


Η γέννηση της χειροτεχνίας απαιτεί τη σύμπραξη της έμπνευσης και της καινοτόμου ματιάς του καλλιτέχνη με 
τον τρόπο σκέψης, τον πολιτισμό και την ταυτότητα του κάθε έθνους.  

Στη διάρκεια της ιστορίας η τέχνη και η τεχνογνωσία συνεργάστηκαν για την παραγωγή καλλιτεχνικών έργων 
που αφενός υπήρξαν προϊόντα της σκέψης, του συναισθήματος και της τέχνης του δημιουργού τους  και 
αφετέρου δηλωτικά της ιστορίας και του πολιτισμού της κάθε χώρας. Μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα έργα 
εκφράζουν την κουλτούρα και την τέχνη της κάθε περιοχής. 

Η χειροτεχνία στο Ιράν έχει μακραίωνη ιστορία και ανάγεται στις προϊστορικές περιόδους. Τα έργα που 
έχει φέρει στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στα Κραμικά, στα Σούσα και στις υπόλοιπες περιοχές του Ιράν  
χρονολογούνται από το 550 έως το  330 π.Χ, φανερώνοντας έτσι την αρχαιότητα της τέχνης αυτής. 

Τέχνες όπως η μεταλλουργία, η παραγωγή κοσμημάτων, η υφαντουργία υφασμάτων και χαλιών, η επεξεργασία 
πολύτιμων λίθων και τόσες άλλες έχουν την αρχή τους στα αρχαία χρόνια. Το πλέον φημισμένο δημιούργημα  
της τέχνης αυτής είναι το χαλί Παζέρικ το όποιο είναι το πρώτο χαλί στον κόσμο χρονολογούμενο περίπου στα 
500 π.Χ. 

Χειροτεχνία 



Τα έργα αυτά, όπως εύκολα μπορεί να παρατηρήσει κανείς, αντανακλούν και αναπαριστούν τον πολιτισμό 
εκείνης της εποχής. Στα έργα της αρχαιότητας του Ιράν παρατηρούνται στοιχεία και σύμβολα της κάθε ιστορικής 
περιόδου, δηλωτικά της ταυτότητας και του πολιτισμού των ανθρώπων της εποχής τους. 

Ως εκ τούτου, αυτά τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα των περασμένων αιώνων αποτελούν πολύτιμη κληρονομιά 
την οποία συνεχίζουν οι σύγχρονοι ιρανοί καλλιτέχνες αναδεικνύοντας την πολιτιστική ταυτότητα του Ιράν.  
Στο παρόν βιβλίο προσπαθήσαμε μέσω της παρουσίασης της ιρανικής χειροτεχνίας να φέρουμε τον αναγνώστη 
σε επαφή με χαρακτηριστικά δείγματα αυτής της τέχνης που εκφράζουν τις διαφορετικές πλευρές του ιρανικού 
πολιτισμού. 

M.N.GHOMI 

Μορφωτικός Σύμβουλος
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Το “Varni Bafi” ή αλλιώς η παραγωγή του Varni, είναι μια παραδοσιακή και δημοφιλής ύφανση της περιοχής του 
Αζερμπαϊτζάν.  Σήμερα παράγεται σε μια περιοχή που ονομάζεται Dasht-e Moghan και βρίσκεται στο έδαφος 
της επαρχίας Ardabil. Το Βάρνι αποτελεί μια νομαδική ύφανση και ανήκει σε μια αρχαία φυλή, η οποία ήταν 
γνωστή στο βαθύ παρελθόν ως Shahsavan. Το Shahsavan, το οποίο σχηματίστηκεστη συνέχεια με τη συγχώνευση 
πενήντα φυλών αναμεταξύ τους, πήρε το όνομά του από τον Shah Abbas Safavid, ο οποίος τους είχε διατάξει  
να εγκατασταθούν στο Αζερμπαϊτζάν ως άμυνα ενάντια στην στρατιωτική ανάκαμψη  της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας.  Σήμερα, αξίζει να αναφερθεί ότι,  το όνομα του Shahsavan έχει αλλάξει σε Ilsavan. Ακόμα, το 
Varni αποτελεί ένα λεπτό Kelim γνωστό και ως Sumak.  Σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, το Varni, το οποίο είναι 
διπλής όψης, είναι κάτι ενδιάμεσα σε χαλί και Kelims. Μπορεί να θεωρηθεί επίσης ότι, τοποθετείται  μεταξύ 
των σύνθετων υφαντών και χρειάζεται εξίσου ένας επιδέξιος υφαντής, που να διαθέτει  χρόνια εμπειρίας για 
να το φτιάξει.  Το Varni υφαίνεται κατά κύριο λόγο χρησιμοποιώντας το “Pudpichi”, το οποίο είναι μια μέθοδος 
κατά την οποία εκτός από τα νήματα περιτυλίγματος και υφαδιού, ένα επιπλέον λεπτό υφάδι προστίθεται στο 

σώμα του Kelim. 

Το Varni Bafi του Ardabil



Ακόμα, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, η ύφανση “Shirikipich” είναι πολύ παρόμοια με το Varni και 
αποτελεί προϊόν του Kerman. Ωστόσο, διαφέρουν σε μοτίβα και σχήματα. Σύμφωνα με τους θρύλους του 
Αζερμπαϊτζάν, η κιβωτός του Νώε είχε προσγειωθεί σε αυτήν την περιοχή και αυτός είναι και ο λόγος για τον 
οποίο τα μοτίβα των ζώων είναι πολύ δημοφιλή. Το Varani γίνεται πιο συχνά κατά τη χειμερινή περίοδο, γιατί 
τότε η φυλή έχει εγκατασταθεί σε ένα συγκεκριμένο μέρος και διαθέτει τον απαραίτητο χρόνο που χρειάζεται. 
Το νήμα που χρησιμοποιείται από τους νομάδες είναι ένα μείγμα από μετάξι και μαλλί. Νήματα από βαμβάκι, 
μαλλί ή μετάξι χρησιμοποιούνται επίσης και ως περιτυλίγματα. Οι νομάδες του Αζερμπαϊτζάν χρησιμοποιούν 
το Varni για να φτιάξουν τσάντες και καλύμματα αλόγων που, όσον αφορά το στυλ, τα μοτίβα (πουλιά και ζώα) 
και  τις χρωματικές παλέτες, είναι από τα καλύτερα καλύμματα αλόγων που διατίθενται στο  Ιράν. Οι μεγάλες 
σακούλες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά σκευών από τους νομάδες είναι διακοσμημένες με μοτίβα 

εμπνευσμένα από προϊστορικές κεραμικές αυτής της περιοχής.
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Με την ιστορία εδώ και αρκετών χιλιάδων ετών, το Χασίρ Μπάφι (ένα χαλί), αποτελεί ένα από τα παλαιότερα 
χειροτεχνήματα. Δεν είναι γνωστό το πότε και το πού δημιουργήθηκε για πρώτη φορά, ωστόσο οι αρχαιολόγοι 
έχουν ανακαλύψει ίχνη υφασμάτων σε στρώματα γύψου τα οποία χρονολογούνται πριν από έξι χιλιάδες 
περίπου χρόνια. Το παλαιότερο κομμάτι του Hasir στο Ιράν ανήκει στο Shahdad της επαρχίας Kerman. Επίσης, 
αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, η υφαντική χαλιών, που φέρει λεπτούς καλάμους μέσα από τα βαμβακερά 
νήματα, δεν έχει αλλάξει από την αρχαία Αίγυπτο μέχρι και σήμερα. Το Booria Bafi, το οποίο είναι ένα είδος 
υφάσματος χαλιών, εξακολουθεί να θεωρείται σημαντική τέχνη και χρησιμοποιείται ως κάλυμμα στέγης από πηλό 
στα σπίτια. Ως εκ τούτου, το Hasir Bafi, που περιλαμβάνει επίσης το Bambo Bafi και το Morvar Bafi, είναι μια πολύ 
αρχαία τέχνη και περιλαμβάνει προϊόντα υφασμένα από φύλλα, μίσχους και φύλλωμα φυτών. Δεδομένου ότι, 
κάποια μέρη των φυτών χρησιμοποιούνται σε αυτό, θεωρείται ότι, αποτελούν τα πρώτα προϊόντα που φτιάχτηκαν 
ποτέ από το ανθρώπινο χέρι, και δημιουργήθηκαν με την έναρξη του καθιστικού τρόπου ζωής και της γεωργίας.
Ανάλογα με το γεωγραφικό περιβάλλον, η πρώτη ύλη του Χασίρ σε διάφορα μέρη του Ιράν είναι η εξής: 
φύλλα από εποχιακά δέντρα, φύλλα από άγρια εποχιακά δέντρα, Porak, Daz, μίσχοι καλάμων από τροπικές 
λιμνοθάλασσες του Khuzestan, κρύες περιοχές του Zarivar λίμνη, λιμνοθάλασσα Anzali, εδάφη που περιβάλλουν 

τη λίμνη Hamun, σιτάρι που προέρχεται από επαρχίες Zanjan, Azerbaijan κ.λπ.

Το Hasir Bafi του Khuzestan



Αυτή η τέχνη είναι κοινή και συναντάται σε επαρχίες, όπως το Σιστάν,το Μπαλουχστάν, το Χουζεστάν, το 
Κουρδιστάν, το Ορμοζάν, το Μπουσχρ, η Κέρμαν, το Γιαζντ, το Φαρς, το Μαζανταράν, η Γκιλάν και η Τεχεράνη. 
Στο Khuzestan, το Hasir Bafi είναι κοινό και υπάρχει σε μορφές καλαθιών ύφανσης, χαλακιών και Booria Bafi. 
Γενικά, υπάρχουν δύο είδη ύφανσης: τα στριμμένα και τα δίχτυα. Σήμερα μπορούμε να βρούμε το Hasir Bafi σε 
οποιοδήποτε μέρος του Khuzestan, όπου υπάρχουν φύλλα, καλάμια και μίσχοι. Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι, 
οι πόλεις Abadan, Shadegan, Dasht-e Azadegan αποτελούν αδιαμφησβήτητα τα κέντρα αυτού του προϊόντος. 
Ακόμα αυτό το είδος ύφανσης του χαλακίου χρησιμοποιείται για να κάνει τα παραθυρόφυλλα να κρεμαστούν 
πάνω από τα παράθυρα στα αστικά κτίρια. Οι νομάδες τα χρησιμοποιούν για να καλύψουν τις σκηνές τους και 
επίσης για να κάνουν φωλιές για τα κοτόπουλα και τα κατσίκια τους. Το Booria ή το κάλυμμα δαπέδου είναι ένα 
άλλο προϊόν του Khuzestan το οποίο υφαίνεται από φυλλα εποχιακών δέντρων και είναι επίσης κατασκευασμένο 
από κοινότυπα άγρια καλάμια που αναπτύσσονται  σε αυτήν την περιοχή. Επίσης, χρησιμοποιούνται τόσο ως 
καλύμματα δαπέδων, όσο και ως καλύμματα οροφής. Τέλος, είναι τοποθετημένα στις δοκούς των στεγών των 

κτιρίων και στη συνέχεια καλύπτονται από δομικό υλικό. Το Booria Bafi γίνεται μόνο από άντρες.
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Το χωριό Μεντ αποτελεί το μοναδικό κέντρο κεραμικής στα ανατολικά του Ιράν, το οποίο βρίσκεται 3 χιλιόμετρα 
βόρεια του Γκονάμπαντ, με περίπου 1000 κατοίκους. Εκτός από τη γεωργία, οι κάτοικοι αυτού του χωριού 
ασχολούνται και με διάφορες άλλες ενέργειες, όπως με τα τούβλα, τα κεραμικά και τα κεραμίδια. Η αρχαιότητα 
των αγγειοπλαστικών στο Μεντ τοποθετείται γύρω στην 3η χιλιετία π.Χ. χωρίς να διαθέτει συγκεκριμένο όνομα 
μέχρι τις αρχές του 12ου αιώνα. Ωστόσο, από τότε και έκτοτε εμφανίστηκε μια νέα μορφή της κεραμικής, η οποία 
ονομάστηκε Faience Pottery. Ακόμα, αξίζει να αναφερθεί ότι, τα αγγειοπλαστικά είναι παρόμοια με τα προϊόντα 
Meybod όσον αφορά τα μοτίβα και οι ενώσεις τους, οι οποίες είναι σχεδόν πανομοιότυπες με τις κεραμικές 

Shahreza με τέτοιο τρόπο που δύσκολα μπορεί κανείς να τα αναγνωρίσει.
Η κατασκευή των κεραμικών σε αυτήν την περιοχή πραγματοποιείται με δύο διαφορετικούς τρόπους παραγωγής 
παραδοσιακών κεραμικών, είτε με κόκκινο πηλό, είτε με κεραμικό Faience, που είναι εντελώς διαφορετικοί όσον 
αφορά τα συστατικά και τη διαδικασία προετοιμασίας του σώματος του εκάστοτε κεραμικού. Το Faience είναι 
ένα είδος κεραμικού, το οποίο αποτελείται από λευκό πηλό. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, η κύρια 

πρώτη ύλη τέτοιων ειδών κεραμικών αποτελεί η πυριτία ή αλλιώς ο πυρόλιθος, ο μπεντονίτης και ο καολίνη. 
Ο μπεντονίτης και ο καολίνη παρέχονται από τα γύρω ορυχεία.

Κεραμική του Μεντ



Μετά την εξαγωγή του πυρόλιθου, χτυπάται με σφυρί για να σπάσει σε μικρά κομμάτια. Τα πήλινα αγγεία είναι 
επίσης, μια πιστότητα από κόκκινα πήλινα αγγεία, τα οποία αποτελούν νεότερα εν αντιθέσει των φαγεντιανών 
έργων της περιοχής. Πρέπει ακόμη να σημειωθεί, πως είναι εντελώς χειροποίητα και διαθέτουν στο τελείωμά 
τους τροχούς. Τα χειροποίητα κεραμικά, τα οποία διαθέτουν μακρά ιστορία, περιλαμβάνουν ποικίλα είδη, όπως 
για παράδειγμα πουλιά, ζώα ή εμπορεύματα και όγκους σε μορφή κύβων, μέσω της χύτευσης από βάζο, θερμό 
κ.λπ., με ανάγλυφα μοτίβα στο σώμα του κεραμικού. Επίσης, τα περισσότερα από τα προϊόντα της Mend είναι 
κατασκευασμένα από τροχούς, παράγονται πιο εύκολα και είναι ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ των ανθρώπων 
λόγω της εφαρμογής τους. Ευρύτερα, η ζωγραφική Underglaze είναι εξίσου δημοφιλής εδώ. Μερικά μοτίβα στις 
αγγειοπλαστικές Mend είναι συμβολικά και τελετουργικά και προέρχονται από τις πεποιθήσεις των ανθρώπων. 
Τα κύρια μοτίβα που είναι διάσημα στις κεραμικές είναι τα ανθρώπινα, τα ζώα, τα φυτά και τα γεωμετρικά. Το 
ανθρώπινο μοτίβο απεικονίζεται συνήθως στα είδη του Mend ως το πρόσωπο ενός ήλιου που περιβάλλεται από 
γραμμές ως ακτίνα. Τέλος, αυτές αποτελούν από τις πιο σημαντικές κεραμικές του Mend και τοποθετούνται 
συχνά στο κέντρο των αντικειμένων. Τα ζωικά μοτίβα περιλαμβάνουν το κοτόπουλο, το ψάρι, την πεταλούδα 

κ.λπ. και είναι βαμμένα σε κίτρινο και κόκκινο χρώμα.
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Η υφαντική ή όπως λέγεται και στην περσική γλώσσα «Hasirbafi», η οποία χρονολογείται εδώ και χιλιάδες 
χρόνια πριν, αποτελεί ένα είδος χειροτεχνίας που δημιουργείται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε περιοχή, 
χρησιμοποιώντας διάφορα είδη φύλλων. Αυτή η τέχνη είναι πιο συνηθισμένη να συναντάται στις πλευρές της 
θάλασσας και στις όχθες των ποταμών, επειδή το κύριο υλικό της είναι τα φυτά της άγριας φύσης, τα οποία 
αναπτύσσονται κοντά σε έλη και σε ποτάμια. Σε πολλές περιοχές χρησιμοποιούνται επίσης, οι βλαστοί από το 
σιτάρι, τη σίκαλη, το ρύζι και τα φύλλα φοινίκων με σκοπό την ύφανση αυτών των προϊόντων. Ακόμα, υπάρχουν 
πολλοί υλικοί πόροι στην επαρχία Bushehr, η οποία βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα στο νότιο μέρος του Ιράν, όπως 
τα φύλλα και ένα τοπικό φυτό το wildling, το οποίο μοιάζει με το κοτσάνι του σίτου και ονομάζεται “Khakeh”. 

Γι ‘αυτό και η ύφανση χαλιών υπήρξε από καιρό ένα από τα πιο δημοφιλή χειροτεχνήματα αυτής της επαρχίας.
  Για την ύφανση ενός χαλιού, οι πρώτοι μίσχοι που ταιριάζουν μεταξύ τους τόσο σε μέγεθος όσο και σε διάμετρο, 
συλλέγονται και εμποτίζονται με νερό. Στη συνέχεια, τρία έως πέντε από αυτά συσκευάζονται μαζί με ένα 
άλλο βλαστό. Αυτές οι δέσμες πλέκονται μαζί για να φτιάξουν αντικείμενα όπως για παράδειγμα τα καλάθια, 
οι τσάντες, τα καλύμματα δαπέδου, το κρεμαστό τοίχωμα κ.λπ. Τα φύλλα μπορούν να χρωματιστούν επίσης, 

χρησιμοποιώντας ένα ειδικό είδος μελανιού που ονομάζεται “Bagham” ή ξύλο.

Ματύφανση του Bushehr



Το Bagham διατίθεται σε χρώματα όπως το πράσινο, το μπλε, το μοβ και το πορτοκαλί, και μερικές φορές τα 
υφαντά αυτά τα αναμιγνύουν με κουρκούμη για να προσθέσουν στη φωτεινότητα. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί 
ότι, τα μοτίβα της υφαντικής είναι συνήθως αποτελέσματα της μνήμης των τεχνιτών και είναι εξίσου γεωμετρικά 

αλλά διαθέτουν και πολλά διαμάντια.
Τα πιο σημαντικά προϊόντα, τα οποία κατασκευάζονται με την ύφανση των χαλιών είναι τα εξής: 1. Ένα είδος 
ύφανσης που ονομάζεται “Tak” πλάτους 10 cm και χρησιμοποιείται ως κάλυμμα στέγης για υπόστεγα του 
χωριού λόγω της δομής του που δύσκολα επιτρέπει το νερό. 2. Ένα μικρό καλάθι που ονομάζεται “Moghraf ”. 
3. Το “Toyzeh”, το οποίο είναι ένα χειροποίητο κυκλικό χαλί που χρησιμοποιείται ως κάτοχος του ψωμιού. 4. 
Το «Tali», ένα σκεύος για την αποθήκευση σιταριού και άλλων σπόρων. 5. Το “Sapk”, ένας δίσκος σαν ύφανση 
που χρησιμοποιείται για κοσκίνισμα των σπόρων σιταριού. 6.Το «Kondeh» που είναι ένα είδος μπολ με φρούτα. 
7.Το “Chakan”, το οποίο είναι ένα καλάθι για τη συλλογή ημερομηνιών και χρησιμοποιείται και ως κλίμακα. 8. 
Ανεμιστήρες 9. Σχοινιά και 10. Καπέλα αχύρου. Σήμερα, η υφαντική είναι πολύ δημοφιλής σε πόλεις, όπως για 

παράδειγμα το Genaveh, το Dashtestan, το Dashti, το Tangestan και το Kangan.
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Το Κουρδιστάν είναι η επαρχία με τη δεύτερη υψηλότερη δασική κάλυψη και πηγές ξύλου στο Ιράν. Η 
διαθεσιμότητα βιώσιμων πηγών ξύλου οδήγησε στη δημιουργία ιδιαίτερα ευέλικτων ξύλινων χειροτεχνιών 
σε διάφορες ιστορικές εποχές. Τα ξύλινα χειροτεχνήματα του Sanandaj, ή του Sananeh, είναι γνωστό ότι, 
χρονολογούνται από τη δυναστεία του Saffavid. Παρόλο που κανένα έργο του Nazok Kari από την εποχή του 
Saffavid δεν έχει επιβιώσει, πιστεύεται ότι, αυτή η τέχνη ήταν πολύ δημοφιλής μαζί με τα παράθυρα Sash. Όπως 
είναι σαφές, το Nazok Kari, το οποίο στην περσική γλώσσα σημαίνει «ευαίσθητες τέχνες», αναφέρεται στην 
κατασκευή εφαρμοσμένων και καλλιτεχνικών αντικειμένων από υψηλής ποιότητας ξύλα. Σε αυτή την τέχνη, 
κομμάτια ξύλου επικαλύπτονται με βάση τον προβλεπόμενο σχεδιασμό και στη συνέχεια δημιουργούνται πολύ 
ευαίσθητα και όμορφα εργαλεία και αντικείμενα από αυτά, χρησιμοποιώντας ακριβείς τεχνικές. Σύμφωνα με 
ορισμένους ειδικούς, τα ξύλινα προϊόντα του Sanandaj μπορούν να χωριστούν σε δύο γενικές ομάδες, αυτές των 
διακοσμητικών και αυτές των εφαρμόσιμων. Ακόμα αξίζει να αναφερθεί ότι, αυτές οι τέχνες αποτελούνται από το 
Nazok Kari, το “Orsi Sazi” ή τα παράθυρα Sash, και κατασκευάζουν ή κουφώματα και “Kharati” ή ξύλο. Όλα αυτά 
μπορούν κατά κάποιο τρόπο να βρεθούν στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Το Nazok Kari του Κουρδιστάν 
μπορεί να εντοπιστεί εδώ και τουλάχιστον  εκατόν ογδόντα χρόνια, και ένας άνθρωπος, ο οποίος ονομάζεται 

Master Ne’mat-o-llah είναι γνωστό ότι, έχει ιδρύσει το σύγχρονο Nazok Kari. 

Nazok Kari του Kurdistan



Επίσης, μερικά από τα ξύλινα έργα που συνεχίζουν να παράγονται είναι οι σανίδες τάβλι, οι κάτοχοι μολυβιών, 
τα καλύμματα από το ιερό Κοράνιο, τα τασάκια, τα κουτιά πούρων, τα καλάμια, η σκακιέρα, τα κουτάλια, τα 
μπολ, οι πλάκες, τα κουτιά κοσμήματος, οι γυναικείες τσάντες, τα κουτιά μακιγιάζ, οι θήκες γυαλιών και τα 
γυναικεία κοσμήματα σε φωτεινές και σκούρες αποχρώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε μέρες και 
σε νύχτες. Ακόμα αξίζει να αναφερθεί ότι, τα έργα του Nazok Kari κατασκευάζονται συνήθως με δύο μεθόδους. 
Σε μία μέθοδο, τα μικρά και τα λεπτά κομμάτια κόβονται από ξύλα με διαφορετικά χρώματα και στη συνέχεια 
τοποθετούνται και πριονίζονται το ένα δίπλα στο άλλο με τρόπο που μοιάζουν με ένα κομμάτι ξύλου. Στη 
συνέχεια, γυαλίζονται και χρωματίζονται. Αυτή η μέθοδος μπορεί να συγκριθεί το δίχως άλλο με μαρκετερί 
ξύλου. Η δεύτερη μέθοδος είναι να χρησιμοποιήσει κανείς ένα είδος ξύλου, συνήθως την καρυδιά, για την 
κατασκευή αντικειμένων. Σε αυτήν τη μέθοδο, τα αντικείμενα δημιουργούνται από την κοπή και το γυάλισμα 
τεμαχίων ξύλου σε μπολ, πλάκες και κουτιά για κοσμήματα ή μακιγιάζ. Τέλος, ένα χαρακτηριστικό του Nazok Kari 
αποτελεί το γεγονός ότι, τα κομμάτια καρυδιάς ή Buckthorn τα οποία περιέχουν κόμπους είναι πιο δημοφιλή στην 
κατασκευή ορισμένων αντικειμένων. Και ένα άλλο επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι, τα κομμάτια είναι εξαιρετικά 
στιλβωμένα για να αναδείξουν τη φυσική υφή του ξύλου, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε συναρπαστικές 

μορφές και μείγματα χρωμάτων.
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Η λιθοτεχνία, γνωστή και ως χαρακτική στην πέτρα, είναι η τέχνη της κατασκευής αντικειμένων των οποίων το 
κύριο υλικό είναι η πέτρα. Το Stone Carving ξεκίνησε αρκετούς αιώνες π.Χ. στο Ιράν, όταν τα εργαλεία κυνηγιού 
ζώων και τα καθημερινά σκεύη κατασκευάστηκαν από πέτρα, και σταδιακά προχώρησαν για να φτάσουν στο 
αποκορύφωμά τους. Ιστορικά αντικείμενα που βρέθηκαν σε ανασκαφικές τοποθεσίες, όπως για παράδειγμα η 
Tapeh Yahya στο Kerman, αποδεικνύουν, ότι αυτή η τέχνη ανάγεται γύρω στα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια 
χρόνια π.Χ. Ακόμα αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι, η ανακάλυψη αυτών των αντικειμένων αποδεικνύει επίσης 
αδιαμφησβήτητα, ότι στο Kerman η κοπή τόσο των διακοσμητικών όσο και των εφαρμοσμένων αντικειμένων 
από πράσινες πέτρες ήταν συνηθισμένο φαινόμενο. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, αυτή η πέτρα 
εξάγεται και αποστέλλεται σήμερα στο Mashhad. Αυτά τα προϊόντα κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας πέτρες, 
όπως για παράδειγμα το Τυρκουάζ, το Μάρμαρο, το Τζέιντ, η Μαύρη Πέτρα κ.λπ. Στον τομέα των τεχνών, δίπλα 
σε ανάγλυφα της Περσέπολης και χαρακτικά, όπως για παράδειγμα το Naqsh-e Rostam, το Taq-e Bostan, η 

λιθοτεχνία έχει εφαρμοστεί ως επί το πλείστον σε κατασκευασμένα σκεύη.

H πέτρινη γλυπτική του Khorasan



Εδώ και επτά χιλιάδες χρόνια, αλλά και μέχρι σήμερα, μερικά είδη λίθων, όπως για παράδειγμα η Μίκα έχει 
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή μαγειρικών σκευών, όπως η κατσαρόλα κ.λπ. Η πέτρα μαρμαρυγίας που 
περιέχει υψηλά επίπεδα συστατικών σιδήρου είναι πολύ μαλακή και κόβεται εύκολα σε ποικίλα επιθυμητά 
σχήματα. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό της πέτρας Μίκα είναι το γεγονός ότι όσο περισσότερο θερμαίνεται, 
τόσο πιο ισχυρό και ανθεκτικό γίνεται. Με την τέχνη της λιθοτεχνίας, μπορούν να κατασκευαστούν πολλά είδη 
σκευών, βάσεις λαμπτήρων, κορνίζες φωτογραφιών, πιόνια σκακιού, βάζα, κύβοι ζάχαρης και άλλα εφαρμόσιμα 
και διακοσμητικά αντικείμενα. Σημαντικά κέντρα λιθοτεχνίας του Ιράν αποτελούν οι Mashhad, το Shahr-e Rey, 
το Qom και η Kerman. Σήμερα οι χαράκτες χρησιμοποιούν ακατέργαστες πέτρες και τις κόβουν στα εκάστοτε 
επιθυμητά κομμάτια. Ακόμα τα επιπλέον μέρη κόβονται με σμίλη και σφυρί. Στη συνέχεια, το κομμάτι κόβεται 
με μικρότερες σμίλες και γυαλίζεται πρώτα από μία λίμα και αργότερα από μια ηλεκτρική μηχανή λείανσης, η 
οποία λειτουργεί πιο γρήγορα. Στο Mashhad, τα σκεύη γυαλίζονται με λάδι και βαμμένα σχεδόν με μαύρο χρώμα. 
Στη συνέχεια, μοτίβα όπως για παράδειγμα τα λουλούδια, οι γεωμετρικές γραμμές, οι φιγούρες, τα πορτρέτα, το 
κυνήγι και τα διάσημα ποιήματα σκαλίζονται πάνω τους με σκαλιστά στυλό. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει 

διαφορετικά βήματα, όπως την ανίχνευση, την κοπή του φόντου και το περίγραμμα.
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Το Sermeh Duzi είναι ένα από τα παλαιότερα κεντήματα του Ιράν. Δεν υπάρχει διαθέσιμο κείμενο σχετικά με την 
ιστορία αυτής της ραπτικής χειροτεχνίας, ωστόσο, αφού εξετάσουμε τις διακοσμήσεις των κολάρων, του στρατού 
και των βασιλικών ενδυμάτων και των σημαιών των Ιρανών κατά την ιστορία, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι 
έδωσαν μεγάλη προσοχή στις διακοσμήσεις και παράγοντας τα απαραίτητα νήματα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, 
το Sermeh είναι πολύ κοντά στο φιλιγκράν επειδή είναι πολύ παρόμοιοι σε είδος και ιστορία. Η τέχνη Sermeh 
άνθισε κατά τη διάρκεια της Αυτοκρατορίας του Παρθίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το διακοσμητικό 
ράψιμο ήταν μέρος του εξαγωγικού αγαθού του Ιράν. Ένα από τα χειροτεχνήματα που έκανε τον Αλέξανδρο 
να αναρωτιέται ήταν τα υφάσματα από χρυσό μπρόκλερ και τα διακοσμητικά κεντήματα του Ιράν, ένα από τα 
οποία αποτελούσε και το Sermeh. Ακόμα, υπάρχει ένα κομμάτι ύφασμα του Sassanid πάνω στο οποίο έχει ραφτεί 
ένα αμπέλι με κεντήματα Sermeh. Αυτή η τέχνη συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Sassanid. 
Επίσης μεγάλο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι, στην αρχή της Ισλαμικής εποχής, οι Ιρανοί καλλιτέχνες ανέθεσαν 
να φτιάξουν την κουρτίνα της Κάαμπα η οποία, οδήγησε  αυτήν την τέχνη να φτάσει σε ακόμη σε υψηλότερα 
επίπεδα. Σύντομα τα Surahs και τα Ayahs, από το ιερό Κοράνι εφαρμόστηκαν από τον Sermeh Duzi σε μορφές 
καλλιγραφίας, όπως για παράδειγμα οι Muhaqqaq, οι Reyhan, οι Thuluth και οι Reqa. Αρχικά, τα κείμενα αυτά 

γράφτηκαν πάνω στο ύφασμα από χοντρά νήματα.

