ های سبز، 
سفید می باشد. و در اندازه های 
یک متر و نیم یک ـ متر هفتاد 
بازار  در  که  سانتی متر  پنج  و 
به هفت چاره ک معروف است و 

دو متر، عرضه می شود.
پارچه رشتی زنانه رشتی مشکی 
با راه راه های 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.

دور سر  را طوری  یا سرکه ای  رشتی  پارچه  مدل  این  در  پیچ:  ُدلمه  مدل دوم 
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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پارچه سازی بانوان کرد

بانوان هنرمند ُکرد با انواع پولک، روبان و منجوق دوزی های زیبا جهت دوخت انواع 
لباس ُکردی مخصوِص بانوان اقدام به انواع پارچه سازی می کنند.
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انواع نوارهاي تزییني
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تکنیک رنگ آمیزی پوشاک لری و بختیاری 

واحد 

طراحی لباس لری و بختیاریيادگیري 2

با توجه به جنس پوشاک لری و بختیاری که عمدتاً پارچه های مخمل، ساتن، تور و 
گیپور، نخی، ابریشمی می باشد از تکنیک های زیر استفاده نمایید. البته بهتراست از 
وسایل تزیینی مانند منجوق و نوار های تزیینی نیز به صورت کالژ برای تزیین لچک 

و روسری استفاده شود. 

تکنیک های مناسب پوشاک لری و بختیاری

1 تکنیک آبرنگ رقیق
2 کالژ

3 تکنیک آزاد
 جنسیت سازي پارچه های تور و گیپور  

 جنسیت سازي پارچه های براق مانند مخمل و ساتن  
بین  به تفاوت های عمده در  توجه  با  بختیاری  و  لر  پوشاک  زیر در طراحی  نکات 
از هنرجویان خواسته  لر و بختیاری مورد توجه قرار بگیرد. و  لباس های مختلف 
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

 لر بختیاریلر جنوبیلر فیلی
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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:

3 لر جنوبی 2 لر بختیاری  1 لر فیلی 

روسری لرفیلی
ابریشمی  نازک  و  ظریف  چارقد های  به وسیله  را  لری  دختران  و  عروسان  گیسوان 
در رنگ های مختلف می پوشانند و به نحو خاصی سر عروس را با چند تخته از این 
روسری ها می بندند و دنباله آنها را از پشت سر آویزان می کنند. این روسری در بین 
چارقدهای  و  هستند  رنگی  سرون های  همان  گل ونی  است.  معروف  به سرون  لرها 
زنان مسن گل ونی های  و ریشه دار هستند.  رنگی  بزرگ تر که حاشیه های  و  ساده 
سیاه و زنان جوان رنگ های سبز، قرمز، نارنجی، آبی و... را به سر می بندند. در بعضی 
مناطق مانند دورود نیز چارگل ونی می گویند و معموالً از چهار عدد روسری ابریشمی 
چهارگوش به ضلع تقریبی 1/5 متر و با رنگ زمینه مشکی و حاشیه های قرمز، آبی 
و سبز که زنان مسن و جا افتاده آنها را به هم دوخته و روی سر می بندندکه به شکل 

کلی بستن سرپوش های فوق بر روی سر سرون sarvan یا ساوه sawa می گویند.
یا مهره های نفیس و زیبا تزیین  نقره  به وسیله قطعه های طال و  را  جلوی سرون 
آن  از  زنان  و  دختران  که  مشکی  زمینه  با  را  چارقدها  این  رنگی  نوع  می کنند. 
را که حاشیه های  آنها  بزرگ تر  و  و ساده   )Golvani( استفاده می کنند. گل ونی 
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.
آن  بستن  فقط طرز  و  است  کردی  روسری  روسری شبیه  این  است  به ذکر  الزم 

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 2 متر طول و ۶۰ سانتی متر عرض 
تهیه  حریر  و  ابریشمی  پارچه های  از  مینا  می شود.  بسته  به روش خاصی  داردکه 
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. مثاًل 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 رويی 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.

و  گلدار  با طرح های  و گشاد  بلند  برشی ساده،  دارای  است  کلنجه: کت مخمل 
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.

سکه دوزی  و  یراق دوزی  دارای  جلو  قسمت  در  و  دکمه  بدون  و  جلوباز  جلیقه: 
می باشد.
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پودمان دوم
طراح لباس های سنتی شمال و شمال غرب ایران

واحد 

طراحی لباس های آذربایجان و اردبيلیادگيري 1

رنگ آميزی وتکنيک های کاربردی در پوشاک آذربایجان

لباس  نوع  کاربرد هم زمان چند  و  پوشاک  به تنوع  توجه  با  آذربایجان  پوشاک  در 
مناسب  رنگ آمیزی  برای  مرطوب  و  سرد  هوای  و  آب  وجود  به خاطر  هم  برروی 

پوشاک به  موارد زیر توجه نمایید.
نوع  یک  آن  جذابیت  ایجاد  و  آذربایجان  پوشاک  ویژگی های  نمایاندن  برای   1
لباس به  همراه یکی از انواع لباس های  رویی استفاده شود. به  فرض مدل پیراهن 
آذربایجان با پوشیدن کلیجه ضخیم با انواع تزیینات هیچ وقت آن طوری که باید 
و شاید به  چشم نخواهد آمد و لذا برای جلوگیری از این موضوع پوشاک آذربایجان 

بهتر است جزء  به   جزء طراحی شود.
2 در طراحی و رنگ آمیزی کلی پوشاک آذربایجان نقاط نافذ را شناخته و اهمیت 
دهید به  فرض در یک دست پوشاک آذربایجان پرداختن به شفق دوزی تاج آذربایجان 
به  همراه قالب دوزی و تکه دوزی بر روی کت از زیبایی آن کاسته خواهد شد و لذا در 
طراحی پوشاک آذربایجان از هنرجویان بخواهید برای الهام از پوشاک آذربایجان برای 

طراحی یک طرح جدید لباس به یکی از انواع تزیینات آذربایجان اکتفا شود.
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3 هنرجویان را در انتخاب تکنیک و ابزار وسایل طراحی و رنگ آمیزی آزاد بگذارید.
4 از وسایل و ابزار واقعی برای تزیینات لباس استفاده نمایید.

5 هنرجو را مقید به  چهارچوب خشک رنگ آمیزی سنتی ننمایید بلکه او را برای 
رسیدن به آن چیزی که عالقمند است کمک نمایید.

آذربایجان جلب  مختلف  پوشاک  تشابهات  و  تفاوت ها  به   را  هنرجویان  توجه   6
نمایید.

تزیينات و سوزن دوزی های کاربردی در پوشاک آذربایجان

سوزن دوزی و تزیینات لباس محلی آذربایجان

پولک دوزی سکه دوزی: سکه دوزی در آذربایجان روی جلیقه مجلسی 

استفاده می کند.و لبه کاله، پل کاربرد داشته است اینکه امروزه به جای سکه از پولک 

و  سرمه دوزی  کنار  در  منجوق دوزی  باقی:  منجوقی  و  منجوق دوزی 

است.  داشته  رواج  آذربایجان  محلی  لباس  تزیینات  در  شفق دوزی 

انگشتری  و  و دست بند  تهیه کمربند، گردن بند  در  نیز  بافی  منجوق 
در مورد استفاده قرار می گرفت. که  است  دوزی  ابریشم  نوعی  ممقان دوزی  دوزی:  ممقان 

وسایل  دیگر  و  کیف  جلیقه،  کاله،  برای  آذربایجان  شهرهای 
تزیینی مورد استفاده قرار می گیرد.

به همراه  آذربایجان  در  زمان  دیر  از  سرمه دوزی: سرمه دوزی 
می گرفت.شفق دوزی و منجوق دوزی در تهیه تزیینات مورد استفاده قرار 
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تزیين تاج و کاله وجليقه و ارخاليق در آذربایجان

ادامه سوزن دوزی و تزیینات آذربایجان

روی  دیرباز  از  باتیک  مختلف  مناطق  چاپو  )کالقی(:  باتیک  چاپ 

پارچه ابریشمی در شهرهایی مانند اسکو، کهنمو، پاول، رواج دارد و 

کاربرد آن با پارچه کرباس برای لباس، سفره، پرده می باشد و با پارچه 
ابریشمی مخصوصًا برای روسری زبانزد می باشد.

دوزی،  ساقه  بلند،  و  کوتاه  دوزی  توپر  صورت  به  گلدوزی  گلدوزی: 

رومی، ناردوزی )سکمه( می باشد. طرح های آن نیز عبارتند از گل سرخ، 

و  پرندگان  آهو،  مانند  حیواناتی  ستاره،  خورشید،  آب،  کوه،  نیلوفر، 

شفق دوزی )عثمان دوزی(: شفق دوزی از دیر زمان در آذربایجان راج اشکال غیر انتزاعی خطوط شکسته و در هم و منحنی و مخصوصاً دایره 

داشته است و امروزه به نام عثمان دوزی معروف است کاربرد آن در 
تاج، تزیینات لباس می باشد.

قالب بافی و قالب دوزی: قالب دوزی، یکی از تزیینات لباس رویی در 

آذربایجان می باشد البته قالب دوزی به صورت بته جقه و گل های شاه 

عباسی به همراه تکه دوزی بوده است و قالب بافی نیز یکی از تزیینات 
یقه، نوار تزیینی، مچ، لبه دامن، لیف، بقچه کاربرد داشته است.

هنر شفق دوزی از دیرزمان در آذربایجان رواج داشته و با زر و نقره و سنگ های 
قیمتی، روی لباس ها و تاج درباریان و اشراف تزیین می شده است. هنر شفق دوزی 
همراه با هنرسرمه دوزی کاربرد دارد البته الزم به ذکر است شفق دوزی در ترکیه 
به عثمان دوزی معروف است در صورتی که از قدیم در آذربایجان این هنر به  نام 

شفق دوزی شناخته شده است.
لوازم مورد نیاز برای شفق دوزی:

چسب دو طرفه )آلمانی صورتی رنگ بهتر است(
پارچه ارگانزای نازک )حریر ارگانزا(

چسب لیزری یا الیی چسب جادویی
چسب پی وی سی )pvc( )چسب تایکر(
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نگین متری
زنجیر ساچمه ای یا زنجیر ناخن گیری

نخ لمه طالیی
شن لیزری به  رنگ دلخواه

نگین تکی بزرگ
در هنر شفق دوزی 32 قلم ابزار به کار رفته که عبارتند از: نخ تل)N3،N2،N1(ـ نخ 
متال ـ نخ تیتانیوم ـ قیطان متال ـ قیطان لیزری ـ زنجیر ساچمه ای)نقطه نقطه(

نیم فشرده(ـ سنگ سیلکون  نگین متری6 و8 رنگی و ساده )فشرده،  ـ  ـ سرمه 
4،6،8)رنگی  نگین  ـ  متال  اتویی  نگین  سایز10)کریستال(ـ  اتویی  نگین  )شن(ـ 
ساده(.توپک متال ـ توپک های نگین دارـ توپک های فلزی ـ سنگ های پشت صاف 
تزیینی ـ نگین های طرح دار چسبی ـ کریستال های بندی سایز4ـ منجوق ترمه ـ 
نوار سیلکون ـ اکلیل ـ چسب دورویه آلمانی ـ چسب متال ـ چسب DM5 ترکیه ـ 
چسب مایه تایگرـ چسب لیزری)الیه جادویی(ـ ورق مسی ـ ورق برنجی ـ سیم 

گل سازی سایز3ـ پوست ماری یا ژیپون ـ سرنگ کوچک ـ قیچی تیزـ پنس

چسب دو طرفه نخ شفق دوزیسرمه

چسب

 زنجیر ساچمه ای یا زنجیر ناخن گیری

 شن لیزری

نگین تکی بزرگ

نخ لیزری 

ارگانزا
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روش تهیه یک نوع گل به روش شفق دوزی
برای گل این پنل ابتدا گلبرگ ها را به شکل قلب 

در دو سایز از هر کدام 4 عدد آماده می کنیم.
سپس طرح را به چسب دو طرفه منتقل می کنیم 

و در می آوریم.

روی شیشه ای که کار می کنیم پارچۀ ارگانزا را 
دو  چسب  از  که  را  گلبرگ ها  و  می دهیم  قرار 
طرفه بریده ایم روی ارگانزا قرار می دهیم و الیه 

روکش چسب را کنده و آمادۀ کار می کنیم.

در این مرحله شروع به چسباندن نگین متری یا 
زنجیر ساچمه ای به دور گلبرگ ها می کنیم. 

در این مرحله با نخ لمۀ طالیی شروع به  پرکردن 
گلبرگ ها می کنیم. 

بعد با شن لیزری فیروزه ای داخل گلبرگ ها را 
پر می کنیم.
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قابل  کاماًل  اینکه  و  کار  کامل  تثبیت  برای  بعد 
با  را  گلبرگ ها  سطح  تمام  شود  شست وشو 
چسب تایگر و یا dm 5 به وسیلۀ انگشت یا قلم 

مو می پوشانیم

شیشه  سطح  از  را  گلبرگ ها  مرحله  این  در 
جدا می کنیم و اضافات ارگانزا را با قیچی تمیز 

می کنیم.

حاال با چسب حرارتی که به  لبۀ کناری گلبرگ ها 
وصل  به هم  را  بزرگ  گلبرگ  چهار  می زنیم 

می کنیم.
و همین طور چهار گلبرگ کوچک را هم با چسب 

حرارتی به هم وصل می کنیم.

در این مرحله دو ردیف گلبرگ را داخل هم قرار 
دوم  ردیف  گلبرگ های  که  به طوری  می دهیم 

مابین گلبرگ های ردیف اول قرار بگیرند.

حاال به  گوشه های گلبرگ های ردیف دوم چسب 
آن  به   را  دلخواه  حالت  دست  با  زده  حرارتی 
می دهیم و به  گلبرگ های ردیف اول می چسبانیم.
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با  در این مرحله یک نگین بزرگ به  مرکز گل 
چسب حرارتی می چسبانیم.

به همین روش چند برگ آماده می کنیم.

و با کنار هم قرار دادن گل ها و برگ ها می توانیم 
پنل های زیبایی طراحی کنیم.

نکات مهم در شفق دوزی:
1 بهترین پارچه برای شفق دوزی ارگانزای نازک می باشد.

2 قبل از چسباندن چسب روی ارگانزا باید برای کارایی بهتر پارچه را با سشوار 
و یا اتو گرم نمایید.

3 مرغوب ترین چسب تایگر می باشد ولی اگر دسترسی نداشتید از چسب بیندر یا 
چسب دستمال کاغذی استفاده نمایید.

بهتر است در موقع استفاده از چسب تایگر از یک عدد سرنگ دامپزشکی استفاده 
از طرف  به دلخواه  را  تایگر  از چسب  اتمام کار شفق دوزی مقداری  از  بعد  نمایید 
پشت سرنگ داخل سرنگ ریخته و سپس هوای داخل آن را می گیریم به دنبال آن 
سرسوزن سرنگ را الی تمامی  نخ ها و مواد به کار رفته قرار می دهیم و مانند یک 
قلم به طور آهسته می کشیم به طوری که چسب روی نخ ها و سرمه و زنجیر و هرچه 
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که استفاده کرده ایم نریزد بعد از اتمام کار چسب زدن الی همه مواد به کار رفته و 
به مدت 1دقیقه سشوار را از نزدیک روی کار می گیریم با این کار چون مواد مورد 
استفاده ما و چسب دوطرفه حالت خشک دارند و در بهترین حالت فقط روی هم 
قرار می گیرند باعث می گردد که تار و پود مواد و چسب دوطرفه یک تکه بشوند. 
بعد از اتمام کار چسب زدن روی کار را برگردانده و مقداری از چسب تایگر را پشت 
کار ریخته و با کاردک و یا پشت کارد آشپزخانه محکم می کشیم و در آخر سر 
اضافه چسب را برمی داریم و طبق مراحل قبلی دوباره از نزدیک سشوار می گیریم. 

حال کار به دست آمده قابل شست وشو بوده و به هیچ عنوان نمی ریزد.
4 در هنگام استفاده از شن )سنگ سیلکون( باید قبل از استفاده از شن مقداری 
از چسب 5DM ترکیه را روی چسب دوطرفه به مقداری که بعد از ریختن شن ها 
چسب رویشان قرار نگیرد می ریزیم عالوه براین برای چسباندن شن نباید از چسب 
تایگر استفاده کنیم. درضمن، شن را به  مقدار زیاد می ریزیم و سپس با پشت پنس 
فشار می دهیم تا شن ها همه داخل چسب فرو روند و هم کنار هم قرار بگیرند تا 

هیچ جای خالی نماند. بعد از خشک شدن اضافه شن ها را برمی داریم. 



پودمان دوم: طراح لباس های سنتی شمال و شمال غرب ایران

81



82

ویژه دختران

انواع کاله تزیينی بانوان آذربایجان

از  قبل  تا  دختران  می شود.  تهیه  چند صورت  به   هوتوس)زنانه(  )زنانه(  اراشقین 
ابریشمی   الیاف  با  نام کلته برسر می گذارند که تمام سطح آن  به   ازدواج کالهی 
دست دوزی می شود قسمت جلویی آن سکه دوزی و با جهک نواردوزی می شود این 
کاله همراه با روسری ابریشمی  قرمز رنگ استفاده می شود. نوع دیگری از کاله نیز 
کالهی است که با دست بافته می شود و برای تزیین آن از شکل های محلی و الهام 
گرفته از ائمه دوازده شکل و یا گل که دور مرکز کاله قرار می گیرند و درست در 
وسط کاله نقشی از گل های محلی به عنوان نشانی از رسول اکرم تعبیه می کنند 
که از پر حیواناتی همچون طاووس و طوطی استفاده می شود و اصطالحاً به آن توغ 
می گویند و منگوله یا گل یا هر زیورآالتی که بر نوک کاله ها زده می شد تپه لیک 

هم گفته می شود.
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اراشقین: کاله های مخملی و پولک دوزی شده مخصوص بانوان که از زیر رو سری 
به صورت کج بر روی سر گذاشته می شود.

عرقچین: کاله های نیم دایره از جنس پارچه و پنبه ای مخصوص فصل گرما نوع 
زنانه آن دارای یراق و گل دوزی و غیره می باشد.

به  سر  روسری  زیر  از  زنان  که  شده  سوزن دوزی  کوچک  کاله های  هوتوس: 
می گذاشتند و توسط دوبند ظریف در زیر چانه بسته می شد.

انواع روسري و کاربرد آن درآذربایجان

بافته  رنگ زده  و  )جوشانده(  پخته  ابریشم  یا  ابریشم  از  که  پارچه ای  1ـ کالقایی: 
می شود. پارچه هایی ابریشمی چهارگوش که بافت قواره ای دارند و طرح های مخصوص 
به خود دارند و به عنوان روسری زنانه و لباسی مورد استفاده قرار می گیرند و شهرت 
جهانی دارند و هم اکنون نیز به شیوه سنتی در کارگاه های چاپ باتیک تهیه مي شود 
از: ظرافت، سبکی، طرح های بته جقه ای نقوش گل های  ویژگی خاص آن عبارتند 
محلی منطقه قابل توجه می باشد. این روسری بزرگ ترین روسری آذری، قشقایی، 
ترکمنی است. حداقل اندازه هر ضلع آن یک متر و نیم می باشد. و مدل کوچک آن 
را نیز کرد هاو بختیاری ها مورد استفاده قرار می دهند. البته تا   سال های اخیر استاد 
حسین گنجینه در کارگاه باتیک خود این هنر را زنده نگهداشته بود و آرزوی دیرینه 

زنده یاد تأسیس کارگاه روسری کالقه ای در جاي جای ایران بود.
2ـ سالالما: روسری بزرگ توری با ریشه هایی از جنس همان روسری که از روی 

کاله یا روسری دیگر بسته می شود.
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3ـ لچک: روسری هایی که به صورت سه گوش بریده و دوخته می شود و معموالً 
از چارقد کوچک تر است و از زیر چارقد استفاده می شود.

4ـ آغابانی: روسری های سفید از جنس های لطیف و نازک با اندازه های متوسط 
مخصوصاً مورد استفاده بانوان میانسال و کهنسال قرار می گیرد. البته این روسری 

هنوز هم در اکثر مناطق روستایی و خانواده های اصیل آذری کاربرد دارد.
5ـ چالما: روسری هایی از جنس ابریشم یا کالقایی که زنان دور سر و دهان خود 

همزمان می پیچند.
6ـ یایلیق: روسری های نازک و ظریف و مخصوص تابستان می باشد. 

7ـ یاشماق: به معنی پوشانیدن بخشی از چهره است و در اصطالح بخشی از یایلیق 
و روسری است که زنان به دور سر وگردن مقابل دهان می بندند. طبق رسم آذربایجان 
زن در هنگام روبه رو شدن با مردان دهان خود را با آن می پوشاند و نشانه حجاب و 

حیا محسوب می شد. در نوع بستن یاشماق تفاوت هایی دیده می شود.
ویژگی های کالقه ای و یاشماق: پارچه های نخی و ابریشمی که برروی آن توسط 
قالب های چوبی طرح ها و نقش های محلی زده می شود و سپس به  جهت تثبیت 
رنگ پارچه اقدام به پخت پارچه می شود رنگ های مورد استفاده رنگ هایی با ریشه 
محلی از دسته گیاهی و معدنی می باشد ویژگی خاص این پارچه ها سبکی و ظرافت 
بنفش  و  زرشکی  لیمویی،  و  سبز  فیروزه ای،  نیلی،  آبی،  مانند  مالیم  رنگ های  و 

کمرنگ و نارنجی می باشد.
این روسری ها چروک نمی شوند و از جنس نخی و پشمی  برای فصول سرد و از 
جنس ابریشمی  برای تابستان و عروسی استفاده می کنند. هم اکنون این روسری ها 

به روش کاماًل سنتی در اسکو یکی از شهرهای آذریایجان شرقی تهیه می شود.
بانوان آذربایجان بعد از بستن چارقات اغلب یک روسری را به صورت نوار باریکی تا کرده 
و سپس با دوبار پیچیدن در دور سر در قسمت پشت سرگره می زنند معموالً رنگ 
چالما با رنگ روسری متفاوت است. طرز بستن کالقه ای و یاشماق در نقاط مختلف 
آذربایجان به روش های مختلفی صورت می گیرد. ما در اینجا به آموزش یک نوع از آنها 

اکتفا می کنیم.
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انواع جليقه

تنها دارای دو  جوبه: جلیقه ای است که پشت آن کامل است و در قسمت جلو 
به  رنگ های  عروسی  و  میهمانی  مخصوص  لباس  این  معموالً  و  است  مانند  نوار 
مشکی، صورتی، آبی و سرمه ای متناسب با بقیه لباس های مورد استفاده و تزیینات 
سکه دوزی و یراق دوزی و پولک دوزی و غیره می باشد و بیشترین کاربرد آن برای 

دختران کم سن و سال و نوجوانان می باشد. 
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این نوع جلیقه با یقه ساده و گاهی با برگرد 
تا جیب  با دکمه بسته می شود دو  در جلو 
اکثراً  و  است.  کمر  تا  و  کوتاه  آن  قد  دارد 
به صورت ساده و رنگ آن مشکی مخصوصاً 
این  می باشد.  مسن  افراد  استفاده  مورد 
سنتی  اصلی  لباس های  از  یکی  جلیقه  نوع 

می باشد.

از  )گردن بند  باغی  بویون  یا  یاخالق 
جامه  پیش  جواهر(:  یا  و  پارچه  جنس 
است برای تزیین روی پیراهن که به گردن 
جهک  ردیف  چهار  از  می شود  آویخته 
سکه دوزی  آنها  مابین  است  شده  تشکیل 
در  نقره  سکه های  از  گذشته  در  می شود 
نخ های  با  یاخالق  می شد.  استفاده  یاخالق 
ابریشمی  و یا کاموانیز قالب بافی می شود. 

شده  یراق دوزی  و  نشان دار  پارچه  حمایل: 
که از شانه طرف راست رد شده و در پهلوی 
چپ گره می خورد مخصوص مراسم چره که: 
پارچه ای به طول تقریبی سه متر که زنان بعد 
از پوشیدن لباس آن را از شانه و کمر رد و در 
شانه گره می زنند. عموماً به رنگ مشکی و یا 

رنگ های تیره به کار می برند. 
جوراب: آنچه که به پا مي پوشند از جنس هاي 
از  چنانچه  و  باف  دست  پشمي  و  یا  ظریف 
کاًل  یا  و  پارچه اي  امتداد  چرمي  با  جنس 
دوخته شده از پارچه که به صورت شلوار در 
که  مي شود  نامیده  شلواري  جوراب  مي آید 
معموالً به هنگام رقص از آن استفاده مي شود.
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بافته  پشم  از  که  پهني  بندهاي  پاتاوه: 
مي شود و مردان روستایي و مسافران به دور 

پاهاي خود تا زانو مي پیچند.
تا زیر  جوراب هاي بدون کف و  کئچورقان: 
بند  انتهاي آن دو  نمد که در  از جنس  زانو 
به پا  جوراب  بستن  براي  دارد  وجود  بلند 

استفاده مي شود.
از  که  بي تختي  و  نازک  چکمه هاي  مست: 
جوراب ضخیم تر بوده و در منزل بدون کفش 
و یا در بیرون از منزل به همراه کفش هاي دیگر 

پوشیده مي شود پاپوش هم گفته مي شود.

مقنعه: روسری سه گوشي که قسمت جلویي آن نیز دوخته و یا به وسیله سنجاق 
بسته مي شود.

