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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



148

ویژه دختران

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.


