
 

 صنایع دستی؛ سوغات اصلی کردستان براي گردشگران

صنایع دستی به عنوان بخشی از میراث فرهنگی و به عنوان نمادي از نوع زندگی و فرهنگ یک جامعه همواره 
هنوز ، در بسیاري از نقاط استان کردستانعلت ویژگی زندگی سنتی به. گرفته است مورد توجه گردشگران قرار

اي که فرش و گلیم گونهبه ،صنایع دستی استان از لحاظ کیفیت و گستردگی در سطح کشور مطرح است
فران و بیشتر مسا دارندنرد و شطرنج شهرت جهانی مانند تخته  ،کاري چوبهمراه محصوالت نازكکردستان به

کاري، فرش و گلیم کردستان خریداري  کنند از محصوالت نازكو گردشگرانی که به کردستان سفر می
   کنند.می

  

  

  

  

پرچین و  هاي بلند و بعضاًزیبایی لباس کردي در پوشاك زنان این منطقه از تجلی بیشتري برخوردار است. دامن
یی اکند که به این زیباي را متقاعد میهر بیننده ،پوششهاي دیگر این همراه بخشهاي رنگارنگ بهپیراهن 

شده جهانی لباس کردي به عنوان لباس زیباي برتر انتخاب و هاي محلی چندین بار در جشنواره اعتراف کند.
  .باف استهاي دستهاي محلی و گیوهان و زنان کرد لباسفاخرترین نوع لباس در بین مرد ،. هنوزاست

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

هاي سنتی بشر نشینان قدمتی چندین هزار ساله دارد و بدون شک جزو اولین پاپوشگیوه یا کالش، میان زاگرس
گیري از مواد اولیه فراوان و ارزان قیمت طبیعی در دسترس و هاي گذشته با بهرهاست که انسان مبتکر دوران

توان به سبک و طبیعی بودن ین هنر دستی میاز مزایاي ا ذوق سرشار خویش اقدام به تولید دستی آن کرده است.
جذب رطوبت و توانایی هاي معمولی، استفاده از الیاف سلولوزي، بودن نسبت به کفش ترتمامی مواد آن، مقاوم
آن  يهکفو  شودمیاي بافته این کفش از نخ پنبه يرویه ساخت آن در منطقه نام برد. اولیه در دسترس بودن مواد

 مناطق برايو مناسب  پذیرکالش کفشی سبک، نرم، انعطاف ،همین دلیلبه .از پارچه فشرده تشکیل شده است
  است. يو حتی شهرکوهستانی 

  موسیقی منطقه کردستان
رود. مردم کردستان شمار میهب هاي محلی ایرانترین و پربارتربن موسیقیاز غنی ،موسیقی منطقه کردستان

از آن  سوارکاري حتیو  ، مذهبیسوگواري شادي،بیشتر مراسم  دانند و دراز زندگی خود می موسیقی را جزیی
 شوند وران محسوب میهاي موسیقی مقامی ایانواع گسترده موسیقی کـــردي از گنجینه .کننداستفاده می

کسی است که به موسیقی  در ایران، چه عصر باستان را در خود نهفته دارند. هاي دوران کهن ونغمه ،هاي آنمقام
که همگی سنندجی  د،آشنا نباش و .... هازمانییوسف ،هاپوريها، فرجمند باشد و با  کامکارها، عندلیبیعالقه
  . هستند

  یاد ماندنی را با موسیقی و مراسم ویژه مناطق کردنشینبنا داریم دو شب زیبا و به
  تدارك ببینیم.عزیزان براي شما 

 