توپولوق: از پارچه و یا فلزات آرایشي و انواع منجوق تهیه مي شود و به جهت بستن 
به دور مچ پا و یا دست استفاده مي شود. 

دور  که  مانندي  نوار  پارچه هاي  دوالما: 
دست یا کمر مي پیچند.

جنس  از  مانند  نوار  پارچه هاي  دوالق: 
اطلس یا ابریشم که زنان به دور مچ و ساعد 

خود مي پیچند.

پارچه ها

پارچه های مورد استفاده بانوان:
مئشین: چرم دباغی شده و به دست آمده از پوست گوسفند و بره 

و  است  رنگ آمیزی شده  نیلی  به رنگ  نیل  با  که  نخی سفید  پارجه  بئز:  قدحی 
مصرف آن در رختخواب و پرده و مالفه می باشد.

نخی  آن  ولی جنس  تهیه می شود  پارچه هایی که طبق روش کالقه ای  قلمکار: 
است و بر روی آن توسط قالب های چوبی طرح ها و نقش هایی زده می شود. برای 
تثبیت رنگ، آن را در آب جوش و نمک مي جوشانند. کاربرد آن در تهیه سفره، 

دستمال، پرده، لباس و غیره مي باشد.
لمه: پارچه هایی که در تار و پود آن از زر استفاده می شود.
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ایپه ک: ابریشم خام که هنوز تبدیل به پارچه و لباس نشده است.
چول: پارچه هایی مویی بافته شده از موی شتر و بز

ایپه ک خالجا: قالیچه های پشمی  و یا ابریشمی  به  جهت استفاده سجاده نماز 
بویاقلی گوزه م: نمد رنگ آمیزی شده که از این پارچه عالوه بر لباس در زیر پایی 

و زیرانداز نیز استفاده می شود.
کرپیجی: پارچه های پشمی  با چهارخانه های نامرتب و گاه دورنگ. هرگونه پارچه 
با طرح خشتی و کاربرد آن دستمال جیبی مردانه، روفرشی و رو رختخوابی که 

به آن مرفش هم گفته می شود.
تهیه  زده  رنگ  و  )جوشانده(  پخته  ابریشم  یا  ابریشم  از  که  پارچه ای  کالقایی: 
مي شود و نکته قابل توجه در این روسری این است که از گذشته دور تا تاکنون 
مورد استفاده قرار می گیرد و زنان ترک کالقه ای بزرگ با رنگ های روشن مانند 
نارنجی و زرشکی و صورتی و زنان کرد کوچک آن را به  رنگ های تیره نقوش ریز 

به عنوان سربند از روی کاله به شکل عمامه می بندند.
و  دارند  قواره ای  بافت  که  گوش  چهار  ابریشمی   پارچه های  کالقایی)چارقات(: 
طرح های مخصوص به خود داشته و به  عنوان روسری زنانه و لباسی مورد استفاده 
قرار می گیرند و شهرت جهانی دارند. هم اکنون نیز به شیوه سنتی در کارگاه های 
سبکی،  ظرافت،  از  است  عبارت  آن  خاص  ویژگی  می شود.  تهیه  باتیک  چاپ 
طرح های بته جقه ای و نقوش گل های محلی منطقه، نکته قابل توجه این روسری 

آن است که رنگ های مورد استفاده در این روسری کاماًل طبیعی می باشد.
کودری: پارچه هایي که تار و پود آن نخ تابیده و پنبه  است بدون آهار

پادس: نوعی پارچه نخی مرغوب که الیاف آن سفت بافته می شود و معموالً لباس 
زیر از آن تهیه می شود.

بامبازیه: نوعی پارچه پنبه ای که بیشتر به جهت تهیه لباس کودکان مورد استفاده 
قرار می گرفت.

بئز: نوعی پارچه سفید و درشت بافت که مصرف آن بیشتر به جهت تهیه رختخواب 
است بافته شده از نخ خام و نتابیده.

باشلیق: روسری چهار گوشی که زنان از روی روسری اصلی به دور سر می پیچند 
جنس آن معموالً نرم تر از روسری اصلی می باشد.

پمبه زار: پارچه های ابریشمی سفید که دست بافت می باشد و به صورت قواره بافته 
می شود.
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پنبه دوزي)اجيده دوزي(

قدیم  زمان هاي  در  پنبه دوزي  است.  درآذربایجان  رایج  از سوزن دوزي هاي  یکي 
به جهت سرد بودن آب وهواي آذربایجان در پوشاک و لحاف کاربرد زیادتري داشته 
است. و از جمله لباس هایي که پنبه دوزي مي شد که له جه بود بدین صورت که 
قسمت باالتنه و آستین ها را پنبه دوزي مي نمودند. عالوه بر آن که له جه، نوعي 
دوخت  این  البته  مي باشد.  مرسوم  آذربایجاني ها  بین  در  هم  دوزي  آجیده  کاله 

اصطالحاً به پنبه دوزی معروف شده است. 
)لباس درویشي شاه اسماعیل به همین روش دوخته شده است که در موزه آرامگاه شیخ 

صفي در اردبیل موجود مي باشد.(
براي آجیده دوزي دوال پارچه الزم است یکي پارچه رویي که براي مصارف معمولي 
از پارچه پشمي  و کلفت و براي آستري آن نیز از پارچه هاي نازک تر مانند متقال 

و دبیت و چیت با طرح هاي راه راه و یا چهارخانه و بعضي 
وقت ها ساده استفاده مي نمودند و بین پارچه و آستر یک 
استفاده  شده  حالجي  پنبه   یا  شده  حالجي  پشم  الیه 
مي نمودند البته امروزه براي اینکار از پشم شیشه و با ابر 

دو یا چند میلي متري استفاده مي کنند.
چروک  گیرد  انجام  اساسي  و  صحیح  به نحو  دوخت  اگر 
خوردگي یا برآمدگي در قسمتي از الیه به وجود نخواهد 
نشان  را  زیبایي خاصي  نقوش  برجستگي هاي  آمد ضمناً 

خواهد داد.
را  چلواري  نخست  که  مي باشد  نحو  بدین  دوخت  شیوه 
به پارچه رویه دوخته و بین رویه و آستر را الیه اي از پنبه  

نرم مي گذاشتند سپس طرح را روي کاغذ پیاده کرده و با سنجاق سوراخ مي کردند 
بعد با استفاده از براده گچ و زغال روي پارچه نقش مي انداختند که االن اینکار با 
استفاده از کاربن و خط کش و نقاله و گونیا و صابون انجام مي گیرد سپس هنرمند با 
حوصله و شکیبایي خارج از تصور شروع به  سوزن دوزي مي کرد بعضي از آثار به جا 
مانده از گذشتگان نقوشي را با کمک نخ و سوزن بدون کمک خط کش و نقاله و گونیا 
به وجود مي آورند که انسان را واقعاً به حیرت وا مي دارد االن پنبه دوزي هم با دست 

انجام مي گیرد و هم با چرخ خیاطي.
آجیده دوزي با دست از دوخت هاي شالل ساده و یا زنجیره و یا ساقه دوزي استفاده 
مي شود ولي در هر صورت بهترین متد آن است که هر دوخت را در دو حرکت 
مخالف هم انجام دهند بدین ترتیب که ابتدا تمام الیه ها را رو به پایین بدوزید و 
بعد از طرف زیر به رو به باال دوخته شود. و نکته مهم دیگر این است که دوخت 
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ظاهر  و  کار شل شده  وسط  این صورت  غیر  در  و  کار شروع شود  وسط  از  باید 
برای طرح  انتزاعی  نقوش هندسی  از  نیز  نخواهد داشت. در آجیده دوزی  زیبایی 
آجیده دوزی استفاده می کنند و البته گاهی هم از خطوط راه راه افقی و یا عمودی 

و یا دایره های تو در تو مماس استفاده می کنند.
در دوختن آجیده )پنبه دوزي( با چرخ خیاطي مي بایستي حتماً از پایه مخصوص 
چرخ خیاطي استفاده شود پارچه هایي که در دوخت پنبه دوزي مورد استفاده قرار 

مي گیرد عبارتند از پارچه هاي ابریشمي  پشمي  نخي مخمل کتان.
از این دوخت بیشتر براي که له جه براي ضخیم دوزي فصل سرما روبالشي، کاله، 

رواندازها و غیره استفاده مي کنند.
نقوش: نقوشي که در این دوخت مورد استفاده قرار مي گیرد بیشتر اشکال هندسي 

بوده و گاهي تصاویر انسان، پرندگان و جانوران را نیز روي اثر پدید مي آوردند. 

قالب بافی
یکی از صنایع دستی زیبای آذربایجان قالب بافی نام دارد. انواع محصوالت بافته 
بافی تکنیک های متنوعی در  بافی می گویند. قالب  به وسیله قالب را قالب  شده 
بافت و نقش دارد. محصوالت بسیاری از قبیل لباس، کاله، دستکش، لیف، انواع 
رومیزی های تزیینی، روتختی، عروسک های بافتنی و ... که جنبه کاربردی و تزیینی 
دارند با این روش تولید و بافته می شوند. تقریباً تمامی  نواحی آذربایجان با این هنر 

آشنایی دارند و نوعی سرگرمی  زنان و دختران محسوب می گردد. 

 بافتنی هاي سنتي

بافتنی های سنتی  استان  از صنایع دستی  یکی 
انجام  بانوان  توسط  عمده  به طور  که  دارد  نام 
می گیرد. این هنر به وسیله میل بافتنی )دو میل، 
پنج میل یا قالب( انجام می گیرد و فرآورده هایی 
 ... و  کاله  بلوز،  گردن،  شال  جوراب،  قبیل  از 
سنتی  بافتنی های  از  برخی  می شود.  شامل  را 
مناطق  اکثر  در  هنر  این  است.  تزیینی  استان 
در  معمول  به طور  بانوان  و  دارد  رواج  استان 
با  را  خود  فراغت  اوقات  زمستان  سرد  روزهای 

اشتغال به  این هنر پر می کنند.
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تکنيک و روش های رنگ آميز ی پوشاک گيالن و مازندران

واحد 

یادگيري2 طراحی لباس های گيالنی و مازندرانی و ترکمنی

انواع  تنوع  و  گیالن  و  مازندران  محلی  پوشاک  خاص  به ویژگی های  توجه  با 
پارچه های پرنقش و نگار و جنس مناسب می توان از انواع تکنیک های مختلف برای 
رنگ آمیزی پوشاک محلی این مناطق استفاده نمود. الزم به ذکر از دالیل مهم دیگر 
برای کاربرد راحت انواع تکنیک ها عدم استفاده این مناطق از زیورآالت و سوزن 
و چادرکمری  برای روسری  از کالز  استفاده  البته  نیز می باشد.  دوزی های خاص 

زیبایی بیشتری را به کار خواهد بخشید.

نکاتی چند در مورد پوشاک گيالن و مازندران

لباس های محلی زنان گیالن را می توان به سه بخش شرق، غرب و مرکز تقسیم بندی 
کرد که لباس زنان شرق گیالن به لباس »قاسم آبادی«، زنان غرب گیالن »تالشی« 
و لباس زنان مرکزی گیالن با عنوان »رسوخی« معروف است. لباس قاسم آبادی از 
قدیمی ترین و اصیل ترین لباس های ایران و مشرق زمین است. این لباس شامل 
یک روسری زیرین به نام )مندیل( که به جای آن از کاله نیز استفاده شده و با تعداد 
زیادی سکه در قسمت پیشانی تزیین می شود، جلیقه این لباس به مانند جلیقه های 
قاسم آبادی  لباس  پیراهن  است.  تزیین شده  با سکه  تفاوت که  این  با  بوده  دیگر 
تفاوت خاصی با پیراهن های نقاط مختلف گیالن دارد. دامن آن نیز از پارچه ساده 

و یا گل دار که روی آن با فرم استانداردی نواردوزی شده تشکیل می شود.
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اما لباس قاسم آبادی تنها یک نمونه از مدل های متنوع لباس بانوان گیالنی ست. 
چادر شب پارچه ای زیبا و رنگارنگ است که قدمت بسیار طوالنی دارد و نسل 
از مادران خود آموخته اند. چادر شب نوعی کمرپیچ  را  بافت آن  به نسل دختران 

برای زنان محلی گیالن و مازندران به حساب می آید.
الجاقبا پوشش دوخته شده ای از مخمل یا پارچه چادر شب است که پوشش زنان 

در کوهستان های شرقی و قاسم آباد بوده است.

اما لباس قاسم آبادی تنها یک نمونه از مدل های متنوع لباس بانوان گیالنی ست. 
چند نمونه معروف دیگر از پوشش مردم گیالن زمین عبارتند از:

 چادرشب ابریشمی قاسم آباد گیالن 
در  به ویژه  و  ایران  مناطق  از  بسیاری  در  که  چادرشب  برای  و  بوده  مربع  متر   2
روستاها بافته می شود، معموالً در اندازه 2 پیچیدن تشک، لحاف، البسه و نظایر 
آن مورد استفاده قرار می گیرد. چادرشب معموالً دارای تار و پود نخ پنبه ای بوده 
و از طرح های ساده ای نیز برخوردار است. ولی چادرشبی که در روستای قاسم آباد 
رودسر استان گیالن بافته می شود، اغلب چنین کاربردهایی نداشته بلکه به سبب 
یا  و  پرده ای،  روتختی،  برای  بیشتر  دارد،  که  جالبی  و  زیبا  رنگ بندیی  و  طرح 
به صورت تکمیلی به شکل لباس، جلیقه، کالهک آباژور و ... از آن استفاده می گردد. 
هر  که  است  برخوردار  خاص  وجهه  چنان  آن  از  گیالن  قاسم آباد  در  چادرشب 
عروس قاسم آبادی حتماً می بایست یک چادرشب یکرنگ را به عنوان جهیزیه خود 
به خانه داماد ببرد الزم به توضیح است که معموالً در قاسم آباد، چادرشب با دو طرح 
بافته می شود: یکی به صورت چهارخانه که به آن چادرشب چهارخانه می گویند و 
با هم  مشابه  و متقارن  با اشکال مختلف و تقریباً  نوع دیگر چادر شبی است که 
بافته می شود که به آن چادرشب یکرنگ می گویند و ارزش کمی  و کیفی این نوع 
بافته شود.  ابریشم  از  اگر  بیشتر است مخصوصاً  از چادرشب چهارخانه  چادرشب 

چادرشب های تولیدی در قاسم آباد رودسر معموالً به 5 نوع تقسیم می شود: 
1 چادرشب معمولی که دارای تار و پود نخ پنبه ای است. 

2 چادرشب از ابریشم و نخ پنبه ای 
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3 چادرشب از ابریشم درجه 3 و به  ابریشم درجه 3 در زبان محلی کج می گویند. 
4 چادرشب از ابریشم خالص که در واقع مرغوب ترین نوع چادرشب است. 

البته این نوع چادرشب از اصالت چندانی  5 چادرشب از نخ پنبه ای و کانوا که 
برخوردار نیست. 

پوشاک ترکمن 

تکنیک و روش رنگ آمیزی پوشاک ترکمن
با توجه به وجود انواع دوخت های تزیینی و زیورآالت در پوشاک ترکمن و استفاده 
از پارچه ابریشمی  قرمز رنگ دستبافت در بین بانوان ترکمن سعی شود موارد زیر 

را در رنگ آمیزی پوشاک ترکمن رعایت نمایند.
1 از ایجاد سایه و روشن های با وسعت زیاد خودداری نمایید. 

2 رنگ غالب در پوشاک ترکمن حتماً قرمز در نظر گرفته شود.
3 از وسایلی مانند ماژیک های رنگی و اکلیلی در تزیینات پوشاک استفاده شود.

با تزیینات  ایجاد خوش فرمی  لباس سعی شود برای رنگ آمیزی لباس  4 برای 
ترکمن از مداد رنگی استفاده شود.

5 هنرجو را در انتخاب تکنیک و ابزار وسایل آزاد بگذارید. 

سوزن دوزی و تزیینات لباس محلی ترکمنی 
1 ابریشم بافی: پارچه ابریشم دست باف که رنگ غالب آن قرمز هست. معروف ترین 

آن قرمیزی، ساوسانی و ساری تخته می باشد.
2 سوزن دوزی ترکمنی: سه نوع 1ـ متن پارچه کاماًل از بخیه پر می شود.2ـ زمینه 
پارچه مکمل نقش است.3ـ فاصله نقش ها زیاد است و کم کار نامیده می شود و گاهی 

تزئینات سکه دوزی دارد.
روش دوخت: زنجیره فشرده و ریز )سطح پارچه پر می شود(

سیاه دوزی یکی دیگر از سوزن دوزی های ترکمن است که به کشته معروف است 
)در خراسان و گلستان کار می شود( مهم ترین سوزن دوزی ـ سپردوزی که بر روی 

پیراهن، شلوار زنانه، کاله، قبا و بقچه کار می شود.
3 نواربافی: نوار ابریشمی دست باف که در قسمت سجاف، یقه، لبه شلوار، سرآستین ها و 
چاک پهلوها کار می شود. این نوارها عبارت اند از: 1ـ باالق یوپ )پاچه شلوار( 2ـ اوچقورباق 

)لیفه شلوار( 3ـ بقچه باغ )دور یقه( 4ـ چویچه بورون بورک )لیفه کاله(
باغ )بند کفش( 7ـ ترمه قوشاق  5  ـ یقه یوپ )بندی به جای دکمه( 6  ـ چاریق 

)نواری که بر روی آن زیورآالت وصل می شود(
4 قیطان بافی: نواری که در تمام اجزای پوشاک کار می شود )دست بافت( به صورت 
مغزی باریک به لبه کاله، مچ بند، دستبند، پارچه شلوار و آستین دوخته می شود.
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پوشاک رویی بانوان ترکمن

ادامه سوزن دوزی و تزیینات لباس محلی ترکمنی

کاله،  انواع جوراب، دستکش،  بافت  بافی: شامل  کاموا 
زنان  توسط  پشمی  الیاف  با  که  شال گردن  کمر،  ترکمن بافته می شود.شال 

پوستین دوزی: پوستین دوزی در واقع یک هنر قدیمی 
و از مشاغلی است که توسط زنان ترکمن انجام می شود.
سکه دوزی: سکه دوزی رسمی است کهن که از آن برای تهیه گردن بند، 

روی  بر  این  بر  عالوه  می کنند  استفاده  زیورآالت  سایر  و  گوشواره 

سینه برخی لباس های خود نیز سکه هایی می دوزند برای این منظور 

یک حلقه ای به آن جوش داده و حلقه را به لباس می دوزد که سوارخ 

و ردیف های قبل با سکه های ردیف های بعدی پنهان شده و دیده نشود. مصارف خانگی  در جهت  از حصیربافی  بافی:  حصیر 
گاه نیز برای تهیه کاله حصیری زنانه استفاده می کنند.

لباس زنان ترکمن را می  توان به  چهار دسته تقسیم کرد:
 لباس منزل؛ بسته به  سن افراد، شکل آن تغییر می کند.

 لباس کار؛ هنگام پختن نان و در حین انجام کارهای کشاورزی استفاده می شود.
 لباس شهر؛ هنگام خروج از منزل و برای خرید از بازار پوشیده می   شود.

 لباس تشریفات؛ هنگام شرکت در مراسم، جشن  ها و اعیاد بر تن می  شود.
سرپوش ها

کاله زنان ترکمن به  شکل استوانه و به  نسبت بلند است. روی کاله را اغلب از پارچۀ 
ساده و ابریشمی، به  رنگ قرمز، با دنبالۀ چین دار و بلند می پوشانند و آن را اغلب با 
زیورهای نقره ای و زری تزیین می کنند. در مواقع عروسی از نیم تاج استفاده می کنند. 
زنان ترکمن گیسوان خود را پس از بافتن، در میان گیسوبندهای نقره ای می گذارند.

بؤروک یا عرقچین: به  دختران ترکمنی که از این کاله ها و بوروک ها استفاده 
می کنند، »  بوروکلی قیز« می گویند.  از نوع سادۀ آن، پسرها و مردها، موقع خواندن 
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نماز استفاده می کنند. بوروک از جنس پارچه است و دختران آن را سوزن دوزی 
می کنند و نقش های مختلف دارد. 

در سر  را  آن  تا  یا چارقد می گذارند  روسری  زیر  را  آالدنگی  آلناقی:  آالدنگی/ 
که  »هنگامی   است.  آن  صاحب  بودن  شوهردار  نشانۀ  و  دارد  نگه  ثابت  و  محکم 
دختران ازدواج می کنند، عرق  چین را از سر برداشته و طی مراسم خاصیـ  به ظاهر 
بر سر  را  با اصرار مادرشوهر پیشانی بند  ـ  از گذاشتن آن  امتناع  بار  از چند  پس 
می گذارند که در نزد طوایف و قبایل گوناگون ترکمن، به نام  های مختلفی چون: 
و  »هازاوا«  »هاساوا«،  »توپبی«،  »آالنگی«،  دانقی«،  »آل  دانگی«،  »آلین  »آنق«، 
به جای  ازدواج می کند،  زمانی که  ترکمن،  واقع دختر  دارد.« در  »هازابا« شهرت 
بؤروک یا کاله دخترانه، از پیشانی بند استفاده می کند که قرمز رنگ و نشانۀ شادی 
است. »آالدنگی« در گذشته از پارچه های قرمز و گل دار انتخاب می  شد؛ ولی امروزه 
نوع آمادۀ آن ـ تهیه شده از حلقه  ای به جنس موکت که به دور آن پارچه  ای ساده 

کشیده اند ـ در مغازه ها عرضه می شود.
این پیشانی بند با سربند )یغلیق( ابریشمی، با نقوش چهارگوش که نقش یاشماق 
)روبنده( را برای نشان دادن احترام به مردان بزرگ تر ایفا می کند، آراسته می شود. در 
گذشته، این سربند، زیر پیشانی بندی که در پشت با دنباله  های آویزان گره می خورد، 
پوشیده می شد. زنان برای بیرون رفتن از منزل، سربند را با شال بزرگی ـ که در 
گذشته از ابریشم بوده و حاال از چیت گل دار با یک ریشۀ بلند َمکَرمه دوزی است ـ 

می پوشانند.
دخترها عرقچین حاشیه دوزی شده   ای )بُرک، تخیه( را با همان لباس و زیرشلواری 
می پوشند. روی این کاله را ـ بنا به  محل استفاده از آن ـ با زیورهای نقره ای و 
زری فراوانی می پوشانند. گاهی در مواقع عروسی، نیم تاجی مزین به جواهر، روی 
آن نصب می کنند. فلسفۀ استفاده از این نوع کاله های بلند زنانه را در راز و رمز 

روزهای نبرد و جنگ باید جست وجو کرد.
پیشانی  بند، آنق: سربند طوایف تکه، با پارچۀ زرین و طرح های نقش داِر مواج، 
پوشیده و آراسته شده و عقیق های جگری رنگ به آن وصل می شود. سربندهای 
با لوزی ها و هالل های  یموت به لحاظ طرح قوی تر است و در میان طوایف تکه، 
کوچک زراندود، تزیین می شود. گاهی از انواع زیورهای آویزه دار روی آن استفاده 
می شود؛ طوری که سطح کاله را کامل می پوشاند و به صاحب آن ابهتی می دهد. 
آنها گیسوان بافتۀ خود را از میان گیسوبندهای نقره ای عبور می  دهند و زیورهای 
مجلل و خوش ساختی را به کاله متصل و از دو طرف چهرۀ خود آویزان می کنند. 
به تدریج، در زنان میان  سال ـ هر سال به اندازۀ دو بندانگشت ـ از بلندی آن کاسته 
می شود. وقتی کوتاه شد به آن »تبّرک« می گویند. پیشانی بند زن در این مرحله 
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به رنگ سیاه در می آید که عالمت مجرب بودن است. در دوران پیری نیز به رنگ 
سفید درمی آید که نشانۀ عاقل بودن است.