Sermeh Duzi του Νότιου Χοράσαν



  Ο Sermeh Duzi θεωρείται ιδιαίτερα σεβαστή τέχνη κατά την ισλαμική εποχή. Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί το 
γεγονός ότι, άκμασε κατά τη διάρκεια της  δυναστείας του Safavid. Τα απομεινάρια των αντικειμένων αυτής της 
εποχής το αποδεικνύουν αυτό. Υπάρχει επίσης, ένα άλλο κομμάτι υφασματεμποριών, το οποίο φυλάσσεται στο 
Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών του Ιράν που ανήκει στην εποχή που το Sermeh βρισκόταν στο αποκορύφωμά 
του. Σε αυτό το κομμάτι, διακοσμημένο με μοτίβα Animal Mehrab, υπάρχουν είδη ραψίματος, όπως για 
παράδειγμα το Golabatoon, το Dah Yek, το Pileh, το Sermeh και το φιλιγκράν. Κατά τη διάρκεια των Afshar, 
Zand, και Qajar δυναστειών αλλά και αργότερα, το Sermeh Duzi συνέχισε και ήταν ακόμη κοινός, αλλά δυστυχώς 
έχασε την ποιότητά του. Μερικά από τα μοτίβα του Sermeh Duzi είναι το “Godani”, το “Sahrayi”, το “Hashiehee”, 
το “Jenaghi”,το  “Mehrabi”,και το “Gol-e Badami”, τα ζωικά και τα εικονιστικά μοτίβα, τα είδη πουλιών ειδικά το 
παγώνι και οι κουκουβάγιες, τα είδη των  φρούτων, όπως για παράδειγμα ένα σύμπλεγμα σταφυλιών, αστεριών 
και paisley. Σήμερα, αυτή η χειροτεχνία εξακολουθεί να είναι δημοφιλής στις πόλεις του Ιράν και εφαρμόζεται σε 
διακοσμητικά τραπεζάκια, σε περιλαίμια, σε  κομμάτια προτομής, σε ζώνες, σε σακούλες χρημάτων, σε καπάκια, 

σε καλύμματα ζάχαρης, σε  κουρτίνες, σε μαξιλάρια και σε άλλα.
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Μία από τις πολλές χειροτεχνίες του Semnan αποτελούν και οι τσόχες οι οποίες έχουν παραχθεί εδώ και  πολύ 
καιρό πριν. Η μέθοδος κατασκευής των υφασμάτων αποτελούμενων από τσόχα συναντάται να είναι σχεδόν 
παρόμοια σε πολλές διαφορετικές περιοχές του Ιράν, ωστόσο μερικές φορές ποικίλλει σε χρώμα, σε μοτίβο 
και σε πάχος. Το Felts είναι γνωστό, ότι αποτελεί το παλαιότερο κάλυμμα δαπέδου που κατασκευάστηκε ποτέ 
από την ανθρωπότητα. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι, υπάρχει μια περίφημη ιστορία η οποία λέγεται από τους 
δημιουργούς του Felt του Semnan, οι οποίοι διηγούνται ότι, ο Soleiman, ο προφήτης είχε έναν γιο, που ήταν 
βοσκός και ήθελε να φτιάξει ένα ύφασμα από το μαλλί των προβάτων του. Προσπάθησε τόσο σκληρά μόνο και 
μόνο για να αποτύχει. Μέσα στην απόγνωση και τον θυμό του, χτύπησε το μαλλί με μια γροθιά, ενώ έκλαιγε 

πάνω τους. Τα δάκρυά του καθώς χύνονταν πάνω στο μαλλί, τα ενέπλεξαν μαζί. Και έτσι έγινε το πρώτο Felt.
Το Felt αποτελεί ένα είδος κλωστοϋφαντουργίας, που κατασκευάζεται χωρίς τη χρήση αργαλειού. Δεν είναι 
πλεκτό, αλλά δημιουργείται με βάση τα εξής δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, την υγρασία και δεύτερον, την 
άσκηση πίεσης. Κατά τη διαδικασία αυτή της κατασκευής των τσοχών, το νερό χύνεται πάνω από τα στρώματα 
χρησιμοποιημένων υλικών ενώ αυτά συμπιέζονται, προκαλώντας έτσι τις ίνες να ενώνονται όλες μαζί πάνω 
σε ένα μόνο ύφασμα. Το συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο υλικό τσόχας είναι το μαλλί προβάτου, το οποίο 

ψυλλίζεται την άνοιξη. Έχει μεγάλες ίνες και διατίθεται σε διαφορετικά χρώματα. 

Semnan Felts



Ένα κομμάτι τσόχας μπορεί να φτιαχτεί σε μια μέρα εργασίας, πράγμα που σημαίνει ότι, αυτό το προϊόν δεν είναι 
πολύ ακριβό. Ωστόσο, είναι μια πολύ κουραστική διαδικασία. Για να δημιουργηθεί μια τσόχα, ο κατασκευαστής 
βάζει πρώτα τα κομμάτια από το χρωματιστό μαλλί στο Karbas, το οποίο αποτελεί ένα είδος υφάσματος, που 
χρησιμοποιείται επίσης για το ζωγραφικό καμβά, σύμφωνα με τον τελικό σχεδιασμό. Στη συνέχεια, τα στρώματα 
του χτενισμένου μαλλιού τοποθετούνται στην κορυφή. Το Karbas τυλίγεται όλο μαζί, κρατώντας τα στρώματα 
του μαλλιού. Στη συνέχεια, η τσόχα αρχίζει να τρίβεται και να πιέζει το ρολό, ενώ εφαρμόζεται ζεστό νερό. Αυτό 

γίνεται επανειλημμένα και βήμα προς βήμα.
Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι, οι πτυχώσεις αποτελούν κυρίως επενδύσεις δαπέδων και χρησιμοποιούνται 
επίσης και για την κατασκευή άλλων εργαλείων, όπως το Korsi (ένα χαμηλό τραπέζι με θερμαντήρα κάτω από 
αυτό στο Ιράν) κάλυμμα, σκεύη κουζίνας, κάλυμμα αλόγου, κούκλες και ρούχα. Τα σχέδια και τα σχήματα των 
τσοχών συνήθως δημιουργούνται από αφηρημένα μοτίβα εμπνευσμένα από τη φύση. Μερικά παραδείγματα είναι 
το Chahar Goosh-e Khorshidi, ένα σύμβολο του Ήλιου, του Paisley ή των διαμαντιών. Σήμερα, η αισθητική αυτή 

δημιουργείται σε πόλεις, όπως το Semnan και το Shahroud.
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Η χειροποίητη βιομηχανία υαλουργίας στο Ιράν έχει αρκετά μακρά ιστορία, σε βαθμό που οι ερευνητές 
υποστηρίζουν ότι, η αρχαιότητα αυτής της βιομηχανικής τέχνης χρονολογείται γύρω στα 2000 χρόνια π.Χ. και 
τα υλικά που ανακαλύφθηκαν στον ναό Choghazanbil στη Σούσα, στο Φόρεσαν, στην Περσέπολη και σε άλλες 
περιοχές του Ιράν, απέδειξαν τρανά αυτόν τον ισχυρισμό. Κατά τη διάρκεια διαφορετικών ιστορικών περιόδων, 
τα εργαστήρια παραγωγής γυαλιού υπήρξαν ενεργά σε πολλές πόλεις, όπου είχαν δημιουργηθεί ποικίλα προϊόντα 
γυαλιού με διαφορετικούς τρόπους. Η πιο σημαντική επαρχία του Ιράν, όπου τα ενεργά εργαστήρια παραγωγής 
υάλινων προϊόντων εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι και σήμερα, βρίσκεται στην Τεχεράνη. Οι διαφορετικές 
μέθοδοι παρασκευής του παραδοσιακού γυαλιού είναι οι εξής τρεις τρόποι: αυτή του φυσήματος, αυτή που δίνει 
κανείς σχήμα διαμέσου του συρσίματος και αυτή της πίεσης. Για την παραγωγή γυαλιού με την τεχνική της 
εμφύσησης (ελεύθερη εμφύσηση) στην αρχή, οι πρώτες ύλες γυαλιού, οι οποίες είναι κυρίως σωματίδια γυαλιού, 
χύνονται στον κλίβανο για να επιτευχθεί η τήξη. Αφού λειωθεί εντελώς το γυαλί, ο εργάτης φυσά μέσα σε έναν 
σωλήνα, ο οποίος ονομάζεται Dam, ενώ παράλληλα το λιωμένο γυαλί περιστρέφεται. Στη συνέχεια ο εργάτης 
φυσάει μέσα στο Dam, και αφού πρώτα πάρει λίγο μέρος από το λιωμένο γυαλί, το οποίο πλέον ονομάζεται 
Baar, το τυλίγει στο ένα από τα δυο άκρα του σωλήνα, με αποτέλεσμα να προκύψει μια μικρή φούσκα, η οποία 

ονομάστηκε τότε «η πρώτη μπάλα». 

Η Υαλουργία της Τεχεράνης



  Σε περίπτωση που τα παραγόμενα αντικείμενα αυτά εκτεθούν στον κανονικό αέρα, θα σπάσουν αμέσως μετά 
την ψύξη. Επομένως, υπάρχει ένα θερμοκήπιο μέσα στα γυάλινα εργαστήρια με θερμοκρασία 45-55 ° C, όπου 
τα αντικείμενα ψύχονται σταδιακά με αλλαγή της θερμοκρασίας κοντά στην ατμόσφαιρα του δωματίου. Στη 
μέθοδο εμφύσησης καλουπιού αξίζει να αναφερθεί ότι, ένα τμήμα του λιωμένου γυαλιού λαμβάνεται από τον 
κλίβανο χρησιμοποιώντας Dam και μετά την προετοιμασία και το φύσημα, ένα άλλο τμήμα προστίθεται πάνω 
στην πρώτη μπάλα, θερμαίνεται και τελικά διογκώνεται σε ένα καλούπι προκυμμένου να πάρει το σχήμα του. 
Συνήθως, τα αντικείμενα που παράγονται χρησιμοποιώντας αυτήν τη μέθοδο, μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν, 
παράγονται με υψηλή ποιότητα και δεν είναι ιδιαίτερα ακριβά. Μερικά παραδείγματα ακριβών αντικειμένων 
ωστόσο, αποτελούν το λεμόνι, το τριαντάφυλλο, το ξύδι, τα μπουκάλια για μαρμελάδες και τα ποτήρια, καθώς 
και οι ελαφριές φυσαλίδες. Η μέθοδος συμπίεσης χρησιμοποιείται επίσης, για την κατασκευή διαφορετικών 
ειδών φιαλών με τέτοιο τρόπο, ώστε ο εργαζόμενος να παίρνει ένα επιθυμητό τμήμα του λιωμένου γυαλιού με 
τη βοήθεια του Dam και να το αποσυνδέει αμέσως για να το τοποθετήσει στο καλούπι συμπίεσης. Το κλείσιμο 
του καλουπιού οδηγεί την πάστα να πάρει το σχήμα του καλουπιού με τη βοήθεια της εφαρμογής της πίεσης 

του αέρα. 
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Ένα από τα πιο διάσημα χειροτεχνήματα του Ιράν, το οποίο είναι και διακοσμητικό αλλά και εφαρμόσιμο, 
αποτελεί το  “Firuzehkoobi” ή  τιρκουάζ ένθεση. Τα Firuzehkubi είναι μικρά κομμάτια από  τιρκουάζ πολύτιμους 
λίθους, τα οποία είναι ένθετα, όπως τα μωσαϊκά, σε μια βάση η οποία αποτελείται από  εργαλεία ή μαγειρικά 
σκευή φτιαγμένα από χαλκό, ασήμι, ορείχαλκο ή μπρούντζο. Επίσης, μπορούν να καλύψουν όλη τη βάση ή τα 
κομμάτια αυτής. Το Firuzehkubi είναι ένα σχετικά πρόσφατο χειροτέχνημα , κάνοντας την αρχή του μόλις 70 
χρόνια πριν. Ακόμα, αξίζει να αναφερθεί ότι, εφευρέθηκε από τον Yusef Hakimian για να διακοσμήσει κοσμήματα,  
όπως για παράδειγμα σκουλαρίκια, βραχιόλια, καρφίτσες και λοιπά. Αργότερα πήγε στο  Isfahan, όπου ασκήθηκε 
από έναν τεχνίτη ονόματι Haj Dadash. Σήμερα, το Firuzehkubi αποτελεί ένα από τα πιο περίφημα σουβενίρ 
του  Isfahan. Tα  Firuzeh ή οι τιρκουάζ πολύτιμοι λίθοι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε αυτά τα χειροτεχνήματα, 
παρέχονται από εργαστήρια πέτρας καθώς και ακονιστήρια πέτρας τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για άλλους σκοπούς. Για να φτιαχτεί  ένα Firuzehkubi, αρχικά όσον αφορά τη βάση, διαλέγεται  το μαγειρικό 
σκεύος ή το κόσμημα. Έπειτα τα περιβάλλοντα μέρη και κυρίως το τιρκουάζ που πρόκειται να τοποθετηθεί στην 

ένθεση, θα συγκολληθούν και θα χωριστούν από ένα λεπτό σύρμα με ύψος περίπου 2 με 3 χιλιοστά. 

Firuzehkubi του Isfahan



Σε περίπτωση που υπάρχουν μοτίβα και σχέδια που πρέπει να εφαρμοστούν στην επιθυμητή περιοχή, επίσης 
συγκολλούνται από το ίδιο καλώδιο. Αυτή η διαδικασία όχι μόνο προσθέτει ομορφιά στο προϊόν, αλλά βελτιώνει 
τόσο την ανθεκτικότητα όσο και την αντοχή του. Ύστερα, αφού πλυθεί, γίνεται διαλογή των μεγάλων ή μικρών 
κομματιών τα οποία αποτελούνται από  τιρκουάζ λίθο. Ακόμα, το αντικείμενο της βάσης θερμαίνεται στους 30 
βαθμούς  Κελσίου και ενώ θερμαίνεται, ένα ειδικό είδος πούδρας ονόματι “Gerdooyi” ή “Walnut varnish” που 
λειτουργεί ως κόλλα, χύνεται πάνω στο αντικείμενο για να λιώσει. Τα Τιρκουάζ κομμάτια αυτά τοποθετούνται 
πάνω στην επιφάνεια. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας. Συνεπώς, αν η βάση είναι 
ένα στρογγυλό αντικείμενο, τότε το βήμα τοποθέτησης επαναλαμβάνεται. Για να γεμιστούν οι άδειοι χώροι 
ανάμεσα στα τοποθετημένα κομμάτια, η βάση θερμαίνεται άλλη μια φορά στους 40 βαθμούς Κελσίου, η πούδρα 
χύνεται και τα κενά γεμίζονται με μικρότερα Τιρκουάζ κομμάτια. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, τα 
εναπομείναντα κενά που δεν μπορούν να γεμιστούν με πέτρα, γεμίζονται με έναν μπλε σοβά. Στο επόμενο βήμα, 
η επιφάνεια τρίβεται με γυαλόχαρτο. Τέλος το προϊόν γυαλίζεται και διατηρεί μια λαμπερή και λεία επιφάνεια. 

Όσο πιο περίτεχνη η δουλειά του  Firuzehkubi, τόσο περισσότερη αξία έχει .
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Το Tow Bafi αποτελεί την κυρίαρχη χειροτεχνία του χωριού Khorashad, το οποίο είναι μια από τις κομητείες του 
Birjand στο Νότιο Khorasan. Ήταν το πρώτο χωριό του Ιράν που καταχωρήθηκε ως το κέντρο της περίφημης 
χειροτεχνίας του Tow Bafi. Το πιο κοινότυπο προϊόν του Tow Bafi είναι πετσέτες. Στην πραγματικότητα, λόγω 
της απαλότητας και της λεπτότητας των υφασμάτων του Tow Bafi και της υψηλής απορροφητικότητας των 
υγρών, αυτή η τέχνη είναι επίσης γνωστή και ως Howleh Bafi ή η τέχνη της κατασκευής των πετσετών. Ακόμα 
τα νήματα από βαμβάκι αποτελούν το κύριο υλικό αυτής της ύφανσης και χρησιμοποιούνται ως υφάδι που 
εισάγονται μεταξύ των περιτυλίξεων. Στη συνέχεια αξίζει να αναφερθεί ότι, η ύφανση συσκευάζεται με τη χτένα 
για να ολοκληρώσει το τελικό βήμα της διαδικασίας. Εκτός από το βαμβάκι, το μετάξι, το μαλλί και τα συνθετικά 
νήματα, όπως για παράδειγμα τα ακρυλικά και τα μάλλινα, ενσωματώνονται σε αυτό το όμορφο και πολύτιμο 
χειροποίητο προϊόν του χωριού Khorashad. Το Tow Bafi δημιουργείται χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή 
υφαντική μηχανή “Chahar Verdi” και το πιο σημαντικό και αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό αυτής της χειροτεχνίας 
είναι ότι, όλα τα βήματα της διαδικασίας κατασκευής γίνονται με τα χέρια και τα πόδια των κατασκευαστών. Για 
να φτιάξετε ένα προϊόν Tow Bafi, το πρώτο βήμα είναι να γυρίσετε τα βαμβακερά νήματα από το μηχάνημα και 
το μπομπίνα. Στη συνέχεια, τα νήματα περιτυλίγματος εκτείνονται σε πολλές ξύλινες ράβδους του ίδιου μεγέθους 

που λαμβάνουν χώρα σε ανοιχτό χώρο. 

To Tow Bafi του Birjand



Στη συνέχεια αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, τα περιτυλίγματα περιστρέφονται γύρω από μια μεγάλη και 
σταθερή ράβδο ξύλου η οποία ονομάζεται «Navard». Μια σειρά υφαίνεται όταν ένα ειδικό εργαλείο περνά 
μέσα από τα περιτυλίγματα. Μετά από κάθε ολοκληρωμένη κίνηση, το Dafineh που λειτουργεί ως χτένα 
κινείται προς τα εμπρός και προς τα πίσω για να νικήσει τα νήματα. Υπάρχει απεριόριστη δυνατότητα χρήσης 
πολύχρωμων νημάτων και ένα συναρπαστικό μείγμα χρωμάτων στα περιθώρια και το φόντο του υφάσματος 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη φαντασία του υφαντή. Επίσης, οι παραδοσιακές βαφές και τα φυτικά χρωστικά 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πολύχρωμων νημάτων. Το δέρμα του ροδιού, το δέρμα του καρυδιού, το 
δέρμα του κρεμμυδιού, το  “Golrang” ή αλλιώς το Safflower, το πορτοκάλι, τα νήματα σαφράν, το σκόρδο και 
η πέτρα είναι μερικές από τις φυτικές πηγές των παραπάνω χρωστικών. Άλλες χρήσεις του Tow Bafi είναι τα 
τραπεζομάντιλα, τα ρούχα, το Chadorshab και το σάλι. Πρέπει να αναφερθεί εξίσου ότι, το Tow Bafi επιβιώνει 
για περισσότερα από τριακόσια χρόνια και αναβίωσε το 2004 από μια ομάδα γυναικών από το Khorashad. Το 
μεγαλύτερο μερίδιο της παραγωγής του Tow Bafi ανήκει στους υφαντές αυτής της περιοχής. Τέλος, το Παγκόσμιο 

Συμβούλιο Χειροτεχνίας κατέγραψε το Khorashad ως το παγκόσμιο χωριό Tow Bafi.
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Τα Gargur bafi αποτελούν ένα είδος χειροτεχνίας ειδικά για τις πόλεις που βρίσκονται δίπλα στη θάλασσα, στο 
νότιο Ιράν. Τα Gargur, που στην τοπική διάλεκτο του Hormozgan ονομάζονται και “Kelgar”, είναι κλουβιά με 
τρούλο σαν κορυφή και λειτουργούν ως μονόπλευρες χοάνες. Χρησιμοποιούνται για να παγιδεύσουν τα ψάρια, 
τα οποία εισέρχονται, αλλά δεν μπορούν να φύγουν. Οι ψαράδες χρησιμοποιούν υπολείμματα άλλων ψαριών 
ή το προηγούμενο κυνήγι τους για να παρασύρουν τα ψάρια μέσα στο Gargur. Στο παρελθόν, ένα Gargur 
ήταν κατασκευασμένο από κλαδιά, από φοίνικες ή από «Gaz» (Tamarix) δέντρα. Ακόμα, αξίζει να αναφερθεί 
ότι, τα ξύλινα Gargurs μπορούσαν να παγιδεύσουν μόνο τα μεγάλα ψάρια, αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα ανθεκτικά 
και καταστράφηκαν  λίγους μήνες μετά λόγω της αποσύνθεσής τους. Για να φτιάξει κανείς  ένα Gargur, πρώτα 
πρέπει να πάρει τα κλαδιά των φοινίκων, τα οποία κόπηκαν από το δέντρο και ξανά κοπήκαν στη μέση με ένα 
μαχαίρι. Στη συνέχεια πρέπει να τα βρέξει στο θαλασσινό νερό για να αποκτήσουν ευελιξία και ύστερα είναι 
έτοιμα να μετατραπούν σε Gargurs. Η κατασκευή αυτών των κλουβιών από κλαδιά δέντρων ήταν μια δύσκολη 
και χρονοβόρα διαδικασία. Ωστόσο, με την εισαγωγή καλωδίων λεπτού μετάλλου στις αγορές, τα ξύλινα κλαδιά 

έγιναν ξεπερασμένα και οι ψαράδες άρχισαν να αντικαθιστούν τα προηγούμενα υλικά με μεταλλικά σύρματα.

Τα Gargur Bafi του Hormozgan



Τώρα, για να φτιάξει κανείς ένα Gargur, τα σύρματα στρίβονταν με μια συγκεκριμένη απόσταση και σχηματίζουν 
το θόλο στην κορυφή. Το κάτω μέρος είναι κατασκευασμένο σε κυκλική μορφή και επιτρέπει στους ψαράδες 
να ανοίξουν την πλήρη παγίδα, όταν το βγάζουν από το νερό για να πάρουν τα ψάρια. Τα περισσότερα από 
τα βήματα για την κατασκευή του Gargurs γίνονται χειροκίνητα και δεν εμπλέκεται καμία μηχανή και το 
μόνο εργαλείο που χρησιμοποιείται είναι ένα είδος κοπτικού καλωδίου. Επίσης, τα Gargurs κατασκευάζονται 
σε διαφορετικά μεγέθη τα οποία επιλέγονται από τους ίδιους τους ψαράδες. Για παράδειγμα, ένα «Lenj», ένα 
είδος εμπορικού σκάφους, είναι ευρύχωρο και μπορεί να μεταφέρει μεγάλα Gargurs, σε αντίθεση με τα σκάφη 
που μεταφέρουν μόνο μικρά Gargurs λόγω του μικρού διαθέσιμου χώρου. Τα Gargurs είναι αποτελεσματικές 
παγίδες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δελεάσουν διάφορα είδη ψαριών όπως για παράδειγμα τα “Sang 
Shir”, τα “Hamur” ή αλλιώς τα Redmouth grouper, τα “Shekh”, τα “Sorkhu” κ.λπ. Τέλος, μια άλλη ενδιαφέρουσα 
σημείωση για τα Gargurs είναι ότι μπορεί να παγιδεύσουν επίσης ψάρια που ζουν σε βάθη περίπου πενήντα ή 

εξήντα μέτρων.
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Ένα από τα παραδοσιακά διακοσμητικά και εφαρμόσιμα χειροτεχνήματα του Ιράν είναι το “Gereh Chini”, το 
οποίο κυριολεκτικά σημαίνει να τακτοποιεί κανείς τους κόμπους, δηλαδή την τέχνη της τοποθέτησης λεπτών 
κομμένων ξύλων πάνω  σε μια επιφάνεια με βάση ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Οι γεωμετρικοί κόμβοι οι οποίοι 
επαναλαμβάνονται όμορφα και ρυθμικά θεωρούνται το ουσιαστικό μέρος του Gereh. Η αρχή του Gereh Chi-
ni δεν έχει χρονολογηθεί ακριβώς, αλλά η δυναστεία Seljuk είναι γνωστό ότι, αποτελεί την πρώτη φορά που 
χρησιμοποιήθηκε αυτή η τέχνη και το Ισφαχάν είναι ο τόπος γέννησής της. Ακόμα, η δυναστεία Safavid είναι 
γνωστή και ως η εποχή που άνθισε το Gereh. Για το Gereh Chini, τα κομμάτια ξύλου χρησιμοποιούνται στο 
ακατέργαστο χρώμα τους και δεν τους προστίθεται χρώμα. Σύμφωνα με τους δασκάλους αυτής της τέχνης, το 
πλατάνι είναι το καλύτερο ξύλο για να κάνει κανείς το Gereh. Ωστόσο, δεν μπορεί να μην αναφερθεί το γεγονός 
πως, το ξύλο από άλλα δέντρα, όπως για παράδειγμα η καρυδιά, η οξιά, το morus, το αμύγδαλο, τα ασημικά, η 
ζέλκοβα, το αχλάδι και η τζιτζιπίου χρησιμοποιούνται επίσης για την κατασκευή δομών, όπως για παράδειγμα οι 
πόρτες των ιερών, ο άμβωνας, οι πόρτες και τα παράθυρα, τα κουφώματα, τα τραπεζομάντιλα, τα διαχωριστικά, 
τα καλύμματα τραπεζιών και πολλά άλλα διακοσμητικά αντικείμενα. Ακόμα υπάρχουν επτά είδη κόμπων ή 
αλλιώς Gereh: το Tond, το Kond, το Shol, το Kond o Shol, το Pili και το Doroodgari και καθένα από αυτά έχει 

διάφορα υπόβαθρα και σχέδια. 

