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Το ταξίδι μας στο Ιράν συνεχίζεται στο δεύτερο τεύχος του «Ιρανόραμα», όπου διαβάζουμε για 
νέους ταξιδιωτικούς προορισμούς, νέα έθιμα και παραδόσεις της ιρανικής ζωής, προσωπικότητες, 
μουσική ιστορία και είδη χειροτεχνίας.
Σ’ αυτό το τεύχος (αρχίζουμε να) εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στον πολιτισμό και τη γεωγραφία 
του Ιράν, βάζοντας/συμπληρώνοντας (μερικά ακόμη) τα κομμάτια στο/του παζλ που συνθέτουν 
αυτή την απέραντη και ιστορικά πλούσια χώρα της Μέσης Ανατολής. Πρώτος μας σταθμός, η πόλη 
της Ταυρίδας ή Ταμπρίζ στην επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν, με το ιστορικό της παζάρι, τα 
τζαμιά της και την πλούσια περσική-αζερική της παράδοση. Στην επόμενη ενότητα, μαθαίνουμε για 
τα έθιμα και τις τελετουργίες του παραδοσιακού γάμου στο Ιράν και τα στάδια με τα οποία τελείται 
στις περισσότερες περιοχές της χώρας.
Συνεχίζουμε με την Tορετική, μια μορφή καλλιτεχνικής κατεργασίας μετάλλων, με αρχέγονες ρίζες. 
Παρέα με τους τεχνίτες της, μαθαίνουμε τα μυστικά και την ιστορία της αρχαίας αυτής τέχνης. 
Παρακάτω, στο αφιέρωμά μας στην ιρανική μουσική, αναλύουμε τον ρόλο που έπαιξαν οι αυλές 
στην καθιέρωση και τη διάδοση της μουσικής, των οργανοπαικτών και των τραγουδιστών στα μέρη 
που εκτεινόταν η αυτοκρατορία, ενώ εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας για το sornā, παραδοσιακό, 
αερόφωνο, περσικό όργανο. Παράλληλα, μιλάμε για την Πράξη Δωρεάς του Rab’ i-Rashidi, ένα 
χειρόγραφο του 13ου αιώνα, που προστέθηκε στο μητρώο της Μνήμης του Κόσμου της UNESCO 
και αποτελεί Άυλη Πολιτισμική Κληρονομιά του Ιράν.
Παραμένουμε στην Ταμπρίζ και επισκεπτόμαστε το Μουσείο Κατζάρων που στεγάζεται σε ένα 
ιστορικό αρχοντικό. Τέλος, διαβάζουμε για τη ζωή και το έργο του Σαχριάρ, ενός διάσημου Ιρανού 
ποιητή που μας χάρισε ποιήματά του στην περσική και την αζερική γλώσσα, και που προς τιμήν του 
θεσπίστηκε και η «Ημέρα Περσικής Ποίησης και Λογοτεχνίας».

Καλή ανάγνωση!
Χρυσάνθη Παρτσανάκη

Εντιτόριαλ



Τα περιεχόμενα 

Ταμπρίζ ή Ταυρίδα4

6 Τα αξιοθέατα της Ταυρίδας 

Ο Γάμος στο Ιράν

Tορετική: Καλλιτεχνική 
κατεργασία μετάλλων

3     www.iranorama.gr

Sorna Περσικό μουσικό όργανο

Η Πράξη Δωρεάς
του Rab’ i-Rashidi 

Το Μουσείο Κατζάρων 
της Ταμπρίζ

Σαχριάρ  

14

24

29

34

35

36



Πόλη και Aξιοθέατα

Ταμπρίζ ή Ταυρίδα

Μία από τις μεγαλύτερες πόλεις 
του Ιράν είναι η Ταυρίδα. Βρίσκεται 
στα σύνορα με την Τουρκία και 
είναι μία σύγχρονη και τεχνολογικά 
ανεπτυγμένη πόλη. Η Ταμπρίζ 
είναι πρωτεύουσα της επαρχίας 
του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν, 
που βρίσκεται στη βορειοδυτική 
γωνία της χώρας και είναι μια 
από τις πιο σημαντικές και πιο 
πυκνοκατοικημένες επαρχίες του 
Ιράν.
Η έκταση της επαρχίας είναι 45.650 
τετραγωνικά χιλιόμετρα, γεγονός 
που την κατατάσσει ως την 11η 
μεγαλύτερη ιρανική επαρχία και 
καλύπτει περίπου το 2,8% της 
συνολικής έκτασης της χώρας. Ως 
προς τη φυσική της θέση, η επαρχία 
βρίσκεται στο σημείο συνάντησης 
δύο οροσειρών Άλμπορζ και 
Ζάγκρος. Με άλλα λόγια, βρίσκεται 
στη συμβολή μεταξύ Άλμπορζ αι 
Αζερμπαϊτζάν και στη βορειοδυτική 
γωνία του Ιρανικού Οροπεδίου.
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Η επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν 
συνορεύει με τις Δημοκρατίες του 
Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας στα βόρεια, με 
την επαρχία Δυτικού Αζερμπαϊτζάν στα δυτικά 
και νοτιοδυτικά, με την επαρχία Αρνταμπίλ 
στα ανατολικά και με την επαρχία Ζαντζάν 
στα νοτιοανατολικά. Η επαρχία αυτή έχει 
ψυχρό ορεινό κλίμα και ολόκληρη η περιοχή 
της επαρχίας αποτελείται από βουνά και 
υψώματα.
Τα φυσικά τουριστικά αξιοθέατα δίπλα-
δίπλα, οι ευνοϊκές εγκαταστάσεις για τη 
φιλοξενία των επισκεπτών και η παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική της επαρχίας προσελκύουν 
κάθε χρόνο σημαντικό αριθμό τουριστών τόσο 
από την ίδια τη χώρα όσο και από χώρες του 
εξωτερικού.

Η ύπαρξη ιστορικών τόπων όπως η εκκλησία 
του Αγίου Στεφάνου στην Τζόλφα, το ιστορικό 
χωριό Καντοβάν, τα απομεινάρια του 
Αστεροσκοπείου Marageheh, το Τζαμί Kaboud 
αλλά και φυσικά αξιοθέατα όπως οι πίστες 
σκι Sahand και Payam, η ιαματική πηγή Bos-
tanabad, ο καταρράκτης Pirsaqqa, η ιαματική 
πηγή Isti Soo, μέρη αναψυχής όπως το Il-Goli, 
οι όμορφες ακτές του λιμανιού Sharafkhaneh 
και άλλα πολλά, είναι η αιτία προσέλκυσης 
μεγάλου αριθμού τουριστών σε αυτή την 
επαρχία. Η ύπαρξη κατάλληλων υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένου του τελεφερίκ της 
Ταμπρίζ στο «Αούν Ιμπν Άλι», συνέβαλε 
επίσης προς αυτή την τάση.
Η πόλη Ταυρίδα έχει πολλά και ενδιαφέροντα 
αξιοθέατα να προσφέρει στους επισκέπτες 
της.