چاشو: در بین برخی از زن  های ترکمن، به ویژه زنان طایفۀ یُموت، چارقدی به نام 
ترکمنی  گران قیمت  و  ویژه  روسری  نوعی  دارد. چاشو  رواج  یا »چاشو«  »چشو« 
بر سر  را  آن  یا مرکب عروسی  به ماشین  از سوارشدن  قبل  باید  است که عروس 

بگذارد. چاشو در بین زنان ترکمن، حکم چادر را در بین زنان فارس دارد.
یاشماق )یالق(: زنان ترکمن ـ بنا به رسم قومی خویش ـ چانۀ خود را از دیگران 
می پوشانند و حتی اجازه نمی دهند کسی گردی کامل صورت شان را ببیند و یکی 
از دالیلی که از چارقدهای بزرگ استفاده می کنند، همین است. »پس از اینکه شال 
را به سر انداختند، ابتدا سمت راست را با دست چپ نگه می  دارند و با دست راست، 
طرف دیگر را ـ طوری که از روی بینی و دهان عبور کندـ به طرف پشِت سر برده و 
دور سر تابانده و البه الی تاب های زیرین محکم می کنند. این طریقۀ بستن شال را 
به لفظ محلی یشماق می گویند )امیدی، 1382، 23(.« یشماق یک روسری نازک، 
منقوش و چهارگوِش ترکمنی است که گاه زمینه  ای ساده با حاشیه  هایی سوزن  دوزی 

شده دارد و گاه زمینه  ای مشکی با نقش  های درشت زرد و نارنجی رنگ دارد.
و  دهان  پوشاندن  برای  نقاب  به صورت  اغلب  روسری،  این  گوشۀ  از  ترکمن  زنان 
ترکمن ها  بین  در  قاچ«  »قی  به نام  یشماق  از  نوعی  می کنند.  استفاده  روگرفتن 
مرسوم است که به صورت نقاب استفاده می شود و عالمت حرف نزدن با غیر است؛ 
زیرا صدای نوعروِس ترکمن، حداقل تا زمانی که بچه دار نشده، نباید شنیده شود. 
در واقع، عروس ترکمن با این نقاب یا دستمال )یشماق(، عالوه بر اینکه صورت 
اقوام  از پدرشوهر و  به ویژه  به  احترام کهن ساالن،  نامحرم می پوشاند،  از  را  خود 
طرف شوهرش روگرفته و در حضور آنها حتی صحبت نمی کند. پدرشوهر معموالً 
پس از پانزده سال به پاس اینکه عروسش حرمت او را نگه داشته، جشنی برپا داشته 
و هدیه  ای به نام »رونما« به عروس خود می دهد و پس از آن، عروس می تواند با 

اجازۀ آنها نقاب از چهره بردارد.
چارقد: زنان ترکمن زمانی که بخواهند به شهر، میهمانی یا عروسی بروند، عالوه 
بر یالق و آل دانگی از شال  ها، روسری  ها و سراندازهای بزرگ و گران قیمتی به نام 
چارقد استفاده می کنند. چارقد، روسری منقش به طرح ها و رنگ های متنوع و گران 
قیمتی است که ریشه های کناری آن را »پورچیک« می نامند و معموالً بیرون از 

خانه استفاده می کنند؛ طوری که آالدنگی زیِر آن است.
قبا: قبا یا خلعِت رویی زنان ترکمن، در هر سن وسالی، کت یا روپوش آستین دار، 
جلوباز و گشادی است که پشتی یک تخته دارد و روی پیراهن پوشیده می شود. 
زنان، جلوی قبا را با تسمۀ باریکی ـ که در خانه می بافند ـ می بندند و برخالف 
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مردان، از شال برای بستن کمر و به هم رساندن جلوی قبا استفاده نمی کنند. قبا، 
دومین جزء لباس زناِن ترکمن است که معموالً به رنگ قرمز، نیلی و سیاه است.

چکمن: نوع پشمی قباِی زنان ترکمن، چکمن نامیده می شود. این پوشش ترکمنی، 
با توجه به نوع پشمی که در بافت آن به کار می  رفته، انواع مختلفی داشته است که 

به »اینچه چکمن« و »یوغین چکمن« تقسیم می شود.
شلوار )باالق(: شلوار زنان ترکمن از بخش های زیر تشکیل می شود. قسمت باالی 
زانو، پارچه ای ساده و با دوختی گشاد است. پایین زانو به سمت مچ پا باریک می شود 
و بخش باریک آن ـ حداقل به طول ده سانتی مترـ سوزن دوزی می شود. این بخش، 
به طور معمول مچ پا را می پوشاند. در لبۀ شلوار که با مچ پا در تماس است، نوار 

سیاهی می دوزند به پهنای یک تا یک ونیم سانتی متر که »باالق یوپ« نام دارد.
قوشاق )کمربند(: زنان ترکمن، کمربندی به نام قوشاق دور کمر می  بندند که از 
جنس ابریشم است. قوشاق، کمربندی از پارچه است که هنگام بارداری دور کمر 
می  بستند. از قوشاق، مردان نیز برای کار در مزارع یا در میدان های ُکشتی، برای 
فراوانی  کاربردهای  کمربند،  این  می  کردند.  استفاده  حریف  مقابل  در  نیرو  تمرکز 
داشته، از جمله اینکه باعث می  شد قد پیراهن کوتاه تر شود و در هنگام کار دست و 
پاگیر نباشد. همچنین از نظر بهداشتی برای کمر و شکم مفید بود؛ طوری که در زمان 
آبستنی یا در سنین باالتر، شال سیاه رنگی را که گاه بلندی آن تا سه متر می رسید 
دور کمر می بستند. نوع دیگری از کمربند که به کمر نوعروسان ترکمن می بستند، 
شال سبزرنگی است که برای حفظ عروس از چشم زخم، دور کمرش بسته می شده 

است.
شاِوت )چاِوت(: این باالپوِش زیبا، نوعی قبا و جلیقۀ بسیارتنگ، آستین کوتاه و 
جلوباز است که در میهمانی ها و جشن ها پوشیده می شود. در قسمت جلو، دور 
یقه، دور حلقۀ آستین و چاک طرفین آن، سوزن  دوزی، رودوزی و دست دوزی  هایی 
موقعیت  ذوق،  به تناسب  شدن شان  عروس  برای  ترکمن  دختران  می  شود.  انجام 
اجتماعی و وضع مالی خود، زیورآالت و آویزهایی از سکه و پولک های نقره ای را 
روی آن می دوزند و آن را مانند یک باالپوش روی پیراهن خود به تن می کنند. در 
گذشته، جنس این زیورآالت بسته به سطح اقتصادی خانواده، از طال یا نقره بود. 
در لباس  های ابریشمی، برای آنکه تکۀ زیربغل در اثر عرق کردن نشود، مرغکی بین 
آستین و پیراهن می دوختند و گاهی آن را عوض می کردند و به همۀ لباس آسیبی 

نمی  رسید. 
چاُرود، ُجبه: نوعی پوشش و روپوش زمستانی زنانه است که هنگام رفتن به میهمانی، 
از آن استفاده می کنند. این پوشش، شبیه پالتوی زنانه است که از پارچۀ مخمل با 
رنگ های شاد و تند، مانند سبز، قرمز و آبی دوخته می شود و دور آستین ها، پایین 
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دامن و گاه دور یقه و جلوی آن، سوزن دوزی های زیبایی دیده می شود. زنان منطقۀ 
گوکالن به این پوشش آستر گل داری اضافه می کردند و آستین های آن را نیز کوتاه 

گرفته و بر دامن و قسمت پایین آن نیز سکه می دوختند. 
جوراب، آیاق قاب: در گذشته، زنان ترکمن در تابستان ها اغلب پابرهنه بودند و 
در زمستان ها نیز جوراب های پشمی  و ابریشمی دست باف رنگارنگ و گران بهایی 
جوراب های  از  ترکمن  زنان  حاضر،  حال  در  می بافتند.  مردان شان  و  خود  برای 

موجود در بازار استفاده می کنند.
کفش: کفش های زنان ترکمن، »اوک ِجلی ِکش« نام داشت. این کفش، کفشی 
و در  پاشنه ای حدود سه سانتی متر داشت  و  بلند  رویه ای  بود.  پاشنه دار  و  ساده 
جشن ها و میهمانی ها پوشیده می  شد جنس آن نیز از چرم خام بود و تزییناتی 
تا پوشیدن آن  زبانه ای دوخته می شود  این کفش،  پشت  مختصر داشت. معموالً 
راحت باشد. نوع دیگر آن که از جاجرم می  آمد، جنسی چرمی   داشت و به کفش 
»گرمه ای« معروف بود. پاپوش دیگری که بین زنان ترکمن رایج بود، »اِدیک« نام 
داشت که چکمه ای با نوک برگشته و پاشنه ای بلند بود و در رنگ های قرمز و زرد 
ساخته می شد. این چکمه هاِی ساق کوتاه را بیشتر زنان شوهردار می پوشیدند. نوع 

دیگر این کفش  ها، »گالش« نام داشت.
پوشش  سنتی بانوان ترکمن )کرته(

نوع اول: کرته روپوش بلند زنان ترکمن و در واقع کاربرد چادر را برای زنان ترکمن 
دارد می توان گفت چادر و پوشش زنان ترکمن تمایزات زیادی با چادر دیگر اقوام 
نسبتاً  زمستانی  پوشش  و  روسری  نوع  یک  چادری  نقش  بر  عالوه  ایرانی هست. 
ضخیم با سوزن دوزی های مفصل می باشد. از نظر ظاهر کلی و الگویی شبیه نوع 
کت دارد و زنان اکثر تیره های ترکمن در جشن ها اعیاد و مراسم تشریفاتی خود 
آن را به عنوان پوشش نهایی بر سر می اندازند و زنان اکثر این پوشش متعلق به زنان 
تیره تکه می باشد و در بین زنان یموت نخورلی و گوگالن نیز رواج بسیار داشته 
و معموالً برای پوشاندن عروس در فصول سرد و مخصوصاً بیرون از خانه استفاده 
می شده است. و طرز استفاده آن به  این صورت است که قسمت سرشانه این کت را 
روی سرخود می اندازند این پوشش از پارچه های کتان و گاهی اوقات از پارچه های 
ابریشمی تیره یا سرخ رنگ تهیه می شود و در محل آستین ها دارای دو دنباله بلند 
است که ینگ نامیده می شود. الزم به ذکر  است اشاره شود که انتهای این آستین ها 
نیز برای پوشیدن باز نیست و در پشت سر قرار گرفته و در آنجا به وسیله یک بند 
تزیینی  مهره های  و  زیورآالت  انواع  آنها  برروی  زنان  که  می شوند  متصل  به  هم 
وصل  زخم  وچشم  حفاظت  به عنوان  چوبی  مهره های  و  رنگی  ریشه های  منجوق 
ابریشمی دست باف  نوار  نیز یک  آن  می کنند. همچنین در دورتادور چاک جلوی 
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به نام اگرم جهک دوخته می شود. قسمت باالیی 
نام  یقه  سجاف  می گیرد  قرار  سر  روی  که  آن 
دارد و سوزن دوزی های زیبایی به نام ارماق روی 
آن دیده می شود این پوشش در حاشیه قسمت 
پایین و طرفین دارای سوزن دوزی های زیبایی 
است اما این سوزن دوزی ها تمامی سطح پارچه را 
نمی پوشانند. دختران جوان ترکمن از سنین کم 

شروع به سوزن دوزی های کرته می کنند.

است.  کاربرد  بدون  آستین های  با  ترکمن  زنان  کوتاه  روپوش  چرپی  دوم:  نوع 
مراسم  و  میهمانی ها  در جشن ها،  معموالً  و  دارد  و ظریفی  زیبا  سوزن دوزی های 
تشریفاتی و برای پوشاندن عروس به کار می رود این پوشش بخشی از پوشش نهایی 
سر زنان ترکمن را تشکیل می دهد و فرق آن با کرته در این است که برخالف کرته 
زنان  موقعیت  و  به سن  توجه  با  پوشش  این  آن سوزن دوزی می شود  تمام سطح 
دارای رنگ و سوزن دوزی های مختلفی است که برخی از آنها به شرح زیر می باشند. 
آن  روی  بر  که  می باشد  رنگ  قرمز  آستری  دارای  این چرپی  قیرمز چرپی:  1ـ 

سوزن دوزی های رنگی زیبایی انجام می شود.

2ـ قارا چرپی )گارا چرپی(: این چرپی دارای یک پارچه آستری تیره به نام قاراچیت 
با زمینه مشکی و نقش های روشن است که متعلق به ترکمن های تکه می باشد.
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و  می شود  انداخته  سرعروس  برروی  که  است  چرپی  نوع  یک  چرپی:  اق  3ـ 
همان طور که از نامش پیداست دارای زمینه سفید یا زرد با سوزن دوزی های مشکی 

یا رنگی است و فرم سوزن دوزی آن به کشته یا سیاه دوزی معروف می باشد.
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چارقدی  یموت  طایفه  زنان  به خصوص  ترکمن  زن های  از  برخی  بین  در  چاشو: 
به نام چشو رواج دارد چاشو یک نوع روسری مخصوص و گران قیمت ترکمنی است 

که عروس باید قبل از سوارشدن به  ماشین یا مرکب عروسی آن را بر سر بگذارد.
این روسری عموماً به  روسری مربعی شکل و ابریشمین اطالق می شود که حدود 
سیزده متر پارچه ابریشمی  به  عرض پنجاه سانتی متر را نیاز دارد. این روسری گاه 
به صورت یک روسری قرمز رنگ ساده و گاه به صورت چهارخانه بافته می شود و 
به  دو شکل برسر عروس انداخته می شود. گاه عروسان ترکمن ابتدا آن را از یکی 
اینکه آن را به صورت لچکی درآوردند بر روی سر  از  از قطرهایش تاکرده و پس 

می اندازند و گاه نیز بدون اینکه به شکل لچی تا شود روی سر انداخته می شود.
1ـ اریش چاشو: این چاشو از پارچه های نخی تهیه می شود.

2ـ الیمنجه چاشو: این نوع چاشو نیز از جنس پارچه های نخی می باشد.
3ـ اتالز چاشو: این نوع چاشو از جنس پارچه اطلس می باشد و به آن اطلس 

چاشو نیز می گویند.
تهیه  بزرگ  اندازه های  در  و  حریر  جنس  از  چاشو  نوع  این  چاشو:  غارتمه  4ـ 

می شود و به آن چیشو چارقد هم گفته می شود.
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دون  )don(: لباس  اصیل  ترکمنی  ردای  بلندی  بود که  از ابریشم  دوخته  می شد و 
تا زیر زانوان  می رسید و »دون « نام  داشت . دون  بنا به رنگ  و نوع  بافت  بر دو نوع 
 بود. اگر از ابریشم  کاماًل قرمز رنگ  دوخته  می شد، »قیزیل دون « یا »قیرمیز دون « 
ابریشمی دوخته  می شد که  رنگ  آن  متمایل   از  )Gyzyl/ Gyrmyz don( و اگر 
به زرد بوده  و بافت  پارچه  آن  یکنواخت  نباشد، ـ در واقع  رنگارنگ  و راه  راه  باشدـ 

»قارما دون « )Garma don( نام  داشت .
تافته  سیاه   از نوع  »آالجا« )Alaja( )دو نخ   نوارهای  سوزن دوزی   بر حاشیه  دون  
و سفید یا تیره  و روشن ( وجود داشت  که  به زیبایی  این  لباس  می افزود. بر کمره  
دون کمربندی  از شال  )گاه  آراسته  به نقره ( می بستند که  به آن  قوشاق )Guşak( و 

یا »تیرمه  شال « )Tirme( می گویند.
چابیت  )çabyt(: باالپوشی  بود که  زنان  ترکمن  بر روی  پیراهن  می پوشیدند.

از  پر  که   می دیدند  مخصوص  تهیه   تنه   نیم   شدن   عروس   دوران   برای   دختران  
سوزن دوزی  و آویزه هایی  از سکه  و پولک های  نقره  بود.

به نوع   بنا  و  استفاده  می گردد  پوستین  که  در هوای  سرد  یا   :)Içmek(  ایچمک
پوستی  که  از آن  تهیه  می شد، انواع  مختلفی  داشت . پوست  به کار رفته  در ایچمک  

دباغی  شده  و سپس  با انواع  مواد طبیعی  به رنگ  زرد در آورده  می شود.
چأکمن )Çäkmen(: باالپوشی  است  بلندتر از کت های  کنونی  که  از کرک  شتر 
»  اینچه  چأکمن «  را  مرغوب   و  از کرک  ظریف   تهیه  شده   تهیه  می شود. چأکمن  
»یوغین چأکمن «  تهیه  می شود  زبر  از کرک   که   را  و چأکمنی    )inçe çäkmen(

)Ýogyn( می نامند.

زیورآالت بانوان ترکمن

است،  اقوام  رسوم  و  آداب  و  سنن  تجلی گاه  آنکه  با  مرتبط  هنرهای  و  فلزکاری 
به عنوان یکی از شاخه های عمده هنرهای صناعی از کهن ترین روزگاران تا دوران 
معاصر، آثار ارزشمندی همچون مفرغ های لرستان، زیورآالت هخامنشی، زیورآالت 

ترکمنی و.... را به هنردوستان پیشکش کرده است.
در ایران ساخت و استفاده از زیورآالت بخش مهمی  از هنرهای سنتی محسوب 
می شده که از گذشته های بسیار دور رایج بوده و یافته های باستان شناسی نیز گواه 

این مدعاست.
در این میان ساخت و استفاده از زیورآالت در نزد مردم ترکمن رایج بوده و پیوند 
بسیار غنی ای با فرهنگ و آداب و رسوم و آئین های این قوم دارد. به عبارتی هم 
تاریخ  درباره  چند  هر  مذهبی.  و  فرهنگی  و  آئینی  هم  و  داشته  جنبه خودآرایی 
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زیورسازی ترکمن ها اطالعات زیادی در دست نیست؛ ولی مراجعه به ادبیات شفاهی 
و داستان های مکتوب چند سده اخیر ترکمن، نشانگر استفاده از زیورآالت نقره ای 

در بین ترکمن ها است که بیشتر، مردان به ساخت آن می پرداختند.
در میان طوایف ترکمن، پوشاک و زیورهای بانوان طایفه»تکه« مفصل تر و زیباتر 

بوده و تعداد قطعات آن بیشتر از طایفه »یموت« می باشد.

از خصوصیات بارز زیورهای ترکمن، وزن سنگین و ابعاد بزرگ آن می باشد. این 
را  ترکمن  زیورسازی  صنعت  این رو  از  و  می شوند  ساخته  نقره  از  معموالً  زیورها 
نقره کاری نیز می گویند. نقره کاری ترکمن قصد داشته مفهومی  از حجم و جسم 
را بیان کند؛ مخصوصاً در مورد زیورآالت قوم تکه، بنابراین توانسته با استفاده از 
نقره که کم ارزش تر از طال نیز می باشد به  این منظور دست یابد. عالوه بر نقره از 
فلزات کم ارزش تر مانند آلیاژ برنج و ورشو و همچنین از ورقه های طال و آب طال 

هم استفاده می شده است.
در گذشته از زیورهای نقره ای زیاد استفاده شده و علت این امر قیمت کمتر نقره در 
مقایسه با طال بوده، که امکان استفاده از آن را در سطحی عمومی تر فراهم می کرده 
است؛ زیرا ذات هنر مردمی  این است که در دسترس همه باشد و استثنایی هم در 
میان نباشد. از دیگر دالیل استفاده از نقره، می توان به  کراهت استفاده از طال برای 
مردان در دین اسالم اشاره کرد. عالقه ای که در استفاده از نقره به  همراه عقیق نسبت 
به طال وجود داشته، جنبه سنتی دارد و بیانگر دیدگاه مذهبی است. در واقع هنرمندان 
ترکمن سعی داشتند با ساخت اشیایی از قبیل جای دعا و جا قرآنی و زیورآالت، هنر 
خود را عرضه کنند که هم سنت و رسوم قدیمی  را حفظ کرده باشند و هم از قواعد 
و قوانین دین سرپیچی نکرده باشند. طلسم ها و طومارهای حاوی ادعیه و جاقرآنی ها 

جنبه های اعتقادی استفاده از زیورهای ترکمنی را روشن می سازد.
نکته قابل توجه دیگر در مورد زیورآالت ترکمنی این است که به واسطه آویزهای 
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مختلف در هنگام حرکت ایجاد سر و صدا می کرده است که بخشی از فرهنگ آنها 
به شمار رفته است. ساخت زیورهای ترکمن در کارگاه های استادکاران نقره کار با 
وسایل ابتدایی و روش های خاص صورت می گیرد، زیورآالت ترکمنی براساس نوع 

کاربردشان به یازده گروه تقسیم  می شود.
1ـ زیورهای لباس

الف( تِِنه چیر: زیوری است که اغلب مثلث کوچک در وسط آن به چشم می خورد 
و نقوش ریز هندسی دیگر در اطراف آن قرار دارد. »تنه چیر« مثل گوشواره جفت 
و هم  شکل ساخته می شود که یکی در طرف راست و دیگری در سمت چپ کت 

قرار می گیرد. از »تنه چیر« اغلب زنان »تکه« استفاده می کنند.
ب( چاپراز: نام این زیور ترکیبی از دو کلمه چپ و راست است که دو تکه زیور 
متصل به  یکدیگرند و شکل های مختلف دارند. این زیور در روپوش زنان ترکمن 

)به نام »دون«( مورد استفاده قرار می گیرد.
ج( سّکه: روی کت زنان و دختران ترکمن در دو طرف لباس، بین »تنه چیر« و 
زینت  دوخته شده  به لباس  که  )حلقه(  قالب دار  قدیمی  و  با سکه های  »چاپراز« 
می یابد و روی آستین های کت نیز معموالً ردیف هایی از سکه های قدیمی  می دوزند.
د( بازبند )بازوبند( یا »قول باغ«: این زیور به دو شکل است. یکی دایره ای شکل 
بوده و تک نگینی در وسط آن قرار دارد و شکل دیگر آن مربعی می باشد که دو 
شاخ قوچ نقره ای بر روی آن لحیم شده است. معموالً این زیور را با شرابه هایی مزین 

می کنند. بازوبند به کت زنان و دختران در قسمت بازو دوخته می شود.
2ـ زیورهای سر و پیشانی

الف( خازاوا: زنان یموت سربند خود را »خازاوا« و زیورهایی که به  آن می دوزند 
را »خازاوا شای« می گویند. سربند زنان یموت از پارچه قرمز و مربع شکل است که 

آن را به صورت نواری چند الیه درآورده و به دو سر می بندند.
استفاده  سربند  برای  جارو  پوشال  از  گوگالن  و  »تکه«  طوایف  زنان  اگمه:  ب( 
»اِگمه«  را  زیور  این  می دوختند.  ابریشمی   پارچه  را  پوشال  دور  و  می کردند 
می گویند. روی »اگمه« را با نگین هایی از عقیق و دیگر سنگ های گران بهای رنگی 

مرّصع می کنند.
شرابه هایی  آن  دور  تا  دور  که  گویند  را  نیم کره  به شکل  زیوری  قبه )قّبا(:  ج( 
آویزان است. روی این شرابه ها نگین هایی از عقیق می نشانند که نگین اغلب آنها 
به رنگ قرمز است. روی نیم کره را با سیم های بافته نقره ای که »سیم بورما« نامیده 

می شوند، تزیین می کنند.
   سام سوله:  وسیله ای است برای زینت کاله دختران؛ مخصوص ترکمن های ارثاری، متعلق 
 به سال های 1880ـ  1870 میالدی. مجموعه ای از طال و نقره با نگین های قرمز )عقیق(.
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در انتهای آویزه های افشان این وسیله نیز زنگوله هایی از جنس نقره دیده می شود که 
از عوامل ایجاد آهنگ در هنگام بازی و راه رفتن است.

3ـ زیورهای مو
چهار  به صورت  را  خود  موهای  دختران  ترکمن:  و دختران  زنان  موی  آرایش 
رشته/ دورت اوروم می بافتند و از طرفین سینه می آویختند در حالی که با انواع 

زیورآالت، زینت داده شده بود.
زنان نیز به طرز خاصی موهای خود را می بافتند که هلی اوروم خوانده می شد، آنگاه 
این بافته را به پشت سر می انداختند که ساچ آرقا آتما می گفتند. ساچ آرقا آتما 

معنای کنایی نیز دارد و آن آسوده خاطر شدن از دل مشغولی های زندگی است.
زنان و دختران وقتی که موی خود را به صورت چهار رشته می بافتند ناگزیر بودند 
به  دو بخش  را  از وسط پیشانی، موی سر  باز کردن  این فرق  باز کنند،  که فرق 

مساوی تقسیم می کرد، این عمل را دوغری آچماق می گفتند.
دختران وقتی به سن ازدواج می رسیدند، روسری مخصوص به سر می گذاشتند که 

با آن باش بوغی می گفتند. یعنی پوششی برای سر.
از باور های زنان و دختران در مورد موی سر به موارد زیر می توان اشاره کرد:

کار  این  برای  را  صبح  زمان  و  نمی کنند  شانه  شب  هنگام  را  خود  موهای  الف( 
مناسب ترین می دانند.

ب(  موی پیرایش شده را دور نمی ریزند و آن عمل 
را گناه می شمارند، و موی خود را در زیر خاک دفن 

می کنند.
نمی تراشند، حتی در دوران  را  ج( هرگز موی سر 

کودکی.
گمه: وسیله ای است برای تزیین کاله دختران، مخصوص 

ترکمن های تکه، متعلق به قرن 19 میالدی.
تصویر روبه رو دختر ترکمن را که اگمه به سر گذاشته 

نشان می دهد.
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4ـ زیور گوش
زیور گوش فقط شامل گوشواره است که به  آن »قوالق حالقا« می گویند. گوشواره 
زنان یموت به شکل دایره و گوشواره زنان تکه به شکل مثلث می باشد. گوشواره ها 
دارای طرح و نقوش زیادی می باشد که عبارتند از شاخ قوچ، نوک پرنده، سر پرنده، 

پرنده بال گشوده، قندیلی، سر مار، ستاره و هالل.

5ـ زیورهای گردن و سینه )گردن بند و یا سینه ریز(
الف( ُگل یقه: در واقع نقش دکمه یقه پیراهن را دارد. البته این کارکرد مربوط 
به گذشته بوده است و امروزه گل یقه را با نخ جداگانه به گردن می بندند. از نظر 
شکل، گل یقه دقیقاً شکل سپر را دارد و در واقع عیناً شکل کوچک سپر را به نام 
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گل یقه درست کرده اند. گل یاقا در واقع همان گل یقه است در دو بخش:
الف( بخش اصلی: که برای زینت زیر گلو و اتصال دو حلقۀ یقۀ پیراهن به کار می رود.
از به هم خوردن آنها، صدایی دلنشین  ب( بخش افشان: که در هنگام راه رفتن، 
تولید می شود و آن ترانۀ قدیمی  ترکمن را به خاطر می آورد که بین آهنگ پرواز 

غازها و این آهنگ تشابهی دیده می شود.
مرصع  نقره،  و  طال  از  مجموعه ای  است،  تکه  زنان  مخصوص  تزیینی  وسیله  این 
به  نگین های قرمز و آبی )عقیق و فیروزه(؛ با زنگوله هایی از جنس نقره در انتهای 

بخش افشان.