To Gereh Chini της Τεχεράνης



Επίσης το Gereh Chini μπορεί να χωριστεί σε τρεις ομάδες: 1. Όλο το ξύλο 2. Το Moshabbak (το οποίο αποτελεί 
πλέγμα πλέγματος) και 3. Το παράθυρο Orosi ή αλλιώς Sash. Πιο συγκεκριμένα το Orosi είναι ένα είδος 
παραθύρων το οποίο αποτελείται από Gereh αλλά και έγχρωμα γυαλιά, τα οποία είναι ιδιαίτερα όμορφα και 
χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο κατά τη δυναστεία του Zand και του Qajar. Όσον αφορά τις καλλιτεχνικές 
πτυχές, η Orosi το δίχως άλλο έχει μεγάλη σημασία. Ακόμα αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι, στην τέχνη 
του Gereh Chini, το Gereh ή αλλιώς ο κόμβος είναι, στην πραγματικότητα, διασταυρώσεις κομματιών ξύλου 
που έχουν συνδεθεί στενά και είναι κάπως κλειδωμένα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούν έτσι λεπτά 
σχέδια. Όσο πιο λεπτά είναι τα κομμάτια του ξύλου, τόσο πιο πολύτιμο είναι και το προϊόν. Επίσης η χρήση 
των αρμών των γλωσσών και των αυλακώσεων κάνει τα κομμάτια του Gereh Chini να αντέχουν περισσότερο 
στο χρόνο δεδομένου ότι, τα επηρεάζει το  διαφορετικό κλίμα που υπάρχει στο Ιράν. Αυτός είναι και ο λόγος 
για τον οποίο μπορούμε να βρούμε πολλά έργα τέχνης του Gereh Chini σε πολλά ιστορικά ιρανικά κτήρια. 
Αδιαμφησβήτητα ένα από τα καλύτερα παραδείγματα αποτελούν τα Chehel Sotoon (τα οποία κυριολεκτικά είναι 
σαράντα στήλες), τα Hasht Behesht (τα οποία και αυτά κυριολεκτικά αποτελούν οκτώ ουρανοί) και τα ιστορικά 

σπίτια, όπως για παράδειγμα το Alam’s House και το Shekh ol-Islam στο Isfahan. 
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Η τέχνη της μεταλλουργίας αποτελεί μία από τις τοπικές χειροτεχνίες του Ιράν και πολλοί τεχνίτες και 
καλλιτέχνες διαφορετικών τομέων το έχουν ασκήσει για διαφορετικούς σκοπούς. Η παραδοσιακή κατασκευή 
δαχτυλιδιών είναι μια από τις πιο εξέχουσες χειροτεχνίες της Qom στον τομέα της μεταλλουργίας. Ξεκινώντας 
από χρόνια πριν, πολλοί καλλιτέχνες κατασκευάζουν αυτά τα μεταλλικά δαχτυλίδια και αυτή η τέχνη, αξίζει να 
αναφερθεί ότι, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με την ιστορία 
της φθοράς δαχτυλιδιών, αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι, η συνήθεια της φθοράς ανήκει στα πλαίσια της 
αρχαιότητας. Φαίνεται ότι οι Αιγύπτιοι ήταν το πρώτο έθνος που έφτιαξε ποτέ τα δαχτυλίδια, αλλά σύμφωνα με 
τους ιρανικούς θρύλους και το βιβλίο «Norouz Nameh», ο πρώτος άνθρωπος που δημιούργησε ένα δαχτυλίδι 
και το φορούσε συνεχώς ήταν ο Jamshid, ο τέταρτος Shah του Pishdadian dinasti της Περσίας. Αναμφίβολα, 
η αλλαγή θρησκείας επηρέασε σταδιακά τα σχέδια και τις μορφές κοσμημάτων. Ένα παράδειγμα είναι ότι, πριν 
από την ισλαμική εποχή, τα δαχτυλίδια ήταν διακοσμημένα με συμβολικά σημάδια, αλλά κατά τη διάρκεια της 
ισλαμικής εποχής, τα δαχτυλίδια αποκτούν και θρησκευτική χρήση, επειδή είναι μια ισλαμική παράδοση και 

υπάρχουν πολλά hadits που την ενθάρρυναν. 

Κατασκευή δαχτυλιδιών του Qom



Γι ‘αυτό από την ισλαμική εποχή τα σχέδια των δαχτυλιδιών άλλαξαν σε θρησκευτικά μοτίβα. Σήμερα 
δημιουργούνται διάφορα είδη δαχτυλιδιών με διαφορετικά σχέδια. Μερικά από τα πιο σημαντικά σχέδια είναι 
το «Shabakeh» ή αλλιώς πλέγμα, το Fili, το Safavid και το Shirazi ή αλλιώς Zanjani. Καθένα από αυτά είναι 
διακοσμημένο με πολλά μοτίβα και πολλά διαφορετικά ονόματα. Για παράδειγμα, ορισμένα είδη των δικτυωτών 
δακτυλίων είναι το «Do Gol» (δύο λουλούδια), το «Seh Gol» (τρία λουλούδια) και το «Lalehi» (τουλίπα). Τα 
δαχτυλίδια Fili βρίσκονται σε διαφορετικό πλέγμα και καύση (ένα βήμα στην κατασκευή κοσμημάτων που 
αποτελείται από τόσο πολύτιμους λίθους όσο και μέταλλο είναι η εισαγωγή του πολύτιμου λίθου). Τα δαχτυλίδια 
του Safavid δημιουργούνται τόσο σε άπλες όσο και σε πλέγματα. Ένα παραδοσιακό εργαστήριο κατασκευής 
κοσμημάτων μπορεί να κάνει μόνο λίγους αριθμούς δαχτυλιδιών ανά ημέρα και γι ‘αυτό τα περισσότερα από 
τα δαχτυλίδια είναι μοναδικά και περιορισμένα. Τα περισσότερα ασημένια δαχτυλίδια που δημιουργούνται στο 
Qom είναι αντρικά δαχτυλίδια. Επίσης, οι περισσότεροι καλλιτέχνες αυτού του πεδίου είναι εξίσου άνδρες. Οι 
περισσότεροι κατασκευαστές κοσμημάτων στο Qom έχουν μάθει αυτήν την τέχνη ανεξάρτητα και από τους 

ηλικιωμένους δασκάλους τους.

www.iranculture.gr 28



Το Golabatoon, με ιστορία άνω των δύο χιλιάδων ετών, είναι ένα είδος παραδοσιακού κεντήματος του Hor-
mozgan. Το World Crafts Council κατέγραψε το Hormozgan ως κέντρο του Golabatoon, λόγω των μοναδικών 
και απαράμιλλων προϊόντων του. Όπως πολλά άλλα είδη χειροτεχνίας, έτσι και το Golabatoon είναι φτιαγμένο 
από το χέρι νεαρών κοριτσιών και γυναικών αυτής της νότιας περιοχής. Ως εκ τούτου, μπορεί να θεωρηθεί ως 
μία από πιο τις σημαντικότερες τέχνες του Hormozgan, η οποία προβάλλει τον τρόπο ζωής, τις πεποιθήσεις και 
τις παραδόσεις του νότου του Ιράν. Είναι σχεδόν ακατόρθωτο να βρούμε μια οικογένεια, η οποία δεν σχετίζεται 
κάπως με το Golabatoon. Τα περισσότερα από τα νεαρά κορίτσια διαθέτουν τουλάχιστον μερικές ώρες κάθε μέρα 
ενασχολούμενες με αυτή την τέχνη. Εκτός από την ενίσχυση της κοινωνικής τους θέσης  και της αύξησης του 
εισοδήματός τους, τους βοηθά επίσης να περνούν λίγο από τον ελεύθερο χρόνο τους κάνοντας αυτή την όμορφη 
χειροτεχνία. Αυτή η τέχνη ονομάζεται Golabatoon επειδή κατασκευάζεται κυρίως χρησιμοποιώντας χρυσό νήμα, 
το οποίο είναι επίσης γνωστό και ως Golabatoon. Όμως, στο Hormaozgan, αναφέρεται και με άλλα ονόματα, 
όπως για παράδειγμα «Goldouzi», «Kamdouzi», «Kamandouzi», «Boroodaridouzi» και «Zarouzi». Η λέξη “Kam” 
ή αλλιώς “Kaman” (τόξο) αναφέρεται στο ξύλινο κυκλικό πλαίσιο ή στη στεφάνη του κεντήματος γύρω από το 

οποίο, το ύφασμα είναι τεντωμένο σφιχτά. 

Το Golabatoon του Hormozgan



Τα κύρια εργαλεία του Golabatoon είναι η στεφάνη και μια βελόνα που ονομάζεται «Ghollab» (γάντζος). Το 
νήμα, το οποίο συνήθως είναι μεταλλικό και σε χρυσό ή ασήμι χρώμα, είναι το πιο σημαντικό υλικό του Gola-
batoon. Η επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται το Golabatoon είναι συνήθως υφάσματα κρεπ με απλά χρώματα, 
όπως για παράδειγμα το κίτρινο, το πράσινο, το μαύρο, το τιρκουάζ, το κόκκινο και το πορτοκαλί. Περιστασιακά, 
χρησιμοποιούνται και άλλα υλικά, όπως οι πούλιες ή οι μικρές γυάλινες χάντρες. Τέλος, δεν μπορεί να μην 
αναφερθεί το γεγονός ότι, μερικά από τα πιο διάσημα μοτίβα και σχέδια του Golabatoon αποτελούν τα “Es-
limi and Khatayi” (ευθεία αραβικά), το “Bazoobandi”, το “Boteh Roohi”, το “Moharamati” ή αλλιώς το “Sotooni” 
και το “Boteh Jegheh” (paisley), τα οποία είναι πολύ λεπτομερή και χρονοβόρα. Μετά την ολοκλήρωση του 
επιδιωκόμενου μοτίβου, το ύφασμα αυτό διαχωρίζεται από το στεφάνι και ράβεται σε διαφορετικά μέρη τοπικών 
ενδυμάτων όπως για παράδειγμα τα άκρα του παντελονιού, τον γιακά, τις χειροπέδες ή το μπούστο. Σήμερα 
αδιαμφησβήτητα μπορούν να παρατηρηθούν νέες χρήσεις, όπως το κάλυμμα των μαξιλαριών, της πλάτης, στις 
ταπετσαρίες τοίχου και στο ιερό Κοράνιο. Ακόμα αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι, πόλεις όπως για παράδειγμα 
το Bandar-e Lengeh, το Bandar Abbas, το Minab και τα γύρω χωριά αποτελούν σημαντικά κέντρα αυτής της 

τέχνης στο Hormozgan.
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Το Khameh Duzi είναι μια υποκατηγορία παραδοσιακών κεντητικών του Ιράν. Αυτή η τέχνη είναι κοινότυπη 
στο Sistan και στην επαρχία του Baluchestan, στην πόλη Zabol. Η λέξη «Khameh», η οποία έχει τις ρίζες της 
στη λέξη kham με την έννοια του ακατέργαστου, αναφέρεται στο γεγονός ότι τα ακατέργαστα και όχι βαμμένα 
μεταξωτά νήματα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κεντημάτων σε λευκά και μαλακά υφάσματα. Ακόμα, 
το μεταξωτό νήμα με την ειδική λάμψη του χρησιμοποιείται για τη δημιουργία γεωμετρικών μοτίβων, όπως για 
παράδειγμα το τετράγωνο, το διαμάντι ή ο ανεμόμυλος χαρτιού, σε λευκό και ματ φόντο που όχι μόνο δημιουργεί 
μια εντυπωσιακή θέα, αλλά επίσης προσθέτει στην αντοχή και τη δύναμη του λεπτού υφάσματος. Αυτό το 
είδος κεντήματος εφαρμόζεται κυρίως σε ρούχα, σε ανδρικά καπέλα, σε επιτραπέζια υφάσματα και σε πολλά 
άλλα υφάσματα. Το Khameh Duzi ή αλλιώς το Kham Duzi είναι φτιαγμένο από ακατέργαστα νήματα, όπως 
από μετάξι και αυτός είναι ο λόγος που ονομάζεται έτσι. Ανεξάρτητα από την παραγωγή, αυτή η τέχνη είναι 
κάπως παρόμοια με το κέντημα Baluch. Μια διαφορά είναι, ωστόσο ότι στο Khameh Duzi χρησιμοποιούνται 
μόνο μεταξωτά νήματα, τα οποία συνήθως είναι όλα λευκά. Το Khameh Duzi αξίζει να αναφερθεί πως, έχει μια 

ιστορία παράλληλη με την ιστορία του μεταξιού, και έχουν υποστεί πολλές εκπληκτικές αλλαγές στο χρόνο. 

Το Khameh Duzi του Sistan Baluchestan



Σήμερα το Khameh Duzi ασκείται μόνο σε χωριά του Zabol και αποτελείται από μοτίβα. Εφαρμόζεται για να 
διακοσμήσει χαλιά προσευχής, προτομές ρούχων, μαντήλια, γιλέκα, τραπεζομάντηλα, κλινοσκεπάσματα, 
κουβέρτες, μαξιλάρια και πολλά άλλα αντικείμενα. Μοτίβα όπως για παράδειγμα το “Hasir Duzi”, το “Toor 
Duzi”, το “Khameh Keshi”, το Nargesi “,το “ Goli “, το paisley, τα αστέρια, τα γεωμετρικά, τα είδη βελονιών, η 
ευθεία, τα διαφορετικά μοτίβα όπως για παράδειγμα οι σπόροι και τα fishtail είναι κοινά στο Khameh Duzi, 
μεταξύ των οποίων οι Hasir Duzi και Paisley γίνονται συνήθως στο κέντρο και οι άλλοι στο περιθώριο. Τα μοτίβα 
εφαρμόζονται στα περιθώρια με τη μορφή λωρίδων, και λουλούδια και θάμνοι εφαρμόζονται στο κέντρο. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, τα σχέδια εκτυπώνονται επίσης από ξύλινα μπλοκ ή βαμμένα πάνω στο ύφασμα με 
μολύβια και ανθρακούχα χαρτιά. Τέλος, το Khameh Duzi ασκείται ως οικιακή δραστηριότητα στο Yazd και 
στο νομό Taft. Τα απαραίτητα υλικά για το Khameh Duzi είναι το σατέν ή το βαμβακερό ύφασμα, η βελόνα, ο 
καθρέφτης και τα λευκά μεταξωτά νήματα. Αυτό είναι πολύ λεπτό κέντημα και χρησιμοποιείται ως περιθώριο και 
πολύ λεπτές ραφές. Χρειάζεται πλήρης και περίπλοκη βελόνα, η οποία δουλεύει για να φτιάξει ένα όμορφο και 
ωραίο κομμάτι του Khameh Duzi. Σε περίπτωση ένδυσης, το Khameh Duzi συνοδεύεται από τη Siah Duzi, ένα 
είδος κεντήματος με μαύρο νήμα. Για παράδειγμα, η τρύπα κουμπιών είναι ραμμένη με μαύρο νήμα και ο γιακάς 

και η χειροπέδα είναι διακοσμημένα με μαύρες ραφές εξίσου.
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Το Kapu Bafi ή αλλιώς η κατασκευή Kapu είναι μία από τις χειροτεχνίες του Khuzestan, μιας από τις νότιες 
επαρχίες του Ιράν. Στην τοπική διάλεκτο του Khuzestan ή του “Dezfuli”, το “Kapu” αναφέρεται σε οποιαδήποτε 
σφαίρα ή σκύψιμο αντικείμενο. Αλλά ως τέχνη, περιγράφει χειροποίητα αντικείμενα που μοιάζουν με σφαίρα, τα 
οποία μπορεί να έχουν και καπάκια. Κατηγοριοποιείται ως ένα είδος ύφανσης χαλιών και γίνεται με την ύφανση 
φύλλων φοινίκων γύρω από ένα ειδικό είδος άχυρου, που ονομάζεται “Kertak”. Το Kertak είναι ένα άγριο φυτό 
που αναπτύσσεται σε βάλτους και τροπικά κλίματα. Ο μίσχος του Kertak είναι πολύ εύκαμπτος και αρθρωτός 
όπως και οι μίσχοι  του σίτου. Ακόμα αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι, καμία τροφή ζώων από το Kertak 
και κανένα παράσιτο δεν μπορεί να το χαλάει. Επομένως, προσθέτει στην ανθεκτικότητα του Kapu. Το Kertak 
χρησιμοποιείται και ως ο πυρήνας γύρω από τον οποίο υφαίνονται τα φύλλα. Το Kapu είναι υφαντά, τα οποία 
δημιουργούνται από τα αριστοκρατικά χέρια των γυναικών του Khuzestan και όλο το υλικό του είναι φυσικό 
και βρίσκεται σε εδάφη αυτής της επαρχίας. Τα τελευταία χρόνια, οι υφαντές έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν 

πολύχρωμα μάλλινα στο Kapu για να προσθέσουν στην ομορφιά των προϊόντων τους. 

Το Kapu του Khuzestan



Τα φύλλα φοινίκων, τα οποία επιλέγονται να υφανθούν στο Κάπου είναι μικρά και λευκά επειδή δεν έχουν 
εκτεθεί στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια εμποτίζονται σε νερό για μια ημέρα. Τα Kapu 
κατηγοριοποιούνται σε τρεις ομάδες με βάση το υλικό τους και αυτές είναι οι εξής: 1. Το «Tamam Pish» που 
είναι φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από φύλλα φοίνικα ή αλλιώς  «Pish» και χωρίς μάλλινο. 2. Το  «Tamam Kamva» 
που είναι φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από μάλλινο και χωρίς φύλλα. 3. Ο συνδυασμός φύλλων και μαλλιού. Στο 
παρελθόν, κατασκευάστηκαν σε τρία μεγέθη μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, ενώ, σήμερα υπάρχουν 
πολλά μεγέθη μεταξύ τους, όπως πολύ μικρά ή πολύ μεγάλα, για να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς. 
Είναι επίσης κατασκευασμένα σε διαφορετικά σκεύη που αυξάνουν την ποικιλομορφία του Kapu. Σήμερα τα 
αντικείμενα όπως για παράδειγμα τα αγγεία, τα σουβέρ, τα μπολ φρούτων μπορούν να κατασκευαστούν από το 
Κάπου. Το Dezful και τα γύρω χωριά όπως για παράδειγμα το Shahyun είναι ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα 
του Kapu. Δεδομένου ότι οι βασικές ίνες του Kapu, όπως το Kartak, είναι ευαίσθητες στην υγρασία, διατηρούνται 

καλύτερα σε ξηρές συνθήκες.
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«Μεγάλες χάντρες (Mohreh), οι οποίες φοριούνται στο λαιμό του Γάιδαρου (Khar)», Ο Dehkhoda δηλώνει στον 
ορισμό του Khar Mohreh. Το Khar Mohreh είναι ένα από τα χειροποίητα κεραμικά προϊόντα με γαλάζιο και 
τιρκουάζ μπλε χρώμα το οποίο ονομάζεται επίσης και Kouji ή αλλιώς Mohre-ye Mehr (που σημαίνει τη χάντρα 
της αγάπης) στη γλώσσα αργκό. Η επαρχία Qom είναι πλέον ο μόνος μαζικός παραγωγός του Khar Mohreh σε 
όλο τον κόσμο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι, η αρχαιότητα του Khar Mohreh είναι περίπου στα 6000 χρόνια από την 
κατασκευή του φούρνου τήξης χαλκού. Στο παρελθόν, το Khar Mohreh χρησιμοποιήθηκε για την αφαίρεση του 
κακού ματιού, ως αυχένας των ζώων και μερικές φορές για την προσθήκη ομορφιάς σε άλλες χειροτεχνίες, ιδίως 
στα υφάσματα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι άνθρωποι χρησιμοποίησαν αυτά τα αντικείμενα επειδή το γαλάζιο 
χρώμα τους τα κατέβαλε και ήταν το δημοφιλές και επιθυμητό χρώμα των Ιρανών. Η κύρια πρώτη ύλη του 
Khar Mohreh προέρχεται από διοξείδιο του πυριτίου (πυριτόλιθος) που χαρακτηρίζεται και ως ποικιλία χαλαζία 
υψηλής ποιότητας και δεδομένου ότι, αυτό το υλικό δεν έχει συνοχή από μόνη του, πρόσθεσαν τραγακάνθη, στο 
παρελθόν, και συνηθισμένη κόλλα, στις μέρες μας, προκειμένου  να είναι συνεκτική. Για να σχηματίσει κανείς το 
Khar Mohreh, το διοξείδιο του πυριτίου και η κόλλα πρέπει να αναμιγνύονται με νερό έτσι ώστε να δημιουργηθεί 
μια πυκνή πάστα. Στη συνέχεια, οι μικρές μπάλες που διαμορφώνονται με τις παλάμες των χεριών πρέπει να 

εμποτιστούν στο λούστρο. 

Khar Mohreh του Qom



Επίσης, για να επιτευχθεί η διάτρηση στο κέντρο των σφαιρών, οι αγγειοπλάστες τις τοποθετούν ανάμεσα σε 
άμμο (σε θερμοκρασία 1200 εκατοστών) μέσα στον κλίβανο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πυροδότησης, 
το διοξείδιο του πυριτίου καίγεται στην ατμόσφαιρα του κλιβάνου, αλλά και η σκόνη υαλοπίνακα λιώνει από τη 
θερμότητα με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα μπλε διαφανές στρώμα στην επιφάνεια των σφαιριδίων. Σε αντίθεση 
με το λούστρο των τυπικών κεραμικών, το γλάσο Khar Mohreh χρησιμοποιείται ως ξηρή σκόνη. Τα συστατικά 
αυτής της σκόνης αποτελούνταν από ένα φυτό, το οποίο ονομάζεται Ashnan (θάμνος), καθώς επίσης και από 
ασβέστη, σκόνη χαλαζία, λίγο άνθρακα και ένα τοις εκατό οξείδιο του χαλκού. Ακόμα, αυτές οι χάντρες είχαν 
τελείως στρογγυλό σχήμα στο παρελθόν, ωστόσο, σήμερα παράγονται σε διαφορετικές διακοσμητικές μορφές 
και όγκους όπως για παράδειγμα ο κύκλος, το τρίγωνο, η καρδιά, το φεγγάρι, το αστέρι, το ψάρι, ο σταυρός, το 
τασάκι, το μετάλλιο και ακόμη και σαν κόσμημα. Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι, όλα τα προαναφερθέντα 
αντικείμενα κατασκευάζονται με τη βοήθεια του καλουπιού. Εν κατακλείδι, το Khar Mohreh αναφέρεται συχνά 
στη λογοτεχνία και στα ποιήματα διαφορετικών ιστορικών περιόδων του Ιράν, τα οποία  δείχνουν και τη χρήση 
του. «Αχ! Αχ! ντροπή για τους θάμνους που δεν είναι σε θέση να διακρίνουν το σωστό κόσμημα - όταν θεωρούν το 
Khar Mohreh ίσο με το μαργαριτάρι “είπε ο Hafez,” η αγελάδα που φοριέται από ανθρώπους με το Khar Mohreh 

- θα σκοτωθεί από μόνη της όταν γεννηθεί”, είπε Νεζάμι.
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Η κεραμική είναι ένα από τα παλαιότερα χειροτεχνήματα του Gilan. Πολλά αντικείμενα κεραμικής, τα οποία  
ανήκουν στην Εποχή του Σιδήρου βρίσκονται κοντά στο Marlik και στο Amlash και αποδεικνύουν την 
παρατεταμένη χρήση αυτής της πρακτικής. Ως εκ τούτου, η Gilan θεωρείται από καιρό ως σημαντικό κέντρο 
κεραμικής στο Ιράν. Σύμφωνα με την τοπική διάλεκτο του Γιλάν, η λέξη «Σοφάλ» (κεραμική) αναφέρεται στον 
πηλό που έχει πυροδοτηθεί. Με βάση τις ανακαλύψεις στον αρχαιολογικό χώρο των Marlik, Talesh και Deylaman, 
είμαστε πλέον βέβαιοι ότι οι άνθρωποι, οι οποίοι κατοικούσαν εκεί από πολύ καιρό πριν,  έφτιαξαν τα απαραίτητα 
εργαλεία τους με την κεραμική, και επίσης δημιούργησαν όμορφα και συναρπαστικά γλυπτά σε γυαλιστερό 
μαύρο χρώμα. Στην αρχαιότητα, αυτά τα αντικείμενα κεραμικής δημιουργήθηκαν σε μαύρο, κόκκινο και γκρι 
χρώμα. Αντί να χρησιμοποιήσουν την μαύρη χρωστική ουσία, οι άνθρωποι του Gilan μείωσαν την ποσότητα 
οξυγόνου κατά τη θέρμανση των κεραμικών στον κλίβανο. Αυτή η μέθοδος πυροδότησης, αξίζει να αναφερθεί 
πως, άλλαξε τα μεταλλικά συστατικά και είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα μαύρο πήλινο σώμα. Ένα από 
τα χαρακτηριστικά των κεραμικών Gilan, που τα διακρίνει από άλλες περιοχές, είναι το και χρώμα της τερακότας 

που προέρχεται από τη γη που είναι πλούσια σε συστατικά σιδήρου.

Κεραμική Gilan



Ένα άλλο χαρακτηριστικό των κεραμικών της Gilan, το οποίο δεν μπορεί να παραλειφθεί είναι ότι, 
δημιουργήθηκαν περισσότερο για πρακτικές χρήσεις και λιγότερο για διακόσμηση. Το Gilan είναι μια από τις 
λίγες περιοχές όπου μπορεί να βρεί κανείς πολλά σκεύη κεραμικής. Ένα από τα πιο γνωστά είναι το «Gemej». Το 
Gemej είναι ένα σφαιρικό πιάτο, με καπάκι σε σχήμα κώνου και κυρτό κάτω μέρος. Επίσης, το Gemej, το οποίο 
συνήθως έχει πράσινο λούστρο, ήταν το πιο χρησιμοποιημένο μαγειρικό σκεύος. Η διακόσμηση του Gemej ήταν 
πολύ απλή και βασική, γεγονός που δίνει έμφαση στην πρακτική τους χρήση. Οι περισσότεροι αγγειοπλάστες 
της Gilan αξίζει να σημειωθεί πως, είναι γυναίκες. Οι άντρες συνήθως προετοιμάζουν τον πηλό. Τα κεραμικά 
εργαλεία τους είναι απλά και χειροποίητα. Τέλος, η προετοιμασία του πηλού είναι πολύ κουραστική διαδικασία 
και αποτελείται από πολλαπλά επίπεδα. Σήμερα, οι κεραμικές του Gilan μπορούν να χωριστούν στις εξής  δύο 
ομάδες. Η πρώτη ομάδα, η οποία παράγεται μαζικά, χρησιμοποιείται στην καθημερινή ζωή, όπως για παράδειγμα 
τα πλακάκια οροφής και τα σκεύη όπως το Gemej, τα αγγεία, τα αλατισμένα κλπ. Τα κεραμικά πιάτα εμπίπτουν 
σε αυτήν την κατηγορία και μπορούν να χωριστούν σε τρεις ίδιες τάξεις: χρησιμοποιούνται για ποτά, αυτά που 
χρησιμοποιούνται για σερβίρισμα γευμάτων και αυτά που χρησιμοποιούνται για μαγείρεμα. Η δεύτερη ομάδα 
είναι οι κεραμικές, οι οποίες  είναι διακοσμητικές, και ως εκ τούτου πιο καλλιτεχνικές, όπως για παράδειγμα 

τα πήλινα γλυπτά.
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Στο Ιράν, τα έργα των βερνικιών έγιναν πρώτα δημοφιλή με το όνομα papier-mâché και εισήχθησαν στη 
δυναστεία Safavid. Ακόμα αξίζει να αναφερθεί, πως άνθισαν  κατά τη διάρκεια των δυναστειών του Zand και 
του Qajar. Στην αρχή, αφορούσε την τέχνη της δημιουργίας “Ghalamdaan” ή αλλιώς της θήκης με στυλό, αλλά 
σταδιακά ενσωματώθηκε και σε εφαρμόσιμα αντικείμενα, όπως για παράδειγμα στις πόρτες και στα ξύλινα 
κιβώτια. Το Papier-mâché είναι μια γαλλική λέξη, με τη λέξη papier που σημαίνει χαρτί και mâché, να τσαλακωθεί. 
Ένας λόγος για να μπορεί να ονομάζεται βερνίκι papier-mâché είναι η χρήση απορριμμάτων χαρτιού κατά την 
κατασκευή των αντικειμένων αυτών. Στην εγκυκλοπαίδεια τέχνης, η λέξη papier-mâché έχει οριστεί ως το 
«θρυμματισμένο χαρτί» και συνήθως αναφέρεται σε αντικείμενα χαρτιού, τα οποία είναι βαμμένα ή καλύπτονται 
από λάκα στην επιφάνειά τους. Η ιστορία αυτής της τέχνης, η οποία στο παρελθόν ήταν επίσης γνωστή και 
ως ελαιογραφία ή λάκα, δεν είναι πολύ γνωστή, ωστόσο υπάρχουν ορισμένα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η 
ζωγραφική με λάκα ήταν κοινή στη δυναστεία του Safavid και άκμασε και έγινε πιο ολοκληρωμένη μαζί με άλλες 
χειροτεχνίες, όπως για παράδειγμα η εγκυκλοπαίδεια της τέχνης και η ζωγραφική με λάκα (Ζιρλάκη)  η οποία 
έχει οριστεί ως «ένα είδος υδατογραφίας σε αντικείμενα από χαρτί, όπως οι θήκες για στυλό, οι θήκες από ιερό 
Κοράνιο, τα πλαίσια καθρεπτών, τα εξώφυλλα βιβλίων, οι θήκες για μακιγιάζ, τα τραπουλόχαρτα και ένα είδος 

δίσκου που γυαλίζεται με ειδικό λάδι ή λακ. 