Τα αξιοθέατα της Ταυρίδας
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Συγκρότημα του Ιστορικού Παζαριού

Ένα από τα μεγαλύτερα αξιοθέατά της είναι το Ιστορικό παζάρι. Γνωστό και ως το μεγαλύτερο 
κλειστό συγκρότημα στο Ιράν και οπουδήποτε αλλού σε όλο τον κόσμο, το Συγκρότημα 

του Ιστορικού Παζαριού της Ταμπρίζ είναι, ως οικοδομικό τετράγωνο, η πιο σημαντική και 
ολοκληρωμένη κοινωνική οργάνωση μεταξύ των παζαριών του Ιράν. Το συγκρότημα περιλαμβάνει 

διάφορες εμπορικές, θρησκευτικές, πολιτιστικές, υγειονομικές, αθλητικές και οικιακές 
λειτουργίες. Περικλείει εξίσου πολλά σπίτια για ντόπιους και ξένους εμπόρους και αποτελεί 
-δίχως άλλο- το αριστούργημα της ιρανικής αρχιτεκτονικής. Αρχιτεκτονικοί ρυθμοί, καμάρες, 

ψηλοί θόλοι, μεγάλη ποικιλία διασυνδεδεμένων κατασκευών από τούβλα, σειρές καταστήματα, 
πανδοχεία και timchehes, καθώς επίσης και διαφορετικά επαγγέλματα καθιστούν αυτήν την 

αγορά εξαιρετική μαρτυρία για τις συναλλαγές, ανταλλαγές και την ισλαμική και ανατολίτικη ζωή. 

Τα στοιχεία που συναποτελούν το παζάρι έχουν πολλές διαφορετικές ονομασίες: μερικές 
φορές το επάγγελμα, το όνομα του ιδρυτή, η τοποθεσία και η αγορά, το σπίτι και η θρησκεία 

των εμπόρων και το μέγεθος και το σχήμα του τόπου χρησιμοποιούνται ως βάση για την 
ονοματοδοσία. Το συγκρότημα του παζαριού της Ταμπρίζ αποτελείται από διαφορετικά μέρη: 

τους διαδρόμους, το Sera (Khan), το πανδοχείο, το Timcheh, το Char Soo, το τετράγωνο, την 
αγορά, τον τάφο, το τζαμί, το μπάνιο, το σχολείο, το γυμναστήριο, τη βιβλιοθήκη, το μουσείο, το 
παγοποιείο και τη γέφυρα. Το μεγαλύτερο μέρος του καταλαμβάνει ο θόλος του Amir Timcheh, 

ενώ το πιο όμορφο οικοδόμημα είναι το Mozaffariyeh Timcheh. Το πλάτος της αγοράς κυμαίνεται 
μεταξύ τεσσάρων και πέντε μέτρων και το ύψος της στέγης είναι από πέντε έως έξι μέτρα, δηλαδή 

μικρότερο από την οροφή των αγορών σε τροπικές περιοχές. Ως μια από τις πιο όμορφες και 
μεγαλύτερες διασυνδεδεμένες αγορές, το Ιστορικό Παζάρι της Ταυρίδας αποτελεί απόδειξη 

πρωτοτυπία και κέντρο εμπορίου και αρχιτεκτονικής σε ολόκληρη την Ανατολή.
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Η κατασκευή του Τζαμιού Τζαμέ της Ταυρίδας 
χρονολογείται από την περίοδο των Σελτζούκων έως την 
περίοδο των Κατζάρων.
Το Τζαμί Τζαμέ της Ταυρίδας, γνωστό και ως «Τέμενος της 
Παρασκευής», το οποίο στα ιστορικά βιβλία αναφέρεται 
και ως «Τζαμί Καμπιρί Τζαμέ» (Kabiri Jame Mosque), 
βρίσκεται στη μέση του Παζαριού της Ταυρίδας. Αυτό 
το ιστορικό, ορθογώνιο τζαμί έχει δύο εισόδους και 
ένα μεγάλο shabestan (υπόγειος χώρος που συνήθως 
συναντάται στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική τζαμιών, 
σχολείων και σπιτιών στο αρχαίο Ιράν), ενώ οι καμάρες 
και οι θόλοι του είναι τοποθετημένοι σε οκταγωνικούς 
κίονες από τούβλα με διάκοσμο από λεπτεπίλεπτα και 
καλλιτεχνικά έργα από γύψο.
Το μιχράμπ του τζαμιού (ημικυκλική εσοχή που υπάρχει 
στο τείχος ενός ισλαμικού τεμένους το οποίο υποδεικνύει 
την κίμπλα, την κατεύθυνση προς την Κάαμπα στη 
Μέκκα) είναι ψηλό και διακοσμημένο με γύψινα έργα, 
ενώ ο ψηλός τρούλος του είναι διακοσμημένος με 
διάφορα ψηφιδωτά πλακάκια. Υπάρχουν δύο επιγραφές 
σε αυτό το τζαμί, η μία από τις οποίες είναι το διάταγμα 
του βασιλιά των Σαφαβίδων, Σάχη Σουλτάν Χοσεΐν, και 
η άλλη είναι η αφήγηση ενός ονείρου από τον Σάχη 
Ταχμάμπ Ι. Το υπόγειο του τζαμιού και η παλιά αίθουσα 
προσευχής – και το μιχράμπ – αυτού του αρχαίου κτιρίου 
περιέχουν ίχνη έγχρωμων γύψινων έργων, που ανήκουν 
στην εποχή των Σελτζούκων και του Ιλχανάτου.
Το σημερινό οικοδόμημα του τζαμιού, που παλαιότερα 
αποτελείτο από μια μόνο αίθουσα ενώ πολύ αργότερα 
μια ακόμη αίθουσα προστέθηκε σε αυτό, είναι 
κτισμένο εξ ολοκλήρου από τούβλα και γύψο. Στην 
πραγματικότητα, το σημερινό Τζαμί Τζαμέ αποτελείται 
από τέσσερα αλληλένδετα τζαμιά και συγκεκριμένα το 
Μεγάλο Τζαμί Χοτζάτ αλ-Ισλάμ, το Μικρό Τζαμί Χοτζάτ αλ 
Ισλάμ, το Τζαμί Ισμαήλ Χαν Κολί και το Τζαμί Αλτσάκ, που 
από κοινού σχηματίζουν το Τζαμί Τζαμέ.
Σήμερα, μέρος της αυλής του Τζαμιού Τζαμέ έχει 
μετατραπεί σε βιβλιοθήκη και αίθουσες σεμιναρίων για 
φοιτητές και θεωρείται ένα από τα κέντρα θρησκευτικών 
επιστημών της πόλης.
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ΤΟ Τζαμί Τζαμέ
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Το Δημοτικό Μέγαρο της Ταυρίδας (στην επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν) χτίστηκε ως 
συγκρότημα γραφείων για τον δήμο της πόλης Ταυρίδας κατά την εποχή του πρώτου βασιλιά 
Παχλαβί και κατά τα έτη 1935 και 1939.
Το Δημοτικό Μέγαρο της Ταυρίδας ή Πύργος Sa’at (Πύργος Ρολογιού), που είναι ένα τριώροφο κτίριο, 
χτίστηκε στη θέση ενός εγκαταλειμμένου νεκροταφείου. Ο Δήμος ή Πλατεία Sa’at αναφέρεται στην 
Αζαρί γλώσσα των κατοίκων της Ταυρίδας ως «Sahaat Qabaghi» (το μπροστινό μέρος του ρολογιού). 
Το κτίριο αυτό έχει έναν τετράπλευρο πύργο ρολογιού με ύψος περίπου 30 μέτρα, που αναγγέλλει 
το πέρασμα του χρόνου κάθε 15 λεπτά.
Βρίσκεται στη μέση μιας μεγάλης έκτασης με δέντρα και λουλούδια και η εξωτερική πρόσοψη 
του κτιρίου, που μοιάζει με το σχήμα ενός ιπτάμενου αετού, έχει λαξευθεί από πέτρα, ενώ μέρη 
της είναι κατασκευασμένα από συνδυασμό τούβλου και πέτρας με τοίχους από τούβλα. Έχει μια 
επίσημη είσοδο και αρκετές συνηθισμένες εισόδους.
Εκτός από την έδρα του Ισλαμικού Συμβουλίου της πόλης και τον τόπο ορισμένων επίσημων και 
διπλωματικών συναντήσεων με υψηλόβαθμους αξιωματούχους, το Δημοτικό Μέγαρο της Ταυρίδας 
λειτουργεί κι ως μουσείο της πόλης και του δήμου, με διάφορες αίθουσες όπως η Αίθουσα Παλιάς 
Κάμερας, η Αίθουσα Ιερού Αγώνα, το Τυπογραφείο, η Αίθουσα Χαλιών, η Αίθουσα Σύγχρονων 
Τεχνών, η Αίθουσα Καλλιγραφίας και πολλές άλλες αίθουσες.
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Ο πύργος των πυροσβεστών ή «Πύργος Γιανκίν» στην πόλη Ταυρίδα (επαρχία Ανατολικού 
Αζερμπαϊτζάν), που είναι ο πρώτος πύργος πυροσβεστών του Ιράν, χτίστηκε στα τέλη της εποχής 
των Κατζάρων και πιο συγκεκριμένα το έτος 1916 μ.Χ.
Αυτός ο πανέμορφος οκταγωνικός πύργος από τούβλα ύψους 23 μέτρων, ο οποίος σήμερα βρίσκεται 
στην περιοχή ενός από τους πυροσβεστικούς σταθμούς της πόλης και διαθέτει οκτώ φεγγίτες σε 
διαφορετικές κατευθύνσεις, έχει κυκλικό εσωτερικό χώρο και συνδέεται με το πάνω μέρος με μια 
σπείρα.
Στη γλώσσα Αζαρί, «Yanqin» σημαίνει φωτιά. Ο πύργος αυτός χρησιμοποιήθηκε για σκοπιά, καθώς 
ένας φύλακας στεκόταν στην κορυφή του και ειδοποιούσε τους πυροσβέστες με μια μεγάλη χάλκινη 
καμπάνα τοποθετημένη στην κορυφή του πύργου σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ο πύργος είχε επίσης 
ένα μεγάλο φως από πάνω του, σαν φάρο, που ενημέρωνε τους ταξιδιώτες που κατέφταναν στην 
πόλη.
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Οικία Behnam 

