ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﺟﺎﺟﯿﻢﺑﺎﻓ:

ﺟﺎﺟﯿﻢﺑﺎﻓ از دﯾﺮﺑﺎز در ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾ و ﻋﺸﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه رواج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﺎﺟﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻻﭘﻮش ﮔﺮم
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد .ﺣﺘ در ﺑﺮﺧ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾ ،ﺟﺎﺟﯿﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺸﻢ روﺷﻨ و ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﺮوﺳﺎن
ﻫﺪﯾﻪ ﻣدﻫﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﺎدﮔﺎری ارزﻧﺪه ،ﺳﺎلﻫﺎ در ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﻪ ﻣدارﻧﺪ.ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺟﺎﺟﯿﻢ ،ﭘﺸﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎﻓﺖ آن ﺷﺒﯿﻪ
ﮔﻠﯿﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺟﺎﺟﯿﻢ در ﭼﻬﺎر ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ و دوﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد .در ﻣﻨﺎﻃﻖ اوراﻣﺎن و
ﺛﻼث ،زﻧﺎن ﺟﺎﺟﯿﻢﻫﺎﯾ را ﺑﺎ ﻧﻘﻮش ﻣﺘﻨﻮع و ﺟﻨﺲ ﻣﺮﻏﻮب ﻣﺑﺎﻓﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ.
ﮔﻠﯿﻢﺑﺎﻓ:

ﮔﻠﯿﻢﺑﺎﻓ از ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ ﺧﺎﻧ اﺳﺖ و در ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه رواج دارد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻠﯿﻢﺑﺎﻓ در
اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺮﺳﯿﻦ اﺳﺖ و ﮔﻠﯿﻢﻫﺎی آن از ﺷﻬﺮﺗ ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .وﺟﻮد ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش دام ﮐﻪ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﻟﯿﺎف ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻠﯿﻢ اﺳﺖ ،ﺧﻮد دﻟﯿﻠ ﺑﺮ رواج ﮔﻠﯿﻢﺑﺎﻓ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.ﻧﻘﺶﻫﺎی ﭼﺸﻤﻪ ﻧﻈﺎﻣ و ﻧﻘﻮش
ﺗﺮﮐﯿﺒ درﺧﺖ و ﻻﻧﻪ ﮔﻨﺠﺸ و ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﺮﻏﺎﺑ ،ﻣﺎر ،ﻋﺮوﺳ ،ﻗﯿﭽ ،ﺧﻄﻮط اﻓﻘ و ﻋﻤﻮدی ،ﻧﻘﺶ ﻗﺮﻗﺮه راه راه ،ﭘﻨﺠﻪ
ﮔﺮﺑﻪ ،ﻗﺎچ ﺧﺮﺑﺰه ،ﮔﻞ ﻣﺸﺮﻓ ،ﮔﻞ ﺗﺮﻣﻪ و ﺳﻮزﻧ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﻮﺷ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﻠﯿﻢﻫﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﺳﯿﻦ
دﯾﺪه ﻣﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺎﻓﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻠﯿﻢﻫﺎی ﻫﺮﺳﯿﻦ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از آﻣﯿﺰش ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ

ﻣﺧﻮرد.
ﻣﻮجﺑﺎﻓ:

ﻣﻮج ـ ﯾﺎ در اﺻﻄﻼح ﻣﺤﻠ رﺧﺘﺨﻮابﭘﯿﭻ و ﻣﻔﺮش ـ از ﭘﺸﻢ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮد و ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﺷﺨﺼ و ﯾﺎ ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪﮔﺎن آﺷﻨﺎ اﺳﺖ .ﻣﻮجﺑﺎﻓ ﯾ از ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺧﺎﻧ اﺳﺖ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ اوراﻣﺎﻧﺎت رواج دارد .ﻣﻮجﻫﺎی
رﻧﯿﻦ ﮐﻤﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ اوراﻣﺎﻧﺎت و ﺟﻮاﻧﺮود از ﺷﻬﺮﺗ ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در ﺟﻮاﻧﺮود اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻞ ﮐﺎرﮔﺎﻫ دارد .در
ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺟﻮﻻﻫﺎ در ﭘﺸﺖ دﺳﺘﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻮج ﺑﺎﻓ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ از ﻣﻮج ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺘﻮ ﯾﺎ رواﻧﺪاز و ﯾﺎ روﯾﺔ
ﮐﺮﺳ ،زﯾﺮاﻧﺪاز  ،ﭘﺮده و ﺣﺘ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻘﭽﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻮج ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﺸﻮﻟ،
ﭼﻬﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ،ﺗﺨﺖ ﻗﺮﻣﺰ ،ﺑﺮﻣﺎﻟ و ﺷﻄﺮﻧﺠ.
ﮔﯿﻮهﮐﺸ:

ﮔﯿﻮه را در اﺻﻄﻼح ﻣﺤﻠ ﮐﻼش ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ و ﮔﺬرﻫﺎی ﺻﻌﺐاﻟﻌﺒﻮر و ﺳﻨﻼﺧ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،اﺳﺘﻔﺎده
از ﮔﯿﻮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﭘﻮﺷ ﻧﺮم ،ﺳﺒ ،راﺣﺖ و ﻣﻘﺎوم رواج دارد .ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﯿﻮه در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺎوه ،ﻫﺮﺳﯿﻦ و
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﺳﺖ.ﮔﯿﻮه از دو ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻔ و روﯾ ﺗﺸﯿﻞ ﻣﺷﻮد .ﮐﻔ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻻﺳﺘﯿ و ﭼﺮم و روﯾ آن از ﻧﺦ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻻﺳﺘﯿﺳﺎزی ،ﮔﯿﻮهﮐﺶﻫﺎ زﯾﺮ ﮐﻼشﻫﺎ را از ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺎوﻣﯿﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻧﻤﻮدﻧﺪ و روﯾﺔ آن را از ﻧﺦ ﯾﺎ اﺑﺮﯾﺸﻢ
ﻣﺑﺎﻓﺘﻨﺪ و اﮐﺜﺮ اﻋﯿﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻻﺳﺘﯿ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺸﺎورزان از ﻻﺳﺘﯿ در زﯾﺮ ﮔﯿﻮه

اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد.
ﭼﯿﻎﺑﺎﻓ:

ﭼﯿﻎ ﯾﺎ ﭼﯿﺦ ﻋﺒﺎرت از ﺣﺼﯿﺮی ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒ ﯾﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻧﺘﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ روی آن ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺦﻫﺎی
رﻧﺎرﻧ ﭘﺸﻤ اﯾﺠﺎد ﻣﺷﻮد .از ﭼﯿﻎ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﺮاف ﺳﯿﺎه ﭼﺎدرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد و ﮔﺎﻫ ﻧﯿﺰ آن را ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﻀﺎی
داﺧﻞ ﭼﺎدرﻫﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺑﺮﻧﺪ.
ﻗﻠﻢزﻧ:

ﻫﻨﺮ ﻗﻠﻢزﻧ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن روزﮔﺎری ﺟﻠﻮهای ﺧﺎص داﺷﺖ و ﻗﻠﻢزﻧﺎن ﺑﺰرﮔ در اﯾﻦ ﺧﻄﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮد از
ﺗﺒﺎر ﻗﻠﻢزﻧﺎن ﺣﺮﻓﻪای ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﺳﺘﺎد »ﻋﻠ اﮐﺒﺮ ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎﯾ «اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻗﻠﻢزﻧ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫ دﺳﺖ ﺑﻪ
اﺣﯿﺎء اﯾﻦ ﻫﻨﺮ زده اﺳﺖ .ﻗﻠﻢزﻧﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨ دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸ و ﺳﺎﺳﺎﻧ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻇﺮاﻓﺖ و زﯾﺒﺎﯾ ،آﺛﺎر ﻫﻨﺮی زﯾﺒﺎﯾ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺟﻬﺎﻧ ﻫﻢ دارد.
اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﻠﺰی:

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻧﺪ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎﯾ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﻓﻠﺰی و اﺑﺰار ﮐﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.
ﺻﻨﻌﺖﮔﺮان ﮐﺮﻧﺪی در ﺗﻬﯿﻪ اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر و ﺷﺎر ،ﭼﺎﻗﻮ ،ﮐﺎرد ،ﻗﻨﺪﺷﻦ ،اﺑﺰار زﯾﻦ و ﯾﺮاق ،ﻗﻔﻞ و ﮐﻠﯿﺪ ﺷﻬﺮت ﺑﺴﯿﺎر
داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ.ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺮﻧﺪ در ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺎه آﻫﻨﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ آﻻت ﮐﺸﺖ و زرع را ﻣﺳﺎزﻧﺪ.
ﻗﺎﻟﺑﺎﻓ:
ﻗﺎﻟﺑﺎﻓ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺒ ﺑﺎ ارزش ﺧﻮد ﻣﺼﺮﻓ و ﺑﺎ ﻧﻘﻮش ﺑﻮﻣ و ﻣﺤﻠ از ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ در ﻣﯿﺎن روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﺤﻠ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺎم روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨ را ﺑﺮﺧﻮد دارد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎی
ﺣﺴﯿﻦآﺑﺎد ،اﮐﺒﺮآﺑﺎدی و ﮐﯿﻮﻧﺎﻧ اﺷﺎره ﮐﺮد .اﻣﺮوزه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺑﯿﺶﺗﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺳﻨﻘﺮ و در اﻏﻠﺐ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺻﺤﻨﻪ ،ﮐﻨﺎور،
دﯾﻨﻮر و ﺑﯿﺴﺘﻮن ﻗﺎﻟﺑﺎﻓ داﯾﺮ اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ وﯾﮋه ﺛﻼث ﺑﺎﺑﺎﺟﺎﻧ اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺎﻟﺑﺎﻓ ﺻﻨﻌﺖ دﺳﺘ
اﺻﻠ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟ در ﮐﻨﺎر ﮔﻠﯿﻢﺑﺎﻓ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺖﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﻗﺎﻟ ﻫﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮد .در ﻓﺮﻫﻨ ﻗﺎﻟﺑﺎﻓ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه واژه ﮔﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ
ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﮔﻞ اﮐﺒﺮآﺑﺎد و ﮔﻞ ﺗﺮﻧﺠ ،ﻣﻨﻈﻮر از ﮔﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻞ ﻗﺎﻟ اﺳﺖ .ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻟ
ﺑﺎﻓ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :دارﮔﻞ ،ﺑﺎزوﺑﻨﺪی ،ﺳﻤﺎوری ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬ ،اﮐﺒﺮآﺑﺎدی ،ﮐﯿﻮﻧﺎﻧ و ﺣﺴﯿﻦآﺑﺎدی .ﻫﺮ ﯾ از اﯾﻦ ﻧﻘﺶﻫﺎ ،ﺧﻮد
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺧﺮده ﻧﻘﺶﻫﺎ را در ﺑﺮ دارﻧﺪ.