Ζωγραφική του Ισφαχάν



Με λίγες διαφορές, αυτή η τέχνη ήταν επίσης κοινότυπη σε πολλά παραδοσιακά χειροτεχνήματα άλλων 
περιοχών, όπως για παράδειγμα  η Κίνα, η Ινδία κ.λπ. Στο Ιράν, η ζωγραφική Zirlaaki έγινε κοινή κυρίως σε 
θήκες για στυλό ζωγραφικής. Πιθανότατα, πριν από την ισλαμική εποχή χρησιμοποιήθηκε το βερνίκι για την 
προστασία ξύλινων προϊόντων, και δεδομένου ότι πολλά καλλιτεχνικά ξύλινα αντικείμενα της δυναστείας Sas-
sanid έχουν καταστραφεί σήμερα, δεν υπάρχει καμία γνώση για τη χρήση της λάκας ή της διακόσμησης αυτών 
των αντικειμένων. Οι ζωγράφοι εφάρμοσαν ως επί το πλείστον το σχέδιο του “Gol o Morgh” (λουλούδια και 
πουλιά) στις θήκες για το στυλό για να καλύψουν τις απαιτήσεις των αγοραστών και να τα διακοσμήσουν 
με λουλούδια, καλλιγραφία και χρυσά ένθετα. Το Ali Ashraf και το Agha Ali είναι δύο από τα κύρια μοτίβα 
διακόσμησης αυτής της τέχνης. Για να φτιάξει κανείς ένα papier-mâché, τα απορρίμματα χαρτιού, το νερό και η 
κόλλα πρέπει να αναμιγνύονται για να φτιαχτεί μια πάστα και στη συνέχεια να μετατραπεί σε μικρά αντικείμενα, 
όπως για παράδειγμα οι θήκες για στυλό, τα εξώφυλλα βιβλίων, οι θήκες καθρεπτών και άλλα αντικείμενα. Αφού 
στεγνώσει, βάφεται και γυαλίζεται με λάκα ή λάδι (μείγμα λιναρόσπορου, τετράκλινης και λάδι στιλβωτικής 
ουσίας). Αυτό οδηγεί τη ζωγραφική Zirlaaki να επιτύχει ένα αποτέλεσμα παρόμοιο με αυτό της ελαιογραφίας. 

Τέλος, το Isfahan αποτελεί το κέντρο της κατασκευής papier-mâché.
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Η κατασκευή των μαχαιριών είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο διάσημα χειροτεχνήματα του Zanajn. Σήμερα, 
ωστόσο γνωρίζουμε ελάχιστα την ιστορία του. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με ιστορικά έγγραφα και ταξιδιωτικές 
σημειώσεις μπορούμε να συμπεράνουμε ότι, από τον 17ο αιώνα το Zanjan ήταν μια πόλη όπου τα μαχαίρια, 
τα σπαθιά και τα στιλέτα παρήχθησαν πάρα πολύ και εγκαταστάθηκαν πολλά εργαστήρια κατασκευής τους. 
Ωστόσο, λόγω του σχεδιασμού, της κοπής, της ποικιλομορφίας και της ανθεκτικότητάς τους, τα μαχαίρια Zanjan 
ήταν τα πιο επιτυχημένα από αυτά τα χειροτεχνήματα. Το πιο σημαντικό υλικό για τα μαχαίρια Zanjan αποτελεί 
το σίδερο. Η λαβή ήταν κατασκευασμένη από υλικά, όπως για παράδειγμα τα κέρατα αλκών, τα κοχύλια, το ξύλο, 
οι ίνες ή το ελεφαντόδοντο. Στο παρελθόν το ένθετο αυτό εφαρμόστηκε και στη λαβή, ωστόσο σήμερα αυτό 
γίνεται πλέον με πιο απλούστερες τεχνικές. Τα πιο σημαντικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τα κοπτικά 
είναι τα σφυριά, η βαριοπούλα, το ψαλίδι και οι κλίβανοι. Για να φτιάξει κανείς ένα μαχαίρι, πρώτα ο τεχνίτης 
πρέπει να θερμαίνει το σίδερο στον κλίβανο. Αφού φτάσει στον κατάλληλο βαθμό, σφυρηλατείται σε λεπίδες 
μαχαιριού, σπαθιού και στιλέτου από την πρόσκρουση του σφυριού. Στη συνέχεια, δημιουργεί επιδέξια τη λαβή 
χρησιμοποιώντας υλικά, όπως για παράδειγμα τα κέρατα ή το ελεφαντόδοντο και τα συνδέει στη λεπίδα. Τέλος, 

η λεπίδα αυτή αλέθεται και ξανά χρωματίζεται.

Τα Μαχαίρια του Ζαντζάν



Ακόμα, αξίζει να αναφερθεί το γεγονός πως, οι κατασκευαστές των μαχαιριών του Zanjan στο τέλος συνήθως 
χαράζουν το όνομά τους πάνω στη λεπίδα. Οι πολύτιμοι λίθοι, τα κοσμήματα, τα φιλιγκράν, τα κομμάτια από 
κοχύλια και το ελεφαντόδοντο είναι μερικά από τα περίτεχνα που προσθέτουν στις δημιουργίες τους. Από 
μικρά διακοσμητικά, τα μαχαίρια μπορούν να  χρησιμοποιηθούν από  μπρελόκ έως και μεγάλα ξίφη. Επίσης, δεν 
πρέπει να παραλειφθεί πως μια μεγάλη γκάμα των προαναφερθέντων προϊόντων κατασκευάζεται αποκλειστικά 
στα εργαστήρια. Η λαβή παρέχει την ευκαιρία για την τέχνη των κατασκευαστών τους που προσπαθούν να 
προσθέσουν όσο το δυνατόν περισσότερη ομορφιά και μοναδικότητα. Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως 
για παράδειγμα το άνοιγμα με υποβοηθούμενο ελατήριο, η υψηλή ευκρίνεια της λεπίδας και το πολύ καλό 
κράτημα είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά των μαχαιριών Zanjan. Με βάση την εμφάνιση και τον αριθμό 
των κομματιών, αυτά τα μαχαίρια μπορούν να χωριστούν σε δύο ομάδες απλών και αλλά σύνθετων μαχαιριών. 
Τα απλά μαχαίρια υποδιαιρούνται σε: 1. Μαχαίρια με λαβή από κέρατο κατσίκας ή αγελάδας που έχουν μία 
λεπίδα που συνδέεται με τη λαβή με δύο καρφιά και δεν έχουν ελατήριο 2. Διακόπτες που έχουν πολλά είδη 3. 
Μαχαίρια για κοπή φρούτων , που έχουν μία λεπίδα, μια λαβή και ένα ελατήριο, και παράγονται σε πολλά μεγέθη. 
Υπάρχουν επίσης μικρά μαχαίρια τσέπης και τα «Ghalamtarash», το οποίο αποτελεί ένα ειδικό είδος μαχαιριού 

που χρησιμοποιείται για την κοπή καλλιγραφικών στυλό.
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Υπάρχουν πολλά ορυχεία πολύτιμων λίθων στο Mashhad, το οποίο αποτελεί το κέντρο της επαρχίας Razavi Kho-
rasan και τις γύρω πόλεις. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο μια από τις ακμάζουσες χειροτεχνίες αυτής 
της επαρχίας είναι τα κοσμήματα από πολύτιμους λίθους, που είναι επίσης γνωστά ως «Mekhraj Kari». Μερικοί 
από τους πιο σημαντικούς πολύτιμους λίθους είναι οι γαλαζοπράσινοι, οι αχάτες, τα είδη του χαλαζία, του 
ζαπάρου, του τυρκουάζ, του γρανάτη και του ζεόλιθου μεταξύ των οποίων τα τυρκουάζ και ο αχάτης είναι τα πιο 
δημοφιλή. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι, δεν υπάρχουν δύο κομμάτια Turquois παρόμοια και, όπως και τα δακτυλικά 
αποτυπώματα, είναι μοναδικά και δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Ένα ενδιαφέρον θέμα για το Τυρκουάζ, το οποίο 
αξίζει να αναφερθεί είναι ότι, μέχρι μερικές δεκαετίες πριν, χρησιμοποιήθηκαν ως σφραγίδες. Αναφέρεται σε ένα 
ποίημα του Hafiz: «Αν, με το χρώμα του κόκκινου cornelian, το δάκρυ μου, τι θαύμα / όπως το κόκκινο cornelian, 
είναι η σφραγίδα του στεγανοποιητικού δακτυλίου του ματιού μου». Σήμερα τα πιο σημαντικά εργαστήρια κοπής 
λίθων του Ιράν βρίσκονται στο Mashhad όπου κόβονται τόνοι από πέτρες Αχάτης και Τυρκουάζ κάθε χρόνο. Τα 

εργαστήρια Mashhad λειτουργούν χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους.

Το Mekhraj Kari του Mashhad



Κατά τη διαδικασία κατασκευής κοσμημάτων από πολύτιμους λίθους, όλα τα βήματα, συμπεριλαμβανομένου 
του σχεδιασμού, της κατασκευής και άλλων, χρειάζονται τόσο εμπειρία όσο και δεξιότητες, αλλά το μεγαλύτερο 
μέρος της δημιουργίας ενός κομματιού από μέταλλο και πολύτιμους λίθους συνδέει την πέτρα στη βάση της. 
Αυτό το μέρος της τέχνης αυτής ονομάζεται “Mekhraj Kari”, “Morasa’e Kari” ή incrustation. Το Mekhraj Kari 
είναι το πιο σημαντικό και ευαίσθητο κομμάτι της κατασκευής κοσμημάτων, το οποίο περιλαμβάνει πολύτιμους 
λίθους. Στο Mekhraj Kari, αξίζει να αναφερθεί ότι, οι πέτρες συνδέονται με διαφορετικές μεθόδους. Μερικά από 
αυτά είναι τα “Reili”, “Ghalamzani”, “Kaseh’e” και “Changi” για μικρά πετράδια και “Nabshi”, “Changi” και “Di-
vareh’e” για μεγάλα πετράδια. Σε αυτή την τέχνη, για να διατηρηθεί η ομορφιά και οι φυσικές ραβδώσεις των 
πολύτιμων λίθων δεν χρησιμοποιείται καθόλου κόλλα. Επίσης, για να συνδέσει κανείς τους πολύτιμους λίθους, η 
βάση έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην καταστρέφει τους πολύτιμους λίθους. Λίγη πίεση μπορεί 
να προκαλέσει κλάσμα, γρατσουνιές ή σπάσιμο των πολύτιμων λίθων. Το Mekhraj εφαρμόζεται σε κοσμήματα, 

όπως για παράδειγμα τα σκουλαρίκια, τα κολιέ, τα δαχτυλίδια, οι  καρφίτσες κ.λπ.
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Το μπατίκ μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος εφαρμογής μοτίβων σε υφάσματα και ειδικά πάνω στο μετάξι. Σε 
αυτή τη μέθοδο μερικά μέρη του υφάσματος καλύπτονται με ένα ανθεκτικό υλικό, το οποίο γίνεται με την βαφή 
να περνά μέσα στο ύφασμα και στη συνέχεια να δημιουργεί τα προοριζόμενα σχέδια με συγκεκριμένες μεθόδους. 
Ακόμα αξιοσημείωτο είναι πως,  η Java αποτελεί μια λέξη της Ιάβας. Η Ιάβα με τη σειρά της είναι ένα από τα νησιά 
της Ινδονησίας. Ωστόσο, δεν μπορεί να μην αναφερθεί ότι,  αυτή η μορφή τέχνης έχει τις ρίζες της στην Κίνα. 
Στο Ιράν, παρ΄ όλα αυτά  αυτό το έντυπο έχει το όνομα «Kalagheh’i». Η μόνη περιοχή του Ιράν όπου ασκούνται 
οι εκτυπώσεις μπατίκ δεν είναι άλλο από το Ανατολικό Αζερμπαϊτζάν. Τα υφαντά και μεταξωτά υφάσματα ήταν 
χωρίς αμφιβολία αρκετά δημοφιλή στο Ανατολικό Αζερμπαϊτζάν εδώ και πολύ καιρό πριν. Ακόμα, η ακριβής 
ιστορία των εκτυπώσεων μπατίκ στο Ιράν είναι ακόμα άγνωστη. Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι, επειδή 
το Αζερμπαϊτζάν βρίσκεται κοντά στο μονοπάτι του Silk Road, αυτό το έντυπο λογικά εισήλθε στο Ιράν από την 
Κίνα. Όσον αφορά την ημερομηνία εισαγωγής του μπατίκ στο Ιράν, μπορεί να ειπωθεί ότι, ένα είδος μπατίκ το 
οποίο ονομάζεται “Ghadak” φαίνεται να ήταν συνηθισμένο κατά τη δυναστεία των Safavid και οι γυναίκες να το 
χρησιμοποιούσαν για τα ρούχα, για τα χαλιά καθώς και για τα τραπεζομάντηλα. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι, οι 
εκτυπώσεις του Μπατίκ πρέπει να χρονολογούνται πριν από περίπου πεντακόσια χρόνια, καθώς δεν παραμένει 

κανένα άλλο αντικείμενο το οποίο να είναι παλαιότερο από αυτές.

Η εκτύπωση μπατίκ



Στην περιοχή του Osku, στο Ανατολικό Αζερμπαϊτζάν, υπάρχει ένα είδος μεταξωτού υφάσματος γνωστού και 
ως «Kalagheh’i», το οποίο βάφεται χρησιμοποιώντας μόνο την ειδική μέθοδο της τέχνης του Μπατίκ. Αυτό το 
ύφασμα και μόνο κατασκευάζεται σε αυτήν την περιοχή και κανένα άλλο. Αυτά τα μαντίλια είναι γνωστά ως 
τα “Yaylikh” ή αλλιώς τα “Ghizil Yaylikh” και τα “Kal Ghi” μεταξύ των νομαδικών πληθυσμών. Ακόμα, αξίζει 
να αναφερθεί το γεγονός ότι, τα Yaylikh έχουν τη σημασία καλοκαιρινά ρούχα και η Ghizil Yaylikh σημαίνει 
η χρυσή καλοκαιρινή ένδυση. Τα μαντίλια είναι επίσης γνωστά και ως Kalghi επειδή, σύμφωνα με τις τοπικές 
ιστορίες, στην αρχή τα μοτίβα που έμοιαζαν με τα πόδια της αγελάδας ήταν τυπωμένα πάνω στο ύφασμα. Επίσης 
στο Ιράν για να εκτυπώσει κανείς ένα μπατίκ, πρώτα πρέπει να πάρει ένα ζεστό κερί, το οποίο να είναι αρκετά 
ανθεκτικό στη βαφή ή να πάρει ένα μείγμα κόμμεος και κεριού μαζί και να το εφαρμόσει πάνω σε συγκεκριμένα 
σημεία του υφάσματος. Στο Osku για την παραγωγή του κεριού Μπατίκ ή του λαδιού Kalagheh’i, χρησιμοποιείται 
η πίσσα και το στερεό κερί. Επομένως, όταν το ύφασμα είναι εμποτισμένο με βαφή, δεν επηρεάζονται τα κεριά. 
Στο τέλος, πρέπει να αναφερθεί πως, το ύφασμα πλένεται μόνο με ζεστό νερό. Ακόμα, δεν μπορεί να παραλειφθεί 
το γεγονός ότι,  μερικά από τα χρώματα στερεώνονται από τη ροή του νερού και μερικά άλλα στερεώνονται από 
το σιδέρωμα. Το σίδερο είναι, στην πραγματικότητα, μια μηχανή που περιλαμβάνει δύο κυλίνδρους, οι οποίοι 

αποτελούνται από  δύο σίδερα και κάνουν το ύφασμα πιο λαμπερό. 
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Η ιστορία της Yazd έχει συνδεθεί αναντίρρητα με την ιστορία της κλωστοϋφαντουργίας της. Τα παραδοσιακά 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα της Yazd θεωρήθηκαν προτεραιότητα για τους εξής δύο λόγους. Πρώτον, γιατί 
οι πρώτες ύλες των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, του βαμβακιού και του μεταξιού, παρήχθησαν τοπικά, και 
δεύτερον, γιατί είναι μια γυναικεία τέχνη, η οποία  θα μπορούσε εύκολα να παραχθεί μέσα από τα σπίτια τους. 
Όμως, ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρέασε τη βιομηχανία της κλωστοϋφαντουργίας της Yazd, ήταν ότι 
αυτή η πόλη βρισκόταν κατά μήκος της οδού Silk, ένα προνόμιο που τους επέτρεπε να ανταλλάσσουν εύκολα 
τα προϊόντα τους. Ακόμα, αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι, το Darayi Bafi αποτελεί αδιαμφησβήτητα  μία από 
τις υποκατηγορίες της παραδοσιακής κλωστοϋφαντουργίας της Yazd. Το Icut είναι μια λέξη της Μαλαισίας με 
την έννοια «να δέσει και να βάψει», ωστόσο στα Φάρσα ονομάζεται Darayi και είναι μια παλιά τεχνική για τη 
ζωγραφική ενός υφάσματος. Στο Νταράι, τα νήματα βάφονται πριν υφανθούν καν σε υφάσματα. Στο παρελθόν, 
οι φυσικές χρωστικές ουσίες χρησιμοποιήθηκαν για τη βαφή των νημάτων, για παράδειγμα, η Woad παρήγαγε το 
μπλε, η Rubia και η Cochineal παρήγαγαν τα κόκκινα, οι φλοιοί δέντρων και τα λουλούδια παρήγαγαν τα κίτρινα 
και τα ορυκτά και το έδαφος χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή των μαύρων χρωστικών ουσιών. Σήμερα αυτές 

οι πηγές χρησιμοποιούνται σπάνια και έχουν αντικατασταθεί από τα χημικά χρώματα.

Το Darayi Bafi της Yazd



Ακόμα, δεν μπορεί να μην τεθεί υπό αναφορά το γεγονός ότι, μερικοί άνθρωποι θεωρούν ότι, το Darayi 
προέρχεται από την Ινδονησία. Το παλαιότερο εναπομείναν κομμάτι του Darayi ανήκει ωστόσο στην Αίγυπτο 
και χρονολογείται γύρω στον 11ο αιώνα. Επίσης, υπάρχουν πίνακες πάνω στους τοίχους στα βορειοδυτικά της 
Ινδίας, οι οποίοι  δείχνουν πολλές γυναίκες, οι οποίες φορούν τα υφάσματα Icut. Παρόλα αυτά  στο Ιράν, αυτά τα 
υφάσματα αποτελούσαν υφαντά, τα οποία έχουν ύπαρξη από πολύ καιρό πρίν και η ιστορία τους στο Yazd είναι 
γνωστό ότι, είναι γύρω στα οκτακόσια χρόνια. Ακόμα υπάρχουν δύο είδη Icut: Το “Tar” ή αλλιώς το  Ip στημόνι 
και το “Pud” ή αλλιώς το Ift weft. Σε περίπτωση περιτύλιξης Icut, τα νήματα περιτυλίγματος είναι χρωματισμένα 
πριν από τη διαδικασία ύφανσης και στη συνέχεια τακτοποιούνται πάνω από τον αργαλειό και τα μοτίβα 
μετέπειτα δημιουργούνται κατά τη διαδικασία της ύφανσης. Στη δεύτερη τεχνική, τα νήματα περιτυλίγματος και 
υφαδιού χρωματίζονται πριν από την ύφανση. Φυσικά, το weft Icut είναι και πιο περίπλοκο και πιο πολύτιμο. Τα 
υφάσματα Darayi κατασκευάζονται συνήθως με το πλάτος να ανέρχεται στα  ενενήντα εκατοστά και το  ύψος να 
ανέρχεται περίπου στα τριάντα εκατοστά και τελικά καταλήγουν να κόβονται ανάλογα με τη χρήση τους. Μέχρι 
τα τελευταία χρόνια, τα μεταξωτά νήματα χρησιμοποιήθηκαν τόσο ως περιτυλίγματα όσο και υφάδια αυτών των 
υφασμάτων, αλλά σήμερα τα νήματα, όπως για παράδειγμα  η βισκόζη χρησιμοποιούνται ως περιτυλίγματα και τα 

συνθετικά νήματα από συνθετικό μετάξι ή βισκόζη και χρησιμοποιούνται ως απλά υφάσματα. 
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Μινιατούρα ή Περσική μικρογραφία είναι μια τέχνη που φέρνει τη δυνατότητα απεικόνισης ολόκληρης της φύσης 
σε ένα μικρό πλαίσιο και κατά βάση αναφέρεται σε οποιοδήποτε λεπτό καλλιτεχνικό φαινόμενο, ανεξάρτητα 
από τον τρόπο που έχει δημιουργηθεί. Ακόμα η λέξη μινιατούρα στα Περσικά σημαίνει κυριολεκτικά μια μικρή 
και λεπτή φύση, αν και η ίδια η λέξη έχει εισέλθει στην περσική γλώσσα στα μέσα του πρόσφατου αιώνα και 
σχεδόν από την περίοδο του Κατζάρ, είναι μια τέχνη που υπάρχει εδώ και καιρό και αποτελεί αρχαία ιστορία 
για το Ιράν. Αξίζει να αναφερθεί πως, η ιστορική ανάπτυξη της περσικής μικρογραφίας αποδίδεται στο μακρινό 
παρελθόν πριν από την έλευση του Ισλάμ. Πράγματι, η περσική μικρογραφία, η οποία κάποτε εμπνεύστηκε από 
κινεζικές μεθόδους ζωγραφικής που εξομοιώθηκαν με μοναδική προοπτική της ιρανικής τέχνης, έχει κάνει ένα 
δρόμο για την εμφάνιση θεϊκών εφέ στον ιρανικό πίνακα πριν από την έλευση του Ισλάμ και στη συνέχεια, τελικά 
συγχωνεύτηκε με τη θεοσοφία και τις ισλαμικές σκέψεις. Τα πλακίδια, μερικά από τα οποία εξακολουθούν να 
υπάρχουν, υποδηλώνουν ότι χρόνια πριν από την εισβολή των Μογγόλων στο Ιράν, χρησιμοποιήθηκαν  τα ίδια 
στυλ και οι ίδιοι μέθοδοι ζωγραφικής και σχεδίασης, που στη συνέχεια υιοθετήθηκαν και ως στυλ ζωγραφικής 
βιβλίων. Αντίθετα, υπάρχει μια άλλη δημοφιλής πεποίθηση που υποδηλώνει ότι η προέλευση αυτής της τέχνης 
είναι το Ιράν και πιστεύεται από πολλούς ερευνητές ότι αυτή η τέχνη έχει δημιουργηθεί στο Ιράν και στη συνέχεια 

έχει εξαπλωθεί στην Κίνα και κατά την περίοδο της Μογγολίας, επέστρεψε στο Ιράν 
σε μια μάλλον ανεπτυγμένη μορφή.

Περσική μικρογραφία



Ως εκ τούτου, τους πρώτους αιώνες μετά την εμφάνιση του Ισλάμ, οι Ιρανοί καλλιτέχνες κατέβαλαν μια 
εξαιρετική προσπάθεια για να ολοκληρώσουν και να αναπτύξουν αυτήν την τέχνη, δημιουργώντας ειδικές σχολές 
ζωγραφικής όπως για παράδειγμα τις σχολές Shiraz, Harat, Tabriz, Qazvin και Isfahan αλλά και συνδυάζοντάς 
την με το αραβικό σενάριο ή τον γραφικό χαρακτήρα. Τα επιχρυσωμένα άκρα και το εμπρόσθιο κομμάτι του 
Κορανίου, των αραβουργημάτων και των μοτίβων του Χίταν είναι όλα  πολύτιμα έργα μινιατούρας, τα οποία 
δημιουργήθηκαν ως συνδυασμός μινιατούρας και αραβικής γραφής, γύρω στον  τρίτο αιώνα π.Χ. Δυστυχώς, ένα 
μεγάλο μέρος αυτών των έργων καταστράφηκε κατά τη διάρκεια των επιδρομών των Μογγόλων κατά τον έβδομο 
και όγδοο αιώνα. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της περιόδου Ilkhanid, όταν η χώρα επέστρεψε σε μια σχετικά 
ήρεμη κατάσταση, εμφανίστηκαν και άλλα εξέχοντα έργα τέχνης, όπως για παράδειγμα  το Shahnama του Fer-
dowsi και το Demotte Shahnama. Μετά από αυτήν την περίοδο, λόγω της διαρκούς διάνοιας και της ελευθερίας 
δράσης με την οποία παρέχονται οι τεχνίτες μετά το σχολείο Bagdad, τα ιρανικά μικροσκοπικά έργα στο σχολείο 
Herat αναπτύχθηκαν σε κάποιο βαθμό και τελικά η τέχνη της περσικής ζωγραφικής και της μικρογραφίας, μετά 
την περίοδο Herat, μεταφέρθηκε στο Εποχή του Safavid. Σε αυτήν την περίοδο, μετά την επιλογή του Tabriz 
ως πρωτεύουσας, ο Kamaleddin Behzad προσκλήθηκε στο Tabriz και διορίστηκε ως επικεφαλής της βασιλικής 

βιβλιοθήκης και, σε συνεργασία με μεγάλους τεχνίτες, προσπάθησε να την αναπτύξει και να την εξελίξει.
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Μία από τις πιο σημαντικές τέχνες, οι οποίες αναπτύχθηκαν στη γεωγραφική σφαίρα του Ιράν, είναι να κάνει 
κανείς σάλια. Όπως τα χαλιά και τα μετάξια, έτσι και τα σάλια παράγονται από τους αρχαίους χρόνους . Στα 
πρώτα χρόνια της δυναστείας του Qajar, ωστόσο, τα σάλια του Κασμίρ, τα οποία  παρήχθησαν στην Ινδία 
εισήλθαν στο Ιράν και για πολύ καιρό υπερέχουν των ιρανικών σαλιών επειδή διέθεταν μακράν καλύτερη 
ποιότητα. Όμως, δεν μπορεί να μην αναφερθεί το γεγονός ότι,  τα ιρανικά σάλια ήταν κοινότυπα χιλιάδες χρόνια 
πριν από την ύπαρξη του Qajar σε πολλές πόλεις, όπως για παράδειγμα στην Kerman και στο Mashhad. Στην 
πραγματικότητα, ήταν η ιρανική βιομηχανία παραγωγής σαλιών που πήγε στην Ινδία και το σάλι από Κασμίρ 
εξελίχθηκε με βάση το ιρανικό προϊόν. Τελικά, αξίζει να αναφερθεί ότι,  οι τέχνες από ιρανικά σάλια ενισχύθηκαν 
από τα μεσαία χρόνια του Qajar. Ως εκ τούτου, η παραγωγή σαλιών έγινε ακόμα πιο κοινότυπη στα χωριά, τα 
περισσότερα ήταν νομαδικά και πολλά από αυτά ήταν και αστικά. Τώρα, το ιρανικό σάλι έχει γίνει πολύ σοβαρός 
αντίπαλος του σάλι του Κασμίρ. Για να μπορεί να φτιάξει κανείς τα σάλια, αναπτύχθηκαν πολλά εργαστήρια. 
Πιο συγκεκριμένα, ήταν ευρύχωρα δωμάτια, όπου δημιουργήθηκαν πολλές μηχανές ύφανσης για το σκοπό αυτό. 
Ακόμα, αυτά τα μηχανήματα αποτελούνταν από δύο κυλίνδρους και δύο πεντάλ, τα οποία είχαν τοποθετηθεί 

μέσα σε μια τρύπα στο έδαφος. 