Αυτό το σπίτι χτίστηκε ως κατοικία από κάποιον που ονομαζόταν Behnam Ganjehei στα τέλη της 
δυναστείας των Ζαντ και κατά την πρώιμη εποχή των Κατζάρων και ανακαινίστηκε και διακοσμήθηκε 
με πίνακες κατά την εποχή του Νασέρ αλ-Ντιν Σαχ Κατζάρ της δυναστείας των Κατζάρων.
Το κτίριο αποτελείται από το κεντρικό οίκημα (για τον χειμώνα) και ένα μικρό οίκημα (για το 
καλοκαίρι) και έχει δύο εσωτερικές και εξωτερικές αυλές. Το εξωτερικό μέρος της οικίας Behnam 
περιλαμβάνει μια επτάθυρη αίθουσα, που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της αυλής. Οι τοίχοι και η 
οροφή αυτής της αίθουσας έχουν διακοσμηθεί με όμορφα έργα ζωγραφικής.
Υπάρχει καλοκαιρινή βεράντα με κιονόκρανα από γύψινα μουκάρνας, καθώς και χώρος εισόδου 
και πολλά άλλα δωμάτια στη νότια πλευρά του εξωτερικού τμήματος. Ομοίως, στην ανατολική και 
δυτική πλευρά, η εξωτερική αυλή περιβάλλεται από πολλούς τοίχους που καλύπτονται με στοές. Το 
εσωτερικό μέρος του σπιτιού βρίσκεται στο βορειότερο σημείο του κτιρίου και περιβάλλεται από 
δωμάτια στα ανατολικά και στα δυτικά, με θέα στην εσωτερική αυλή.
Η οροφή των εσωτερικών δωματίων χρησιμοποιείται ως καλοκαιρινή βεράντα. Αυτό το τμήμα του 
κτιρίου έχει επίσης ένα υπόγειο με πολλά δωμάτια, μερικά από τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως 
καλοκαιρινά σαλόνια, ενώ άλλα δωμάτια χρησιμοποιήθηκαν ως αποθήκη και κουζίνα. Η συνολική 
επιφάνεια της κατοικίας είναι 900 τετραγωνικά μέτρα, εκ των οποίων τα 840 τετραγωνικά αποτελούν 
το κεντρικό κτίριο. Αυτό το κτίριο θεωρείται μέρος της Σχολής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου 
Ισλαμικής Τέχνης της Ταμπρίζ.
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Έθιμα και γιορτές

14    www.iranorama.gr



Ο Γάμος στο Ιράν

Ο γάμος στο Ιράν συνδέεται με έθιμα και 
συνήθειες, μερικές από τις οποίες είναι 
μοναδικές στον ιρανικό πολιτισμό. Αυτά τα 
έθιμα έχουν αλλάξει πολλές φορές κατά 
τη διάρκεια της ιστορίας και κάθε φορά 
προσαρμόζονται με διαφορετικούς τρόπους, 
ανάλογα με τις εθνοτικές ομάδες, τις 
θρησκείες, ακόμη και τα διάφορα κοινωνικά 
επίπεδα. Σήμερα, τα ζευγάρια συνήθως 
γνωρίζονται μεταξύ τους πριν από τον γάμο 
στο χώρο εργασίας, στο πανεπιστήμιο, σε 
δημόσιους χώρους, σε πάρτι και οικογενειακές 
συγκεντρώσεις ή σε πολλές περιπτώσεις οι 
ίδιες οικογένειες διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην εύρεση του κατάλληλου συντρόφου 
για τα παιδιά τους. Ο ιρανικός γάμος είναι ένα 
γεγονός που αποτελείται από διάφορα στάδια. 
Αυτά αξίζει να σημειωθεί πως σε ορισμένες 
περιοχές του Ιράν ήταν λίγο διαφορετικά 
στην αρχή, ενώ σε άλλες περιοχές οι αλλαγές 
πραγματοποιήθηκαν σταδιακά. Αυτό είναι 
κάτι σύνηθες στα στάδια του παραδοσιακού 
ιρανικού γάμου στις περισσότερες περιοχές 
της χώρας (ιδίως στην Τεχεράνη), που διαθέτει 
και την πλειονότητα των εθνοτικών ομάδων. 
Ωστόσο, παράλληλα με τους παραδοσιακούς 
γάμους, τελούνται και σύγχρονοι που είναι 
λιγότερο εξαρτώμενοι από τα έθιμα και που 
έχουν να κάνουν μόνο με τη σύμβαση γάμου 
και με την αρχή της έγγαμης ζωής.
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Ο παραδοσιακός γάμος στο Ιράν τελείται στα παρακάτω στάδια: 