ب( بیقاو )طوق(: حلقه بزرگ طوق  مانندی را گویند که یک طرف آن به وسیله 
قرار می گیرد. روی آن  باز و بسته می شود و در قسمت جلو گردن  لوله  یا  گیره 
طالکاری شده و نگین هایی نیز بر روی آن می نشانند و برخی از آن نیز با شرابه هایی 

تزیین شده است.
ج( تومار: »تومار« آویزه گردنی است که غالباً به شکل مثلث بوده و بر قاعده آن 

استوانه توخالی لحیم کاری شده است.
درخت  ترکمن ها  بین  در  که  است  داغداغان  درخت  چوب  همان  داغدان:  د( 
تا  می بندند  نوزادان  به گهواره  را  داغداغان  شده  خراطی  چوب  می باشد  مقدسی 
حافظ سالمتی کودک باشد. در نقره کاری نیز شکل چوب خراطی شده را گرفته و 
طرح آن را به نقره انتقال داده اند و آن را با زنجیر و زنگوله و شرابه  تزیین نموده اند.
ِگردنی: این وسیله در زبان فارسی َگردنی خوانده می شود و مرکب از دو بخش است.
الف( بخش اصلی: که از گردن آویخته می شود و مرصع است به  نگین های قرمز 

)عقیق(.
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ب( بخش زنجیری: که به صورت افشان 
به  انتهای بخش اصلی متصل است. این 
بخش نیز مرصع به  نگین هایی از جنس 
عقیق است؛ مضاف بر آن، در انتهای هر 
جنس  از  زنگوله هایی  زنجیرها،  از  یک 
ایجاد  عوامل  از  که  می شود  دیده  نقره 

موسیقی در هنگام راه رفتن است.

6ـ زیور مچ دست
است  دست بندی  )النگو(:  بیله زیک 
در پشت  آن  قطور که دو سر  و  بزرگ 
دست به هم می رسد ولی بین دو سینه 
دارای  این قسمت  دو طرف  و  بوده  باز 
قسمت  این  از  که  می باشد  دندانه 

دست بند را به دست می بندند.

7ـ زیور انگشت
غالباً  ترکمن  زنان  )انگشتر(:  یوزوک 
تک انگشتر به  انگشت می کنند اما گاهی 
متصل  به هم  زنجیر  با  که  انگشتر  5ـ4 
شده اند نیز مورد استفاده قرار می گیرد. 
به این نوع انگشترها »کوکن لی یوزوک« 

گفته می شود.
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8ـ زیور کمر )کمربند(
کمربند را در زبان ترکمنی »قوشاق« می گویند. استفاده از این کمربند به عنوان 
زیور در بین زنانی که از استطاعت مالی باالیی برخوردار بودند، مرسوم بوده است. 
روی کمربند را با عقیق و فیروزه های دشت جواهر نشان می کردند و انتهای کمربند 
دارای سگک و قالب زیبایی بوده است که برخی از آن نیز با شرابه ها و زنگوله هایی 

در لبه پائینی تزیین می شد.

ترکمن:  زنان  کائو(  )بو  روسینه ای 
یک تکه فلزی بسیار بزرگ پر از سنگ و 
شیشه های رنگین و ریسه ها و منجوق ها، 
می پوشاند.  را  سینه  روی  که  طوری  به 
البته این زیور هم فقط مخصوص جشن ها 
و مراسم ویژه است و کاربرد روزمره ندارد.

روی  تزیین  برای  است  وسیله ای  وکاو: 
سینه، مخصوص زنان تکه، مجموعه ای از 
طال و نقره، مرصع به  نگین های سرخ با 
انتهای  در  نقره که  از جنس  آویزه هایی 
هر یک از آویزهای زنجیره ای زنگوله هایی 
ایجاد  عوامل  از  که  می شود  دیده  نیز 

آهنگ در هنگام راه رفتن است.
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به غیر از موارد ذکر شده فوق در نقره کاری ترکمن وسایل نقره ای دیگری نیز ساخته 
می شده است. از جمله آنها کاردهای نقره ای و شانه یا »  باش داراق« می باشد.

چنگه: وسیله ای است تزیینی که به جامۀ زنان تکه قالب می شود. متعلق به قرن 19
میالدی. مجموعه ای است از طال و نقره با نگین های قرمز، مرکب از دو بخش:

الف( بخش اصلی: که به شکل لوزی است.
ب( بخش افشان: که به صورت زنجیری از انتهای لوزی، آویزان است و در انتهای 
زنجیره های افشان آن نیز، زنگوله هایی از جنس نقره وجود دارد که از عوامل تولید 

آهنگ در هنگام راه رفتن است.

9ـ سایر زیورهای مربوط به زنان
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پودمان سوم
طراح لباس های سنتی مرکز و جنوب ایران

واحد 

پوشاک محلی بانوان قشقایی و ِاَوزیادگيري 1

تکنيک و رنگ آميزی پوشاک بانوان قشقایی 

با توجه به نوع پارچه و مدل پوشاک قشقایی و کاربردی بودن آن می توان از انواع 
پوشاک  رنگ آمیزی  در  مهم  نکته  نمود.  استفاده  رنگ آمیزی  تکنیک های  مختلف 
قشقایی کاربرد چند نوع جنس پارچه در آن می باشد به همین دلیل برای جلوه گری 
نقاط نافذ پوشاک قشقایی که ارخالیق وروسری وکالهک آنهاست سعی شود از آنها 

در الهام گیری طرح های جدید استفاده شود.

زیورآالت بانوان قشقایی 

زنان قشقایی در آرایش تنها از حنا و سرمه استفاده می کنند. زیورآالت زنان قشقایی 
شامل دستبند، منجوق های شیشه ای، سکه ها و گاهی طلسم ها یا ادعیه هایی برای 
دور کردن چشم زخم است. زنان قشقایی هیچگاه موهای خود را کوتاه نمی کنند و 

آن را می بافند. زنان متأهل موهای پیشین خود را تا چانه کوتاه می کنند.
پس از سال ۱۳۲۰، به لباس زن های قشقایی، پیشانی بند ابریشمی )یاقلق، قاالق( 
نیز اضافه شد که دور سرشان )روی چارقد( می پیچیدند. جواهرات )گردنبند، سنجاق 

چارقد، گوشواره و النگو( نیز وابستگی و ثروت خانوادگی را می نمایاند.
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لباسشان  رنگ های  و  پیشانی بند  لباس،  با  معموالً  قشقایی  گوناگون  زنان طوایف 
شناخته می شوند. زنان قشقایی هیچگاه صورتشان را نمی پوشاندند. آنها کفش های 

دست ساز معمول در ایران را به پا می کنند. 
زنان قشقایی از انواع مهره های کریستالی، پالستیکی، عقیق، یاقوت، دلربا، چوب های 

خراطی شده، مرجان، کهربا و فیروزه، گردنبند و دستبند تهیه می کنند.
کوتاه کردن موی سر در میان زنان این منطقه مرسوم نیست، بنابراین مو از سنین 
کودکی تا آخر عمر به رشد خود ادامه می دهد. زنان و دختران دارای گیسوان بلند 

هستند که گاه تا ساق پا هم می رسد.
موهای به هم بافته شده که به حدود ۱۲ الی ۱4 گیسو می رسد، در زیر چارقد 
پنهان است و چون برای شانه و مرتب کردن موها فرصت ندارند، سعی می کنند 
و  گیسوان  بستن  برای  تزئینی  است  وسیله ای  گیسوبند  نشوند.  باز  آنها  گیسوان 

حفاظت آنها که توسط زنان تهیه می شود.
و  شده  بافته  جالبی  سبک  به  که  ابریشمی است  ظریف  رشته های  گیسوبند 
رشته هایی از آن منشعب می شود و به هر رشته گمپله ظریفی با رنگ های مختلف 
وصل می شود. گیسوها، از میان گیسوبند عبور کرده بر روی کمر آویزان می شوند.

بازوبندهای زنان اغلب از پارچه های زربفت، ترمه و یا مخمل که اطرافش را زری دوزی 
کرده اند، می باشد و بازوبندهای مردان از چرم ظریف و نازک تهیه می شود.

آرخالق کش  از جنس  یا کالهکی( سه گوش  )کالهچه  دو گوشه کالخچه ای  بر 
می اندازند و پس از آن که آن را سر گذاشتند کش را به زیر می آورند و موها را دور 
کش می پیچند. روی کالخچه چارقد تور یا زری سه گوش بزرگی سر می کنند و 
آن را با سنجاقی محکم زیر گلو می بندند و روی آن را از قسمت جلوی سر و باالی 
از پشت سر گره می زنند و  پیشانی دستمال کالغی رنگی می بندند. و کالغی را 
قسمت زیادی آن را از پشت آویزان می کنند. پوشش پای آنها کفش ساده یا گیوه 
با  یا اشرفی همراه  ملکی است. جوراب نمی پوشند. زیور دیگر زنان گلوبند زرین 

دانه های میخک خوشبو و همچنین النگو و دست بند طال است.
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رنگ آميزی پوشاک جنوب وبندری

وجود پارچه های حریر و توری و ظریف در پوشاک بانوان بندری و جنوب ایران 
از یک طرف و کاربرد انواع سوزن دوزی ها و نوارهای تزئینی براق سبب شده است 
باید  تکنیک هایی  از  شود.  انتخاب  محتاطانه  رنگ آمیزی  تکنیک  از  استفاده  که 
استفاده شود که ظرافت و لطافت موجود در این لباس ها نمایان تر باشد. کاربرد 
تکنیک آبرنگ به روش های مختلف و استفاده از پودرهای اکلیلی به همراه چسب 

و همچنین ماژیک های اکلیلی مناسب ترین شیوه خواهد بود.

سوزن دوزی و تزئینات لباس محلی بندری

نیز شهرت  و کمان دوزی  برودری دوزی  به کمه دوزی، گلدوزی،  ایران  مناطق مختلف  گالبتون دوزی: در 

دارد در این نوع دوخت با استفاده از نخ های ابریشمی روکش طالیی یا نقره ای روی پارچه انجام می گیرد و 

در حال حاضر به جای الیاف طال از نخ های دارای روکش فلزی زرد یا سفید استفاده می شود و این دوخت 

گاهی به تنهایی و گاهی با پولک، مروارید، منجوق، سنگ، نقده، شرفه دوزی، پته دوزی، ابریشم دوزی، سرمه 

و ملیله دوزی همراه است. در حال حاضر گالبتون دوزی در استان هرمزگان رواج دارد.

زری بافی: وسایل بافت آن همانند شک بافی است، از نخ کاموا و خوس برای این 

بافت استفاده می کنند، از نخ هایی به رنگ قرمز، سبز، مشکی، وخوس طالیی یا 
نقره ای استفاده می شود و این نوارها در شلوار بندری کاربرد دارد.

خوس و خوس دوزی: به کمک نوارهای نقره ای و طالیی باریک بر روی پارچه توری 

ریز بافت یا پارچه های نخی نازک ستاره های فلزی ایجاد می کند برای تزئین مقنعه، 

جلبیل یا دستار )روسری( به کار می رود. کاربرد: شلوار بندری، لباس، مانتو و تزئینات 

دیگر پوشاک به کار می برند. پشت و روی پارچه خوس دوزی شده یکنواخت می باشد.

شک دوزی: از پهن ترین انواع بافت ها در تزئین می باشد. این هنر به وسیلۀ 

نوعی هاون چوبی که جوغن نام دارد و چند قرقرۀ مخصوص که به قالب 
معروف است و یک بالشتک استوانه ای شکل پارچه ای انجام می شود.
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شک بافی 

اوزی  و  بندری  اقوام جنوب،  بین  در  است که  و سنتی  بافی هنری خانگی  شک 
مشترک می باشد نوعی نوار باریک زینتی از جنس نخ پنبه ای است که از آن برای 
تزئین اطراف سجاده، مقنعه، سفره عقد، بقچه، تزئینات لباس محلی )یقه لباس، 
سرآستین و لبه پایین دامن، چادر اوزی، شال اوزی و بندری( استفاده می شود. ولی 
بیشترین مورد مصرف آن در لباس های بندری در قسمت دوپای شلواربندری است.

بافت آن با جابه جا شدن چند قرقره طالیی و نقره ای که خوس نامیده می شود بر 
روی بالشتکی که برای همین کار تهیه شده انجام می پذیرد. این بالشتک را با پارچه 
دوخته و داخلش را با آرد ماسه آهک وگچ پرمی کنند. و آن در واقع تکیه گاه بالش و 
پایه برای بافت نوار می باشد. به قرقره هایی که نخ مصرفی به دوران پیچید می شود 

قالب می گویند که به شیوه های مختلفی روی بالش قرار می گیرد.

به  تا 6 سانتی متر می شود  از 5 میلی متر  به طرح آن  بنا  بافته  این دست  عرض 
همین جهت اسامی مختلفی دارد زری یک فضله، زری دوفضله، زری سه فضله، 

شک عین القمری، لب لبه ای، گل اشرفی، دال دالی، غولی ده قالبه و... .
در برخی از مناطق استان هرمزگان به جای استفاده از نخ پنبه ای از کامواهای به 
رنگ سبز، قرمز، زرد، سیاه و سفید استفاده می شود. مواد اولیه آن پارچه نخ سوزن 
و سایر مواد کمکی که برای دوخت روی پارچه های گوناگون به کار گرفته می شود.

نقوش رایج در شک بافی بسیار متنوع می باشد و به دو نوع کامالً متفاوت تقسیم 
مستقیم  و  شکسته  خطوط  پیوستن  به هم  از  )هندسی(  شکسته  طرح  می شوند. 

تشکیل شده است.
طرِح گرداِن گل و بوته از به هم پیوستن خطوط منحنی شکل می گیرد این نقوش 

کمتر بافته می شود.
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نقوشی که در پوشاک سنتی بیشترین کاربرد را دارد عبارت اند از: برگ موزی، قاچ 
خیاری، کله قندی یک طرفه، گل کله قندی حاشیه ای، نقش پولکی، برگ نخلی، 

چشم ماهی، کجوک، پرچمی، مقابلی، کمربند اوشین، بندساعتی.

نقش چشم ماهی

نقش مقابلی

نقش بند ساعتی

نقش کجوک

نقش کمربند اوشین

نقش گل کله قندی حاشیه

موزه مردم شناسی  اوز
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معرفی هنر شلوار دوزی

یکی از آنها شلوار ودوئی )waddoei( است که از ودوئی سبز و سیاه و زری و شک 
)shak( درست شده، ودوها از کاموا درست شده است.

روی  را  آنها  بافی  زری  هنر  با  زنان 
پایه  )نوعی  زری  جوغن  و  بالشتک 
از  هم  شک  و  زر  می بافند.  چوبی( 
کاموا و خوس )khoos( درست شده 
است، که روی هم رفته شلوار بندری 
را درست می کند، شلوار ودوئی با گل 
باال زدن با گالبتون و پولک و نخ های 
رنگی نمای زیباتری به شلوار می دهد.

یکی دیگر از شلوارهای بندری، شلوار 
شامل  نیز  خود  بادله  که  است  بادله 
چند مدل است. نیم بادله که کوتاه تر 
درست  کمتری  زری های  از  و  است 
شده است، پایین آن را الب می زنند 
یا   )labeleh( لبله  زری ها  باالی  و 
بوشکی )boshki( می زنند، لبله هم 

از گالبتون درست شده که با قالب آن را می بافند. بادله بزرگ یا بلند هم که از زری 
و شک و پایین زرها لبک )labak( می زنند و باالی زرها را کله قندی می دوزند، کله 

قندی یک نوع شک است که به شکل کله قند می بافند.
نیز هنر جداگانه و زیبایی است که در استان هرمزگان طرفداران  گالبتون دوزی 
از کارهای هنری مثل شلوار، لباس، قاب عکس و غیره  زیادی دارد، و در خیلی 
با  که  باال،  گل  شلوار  هم  است  سری  شلوار  هم  گالبتونی،  شلوار  دارد،  استفاده 
گالبتون یا با نخ و پولک و منجوق با قالب می زنند، اول روی پارچه نقشه را با کاربن 
پیاده می کنند و سپس در کارگاه )نام نوعی وسیله گلدوزی( یا کمه می گذارند و 

گالبتون دوزی می کنند.
یک نمونه دیگر شلوار نخی یا به قول قدیمی ها پنجاوی )پنجابی( است، که نقشه 
روی پارچه کشیده شده و با چرخ ژانومه با نخ مخصوص گلدوزی می شود. از اسم این 

نوع شلوار پیداست که از شهر پنجاب پاکستان به منطقه جنوب کشور آمده است.
رواج  بیشتر  لنگه  شهرستان  در  قبالً  که  است  لنگه ای  شلوار، خوس  دیگر  نمونه 
با خوس و چرخ  این نوع خوس لنگه ای می گویند که  به  داشته؛ به همین دلیل 

ژانومه گلدوزی می کنند.
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نمونه دیگر بادله لنگه ای است، که با چرخ معمولی می دوزند، طرح بادله با خوس توسط 
چرخ خیاطی دوخته می شود، این نمونه از شهرستان لنگه به بندرعباس آمده است.

هم  زیادی  قدمت  )که  زیرچرخی،  شلوار 
دارد(، زنان از قدیم با طرح گالبتون کشیده 
شده روی پارچه را می دوختند. روی یقه 
کمر  روی  و  دامن  پایین  و  آستین ها  و 
می گفتند  کندوره  که  قدیمی  لباس های 
پارچه  پشت  را  نقشه  می شد  دوخته 
ماسوره  دور  را  گالبتون  و  می کشیدند 
از  یا نخ را روی چرخ و  کرده و ریسمان 
پشت پارچه می دوختند، نمونه دیگر لباس 
کندوره که با زری های آماده روی یقه و 
دور کمر و سر آستین ها و لبه دامن دوخته 

شده و پوشیده می شود.
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هنر گالبتون دوزی

به روایت تاریخ، یکصدوپنج سال پیش از میالد مسیح بنا به یک سنت، دولت چین 
برای بر سر مهر آوردن همسایه، قطعاتی از پارچۀ زربفت و زردوزی شده را همراه با 
نمایندگانی به ایران فرستاد و ۷۳۳ سال بعد، یعنی در سال 6۲۸ میالدی، هنگامی که 
هراکلیوس دستگرد را تصرف و غارت کرد، گران بهاترین غنایمی که به دست آورد 
اذهان  در  تصور  این  تا  باعث شد  تاریخی  روایت  و همین  بود  ایرانی  زردوزی های 
نتیجه  آنکه  حال  یافته،  راه  ایران  به  چین  از  زردوزی  بار  اولین  برای  که  بنشیند 
کاوش های باستان شناسی در روسیه حکایت از آن دارد که در سدۀ سوم پیش از 
میالد زردوزی و تولید پارچه های زربفت در ایران رواج داشته و ایرانیان به وسیلۀ 
نخ های زرین که به ظرافت تابیده شده بود تصویر برگ مو و پیچک را بر روی پارچۀ 
پشمی دوخته و در قرن های بعد سوزن دوزی های بیزانس، همسایۀ ایران، تقلیدی از 

فراورده های ایران بود منتها با مرغوبیتی بیشتر و رنگ هایی خیره کننده.
با هجوم مغول ها، عناصر هنر چینی نیز به زردوزی ایران راه یافت و اگرچه هیچ 
اثری از زردوزی های این دوره در دست نیست، ولی ادامۀ آن قطعا به قرن پانزدهم، 
بارها  خود  سیاحت نامۀ  در  شاردن  چنان که  کشیده  میالدی  هفدهم  و  شانزدهم 
ظرافت زردوزی ها، گل دوزی های ایرانی را که به زعم خودش برتر از گلدوزی های 

اروپاییان و ترکان بوده ستوده است. 

زردوزی چيست؟

و  برودری دوزی  گلدوزی،  کم دوزی،  به  ایران  مختلف  نقاط  در  که  زردوزی 
ایران رواج داشت  نقاط  بیشتر  تولید آن در  کمان دوزی شهرت دارد، در گذشته 
ولی هم اینک استان هرمزگان و به ویژه شهرهای بندر لنگه، بندر عباس و میناب 
 EMB از مراکز عمدۀ تولید آن به حساب می آیند. شعبه ای از هنر ظریف رودوزی

ROTDERY است.
گالبتون Golab )e a( tun طالئی است که از حدیده 
کشیده و به هیئت ریسمان های باریک ساخته باشند. 
گالبتون دوزی نوعی دوزندگی است که جنبۀ تزئینی 

دارد و در آن نخ گالبتون به کار می رود.
در حال حاضر گالبتون دوزی با الیاف طال به هیچ وجه 
در ایران رایج نیست و گالبتون دوزان به جای استفاده 
از نخ طال، از نخ هایی که دارای روکش فلزی زرد یا 
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سفید است و عمدتاً در کشور پاکستان تولید می شود، استفاده می کنند و به کمک 
قالب، نقوش متنوعی را که اکثراً نیز ملهم از بینش ها و برداشت های شخصی شان 

است بر روی پارچه می دوزند.
تولید کنندگان اصلی مصنوعات گالبتون دوزی شده در استان هرمزگان، بیشتر زنان 
و دختران خانه دار هستند و به طور کلی در شهرهای بندر لنگه، بندر عباس، میناب 
و اکثر نقاط روستایی شهرستان های یاد شده کمتر خانواده ای را می توان یافت که 

زنان و دختران آن با هنر گالبتون دوزی آشنایی نداشته باشند
یک کارگاه وابسته به سازمان صنایع دستی ایران نیز از بهمن ماه ۱۳55 فعالیت 
است  کوشیده  عالقه مندان  آموزش  از طریق  و  نموده  آغاز  لنگه  بندر  در  را  خود 

موجبات رشد این هنر را فراهم سازد.
دمپای  با  زنانه  شلوارهای  از  استفاده  هرمزگان  استان  مناطق  کلیۀ  در  گرچه 
یقۀ  دور  و  پیش سینه  آستین،  با سر  زنانه  پیراهن های  نیز  و  گالبتون دوزی شده 
گالبتون رواج دارد و عالوه بر این از مصنوعات تزئین شده به وسیلۀ گالبتون به عنوان 
سجاده، جلد قرآن، رویۀ پشتی، رویۀ کوسن، لبۀ پرده، دیوارکوب و... استفاده می شود.
با وجود این شکل و نوع محصول بستگی به سلیقه و نظر مشتری دارد و مرسوم 
این است که تولید کنندگان بعد از اخذ سفارش، ابتدا پارچه را که معموالً از جنس 
کرپ ناز و دارای رنگ سبز، مشکی، زرشکی، زرد، فیروزه ای، نارنجی و... است بر 
مبنای الگوی مورد درخواست مشتری بریده و ابتدا با کمک کاربن های رنگی نقش 
درخواستی سفارش دهنده را )که گاهی نیز از سوی خود وی ارائه می شود، ولی در 
بیشتر اوقات از میان طرح های موجود در نزد هنرمندان انتخاب می گردد( بر روی 

آن کپی می کنند.
در مرحله بعد، پارچه را بر روی لبۀ دایره ای چوبی که کم یا کمان نام دارد قرار داده و 
اطراف آن را به وسیلۀ یک تسمۀ چرمی، یا زهواری چوبی که حالت دایره داشته و قطرش 
به وسیلۀ یک پیچ کم و زیاد می شود محکم می کنند و پارچه را از اطراف می کشند 

تا همانند پوسته ای بر روی مساحت 
دایرۀ چوبی قرار گیرد سپس هنرمند 
به کمک سوزن های خاصی که دارای 
نوک برجسته است و اصطالحاً قالب 
نامیده می شود کار گالبتون دوزی را 
آغاز نموده و به کمک قالب و نخ هایی 
رنگ  به  فلزی  روکش  دارای  که 
نقره ای یا طالیی است عمل دوخت 

را انجام می دهد.
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گالبتون دوزی همانند سایر رشته های صنایع دستی فروعی نیز دارد که اگرچه در 
حال حاضر گستردگی چندانی نداشته و دست اندرکاران آن بسیار محدود است، با 
وجود این هنوز کامالً از رمق نیفتاده با اندک حمایتی قادر به تولد دوباره و ادامۀ 
فرعی که  رشته های  این  است.  اقتصادی  عامل مکمل  عنوان یک  به  حیات خود 
کماکان در آنها از ابزار کاری ساده و ابتدایی استفاده به عمل می آید و دقت و مهارت 

هنرمند باعث به وجود آمدن محصولی جدید می شود عبارت است از:

خوس دوزی

این هنر که به کمک نوارهای نقره ای باریک و بر روی پارچۀ توری ریز بافت )پارچۀ 
شیشه ای( تجلی می یابد و بر روی پارچه ستاره هایی فلزی می نشاند برای تزئین 
معموالً  و  می رود  به کار  زنانه(  )چادر  دستار  یا  کوچک(  )روسری  جلبیل  مقنعه، 
پارچۀ مصرفی را رنگ سیاه و ندرتاً رنگ های سبز یا زرشکی تشکیل می دهد و هر 

دو روی پارچه شکلی یکسان دارد.