Το Shawl του Kurdistan



Στο παρελθόν, συνήθως τα παιδιά ήταν αυτά που δούλευαν ως υφαντές των σαλιών γιατί οι μηχανισμοί της 
ύφανσης ήταν πολύ ευαίσθητοι και τα δάχτυλα των παιδιών θεωρούνταν πιο ικανά για αυτή τη διαδικασία. 
Συνήθως, χρησιμοποιούνταν νήματα handspun. Τα ιρανικά σάλια κατασκευάζονταν σε πολύ μεγάλο μέγεθος, 
με το ύψος τους να ανέρχεται στα τρία μέτρα και το πλάτος τους στα 11,4 μέτρα. Σήμερα, τα σάλια έχουν 
προσαρμοστεί στον ιδιαίτερο πολιτισμό και στις παραδόσεις των ενδυμάτων της εκάστοτε περιοχής όπου 
παράγονται και εξελίσσονται σε μοναδικά ρούχα. Επίσης, η Baneh, μια πόλη η οποία βρίσκεται στην επαρχία 
του Κουρδιστάν, έχει βρεθεί στην παραγωγή των παραδοσιακών σαλιών εδώ και πολλά χρόνια πριν. Τα σάλια 
του Κουρδιστάν θεωρούνται μια από τις πιο εξέχουσες και διάσημες τέχνες του Baneh. Το σάλι του Κουρδιστάν 
είναι ένα ανδρικό ένδυμα το οποίο δημιουργήθηκε από το μαλλί ενός ειδικού είδους κατσίκας που ονομάζεται 
«Merkhez». Τέλος, αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι, το μαλλί αυτής της αίγας είναι πολύ μαλακό και σγουρό. 
Χρειάζονται οκτώ ξεχωριστά αλλά και άλλα σχετικά βήματα για να υφαίνουν τα σάλια των οποίων το πιο 
δύσκολο βήμα γίνεται από τις γυναίκες. Η ύφανση των σάλια έχει ασκηθεί στο Baneh για περισσότερα από 
τετρακόσια χρόνια και η υψηλή ποιότητα του χρησιμοποιημένου υλικού έχει προσθέσει στην επιτυχία της ως 

χειροτεχνία.
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Όπως πολλές άλλες πόλεις του Ιράν, το Ισφαχάν έχει μακρά ιστορία χαλιών και χειροτεχνίας. Η δυναστεία Seljuk 
είναι η περίοδος που τα χαλιά άνθισαν στο Isfahan. Ο Shah Abbas του Safavid τόνισε κάθε μορφή τέχνης και 
χειροτεχνίας που ήταν οικονομικής σημασίας ή θεωρούσε πολύτιμη από τους ανθρώπους όπως τα χαλιά. Αφού 
μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα από τον Tabriz στο Isfahan, ο τελευταίος έλαβε χώρα και προσαρμόστηκε το στυλ 
Tabriz για την κατασκευή χαλιών, και αργότερα αναπτύχθηκε το στυλ Isfahan. Ακόμα αξίζει να αναφερθεί πως, 
αρκετά εργαστήρια χαλιών άνοιξαν εκείνη την περίοδο και μάλιστα πολλά περισσότερα από όσα βρίσκονταν 
ήδη σε αυτήν την πόλη. Από τότε το Isfahan έπαιξε σπουδαίο ρόλο στις χειροτεχνίες του χαλιού. Μερικά από 
τα αριστουργήματά του, τα οποία φυλάσσονται τώρα σε μουσεία, όχι μόνο επιδεικνύουν τα μοναδικά και 
δημιουργικά σχέδια, αλλά περιέχουν επίσης μερικά από τα βασικά μοτίβα αυτής της σημαντικής κληρονομιάς 
του Ιράν. Τα χαλιά “Lahestani” ή Πολωνικά είναι μερικά από τα προϊόντα που υφαίνονταν στο Isfahan και 
τώρα κοσμούν μερικά από τα αμερικανικά μουσεία και τις συλλογές. Γενικά, τα χαλιά του Isfahan μπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν σε οκτώ στυλ: 1. Τα χαλιά με μοτίβα “Toranj” ή paisley 2. Τα χαλιά μαλλιού 3. Τα χαλιά από 
μετάξι 4.Τα  “χαλιά” ή χαλιά με μοτίβα λουλουδιών 5. Τα χαλιά μεταξιού γνωστά και ως “Lahestani” ή αλλιώς 

Πολωνικά 6. Τα χαλιά με μοτίβα βάζου 7. Τα χαλιά με μοτίβα δέντρων και κήπων 8. 

Τα Χαλιά του Ισφαχάν



Οι κουρτίνες που είναι σαν χαλιά. Επίσης, δεν μπορεί να μην σημειωθεί το γεγονός πως, η πτώση της δυναστείας 
των Safavid μετά τον Α ‘Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έπληξε πολύ τη βιομηχανία χαλιών.
Σήμερα τα χαλιά του Isfahan, τα οποία παράγονται σε αστικά εργαστήρια έχουν διάφορα μεγέθη, ενώ τα προϊόντα 
του χωριού είναι συνήθως πιο μικρά. Έχουν έντονο χρώμα και αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός πως, το μπεζ 
και το κορεσμένο μπλε χρησιμοποιούνται περισσότερο από άλλα χρώματα. Μερικές φορές χρησιμοποιούνται 
έως και δεκαπέντε χρώματα που αυξάνουν την αντίθεση των παλετών. Τα περιτυλίγματα και τα υφάσματα 
αποτελούνται από νήματα, τα οποία αποτελούνται από βαμβάκι ή μαλλί, αλλά και τα χαλιά από μετάξι είναι και 
αυτά από νήματα μεταξιού. Όλα τα παραπάνω αποτελούν υφαντά που δημιουργούνται σε κάθετους αργαλειούς.
Ένα ειδικό στοιχείο του αργαλειού του Isfahan είναι ένα ξύλο, το οποίο ονομάζεται «Pich» και συνδέεται στο 
κάτω μέρος του αργαλειού με μεταλλικά σύρματα και περνά μέσα από τα κάτω περιτυλίγματα. Όταν τα χαλιά 
φτάνουν στο τέλος και τα περιτυλίγματα είναι πολύ κοντά για να στερεωθούν στην κορυφή του αργαλειού, το 
ξύλο “Pich” με τη σειρά του μετακινείται στην κορυφή. Τέλος, αυτή η διαδικασία βοηθά τον υφαντή να συνεχίσει 

χωρίς να αλλάξει τη θέση του.

www.iranculture.gr 54



Το Hamedan αποτελεί ένα από τα πολλά κέντρα εμπορίας ταπήτων στο Ιράν, όπου και τα υφαντά χαλιά έχουν 
επίσης εξίσου ασκηθεί από πολύ καιρό πριν. Στο παρελθόν, από αυτήν την εμπορική διαδρομή, τα χαλιά από 
το κέντρο και τις δυτικές περιοχές του Ιράν στάλθηκαν στο Ιράκ και σε άλλες αραβικές και ευρωπαϊκές χώρες. 
Όσον αφορά το στυλ, τα χαλιά Hamedan θεωρούνται προϊόντα του χωριού. Λόγω της γεωγραφικής θέσης αυτής 
της πόλης και των γειτόνων της, Arak και Kerman, δύο άλλων αρχαίων κέντρων παραγωγής, τα χαλιά αυτών 
των περιοχών προσέλκυσαν την προσοχή μεγάλων δυτικών εμπορικών εταιρειών κατά τα τελευταία χρόνια της 
δυναστείας του Qajar. Στην Ευρώπη, αξίζει να αναφερθεί πως, τα χαλιά Hamedan ονομάζονται και «χαλιά Mosul 
(μια πόλη στο Ιράκ)», ωστόσο ο λόγος για αυτό δεν είναι γνωστός και σήμερα αναγνωρίζονται μόνο από το 
μέγεθός τους. Συνήθως τα αστικά χαλιά είναι υφαντά, τα οποία ανέρχονται σε 2 μέτρα επί 3 μέτρα ή σε 2,5 μέτρα 

από 3,5 μέτρα. Σε γενικές γραμμές όμως, τα περισσότερα κοινά χαλιά του χωριού είναι 2 μέτρα με 1,3 μέτρα.

Χαλί Hamedan



Ακόμα, πρέπει να σημειωθεί πως, υπάρχουν πολύ λίγα έγγραφα σχετικά με την κατασκευή χαλιών στο Hamed-
an, ωστόσο μια κοινή πεποίθηση είναι ότι, έχουν μια πολύ μακρά ιστορία κατά το πέρασμα των χρόνων. Για 
παράδειγμα, βρίσκεται στις ιστορικές ηχογραφήσεις ότι, ως δώρο, ο Shah Tahmasp της δυναστείας του Safavid 
έδωσε ένα χαλί στον Soleiman, τον οθωμανικό βασιλιά και από αυτό μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι, 
οι άνθρωποι του Hamedan κατασκευάζουν χαλιά από 400 χρόνια πριν. Με βάση τον τόπο των εργαστηρίων, 
τα χειροποίητα χαλιά Hamedan μπορούν να χωριστούν σε 2 ομάδες αυτή των αγροτικών και αυτή των χωριών. 
Τα περισσότερα χαλιά του χωριού από τις πόλεις γύρω από το Hamedan, το Toysarkan και το Nahavand 
δημιουργούνται με τη χρήση ενός υφαδιού, ενώ οι άλλες περιοχές δημιουργούνται από το διπλό υφάδι. Ο 
υφαντής χρησιμοποιεί τούρκικο κόμπο, ο οποίος μπορεί να δημιουργηθεί γρήγορα, επιδέξια και χωρίς βρόχο. 
Το τέντωμα των περιτυλίξεων από χαλιά Hamedan γίνεται σε περσικό και τουρκικό στιλ. Τα χαλιά Hamedan 
έχουν πολύ μακριά νήματα και στη συνέχεια κόβονται με ψαλίδι με το χέρι και όχι με μηχανήματα. Τα σχέδια 
που χρησιμοποιούνται με βάση τα μοτίβα αυτών των χαλιών είναι γεωμετρικά και σπάνια καμπυλόγραμμα. Για 
να δημιουργηθούν τα χαλιά Hamedan, οι υφαντές χρησιμοποιούν χρώματα, όπως για παράδειγμα το Ibraghi 
(ανοιχτό πράσινο), το κίτρινο, το χρυσό, το πορτοκαλί, το μπλε, το φωτεινό ροζ, το πορφυρό κόκκινο, το σκούρο 

καφέ, το κρέμ, το τυρκουάζ, το λευκό, το μαύρο και το μαλλί στο ακατέργαστο χρώμα του.
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Η επαρχία Κουρδιστάν είναι ένα από τα κέντρα που έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη χειροτεχνία των χαλιών 
στο Ιράν. Τα χαλιά του Κουρδιστάν είναι επίσης γνωστά και ως χαλιά “Ναμίρ”, πράγμα που σημαίνει ότι, δεν 
θα χαθούν. Δεν υπάρχει σχεδόν καμία άλλη τεχνική που να διαφέρει μεταξύ τους, όπως τα τρία είδη χαλιών 
του Κουρδιστάν. Αυτά τα στυλ είναι τα Seneh, Bijar και τα νομαδικά χαλιά του Κουρδιστάν. Τα χαλιά Seneh 
κατασκευάζονται ειδικά στην πόλη Seneh, που σήμερα είναι γνωστή και ως Sanandaj και αποτελεί το κέντρο 
του Κουρδιστάν. Το δεύτερο στυλ χρησιμοποιείται στην πόλη Bijar, η οποία περιβάλλεται από περισσότερα από 
σαράντα χωριά, και τέλος, το τρίτο στυλ που χρησιμοποιείται είναι από τα χέρια των νομάδων. Σύμφωνα με τους 
ειδικούς, τα χαλιά Seneh έχουν μια μοναδική γοητεία. Τα καλύτερα προϊόντα τους έχουν πολύ λεπτές δομές και, 
όσον αφορά το μοτίβο και το χρώμα, είναι τόσο απλά και πρωτότυπα, που τα καθιστούν την πιο ευχάριστη και 
κυρίαρχη ύφανση μεταξύ των προϊόντων άλλων περιοχών του Ιράν. Το στυλ τους, αξίζει να αναφερθεί πως, είναι 
επίσης μοναδικό. Για να φτιάξει κανείς ένα χαλί Κουρδιστάν, πρέπει το νήμα να το αντικαταστήσει με το μαλλί 

και ως περιτύλιγμα και ύφασμα, να αποτελεί ένα τέχνασμα που να τα καθιστά ισχυρότερα και πιο ανθεκτικά. 

Χαλιά Sanandaj



Οι περισσότεροι από τους κόμβους στα χαλιά αυτά αξίζει να σημειωθεί πως είναι συμμετρικοί. Οι υφαντές 
χρησιμοποιούν ως φόντο το κόκκινο lac, το μπλε, το σκούρο μπλε, το γκρι και το καφέ. Το φωτεινό κρέμ χρώμα  
χρησιμοποιείται μόνο στα χαλιά που έχουν το μοτίβο του “Hasht Gol”. Περιορισμένος αριθμός των μοτίβων που 
χρησιμοποιούνται σε χαλιά Bijar είναι κυρίως κυρτικά. Μεταξύ αυτών, το Harti ή το Paisley χρησιμοποιείται 
περισσότερο από άλλα μοτίβα. Τα μοτίβα και τα σχέδια των χαλιών Kurdistan είναι ήσυχα και ευέλικτα. 
Περιλαμβάνουν: Το “Rubi Azhdar”, το “Mahi Bijar”, το “Mahi Sanandaj”, το “Gol e Mirza Ali”, το “Gol e Mina”, το 
“Gol e Vakili”, το “Gol e Farang Bijar”, το “Gol e Farang Sanandaj” , το “Mahi Afshar”, το “Gol o Bolbol”, το “Bid-e 
Majnoon”, το “Dargol”, το “Gol o Goldan”, το “Zir Khaki”, το κυνήγι και πολλά άλλα. Καθένα από αυτά έχει την 
ιδιαίτερη ομορφιά του και πολλά από αυτά είναι και μοτίβα από λουλούδια. Ακόμα, οι περισσότερες χρωστικές 
που χρησιμοποιούνται για τη βαφή των νημάτων είναι φυτικές και παράγονται παραδοσιακά. Για παράδειγμα, 
το δέρμα Rubia παράγει το σκούρο καφέ, τα φύλλα φοινίκων παράγουν το κίτρινο και περισσότερο χρώμα που 

δίνουν σε αυτά τα χαλιά μια υπέροχη αίσθηση.
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Η βιομηχανία πλακιδίων και η βιοτεχνία κεραμιδιών, που μπορούν να βρεθούν περισσότερο σε στολίδια πολλών 
αρχιτεκτονικών και ειδικά ιερών του Ιράν, έχει μια πολύ αρχαία ιστορία, όπως άλλωστε και η κεραμική. Με βάση 
τα ευρήματα που βρέθηκαν, η αρχή της κατασκευής πλακιδίων χρονολογείται από τη δυναστεία της Αχαιμενίδης. 
Ωστόσο, αυτό το είδος κεραμιδιών δεν ήταν τόσο συνηθισμένο μέχρι τη δυναστεία των Σελτζούκων. Ο όρος 
«Haft Rang» (που σημαίνει επτά χρώματα, επίσης γνωστά συγκεκριμένα ως πλακίδια Cuerda Seca ή Dry Cord) 
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από έναν βασιλικό ιστορικό του Ilkhanate για να περιγράψει την τεχνική 
της ζωγραφικής με λούστρο και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται έως και σήμερα. Ο αριθμός επτά, ωστόσο, δεν 
αναφέρεται στον ακριβή αριθμό χρωμάτων, γιατί σε αυτήν την τεχνική είναι η σύνθεση και η σχέση των χρωμάτων 
που έχουν μεγαλύτερη σημασία. Σήμερα, τα πλακάκια Haft Rang είναι κατασκευασμένα σε 15x15 cm σε επτά 
χρώματα: το μπλε, το τιρκουάζ, το κόκκινο, το κίτρινο, το fawn, το μαύρο και το άσπρο. Αυτή η τεχνική αποτρέπει 
την ανάμειξη των χρωμάτων μεταξύ τους επειδή διαχωρίζονται από τις γραμμές ενός ειδικού είδους μελανιού με 
συστατικά λαδιού και μαγνησίου. Το κεραμίδι Haft Rang έφτασε στην τελειότητα του στο Shiraz. Τα κεραμίδια 

Haft Rang της Shiraz διαφέρουν από άλλες πόλεις ως προς την ποιότητα αλλά και τα χημικά συστατικά 
του λούστρου τους.

Επτά χρωματισμένα πλακάκια του Shiraz



Μια ακόμη διαφορά που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι, το μοτίβο του «Gol o Morgh» (λουλούδια και πουλιά) 
χρησιμοποιείται περισσότερο στο Shiraz. Χρώματα όπως για παράδειγμα το ανοιχτό πράσινο, το ροζ, το κίτρινο 
και το λευκό είναι πιο συνηθισμένα στο Shiraz, και μεταξύ αυτών των χρωμάτων το ροζ χρησιμοποιείται πιο 
εντυπωσιακά. Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα χρήσης πλακιδίων Haft Rang είναι και το τζαμί Nassir ol-
Molk, το οποίο ονομάζεται επίσης και ως το τζαμί Pink. Άλλες αρχιτεκτονικές της Shiraz που επωφελήθηκαν 
από τα πλακάκια Haft Rang είναι εξίσου και το τζαμί Vakil, το αρχοντικό Narenjestan και ο κήπος Afif Abad. 
Χρειάζονται δώδεκα βήματα για την κατασκευή πλακιδίων Haft Rang. 1. Επιλογή του σωστού εδάφους 2. 
«Chagh Kardan», όπου ο πηλός ζυμώνεται και προετοιμάζεται 3. Κάνοντας τα έθιμα και μερικώς στέγνωμα των 
πλακιδίων 4. Πιέζοντας τα πλακίδια 5. «Barshouyi» ή κόβοντας το υπόλειμμα με νερό 6. Πρώτα στρογγυλός 
πυροβολισμός (πυροβολισμός) 7. Εφαρμογή λευκού υαλοπίνακα 8. Δεύτερος γύρος πυροδότησης (λευκή 
υαλοπίνακα) 9. Σκιαγράφηση του σχεδιασμού σε χαρτί 10. Εφαρμογή της σχεδίασης σε πλακάκια 11. Ζωγραφική 
και χρωματισμός με γλάσο 12. Τελικός γύρος πυροδότησης . Άλλωστε, ίσως αυτός είναι και ο λόγος που ο Hafiz 

ανέφερε στο ποίημά του τα εξής: «Λένε ότι η πέτρα γίνεται, στο στάδιο της υπομονής, το πολύτιμο ρουμπίνι /
Ναι γίνεται? αλλά βυθισμένο στο αίμα, το ήπαρ πρέπει να είναι ».
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Το Giveh Bafi, που κατασκευάζεται από  το Giveh, ή το Giveh Chini, είναι ένα από τα πιο σημαντικά 
χειροτεχνήματα του Kermanshah και αποτελεί εξίσου ένα σημαντικό μερίδιο των προϊόντων αυτής της επαρχίας. 
Το Giveh είναι ένα παπούτσι, το οποίο μοιάζει αρκετά με espadrille και είναι πολύ ελαφρύ και ανθεκτικό. Ήταν πιο 
συνηθισμένο ωστόσο, στο παρελθόν και το φορούσαν οι αγρότες και οι χωρικοί. Αυτά τα παπούτσια έχουν πολύ 
μοναδικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για τα άνυδρα και τα ορεινά κλίματα και 
είναι πολύ ελαφριά, τόσο που μειώνουν την εφίδρωση των ποδιών. Δεν έχει αριστερό ή δεξί πόδι, και τα δύο είναι 
τα ίδια. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι αυτά που έχουν δώσει σε αυτό το υπόδημα μία διεθνή δημοτικότητα και το 
έκανε ένα μοναδικό προϊόν. Το Making Giveh είναι μια από τις παλαιότερες τέχνες του Kermanshah. Τα αρχαία 
ευρήματα του Giveh και τα εργαλεία για την κατασκευή τους, τα οποία έχουν ανακαλυφθεί στην περιοχή του Pir 
Shalimar στο Uraman, είναι τα αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει ιστορία πάνω από εκατό χρόνια. Το άνω μέρος του 
Giveh είναι συνήθως κατασκευασμένο από βαμβακερά νήματα, ενώ το πέλμα είναι κατασκευασμένο από ύφασμα, 
δέρμα ή πολλές φορές και πλαστικό. Η κατασκευή του άνω μέρους γίνεται παντελώς από τις γυναίκες στα σπίτια 

τους. Ράβουν το πάνω μέρος χρησιμοποιώντας ένα είδος βελόνας, το οποίο ονομάζεται “Javaldooz”.

Τα Giveh του Kermanshah



Ωστόσο, οι άντρες είναι αυτοί που ασχολούνται με τη δημιουργία των πελμάτων, γιατί χρειάζεται περισσότερη 
δύναμη. Αυτό το μέρος του παπουτσιού γίνεται συνήθως σε εργαστήρια. Στο Kermanshah, υπάρχουν οι εξής 
4 τύποι Giveh: 1. Επίπεδο Ajideh Giveh 2. Επίπεδο δερμάτινο Giveh 3. Επίπεδο πλαστικό Giveh 4. Giveh με 
μεταξωτό άνω μέρος. Το επίπεδο Ajideh Giveh είναι πιο ακριβό και υψηλής ποιότητας και σε σχέση με τα άλλα 
αξίζει να αναφερθεί πως, τα φορούσαν μόνο οι ιδιοκτήτες γαιών. Στο παρελθόν, η Giveh δεν είχε συγκεκριμένα 
μεγέθη, αλλά κατασκευαζόταν σε 3 γενικά μεγέθη μικρών, μεσαίων και μεγάλων. Συνήθως ήταν σε λευκό χρώμα. 
Ωστόσο, μερικές φορές ο τεχνίτης τους τα κάνει σε χρώμα, όπως για παράδειγμα το μπλε, το κόκκινο ή το μαύρο 
χρώμα με βάση το δικό του γούστο ή κατόπιν αιτήματος του αγοραστή. Επίσης, μερικές φορές οι υφαντές, που 
συνήθως ήταν γυναίκες παίρνουν χάντρες κυρίως  χρωματιστές γυάλινες  για να κάνουν το πάνω μέρος. Τέλος, 
αυτά τα Givehs χρησιμοποιούνται και ως παντόφλες. Τέσσερα από τα σημαντικότερα κέντρα του Giveh στο Ker-

manshah είναι η πόλη Kermanshah, το Paveh και δύο χωριά Hajij και Navadeh.
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Παρόλο που το Chaharmahal va Bakhtiari είναι μία από τις μικρότερες επαρχίες του Ιράν, είναι η γενέτειρα δύο 
από των σημαντικότερων φυλών του Μπαχτιράι και του Κασκάι και έχει επηρεάσει τα χειροτεχνήματα και άλλων 
πόλεων αλλά και έχει επηρεαστεί πίσω από αυτούς ως αντάλλαγμα. Εκτός από τη χρήση τους στην καθημερινή 
ζωή, οι Khorjins, που είναι ένα είδος σακουλών, μπορούν επίσης να έχουν και άλλες χρήσεις. Στην κουλτούρα της 
νομαδικής κοινωνίας, οι Khorjins έχουν μετατραπεί σε τρόπο έκφρασης και ομορφιάς και βοήθησαν να φέρουν 
την ποικιλομορφία στον μονότονο και επαναλαμβανόμενο ρυθμό της εποχιακής μετανάστευσης. Οι νομάδες 
χρησιμοποιούν τις Khorjins ως σάκους, αποσκευές και κιβώτια. Οι Khorjins είναι δημοφιλείς και διατίθενται σε 
πολλά διαφορετικά μεγέθη. Μπορούν να χωριστούν σε μικρά, μεσαία και μεγάλα. Τα μικρά και μεσαία Khorjins 
αποτελούνται από δύο παράλληλα τετράγωνα που έχουν ραφτεί μεταξύ τους σε ένα ορθογώνιο κομμάτι. Όμως τα 
μεγάλα Χορτζίν που χρησιμοποιούνται ειδικά από νομάδες αποτελούνται από δύο μεγάλα ορθογώνια κομμάτια 

και είναι τοποθετημένα μπροστά μεταξύ τους.

Οι Khorjins του Chaharmahal va Bakhtiari



Τα μικρά Khorjins ονομάζονται “Akbeh” και συνήθως περιέχουν έγγραφα, πολύτιμα αντικείμενα, προσωπικά 
πράγματα και κοσμήματα. Μερικά από αυτά χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα από γυναίκες αναβάτες όταν κρεμούν 
το Akbeh Khorijns στη σέλα για να μεταφέρουν τα αντικείμενα τους. Συνήθως, αυτοί οι Khorjins που κρέμονται 
μπροστά από τα ζώα έχουν δύο πλατιά υφάσματα, αρκεί να είναι ραμμένα εξήντα εκατοστά και κουμπιά σε όλα 
αυτά. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι, έχουν σχέδια και pom pom ως διακοσμήσεις. Τα pom poms, επίσης γνωστά 
και ως Varaneh, κινούνται όταν το ζώο τρέχει και αποτρέπει τα τσίμπημα των μελισσών και άλλων εντόμων και 
μειώνει τον κίνδυνο του αλόγου να γέρνει το κεφάλι του να απομακρυνθεί από τις μύγες. Οι δεύτεροι Khor-
jins είναι μεσαίοι, ράβονται σε εκατό σε πενήντα εκατοστά και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά βρώσιμων 
και κοινών εργαλείων. Οι άνθρωποι Chaharmahal και Bakhtiari τους χρησιμοποιούν επίσης για να μεταφέρουν 
τις καθημερινές διακοπές τους. Τέλος, η τρίτη ομάδα είναι μεγάλες Khorjins και είναι πιο δημοφιλείς στη φυλή 
Bakhtiari. Είναι εκατό, σε εκατόν πενήντα εκατοστά και έχουν τσέπες με τη μορφή ορθογώνιου που σημαίνει ότι, 
είναι πλατύτερες από ότι είναι ψηλές. Τα Darjuneh,  Chelgard,  Kuhrang και άλλες πόλεις είναι μερικά από τα πιο 

σημαντικά κέντρα όπου ράβονται οι Khorjins.
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Το Zonouz είναι μια από τις κομητείες της επαρχίας του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν και βρίσκεται κοντά στο νομό 
Marand. Υπάρχει ένα ορυχείο Kaolin κοντά σε αυτήν την περιοχή, το οποίο έχει δώσει τη δυνατότητα παραγωγής 
κεραμικών στο Zonouz, το οποίο έχει επίσης και οικονομική σημασία. Την εποχή που η κεραμική Kaolin ήταν 
σπάνια και η τεχνολογία κατασκευής αυτών των σκευών ήταν διαθέσιμη μόνο στην Κίνα, το έδαφος από το 
Zonouz χρησιμοποιήθηκε ως εναλλακτική λύση. Οι κεραμικές έχουν κυρίως λούστρο. Σε αυτήν την περίπτωση, 
ένα κομμάτι κεραμικής έχει δύο μέρη, το πρώτο είναι το σώμα και το άλλο είναι το κάλυμμα και η γυαλάδα στο 
σώμα που και οι δύο διακοσμούν τα αντικείμενα και το καθιστούν ανθεκτικό στο νερό και ονομάζεται λούστρο. 
Το σώμα των κεραμικών κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά, τα οποία είναι διαθέσιμα σε κάθε 
περιοχή. Στο Zonouz το κύριο έδαφος της κεραμικής είναι το Kaolin που ανασκάπτεται από τα βουνά «Bilolukh». 
Αυτές οι πηγές είναι κομμάτια θρόμβων που μετατρέπονται σε λευκή σκόνη μετά από μια σειρά διεργασιών και 

στη συνέχεια αναμιγνύονται με νερό για προετοιμασία και για ζύμωμα.

Η Κεραμική του Zonouz



Όταν οι αγγειοπλάστες του Zonouz φτιάχνουν τα επιθυμητά αντικείμενα, τα εκθέτουν σε ελεύθερο αέρα 
για λίγο και στη συνέχεια τα βάφουν με πινέλα. Αφού βαφτούν και στεγνώσουν, εμποτίζονται με ένα μείγμα 
λευκού βερνικιού και η κεραμική αυτή παραμένει λευκή και μετά το ψήσιμο. Το λευκό λούστρο είναι το πιο 
συνηθισμένο λούστρο και επίσης αποτελεί βάση για άλλα είδη λούστρου που παρασκευάζονται από ένα μείγμα 
κασσίτερου, μόλυβδου, γυαλιού σε σκόνη και όξινου ανθρακικού άλατος. Η ζωγραφική των κεραμικών γίνεται 
στα εργαστήρια Zonouz από τα χέρια νέων κοριτσιών και γυναικών. Αξίζει να αναφερθεί ότι, τα κεραμικά 
διακοσμούνται από το χέρι των δασκάλων με όμορφα μοτίβα και με βούρτσες και χρωστικές ουσίες. Τα κεραμικά 
είναι βαμμένα σε χρώματα, όπως για παράδειγμα το μπλε, το μοβ, το κίτρινο, την υπεραμαρίνη, το γκρι, το καφέ 
και το μαύρο. Σε αυτήν την περιοχή, όμορφα σετ πιάτων, βάζων, λαμπτήρων, κεριών, σταχτοδοχείων, τσαγιού, 
κουφωμάτων, πατακιών, μπολ και γλυπτικής ζώων, όπως για παράδειγμα τα Βουφόνια, τα ελάφια, τα άλογα, 
οι καμήλες, τα κοτόπουλα, οι πάνθηρες, οι σκύλοι, τα περιστέρια και επίσης τα μικρά ειδώλια ίππων. Αυτά τα 
κεραμικά δημιουργούνται σε απλές και βαμμένες μορφές. Δύο από τους πιο διάσημους δασκάλους αυτής της 
κεραμικής από αυτές τις περιοχές που είχαν σημαντικό ρόλο στην αναβίωση αυτής της τέχνης είναι οι Abbas 

και Ahmad Ghabchi.
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Το έργο από καθρέφτη είναι η τέχνη της δημιουργίας κανονικών μορφών χρησιμοποιώντας μικρά ή μεγάλα 
κομμάτια ψηφιδωτών καθρεφτών και χρησιμοποιείται ως διακόσμηση σε εσωτερικούς αρχιτεκτονικούς χώρους. 
Τα έργα από καθρέφτη όχι μόνο βελτιώνουν τις διακοσμήσεις των αρχιτεκτονικών χώρων, αλλά και τους 
φωτίζουν πολλαπλασιάζοντας με επιδέξιο τρόπο την ανάκλαση του φωτός. Αξίζει να αναφερθεί πως, θεωρείται 
ως η τελευταία καινοτομία του Ιράν στον τομέα της αρχιτεκτονικής και της εσωτερικής διακόσμησης. Δεδομένου 
ότι, έχουν ανακαλυφθεί πολλά γυάλινα αντικείμενα, τα οποία ανήκουν στις δυναστείες των Παρθίων και των 
Σασσανίδων, συνήχθη το συμπέρασμα ότι η υαλουργία έχει επίσης ασκηθεί από πολύ παλιά. Στον ιρανικό 
πολιτισμό ο καθρέφτης και το νερό ήταν τα σύμβολα της αγνότητας, της τύχης, της τιμιότητας και του φωτός. 
Είναι πιθανό η χρήση του καθρέφτη να σχετίζεται και με τον ίδιο τον συμβολισμό. Τον 19ο αιώνα τα έργα του 
καθρέφτη κέρδισαν αρκετή δημοτικότητα. Λεπτά βάζα καθρέφτη κατασκευάστηκαν στη Γερμανία και μετά 
στάλθηκαν στο Ιράν. Ο Ιρανός πλέον με ευκολία μπορούσε να κόψει τα αγγεία σε ψηφιδωτά των επιθυμητών 
μορφών τους και να τα χρησιμοποιήσει. Στην αρχή, μια συνήθης πρακτική στους καθρέφτες ήταν η εγκατάσταση 
μονοκόμματων πάνελ καθρέφτη πάνω στο κτίριο. Ένα παράδειγμα είναι το παλάτι “Chehel Sotoun (κυριολεκτικά 

σαράντα στήλες)” στο Ισφαχάν. 