Khāstegāri ή αλλιώς η πρόταση γάμου

Στην τελετή της πρότασης γάμου η οποία πραγματοποιείται συνήθως το απόγευμα ή κατά το 
ηλιοβασίλεμα, σύμφωνα με τις συμφωνίες που είχαν γίνει προηγουμένως, ο πατέρας και η μητέρα 
μαζί με τον γιο και άλλα μέλη της οικογένειας πηγαίνουν στο σπίτι του κοριτσιού με λουλούδια 
και γλυκά. Στην αρχή συζητάνε για πολλά θέματα και στη συνέχεια η συνομιλία μεταβαίνει στην 
πρόταση γάμου που απευθύνεται στην κόρη της οικογένειας. Συνήθως σε αυτή τη συνάντηση, το 
κορίτσι προσφέρει τσάι, γλυκά και φρούτα σε όσους είναι παρόντες και απαντά σε ερωτήσεις. Στη 
συνέχεια, εάν οι δύο οικογένειες καταλήξουν σε μια γενική συμφωνία και ως προς την πολιτιστική, 
κοινωνική, βιοτική κατάσταση κ.λπ., οι μελλοντικοί σύζυγοι είναι κατάλληλοι ο ένας για τον άλλον, 
καθορίζεται η ημερομηνία και η επόμενη φάση του γάμου,  που ονομάζεται «bale borān».
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Khāstegāri 



Η τελετή «bale borān» (συγκατάθεση) και η shirini khārān (κατανάλωση γλυκών)

Σε αυτήν την τελετή, η οποία λαμβάνει χώρα στο σπίτι του κοριτσιού, μαζεύονται επίσης 
απομακρυσμένοι συγγενείς και η συζήτηση επικεντρώνεται κυρίως στις τελικές συμφωνίες σχετικά 
με την προίκα του κοριτσιού, καθώς και τους όρους του γάμου. Στην τελετή του bale borān, η 
οικογένεια του γαμπρού φέρνει στη νύφη δώρα, όπως για παράδειγμα ένα κομμάτι ύφασμα, 
ένα χρυσό δαχτυλίδι και μερικές φορές έναν κώνο ζάχαρης, που συμβολίζει ότι το κορίτσι είναι 
αρραβωνιασμένο και ανήκει στον γιο τους. Η προίκα είναι το πιο σημαντικό πράγμα που συζητείται 
στην τελετή του bale borān. Σε ορισμένες εθνοτικές ομάδες, η οικογένεια της νύφης απαιτεί ένα 
ποσό από τον γαμπρό που είναι γνωστό και ως “shirbahā” (ποσό ή τιμή του γάλακτος) που ανήκει 
στον πατέρα και τη μητέρα της νύφης και χρησιμοποιείται συχνά για την αγορά τμημάτων του 
ρούχου της νύφης. Οι ομιλίες και οι συμφωνίες που γίνονται γράφονται σε φύλλο και υπογράφονται 
από εκείνους που είναι παρόντες ως μάρτυρες.

Το πάρτι των αρραβώνων
Το πάρτι των αρραβώνων είναι μια τελετή που συνήθως πραγματοποιείται λίγο μετά την γιορτή του 
bale borān και σε συνδυασμό με μια θρησκευτική γιορτή ή μια αργία. Σε αυτό οι οικογένειες του 
αγοριού και του κοριτσιού ανακοινώνουν αυτήν την ένωση με έναν πιο επίσημο τρόπο. Το πάρτι 
αρραβώνων μπορεί να αποτελείται από μια μικρή ιδιωτική οικογενειακή δεξίωση ή μια μεγάλη και 
πλούσια τελετή που πραγματοποιείται στο σπίτι, σε μια αίθουσα ή σε έναν κήπο με μεγάλο αριθμό 
καλεσμένων. Αποστέλλεται μάλιστα και πρόσκληση στην τελετή. Σύμφωνα με τις παραδόσεις που 
υπάρχουν σε κάθε πόλη, τα έθιμα και οι εορτασμοί του αρραβώνα είναι ευθύνη της οικογένειας της 
νύφης ή του γαμπρού.
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Το πάρτι των αρραβώνων
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Η τελετή του aghad-kanān 
(η υπογραφή της σύμβασης)



Το θέμα και η τελετή του aghad kanān 
είναι πολύ σημαντικά και λαμβάνουν 
χώρα σε δύο μορφές: πρώτον, μια τελετή 
στο σπίτι του κοριτσιού, όπου συνήθως 
οι γυναίκες και οι άνδρες σε ξεχωριστά 
δωμάτια, ενώνονται για την ανάγνωση 
της σύμβασης (οι όροι και η προίκα του 
κοριτσιού είχαν καθοριστεί προηγουμένως 
κατά τη διάρκεια της τελετής του bale 
borān). Σε αυτήν την τελετή, το κορίτσι και 
το αγόρι κάθονται το ένα δίπλα στο άλλο 
και μπροστά από το γαμήλιο συμπόσιο 
(Sofreh-ye Aghd) που είναι διακοσμημένο 
με συμβολικά αντικείμενα, όπως για 
παράδειγμα: το Κοράνι, καθρέφτης, 
κηροπήγιο, νερό, ψωμί, τυρί, βότανα, 
κρυσταλλική ζάχαρη, γλυκά, καρύδια, 
αμύγδαλα, φουντούκια, αυγά, μέλι, 
γιαούρτι. Φορούν ένα μεταξωτό πανί 
στο κεφάλι τους, τις άκρες του οποίου 
κρατούν στα χέρια τους οι γυναίκες, 
ενώ μια άλλη γυναίκα θρυμματίζει δύο 
κώνους ζάχαρης μέσα στο ύφασμα, έτσι 
ώστε μικρά κομμάτια να πέσουν στο 
κεφάλι των μελλοντικών συζύγων. Την 
ίδια στιγμή αυτός που αναλαμβάνει την 
τέλεση του γάμου, διαβάζει το συμβόλαιο. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, αφού 
επαναλάβει το αίτημα στο κορίτσι τρεις 
φορές, το κορίτσι, αφού λάβει άδεια από 
τους γονείς της, δίνει τη θετική απάντηση 
μετά την τρίτη φορά. Συχνά συνηθίζεται, 
αφού υποβληθεί το αίτημα για τρίτη φορά 
και πριν πει το ναι, η νύφη να λαμβάνει 
ένα δώρο από τη μητέρα του γαμπρού 
που ονομάζεται «zir lafzi», Μετέπειτα 
διαβάζεται το συμβόλαιο. Στη συνέχεια, η 
νύφη και ο γαμπρός και μερικοί μάρτυρες 
υπογράφουν όλες τις σελίδες του agh-
ad-nāme, ένα επίσημο έγγραφο που 
περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του 
ζευγαριού και το ιστορικού του γάμου, 
τις προϋποθέσεις, τα καθήκοντα και τις 
ευθύνες των νεόνυμφων. Η τελετή έχει 
πολύτιμα δώρα στη νύφη και πολλή 
διασκέδαση για τους καλεσμένους.