 بادله دوزی

این هنر که در پاره ای از نقاط استان هرمزگان قالی بافی نیز نامیده می شود عبارت 
است از به هم پیوستن چند نوع زری به یکدیگر، به گونه ای که زری بزرگ در وسط 

و زری های کوچک در اطراف آن قرار گیرند.
لبۀ  برای  می شود،  تولید  سانتی متر   ۱5 پهنای  با  نوارهایی  شکل  به  که  بادله  از 
معموالً  که  شده  بادله دوزی  شلوارهای  می آید  عمل  به  استفاده  زنانه  شلوارهای 
مخصوص استفادۀ نو عروسان جنوبی است و گاهی در مراسم عروسی، سایر زنان 
نیز از آن استفاده می کنند دارای دکمه هایی با نخ ابریشمین هست و با شیاری که 

در بغل ساق پا دارد باز و بسته می شود.
کمه دوزی نوعی رودوزی سنتی است که با نخ » گالبتون« انجام می شود. جنس 
این نخ طبیعی و دارای روکش فلزی زرد یا سفید است. از این نخ با کمک قالب، 

نقوش متنوعی را روی پارچه می دوزند.
در استان هرمزگان از پارچه های گالبتون دوزی شده برای دوختن لباس های محلی 
مانند شلوار بندری و کندوره )نوعی پیراهن زنانه( و چادر و روسری استفاده می شود 

گالبتون دوزی غالباًَ روی لباس، یقه، پیراهن، آستین و لبۀ آستین انجام می شود.
ابزار کار کمه دوزی عبارت است از:

 حلقه چوبی بزرگ مانند الک که به آن » کمان« و در زبان محلی َکم می گویند 
که پارچه بر روی آن کشیده و محکم بسته می شود.
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 یک میل، قالب بافی شماره ۱۲ یا ۱۳
 نخ گالبتون که می تواند طالیی، نقره ای و یا در رنگ های دیگر باشد

 پارچه از جنس کتان، پنبه، وال، حریر، کرپ ناز، شالمز، پولیستر در رنگ های 
متنوع وشاد
روش کار:

پارچه را روی کم می کشند، دور دایره را محکم با بند یا کش می بندند. بعد از این 
که پارچه روی کمان محکم شد، نقش را روی آن می کشند.

طرح گالبتون می تواند بسیار متنوع باشد معموالً بر مبنای سلیقۀ مشتری یا از روی 
طرح های آماده توسط کاربن روی پارچه منتقل می شود و یا توسط ذهن خالق 

هنرمند بر روی پارچه کشیده می شود.
با دست  کار  زیر  در  را  نخ گالبتون  هنرمند  که  است  این شکل  به  روش دوخت 
می گیرد و با دست دیگر که در روی کار قرار دارد توسط قالب نخ را می گیرد و 
از زیر کار به روی پارچه می کشد و با انتخاب محل قالب زدن بعدی، نخ در روی 
پارچه کشیده و دوخته می شود. شکل سادۀ دوخت زدن شبیه به یک خط زنجیره 

زنجیره است.
با کنار هم قرار گرفتن این دوخت های ظریف بر روی پارچه، طرح زیبایی روی 

پارچه منتقل می شود.
و  می دهند  انجام  را  کار  این  و سرعت خاصی  مهارت  با  هرمزگانی  هنرمند  زنان 

طرح هایی با ظرافت کم نظیر خلق می کنند.
معموالً هنرمندان در حین کار از منجوق و یا پولک هم استفاده می کنند که باعث 

زیباتر شدن و تنوع بخشیدن به طرح می شود.
در هر طرح معموالً از یک، دو و یا چند رنگ گالبتون با توجه به سلیقه هنرمند 
استفاده می شود و همان پارچه را برای دوخت شلوار و پیراهن و شال و روسری و 

چادر به کار می برند.
تولید کنندگان اصلی مصنوعات کمه دوزی در استان هرمزگان، بیشتر زنان و دختران 
خانه دار هستند و به طور کلی در شهرهای بندر لنگه، بندرعباس، میناب و اکثر نقاط 
روستایی شهرستان های یاد شده کمتر خانواده ای  را می توان یافت که زنان و دختران 

آن با هنر گالبتون دوزی آشنایی نداشته باشند.
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واحد 

پوشاک محلی بانوان هرمزگان و خوزستانیادگيري 2

تن پوش زنان هرمزگان

آنچه لباس یا تن پوش زنان هرمزگان را زیبایی می بخشد نقش و طرح و رنگ است 
و پیراهن زنان هرمزگانی گاه بلند تا مچ پا و گاه تا زیر زانو می رسد که از هر منطقه 
به منطقه ای دیگر متفاوت است. موضوع مهم در لباس زنان هرمزگان نوع پارچه 
و رنگ آن است که به علت گرمای هوا معموالً سبک و نازک است تا جریان هوا را 
به راحتی از میان آن عبور دهد. همچنین در انتخاب رنگ لباس از رنگ هایی مانند 

آبی، بنفش، صورتی و سبز بیشتر استفاده می شود.
پیراهن:

انواع پیراهن های زنان هرمزگانی کندوره، گون، اشکم، نشته، آستین فراخ، کلوش، 
از پیراهن های  نام دارد. کندوره یکی  عجمی، چینی، گشاد عربی و ساده شاللی 
مشهور زنان بندرعباس و همان پیراهن گاندورا اسپانیایی و اروپایی است که اعراب 

مسلمان قرن هشتم میالدی به جنوب ایتالیا و اسپانیا بردند.
این لباس بیشتر در نواحی مرکزی و قسمتی از شمال غربی استان هرمزگان به ویژه 
بندرعباس، بندر خمیر، کنگ و بندر لنگه مورد استفاده قرار می گیرد. این لباس دارای 
حاشیه نواردوزی پهن در ناحیه دور کمر است و اندامی بودن آن و انتخاب قد تا حد زانو 
به مدل و دوخت آنها تنوع می دهد و از طرف دیگر باعث نمایان شدن زیبایی شلوارهای 
بندری می شود و به همین علت رایج ترین پیراهن در بین زنان و دختران جوان بندری است 

استفاده  مورد  رنگ های  اغلب 
برای این پیراهن رنگ های گرم 
و شادی مانند قرمز، بنفش، سبز، 
زرد  نارنجی،  صورتی،  سرخابی، 
است.  فیروزه ای  آبی  به ندرت  و 
عالوه بر کندوره زنان از یک زیر 
پیراهن سفید فاقد آستین که از 
جنس پارچه های نازک و نخی و 
اغلب وال سفید دوخته می شود، 

استفاده می کنند.
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هرمزگان  زنان  پیراهن های  قدیمی ترین  و  زیباترین  از  یکی  پیراهن کمر چین: 
است که نسبت به دیگر لباس های استان از قدمت بیشتری برخوردار است. این 
تن پوش در گذشته در بندرعباس، شهرهای اطراف آن من جمله میناب و رودان 

طرفداران خاصی داشته است.

پیراهن کمر چین در این نواحی پیراهن دورچین )dorcin( نیز خوانده می شود. 
این پیراهن گاه با باالتنه ساده و یقه گرد دوخته و گاه با برشی دالبری شکل در 
را چین های منظمی می دهند.  تا خط کارور  زیر سینه و یقه هفت که زیر سینه 
آستین های این پیراهن دو تکه بوده که شامل تکه آستین و سرآستین ها است. 
ریزی  چین های  با  و  می دوزند  دست  مچ  اندازه  را  پیراهن  این  سرآستین های 

سرآستین ها را به آستین وصل می کنند.
از  آن  گشادی  که  می شود  پوشیده  خاصی  و  گشاد  شلوار  همراه  به  پیراهن  این 
کمر تا دمپا به یک اندازه است و لبه گشادی پایین هر لنگه شلوار بین 4۰ تا 5۰ 

سانتی متر می رسد و کمر شلوار را لیفه ای دوخته و کش می کشند.
این شلوار نمایی مانند دامن به خود می گیرد عالوه بر دمپا دو درز پهلوی شلوار را 
نیز با نوارهای تزئینی، زری و یا با چرخ گلدوزی می کردند که نوع تزئینات آن بسته 

به شهرستان های توابع متفاوت است.
شلوار بندری: در استان هرمزگان به نام »  شلوار دمپا تنگ« خوانده می شود که از 
مچ پا تا زانو تنگ بوده و از زانو تا کمر حالت لوزی شکل به خود گرفته و کامالً گشاد 
و راحت است. شلوارهای بندری را به رنگ های سبز و قرمز و زرد، آبی و نارنجی و با 
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پارچه هایی از جنس تترون، پوپلین و چیت برای استفاده روزمره و پارچه های کلفت 
و زری دار مثل اطلس و زربفت و ساتن برای مجالس و عروسی ها می دوزند.

برای راحتی در هنگام پوشیدن دمپای شلوار را به طرف داخل پا چاک می دهند که با 
زیپ و یا دکمه ای دست ساز بسته می شود. دمپای شلوارهای بندری از مچ پا تا روی 
زانو تزئینات بسیار زیبایی دارد که نسبت به تن پوش ها از تنوع بسیاری برخوردار بوده 

که از گذشته تاکنون در بین بانوان جایگاه خود را از دست نداده است.
تزئینات شلوارهای بندری براساس نوع و محل جغرافیایی دوخت آن اسامی مختلفی 
دارد که عبارت اند از: بادله تمام، ودویی دستی، ودویی چرخی، پولکی، حاشیه ای، 

سرپارچه ای، گالبتونی، خوس لنگه ای، ودویی اطلسی و نخی.

نقاب در جنوب و هرمزگان

انواع نقاب در پوشاک محلی ایران

برقع بلوچی )ابریشمی(

برقع بندری

محل نصب حلقۀ برقع طالیی و بند برقع 

برقع جزیره
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استان هرمزگان که در شرق آن با غالبیت فرهنگ و مردم بلوچ و در مرکز غالبیت 
با فرهنگ بومی و نژاد مردمی حاصل اختالط فارس ها، بلوچ ها، عرب ها و سیاهان 
و تیره های آمیخته که گاهی در اثر اعتالف های جمعیتی، هویت های جدید شهری 
همچون بندری و مینابی را به وجود آورده اند و تعدادی نژاد کمتر اخطالط یافته نیز 
دیده می شود و در نواحی غربی و جزایر ایرانی خلیج فارس زبان عربی رایج است و 
مردم آن نیز اکثراً نژادی حاصل از اختالط را دارند به همین دلیل از نظر پوشاک و 
مدل و طرح آن با استان سیستان و بلوچستان دارای مشترکاتی می باشد. اشتراکات 
البته دارای  آنها در برقع، سوزن و طرح شلوار، روسری و شال و چادر و پیراهن 

ویژگی های خاصی نیز هستند.
بانوان هرمزگان ملحقاتی وجود دارد که عالوه بر جنبه تزئینی  در پوشاک  برقع: 
جنبه کاربردی نیز دارد از مهم ترین این ملحقات برقع است که نوعی حجاب نیز 
محسوب می شود و اغلب زنان ساحل نشین قشم، بندرلنگه، جاسک و بندرعباس از 
آن استفاده می کنند و در مناطقی مانند رودان، حاجی آباد و بستک دیده نمی شود. 
تنها  آنها  از  تعدادی  که  زیورآالت  اقسام  و  انواع  از  لباس  عالوه بر  هرمزگان  زنان 

متعلق به استان هرمزگان است برای پوشش و زیبایی استفاده می کردند.
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چادر
در یک قرن اخیر زنان بندری و هرمزگانی 
از لحاظ جنس،  را  پارچه های گوناگونی 
قرار  خود  استفاده  مورد  طرح  و  رنگ 
پوشاک  این  زمان  مرور  به  که  دادند 
بیشتر  گرفت.  قرار  تغییر  دستخوش 
و  خردلی  قهوه ای،  رنگ های  به  چادرها 
خاکستری مایل به آبی و دارای طرح ها 

و نقش های بسیار زیبا و جذاب است.
شیوه  دو  به  را  بندری  چادر  معموالً 
می بندند )ال نیم ال و کول زدن( در یک 
روش یک گوشه را با دست بر روی دوش 
در  و  است  آزاد  دیگر  و طرف  می اندازند 
سر  دور  را  چادر  طرف  یک  دیگر  شیوه 
می پیچیدند و گوشه آن را در ناحیه گوش 

رها می کنند.

اورنی
می کنند.  تهیه  حریر  پارچه  با  را  اورنی 
متنوع  بسیار  تزئینات  دارای  روسری  این 
بته جقه ای،  ریزودرشت  گل های  به صورت 
گل بادامی، و غیره بوده که در جلو صورت و 
سطح داخلی اورنی با پولک و گالبتون و یا 
با نخ های طالیی و نقره ای گلدوزی می کنند 
و این روسری به علت استفاده راحت تر و 
در  دیگر  جلیبل های  به  نسبت  ساده تر 
قرمز،  سبز،  مانند  زنده  و  شاد  رنگ های 
نارنجی و زرشکی و آبی دوخته می شود که 
اصوالً با لباس هماهنگ است. اورنی را دور 
سر و صورت می پیچند و یک قسمت آن را 
روی سینه آزاد رها می کنند که در اصطالح 

محلی به آن کول گفته می شود.
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لیسی:
شال نخی نرم و از جنس وال است که با رنگ های روشن و شاد تهیه و در تابستان از 
آن استفاده می شود. لیسی شال نسبتاً بزرگی است که زنان هنگام کار یا مهمان داری 
به کار  این سرپوش  ندرت شک بافی در  به  و  استفاده می کنند  به جای چادر  از آن 

می رود.
چادر بندری:

در یک قرن اخیر زنان بندری و هرمزگانی پارچه های گوناگونی را از لحاظ جنس 
رنگ و طرح مورد استفاده خود قرار دادند که به مرور زمان این پوشاک دستخوش 
تغییر قرار گرفت. پارچه هایی که در قرن حاضر در شهرهای بندرعباس، میناب، 
بندرلنگه به عنوان چادر مورد استفاده است عبارت اند از: شیله، شیله نیم طاقه، 
ژورژت،  ویل،  اطلس، کیش،  براق،  فاق  نیم  بند سبز، شیله  زرد، شیله  بند  شیله 
سوفون، ویل لندنی، ویل گل ابریشمی و غیره. بیشتر چادر ها به رنگ های قهوه ای، 
خردلی و خاکستری مایل به آبی و دارای طرح ها و نقش های بسیار زیبا و جذاب 

هستند.
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چادر بندری یکی از زیباترین چادرها در سراسر کشور محسوب می شود. طرح رنگ 
و نوع پارچه منحصر به فرد این چادر زیبایی خاصی را برای آن به وجود آورده است.
بیشتر چادرها به رنگ های قهوه ای خردلی، خاکستری مایل به آبی است که اغلب 

آنها از کشورهای عربی، هند و پاکستان وارد ایران می شوند.

آینه دوزی
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خوس دوزی: یکی از هنرهایی است که برای تزئین جلبیل )جلبیل که نام دیگر 
آن » توری« می باشد، یک نوع پارچه توری سیاه رنگ به ابعاد ۱×۲ متر است که 
می بستند  لچک  روی  بر  روسری  به عنوان  هرمزگانی  زنان  و  دختران  گذشته  در 
ولی امروزه در منزل از آن استفاده می کنند. جلبیل های مشهور بندری عبارت اند 
ابریشمی، مالفه ای، شیله  توری  از کلیبی چی، گروگی چی، جزیره ای، گزین، دریا، 
کویتی( به کار می رود. پارچه هایی که برای بافت جلبیل خوسی استفاده می شود، 
معموالً به رنگ های سیاه، سفید، سبز و زرشکی هستند و نقوشی که بیشتر در آنها 
مورد توجه است، نقوش ستارگان 6، ۸ یا ۱۲ پَر، دانه دانه ای )دیسکو(، گوشواره ای و 
طرح های دیگر می باشند اما بهترین نقش متعلق به تصویر شاهین است که به آن گل 
شاهینی می گویند. این جلبیل در بازارهای هرمزگان به تعداد زیادی در مغازه ها دیده 

می شود. از جلبیل خوسی به دلیل زیبایی در عروسی ها استفاده می شود.
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پودمان چهارم
طراح لباس های سنتی شرق ایران

واحد 

پوشاک محلی خراسان، افشاری و بلوچییادگيري 1

رنگ آميزی و تکنيک های کاربردی در پوشاک خراسانی، افشاری، 
بلوچی

توجه  با  بلوچی  و  افشاری  پوشاک خراسانی،  تکنیک در  وکاربرد  برای رنگ آمیزی 
به کاربرد پارچه هایی ساده با بافتی سنتی می توان از تکنیک های مدادرنگی بیشتر 
استفاده نمود. از طرفی با توجه به استفاده از انواع سوزن دوزی وتزئینات سکه دوزی و 
نواردوزی در این پوشاک زمینه مدادرنگی بهترین زمینه برای نشان دادن زیبایی های 

سوزن دوزی وتزئینات کاربردی می باشد.
نکات زیر را در رنگ آمیزی و تکنیک کاربردی برای طراحی و رنگ آمیزی پوشاک 

مورد توجه قرار دهید.
تکنیک های  از  استفاده  با  امکان  تاحد  را  زمینه  پارچه  جنس  نمایید  سعی   1

مدادرنگی یا آبرنگ رقیق رنگ آمیزی نمایید.
2 رنگ غالب در پوشاک افشاری رنگ قرمز وجنس آن ابریشمی می باشد.

3 برای ایجاد سایه و روشن در پارچه زمینه پوشاک خراسانی، افشاری و بلوچی از 
خطوط مشکی و دورگیری توسط راپید یا ماژیک و خودکار مشکی استفاده شود و 

از ایجاد سایه روشن های تکه ای خودداری شود.
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4 بهتر است برای نمایش تزئینات لباس از گواش غلیظ یا ماژیک اکلیلی استفاده 
شود و از به کار بردن آبرنگ رقیق یا آبکی و یا تکنیک خیس در خیس خودداری 

نمایید.
5 قبل از رنگ آمیزی تزئینات برروی کار اصلی روی یک تکه مقوا رنگ ها و طرح ها 

را آزمایش نمایید.
6 از هنرجویان بخواهید از طرح ونقش سنتی منطقه در تزئینات استفاده نمایند.

7 رنگ غالب در پوشاک خراسان رنگ سفید می باشد.

انواع پوشاک در خراسان

در اکثر روستاهای ایران، خراسان و مشهد به دلیل نقش پررنگ دامداری و کشاورزی 
در زندگی روزمره از نقوشی که به نوعی اشاره به این عوامل دارد، استفاده می کنند. 
اجتماعی،  موقعیت  جغرافیایی، سن،  شرایط  جنسیت،  مانند  عواملی  کلی  به طور 
فرم  در  عواملی هستند که  از جمله  و رسوم  آداب  و  اعتقادات  و  تاریخی  شرایط 

پوشاک تأثیر دارند.
پوشاک خراسانیان را به دلیل وجود طوایف مختلف، بسیار متنوع و اغلب متفاوت 
بایستی در نظر گرفت و به صورت کلی می توان آن را به چهار بخش کلی تقسیم کرد؛

 پوشاک کرد های ساکن خراسان
 پوشاک نواحی مرزی، مثل تربت جام، تایباد، باخرز و خواف

 پوشاک مهاجرین ساکن دراستان، مانند؛ ترکمن ها، بلوچ ها، عرب ها
 پوشاک ساکنین مناطق کویری و جنوبی استان مثل؛ نیشابور، تربت حیدریه، 

سبزوار، کاشمر، گناباد و قاین.
بلوچ ها

این قوم بیشتر در شرق و جنوب خراسان رضوی مستقر می باشند. مردان و زنان 
بلوچ ساکن دراین استان دراستفاده از پوشاک سنتی خویش اصرار می ورزند. زنان 
بلوچ عالوه بر به کارگیری پارچه های گلدار، درتهیه پوشاک سنتی خویش از هنر 

سوزن دوزی استفاده می کنند.
ترکمن ها و افشاریان

پوشاک  زندگی می کنند.  ترکمن ها  استان خراسان رضوی  نواحی  درشمالی ترین 
مردان و زنان ترکمن بسیار ظریف و زیباست. زیورآالت خاص ترکمن ها بر زیبایی 
از خراسان  نیز در مناطقی  افشاری ها  بر ترکمن ها  زنانه می افزاید. عالوه  پوشاک 

زندگی می کنند.
لباس های  دارای  ترک  و  کرد  زنان  و  مردان  کالت،  و  درگز  قوچان،  درشهر های 
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مخصوص به خود می باشند. در این منطقه پوشاک مردان و زنان از ویژگی خاصی 
نقاط خراسان متمایز ساخته است. ظریف ترین  بقیه  از  را  برخوردار است که آن 
پارچه های ابریشمی در کارگاه های سنتی زاوین کالت بافته می شود. به کارگیری 
رنگ های قرمز، زرد، صورتی و سورمه ای در این پارچه ها، پوشاک محلی آنها را به 

یک اثر هنری بدیع مبدل ساخته است.
پوشاک بانوان شرق خراسان

تا تربت  نوار مرزی است که از شمال سیستان  شرق خراسان منطقه وسیعی در 
جام امتداد دارد.

کالغی،  از؛  اند  عبارت  که  است  اساسی  تکه  شش  دارای  خراسان  زنان  پوشاک 
روسری، پیراهن، جلیقه، شلوار و چادر و کفش.

روسری این زنان به نام چارقد به رنگ سفید و به شکل سه گوش بزرگ است. این 
لچک را به صورت تا زده روی سر می گذارند. در گوشه های این سربند منگوله هایی 
از نخ های ابریشم الوان وصل شده است. دستمال کالغی از قسمت پیشانی روی 

روسری بسته می شود.
با  کوتاه  باالتنۀ  با  پیراهن هایی  را  جنوبی  خراسان  در  زنانه  تن پوش های  بیشتر 
نقش بندی های بسیار زیبا تشکیل می دهد که دامن هایی پرچین و بلند دارند. این 
پیراهن ها دارای آستین معمولی و سردست است. پیراهن های زنانه، جلو بسته است 
و سه تا چهار دکمه می خورد. پارچه پیراهنی ها اغلب از جنس قمیس، کرباس و 

قرمز رنگ و بی گل و بوته است.
دور کمر شلوار زنان شرق خراسان گاهی از شش متر متجاوز است. رنگ شلوارهای 
زنانه معموالًً از پارچه های الوان انتخاب می شود. جلیقه زنان از مخمل های الوان و 
زربافت تهیه می شود که برای حفاظت از سرما به جای یل و ارخالق به کارمی برند.

از  و  دارد  قرار  آن  تخت  روی  پاشنه کفش  که  است  نعلینی  به شکل  زنان  کفش 
چرم الوان تهیه می شود. زیر پاشنه معموالًً نعل می کوبند. در پاشنه این کفش ها 

استخوان شتر به کار می رود. رویه این کفش از چرم تزئین شده است.
در خراسان جنوبی پارچه های تزئینی با رو دوزی های زیبا در لباس بانوان به کار 
این  و هوای  آب  با  متناسب  و  و گل دار  نخی ساده  معموالًً  لباس  می رود. جنس 
برروی  آینه کاری و غیره  تزئین هایی مثل سکه دوزی، یراق دوزی،  منطقه است و 

پارچه هایی با نقش و نگارهای زیبا و رنگ هایی شاد جلوه گر می شود
روی این پیراهن های بلند چین دار معموأل جلیقه می پوشند. جلیقه یک تن پوش 
بدون آستین و جلو باز است که تا زیر کمر را می پوشاند و با نقوش گیاهی و بیشتر 
نقش بته مزین می شود. جنس جلیقه های زنانه از مخمل و پارچه های قیمتی بوده 

که آن را با زیورآالت تزئین می کنند.
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که  می شود  دیده  جنوبی  خراسان  در  نیز  دیگری  زنانۀ  پیراهن های  همچنین، 
منگوله  گیاهی،  هندسی،  نقوش  از جمله  بیشتری  تزئینی  عوامل  و  بوده  کوتاه تر 
و غیره در آن به کار رفته است. بعضی دیگر از پیراهن ها نیز با پارچه های گل دار 

سنتی دوخته می شود.

لباس محلی زنانه

1ـ سرپوش زنانه: چارقد، دستمال، روبند، کلوته، عرق چین، کوسه
چارقد: مانند روسری های امروزی ولی از آن بزرگ تر است. جنس آن از پنبه و 

بیشتر به رنگ سفید است.
دستمال: آن را روی چهارقد و به پیشانی می بندند و بیشتر رنگ های تیره به ویژه 

قرمز آن متداول است.
روبند: جنس آن پارچه نازک بوده و به وسیله دو بند به دور سر بسته و در جلو 

صورت آویزان می شود.
کلوته: به آن کاله پول هم می گویند و قسمت جلوی آن را با انواع سکه های نقره 

قدیمی تزئین می کنند.
کوسه: شبیه چهار قد ولی از آن نازک تر بوده و در تابستان ها استفاده می شود.