Το έργο από καθρέφτη σε Fars



Στο παρελθόν εγκαταστάθηκε ένας καθρέφτης πάνω σε μία από τις εισόδους, τόσο μεγάλη ώστε η αντανάκλαση 
των ανθρώπων που περνούσαν από την είσοδο ήταν αρκετά ορατή. Ωστόσο, το μέγεθος των κομματιών σταδιακά 
έγινε μικρότερο. Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, καθρέφτες είχαν χρησιμοποιηθεί σε μικρά τρίγωνα, διαμάντια 
ή εξαγωνικά κομμάτια. Επιπλέον, οι Ιρανοί αρχιτέκτονες χρησιμοποίησαν κυρτά γυαλιά που μετατράπηκαν σε 
καθρέφτη. Στη δυναστεία Qajar, επίσης δεν μπορεί να μην αναφερθεί το γεγονός ότι, γεννήθηκε ένα νέο στυλ 
αρχιτεκτονικής, παρόλο που οι αρχιτέκτονες ακολουθούσαν τις τάσεις που ήταν κοινές στη δυναστεία των Sa-
favid. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές η αρχιτεκτονική θεωρείται ότι έχει μειωθεί από τότε. Μόνο κατά τη διάρκεια 
της βασιλείας του Naser al-Din Shah του Qajar, οι τάσεις της δυτικής τέχνης επηρέασαν την ιρανική τέχνη και 
βελτιώθηκε η αρχιτεκτονική και οι εφαρμοσμένες τέχνες, όπως για παράδειγμα ο στόκος, τα έργα καθρεφτών 
και τα ψηφιδωτά. Εκείνη την εποχή, τα έργα από καθρέφτη χρησιμοποιήθηκαν πολύ για να διακοσμήσουν τα 
βασιλικά κτίρια, όπως επίσης και τα ιερά. Γι ‘αυτό το έργο από καθρέφτη αναπτύχθηκε κυρίως στο Qajar και 
δημιουργήθηκαν συναρπαστικές περίτεχνες μορφές, οπ΄βς για παράδειγμα οι muqarnas και arabesque, καθώς και 
η ζωγραφική και η καλλιγραφία στον καθρέφτη. Το “Mirror Hall” του Golestan Palace ή το “Shams-Ol-Emarat” 
είναι μόνο δύο παραδείγματα πολλών απαράμιλλων έργων τέχνης που έμειναν έως σήμερα. Τέλος η  Σιράζ, το 

Ισφαχάν και η Τεχεράνη αποτελούν τα κύρια κέντρα έργων από καθρέφτη στο Ιράν.
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Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η λέξη κεραμική ήταν συνυφασμένη με τη λέξη Lalejin στο Ιράν, το όνομα μιας 
αρχαίας πόλης στην επαρχία Hamedan, γειτονικά με την επαρχία Bahar. Σήμερα, μετά από πολλές προσπάθειες 
των καλλιτεχνών αυτής της περιοχής, αυτή η πόλη είναι γνωστή και ως «Παγκόσμια πόλη της κεραμικής» ή 
αλλιώς «η πρωτεύουσα της κεραμικής του κόσμου». Η ιστορία της κατασκευής σκευών σε αυτήν την πόλη 
ανάγεται σε περισσότερα από επτά χιλιάδες χρόνια πριν και με βάση τα ιστορικά έγγραφα, αυτή η πόλη υπήρξε 
το κέντρο κατασκευής κεραμικών σε όλη τη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια διαφορετικών εποχών. Για τους 
κατοίκους του Lalejin, η κεραμική είναι κάτι παραπάνω από μια απλή τέχνη, είναι επάγγελμα που έχει ως στόχο 
να κερδίσει ο κάθε κάτοικος το εισόδημά του. Επίσης, θεωρείται τρόπος ζωής και οι κάτοικοι  έχουν προστατεύσει 
με όλη τους τη δύναμη αυτή την τέχνη κατά τη διάρκεια και το πέρασμα της ιστορίας. Μία από τις πιο δύσκολες 
ιστορικές περιόδους για τους αγγειοπλάστες του Lalejin ήταν όταν αυτά τα εδάφη δέχτηκαν τη βάναυση επίθεση 
του Mogul που και οι δύο σκότωσαν πολλούς καλλιτέχνες του Lalejin και άφησαν μεγάλες ζημιές στο διάβα 
τους. Ωστόσο, οι αγγειοπλάστες δούλεψαν πολύ σκληρά για να αναβιώσουν την τέχνη που είχαν μάθει από τους 
ηλικιωμένους δασκάλους τους. Σήμερα ένας μεγάλος αριθμός πληθυσμού της Lalejin ασκεί κεραμική σε οικιακά 

εργαστήρια και κατασκευάζει παραδοσιακά είδη διακοσμητικών και εφαρμοσμένων εργαλείων και σκευών. 

Η Κεραμική του Lalejin



Αυτή η τέχνη οδήγησε στην ευημερία του τουρισμού και της οικονομικής ανάπτυξης αυτής της πόλης και της 
επαρχίας. Τεχνικά, οι αγγειοπλάστες της Lalejin κατασκευάζουν κεραμικά με και χωρίς τροχό αγγειοπλαστικής. 
Ακόμα, αξίζει να αναφερθεί πως, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των προϊόντων τους είναι η προμήθεια υλικών από 
τοπικούς πόρους του Lalejin και των γύρω περιοχών, και η παραδοσιακή παραγωγή του πηλού, του πολτού και 
των χρωστικών.  Επιπλέον, οι αγγειοπλαστικές του Hamedan περιλαμβάνουν εφαρμόσιμα σκεύη σε διαφορετικά 
μεγέθη και μορφές και είναι τόσο πολύχρωμα όσο και πολύχρωμα. Τα κυρίαρχα χρώματα είναι εξαιρετικά 
γαλαζοπράσινα, καφέ, πράσινα και κίτρινα διάσημα για το λαμπερό γυαλιστερό τους γυαλί. Ένα άλλο προϊόν των 
κεραμικών Lalejin είναι τα διακοσμητικά αντικείμενα σμάλτου που είναι επίσης ένας σημαντικός τύπος κεραμικής. 
Η ζωγραφική με σμάλτο ή οι πίνακες υπερβολικής υάλωσης είναι δύο τεχνικές στις οποίες μετά τη θέρμανση 
του υαλοπίνακα, βάφεται με χρώματα και στερεώνεται με δεύτερη θέρμανση με χαμηλότερη θερμοκρασία. Οι 
περισσότεροι από τους κλιβάνους αυτής της περιοχής είναι κατασκευασμένοι από τούβλα που είναι παραδοσιακά 
τοποθετημένα. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι, το Lalejin συγκαταλέγεται ανάμεσα στα χωριά και τις πόλεις που 

έχουν επιλεγεί ως «παγκόσμια πόλη κεραμικής» από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χειροτεχνίας.
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Η κρυσταλλική γλυπτική είναι μια από τις πιο πρωτότυπες και κοινές μεθόδους κρύου για τη διακόσμηση 
κρυσταλλικών έργων που χρονολογούνται από τη δυναστεία της Αχαιμενίδης. Οι καλλιτέχνες του Sassanid 
ήταν πολύ επιδέξιοι στη γλυπτική των κρυστάλλων και τα έργα Crystal από την ισλαμική εποχή επηρεάστηκαν 
από τα έργα του αρχαίου Ιράν. Στην πραγματικότητα, η γλυπτική είναι η παλαιότερη συμπληρωματική και 
διακοσμητική διαδικασία, η οποία γίνεται πάνω σε κρύσταλλα από πολλά χρόνια πριν. Αλλά αυτό που σήμερα 
ονομάζουμε γυαλί γλυπτικής και κρύσταλλο στο Ιράν, ξεκίνησε από το 1935, όταν ιδρύθηκε ένα εργοστάσιο 
κρυστάλλων, το οποίο πέρασε πολλά σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Σε αυτήν την 
καλλιτεχνική διαδικασία, αξίζει να αναφερθεί ότι, διαφορετικά σχέδια χαράσσονται σε κρυστάλλινα κομμάτια 
χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες πέτρες, οι οποίες είναι πιο σκληρές από την παραγωγή και το δίχως άλλο την 
ανυψώνουν σε άλλο επίπεδο. Σήμερα, δεν μπορεί να παραλειφθεί το γεγονός ότι, η γλυπτική γίνεται με τη χρήση 
μικρών ηλεκτρικών μηχανών με στρογγυλούς πέτρινους δίσκους, οι οποίοι συνεχώς περιστρέφονται.  Η ταχύτητα 

περιστροφής των δίσκων εξαρτάται άμεσα από το είδος των χαράξεων. 

Η κρυσταλλική γλυπτική του Alborz



Όσο γρηγορότερες είναι οι περιστροφές των δίσκων, τόσο πιο βαθιά θα είναι  και τα χαρακτικά και, αντίθετα, 
όσο πιο αργές είναι οι περιστροφές, τόσο πιο ρηχά θα είναι τα γλυπτά. Επίσης, αλλάζοντας το πάχος του 
πέτρινου δίσκου, την κίνηση και τη διάρκεια του χεριού, αλλάζει επίσης και η μορφή και το βάθος της 
γλυπτικής. Στην τέχνη της κρυσταλλικής γλυπτικής, επισημαίνονται πρώτα τα σημεία στα οποία πρόκειται να 
εφαρμοστεί ο επιδιωκόμενος σχεδιασμός, και στη συνέχεια ο χαράκτης κρατά το προϊόν κοντά στη χαρακτική 
μηχανή και χαράζει τις ενδείξεις. Τέλος, τα σκαλισμένα σημεία γυαλίζονται ενδελεχώς. Ακόμα, τα σχέδια που 
χρησιμοποιούνται στη γλυπτική είναι ως επί το πλείστο ευφάνταστα και φτιαγμένα από μνήμη καθώς επίσης 
εμπνέονται και από την προσωπική σκέψη του χαράκτη. Περιλαμβάνουν κυρίως τα paisley, το “Gol e Gandomi”, 
τα γεωμετρικά και τα αραβικά μοτίβα, όπως για παράδειγμα τα έξι γωνιακά αστέρια, το “Shamseh” ή αλλιώς ήλιο 
κ.λπ. Σήμερα, εκτός από την κρυστάλλινη γλυπτική, η οποία δημιουργείται από μηχανές χάραξης, υπάρχει και μια 
άλλη μέθοδος, η οποία χρησιμοποιεί μια μηχανή που ονομάζεται άλεση προκυμμένου να εφαρμόσει τα σκαλιστά. 
Τα σχέδια που δημιουργήθηκαν από τη μηχανή άλεσης, είναι αξιοσημείωτο πως, δεν είναι τόσο βαθιά λόγω της 
κατασκευής του μηχανήματος.  Τέλος, η επαρχία του Alborz αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πιο σημαντικά 
κέντρα παραγωγής των κρυσταλλικών γλυπτικών στο Ιράν. Μερικά από αυτά τα προϊόντα είναι είδη βάζων, 

ποτηριών, μπουκαλιών, πολυελαίων λαμπρότητας, μπολ, πιάτων και πιάτων με φρούτα.
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Το Chaleshtar είναι μια από τις παλαιότερες πόλεις στη γειτονιά του Shahr-e Kord και βρίσκεται στην επαρχία 
Chaharmahal και Bakhtiari. Αποτελεί ένα είδος ιρανικής χειροτεχνίας, του οποίου η βιομηχανική πτυχή υπερέχει 
των καλλιτεχνικών της αξιών και ασκείται εδώ και πολύ καιρό στο Chaleshtar. Είναι η τέχνη του Ghoflsazi ή 
του κλειδαρά. Η έναρξη της παραδοσιακής ύπαρξης του κλειδαρά στο Chaleshter επιστρέφει στη δυναστεία 
του Safavid. Σύμφωνα με τους ντόπιους αυτής της πόλης, ένας από τους πρεσβύτερους του Chaleshtar, με το 
όνομα Khajeh Abdollah Nasr πήγε στο Ισφαχάν στην παιδική του ηλικία όπου και έμαθε την τέχνη - χειροτεχνία 
από τον μεγάλο δάσκαλο του όπλου Mohammad Ali Talayi. Στη συνέχεια επέστρεψε στο Chaleshtar και εφηύρε 
το μοναδικό λουκέτο αυτής της πόλης. Στο Chaharmahal και στο Bakhtiar, τα λουκέτα χρησιμοποιήθηκαν 
περισσότερο ως μέσο προστασίας αντικειμένων, όπως για παράδειγμα τσάντες σελαριού ή Namakdan (ένα είδος 
χειροποίητης τσάντας). Εκτός από την προστασία, οι άνθρωποι χρησιμοποίησαν μερικά λουκέτα και ως φυλαχτά. 
Πίστευαν ότι, οι προσευχές τους θα απαντηθούν εάν μανδαλώσουν λουκέτα σε ιερά. Και μερικές φορές, αξίζει 
να αναφερθεί ότι,  όταν τα λουκέτα τους κλειδώνονταν, αυτοί το εκλάμβαναν ως μια απάντηση στην ερώτηση 

που είχαν θέσει. 

Ο Ghoflsazi (κλειδαράς) του Chaleshtar



Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ειδικά σχεδιασμένα λουκέτα αποτελούσαν παραγγελία από τους κυβερνήτες. 
Ακόμα, δεν μπορεί να μην αναφερθεί πως, διακοσμήθηκαν με το όνομα του Θεού και των ιερών ιμάμηδων. Ένα 
παράδειγμα είναι και το λουκέτο στην πόρτα της Κάαμπα, το οποίο κατασκευάστηκε από τον Haji Abdolvahab 
Riyahi Chaleshtari (του Chaleshtar) στη Μέκκα. Ένα είδος αυτών των λουκέτων τονίζει τόσο την πολιτιστική 
πτυχή όσο και την πίστη των ανθρώπων στα θεία. Το είδος αυτών των λουκέτων ονομάζεται «Ghofl-e Kamar». 
Ένα άλλο είδος, το Μπαχού, φτιάχτηκε για να κλειδώνει τα μουλάρια και για να τα εμποδίσει να διασκορπιστούν 
δεξιά και αριστερά. Σήμερα τα παραδοσιακά λουκέτα του Chaleshtar κατασκευάζονται σε μικρά μεγέθη και ως 
κοσμήματα, όπως για παράδειγμα τα περιδέραια. Ένα τυπικό λουκέτο Chaleshtar αποτελείται από 13 μέρη, τα 
οποία ονομάζονται Toopeh (το σώμα), Do Payeh, Dasteh (λαβή), Mikh (καρφί), Tah Ghofl (βάση), Tablak, Dari, 
Fanar (άνοιξη), Zabaneh, Marpich, Washer, Masoureh και τον Νταρί Μασούρε. Όλα είναι αυτονόητο πως είναι 
χειροποίητα. Το κλειδί, ωστόσο έχει τέσσερα μέρη: το Dasteh (λαβή), το Varband, το Masoureh και το Marpich. 
Κάθε κλειδί έχει το δικό του μοναδικό λουκέτο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ξεκλείδωμα άλλου. Γι ‘αυτό 
και τα πλήκτρα περιστρέφονται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. Τα λουκέτα είναι συνήθως κατασκευασμένα 

από χαλκό, σίδερο, ορείχαλκο και χυτοσίδηρο.
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Στην περσική λέξη, το μαρκετερί ονομάζεται «Mo’aragh» που κυριολεκτικά σημαίνει «ένα αντικείμενο με ίχνος 
φλεβών». Όμως, όσον αφορά τις χειροτεχνίες, το Mo’aragh είναι μια μορφή τέχνης όπου πολύχρωμα κομμάτια 
ξύλου κόβονται και τοποθετούνται απαλά το ένα δίπλα στο άλλο σε φόντο ξύλου ή πολυεστέρα. Για την 
κατασκευή μαρκετερί, κομμάτια διαφόρων ειδών ξύλου, περίπου εβδομήντα έως ογδόντα είδη, με διαφορετικά 
χρώματα και σε ορισμένες περιπτώσεις ενσωματώνονται οστά καμήλας, κοχύλια, χαλκός, ορείχαλκος, ασήμι, 
χρυσός και ελεφαντόδοντο που προσθέτουν στην ομορφιά του τελικού προϊόντος. Πιστεύεται ότι, η μαρκετερί 
είχε ασκηθεί πριν από 90 χρόνια στο Ιράν, ωστόσο, ανακαλύφθηκε πρόσφατα μια ξύλινη χτένα στο “Shahr-e 
Sukhteh” που απέδειξε ότι η τέχνη αυτή χρονολογείται πριν από τέσσερις χιλιάδες χρόνια. Ακόμα, αξίζει να 
αναφερθεί ότι, χτένα είχε κομμάτια διαφορετικών ειδών ξύλου που κόπηκαν και προσαρτήθηκαν στη λαβή με τη 
χρήση τσίχλας.  Ένα παράδειγμα μαρκετερί είναι το περίπτερο του ιερού Κορανίου που φυλάσσεται στο Μουσείο 
Μητροπολιτικής Τέχνης. Επιπλέον ανήκει στον 15ο αιώνα και αποτελείται από σκαλιστό ξύλο, πλέγμα και ένθετο. 

Το Inlay είναι μια τεχνική, η οποία χρησιμοποιήθηκε στις πρώτες μέρες που διένυσε αυτό το μαρκετερί. 

Το Marquetry του δυτικού Azarbaijan



Για να δημιουργήσει κανείς ένθετα, τμήματα του φόντου κόβονται με βάση το σχεδιασμό και χρησιμοποιώντας 
εργαλεία όπως η σμίλη. Στη συνέχεια, οι κομμένες περιοχές λαμβάνουν τμήματα ενός άλλου υλικού όπως ξύλο, 
ελεφαντόδοντο, οστά ή κοχύλια. Κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Safavid εφαρμόστηκαν επίσης ένθετα 
στις πόρτες, τα κουτιά και μερικές άλλες τέχνες με πιο περίτεχνα σχέδια. Σε αυτήν την εποχή, ένα άλλο είδος 
μαρκετερί ήταν επίσης κοινό όπου κομμάτια ξύλου, οστών και στρώματα του «Khatam» (μια αρχαία περσική 
τεχνική επικάλυψης) συνδέθηκαν μεταξύ τους. Η τέχνη του μαρκετερί, αξίζει να αναφερθεί πως, έχει υποστεί 
πολλές αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Στις πρώτες μέρες του, δημιουργήθηκε με βάση τα arabesque σχέδια και 
μόνο από πέντε περιορισμένα χρώματα από έβενο, areca, αχλάδι, ασημί και ξύλο. Το μαρκετερί χρησιμοποιήθηκε 
ως επί το πλείστο για να διακοσμήσει την κορυφή των τραπεζιών, των ντουλαπιών, των θυρών, του πίσω μέρους 
των καρεκλών, των καθρεφτών και των σκακιερών. Ενώ σήμερα, εκτός από την κατασκευή αντικειμένων, αυτή 
η όμορφη τέχνη χρησιμοποιείται για τη δημιουργία κομψών τραπεζιών. Τα προϊόντα μαρκετερί περιορίστηκαν 
από το χρώμα μέχρι τη δεκαετία του 1950, αλλά λόγω της προόδου της γνώσης του ξύλου, ενσωματώθηκαν νέα 
είδη ξύλου για να φτιάξουν τα κομμάτια. Σήμερα η μαρκετερί ασκείται στην επαρχία του δυτικού Αζερμπαϊτζάν 

και σε πολλές άλλες πόλεις.
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Το Namakdan είναι ένα από τα παλαιότερα χειροτεχνήματα των Chaharmahal και Bakhtiari, ένα προϊόν που 
χαρακτηρίζεται ως υφασμένη τσάντα σελών. Αυτές οι σακούλες είναι κατασκευασμένες για να περιέχουν 
προϊόντα, όπως για παράδειγμα κόκκους σιταριού, βρόμη, φασόλια και αλάτι και, όπως το Namadkdan (κάτοχος 
αλατιού), κάθε όνομα ονομάζεται βάσει αυτής της χρήσης. Τα Namakdan του Bakhtiari είναι υφαντά σε 
αργαλειούς, και όπως και άλλα υφαντά χειροτεχνήματα αυτής της περιοχής, κατασκευάζονται από νομάδες και 
χωρικές γυναίκες. Οι νομαδικοί βοσκοί χρησιμοποιούν το Ναμακντάν για να μεταφέρουν κομμάτια ή να αλέσουν 
αλάτι για να καλύψουν τις ανάγκες της αγέλης. Εκτός από την αναπαραγωγή των κοπαδιών, οι νομαδικοί 
άνθρωποι χρειάζονται αλάτι στην καθημερινή τους ζωή. Πιο συγκεκριμένα βάζουν το αλάτι στο Ναμακντάν και 
το κρεμούν στη γωνία των σκηνών τους για μαγείρεμα. Το αλάτι άλεσης είναι πολύ δύσκολο να παρασκευαστεί 
και είναι σημαντικό να τίθεται υπό προσοχή. Γι ‘αυτό το Namakdan έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε το αλάτι να μην 
χύνεται. Στην κουλτούρα των νομαδικών ανθρώπων το αλάτι είναι μια πολύτιμη ευλογία, που σχετίζεται με την 
ευγνωμοσύνη και τους χαιρετισμούς των καλεσμένων. Οι άνθρωποι μπορούν να ορκίζονται στο όνομα του 
Ναμάκ (το αλάτι) και να χρησιμοποιούν τη λέξη «Ναμάκ Νάσνα» (ένα άτομο που δεν πληρώνει τα δικαιώματα 
του Ναμάκ) για να περιγράψουν άξια άτομα που χρησιμοποιούν το αλάτι, αλλά σπάζουν τον κάτοχο του αλατιού.

Το Namakdan Bafi στο Chaharmahal



Η μορφή και ο σχεδιασμός του Namakdan είναι απόδειξη της σημασίας του ως πολύτιμο και ακόμη και ιερό 
αντικείμενο. Αξίζει να αναφερθεί πως, αποτελείται από ένα σώμα και ένα κεφάλι, που το κάνει να μοιάζει με 
ένα χαλί προσευχής. Η ύφανση Namakdan έχει συμπαγείς κανόνες που βασίζονται σε 4 αρχές 1. Το μπροστινό 
μέρος είναι υφασμένο από τον Pich Bafi (ένα ειδικό είδος κόμπο Kilim) 2. Το κάτω μέρος είναι υφασμένο σαν 
χαλιά 3. Το πίσω μέρος είναι ένα απλό Kilim με σχέδιο ταινιών 4. Δύο πλευρές είναι ο Pich Bafi. Όσον αφορά 
το σχεδιασμό και το μοτίβο του Namakdan, εφαρμόζονται διάφορα σχέδια. Τα μοτίβα του Howz (μια μικρή 
πισίνα), οι λωρίδες, τα κανονικά πολύγωνα, τα επαναλαμβανόμενα πολύγωνα, τα ψάρια, τα πουλιά, το Setareh 
Kharchangi (καβούρι αστέρι) και το φύλλωμα είναι μερικά από τα σχέδια που μπορείτε να δείτε στο Bakhtiari 
Namakdan συν ότι, είναι φτιαγμένο από πλούσια και φωτεινά χρώματα. Όλα αυτά , αν μίτοι άλλο προσελκύουν 
τον έπαινο του εκάστοτε θεατή. Το πράσινο, το μπλε, το σκούρο κόκκινο, το κίτρινο και το καφέ είναι τα πιο 

κοινά χρώματα του Namakdan.

www.iranculture.gr 78



Το Rashti Duzi είναι το παραδοσιακό βελονάκι και το ράψιμο του Rasht, και θεωρείται ως ένα από τα πλουσιότερα 
και πιο όμορφα χειροτεχνήματα του Ιράν. Όπως πολλές άλλες χειροτεχνίες, έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Οι ειδικοί  
υποστηρίζουν ότι, χρονολογούνται από το 550 έως το 330 π.Χ. Ακόμα, αξίζει να αναφερθεί πως, αυτό το βελονάκι 
γίνεται με τη χρήση ενός τύπου ειδικού γάντζου που δημιουργεί πολύχρωμα μοτίβα με μεταξωτά νήματα πάνω 
στο ύφασμα Mahut, το οποίο είναι ένα είδος μαλλιού. Τον 5ο αιώνα, την εποχή της δυναστείας των Sassanid, 
τα ιρανικά υφάσματα εξήχθησαν σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα προϊόντα ήταν τόσο δημοφιλή στην Ευρώπη που 
το κάλυμμα των επιτύμβιων λίθων των Ευρωπαίων βασιλέων και πρεσβυτέρων επιλέχθηκε ως επί το πλείστο 
από ιρανικά υφάσματα και χαλιά. Επίσης, δεν μπορεί να μην αναφερθεί το γεγονός πως, στο Μουσείο Ερμιτάζ 
φυλάσσεται ένα κομμάτι από το εξαιρετικό αυτό ύφασμα των Sassanid, διακοσμημένο με βελονάκι. Αυτή η 
χειροτεχνία άνθισε τα χρόνια μετά την ισλαμική εποχή, κατά τη διάρκεια των δυναστειών Safavid, Afsharid, Zand 
και Qajar, όταν οι καλλιτέχνες έκαναν όλα τα είδη προϊόντων. Αυτά τα χρόνια είναι γνωστά για τον μεγάλο 
αριθμό προϊόντων τους. Μετά τη σκιαγράφηση και την κατάρτιση των σχεδίων με διάφορα κοινωνικά, πολιτικά, 

κοινά κουλτούρα, θρησκευτικά και οικονομικά θέματα, το πλέξιμο έγινε από τεχνίτες.