Σε αυτή τη γιορτή, την προετοιμασία του 
δείπνου αναλαμβάνει συνήθως η οικογένεια 
της νύφης, ωστόσο άλλα έξοδα όπως για 
παράδειγμα η αγορά λουλουδιών, γλυκών 
και φρούτων είναι ευθύνη του γαμπρού. Στη 
δεύτερη μορφή, μετά τη γενική συμφωνία 
μεταξύ του κοριτσιού και του αγοριού και 
των οικογενειών τους, η σύμβαση διαβάζεται 
ιδιωτικά και ο γάμος συνάπτεται με επίσημο 
και νόμιμο τρόπο, χωρίς άλλους εορτασμούς ή 
την οργάνωση κάποιας δεξίωσης. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις το συμβόλαιο διαβάζεται μετά την 
περίοδο των αρραβώνων και κατά τη διάρκεια 
της γαμήλιας τελετής.

Η τελετή Pā-goshā
Ο όρος Pā-goshā, αναφέρεται σε μέρη ή αλλιώς 
δεξιώσεις τις οποίες ο πατέρας και η μητέρα 
και κάποιοι συγγενείς διοργανώνουν μετά την 
υπογραφή της σύμβασης, καλώντας το ζευγάρι 
στο σπίτι τους, έτσι ώστε να συνηθίσουν να 
συμμετέχουν σε ανάλογες οικογενειακές 
συγκεντρώσεις. Συνήθως στο ζευγάρι 
προσφέρονται και δώρα σε αυτές τις δεξιώσεις. 
Ωστόσο, αυτά λαμβάνουν χώρα μεταξύ των 
στενών συγγενών ακόμη και μετά τον γάμο. 

Η προετοιμασία του σετ του γάμου
Το “Jahizie” ή αλλιώς “jahāz” είναι το σετ (κιτ) 
το οποίο αποτελείται από αξεσουάρ επίπλωσης 
και μερικά είδη οικιακής χρήσης τα οποία είναι 
απαραίτητα για τη ζωή δύο ή τριών ατόμων, 
αντικείμενα που φέρνει η νύφη στο νέο κοινό 
σπίτι κατά τη διάρκεια του γάμου. Συνήθως 
στα χρόνια που το κορίτσι της οικογένειας 
βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και πρόκειται να 
φτάσει σε ηλικία του γάμου, η οικογένειά της 
προετοιμάζεται με την αγορά πολλών ειδών. 
Σήμερα η αγορά τους αναβάλλεται πριν από την 
τελετή του γάμου. Πριν φέρει κανείς το κιτ στο 
σπίτι της νύφης και του γαμπρού, οι γυναίκες 
που ανήκουν στον κύκλο των απομακρυσμένων 
συγγενών μαζεύουν και διοργανώνουν 
μικρά πάρτι, όπου αποκαλύπτονται στους 
καλεσμένους το κιτ, τα φορέματα και τα 
κοσμήματα της νύφης και ο καθένας φέρνει ένα 
δώρο. 
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Η αγορά των αξεσουάρ γάμου

Πριν από τη γιορτή της γαμήλιας τελετής, οι σύζυγοι, συνοδευόμενοι από μια σειρά γυναικών από 
τον κύκλο των στενών συγγενών, πηγαίνουν στο παζάρι για να αγοράσουν τα αξεσουάρ για τον 
γάμο όπως για παράδειγμα: το δαχτυλίδι, το νυφικό, το μακιγιάζ, τον καθρέφτη, το κηροπήγιο, το 
κοστούμι για τον γαμπρό, κλπ. Τα αντικείμενα για τη γυναίκα αγοράζονται από τον σύζυγό της και 
αντίστροφα. Με την ευκαιρία αυτή, ο γαμπρός, που προσφέρει γεύμα και συχνά αγοράζει δώρα για 
τους συγγενείς του, τους ευχαριστεί. Αυτά τα δώρα ονομάζονται “sar kharidi”. Το τελετουργικό των 
αγορών σήμερα γίνεται λιγότερο συχνά και κρατάει μια μέρα.

Η τελετή hanā-bandān
Το Hanā-bandān είναι ένα πάρτι εργένιδων που οργανώνεται στο σπίτι του ζεύγους τη νύχτα πριν 
από τον γάμο παρουσία του νεότερου. Σε αυτήν την περίσταση, η οικογένεια του γαμπρού φέρνει 
φρούτα, γλυκά και διακοσμητική χένα στη νύφη. Στο τέλος, τα χέρια των συζύγων και των καλεσμένων 
είναι βαμμένα με χένα, πάντα σε μια ατμόσφαιρα μεγάλης χαράς, ενώ η γιορτή κρατάει μέχρι αργά.

Η γαμήλια τελετή
Η γαμήλια τελετή είναι μια πολύ σημαντική, πολυτελής και χαρμόσυνη τελετή στην οποία 
προσκαλείται σχεδόν το σύνολο της οικογένειας της νύφης και του γαμπρού και στην οποία οι 
καλεσμένοι δέχονται πλήρη υποδοχή. Όλα τα έξοδα για το πάρτι είναι ευθύνη του γαμπρού. Μετά 
το τέλος του, οι σύζυγοι συνοδεύονται από μερικούς καλεσμένους στο νέο τους σπίτι και με μια 
ιδιαίτερη τελετή, όπως για παράδειγμα το κάψιμο του δύσβατου δρόμου, τη θυσία ενός ζώου και 
το πέρασμα κάτω από το Κοράνι, μπαίνουν στο σπίτι. Σε διάφορες πόλεις και περιοχές του Ιράν, 
γαμήλια τελετή περιελάβανε διάφορα έθιμα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να διαρκέσει 
τρεις ημέρες ή και περισσότερο. 