عرقچین: شبیه عرقچین های امروزی بوده و روی آن نقش و نگار دارد.
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2ـ تن پوش زنانه: پیراهن، بلوز یا بلیز، دالق، شلیته، یل، اور و غیره.
پیراهن یا )پهره(: از روی شانه تا زیر زانو را می پوشاند و جلوی آن به اندازه سه 

دکمه باز است. در برخی نقاط نوع بدون دکمه آن نیز رایج است.
زنان در روستاهای خراسان جنوبی روسری های نازکی از پارچه های محلی به سر 
می کنند. آنان روسری هایشان را زیر چانه گره می زنند یا با سنجاق هایی در زیر 

دستمال سر ابریشمی می بندند.
پیراهن روزمره، معموالًً بلند است و روی شلوارهای گشاد پفی پوشیده می شود. با 
این حال زنان در میهمانی ها و جشن ها شلوارهای تنگ نظامی، لباس های چیت 
کوتاه رنگارنگ و دامن های پرچین که با پولک ها تزئین شده می پوشند. پیراهنشان 
دقیقاً تا باالی زانوها می رسد جنس پارچه ها بیشتر از مواد نخی و لطیف است که 
به علت آب و هوای خشک منطقه کاربرد دارد. در انتخاب رنگ از پارچه های ساده 
و گل دار و رنگ های شاد استفاده می شود و برای تزئینات لباس، یراق و نوارهای 

رنگی استفاده می کنند.
داالق: شبیه جوراب است و از نوک پا تا کمر را می پوشاند. کمر آن بند دارد و دور 

کمر بسته می شود.
شلیته: نوعی دامن چین دار و بسیار گشاد است و از کمر تا زیر زانو را می پوشاند.

شلوار: جنس آن کرباس و گشاد و بلند است. به آن شلوار تخته دار و شلوار دو 
لنگه نیز می گویند.

یل: شبیه جلیقه و از آن بلندتر است. از مخمل و پارچه های قیمتی دوخته می شود 
آن را در شب  و آن را با زیورآالت تزئین می کنند. جلوی یل باز است و معموالًً 

عروسی و یا زنان اعیان می پوشند.
چادر: بیش تر به رنگ های سفید و سیاه گل دار و شبیه چادرهای امروزی است. 
در روستای سربیشه چادر چهارگوش است و در روستای چنشت از چادر معمولی 
که کوچک تر و کوتاه تر است استفاده می کنند و فقط از پشت سر آویزان می شود.

3ـ پای پوش زنانه: کفش طبلک دار، کفش گرجی، کفش سووز، گالش و غیره

تزئينات پوشاک در خراسان جنوبی

در خراسان جنوبی کاله سنتی زنان »کلوته« که در قسمت پیشین با انواع سکه های 
نقره تزئین می شود. در تربت جام و تایباد » سرجامه« با رشته هایی از پولک وسکه های 

نقره تزئین می شود. باالتنه ها با حاشیه دوزی یا پولک تزئین می شوند.
پاچه های شلوار نیز با الیاف طالیی و پولک تزئین و گلدوزی می شود . قسمت پایین 

هر دامن با نوار و روبان تزئین می شود.
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پارچه سنتی فرت
بافت و تهیه منسوجات مختلف از قبیل انواع حوله، چادرشب، سفره، بقچه و لباس 

زیر به وسیله نخ های تابیده یا ابریشم، فرت بافی یا تن بافی نامیده می شود.
دستگاه بافت آن چهار وردی است ولی به علت تراکم زیاد تارها، وردها دو به دو 
به یکدیگر بسته می شوند و دارای شانه مخصوصی )معموالًً ا زجنس نی( می باشد. 
این دستباف مانند جاجیم دورو است. جنس نخ مورد استفاده نخ پنبه ای 16 دوال 
وگاه برای پود از نخ های ابریشمی مصنوعی استفاده می شود. این پارچه به عرض50 
بافته می شود. نقوش رایج پیچازی و چهارخانه می باشد.گرچه  الی70 سانتی متر 
فرت بافی مانند ابریشم بافی یزد و یا گلیمچه بافی گیالن شهرت ملی ندارد اما در 

تربت جام هنری کاماًل شناخته شده است و از مشاغل خانگی به حساب می آید.

ولی  استفاده می شد  ابریشم  از  بیشتر  زمان های گذشته  در  پارچه:  نخ مصرفی 
امروزه بیشتر از پنبه ونخ استفاده می شود. رنگرزی هم در گذشته سنتی بوده ولی 
امروزه از رنگ های آماده استفاده می کنند. پارچه های بافته شده بیشتر شامل انواع 

حوله، شال، روسری، بقچه و چادرشب می باشد.
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گرفتن  الهام  با  که  است  روستایی  هنرمند  پیرایه  بی  زندگی  از  انعکاسی  نقوش 
و  می باشد  پیچیدگی  از  به دور  و  ساده  بسیار  خود  پیرامون  فضای  و  طبیعت  از 
لطافت،  و  معنویت  نماد  به چشم می خورد. گل  به وفور  درآن  پرنده  و  گیاه  و  گل 
با اسمان و احترام به طبیعت و درک پیرامون می باشد.  پروانه نشانۀ پیوند زمین 
نقوش رایج در بافت ها پنج گل چکی، گل کوش )به شکل پاپیون( گل سماور، گل 

پروانه ای، گل مارپیچ، گل بال نی یی )به شکل ضربدر( می باشد.
پارچه دستباف برک

برک نوعی پارچه دستباف ضخیم است که با استفاده از پشم شتر یا کرک بز در 
نقوش ساده یا چهارخانه بافته می شود و نام این پارچه نیز بر همین اساس انتخاب 
شده است.کیفیت پارچه را می توان به دو نوع نرم و شفاف و کرک مانند و ظریف 
غیره  و  قالی  و  نمد  و خشن جهت  بلند  الیاف  و  پشمی  و  فاستونی  پارچه  جهت 
تقسیم کرد. پرزهای پارچه راست و مستقیم و بادوام است. خاصیت فنری دارد و 
برروی هم نمی خوابد. معموالًً خودرنگ است و در رنگ های قهوه ای، سیاه، سفید، 
شیری و شکری یا خاکستری تهیه می شود. تقاضای زیاد برای این پارچه به دلیل 
گرم بودن و وزن سبک و نگهداری آسان آن می باشد و از آن برای تهیه کت، پالتو، 
ژاکت، اورکت، وگاهی نیز پتو و قالی استفاده می شود و در گذشته نیز از آن جبه 

و سرداری می دوختند.
تهیه  برای  الجزایر  و  لیبی  افغانستان،  ایران،  چون  درکشورهایی  برک  پارچه  از 

پوشاکی مانند پالتو، لباده، شوال، نوعی ردا، چوقا، مچ پیچ و شال به کار می رود.
برک امروزه در ایران کمیاب است. بجستان فردوس و بشرویه درخراسان از نواحی 
اصلی تولید این پارچه هستند. دراستان کرمان هم بافته می شود. انواع مشهور آن 
در قبیلۀ هزاری در بشرویه استان خراسان بوده و در حال حاضر مرکز فروش آن 

مشهد می باشد.
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واحد 

یادگيري 2 پوشاک محلی بانوان سيستان و بلوچستان

پوشاک بانوان سيستان

برش  دارای یک  و  است  زانو  باالی  پیراهن یک وجب  این  قد  پیراهن تاجیك: 
راسته است که در دو طرف پهلوها چاکی تا بلندی باسن بزرگ دارد. جلو این لباس 
دارد.  نخ سیاه » سیاه دوزی«  با  به گلدوزی  باز است و سجافی مزین  تا زیرسینه 
سرشانه و آستین بدون درز روی دوالی بسته برش می خورد و آستین از سه برش 

تشکیل شده است
1ـ راسته آستین 2ـ برش مثلثی که از کارور تا 1/2 آستین قرار می گیرد 3ـ مرغک 
که برای راحتی پوشنده به آن دوخت می شود. چاک بلند این پیراهن به علت پوشیدن 
دامن پرچینی است که در زیر این لباس پوشیده می شود. برای رو دوزی از نخ سیاه 
استفاده می شود که در اصطالح محلی این رودوزی را سیاه دوزی می نامند. سیاه دوزی 
در انواع نام های محلی تخم خربزه، دندون بره، پا مرغک، زنجیره، تور، پنجولک دوخته 

می شد.
زنان سیستانی  است.  معروف  به تنبون گشاد  منطقه  در  پرچین  که  دامن  تُنبون: 
دامنی را به جای شلوار در زیر پیراهن تاجیک می پوشند که عرض دامن به ده متر 
می رسد کمر آن لیفه ای و به وسیله بندهای بومی که توسط بانوان خود منطقه بافته 
می شود برکمر استوار می گردد. بعضی از بانوان تا سه عدد دامن پرچین روی هم 

می پوشیند که لبه این دامن هم سیاه دوزی می شود.
پیراهن پاچین: بانوان سیستانی از پیراهنی دارای یقه گرد، باالتنه کوتاه )از جلو تا 
ناحیه اتصال دامن باز است( آستین ساده و شمیزیه و مچ دار و دامنی با چین های 

ریز استفاده می کنند. قد دامن چین دار این لباس تا زانو می باشد.
دارد  نام  کوتََنه  منطقه  در  که  شلواری  با  سیستانی  زنان  پاچین  پیراهن  شلوار: 
پوشیده می شود. این شلوار از دو ساق مخروطی و میان ساق کم چین تشکیل شده 
است. کمر آن لیفه ای و در لبه شلوار سجاف می خورد و روی آن با دست یا چرخ 

تزئین می شود.
تا زیر زانو است و در یقه پشت و جلو آن  این پیراهن  پیراهن دو گریبانه: قد 
مانند پیراهن تاجیک دارای چاک می باشد با این تفاوت که قد آن بلندتر و بدون 
چاک پهلو و برش زیر آستین چین می خورد، این پیراهن با شلوار پوشیده می شود.
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جلیقه: از پارچه ساده و تیره رنگ دوخته می شود، یقه آن هفت است که تا کمرگاه 
می رسد و روی آن با نوار قیطان نقش بندی می شود.

از  و  است  گرد  آن  یقه  و  راسته  و  بلند  آن  آستین های  کوتاه،  محلی  کت  کت: 
و  تزئین شده  نوار  با  آن  روی  می شود،  استفاده  پوشش  این  برای  شاد  رنگ های 

درهنگام سرما از کت های چرمه دار و قزن الله دار استفاده می کنند.
لچك یا دستمال سر: آن را تا زده و در جلو سر گره می زنند و دو طرف لچک 

را الی دستمال گره می زنند و مو ها به شکل چتر از زیر دستمال نمایان می شود.
لچک  روی  بر  را  آن  که  سفید  یا  رنگی  چهارگوش  پارچه  چارقد:  یا  سرپوش 

می پوشند.
روبند: بعضی از بانوان برای پوشاندن صورت خود از روبند استفاده می کنند که این 
روبند از پارچه های کتانی سفید تهیه شده و در محل چشم ها به طور سنتی توردوزی 

می شود و به وسیله بند به پشت سر بسته می شود و قد آن تا زیر سینه می رسد.
کاله: بعضی از بانوان سیستانی از کالهکی به شکل عرق چین استفاده می کنند که 

روی آن نقش بندی شده است.
چادر: طرح آن چهارگوش و جنس آن از پنبه است و توسط بومیان منطقه بافته 
می شود. قد آن تا نزدیک زانو می رسد. نوع نامرغوب آن جاوند نامیده می شود و نوع 

دیگر که مرغوب است از چهارخانه های ریز با نخ ابریشم بافته می شود.
می کردند.  استفاده  معمولی  افراد  که  چرمی  رویه  با  چوبی  تخت  مدل  کفش: 

اُرسی های سرکج یا نوک برگشته مخصوص بانوان ثروتمند بود.
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زیورآالت دربلوچستان
عمده  تفاوت  وجه  دارد.  زیادی  رواج  بلوچ  مردم  بین  در  نقره سازی  و  زرگری 
انواع نگین های فیروزه ای و  از  زیورآالت درسیستان و بلوچستان ظرافت استفاده 
غیره می باشد. یاقوت های مصنوعی هم از رنگ صورتی روشن تا سیر، مرواریدهای 

مصنوعی و سنگ سفید در جاهایی که مروارید در دسترس نباشد معمول است
گاهی اوقات کهربا نیز مشاهده می شود. از میان سنگ های ویژه زینت آالت، فیروزه 
مصرف بیشتری دارد چون در خراسان معدن آن یافت می شود. منظور از زیورآالت 
چادرنشین  مردم  و  روستایی  شهری،  سنتی  زینت آالت  بلوچستان،  در  سنتی 

بلوچستان می باشد که به عنوان یک منطقه فرهنگی در نظر گرفته شده است
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زیورآالت این نواحی همیشه به سفارش ساخته می شود و به دلیل اقتصادی، آنها را در روستاها 
کمتر به صورت آماده می توان یافت. در ساخته ها و سفارشات روستایی، نقره بیشتر به کار می رود، 

حال آن که در شهرها طال 
رایج تر است و وسیلۀ بهتری 
برای سرمایه گذاری به شمار 
و  طال  از  گذشته  می رود. 
نقره، اغلب آمیزه )آلیاژ( های 
فلزی و مهره های پالستیک 
فیروزه ای  و  به رنگ طالیی 

نیز به کار می رود.
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سوزن دوزی و رودوزی های مکمل سوزن دوزی بلوچی

نواردوزی
دوخته  و...  روسری  رومیزی،  لباس،  برروی  معموالًً  که  آماده  نوارهای  به دوخت 
ایران  سنتی  و  زیبا  رودوزی های  از  یکی  که  می شود  گفته  نواردوزی  می شود 
می باشد. قیطان دوزی نیز نوعی نواردوزی است با این تفاوت که در قیطان دوزی 

به جای نوار از قیطان استفاده می شود.
نواردوزی یکی از دوخت های مکمل سوزن دوزی در سیستان و بلوچستان می باشد. 
بانوان بلوچ برای صرفه دوزی از کناره های اضافی پارچه استفاده کرده و بر روی آن 
نقوش زیبای بلوچ را سوزن دوزی می نمایند این نوارهای دوخته شده درکارهای 

تکمیلی و تلفیقی کاربرد فراوانی دارد.
پریواردوزی

پریوار دوزی از رودوزی های بسیار ظریف و سوزن دوزی های اصیل ایران به خصوص 
درخطه هرمزگان می باشد. در گذشته به نوعی پارچه که در نهایت لطافت و ظرافت 
بوده و همچون مخمل کمی پرز داشته پری می گفتند. پریواردوزی نوعی سوزن دوزی 
به  حالتی شبیه  کار  اتمام  از  پارچه پس  برروی  دوخته شده  بخیه های  که  است 
مخمل پیدا می کنند نام اصیل این دوخت از زیبایی پرهای ظریف و بلند طاووس 
گرفته شده و کلمه پریوار یعنی به حالت پردوختن و یا حالت ابریشمین دوختن 
می باشد و با نخ های ابریشمی ظریف دوخته می شود. از این هنر در تابلوهای هنری 
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و البسه می توان استفاده کرد. این دوخت زیبا بیشتر در قسمت حاشیه روسری و 
اشارپ زنان بلوچی دیده می شود. همچنین برای تزئین پیش سینه سرشلوار و دور 

آستین،کاله، عرقچین، سرمه دان، بازوبند، جلد قران و... استفاده می کنند.
دوخت تزئین سیستان

سیاه دوزی نیز مانند خامه دوزی از هنرهای مردمان سیستانی برای تزئین لباس 
است که در آن فقط از نخ سیاه رنگ استفاده می شود. این نوع دوخت برای تزئین 
با دوخت »دندان موشی«  به کار می رود و در آن  لباس  پیش سینه و سرآستین 

به هم چسبیده نقش هایی را به شکل مثلث بر روی لباس می دوزند.

سکه دوزی بلوچی
سکه دوزی از هنرهای بسیار ظریف و چشم نواز مردمان بلوچ است و به عنوان دیوار 
آویز، تزئین رخت خواب، آباژور و همچنین در البسه زنان مورد استفاده قرار می گیرد

سوزن دوزی بلوچی
هنر سوزن دوزی با کمک سوزن و قالب انجام می شود و با نقش گل ها، بوته ها و 
ترکیب رنگ ها تزیین می شود که مهم ترین زیور لباس زنان بلوچ است. برای طرح 
استفاده  می دهند  تشکیل  را  اولیه  مواد  که  رنگی  نخ های  و  پارچه  از  سوزن دوزی 

می شود. نخ های به کار رفته معموالًً به رنگ های تیره و اکثراً به رنگ قرمز است.
با چهار قطعه سوزن دوزی شده زینت داده شده که عبارتند  بلوچ  زنان  پیراهن 
پیش سینه  زیر  در  دیگر  قطعه  و  قطعه سرآستین  دو  پیش سینه،  قطعه  از یک 
که به طور عمودی تا پایین پیراهن دوخته می شود و جیب یا در اصطالح محلی 

» گوپتان« نامیده می شود.
امروزه با به کارگیری هنر سوزن دوزی در سجاده، کوسن، حاشیه شال و روسری 
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بانوان و نوارهای مانتو، در مراکز شهری هم شاهد گسترش این هنر هستیم، اما 
هنوز آن طور که باید و شاید این هنر اصیل به مردم سایر نقاط کشور نشان داده 

نشده است.

خامه دوزی و سیاه دوزی، هنرهای اصیل سیستان
خامه دوزی که به »خمک دوزی« یا »سفید دوزی« نیز معروف است، در میان 
مردم سیستان رواج دارد. این هنر را می توان زیرمجموعه هنر سوزن دوزی دانست 
خام  به صورت  ابریشم  گذشته  در  می شود.  استفاده  سفید  نخ  از  فقط  آن  در  که 
یعنی بدون هیچ پرداخت و یا اعمالی از قبیل رنگرزی مورد استفاده قرار می گرفت 
است.  نام  بدین  سیستانی  اصیل  زیبای  هنر  این  نامیدن  بر  دلیلی  امر  همین  و 
محصوالت خامه دوزی از جمله عرقچین، لباس، پیش سینه، جانماز و رومیزی است.

نقوش تزئینی در سوزن دوزی بلوچی
نقش و نگار عامیانه این سوزن دوزی بیانگر سنن، نوع معیشت، باورها و اعتقادات 
مردم این منطقه می باشد این نقوش پیچیدگی و ابهامی ندارند و از ترکیب خطوط 
شکل می گیرند این نقوش را با توجه به عوامل مختلف می توان به انواع گوناگونی 

تقسیم بندی کرد.
با توجه به نوع پارچه به دو دسته تقسیم می شوند.

ـ بعضی طرح ها فقط برروی پارچه شش تاری که تاروپودی مشخص دارد، دوخته می شوند.
ـ بعضی طرح ها بر روی هر پارچه ای قابل دوختن می باشد.
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نقوشی که به وسیله مهر دوخته می شود و یا با توجه به میزان ظرافت به کار رفته 
درآن به پرکار یا کم کار تقسیم می شود.

طبقه بندی مفاهيم نقش و نگارهای بلوچ

گل ها وگیاهان، ابزار و وسایل زندگی، زیورآالت، عناصر طبیعت مثل ماه وخورشید، 
حیوانات اعم از پرندگان و خزندگان و آبزیان، واژه هایی درتمجید انسان با اعضای 

بدن آن به خصوص چشم، ابرو و مژه، ذهن و تخیل
اما به طور کلی طرح ها به دو نوع ساده و مرکب تقسیم بندی می شوند منظور از 
طرح ساده سادگی نوع دوخت نیست بلکه معرفی یک نقش می باشد. این نقوش 
از تنوع بسیار زیادی برخوردار است که نمی توان به همه آنها اشاره کرد. به بررسی 

نمونه هایی از این نقوش زیبا می پردازیم.
طرح های ساده

جوک: نام گردنبندی ست که از زیورآالت بانوان بلوچ محسوب می شود، در وسط 
آن لوزی کوچکی قرار دارد که بر رأس های آن عدد هفت به صورت باز و حجیم قرار 
گرفته است و از پشت پارچه دوخته می شوند. به این نقش بیشتر گورکش می گویند.

روچ بر: خطوطی متقاطع به صورت هفت، هشتی هستند که میان دو خط موازی 
قرار گرفته اند و از پشت پارچه دوخته می شوند.

َجَوک

روچ بر

َچَکن

چکن: خطوط عمودی ریزی که به موازات هم قرار می گیرند.
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مختلفی  رنگ های  در  که  است  افقی  دوخط  بین  عمودی  موازی  جاالر: خطوط 
دوخته می شود.

جاالر

بتنو: پنج مربعی که به شکل عالمت به اضافه 
درکناریکدیگر قرار گرفته اند که یکی دروسط 
وچهار مربع دیگر به اضالع چسبیده اند. بین 
هرکدام از این به عالوه ها طرحی چند ضلعی 

به شکل حرف انگلیسی می باشد.
بََتنو

صبا صبا

ُمرگ پانچِکّتار پاَدک

صبا صبا: به شکل سر پیکان              می باشد 
و با خطوط ریزی پوشیده می شود.

کتار پادک: شبیه پای مرغ است.

کپك: لوزی ای که بر سه رأس آن لوزی 
قرار دارد و بر رأس دیگرش مثلثی که با 

لوزی های کوچک پر شده است.

َکپُّك
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است،  خورشید  به معنای  روچ  روچ:  ماه 
این طرح هالل ماهی است که خورشید را 

در برگرفته است.

دژاک: شبیه روچ بر است با این تفاوت 
که خطوط با فاصله قرار گرفته اند.

ماه ُء روچ

داُرک

َچّم ماهی

شیرازه یا شیراَزک

ِگرُء ِهل

شمس بانور

چم ماهی: به چشم ماهی شباهت دارد 
که زنجیر وار در پی هم قرار دارند.

به شکل  آن  طرح  یا شیرازک:  شیرازه 
خطوطی مورب و موازیند که زایده هایی از 
آنها منشعب شده و به هم وصل می شوند.

گره هل: یعنی بگیر و بگذار که منظور 
لوزی هاست.  میان  در  یک  به کارگیری 
به شکل 7 بوده و درون آن با مربع های 

ریزی پوشیده شده است.

شمس بابه: قطعه طالیی که به پیشانی 
عروس بلوچ می بندند شمس می گویند.
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دل بنده

دل بنده: به معنای دل بستگی به طرح 
خط  به دو  که  است  چندضلعی  است. 
موازی متصل شده، دوخط موازی دیگر 
با فاصله به موازات آن تکرار شده و بین 
این خطوط با گل و آینه تزئین می شود. 
داخل آن چند ضلعی مثلث کوچک است.

پوشاک بانوان در کالت نادری
لباس های  از  اعیاد  و  در جشن ها  و  است  پشم  از  سرد،  فصل  در  پوشاک  جنس 
ابریشمی و در تابستان از پارچه های نخی استفاده می شود که با نقوش گوناگونی 

دست دوزی شده است.
معموالًً کرک گوسفند و شتر را با دوک خاصی به نام تشی تابیده و از الیاف پشمی 
با  و  تهیه  را  ابریشم  الیاف  ابریشم  پیلۀ کرم  پرورش  با  استفاده می کنند.  مناسب 
و  موم زدایی شود  تا  می کوبند  آن  به  محکم  گردو  و خاکستر  توت  چوب درخت 
قابلیت رنگ پذیری داشته باشد. برای رنگ آمیزی از منابع طبیعی مثل قرمز دانه، 

روناس، حنا و... استفاده می کنند.
همچنین از زلیل که گل گیاهی کوهستانی است که به رنگ زرد بوده و آن را در 
رنگرزی پارچه های ابریشمی به کار می برند. نخ هایی که با آن رنگ می شوند همیشه 

روشن و درخشان بوده و در برابر نور خورشید ثابت است.
بررسی نقش یك دستینه

1 چهارگوشی که به چهار قسمت تقسیم شده است.
2 در تقاطع دو قطر آن یک دایرۀ کوچک دیده می شود که مرکز نقش را تشکیل 
می دهد. به این دایره به لفظ محلی دویمه گفته می شود و با یک نوع دوخت ترکیبی 

به نام دندان موشی باپایه های مشترک به رنگ زرد دوخته شده است.
3 در هر چهار گوش دو نقش لوزی که گلبرگ های یک گل هشت پر را تشکیل 

می دهند دیده می شود.
4 مرز میان نقش ها با نوعی دوخت بست به رنگ مشکی با بست های ریز سفید 

مشخص شده است.
5 در حاشیۀ باال نقشی به شکل هفت و هشت دیده می شود که دو به دو با دو رنگ 

متضاد دوخته شده است گاهی سبز و قرمز و گاهی زرد و مشکی.
6 یک حاشیۀ هفت و هشت سفید ریز به نام دندان موش در باال و پایین آن دیده 

می شود که با بخیه های یک اندازه به صورت مایل دوخته شده است.
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تیغ ماهی  به نام پشت ماهی که منظور همان  نقشی  باالی دستینه  7 در قسمت 
است مالحظه می شود که به فواصل معین با رنگ های سبز و زرد و الجوردی تکرار 

شده، رنگ قرمز تمام حاشیه زمینه را تشکیل می دهد و بیشتر تکرار شده است.
8 در قسمت نوک کار نقش لنگری یا زلف عروس در میان سه گوش دیده می شود.

هر سال چهار فصل دارد و تقسیم مربع به چهار قسمت، اشاره به فصول مختلف سال 
است. اگر به معنای رنگ ها نیز توجه شود رنگ سبز نشانۀ بهار به معنی تازگی و طراوت 
و رنگ زرد اشاره به خوشۀ گندم و نشان تابستان است که فصل برداشت این محصول 
می باشد. رنگ سفید و الجوردی نشانۀ پاییز و زمستان است. بدین ترتیب تأثیر اصول 
طبیعی در باورهای زنان روستایی و انعکاس آن را در نقش های برجا مانده از دست 

دوخته های زیبایی که جامه ها را با آن می آرایند نمایان است.