To Rashti Duzi του Gilan



Οι δάσκαλοι συνδύασαν την τέχνη του βελονισμού και της βελόνας για να βελτιώσουν την ομορφιά των 
προϊόντων που οδήγησαν σε πολύ κομψά σχέδια. Στο Gilan, τα περισσότερα μοτίβα δημιουργήθηκαν από τη 
μνήμη και τη φαντασία των δημιουργών τους, και μεταβιβάστηκαν από κάθε γενιά στην επόμενη. Τα μοτίβα 
που είναι πιο δημοφιλή και πιο απαιτητικά είναι παλιά μοτίβα του “Kaj Butehee”, του Paisley και του κύκλου. 
Το πλέξιμο Rashti χωρίζεται στις εξής τρεις ομάδες: 1. Το απλό πλέξιμο, αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει πλέξιμο 
όλων των υφασμάτων με πολύχρωμα μεταξωτά νήματα που πραγματοποιούνται μετά το σχέδιο του σχεδίου. 2. 
Το «πλέκω» σε συνδυασμό με τη μέθοδο «Tekeh Duzi». Σε αυτήν τη μέθοδο, αφού ο καλλιτέχνης εφαρμόζει τα 
μοτίβα στο ύφασμα Mahut, κόβει ένα συγκεκριμένο μέρος και το αντικαθιστά με ένα κομμάτι από άλλο χρώμα 
και στη συνέχεια κάνει το βελονάκι. 3. Το βελονάκι σε συνδυασμό με τη μέθοδο «Moaragh». Αυτό το είδος είναι το 
πιο περίπλοκο από όλα. Ο καλλιτέχνης τοποθετεί πολύχρωμα κομμάτια Mahut στο βασικό ύφασμα και τα ενώνει 
μαζί με βελονάκι. Προϊόντα όπως για παράδειγμα τα επιτραπέζια ρούχα, οι κουρτίνες, τα κλινοσκεπάσματα, τα 
μαξιλάρια, τα σουβέρ, οι τσάντες, οι αποσκευές και τα καλύμματα δαπέδων έχουν κατασκευαστεί με αυτήν την 

τεχνική.
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Ένα από τα παλαιότερα χειροτεχνήματα του Ιράν είναι τα Κιλιμς και τα ιστορικά έγγραφα που υπάρχουν 
αποδεικνύουν ότι, χρονολογούνται πίσω σε περισσότερα από πέντε χιλιάδες χρόνια πριν. Τα Κιλιμς αποτελούν 
αρχικά μια επίπεδη ύφανση, η οποία κατασκευάζεται χωρίς να χρησιμοποιεί καθόλου τους κόμπους και σύμφωνα 
με την εγκυκλοπαίδεια της λέξης Dehkhoda, τα Κιλιμς μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης και ως ρούχα. 
Ακόμα αξίζει να αναφερθεί το γεγονός, πως τα Κιλιμς αποτελούσε κυρίως το επάγγελμα των νομάδων από πολλά 
χρόνια πριν και ειδικά σε νότιες περιοχές του Ιράν. Το Sirjan για παράδειγμα, αποτελεί μια πόλη στα νότια της 
επαρχίας της Kerman, η οποία είναι πλέον διάσημη για τα Κιλιμς. Η υψηλή ποιότητα και οι καινοτομίες τόσο 
σε σχέδια όσο και σε χρώματα του Sirjan Kilims οδήγησαν στην καταχώριση αυτής της πόλης ως παγκόσμιας 
πόλης χειροποίητων Κιλιμ από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χειροτεχνίας. Σε αντίθεση με τα κοινά Kilims, Shiriki 
Pich ή Suzani Kilims of Sirjan, τα οποία κέρδισαν τη φήμη τους σε αυτήν την πόλη, είναι υφάσματα με κόμπους 
και θεωρούνται κάτι ενδιάμεσο ανάμεσα στα χαλιά και τα Kilims. Πιστεύεται ότι, τα Κιλιμς εφευρέθηκαν όταν οι 
φυλές Afshar και Bughachi εισήλθαν στην Κέρμαν αλλά και αργότερα κατά τη διάρκεια της δυναστείας Afsharid. 
Υπάρχουν πολλές θεωρίες σχετικά με την ονομασία αυτών των Κιλιμ. Η μία θεωρία είναι ότι, το Shiriki Pich 

αποτελεί ένα κάλυμμα για άλογα, το οποίο αναφέρεται στην πρώτη χρήση του. 

Τα Shiriki Pich Kilims του Sirjan



Από την άλλη πλευρά, το “Pich Bafi” είναι ένα είδος Kilim και το “Shiriki” μπορεί να αναφέρεται στον τύπο του 
κόμπου Shiriki που είναι διπλοί κόμβοι ή μπορεί να υποδηλώνει ότι το προϊόν έχει υφανθεί από δύο άτομα. Όπως 
πολλά άλλα έτσι και τα Κιλιμς, είναι υφασμένα με νήματα από μαλλί. Ακόμα, δεν μπορεί να μην αναφερθεί πως, 
ο αργαλειός που χρησιμοποιείται για τα Κιλιμς είναι παρόμοιος με τους αργαλειούς αυτούς των χαλιών και η 
τεχνική είναι παρόμοια με την τεχνική εξίσου της ύφανσης των χαλιών. Υπάρχουν δύο βασικοί κόμποι για τας 
Sirjan Kilims, ο ένας είναι ο “Matn” και ο άλλος είναι ο “Abduzi”. Σε αυτά τα υφαντά, αξιοσημείωτο είναι ότι, σε 
αντίθεση με άλλα Κιλιμς, το υφάδι δεν παίζει κανένα ρόλο στην κατασκευή των μοτίβων, αλλά αντίθετα παίζουν 
τα περιτυλίγματα που τα δημιουργεί. Αυτό το Κιλίμ είναι σπάνια υφασμένο με βάση ένα μοτίβο προετοιμασίας και 
μπορούμε να πούμε ότι, σχεδόν όλα τα Κιλιμ Sirjan είναι μοναδικά και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρχουν 
δύο παρόμοια κομμάτια. Επίσης, δεν μπορεί να παραληφθεί το γεγονός πως, το φόντο είναι κυρίως κρεμώδες, 
γαλακτώδες λευκό, κόκκινο, μπλε ή και καμιά φορά σκούρο μπλε. Είναι δυνατόν να περιγράψουμε αυτά τα 
απίστευτα υφαντά με τη λέξη «Hessi Baf» ή την εντυπωσιακή ύφανση, επειδή η διάθεση και τα συναισθήματα των 
υφαντών, οι οποίοι είναι νομάδες και πιο συγκεκριμένα είναι γυναίκες, επηρεάζουν ακόμη και την επιλογή του 

χρώματος κατά τη διάρκεια της παραγωγής.
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Μια από τις πιο όμορφες και ευαίσθητες ιρανικές χειροτεχνίες δημιουργούνται από γυναίκες τουρκμενίου και 
ονομάζεται «Σουζάν Ντούζι» ή δημιουργίες Σουζάν. Η λέξη Souzan σημαίνει βελόνα στα Περσικά και αυτή η 
τέχνη είναι ένα είδος κεντήματος με περίτεχνα μοτίβα κίτρινων και μαύρων ραφών που συνήθως εφαρμόζονται 
σε πλούσια κόκκινα υφάσματα. Αυτή η τέχνη είναι επίσης γνωστή και ως “Keshteh” ή αλλιώς “Siah Douzi” και 
σύμφωνα με ιστορικά έγγραφα, χρονολογείται από τους Σκύθους. Το κύριο νήμα του Souzan Douzi είναι το 
μετάξι, ωστόσο, τα μάλλινα και τα ακρυλικά νήματα χρησιμοποιούνται εξίσου σε ορισμένες περιοχές. Το όνομα 
Siah Douzi, που κυριολεκτικά σημαίνει «Ράψιμο σε μαύρο», αναφέρεται στο χρώμα των μεταξωτών νημάτων που 
αποτελεί το πιο σημαντικό μέρος αυτής της παραδοσιακής τέχνης. Υπάρχουν πολλά βήματα στο Souzan Douzi, 
όπως για παράδειγμα η προετοιμασία των στρωμάτων των υφασμάτων και το ράψιμο των ραφών, ο καθορισμός 
της εμβέλειας του μοτίβου, η περιστροφή του νήματος, η Siah Douzi, που κάνει ραφές χρησιμοποιώντας μαύρο 
μεταξωτό νήμα, το “Alvan Douzi” που προσθέτει πολύχρωμα ράμματα στα μαύρα, το Daneh Douzi και το Sefid 
Douzi (ράψιμο σε λευκά). Οι  γυναίκες της περιοχής επιλέγουν συνήθως κόκκινα υφάσματα για να φτιάξουν 

το Siah Douzi.

Τα Souzan Douzi του Turkmen



Και τα δύο χρώματα και μοτίβα αυτής της τέχνης έχουν τις ρίζες τους στις πεποιθήσεις, τις παραδόσεις και 
τον πολιτισμό αυτής της περιοχής και το καθένα έχει συμβολική σημασία. Τα μοτίβα είναι ως επί το πλείστο 
γεωμετρικά και συμμετρικά και χρησιμοποιούνται μόνο φυσικά νήματα για την κατασκευή τους. Αυτά τα 
κεντήματα μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορα παραδοσιακά ρούχα, όπως για παράδειγμα το “Charbeh”, 
ένα είδος κοντού φορέματος, το “Kourteh”, ένα μακρύ φόρεμα, το “Chakman” που είναι ανδρική ενδυμασία, 
ένα παλτό που ονομάζεται “Chabit” και ένα είδος καπέλα που ονομάζεται «Μπουρούκ». Επιπλέον, σήμερα τα 
κομμάτια των υφασμάτων που έχουν Souzan πάνω τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για να διακοσμήσουν 
τις άκρες, τα κολάρα, τις χειροπέδες, τις προτομές, το παντελόνι και επίσης τις τσάντες αλλά και τα μαξιλάρια. 
Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι, το Σιάχ Ντούζι ήταν το πιο σημαντικό στη δυναστεία του Κατζάρ. Μερικά από 
τα προϊόντα αυτής της τέχνης, όπως για παράδειγμα το τουρκμενικό παντελόνι, ήταν αναπόσπαστο μέρος της 

προίκας ενός κοριτσιού του Τουρκμενίου. 
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Το Khalkhal θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα κέντρα χειροτεχνίας της επαρχίας Ardebil καθώς επίσης 
και του Ιράν. Το πιο σημαντικό προϊόν χειροτεχνίας αυτής της περιοχής είναι η ύφανση Jajim. Το Jajim 
είναι ένα χειροποίητο προϊόν συνήθως με λωρίδες, διαμάντια και πολύχρωμα σχέδια. Στο παρελθόν, τα Ja-
jims χρησιμοποιήθηκαν ως καλύμματα Korsi (ένα χαμηλό τραπέζι με θερμαντήρα από κάτω). Επιπλέον, 
χρησιμοποιήθηκαν και για να τυλίξουν κλινοσκεπάσματα ή «Jaye khab». Γι ‘αυτό είναι επίσης γνωστοί και ως 
“Jay-e Jam’e” που σημαίνει “κλινοσκεπάσματα” και σταδιακά μετατράπηκαν σε Jajim. Τα περιτυλίγματα Jajim είναι 
κατασκευασμένα από πολύχρωμα μάλλινα και περιστασιακά πολύχρωμα μετάξια και χρησιμοποιούνται επίσης 
και ως περιτυλίγματα. Αλλά δεν χρησιμοποιούνται ως υφάσματα επειδή δεν χρησιμοποιούνται στην δημιουργία 
τους το μαύρο ή το γκρι χρώμα. Για να υφανθεί ένα κομμάτι Jajim, αξίζει να αναφερθεί ότι,  χρειάζονται δύο 
ή τρεις επαγγελματίες και επιδέξιοι δάσκαλοι.  Το πρώτο βήμα είναι να τεντώσει κανείς τα περιτυλίγματα σε 
ανοιχτό χώρο. Δεδομένου ότι, οι χώροι που διαμένουν είναι λιγότερο από δεκαπέντε μέτρα, σπάνια βρίσκονται 
στα σπίτια του χωριού και ο αργαλειός Jajim είναι συνήθως τοποθετημένος σε δημόσια περάσματα, όπως για 
παράδειγμα σε σοκάκια και σε πλατείες. Αυτό το βήμα ονομάζεται “Deraz kardan e Jajin” ή αλλιώς τέντωμα 

του Jajim.

Jajim του Khalkhal



Όταν κανείς δεν εργάζεται στα Jajims, οι αργαλειοί και το τρίποδο στοιβάζονται και τεντώνονται εύκολα εκ 
νέου. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μια ξύλινη ράβδο, χωρίζονται σε διάφορα περιτυλίγματα και τότε μπορεί 
να ξεκινήσει η ύφανση. Ένα Jajim έχει συνήθως δέκα έως δεκαπέντε μέτρα μήκος και έχει πλάτος δεκαπέντε έως 
είκοσι πέντε εκατοστά. Αφού τελειώσει ένα κομμάτι, κόβονται και ράβονται πάνω σε ένα άλλο για να φτιαχτεί 
ένα κομμάτι Jajim στο επιθυμητό του μέγεθος. Εάν τα νήματα του Jajim παράγονται από υψηλής ποιότητας 
υλικό, τότε θα είναι ευκολότερο για τον υφαντή να κάνει το ρόλο του. Στην περιοχή Khalkhal, η παραγωγή των 
Jajims θεωρείται εποχική δραστηριότητα. Οι υφαντές δημιουργούν Jajims μόνο το χειμώνα όταν είναι λιγότερο 
απασχολημένοι με τη γεωργία ή την κτηνοτροφία. Μερικά από τα μοτίβα Jajim στην αγροτική περιοχή του 
Khalkhal είναι τα εξής: Το “Julma”, το “Sirgha”, το “Gachi Diztaghi”, το “Ahrami”, το “Uzig Ghashi”, το “Pichagh 
Uju”, το “Hemian”, το “Sadeh Takhtehi”, το “Bali Bughma » και το « Badami ». Τα προϊόντα Jajim μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε καλύμματα δαπέδων, ως doormat, ως χαλιά προσευχής, ως κλινοσκεπάσματα, ως καλύμματα 
Korsi και ως καλύμματα καναπέδων. Χρησιμοποιούνται επίσης και ως συμπληρωματικό υλικό για τις δερμάτινες 

χειροτεχνίες.
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Το Chigh είναι το κάλυμμα των τειχών των νομαδικών ανθρώπων της επαρχίας Ilam. Αυτό το προϊόν 
χειροτεχνίας είναι υφασμένο από τα επιδέξια χέρια των γυναικών τους. Σύμφωνα με την λέξη, που βρίσκεται 
στην εγκυκλοπαίδεια Dehkhoda, το Chigh είναι «μια τουρκική λέξη και το κλείστρο, το οποίο αποτελεί κάτι  σαν 
ύφανση, που είναι φτιαγμένη από κοινά καλάμια και λεπτά κλαδιά από ξύλο, κρέμεται μπροστά από την πόρτα 
της εισόδου. Ωστόσο, σε διαφορετικές περιοχές είναι γνωστό με διαφορετικά ονόματα, όπως για παράδειγμα 
Alaghigh, Chikh, Chit και Chig. “ Το πιο σημαντικό υλικό του Chigh είναι ένα είδος καλαμιού και μαλλιών 
κατσίκας που παράγεται από το κοπάδι των νομάδων. Ο κάλαμος αυτός είναι ποικίλος και μεγαλώνει άγρια στο 
φυσικό περιβάλλον των νομάδων. Ο υφαντής συλλέγει τα καλάμια από τη γύρω γη των ποταμών και ανάλογα 
με τη διάμετρο των καλάμων, τα χωρίζει σε τρία ή τέσσερα κομμάτια, έτσι ώστε κάθε κομμάτι να έχει πλάτος 
δέκα εκατοστά. Στη συνέχεια υφαίνονται μαζί με το νήμα που είναι συνήθως πολύχρωμο. Οι υφαντές αναλύουν 
το σχέδιο στο μυαλό τους και υφαίνουν κάθε κομμάτι ξεχωριστά. Στη συνέχεια διατάσσονται το ένα δίπλα στο 
άλλο για να κάνουν τον επιδιωκόμενο σχεδιασμό.    Δεδομένου ότι, οι νομάδες ήταν πάντα κάτοικοι σκηνών και 
το Chigh χρησιμοποιήθηκε ως κάλυμμα των τειχών της σκηνής, η ιστορία του Chigh έχει συνδεθεί αναπόσπαστα 

με την ιστορία των νομαδικών σκηνών.

Το Chigh Bafi του Ilam



Το Chigh όχι μόνο είναι ένα όμορφο και συναρπαστικό προϊόν, αλλά επίσης αποτρέπει τη ζέστη, το κρύο, τον 
άνεμο και τη σκόνη να εισέλθουν στον εσωτερικό χώρο. Ένας ακόμη λόγος είναι ότι, τα καλάμια είναι τέτοια ώστε 
τους επιτρέπουν να λειτουργούν ως φίλτρο. Με την ύπαρξη της βροχής και του κρύου καιρού, η υγρασία αυξάνει 
τον όγκο των καλάμων και τους κάνει να συνδέονται μεταξύ τους και να αποτρέπουν το κρύο. Όταν ο καιρός είναι 
ζεστός και ξηρός, τα καλάμια συρρικνώνονται και αφήνουν χώρους για να περάσει ο αέρας. Επιπλέον, αξίζει να 
αναφερθεί ότι, το κατσικίσιο μαλλί παράγει μια ισχυρή σκιά που καθιστά το Chigh μια ιδανική τέντα. Ένα άλλο 
ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της τρίχας είναι ότι, αποτελεί ένας φυσικός απωθητής των εντόμων και των φιδιών.
Το παραδοσιακό Chigh είναι διακοσμημένο με συμβολικά και ευπροσάρμοστα μοτίβα, όπως για παράδειγμα το 
“Togh Savar”, το “Eask” ή αλλιώς gazelle, το “Ghezhak” ή αλλιώς  καβούρι, το “Pardal” ή αλλιώς αετού φτερό, το 
αστέρι, η πάπια και τα γεωμετρικά μοτίβα που εμπνέονται τόσο από τη φύση όσο και από τη μνήμη του υφαντή. 
Τα εργαλεία για να φτιάξει κανείς ένα Chigh δεν είναι τίποτα άλλο από το απλό και πρωτόγονο δρεπάνι, τα 
μαχαίρια, τα αλέσματα, τα ψαλίδια, τις βελόνες και τις ραφές, και είναι το γούστο και οι δεξιότητες των γυναικών 
υφαντών που κάνουν αυτά τα προϊόντα τόσο πολύτιμα. Σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη το σχεδιασμό του Chigh 
και το γεγονός ότι, η απόσταση μεταξύ των καλάμων είναι ρυθμιζόμενη, αυτό το προϊόν μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί και ως παντζούρια, διαχωριστικά, καλύμματα τοίχων και διακοσμήσεις σε αστικές κατοικίες.
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Το Τερμέ είναι ένα λεπτό υφαντό από πολύτιμο ύφασμα με παραδοσιακά ιρανικά μοτίβα ή υφές, το οποίο είναι 
υφασμένο στο χέρι, με δύο σειρές στημονιού και υφαδιού νήματος. Είναι φτιαγμένο από χνούδι, μαλλί, φυσικό και 
συνθετικό μετάξι υψηλής ποιότητας αποτελούμενο από ψηλές ίνες. Αν και ορισμένοι πιστεύουν ότι η προέλευση 
του Τερμέ είναι η καρδιά της Κεντρικής Ασίας και των υψιπέδων του Κασμίρ, ορισμένοι άλλοι πιστεύουν ότι 
η ύφανση του Τερμέ προήλθε από το Ιράν και στη συνέχεια βρήκε το δρόμο της  προς το Κασμίρ. Ωστόσο, η 
ύφανση Τερμέ αναπτύχθηκε και έγινε δημοφιλής στις αρχές της περιόδου Σαφαβίντ στο Ισφαχάν.  Εξελίχθηκε 
σε άριστο επίπεδο κατά τη βασιλεία του Σαχ Αμπάς Σαφαβίντ και έγινε ένα από τα ιρανικά εξαγόμενα προϊόντα.
Το γούστο και η πρωτοβουλία των Ιρανών στην υφαντική λεπτότητα είναι μοναδικά, όπως επίσης  το υλικό και 
τα φανταστικά σχέδια αυτής της χειροτεχνίας. Ένα από τα σημαντικά καθήκοντα και εμπόδια του υφαντή του 
Τερμέ είναι η επιλογή και η αντιστοίχιση των χρωμάτων, καθώς αυτή η αντιστοίχιση γίνεται είτε επιλέγοντας 
αρμονικά χρώματα είτε ακόμα και επιλέγοντας αντιθετικά χρώματα  σε μια συγκεκριμένη μορφή που μπορεί να 
αντιπροσωπεύει ένα είδος συνάφειας και ομορφιάς και θεωρείται ως μυστικό στο ιρανικό στυλ της υφαντικής 

Τερμέ.

Τερμέ, πολυτελές βασιλικό ύφασμα



Σε γενικές γραμμές, τα χρώματα για την ύφανση Τερμέ, και ειδικά τα χρώματα που χρησιμοποιούνται για 
τα κείμενά του, αποτελούνται από φυσικά, φυτικά χρώματα, καθώς και φυσικά υλικά σε χρώματα όπως 
σκούρο κόκκινο, ανοιχτό κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί και μαύρο. Τα σχέδια περιλαμβάνουν γενικά διάφορα 
παραδοσιακά κυρτά σχέδια και σχήματα. Αυτό το ντελικάτο και λεπτό ύφασμα είχε χρησιμοποιηθεί για 
διαφορετικές περιπτώσεις, όπως το ράψιμο αριστοκρατικών  ρούχων και ρούχων ευγενών, ρομπών, κουρτινών 
και χαλιών προσευχής. Τα τελευταία χρόνια, το ύφασμα χρησιμοποιούταν κυρίως από άτομα αριστοκρατικών και 
μοναρχικών τάξεων. Ωστόσο, σήμερα, οι περισσότεροι από τους ανθρώπους της ανώτερης και της μεσαίας τάξης, 
το προσφέρουν ο ένας στον άλλον ως δώρο σε παραμονές, γάμους και επίσημες ή οικογενειακές περιστάσεις. 
Μερικές φορές χρησιμοποιείται και ως ύφασμα επίπλων ή επιτραπέζιο πανί. Σήμερα, η τέχνη Τερμέ που βρίσκεται 
στα πρόθυρα της εξαφάνισης συναντάται μόνο στην επαρχία Γιαζντ, ωστόσο τα υφαντά της πωλούνται και σε 

άλλες επαρχίες.
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Το εμαγιέ αναφέρεται στην τέχνη της ζωγραφικής και της διακόσμησης μετάλλων, όπως χρυσός, ασήμι και 
χαλκός (και μερικές φορές γυαλί και κεραμικά που ονομάζεται επίσης εμαγιέ υαλώδους ή πορσελάνης) με 
αδιάφανο ή διαφανές πολύχρωμο υλικό. Πράγματι, μπορεί να θεωρηθεί ως μια πειραματική ή εργαστηριακή τέχνη 
η οποία αποτελείται από μια σειρά πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων και το τελικό προϊόν είναι ένα διακοσμημένο 
αντικείμενο που μόλις θερμανθεί, φέρεται από συνδυασμό μεταλλικών οξειδίων και αλάτων. Γι’ αυτό το λόγο, 
ονομάζεται έξοχη τέχνη της φωτιάς, της γης και των κλιβάνων. Το εμαγιέ γίνεται κατά βάση με χαλκό, αλλά 
μπορεί επίσης να γίνει και με αντικείμενα χρυσού και αργύρου. Ο χρυσός είναι το μόνο μέταλλο το οποίο δεν 
οξειδώνεται όταν λιώνει το εμαγιέ. Επομένως, παρέχει πάντα τη δυνατότητα εφαρμογής λεπτομερών μοτίβων 
και  με ακρίβεια στο εμαγιέ, ενώ σε εμαγιέ χαλκού και αργύρου το αποτέλεσμα δεν διακατέχεται από την ίδια 
ποιότητα. Ακόμα, τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στα εμαγιέ ταξινομούνται σε τρεις ομάδες, τα χρώματα 

βοτάνων, τα ορυκτά  χρώματα και τα μεταλλικά χρώματα.

Eμαγιέ



Δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί η χρονολογία που το εμαγιέ έγινε δημοφιλές στο Ιράν, ωστόσο μερικοί 
υποθέτουν, ότι η ιστορία του χρονολογείται  περίπου 5.000 χρόνια πίσω. Προς το παρόν δεν υπάρχει εμαγιέ που 
να ανήκει στην εποχή πριν από το Σαφαβίντ  και ούτε και υπάρχει σημαντικό δείγμα από την περίοδο Σαφαβίντ. 
Στην εποχή του Καχάρ, το εμαγιέ ήταν εξαιρετικά σπάνιο και τα εμαγιέ αντικείμενα περιλαμβάνουν κυρίως 
ποικίλα μέρη ναργιλέ, όπως το κεφάλι ή το άνω μέρος, κανάτες και χοάνη. Σήμερα στο Ιράν, το σημαντικότερο 
κέντρο κατασκευής των εμαγιέ αντικειμένων, είναι η πόλη του Ισφαχάν, και ορισμένοι εξέχοντες τεχνίτες 
δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα με την παραγωγή εμαγιέ, η οποία είναι βασιζόμενη στο στυλ της εμαγιέ 

ζωγραφικής.
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Το χαλί ή χαλάκι, οριζόμενο ως ένα πολύτιμο κλωστοϋφαντουργικό χνουδωτό πανί, υφασμένο από βαμβάκι, 
μαλλί και μετάξι, θεωρείται σε ορισμένες περιπτώσεις, ως μία από τις αρχαιότερες βιομηχανίες του Ιράν. 
Σύμφωνα με τα ανακτηθέντα αντικείμενα των ανθρώπων του παρελθόντος, η γραφή ιστορικών, τουριστών 
και μαχητών, υποδηλώνει την ύφανση διαφορετικών τύπων χαλιών στο Ιράν. Ως μια δημόσια, αγροτική και 
νομαδική τέχνη, υπήρξε από καιρό δημοφιλής καθώς προγονικό κίνητρο.  Η διερεύνηση της υφής και των 
εικόνων του παλαιότερου χαλιού στον κόσμο (του χαλιού Pazyryk), υποδηλώνει, ότι τα μοτίβα του χαλιού είναι 
σημαντικά παρόμοια με τα ανάγλυφα στην Περσέπολη. Πολλοί ερευνητές θεωρούν το συγκεκριμένο χαλί, ως 
ένα περσικό χαλί, υφασμένο από ανθρώπους των μέσο-παρθικών εδαφών ή της Περσίας (Greater Khorasan). Το 
χαλί Μπαχαρεστάν, που χρονολογείται από την περίοδο των Σασσανιδών, το οποίο είναι επίσης φημισμένο και 
σχετίζεται με τα ονόματα Bahar Khosrow και Bahar Kasra, είναι γνωστό ως ένα άλλο σύμβολο της εξέλιξης στην 
ύφανση ταπήτων και τις περιφερειακές βιομηχανίες, όπως ο σχεδιασμός και η βαφή στο αρχαίο Ιράν. Ωστόσο, 
κατακερματίστηκε και καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στη Μεδίνα μετά την αραβική εισβολή 

στο Ιράν. 

Περσικά χαλιά 



Κατά την κυριαρχία των Μογγόλων (δέκατος τρίτος ή δέκατος τέταρτος αιώνας μ.Χ.), που συνέπεσε με τη 
βασιλεία του Γκαζάν Χαν, η βιομηχανία έφτασε σε πολύ υψηλό επίπεδο από άποψη στυλ και τεχνικής. Ωστόσο, 
η πιο εμφανής αριστεία της ιρανικής κλασικής τέχνης της ύφανσης χαλιών, η οποία αναφέρεται επίσης ως η 
αναγέννηση του περσικού χαλιού, πιστεύεται ότι έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της βασιλείας των Σαφάβιντ 
Σάχς, ιδίως του Σάχ Ταχμάμπ και του Σάμπ Αμπάς. Εκείνη την περίοδο, τα χαλιά μενταγιόν αντικατέστησαν τα 
χαλιά τα οποία τότε ήταν γνωστά ως σχέδια Μογγολίας και Τιμόριτ, και εκτός από τα χαλιά μενταγιόν, ξακουστά 
έγιναν τα υφαντά χαλιά με εικόνες ζώων ή κυνήγι στα σχέδια τους. Σήμερα, απομένουν περίπου 3000 χαλιά από 
αυτήν την περίοδο και φυλάσσονται στα μεγαλύτερα μουσεία ή προσωπικές συλλογές του κόσμου. Συνολικά, 
τα μοτίβα και τα σχέδια των χαλιών αντιπροσωπεύουν τον τρόπο με τον οποίο οι τεχνίτες ή οι καλλιτέχνες 
βλέπουν το περιβάλλον, το κλίμα και τη φύση γύρω. Τα μοτίβα και τα σχέδια χειροποίητων χαλιών μερικές φορές 
μεταδίδουν ένα μήνυμα που αντιπροσωπεύει την τρέχουσα κουλτούρα, την ιστορία, την αρχιτεκτονική, το κλίμα 
και την εποχή της ύφανσης. Επίσης, τα γεωμετρικά μοτίβα του ιρανικού χαλιού, μερικές φορές υπαινίσσονται 
έναν στίχο ποίησης, έναν στίχο ή σούρα του Κορανίου, μια θρυλική ιστορία, μία ιστορική φήμη ή ένα Χαντίθ 

από τους προφήτες.
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Η Tορετική είναι ένα ιρανικό πεδίο τέχνης που θεωρείται χειροτεχνία και καλλιτεχνική μεταλλουργία, χωρίς να  
υπάρχει όμως ένα ξεκάθαρο ιστορικό υπόβαθρο. Ωστόσο, σύμφωνα με ορισμένους αρχαιολόγους και ιστορικούς 
της τέχνης χρονολογείται από την περίοδο των Σκύθων ή του Σάκα, οι οποίοι  ήταν  Ιρανοί νομάδες  που ζούσαν 
στην προ-Αχαιμενιδική εποχή. Αυτή η τέχνη πρωτοεμφανίστηκε με τις μορφές γλυπτικής στα ορεινά και στην 
οικοδόμηση πέτρινων βασιλικών ανακτόρων και ιστορικών μνημείων, ακόμη και στην εποχή των σπηλαίων. 
Στη συνέχεια, αναπτύχθηκε σε χαρακτική και, τέλος, στην Τορετική. Με άλλα λόγια, η Τορετική αναφέρεται 
γενικά στη διακόσμηση και τη χάραξη όμορφων και εξαίρετων εικόνων και σχεδίων στην κύρια επιφάνεια των 
μεταλλικών αντικειμένων από χρυσό, ασήμι, χαλκό, ορείχαλκο και χάλυβα μέσω σφυρηλάτησης ή χαρακτικής 
με γλυφή. Μεταξύ των προαναφερθέντων μετάλλων, ο χαλκός είναι πιο δημοφιλής σε αυτήν την καλλιτεχνική 
μεταλλουργία λόγω της απαλότητας και της ευελιξίας του. Η τέχνη της Τορετικής ή της χαρακτικής σε μέταλλα 
με λείανση έχει τραβήξει την προσοχή των καλλιτεχνών κυρίως λόγω της σημαντικής διάρκειας ζωής και της 

ανθεκτικότητας των προϊόντων σε σύγκριση με άλλα αντικείμενα ή υλικά.