Η τελετή pātakhti και mādarzan salām
Η τελετή Πατάχτι πραγματοποιείται την επομένη της γιορτής της γαμήλιας τελετής. Σε αυτήν την 
τελετή, που σήμερα γίνεται λιγότερο συχνά, μόνο οι γυναίκες που ανήκουν στους πλησιέστερους 
συγγενείς συμμετέχουν σε ένα απογευματινό πάρτι το οποίο διοργανώνεται από την οικογένεια της 
νύφης και τους προσφέρονται κέικ, φρούτα, γλυκά και ποτά. Με την ευκαιρία αυτή, οι επισκέπτες 
φέρνουν δώρα στη νύφη. Επίσης το πρωί μετά τη γαμήλια γιορτή, λαμβάνει χώρα μια τελετή που 
ονομάζεται mādarzan salām, όπου ο γαμπρός με ένα δώρο πηγαίνει να επισκεφτεί τη μητέρα της 
νύφης και ενώ την ευχαριστεί, φιλά το χέρι της και λαμβάνει το δώρο του. 
Ο μήνας του μέλιτος
Μετά τις τελευταίες φάσεις της σύμβασης και τη γαμήλια τελετή, πολλά ζευγάρια φεύγουν για 
μήνα του μέλιτος. Μεταξύ των θρησκευτικών οικογενειών, ο πιο αγαπημέννος προορισμός είναι η 
πόλη Mashhad.
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Η Tορετική είναι μια ιρανική μορφή τέχνης που μοιάζει με χειροτεχνία και καλλιτεχνική μεταλλουργία, 
χωρίς να  υπάρχει όμως ένα ξεκάθαρο ιστορικό υπόβαθρο. Ωστόσο, σύμφωνα με ορισμένους 
αρχαιολόγους και ιστορικούς τέχνης χρονολογείται από την περίοδο των Σκύθων, Ιρανών νομάδων 
που ζούσαν στην προ-Αχαιμενιδική εποχή.
Αυτή η τέχνη πρωτοεμφανίστηκε με τη μορφή της γλυπτικής στα ορεινά και κατά την οικοδόμηση 
πέτρινων βασιλικών ανακτόρων και ιστορικών μνημείων. Στη συνέχεια, εξελίχθηκε 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 παραπάνω 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.
Οι σύγχρονοι καλλιτέχνες ή τεχνίτες 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 και ταυτόχρονα ο  πιθανός 
κίνδυνος διείσδυσης στο υλικό. Στη συνέχεια, σχεδιάζουν το ανάλογο μοτίβο στο αντικείμενο 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 υλικό, εναλλάσσοντας την 
ένταση των 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  
είναι επηρεασμένες από τις κοινωνικές συνθήκες. Φυσικά έχουν 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 ρεύματα: Το στυλ 
Ισφαχάν και το στυλ Ταμπρίζ. Στο Ταμπρίζ, χρησιμοποιείται για την χαρακτική η κίνηση και η πίεση 
του καρπού, 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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Ιρανική 
χειροτεχνία 

25    www.iranorama.gr







Η ιστορία της περσικής μουσικής στον ισλαμικό πολιτισμό χαρακτηρίστηκε από την παρουσία μιας 
αστικής αυλής, η οποία φαίνεται ότι διατηρούσε, σε μια περίοδο που κυμαίνεται από τον όγδοο 
έως τον δέκατο έκτο αιώνα, μια ορισμένη ομοιογένεια της γλώσσας, όπως μας επιτρέπει να μιλάμε 
για μια ενιαία κλασική μουσική, που χορηγείται κατά καιρούς από τα δικαστήρια των Αββασιδών, 
των Τζαλαρίδων, των Τιμουριδών, των Οθωμανών και των Σαφαβιδών. Η βασιλεία των χαλίφηδων 
των Ομαγιάδων (661-750) είναι μια περίοδος μουσικής καινοτομίας κατά την οποία η ήδη χιλιετής 
κουλτούρα της περσικής μουσικής αρχίζει να ασκεί αποφασιστική επιρροή στην εκκολαπτόμενη 
ισλαμική μουσική. Με την κατάκτηση του βασιλείου των Σασσανιδών, πολυάριθμα περσικά 
πολιτιστικά στοιχεία υιοθετήθηκαν από τις νέες αυλές των χαλίφηδων, όπως τα ήθη και τα έθιμα των 
αυτοκρατορικών τελετών. Από την άλλη πλευρά, η μουσική των Αράβων στην προϊσλαμική περίοδο 
επικεντρωνόταν στο τραγούδι και την ποίηση, ενώ με την κατάκτηση της Περσίας η ορχηστρική  
μουσική άρχισε να καλλιεργείται και μεταξύ των Αράβων, όπως προκύπτει από την υιοθέτηση 
του BARBÀT, ενός Σασσανιδικού λαούτου με κοντό λαιμό, που έγινε το λαούτο «uo» ή LAÙD στην 
Ισπανία των Μαυριτανών. Επιπλέον, σημειώθηκε διάχυση ενός «άγνωστου στυλ τραγουδιού στους 
Άραβες» από τους Πέρσες εργάτες, ήδη στα χρόνια της κατασκευής της Μέκκας.

Αυτό που διέκρινε την εποχή του Χαλιφάτου των Ομαγιάδων ήταν η απουσία μιας ενοποιημένης 
παράδοσης μουσικών συνδεδεμένων με την αυλή σε μόνιμη βάση. Τα μουσικά γεγονότα φαίνεται 
να πραγματοποιούνταν από πλανόδιους μουσικούς. Η αλλαγή αυτής της κατάστασης συνέβη με τη 
δυναστεία των Αββασιδών (750-1258) και τη νέα πρωτεύουσά της, τη Βαγδάτη, στην αυτοκρατορική 
αυλή της οποίας ήταν συγκεντρωμένοι ταλαντούχοι οργανοπαίκτες και τραγουδιστές. Η κύρια 
πηγή πληροφοριών για αυτήν την περίοδο είναι το Kitab al-aghànì, ή το βιβλίο των τραγουδιών, 
του Al-Isfahani (897-967), το οποίο περιέχει πολυάριθμες βιογραφικές πληροφορίες για τους 
σημαντικότερους μουσικούς της αυλής της Βαγδάτης, οι οποίοι παρά τα αραβικά ονόματα, 
φαίνεται ότι ήταν όλα περσικής καταγωγής. Μεταξύ αυτών ο Ibrahim al-Mawsili (742-804) και ο γιος 
του Ishaq al-Mawsili (767-850). Ο μεγαλύτερος αντίπαλός τους ήταν ο Ibrahim ibn al-Mahdì (779-
839), ένας ταλαντούχος τραγουδιστής, ο οποίος φαίνεται να συνέβαλε σε ένα περαιτέρω δάνειο 
περσικών μουσικών στοιχείων. Αυτό που μπορούμε να συμπεράνουμε είναι ότι ήδη στην εποχή των 
Αββασιδών υπήρχαν δύο διαφορετικά στυλ αυλής, το thaqil («βαρύ») και το khafif («ελαφρύ), από 
τα οποία το τελευταίο είναι περισσότερο εμποτισμένο με περσικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης 
της πολυπλοκότητας των μελωδιών και της τάση για αυτοσχεδιασμό και ελεύθερη ερμηνεία των 
συνθέσεων. Το έργο του διάσημου μουσικού Ziryàb (852), επίσης περσικής καταγωγής, ο οποίος 
ήταν μαθητής του Ibrahim al-Mawsili στη Βαγδάτη, τοποθετείται επίσης στον 9ο αιώνα. 