نمونه دستینه همراه با نقش علت استفاده از نقوش مثلث بوده که نماد الوهیت است و 
گندم که نماد رزق و روزی بوده و پشت ماهی به عنوان زاللی آب در این دست بافته ها 

شناسایی می شود.
هنرمندان ابریشم بافی زاوین در بافته های خویش از رنگ های درخشان مشکی، 
سبز، زرد، سرمه ای و سفید استفاده می کنند. طرح های هندسی این بافته ها قابل 
عوامل  و  نشانه ها  از  برگرفته  نقوش  این  هستند.  گلیم  و  قالی  نقوش  با  مقایسه 

طبیعی هستند.
قیطان دوزی درکالت نادری

پوشاک  به خصوص دربین  و  بزرگ  تزئینات مهم درخراسان  از  یکی  قیطان دوزی 
بانوان کالت نادری است، آنها از یک نوع قیطان برای بستن گیسو و بستن کاله و 

سربند استفاده می کنند.
کاربرد قیطان در سربند: از قیطان برای بستن یک نوع سربند استفاده می کنند 
طرز بستن آن بدین صورت است که دو قیطان دستباف باریک زیر چانه قرار گرفته 
یکی از میان سوراخ مهره ای نسبتاً درشت رد شده و دیگری ساده است که به شکل 

بندینک و دکمه بسته می شوند.
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قیطانی که در طرفین تکه پشت قرار دارد بلندتر است و گیسوان بافته شده را با 
آن می بافند تا آشفته نشود.

نقش خورشید در کاله بانوان کالت نادری
در مناطق مختلف کالت نادری از یک کالهی که از پارچۀ ابریشم قرمز با آستر نخی 
تهیه شده استفاده می کنند. در قسمت ته کاله که روی سر قرار می گیرد طرحی 
به شکل هشت پر که به لفظ محلی به آن گل بوته گفته می شود و نشانگر خورشید 

می باشد دوخته می شود.

به ترتیب  دوخت  انواع  و  می کنند  الوان دست دوزی  ابریشم  الیاف  با  را  این طرح 
عبارت است از:
1 خط دوزی

2 بخیه
3 توپردوزی یا تخته بخیه

4 قیطان دوزی )دور تا دور کاله(
5 پول دوزی )قسمت جلوی کاله(

6 دندان موشی )لبۀ کاله(
تفاوت این کاله با کالهی که در ایده لیک و روستاهای اطراف آن استفاده می شود 
در این است که، نوار منجوق دوزی ندارد و از باالی پیشانی تا حدود ابروها سطح 

بیرونی کاله که قسمتی از دور کاله را تشکیل می دهد، پول دوزی شده است.
خانم ها بیشتر در مراسم جشن از این کاله استفاده می کنند. دور تا دور کاله در 

نقش های گوناگون با ظرافت خاصی دست دوزی شده است.
نام نقش ها از لبۀ پایین کاله به ترتیب عبارتند از:

boxârâ 1 خط دو رنگ بخارا دوزی
baxiye 2 بخیه زنجیری ریز

nimqeŠ dili 3 تخته بخیه نیم قش دیلی
timče 4 بخیه تیمچه سرباال
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timče 5 بخیه تیمچه سر پایین
qâŠ 6 تخته بخیه قاش

qyâq 7 دندان موشی بند یا قیاق
رنگ ونقش در تزئینات کالت نادری

ترتیب قرار گرفتن رنگ ها و انتخاب آنها بر اساس باورها و فرهنگ منطقه رنگ های 
سفید، زرد، سبز، الجوردی و سیاه می باشد. رنگ زرد بیش از رنگ سبز و الجوردی 

به کار رفته است.
نقش ستاره نمودی است از گل نیلوفر آبی که با تابش نور خورشید شکفته شده 
و هنگام غروب بسته می شود. به عبارت دیگر حیات این گل به وجود آب و آفتاب 

وابسته است. دو نعمت آسمانی که حیات انسان نیز بسته به وجود آنهاست.
گل نیلوفر آبی در ایران باستان گل مقدسی شمرده می شده و در اکثر آثار باستانی 
به صورت گل های هشت پر یا دوازده پر دیده می شود و به نام گل لوتوس معروف است. 
در باورهای روستائی این نقش را نمودار امام هشتم می دانند، چرا که هشت پر دارد.

تزئینات چنگه بانوان کالت نادری
چنگه )čang(: نواری است نسبتأ پهن که عرض آن هفت سانتی متر و طول آن 
به اندازۀ زیر چانه تا روی سر می باشد و تکه های سمت چپ و راست به وسیلۀ نوار 

نخی دستباف به هم متصل می شود و نوار نخی باریک زیر گلو قرار می گیرد.
تکه های پهن از روی استخوان فک طرفین شروع می شود و در قسمت باال با دو 
قالب فلزی به پارچۀ روسری متصل می گردد. روی این نوار پهن از قسمت گوش ها 

به سمت باال پول دوزی شده است.
جهت سکه ها به سمت پایین قرار دارد و گیره یا سوراخ سکه به سمت باالست ولی 
از پایین دوخته می شود و ردیف باال را طوری قرار می دهند که نیمی از سکه های 
ردیف قبل را می پوشاند. به این ترتیب محل دوخت فقط در آخرین ردیف باالیی 

دیده می شود.
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بستن چنگه برروی سر: دو قالب در 
باال قرار دارد که به شال زیرین  قسمت 
پشت  از  که  قالبی  دو  و  می کند  گیر 
آویزان است به پشت سر وصل می شود. 
گاهی اوقات دور چنگه را با دندانه های 
آن  دور  گاهی  و  می کنند  تزئین  زیپ 
قیطان دوزی  بیشتر  استحکام  برای  را 

می کنند.

نوارپهن شال

نادری  بخش کالت  روستاهای  اکثر  در 
از سه نوع چنگه  از عشایر، زنان  به غیر 

استفاده می کنند:
1ـ چنگۀ پول دوزی: بیشتر عروس و 
عروسی  مراسم  در  کننده  شرکت  زنان 

آن را بر سر می کنند.
به دلیل  بافته شده:  2ـ چنگۀ نواری 
سبک بودن عالوه بر میهمانی درمواقع 

عادی مورد استفاده قرار می گیرد.
3ـ چنگۀ نقش دوزی شده: در این نوع چنگه پارچه مورد نظر با نقش های گوناگون 

رودوزی می شود و در مواقع عادی از آن استفاده می کنند.

شال و چادر بانوان کالت نادری
شال سر به گویش محلی شار1 گفته می شود بانوان در کالت نادری از روی چندنوع 
سربند و روی همۀ این تکه ها یک شال بزرگ ابریشمی دست بافت به سر می اندازند 
روستای  در  می رسد.  پا  مچ  تا  آن  قد  و  می پوشاند  را  بدن  اطراف  چادر  مثل  که 
ایده لیک و رباط پارچه این شال قدری ضخیم تر بافته شده و نقش چهارخانه یا راه راه 
دارد. درصورتی که اگر چادر شب چهارخانه بوده و سه رنگ زرد، نارنجی، خاکستری 
داشته باشد به آن باوری2 می گویند. اگر از رنگ زرد بیشتر استفاده شود آن را سارله3 

Šâr ـ1
bâveri ـ2
sârele ـ3
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می گونید و آزربانی1  به چادرشبی گفته می شود که رنگ سبز بیشتر داشته باشد و 
در آن از هر سه نقش استفاده می کنند و روی سرنوعروسان می اندازند و به زبان محلی 
آن را فوته می گویند. این شال به شال دو سر ریشه معروف است. نقش وسط شال 
به دو شکل چهارخانه و ضربدر دیده می شود شال سر در دو ضلع مقابل هم اشکالی 
مشابه یکدیگر دارند. دور تا دور شال از نقش های گوناگون و بسیار زیبا پوشیده شده 
است. هنگامی که کار بافت پارچه به پایان رسید نخ های چله از پایین و باال نسبتاً 
بلند چیده شده و در عرض شال نخ های ابریشم ضخیم به شکل منگوله جمع شده و 

از طرفین آویزان می شود.

از آنجا که ریشه ها فقط در طول پارچه قرار دارند به آن دو سر ریشه گفته می شود. 
این شال را به صورت دو تکه بافته و به هم می دوزند.

تزئینات شال کالت نادری
شال ابریشمی دست باف قرمز با نقش های زیبا و رنگارنگ است که بر زمینۀ آن 
نقش هایی به رنگ زرد، سفید، سبز و سیاه را به صورت طرح های هندسی بافته و 

سه فرم مشخص دارد.
1 شال چهار گوش بزرگ با طرح ضربدر در وسط

2 شال چهارگوش بزرگ با طرح چهارخانه
3  شال چهارگوش با نقش گلدسته

دور تا دور شال در دو ضلع مقابل یکدیگر نقش های گوناگون به حالت قرینه دارند.
تزئینات درپیراهن بانوان کالت نادری

بانوان کالت نادری از ابریشم دست بافت و سنتی منطقه برای خود پیراهن تهیه 

âzârbani ـ1
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می نمایند اساس الگو همان اساس الگوی پیراهن دیگر اقوام ایران می باشد و تفاوت 
عمده و اساسی آن عالوه بر رنگ پارچه ابریشمی قرمز دوخت سوزن دوزی با طرح 
ونقش خاص می باشد. نوع دوخت همان دوخت های کاربردی درکاله و دیگر اجزای 

پوشاک کالت نادری می باشد.
نکتۀ قابل توجه اینکه پارچۀ پیراهن را زنان بافته و الیاف مورد نیاز را که معموالًً 
ابریشم است خودشان با پرورش پیلۀ کرم ابریشم تهیه می کنند. این پیراهن دارای 
یقۀ گرد است با سجافی که پهنای آن به دو یا سه سانتی متر می رسد. گاهی اوقات 
در قسمت هایی که بدن عرق می کند از پارچۀ نخی هم رنگ لباس استفاده می کنند. 
معموالًً در زیر گردن چاکی به بلندی 34 سانتی متر دارد که با بندک و دکمه بسته 
می شود. نیمی از چاک یقه باز است و بقیه با نوعی دست دوزی دو طرفه به نام بند 
یا قیاق لب به لب و به موازات یکدیگر دوخته می شود. زیر بغل پارچۀ چهارگوشی 
بلند  و  راسته  آستین ها  می شود.  دوخته  مرغک  به نام  متر  سانتی  اضالع هفت  با 
است. گشادی آن به چهل و دو سانتی متر می رسد و اغلب سرآستین ها را با نوار 
دست بافی به نام مداخل زینت می دهند و دکمه به شکل تزئینی می دوزند. معموالًً 
فقط تکۀ جلوی پیراهن نقش های رنگارنگ و زیبا به اشکال و نام های گوناگون دارد 
که در ردیف های مجزا بافته شده و گاهی اوقات بافت این پارچۀ ابریشمی به قدری 
ظریف است که سال ها به طول می انجامد. نباید از نظر دور داشت که نقش پارچه 
در زیبایی لباس اهمیت بسزایی دارد. معموالً نقش های جلوی لباس به دو نوع نیمه 

یا سراسری دیده می شود.
بررسی نقوش پیراهن

به آن  کند  پر  را  سرشانه  تا  زانوان  حدود  از  پیراهن  نقش  اگر  سراسری:  نقش 
سراسری گفته می شود. بین دو ستون باال محل چاک زیر یقه است و بین دو رأس 

ستون ها محل گودی یقه را تشکیل می دهد.
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در بعضی روستاها برای تزئین چاک یقه از منگوله یا 
دگمه استفاده می کنند. این دوخت نوعی رودوزی 
حلقوی است که پایه ها به طرفین و گره ها به سمت 
داخل قرار می گیرد. یک بار سمت راست و بار دیگر 
سمت چپ سوزن می خورد. بدین ترتیب دوخت دو 
طرفه در فواصل مختلف و با رنگ های متضاد تکرار 

می شود.
نقش های نیمه: بدین معنی است که پارچۀ جلوی 
پیراهن نقشی از زانو تا کمر داشته باشد و قسمت 
باال تا سرشانه ساده بافی شده باشد. پارچۀ باالی 
پیراهن را البان می گویند چون به رنگ دانه اناری یا 
عنابی یا روناسی است که بعضی اوقات نخی است. 
البته نقش های نیمه متنوع نیز بافته می شود و بر 
حسب نوع نقش ارزش متفاوتی دارد و نوع ابریشمی 
آن مرغوب تر و گران تر است. اغلب روی زمینۀ قرمز 
نقش هایی به رنگ سفید، سیاه، زرد، آبی و سبز بافته 

می شود.
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نوار بافی
یکی از هنرهای دستی زنان در این منطقه 
ابزاری  با  روستاها  دراکثر  است.  نواربافی 
بسیار ساده زنان به این کار مشغولند و برای 
و  شلوار  حاشیۀ  به خصوص  پوشاک  تزئین 
سرآستین ها و دور یقه و چاک پهلو و سجاف 
جلوی انواع البسه )اعم از زن و مرد( از آن 
کیسۀ  تزئین  برای  حتی  می شود.  استفاده 

توتون و روبالشی و پشتی و کیسۀ پول یا سورمه دان نیز مورد استفاده قرار می گیرد 
هرچه از نوارهای دستی برای آرایش جامه بیشتر استفاده شده باشد ارزش آن لباس 
را باال خواهد برد و از دو جنس ابریشم یا نخ با رنگ های مختلف بافته می شود هرچه 
ضخامت الیافی که در بافت به کار می رود کمتر باشد نوار باریک تری به دست آمده و 

مرغوب تر خواهد بود.
در کالت نادر و الئین و اکثر مناطق شمال خراسان زنان کرد به بافت نوارهای نخی 

یا ابریشمی که نقوش بسیار زیبایی دارند مشغول می باشند.
هر نقش با نامی مخصوص به خود بافته می شود و گاهی یک نوار پهن مجموع چند 
نقش است. یا در یک نوار باریک با فواصل معین از نقش های مختلف استفاده می شود.
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نقش های مختلف نوار باریك: این نقش ها در نوار دو رنگ سیاه و سفید و باریک 
دیده شده و با جابه جایی تارها بافته می شود.

گجنردبان یا نرده

چپ و راسته
نیک

قندچین با انبر

جاوجوجک )چشم چپ و راسته
گنجشک(

خوشه گندم بُقدیقیچی

در اینجا چند نمونه نوار پهن را با ذکر نام آنها به گویش محلی مالحظه می کنید 
که از مجموع چند نقش تشکیل یافته است و نام هر نقش مقابل آن آمده است.

نوعی از آن به نام مداخل کله دار معروف است. منظور از آن سرگنجشک است که 
چشم دارد و به اصطالح محلی آن را جاوجوجک می نامند که برای دوخت لباس 
کهن ساالن استفاده می شود. مداخل چیلی چپ را برای تزئین لباس جوانان و افراد 

میان سال به کار می برند.

قلیونی

جارو

من قاچ )قندشکن(

جاو )چشم(

جاو )چشم(

آچر )کلید(
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چند نمونه نوارپهن

قیطان بافی
نوار دیگری که در تمام اجزای پوشاک به کار رفته و با دست بافته می شود نواری 
است مخی یا ابریشمی به نام قیطان که در کالت نادر آن را جی یا دارپاچه می نامند 
و این بدان لحاظ است که لبۀ پاچۀ شلوار را برای آن که در اثر اصطکاک ساییده 
نشود با آن می دوزند. همچنین به صورت مغزی باریکی به لبۀ کاله، مچ بند، دستینه، 

پاچه و آستین دوخته می شود.
پول دوزی

بر حاشیه کاله و چنگه و پیش سینۀ بهاره اغلب 
سکه هایی که در دسترس است دوخته و برای این 
منظور یا حلقه ای به آن جوش داده و حلقه را به لباس 

می دوزند و یا آن که سکه ها را سوراخ می کنند.
درصورتی که از سکه های قدیمی و نقره برای این منظور استفاده شود به آن حلقه 

ای جوش می دهند تا سکه آسیب نبیند.
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کاموا بافی
تابیدۀ  الیاف  با  و کاله  پول  کمر، کیف  و  انواع جوراب، دستکش، شال سر  بافت 
پشمی توسط خانم های روستاهای کالت نادر صورت می گیرد و بعضی اوقات پس 

از پایان کار بافت دور نقوش را با نخ های الوان ابریشم رنجیره دوزی می کنند.
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پودمان پنجم
دوزنده لباس های محلی

واحد 

الگو و دوخت پوشاک بانوان اقوام ايرانیيادگيري 1

لباس  تکه های  و طرح  مدل  به  توجه  با  اقوام  پوشاک  الگوی  اساس  رسم  از  بعد 
منطقه خاص آن را مدل سازی می کنیم.

جلو جلیقه
پشت

قسمت باالی شلوار

مخمل

پشتجلو پیراهن

جلو

کیسه
 جیب

پشت قبا

جلو جلیقه
پشت

الگوی مسطح پوشاک لری
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الگوی مسطح پوشاک سورانی

دامن

دامن

)پارچه اصلی(

پشت

پشتجلو جلیقه

مخمل

جلوپشت

فاق شلوار
شلوار

آستری

تور

جلو
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الگوی مسطح اردالنی

جلو پیراهن

سجاف یقه

مخمل
پشتجلو جلیقه

جلو

شلوار

فاق شلوار

جلو

آستری

پشت قبا
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الگوی مسطح کلهر

جلو پیراهن

سجاف یقه

پشتجلو کت

مخمل
جلو جلیقه

چادر

جلو

شلوار

فاق شلوار

جلو

آستری

پشت قبا

پشت
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انتخاب پارچه و رنگ و جنس آن در لباس های محلی
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دسته بندی پارچه های دستبافت ايرانی

پارچه های سنتی و محلی ایرانی

تقسیم  دستبافت  پارچه های  سایر  و  فاخر  منسوجات  به  دستبافت  پارچه های 
ابریشم، نخ  اولیۀ گران قیمت همچون  از مواد  پارچه های فاخر  تولید  می شود. در 
سرعت  طبعاً  و  دشوار  بسیار  پارچه هایی  چنین  بافت  می شود.  استفاده  گالبتون 
تولید آن بسیار کم بوده و تعداد بافندگان آن محدود است؛ از  این  رو ارزش چنین 
پارچه هایی بسیار باال بوده و گران قیمت است. زری، ترمه، مخمل، دارایی، مخمل 

نقش برجسته و پارچه های ابریشمی در این رده قرار دارد.
ترمه

نوعی پارچه گران بهای بافته شده از الیاف بسیار لطیف است که از صنایع دستی 
نساجی نفیس ایران است. نقش های منحنی مانند بته جقه و گل های شاه عباسی 
با طرح های بسیار متنوعی در  در رنگ های مختلف در ترمه به کار می رود. ترمه 
نقاط مختلف ایران بافته می شود و ترمه اصفهان به زیبایی بسیار معروف است. برای 
ترمه بافی از ابریشم و پشم مرغوب با الیاف بلند استفاده می کنند نخ ها با رنگ های 
گیاهی و مواد مصنوعی طبیعی و بیشتر به رنگ های عنابی، قرمز، سبز، نارنجی و 

مشکی رنگرزی می شوند.
برخی از نقش های متنوع ترمه بافی عبارت اند از بته جقه، گل های شاه عباسی، بته 
بادامی می باشند.  خرقه، شاخ گوزنی، امیری، راه راه )محرمات(، بته سروی و بته 
ترمه در گذشته به روش انگشتی ایجاد می گردید ولی امروزه از دستگاه چهاروردی 

دوران  اوایل  از  ترمه بافی  می شود.  استفاده 
در  اکنون  ولی  داشته  رواج  اصفهان  در  صفویه 
حال منسوخ شدن است و تنها در کاشان، یزد، 
ترمه بافی وجود  تهران در کارگاه های  و  کرمان 

دارند.
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زری
زری یعنی پارچۀ ساخته شده از زر )طال(. پارچه ای که پودهای آن از طال است. 
از  آن  تار  یا  گرانبهاست که چله  بسیار  و  پارچه ای ظریف  زربفت  یا  زری  زربفت 
ابریشم خالص است و پودهای آن ابریشم رنگی و یکی از پودها، نخ گالبتون است 

که می تواند زرین یا سیمین باشد.
زری نفیس ترین و افسانه ای ترین منسوج ایرانی که در روزگار رونق و رواج خود 
از آن زینت بخش موزه ها و سایر  نمونه هایی  شهرتی عالم گیر داشته و هم اکنون 
مراکز هنری ایران و دیگر کشورهای جهان است و دارای سابقه ای طوالنی از لحاظ 

بافت و تولید می باشد.
مخمل

بافته می شود. روش  یا پشم  پنبه، کتان  ابریشم،  از  پارچه کرکی است که  نوعی 
با  با تارها و پودهای جداگانه  تولید مخمل به این شکل است که دو الیه پارچه 
یک ماشین هم زمان با هم بافته می شوند. فاصله این دو الیه می تواند حدود یک 
سانتی متر باشد و نخ خواب با درگیر شدن بین دو الیه پارچه ها را به هم متصل 
می نماید بالفاصله یک تیغ نخ های خواب درگیرشده را می برد در اینجا الیه های 
از الیه ها به یک الیه پارچه  بریده شده و هرکدام  به وسیله نخ های خواب  پارچه 

مخمل جداگانه تبدیل می شوند.

مخمل جزِء پارچه های اشرافی و لوکس محسوب می شود و با پیشرفت فناوری روز 
تولید آن هزینۀ کمتری پیدا کرده است. صفت »مخملی« اشاره مستقیم به لطافت 

و نرمی این نوع پارچه دارد و منظور از آن »به نرمی مخمل« است.
برک

در  بیشتر  که  است  ضخیم  پارچه  نوعی 
بز  کرک  از  استفاده  با  و  خراسان  بشرویه 
ورودی  دو  دستگاه  روی  بر  و  شتر  کرک  یا 
برای  آن عمدتاً  از  و  بافته می شود  بافندگی 
تهیه و دوخت کت مردانه استفاده می کنند. 
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برک به طور معمول، خودرنگ بوده و در رنگ های قهوه ای، سیاه، سفید، شیری، 
شکری و خاکستری تولید می شود.

کرباس یا پارچه کنفی
رنگ  و  است  سنگین  و  درشت بافت  ولی  نخی  آن  جنس  که  است  پارچه  نوعی 

و  نقاشی  بوم  برای  غالباً  و  سفید  آن 
جامه  آن  از  روستایی  مردان  و  زنان 
این  بافت  برای  امروزه  می ساختند. 
پارچه از دستگاه های ماشینی استفاده 
می شود. این دستگاه ها 2 تا 6 ورد دارد 
وردها  از  پارچه  کیفیت  به  نسبت  و 

استفاده می شود.
احرامی بافی یا حرمی

سانتی متر   120×90 و   100×70 اندازه های  در  معموالًً  پنبه،  از  پودی  و  تار  با 
پارچه ای به نام »احرامی« تولید می شود. این پارچه با عرض 70 سانتی متر دارای 
22 چله و با عرض 90 سانتی متر دارای 28 چله می باشد. احرامی دو رنگ است 
که عموماً سیاه و سفید بوده، اما به رنگ های سبز و سفید قرمز و سفید دیده شده 
است و یک صنعتگر بافنده می تواند روزانه 4 عدد احرامی به اندازه های 70×100 
سانتی متر را تولید نماید. این فراورده ها در قدیم بیشتر مورد استفاده حجاج قرار 
می گرفته و در حال حاضر با تغییر کاربری به عنوان رومیزی، سجاده، جانماز و... 