Tορετική



Οι σύγχρονοι καλλιτέχνες ή τεχνίτες σε αυτόν τον τομέα επικαλύπτουν πρώτα το εσωτερικό ή το κάτω μέρος του 
σχετικού μεταλλικού πινακίου ή δίσκου, που συνήθως είναι  κατασκευασμένο από ασήμι ή χρυσό, με ένα διάλυμα 
πίσσας και γύψου, ώστε να μειώνονται οι ήχοι των σφυριών ή των λωρίδων και ταυτόχρονα ο  πιθανός κίνδυνος 
διείσδυσης πινακίων. Στη συνέχεια, σχεδιάζουν το ανάλογο μοτίβο στο πινάκιο και αφού επιλέξουν την σωστή 
γλυφή, την τοποθετούν στο μοτίβο και αρχίζουν να σφυροκοπούν το άκρο της για να σχηματίσουν τις επιθυμητές 
αυλακώσεις και εγκοπές στο πινάκιο αλλάζοντας την ένταση χτύπων των σφυριών. Τα σχέδια και τα σύμβολα που 
χρησιμοποιούνται στα μοτίβα της Τορετικής ποικίλλουν πάντα με βάση τις ιδεολογικές και πολιτιστικές αλλαγές 
σε όλες τις ιστορικές και πολιτιστικές περιόδους, και  επηρεάστηκαν από τις κοινωνικές συνθήκες, όπως επίσης 
είχαν και τη δική τους ιδιαίτερη ιστορική εξέλιξη. Τα διαφορετικά στυλ στην τέχνη της Τορετικής περιλαμβάνουν 
ανάγλυφα, μεσαία ανάγλυφα, χαρακτική και πλέγμα. Επιπλέον, η ιρανική Τορετική αποτελείται από δυο μεγάλα 
στυλ: Το στυλ Ισφαχάν και το στυλ Ταμπρίζ. Στο Ταμπρίζ , η κίνηση και η πίεση του καρπού χρησιμοποιείται για 
την χαρακτική, ενώ στο  Ισφαχάν γίνεται με χτυπήματα. Επομένως, η γλυφή του Ταμπρίζ είναι επίπεδη και ρηχή, 

ενώ η  γλυφή του Ισφαχάν είναι βαθύτερη.
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Η κεραμική είναι η δημιουργία ή η τέχνη της κατασκευής πινάκιων από πηλό δια χειρός ή απο τροχούς και τα 
πινάκια που γίνονται με αυτόν τον τρόπο ονομάζονται πήλινα σκεύη.Τα πήλινα αγγεία που κατασκευάζονται 
από διαφορετικές πρώτες ύλες, κυρίως κοκκινωπό καφέ πηλό ή ένα μείγμα κεραμικής και διαφορετικών υλικών 
με ανοιχτότερο χρώμα, έχουν διαφορετικά χρώματα και, ανάλογα με την προτίμηση του αγγειοπλάστη ή των 
πελατών, μερικές φορές είναι τελικά βαμμένα με σμάλτο.  Γενικά, στο Ιράν, η κεραμική μπορεί να θεωρηθεί ως 
ένας από τους βασικούς κλάδους των παραδοσιακών ιρανικών χειροτεχνιών, που υπήρχε από τα πρώτα στάδια 
δημιουργίας του πολιτισμού. Έχει υποστεί διάφορες αλλαγές από την άποψη της ανάπτυξης, της καινοτομίας 
και της διακόσμησης,επομένως, μπορεί να τεθεί υπο σύγκριση μόνο με δύο χώρες, την Ελλάδα και την Κίνα. 
Η περίοδος κατά την οποία κατασκευάστηκαν τα πήλινα δοχεία δεν είναι γνωστή με ακρίβεια. Έχει εκτιμηθεί, 
ότι χρονολογείται από την όγδοη έως την πέμπτη χιλιετία π.Χ., αλλά αυτό που είναι αδιαμφισβήτητο είναι 
ότι ορισμένα μέρη της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Μπαλουχιστάν, του Κουρδιστάν και του Γιλάν, 
αποτελούσαν τους βασικούς τομείς της ανάδυσης αυτής της τένχης. Τα αντίκτυπα των μοτίβων, του σχεδιασμού 
και των πινάκιων με σμάλτο της περιόδου Sassanid στην κεραμική της ισλαμικής περιόδου, οδήγησαν στη 
διακόσμηση πήλινων σκευών με τα μοτίβα που είχαν εφαρμοστεί προηγουμένως σε μεταλλικά έργα και οδηγούν 

σε αυτήν την ψευδή εντύπωση, ότι αυτά τα έργα έχουν γίνει από τους Ζωροαστρινούς. 

Κεραμική Τέχνη



Κατά την διάρκεια της περιόδου του Παρθίου, η τέχνη της κεραμικής αναπτύχθηκε ως η παραδοσιακή και γνήσια 
ιρανική τέχνη και σταδιακά εξαπλώθηκε από τον Ευφράτη ποταμό στην Κίνα, από τη Σιβηρία στην Ινδία και από 
τα οροπέδια της Μογγολίας στο Βόσπορο, καθώς θεωρείται ακόμη ότι αυτή η βιομηχανία έχει επεκταθεί στην 
Κίνα από το Ιράν. Εξάλλου, μπορεί να συναχθείτο συμπέρασμα ότι, από τις ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν 
στον Ναό Αναχίτα, που βρίσκεται στο Kangavar, δύο ομάδες κεραμικών πινάκιων, μπολ και κανάτες ήταν 
κοινές σε αυτήν την εποχή: δοχεία κεραμικής χωρίς σμάλτο και μια ομάδα κεραμικών καλυμμένων με κόκκινο, 
γκρι,έντονο πράσινο σμάλτο , καθώς και αλκαλικά σμάλτα που κατασκευάστηκαν για λευκά πήλινα σκεύη. Κατά 
την περίοδο των Σασανίδων, η τέχνη της κεραμικής παρέμεινε όπως ήταν στην περίοδο της Αχαιμενίδης, και 
σε γενικές γραμμές περιελάμβανε κύπελλα, βάζα, κανάτες, γλυπτά, θερμούς, χωμάτινα ανθρώπινα ομοιόματα, 
γλυπτά καθώς και ζώα. Τα βάζα, οι κανάτες και τα μπολ δημιουργήθηκαν από λατερίτη με τραχιά ανάγλυφα και 
σκαλιστά, γεωμετρικά και φυτικά διακοσμητικά και μερικές φορές ήταν διακοσμημένα με αρχαίες καλλιγραφίες 
Παχλάβι. Γυαλισμένα πινάκια με ζωγραφιές απο κεφαλές ψαριών και βοοειδών, διακοσμημένα με τραχιά μοτίβα, 
κατασκευάστηκαν συγκεκριμένα από αγγειοπλάστες της περιόδου Sassanid και διακρίνονται από την Αχαιμενίδη 

και την Παρθική περίοδο. 
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Ανάμεσα σε όλα τα παραδοσιακά παπούτσια και υποδήματα του Ιράν, συναντάμε ντόπια όμορφα ονόματα  τα 
οποία είναι συγκεκριμένα σε κάθε περιοχή. Τα Charogh αποτελούν ένα από τα παραδοσιακά χειροτεχνήματα της 
πόλης Quchan, στο βόρειο Χορασάν. Τα Charogh αποτελούν υπόδημα που φοριέται  κυρίως από χωρικούς και 
βοσκούς και έχουν μακριά κορδόνια και λουρίδες  που τυλίγονται γύρω από τους αστραγάλους των ποδιών .Οι 
ερευνητές γνωρίζουν πως τα Charogh τοποθετούνται χρονολογικά κατά την περίοδο της  Αυτοκρατορίας των 
Σασσανιδών και πιστεύουν, ότι άκμασαν κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Σαφαβίδων. Τα Charogh επίσης, 
εισήχθησαν και στη λογοτεχνία του Ιράν και παράδειγμα αποτελεί το ποίημα ‘’Οι Μούσες και ο βοσκός ‘’ από 
τον Ρουμί ,όπου ο βοσκός προσεύχεται στο θεό. Οι στίχοι ΄΄ Θα ράψω τα Charogh σου και θα χτενίσω τα μαλλιά 
σου ΄΄ δείχνουν τη χρήση και την ευημερία αυτής της τέχνης από πολλούς αιώνες πριν. Τα Charogh είναι επίσης 
γνωστά, ως ΄΄Sham’’,’’Patabeh ’’ και ‘’Palik’’.  Τα εργαλεία της δημιουργία ενός ζευγαριού Charogh είναι παρόμοια 
με αυτά της δημιουργίας των  παπουτσιών και περιλαμβάνουν τα εξής : Derafsh (βελόνα για ράψιμο) , κρανίο , 
βελόνες ,μαχαίρι ,εργαλείο-πένα για χάραξη , κοπίδι, γλώσσα /κόκκαλο  και ξύλινα καλούπια .Τα βασικά υλικά  

των Charogh είναι  το μαυρισμένο δέρμα αγελάδας ,το μετάξι, το Golabatoon και το βαμβακερό νήμα. 

Τα Charogh Duzi του Κουχάν



Η κατασκευή των Charogh περιλαμβάνει τη δημιουργία του ΄΄κορμού΄΄, το ράψιμο των κεντημάτων , το 
στόλισμα ,η προσάρτηση των αγκραφών των λουριών και τα λοιπά. Το άνοιγμα των Charogh είναι ραμμένο 
χρησιμοποιώντας πλέξη ΄΄κουβέρτα΄. Όλα τα άλλα μέρη ράβονται με απλές βελονιές από χρωματιστά νήματα 
πάνω σε μαύρο δέρμα. Το πίσω μέρος των  Charogh είναι ραμμένο με παράλληλες βελονιές σε άσπρο βαμβακερό 
νήμα. Επίσης , το πίσω μέρος του Charogh είναι διακοσμημένο από έξι λουλούδια με πέταλα ροζ και χρυσών 
νημάτων. Το μπροστά μέρος είναι διακοσμημένο με χρωματιστά  πομ-πομς. Στο τελευταίο βήμα, ο καλλιτέχνης 
κάνει ένα κούμπωμα από δέρμα και το προσαρτεί και στις δύο πλευρές των Charogh. Ο πάτος αυτού του 
υποδήματος είναι φτιαγμένος από δέρμα βούβαλου λόγω της υψηλής του ανθεκτικότητας . Η διαφορά ανάμεσα 
στα Charogh του βόρειου  Χορασάν και των άλλων πόλεων είναι , ότι αυτά έχουν φτιαχτεί μόνο από ένα κομμάτι 
δέρμα. Σε ένα ζευγάρι Charogh δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο δεξί ή στο αριστερό πόδι. Ούτε τα γυναικεία 
και τα αντρικά παπούτσια  διαφέρουν παρά μόνο στο μέγεθος .Τα ονόματα μερικών μοτίβων που ράβονται στα 
Charogh είναι “Seh Gol”, “Chahar Gol”, “Puneh Dar” και “Badami”. Τα Charogh ωστόσο, έχουν αναγνωριστεί ως  

το εθνικό  τέχνεργο του Ιράν.
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Η ένθεση , επίσης γνωστή  και ως Khatam ή Khatam Art, είναι μια από τις πολυτιμότερες τέχνες στην Ανατολή 
και θεωρείται ως μία επίπονη και  λεπτομερής χειροτεχνία της οποίας η παραγωγή και κατασκευή απαιτεί 
πολλή ακρίβεια και υπομονή. Δεν υπάρχουν  όμως αρκετές πληροφορίες γι ‘αυτήν  , διότι οι πρώτες ύλες που 
χρησιμοποιούνται στις  ενθέσεις  είναι κυρίως ξύλο και κόλλα , υλικά  τα οποία αλλοιώνονται  με την πάροδο 
του χρόνου. Ωστόσο ,  ορισμένοι τεχνίτες της ένθεσης ,  πιστεύουν ότι αυτή η τέχνη ή χειροτεχνία αποτελούσε 

θαύμα του Προφήτη Αβραάμ.
Η τέχνη αυτή, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές καθώς τα παλιά και σύγχρονα 
έργα δεν διαφέρουν πολύ, αναφέρεται στη διακόσμηση της επιφάνειας των αντικειμένων με μοτίβο κανονικών 
πολυγώνων ,με διαφορετικό αριθμό πλευρών σε στιλ μωσαϊκού, χρησιμοποιώντας λεπτά τρίγωνα από ξύλο, οστά 
και μέταλλο. Όσο πιο ευαίσθητα και ωραία είναι αυτά τα κομμάτια, τόσο πιο επιθυμητό είναι το αποτέλεσμα. Σε 
ένα σχέδιο ένθεσης, η κατασκευή των μικρότερων γεωμετρικών κομματιών απαιτεί τουλάχιστον τρία τρίγωνα 
ενώ η κατασκευή των μεγαλύτερων γεωμετρικών κομματιών μπορεί να απαιτήσει έως και τετρακόσια τρίγωνα.

Ενθέσεις , πολύτιμες τέχνες στην Ανατολή



Αυτή η λεπτεπίλεπτη  τέχνη αποτελείται από δύο επίπεδα:  την κατασκευή μοτίβων ένθεσης και  την επικάλυψη ή 
τοποθέτηση αυτών των μοτίβων σε μια επιφάνεια . Η τελευταία  αποτελείται απ ΄τα εξής  βήματα: την κατασκευή 
τριγώνων από ξύλο, οστά ή μέταλλο,  το περιτύλιγμα και την επικόλληση με κόλλα των επακριβώς κομμένων 
σχημάτων σε ένα λεπτό φύλλο ξύλου, τον σχεδιασμό υποδομής,  το σχέδιο για τη συγκόλληση των στρώσεων 
επικάλυψης στο υποκείμενο στρώμα ,  τη λίπανση,  τη λείανση και το γυάλισμα των διακοσμημένων με ένθετες 
ψηφίδες αντικειμένων. Στα ακριβά ένθετα, τα μεταλλικά κομμάτια που χρησιμοποιούνται είναι χρυσά ή ασημένια, 
και χρησιμοποιείται ελεφαντόδοντο αντί για οστά. Ακόμη, υπάρχει μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τα μοτίβα 
λουλουδιών και τα περιθώρια . Μερικά από αυτά τα ακριβά ένθετα, είναι γνωστά για την υψηλή ποιότητά τους 
και  ονομάζονται «Parreh-Varu Inlays» και «Wired Inlays». Πρόσφατα, δημιουργήθηκαν γραπτά  ένθετα  στα 
οποία τα κομμάτια που βρίσκονται σε αυτά σχηματίζουν μοτίβα λέξεων, όπως ιερά ονόματα του Θεού. Επιπλέον, 
μερικοί σύγχρονοι καλλιτέχνες και τεχνίτες ήρθαν πρόσφατα να φτιάξουν νέα χειροτεχνήματα που ονομάζονται 
«Khatam-Mo’arraq», τα οποία είναι μείγμα τέχνης ένθετου ή Khatam και της ξυλουργικής τέχνης που ονομάζεται 
Mo’arraq (πολύχρωμα ξύλινα ψηφιδωτά σχέδια ή μοτίβα φτιαγμένα με ξύλινα κομμένα κομμάτια από διαφορετικά 

δέντρα και διαφορετικά χρώματα). 
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Οι Κούρδοι που κατοικούν στις βόρειες περιοχές του Βόρειου Χορασάν παράγουν πολυχρηστικά προϊόντα 
όπως τα χαλιά, τα Κιλίμς και τα Τζαχίμς  με κομψά και πρωτότυπα σχέδια που έχουν ρίζες στις παραδόσεις και 
τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Μεταξύ των υφαντών του Βόρειου Χορασάν, το “Sofreh” ή οι κουβέρτες, 
θεωρούνται εξέχοντες δημιουργίες. Αυτά τα προϊόντα αποτελούν Κιλίμς με μοναδικό και απαράμιλλο διάκοσμο. 
Μπορούμε να πούμε ότι, βάσει του σχεδιασμού τους, αυτά τα Κιλιμς είναι ένας από τους πιο διαφορετικούς 
τύπους αυτής της χειροτεχνίας. Το Sofreh της Κούρδης είναι ένα είδος βελόνας Κιλίμ που υφαίνεται με την 
τεχνική Picheshi. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δύο νήματα υφαδιού. Ένα υφάδι είναι  βασικό και μονόχρωμο, και 
το δεύτερο υφάδι είναι πολύχρωμο και δημιουργεί τα μοτίβα. Το πιο σημαντικό μοτίβο του Sofreh είναι το “An-
gosht”(το δάχτυλο), το “Angosht e Arus” (το δάχτυλο της νύφης) και το “Bijak”, και αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο αυτά τα υφαντά είναι επίσης γνωστά, ως Angoshti ή Pishandaz Kilims. Στο παρελθόν, το Sofreh συνήθως 
χρησιμοποιούταν σε τελετές, φεστιβάλ και τοποθετούνταν μπροστά στους καλεσμένους κατά τη διάρκεια του 
μεσημεριανού γεύματος ή του δείπνου όταν τους υποδέχονταν με είδη τοπικών πιάτων. Οι υφαντές λένε επίσης, 
ότι αυτά τα υφαντά τοποθετήθηκαν στο έδαφος πριν από την άφιξη  της νύφης στη σκηνή της μιας και αποτελούν  

σύμβολο ένωσης και ευλογίας. 

 Το Sofreh του Βόρειου Χορασάν



Τα μοτίβα που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα Κιλιμ αντιπροσωπεύουν τις παραδόσεις και τον σεβασμό που 
έδειξαν οι Ιρανοί στις θεϊκές ευλογίες, όπως το ψωμί, και επέφεραν αυτά τα προϊόντα να θεωρηθούν ως ιερά 
αντικείμενα. Το Sofreh χρησιμοποιήθηκε επίσης, ως κάλυμμα κατά τη διάρκεια ψησίματος και παρασκευής 
της πάστας. Μια νομαδική οικογένεια θα έπρεπε να είχε τρία κομμάτια Sofreh, ένα για την παρασκευή και το 
ζύμωμα της πάστας, ένα για ψητά ψωμιά και ένα για το σερβίρισμα των γευμάτων. Σήμερα, λόγω των δραματικών 
αλλαγών του τρόπου ζωής τους, οι νομάδες τα χρησιμοποιούν μόνο ως καλύμματα δαπέδων. Οι χωρικοί και 
οι Κούρδοι νομάδες του Βόρειου Χοράσαν, ύφαιναν αυτά τα προϊόντα σε δεκαπέντε ημέρες. Τα σχέδια και τα 
μοτίβα αυτού του Κιλίμ είναι εμπνευσμένα από τον περιβάλλοντα χώρο τους και το φυσικό τους περιβάλλον. 
Το μοτίβο του παγωνιού δίπλα στο δέντρο της ζωής είναι το πιο αξιοσημείωτο. Το δέντρο της ζωής είναι ένα 
από τα παλαιότερα μοτίβα των διακοσμητικών τεχνών του Ιράν και της Μεσοποταμίας. Τα περισσότερα από τα 
Sofrehes είναι ορθογώνια και έχουν πλάτος ενενήντα εκατοστά και ύψος εκατόν ογδόντα έως τριακόσια εξήντα 
πέντε εκατοστά. Το φόντο είναι κυρίως καφέ. Υπάρχουν μοτίβα και λαχούρια στο κέντρο των κουβερτών, που 

δείχνουν πού πρέπει να είναι τα πιάτα.
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Τα ανάγλυφα Kelim αποτελούν κάποια από τα πρωτότυπα και πιο σημαντικά χειροτεχνήματα της επαρχίας του  
Ιλάμ στο Ιράν. Όπως πολλές άλλες πόλεις , έτσι και το Ιλάμ έχει μια μακρά ιστορία παραγωγής  Kelim. Παρ’ 
όλα αυτά, τα ανάγλυφα Kelim θεωρούνται μια σύγχρονη καινοτομία, όσον αφορά τα χειροτεχνήματα αυτής της 
περιοχής. Τα ανάγλυφα Kelim που παρουσιάστηκαν πρώτα, ήταν από μια γυναίκα υφάντρα εν ονόματι  “Sahar 
Chalengar. Από αυτήν δημιουργήθηκε επιτυχώς  ένα ανάγλυφο μοτίβο, καθώς ύφαινε ένα παραδοσιακό  Kelim 
ενσωματώνοντας κόμπους. Από τότε, αυτό το στυλ έγινε διάσημο στο Ιλάμ και σε αυτό το στυλ παρασκευής Ke-
lim, το υπόβαθρο είναι πλέον πλεγμένο με την παραδοσιακή μέθοδο ,την οποία οι ντόπιοι αποκαλούν “Sufi Bafi”. 
Τα μοτίβα ωστόσο, είναι φτιαγμένα από τούρκικους κόμπους και σε σύγκριση με το υπόβαθρο είναι εκ φύσεως 
ανάγλυφα. Τα υλικά είναι συνήθως μαλλί ,βαμβάκι καθώς επίσης και μεταξωτό νήμα που χρησιμοποιούνται 
ως σάλι και υφαντά. Οι υφαντές του Ιλάμ εφοδιάζονται από ντόπιους εκτροφείς βοοειδών. Ακόμα, το μαλλί 
χρησιμοποιείται και στο φυσικό του χρώμα και βαμμένο και βάφεται  από φυσικές και χημικές μπογιές. Ο 
λευκός αλουνίτης ,ο οποίος σταθεροποιεί το χρώμα αποτελεί επίσης ένα σημαντικό χημικό στην διαδικασία του 

βαψίματος.

Tα Ανάγλυφα Kelim του Ιλάμ



Για να φτιάξεις ανάγλυφα Kelims , όπως και σε πολλά άλλα υφαντά ,το πρώτο βήμα είναι να εγκαταστήσεις 
τον αργαλειό. Κάθετοι και οριζόντιοι αργαλειοί μπορούν εξίσου να χρησιμοποιηθούν ,όμως στις μέρες μας ,οι 
κάθετοι χρησιμοποιούνται συχνότερα. Αυτά τα Kelims υφαίνονται βασισμένα σε συμμετρικά μοτίβα. Μια από τις 
πιο σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε αυτά και στα απλά  Kelims είναι ότι, τα καλλιγραφικά  μοτίβα μπορούν να 
εφαρμοστούν και να υφανθούν πάνω σε ανάγλυφα  Kelims. Υπάρχουν πολλά μοτίβα όπως, το “Lachak – Toran-
j”(λαχούρι),“Goldani”( βάζο),“Gol-e Farang”(τριαντάφυλλο),“Naghsheh Ghalat”, “Botehee”(θάμνος), και “Meh-
rabi”. Σαφώς υπάρχουν και περισσότερα μοτίβα με λουλούδια ,ζώα ,αντικείμενα και αλληγορικά  μοτίβα. Μια 
προσέγγιση που μπορεί να προσθέσει αξία σε ένα ανάγλυφο Kelim, είναι η εφαρμογή συνδυασμένων μοτίβων ή 
η εναλλαγή των υλικών. Φωτεινά χρώματα όπως κρεμ, κόκκινο, γαλάζιο ,άσπρο ,πράσινο ,ροζ διαλέγονται για 
την κατασκευή αυτών των χειροποίητων προϊόντων και σκοτεινά χρώματα όπως το καφέ ,το μαύρο ή το μπλε, 
χρησιμοποιούνται μόνο για να αυξήσουν τη φωτεινότητα των υπόλοιπων χρωμάτων. Σήμερα , τα ανάγλυφα  Ke-
lims ευημερούν σε πόλεις όπως, το Ιλάμ ,η Dehloran, η Σιρβάν, η Darreh Shahr, η Mehrcursivean και η Abdanan.
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Giveh καλείται η παραδοσιακή εσπαντρίγια του Ιράν , ωστόσο οι ντόπιοι κάτοικοι του Κουρδιστάν  την 
αποκαλούν «Kalash». Οι εσπαντρίγιες  έχουν γίνει μέρος της καθημερινής ζωής  καθώς και του πολιτισμού του 
Κουρδιστάν και είναι εξαιρετικά  δημοφιλείς σε πόλεις όπως η Mαριβάν. Υπάρχουν πολύ λίγα έγγραφα σχετικά με 
την ιστορία της εσπαντρίγιας , όμως οι Κούρδοι εκτιμούν ότι είναι χιλιάδων ετών. Κάποιος ερευνητής διηγείται  
στα ποιήματά του , τα οποία είναι συγκεντρωμένα στο  Shahnameh (Βιβλίο των Βασιλέων)  ότι ο Giv, ένας 
από τους διασημότερους ήρωες του βιβλίου, πήγε στο Tουρκιστάν για να επιστρέψει τον Siavash. Ο θρυλικός 
αυτός  ιρανός πρίγκιπας περιπλανήθηκε μαζί με την μητέρα του  για επτά χρόνια. Η ανάγκη για ένα ελαφρύ και 
ανθεκτικό υπόδημα γι ’αυτό  το μακρύ ταξίδι του με τα πόδια, τον οδήγησε στην εφεύρεση της εσπαντρίγιας. 
Από τότε, όποιος χρειάζεται παρόμοια υποδήματα, επιλέγει τις εσπαντρίγιες . Με το πέρασμα του χρόνου η 
εσπαντρίγια υπέστη πολλές αλλαγές. Αυτό το υπόδημα  είναι το μόνο παραδοσιακό παπούτσι του Ιράν , που 
κατασκευάζεται σε επαρχίες με καυτή έρημο ή ορεινό κλίμα. Στην πραγματικότητα, είναι ένα καλοκαιρινό 

παπούτσι, επειδή η βροχή και το νερό προκαλούν καταστροφή στη σόλα του.

Giveh (εσπαντρίγια) του Κουρδιστάν



Ένα χαρακτηριστικό της εσπαντρίγιας είναι ότι δεν έχει αριστερό ή δεξί πόδι, και τα δύο είναι τα ίδια. Επίσης , 
ένα άλλο χαρακτηριστικό της είναι ότι τα είδη της καθορίζονται με βάση το υλικό που χρησιμοποιείται για την 
κατασκευή της καθώς και  τη μέθοδο παρασκευής της. Το άνω μέρος της εσπαντρίγιας συνήθως είναι υφασμένο 
από βαμβάκι ή μετάξι. Το συγκεκριμένο  μέρος αυτού του υποδήματος  είναι πολύ σημαντικό στην ομορφιά 
και το σχήμα του , επομένως η επιλογή του κατάλληλου νήματος απαιτεί προσοχή. Όσο πιο λεπτό και όσο πιο 
λείο  είναι το νήμα, τόσο πιο όμορφα και ανθεκτικά είναι αυτά τα υποδήματα. Η σόλα τους μπορεί να χωριστεί 
σε τέσσερα είδη: 1) Την υφασμάτινη σόλα 2) Τη σόλα Ajideh (συνδυασμός βαμβακιού και στρώσεων δέρματος) 
3) Την δερμάτινη σόλα  και 4) Την πλαστική και προκατασκευασμένη σόλα. Η δημιουργία της εσπαντρίγιας 
απαιτεί την συνεργασία τριών ομάδων. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από αυτούς που υφαίνουν το πάνω μέρος  της 
εσπαντρίγιας με νήματα και βελόνες. Συνήθως η ομάδα αυτή αποτελείται από γυναίκες. Η δεύτερη αποτελείται 
από αυτούς που επεξεργάζονται τη σόλα. Τέλος  η τρίτη ομάδα αποτελέιται από τους ανθρώπους που ενώνουν 
το υπόδημα αυτό , ράβωντας μαζί το πάνω μέρος και το πέλμα. Σχεδόν όλο το υλικό που χρησιμοποιείται 
στην κατασκευή του συγκεκριμένου υποδήματος είναι φυσικό. Η εσπαντρίγια  είναι τόσο σημαντική για τους 
ανθρώπους του Κουρδιστάν  που χρησιμοποιείται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως οι γάμοι. Το Παγκόσμιο 

Συμβούλιο Χειροτεχνίας επέλεξε τη Μαριβάν ως τη διεθνή πόλη της εσπαντρίγιας.
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