Ο Ziryàb έμεινε στις αυλές της Συρίας και της Τυνησίας, προτού εγκατασταθεί στην Κόρδοβα στην 
αυλή του χαλίφη των Ομαγιάδων Abd al-Rahrnan II, όπου καθιέρωσε μια μουσική παράδοση που 
φαίνεται να είναι η βάση της αραβο-ανδαλουσιανής μουσικής. Η προσωπικότητά του άσκησε 
επιρροή όχι μόνο στον μουσικό τομέα, αλλά και σε θέματα γούστου, εθίμων και κουζίνας. Προς 
τα τέλη του 9ου αιώνα το βασίλειο των Αββασιδών οδηγήθηκε σε πολιτικό κατακερματισμό, με 
την αύξηση της ανεξαρτησίας των επαρχιών και την επακόλουθη ανάπτυξη των ενιαίων αυλικών 
παραδόσεων που σχετίζονται με αυτές. Η καλλιτεχνική και μουσική γνώση που συγκεντρώθηκε στην 
αυλή της Βαγδάτης εξαπλώθηκε στις περιοχές του ισλαμικού κόσμου, και ένα αξιοσημείωτο μέρος 
αυτής της διαδικασίας οφειλόταν στην ακμάζουσα πνευματική και επιστημονική δραστηριότητα 
που διαμορφώθηκε σε πολλά σχολεία και πραγματείες, αρχικά γραμμένες στα αραβικά (8ος και 9ος 
αιώνας), και στα περσικά και τουρκικά τους επόμενους αιώνες.



Ιρ
αν

ικ
ή 

μο
υσ

ικ
ή 

+ 
μο

υσ
ικ

ό 
όρ

γα
νο

29    www.iranorama.gr



Sorna Περσικό μουσικό όργανο

Το sornā ανήκει στην οικογένεια των αεροφώνων με 
μονό και διπλό καλάμι. Αυτό το εργαλείο είναι ευρέως 
διαδεδομένο στις περισσότερες περιοχές του Ιράν και σε 
ορισμένες περιοχές παίρνει κι άλλα ονόματα όπως sornāy, 
surnā και surnāy.

Έχει κυλινδρικό σώμα με ένα άνοιγμα σε σχήμα τρομπέτας, 
δύο εσωτερικούς σωλήνες, ένα εξωτερικό σώμα, ένα 
καλάμι και ένα επιστόμιο ως κύρια μέρη, ενώ διαθέτει κι 
επτά ακουστικές οπές στο μπροστινό μέρος (σε ορισμένες 
περιπτώσεις πέντε ή έξι) και μια τρύπα στο πίσω μέρος.
Το σώμα του sornā είναι κατασκευασμένο από ξύλο. Η 
διαδικασία φυσήματος με sornā είναι συνεχής και εκτελείται 
με μια συγκεκριμένη μέθοδο εμφύσησης που ονομάζεται 
nafas bargardan. Το sornā, το οποίο είναι το κύριο όργανο 
που συνοδεύει γάμους και φεστιβάλ εθνοτικών ομάδων, 
νομάδων και χωριών, σε περιοχές όπως το Lorestān, το 
Kermānshāh, το Ilām και το Bakhtiāri, σε άλλες περιοχές 
παίζεται και σε πένθιμες τελετές, με την ευκαιρία του tazieh 
(θρησκευτικές θεατρικές παραστάσεις) .
Στο παρελθόν ήταν μέρος των οργάνων του naghāreh 
khāneh. Διάφοροι τύποι dahol, naghāreh, tombak και 
dāyereh είναι συνοδευτικά όργανα του sornā.
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Πολιτιστική 
κληρονομιά





Η Πράξη Δωρεάς του Rab’ 
i-Rashidi 

ένα χειρόγραφο του 13ου αιώνα, προστέθηκε 
στο μητρώο της Μνήμης του Κόσμου της UNES-
CO το 2007.
Το μητρώο Μνήμη του Κόσμου είναι ένα 
πρόγραμμα που προτάθηκε από την Διεθνή 
Συμβουλευτική Επιτροπή το 1992 και εγκρίθηκε 
από τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. 
Σκοπός αυτού του έργου είναι η διατήρηση 
της  παγκόσμιας κληρονομιάς  η οποία 
τεκμηριώνεται με έγγραφα και η ευκολία 
πρόσβασης σε αυτά, καθώς και η πρόληψη 
του παράνομου εμπορίου, της λεηλασίας, της 
διασποράς και της καταστροφής πολύτιμων 
έργων. 
Τα πιο σημαντικά κριτήρια για την επιλογή 
αυτών των έργων είναι η παγκόσμια σημασία 
και η εξαιρετική αξία σε διεθνές επίπεδο.
Η Ταμπρίζ ήταν η πρωτεύουσα της Μογγολικής 
δυναστείας στο Ιράν πριν από περίπου 700 
χρόνια. Αυτή η πόλη ήταν ένας πνευματικός 
και πολιτιστικός κόμβος, όταν κυβερνήτης 
ήταν ο  Il-Khan Mahmud Ghazan (1295-1304). 
Ο υπουργός του Ghazan Khan, Khajeh Rashid 
al-Din Fazlollah Hamadani, ήταν ένας λαμπρός 
γιατρός και μαθηματικός. Έγραψε τη μνημειώδη 
περσική ιστορία και ίδρυσε ένα ακαδημαϊκό 
συγκρότημα γνωστό ως Rab’ i-Rashidi στα 
περίχωρα της Ταμπρίζ.