مورد استفاده است.
چوقا

چوقا یا چوخا، باالپوش مردان روستایی و عشایر بختیاری در غرب ایران است که 
همواره دارای آستین کوتاه است این پوشش در بین مردم شهرنشین این قوم نیز 
در مراسم گوناگون رواج دارد و توسط زنان بختیاری از موی گوسفند بافته می شود. 
چوقا نه پوششی سفید است و نه سیاه، بلکه پوششی است با دو رنگ سیاه و سفید. 
برسد. نقش چوقا همواره  زانو  زیر  تا  باشد که  به حدی  باید  بلندی چوقا  معموالًً 
دارای شکلی ثابت است و در آن خطوط سیاه به صورت عمودی وارد خطوط سفید 
ـ  قهوه ای  ـ  سرمه ای و یا کرم   ـ  آبی، کرم   می شوند. ترکیب رنگ های دیگر چوقا کرم  
است. آستین کوتاه چوقا بیشتر حالت نمایشی دارد و به عنوان جیب نیز می توان 

از آن استفاده کرد.
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شعربافی
بافندگی  اصطالح  است در  یا حیوان  انسان  به معنی موی  لغت  فرهنگ  در  شعر 
نوعی پارچه ابریشمی در کاشان و نوع پشمی و نخی آن در یزد و اصفهان رایج بوده 
است و به همین دلیل امروزه نام خانواده های شعرباف در این شهرها زیاد شنیده 
می شود. در بافت این پارچه از نقشه خامی استفاده نمی شود. در نتیجه تولیدات آن 
را می توان به دو گروه ساده و میله ای یا راه راه تقسیم نمود. شعر ساده در رنگ های 
بنفش، زرشکی، مشکی، زرد، بادنجانی، سبز و گلی در عرض 2 متر در طول 2  متر 
به رنگ های سیاه و سفید به  برای خانم ها بافته می شود. شعر میله ای را معموالًً 
عرض 2 متر و طول 1/5 متر برای آقایان می بافند. امضای بافنده که با نشان طالیی 

در سر و ته پارچه زده می شود، در تمامی کارگاه ها رایج است.
پارچه ابریشمی تولیدی در کالت استان خراسان 

این نوع پارچه به وسیله دستگاه های ساده بافندگی که دارای عرض تا حدود 100 
به صورت  که  است  هندسی  غالباً  طرح هایش  و  می گردد  تولید  است  سانتی متر 
برجسته جلوه می نماید. طرز عمل، بدین ترتیب است که در حین بافت، طبق طرح 
ذهنی پود پارچه با دست از البه الی نخ های تار عبور کرده و قسمت های اضافی 
در پشت پارچه مخفی می ماند. حاصل این نوع بافت که شکل تکامل یافته ای از 
بافت معروف به بافت نافنی است معموالًً به مصرف لبه لباس یقه، سرآستین، پای 
دامن، جلوی پیراهن و... می رسد. ضمن آنکه روسری و سفره و نظایر آن را از به 
هم دوختن قطعات بافته شده تهیه می نمایند. طرح های رایج در این نوع پارچه که 
تار و پود آن از ابریشم طبیعی می باشد، شامل طرح هایی اصیل و سنتی منطقه از 
جمله پرده ای، کج بوته، ساراته، گل، ریزه گل، پناورا به معنی پول خرد، قشماری 
و... می باشد که به صورت ذهنی بر متن پارچه و ضمن بافت به وجود می آید که به 
خاطر استفاده از نخ های ابریشمی رنگی و رنگ های شاد و زنده نظیر زرد، قرمز، 

سرمه ای، آبی، زیبایی خاصی به پارچه می بخشد.
ارمک بافی

یکی از صنایع دستی ایران است که در گروه نساجی سنتی قرار می گیرد. ارمک 
عرض  دارای  معموالًً  و  می شود  یافت  یزد  استان  در  که  است  دست بافتی  پارچه 
175 الی 90 سانتی متر و طول 25 متر است. پارچه های ارمک دارای طرح ساده، 

پیچازی و راه راه است و برای پیراهن و روپوش مدارس از آن استفاده می کنند.
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عبا يا عبايه يا چادر عربی
خوزستان  در  می گذارند.  خود  سر  روی  بر  را  آن  عرب  زنان  که  است  پوششی 
و  است  سیاه  عبا  رنگ  می کنند.  استفاده  چشمگیری  به طور  پوشش  نوع  این  از 
که  است  متفاوت  انواع  دارای  عربی  کشورهای  در  ندارد.  دیگری  رنگ های  البته 
از نوع عبای رسمی استفاده  در مکان های رسمی برای دست و پاگیر نبودن آن 
می کنند. عبای رسمی را اصوالً با شیله بر سر می گذارند؛ برخالف چادرهای رایج 
در ایران، در طرفین شانه های عبایه، بریدگی هایی وجود دارد که دست به راحتی 

از آن بیرون می آید.

طرح و نقش در پارچه ايرانی 

و  موضوعات  هست.  ایرانی  هنر  و  فرهنگ  خاص  ایرانی  پارچه  در  نقش  و  طرح 
نقوش اکثراً برگرفته از طبیعت، کوه، گل، پرندگان و حیوانات اهلی؛ و موضوعات 
غیر انتزاعی برگرفته از ذهن خالق و اعتقادات، و باورهای ایرانی است. البته الزم به 
ذکر است بعد از ظهور اسالم نقوش اسلیمی و خطی بیشتر از هر موضوع دیگری 

در پارچه های ایرانی نمایان هست.
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اصول و دوخت کمر دامن محلی

دوخت کمر در دامن لباس محلی قابل توجه است و تفاوت های اساسی با دوخت 
کمر در لباس های معمولی دارد این تفاوت ها عبارت اند از:

1 فاقد زیپ است
2 کمر چین دارد

مراحل دوخت کمر: به دو نوع دوخته می شود
روش دوخت کمر نوع اول

1 در مرحله اول چین روی خط کمر دامن را به اندازه دو برابر اندازه کمر شخص 
تنظیم می کنیم.

2 پارچه کمری را به طول برابر با خط کمر دامن و به عرض دلخواه به اضافۀ جا درز 
برش می زنیم.

3 پارچه کمری را از طرف عرض پارچه به هم می دوزیم و اتو می کنیم.
4 پارچه کمری را از وسط پارچه اتو کرده و به صورت دوال به کمر دامن متصل می کنیم.

 6 الی   4 منهای  کمر  دور  طول  به  و  کمر  پهنای  مناسب  کش  از  پایان  در   5
سانتی متر از داخل لیفۀ کمر رد کرده و انتهای آن را می دوزیم.
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روش دوخت کمر نوع دوم
در نوع دوم کمر دامن محلی یکسره نیست بلکه در وسط پشت چاکی برای راحت تر 

رد شدن گذاشته می شود. مراحل دوخت این نوع کمر به شرح زیر است:
1 چین کمر دامن تنظیم می شود.

2 پارچه کمر به اندازه طول دور کمر دامن آماده شده و به عرض دلخواه برش 
زده می شود.

3 چاک و شکاف درز دامن دوخته می شود.
4 عرض کمر در دو سر آن به هم دوخته می شوند. سپس آن را به خط کمر دامن 

دوخته و به اندازه متناسب کش را از لیفه کمر رد می کنیم.
اصول و دوخت لبۀ دامن در دامن محلی

دوخت لبه دامن )تنبان(
مراحل دوخت لبه دامن

1 دوخت درز پهلو
2 دوخت مغزی دو طرفه به لبه دامن )رنگ آن معموالً مشکی یا قرمز می باشد(

3 وصل سجاف به عرض 5 الی 15 سانتی متر به سمت دیگر نوار مغزی لبۀ دامن
4 تاکردن نوار مغزی از وسط و اتوی آن و کوک زدن پهنای سجاف به لبۀ دامن

می دوزیم  را  دامن  لبۀ  تزئینات  دامن  لبۀ  به  سجاف  راهنمای  کوک  از  بعد   5
)نواردوزی، توردوزی، قیطان دوزی، چرخ کاری، سوزن دوزی محلی(

اصول و دوخت پيراهن محلی

مراحل دوخت پیراهن
1 دوخت سرشانه جلو به سرشانه پشت

2 دوخت سجاف یقه پیراهن
3 وصل یک ضلع مرغک به تکه پهلویی

4 وصل عرض تکه پهلویی و ضلع دیگر مرغک به قسمت زیر آستین
5 بر روی آستین وسط آن را عالمت گذاری نموده و آن نقطه را به درز سرشانه 
متصل  پیراهن  وسط  قسمت  را  آستین  و  پهلو  تکه  درز  سپس  و  زده  سنجاق 

می نماییم.
6 بعداز دوخت خط برش پیراهن زیر بغل پیراهن را به طور سرتاسری چرخکاری 

می کنیم.
7 دوخت مچ آستین
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دوخت چین
چین در پیراهن و دامن های محلی ایران 

به انواع مختلف دوخته می شود
1 چین ریز و سوزنی

2 چین پهن
3 پیلی های موازی

دوخت کت

دوخت کت در لباس محلی دارای ویژگی های زیر می باشد.
1 معموالً فاقد دگمه می باشد
2 دارای تزئینات محلی است

3 الیی کاری به شیوه امروزی در کت محلی ضروری نیست
4 سجاف به روش کت های امروزی نیست

5 اگر چنانچه دگمه داشته باشد از جادگمه قیطانی و یا بندینک استفاده می شود.

دوخت جليقه

دوخت جلیقه محلی از نظر جایگاه آن خاص و ویژه می باشد.
1 جنس آن در اقوام مختلف متفاوت است.

2 تزئینات در اقوام مختلف خاص مناطق مختلف می باشد.
3 تزئینات در مناطق مختلف متفاوت می باشد.

4 کاربرد جلیقه بنا بر فصول سال یا محل استفاده آن می باشد.
5 دارای آستری می باشد.

6 تزئینات معموالً فقط در قسمت جلو دوخته می شود.
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طرز وصل سوزن دوزی به لباس

جلیقه محلی 
ایرانی

هر
کل

مازندرانی و گیالنی

 اردالنی
ی و

وران
س

سون
شاه

خراسانیابیانه

لری

افشاری

وصل و دوخت سوزن دوزی برروی پیراهن یا شلوار و کت و یا غیره به روش های 
مختلف صورت می گیرد.

1 بعداز دوخت کامل لباس مورد نظر سوزن دوزی مورد نظر بر روی آن دوخته 
می شود.

2 محل مورد نظر در لباس را قباًل سجاف یا مغزی می دوزند و سپس تکه آماده 
شده را به محل مورد نظر توسط چرخ خیاطی و یا با دست متصل می کنند.

3 بعد از برش سوزن دوزی محلی را روی تکه مورد نظر دوخته و سپس تکه های 
مختلف لباس را به هم وصل می کنند.

ساخت انواع عروسک برای نمايش لباس محلی

نمایش لباس بر روی عروسک به جای مانکن و انسان در مراحل اولیه طراحی لباس 
مد و لباس سفارشی از مقدمات تهیه لباس برای معرفی لباس طراحی شده می باشد. 
در این فصل ساخت عروسک هایی که قابلیت پوشاندن و نمایش لباس را دارند به 
زیادی  عروسک های  امروزه  که  است  ذکر  قابل  البته  داد.  خواهیم  آموزش  شما 
است.معروف ترین عروسک های  ایران ساخته شده  لباس های محلی  معرفی  برای 
ساخته شده برای لباس محلی اقوام عبارت اند از گلین قشقایی، هامون سیستانی 

و بلوچستان و لری.
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عروسک های محلی ایرانی

یی
شقا

ق
مد

اح
یر 

 بو
ه و

وی
گیل

که
لر 

ان
ست

وچ
و بل

ن 
ستا

سی

   

ری
ند

ب

   



176

ویژه دختران

نی
جا

بای
ذر

آ
الن

گی
ن، 

کم
تر

ی، 
ران

ند
ماز

نی
ورا

س

زی
او

الن
رد

ا

ری
تیا

بخ



پودمان پنجم: دوزنده لباس های محلی

177

انه
ابی

ری
شا

اف

ان
ست

وز
خ

من
رک

ت

جی
مان

کر

لی
ر ف

ل

ون
س

اه
ش



178

ویژه دختران

ابزار و وسايل الزم برای ساخت عروسک

1ـ انواع پارچه: انواع پارچه هایی که به جای پوست بدن عروسک به کار می رود 
پارچه ای  البته  می باشد.  فوتر،  کتان،  پوپلین،  کرکی،  کنتواری،  جنس  از  معموالً 
که برای این کار انتخاب می گردد باید محکم باشد که در موقع پر کردن شکم و 
دست ها و پاهای عروسک از پوشال یا پنبه پاره نشود و رنگ آن نیز صورتی و نسبتاً 
کدر و رنگ پوست طبیعی بدن باشد. برای بدن عروسک هایی که شکل شرقی دارند 
بهتر است از پارچه های پنبه ای قهوه ای استفاده شوند. پارچه فوتر نیز برای این نوع 
عروسک ها مناسب هست و قابل شست وشو می باشد. از انواع پارچه هایی که در باال 
نام برده شد برای تهیه لباس عروسک می توان استفاده کرد. به عالوه پارچه های 
باشد.  الیاف مصنوعی ساخته شده  از  نایلونی پشمی و هر پارچه ای که  ابریشمی 
راه راه وپارچه های گلدار  نمود.از چیت های  استفاده  لباس عروسک  برای  می توان 
ریز پنبه ای هم می توان استفاده نمود. چون این پارچه ها هم ارزان و هم بادوام اند. 
در صورتی که مایل باشید می توانید برای هر عروسک چند نوع لباس با طرح های 
مختلف بدوزید و به مناسبت های گوناگون از آنها استفاده کنید. در مورد تهیه انواع 

تکه های لباس باید از پارچه های نازک و ظریف مناسب انتخاب نمایید.
2ـ مواد الزم برای پرکردن شکم و دست و پای عروسک: سهل الوصول ترین 
ماده ای که برای پرکردن عروسک وجود دارد پوشال یا خرده های اسفنج الستیکی 
می باشد. مخصوصاً اسفنج که خیلی سبک بوده و رنگ روشن دارد و از پشت پارچه 
البته مواد مناسب دیگری برای این کار وجود دارد  بدن عروسک دیده نمی شود 
که به وسیله سازندگان عروسک مورد استفاده قرار می گیرد. این مواد عبارت اند از 
پارچه های نایلونی و خرده های بی مصرف نخ کارخانجات تریکو پنبه و امثال آنها به 
هرحال رنگ این مواد نباید تیره باشد که از پشت پارچه صورتی که به جای پوست 

بدن عروسک انتخاب شده است نمایان گردد.
مغازه های  و  بزرگ  فروشگاه های  اکثر  در  مواد  این  تزئین:  برای  مواد الزم  3ـ 
خرازی وجود دارد و آن انواع نوارهای تزئینی روبان های مخملی قطعات تور قیطان 
منگوله و غیره به رنگ های مختلف است. سعی کنید که این لوازم حتی االمکان 
ظریف تر انتخاب شود. انواع دکمه، منجوق، پولک ها، مروارید های بدلی، پر گل های 
لباس آن مورد  تزئین  و  برای ساخت عروسک  است  نیز ممکن  و غیره  مصنوعی 

استفاده قرار گیرد.
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می باشد.  ابریشمی  یا  پشمی  نخ  عروسک  موی  برای  ماده  مناسب ترین  مو:  4ـ 
معموالً نخ های پشمی و ابریشمی را دوال و سه ال می بافند که نسبتاً ضخیم شود ولی 
برای موی سر عروسک های کوچک باید از نخ های باریک تر استفاده نمود. بعضی از 
ترکیبات نخ نایلون و پشم دارای درخشندگی خاص هستند و برای تهیه گیسوی 
بسیار  دارند  براق  مشکی  موی  که  مدل سرخ پوست  عروسک های  انواع  از  بعضی 
مناسب است. بعضی مواد دیگر مانند نخ های برودری دوزی و حتی الیاف )رافیا( نیز 
برای این کار به خوبی مورد استفاده قرار می گیرند. انتخاب نوع مواد برای گیسوی 

عروسک بستگی به سلیقه و ذوق سازنده آن دارد.
5  ـ انواع نخ ها: نخ های مورد استفاده در عروسک سازی عبارت اند از نخ تابیده 
مخصوص دکمه دوزی نخ قرقره نخ برودری دوزی به رنگ های مختلف نخ عمامه 
برای وصل کردن دست و پا و سایر اعضای بدن و نیز نخ های معمولی که برای 

دوختن لباس به کار برده می شوند.
6  ـ کاغذ مخصوص رسم و طراحی

7ـ پارچه الیی یا الیی چسبان برای ساختن عروسک و غیره
8  ـ مواد متفرقه

عالوه بر موارد ذکر شده از لباس های کهنه کیف های مستعمل پارچه های مصرف 
دم قیچی موجود در کارگاه خیاطی نیز می توان استفاده نمود.
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تزئينی  دوخت های  برای  مختلف  پايه های  کاربرد 
برای لباس محلی

پایه کوک شل

به عنوان  و  پارچه  روی  الگو  قرینه سازی  برای 
پایه  این  می رود.  به کار  تزئینی  دوخت های 

دوخت را به صورت شل و برجسته می زند.

کردن  کم  پایه،  این  از  استفاده  هنگام  نکته: 
کشش نخ الزامی می باشد.

پایه لب تاکن

پارچه  لبه  میلی متری  چند  کردن  تا  برای 
کاربرد بسیار خوبی دارد. استفاده از این پایه 

به لب پارچه زیبایی خاصی می بخشد.

پایه را نصب کنید، چند میلی متر از لبه پارچه 
را به طرف رو تاکرده، زیر پایه قرار دهید. اهرم 
داخل  تا  آورده  پایین  را  سوزن  و  پایه  باالبر 
پارچه قرار بگیرد. نخ های شروع کار را از پشت 
نگه دارید. هنگام دوخت پارچه را با دست به 
پایان  تا  را  دوخت  و  کرده  هدایت  پایه  داخل 

ادامه دهید.
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پایه لبه دوزی باریک

به  پارچه  لبه  دو  دوختن  برای  پایه  این  از 
تور  لبه  یک  با  پارچه  لبه  یک  یا  یکدیگر 
می توان استفاده کرد که باعث یکنواختی طول 

دوخت دو لبه خواهد شد.

بدین صورت که یک لبه پارچه زیر پایه و لبه 
دیگر پارچه یا لبه تور در کنار زائده مشکی رنگ 
که در پایه وجود دارد قرار گیرد تا لبه پارچه و 

تور به  طور منظم و یک دست دوخته شود.

پایه رگه دوزی

با فاصله  به کمک این پایه می توان رگه دوزی 
5 تا 11 میلی متر ایجاد کرد. از رگه دوزی جهت 

تزئینات روی لباس استفاده می شود.

پایه را نصب کنید، سوزن دوقلو را نصب کنید. 
اولین رگه را بدوزید. رگه های بعدی را نسبت 
به فواصلی که انتخاب می کنید داخل شیارهای 
موازی  و  یکنواخت  رگه ها  تا  داده  قرار  کناری 

دوخته شوند.
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پایه ساتن

این پایه از لحاظ ظاهری شبیه پایه استاندارد 
می باشد.

و  توپر  دوخت های  اجرای  برای  پایه  این 
داشت  خواهند  برجستگی  که  دوخت هایی 
شیاری  واسطه  به  که  است  کاربرد  دارای 
راحت تر  عبور  اجازه  است  آن  کف  در  که 

برجستگی های دوخت را از زیر پایه می دهد.

پایه زیپ دوزی

معمولی،  های  زیپ  دوخت  برای  پایه  این  از 
استخوانی یا کاپشنی و فلزی استفاده می شود 
این پایه دارای دو لبه )چپ و راست ( است که 
راست  از  می توان  دوزنده  کارکرد  نوع  به  بسته 
یا چپ این پایه استفاده کرد.به عنوان مثال اگر 
از سمت  بدوزید  را  زیپ  بخواهید   سمت چپ 
راست پایه و بالعکس استفاده کنید.برای دوخت 
زیپ های معمولی ،زیپ را در زیر درز پارچه قرار 
دهید )توجه شود که سوزن در جای مناسب قرار 

گرفته باشد تا به پایه برخورد نکند(

با دوخت ساده یک طرف زیپ را می دوزیم. تقریباً 
حالی  زیپ،در  انتهای  به  مانده  متر  تا 3 سانتی 
که  سوزن درون پارچه قرار دارد پایه را بلند کرده ، 
زیپ را ببندید، پایه را پایین قرار داده و دوخت 
را ادامه دهید ،به انتهای زیپ که رسیدید ،سوزن 
درون پارچه قرار گرفته،پایه را بلند کرده،کار را نود 
درجه چرخانده انتهای زیپ را بدوزید)در اصطالح 
سرقائمی زده می شود.حدود یک الی یک و نیم 
سانت(دوباره پایه را کمی بلند کرده ،طرف دیگر 
زیپ را بدوزید. تا  3سانت مانده به سر زیپ،سوزن 
را درون پارچه قرار داده ،پایه را بلند نمایید ،زیپ 
نکته:  کنید.  تمام  را  زیپ  دوخت  و  کرده  باز  را 
درچرخ هایی که موقعیت تنظیم سوزن را دارند 
می توانید موقعیت سوزن را به دلخواه تغییر دهید.
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پایه قیطان دوزی

جهت  در  و  داشته  تزئینی  جنبه  پایه  این 
دوخت قیطان های باریک یا کامواهای ظریف و 
یا نخ های کوبلن مورد استفاده قرار می گیرد. از 
این دوخت بیشتر به عنوان حاشیه دوزی روی 
و...  سنتی  لباس های  روتختی،  کوسن،  لباس، 

استفاده می شود.

و  حلقه  داخل  از  را  قیطان  پایه،  نصب  از  بعد 
یک  با  درحالی که  و  می کنیم  رد  پایه  شیار 
به  شروع  می کنیم  کنترل  را  قیطان  دست 
و  حلقه  یک  دارای  پایه  این  می کنیم  دوخت 
و  حلقه  این  درون  قیطان  که  است  شیار  یک 

شیار قرار می گیرد.

پایه پس دوزی و سردوزی

دوزی  پس  مثل  فراوانی  کاربردهای  پایه  این 
از  استفاده  برای  و...دارد.  دامن  و  شلوار  پایین 
این پایه ، به مقدار حدود 4 الی 5 سانت ، پارچه 
کار  پارچه ، روی  نیاز است.سمت پشت  اضافی 
راست  از سمت  اضافی  را  قرار می گیرد.  مقدار 
،از  کرده  تا  سانت   2 الی  ونیم  یک  مقدار  ،به 
تا کنید  به همین مقدار  نیز  سمت روبروی آن 
طوری که تا نیمه تای قبلی را بپوشاند.آن را زیر 
پایه قرار داده به طوری که زائده قرمز رنگ کنار 

تا ی  دوم قراربگیرد.

دوخت باید طوری تنظیم شود که وقتی توپی را 
می چرخانید سوزن در منتهی الیه سمت چپ،تنها  
تاری از پارچه را بگیرد.کار را از زیر چرخ درآورده 
و پارچه را برگردانید..نکته: برای تنظیم پایه با لبه 
کار بایداز پیچ کنار پایه استفاده کرد. بدین صورت 
که اگر سوزن بیش از حد روی پارچه قرار می گیرد، 
پیچ را سفت کرده تا پایه به سمت چپ حرکت 
دوم  تای  روی  اگر سوزن  یعنی  بالعکس،  و  کند 
قرار نمی گیرد، پیچ را شل کرده تا پایه به سمت 
پاک دوزی  پایه جهت  این  کند.از  راست حرکت 
استفاده می شود و هم چنین از ریشه شدن پارچه 

جلوگیری می کند 
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پایه شفاف

هنگامی که کاربر تمایل دارد موقعیت دوخت از نظر ساختاری مانند پایه ساتن دوزی می باشد
در زیر پایه را مشاهده کند بهتر است از پایه 

شفاف استفاده کرد.

پایه رفو

این پایه برای رفوی قسمت هایی از لباس که 
پاره یا سوراخ شده اند، بسیار کاربردی است.

محل  زیر  که  است  بهتر  رفو  کار  ابتدای  1.در 
تا  شود  چسبانده  نازک  چسب  الیی  پارگی، 
هنگام دوخت  پارچه  یا چروک شدن  از جمع 

جلوگیری شود.
2.همچنین رنگ نخ باید کامالً شبیه رنگ پارچه 

باشد تا کار جلوه مناسبی داشته باشد.
3.تکه پایه را جدا کنید.

باالی  میله  به طوری که  کرده  وصل  را  4.پایه 
پایه، روی سوزن بند قرار بگیرد.

قرار  پایین  وضعیت  رادر  بر  کارپیش  5.دنده 
دهید.

6.از دوخت ساده استفاده نمایید.
به علت  دوخت،  طول  و  بخیه  طول  درجه   .7

پایین بودن دنده کارپیش بر تأثیری ندارد.
8. درجه عرض زیگزاگ: روی صفر )ساده دوزی(

9.توسط دوخت ساده ، کادری دور کار بدوزید 
تا محدوده دوخت مشخص شود.

10. در حالی که پدال را به آرامی فشار می دهید، 
با حرکت دست کار را به چپ و راست وباال وپایین 
حرکت دهید. آنقدر این عمل را تکرار کنید تا 
محل پارگی پر شود. )دقت شود که بخیه ها در 

کنار هم قرار بگیرند(
توجه : در استفاده از این پایه هرچند دقیقه، 

سفت بودن پیچ سوزن بند را کنترل کنید.
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پایه راسته دوزی

از این پایه می توان جهت پنبه دوزی و دوخت 
لحاف و یا کوسن یا پشم شیشه یا پارچه هایی 
که می خواهید نقوش به حداقل برسد استفاده 
از  باید  فقط  پایه  این  از  استفاده  هنگام  کرد. 

دوخت ساده استفاده کرد.

با این صفحه فقط باید از دوخت ساده استفاده 
کرد. برای دوخت های راسته دوزی دقیق مثل 
دوخت ابردوزی، ایده آل است که سبب دوخت 

صاف و یکنواخت می شود.

پایه جادگمه

عالمت  روی  دوخت  را  طول  عدد3.درجه 
جادگمه قرار دهید عدد2.بر اساس درجه بندی 
روی پایه می توان اندازه  طول جادگمه را مشخص 
کرد. پایه را نصب کنید توجه شود هنگام وصل، 
درجات روی پایه باید در قسمت چپ قرار بگیرد.

فشار روی دگمه سمت راست دگمه
فشار روی دگمه انتهای دگمه
فشار روی دگمه سمت چپ

فشر روی دگمه ابتدای دکمه
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پایه نوار اریب

به  اریب  نوار  دوخت  برای  می توان  پایه  این  از 
)به عنوان  لباس، لب دامن، دور پارچه  لبه  لب، 
تزئین(، قاب دستمال، وسایل آشپزخانه و... یا 
به عنوان پاک دوزی درزهای داخل استفاده کرد.

برای  پایه  پیچ  توسط  تنظیم  قابلیت  پایه  این 
عرض های مختلف نوار اریب را دارا می باشد.



ویژه دختران

188

زهرا  مؤلف  عروس،  و  شب  لباس های  دوختن  گام به گام  و  علمی  آموزش   1
احمدزاده، انتشارات شرکت ویستا نشر

2 پوشاک سنتی آذربایجان، مؤلف صفورا محمدزاده، ناشر بهاردخت
3 پوشاک و زیورآالت مردم ترکمن، مؤلف رامونا محمدی، ناشر جمال هنر
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