Αυτό το τεράστιο συγκρότημα περιελάμβανε 
χαρτοποιία, βιβλιοθήκη, νοσοκομείο που 
παρείχε εκπαίδευση, ορφανοτροφείο,  ξενώνα, 
εργοστάσιο  κλωστοϋφαντουργίας, σχολή 
εκπαίδευσης δασκάλων  και προσέλκυσε 
σπουδαστές και στοχαστές από διάφορα μέρη, 
ακόμα κι από την Κίνα.
Ο σκοπός αυτής της δωρεάς ήταν να 
διασφαλίσει, ότι ο θησαυρός των γραπτών 
έργων που είτε συντάχθηκαν από τον Ρασίντ 
αλ-Ντιν είτε  ήταν υπό την κυριότητά του, 
θα μπορούσαν να αντιγραφούν και να 
προστατευτούν από τυχόν καταστροφή.
Η Πράξη Δωρεάς του Rab’ i-Rashidi, περιέχει 
λεπτομέρειες για τους λόγους δημιουργίας του 
συγκροτήματος, του συστήματος διαχείρισης, 
της διοίκησης, του προϋπολογισμού και 
της δωρεάς της ιδιοκτησίας στην σημερινή 
επικράτεια του Αφγανιστάν, της Μικράς Ασίας, 
του Αζερμπαϊτζάν, της Γεωργίας, της Ισλαμικής 
Δημοκρατίας του Ιράν, του Ιράκ και της Συρίας. 
Η έκδοση αποτελείται από 382 σελίδες. Οι 
πρώτες 290 σελίδες,  είναι γραμμένες από 
τον ίδιο τον Ρασίντ αλ Ντιν, οι υπόλοιπες από 
τον ηγεμόνα της Ταμπρίζ και δύο συγγραφείς. 
Αυτό το χειρόγραφο απολαμβάνει παγκόσμιας 
αναγνωρισιμότητας λόγω της απεραντοσύνης 
των  δωρηθέντων εκτάσεων και της υψηλής 
αξίας τους, καθώς και της εξέχουσας θέσης του 
Rab’ i-Rashidi. Μάλιστα, η δωρεά  είναι ένας 
από τους βασικούς πυλώνες της ισλαμικής 
κοινωνίας  και, ως εκ τούτου, και η Πράξη 
παρέχει μια σημαντική αναφορά της πολιτικής 
και οικονομικής διοίκησης στην Κεντρική Ασία 
σε μια εποχή ριζικών αλλαγών.
Τα ιστορικά αρχεία δείχνουν ότι υπήρχαν πέντε 
αντίγραφα του αρχικού χειρογράφου που 
έγιναν υπό την επίβλεψη του Ρασίντ αλ-Ντιν,  
η έκδοση  του οποίου είναι το μόνο σωζόμενο 
αντίγραφο της Πράξης.
Αυτό το χειρόγραφο αναγνωρίστηκε και 
καταχωρήθηκε ως εθνική κληρονομιά το 
1975. Η σημασία της Πράξης Δωρεάς του 
Rab’ i-Rashidi μπορεί εύκολα να αναγνωριστεί 
από τα υπέροχα και πολύτιμα υλικά που 
χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεσή της. Η 
σελίδα του τίτλου είναι περίτεχνα σχεδιασμένη 
με επιχρυσωμένη καλλιγραφία.34     www.iranorama.gr



Τα μουσεία - Το Μουσείο Κατζάρων της Ταμπρίζ

Το Μουσείο Κατζάρων της Ταμπρίζ ιδρύθηκε το έτος 2006 στην Οικία 
Αμίρ Νεζάμ που βρίσκεται στην περιοχή Sheshghelan της πόλης Ταμπρίζ 
(Ταυρίδας), αφού πρώτα ανακαινίστηκε. Η οικία είχε χτιστεί από τον Αμίρ 
Νεζάμ Γκαρουσί κατά την περίοδο που υπηρετούσε στην επικράτεια του 
βασιλιά των Κατζάρων, Νασέρ αλ-Ντιν Σαχ.
Το αρχοντικό αυτό είχε κτιστεί με έκταση 1500 τετραγωνικών μέτρων σε 
δύο ορόφους και περιλαμβάνει δύο εσωτερικές και εξωτερικές αυλές. Η 
κύρια βεράντα του κτιρίου στηρίζεται σε δεκαέξι κίονες.
Ο επάνω όροφος φέρει δικτυωτά παράθυρα διακοσμημένα με χρωματιστό 
τζάμι, γυψοσανίδες στη βόρεια και νότια πρόσοψη και με καθρέφτες και 
γύψο στις εσωτερικές αίθουσες. Υπάρχει μια μεγάλη πισίνα στο υπόγειο 
που έχει συμπαγείς κολώνες και μια στέγη κατασκευασμένη από τούβλα.
Οι αίθουσες του κάτω ορόφου του μουσείου περιλαμβάνουν την 
αίθουσα με νομίσματα, υφαντά, πορσελάνη, γυαλί, μέταλλα, μουσική 
και ένθετα. Με την ίδια λογική, οι αίθουσες στο υπόγειο είναι αίθουσες 
από πέτρα, με όπλα, επίσημες ανακοινώσεις και εντολές, αρχιτεκτονικά 
και πολεοδομικά σχέδια, κλειδαριές και φανάρια.
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Διαπρεπές πρόσωπο

Σαχριάρ 

Ο Seyyed Mohammad Hossein Bahjat Tabrizi, ευρέως γνωστός ως Σαχριάρ, ήταν διάσημος Ιρανός 
ποιητής που συνέθεσε ποιήματα στην περσική και την αζαρική γλώσσα. Γεννήθηκε στα προάστρια 
της πόλης Ταυρίδας (Ταμπρίζ) στις 21 Μαρτίου 1904.
Μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ταμπρίζ, ο Σαχριάρ έφυγε για την 
Τεχεράνη και συνέχισε τις σπουδές του στη σχολή Dar al-Fonun και αργότερα στο πανεπιστήμιο, 
στην ιατρική σχολή. Ωστόσο, άφησε τις πανεπιστημιακές του σπουδές λόγω μιας αποτυχημένης 
ερωτικής σχέσης που τον γέμισε δυστυχία, καθώς και μερικά άλλα γεγονότα. Το Πανεπιστήμιο της 
Ταμπρίζ αποκάλεσε τον Σαχριάρ έναν από τους θεματοφύλακες της ποίησης και λογοτεχνίας της 
γενέτειρας πόλης του και του απένειμε τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα της Σχολής Λογοτεχνίας 
και Ανθρωπιστικών Επιστημών της Ταμπρίζ.
Ο Σαχριάρ έγραψε περισσότερους από 28.000 στίχους στα περσικά και περίπου 3.000 στίχους στη 
γλώσσα Αζαρί. Το πιο σημαντικό έργο του Σαχριάρ, «Haidar Babaye Salaam» (Χαιρετισμοί στον Heydar 
Baba), που είναι ένα από τα αριστουργήματα της λογοτεχνίας του Ιράν και του Αζερμπαϊτζάν, είναι 
κατέχει σημαντική θέση ανάμεσα στα σύγχρονα ποιήματα και έχει μεταφραστεί σε περισσότερα 
από ογδόντα γλώσσες του κόσμου. 
Ο Σαχριάρ ήταν επίσης ειδικός στη σύνθεση διαφόρων τύπων περσικής ποίησης όπως ωδές, 
μασναβί, γαζάλ, τετράστιχα και Nima’i (μοντέρνα) ποίηση. Πιο διάσημη είναι η ποίηση γαζάλ, και 
μεταξύ των διάσημων γαζάλ του συγκαταλέγονται το «Ali Ey Homay-e Rahmat» (κατά λέξη, Imam Ali 
το Πηγαίο Έλεος) και το «Amadi Janam be Ghorbanat» (κατά λέξη,  Επιτέλους Ήρθες, Να Θυσιαστεί 
η Ζωή Μου για Σένα). 
Η φήμη του Σαχριάρ έχει ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας και είναι πλέον γνωστή προσωπικότητα 
στις περισσότερες χώρες του κόσμου, έτσι ώστε σήμερα, εκτός από το Ιράν, ορισμένοι δρόμοι, 
θέατρα, πάρκα και άλλοι δημόσιοι χώροι παίρνουν το όνομά τους από αυτόν στην Υπερκαυκασία 
και την Κεντρική Ασία. Το Κέντρο Διεθνών Σπουδών Σαχριάρ, που βρίσκεται στην πόλη Hashtroud, 
έχει μέχρι στιγμής διοργανώσει πολλά εγχώρια και διεθνή συνέδρια προς τιμήν του, ενώ τα έργα 
του μελετώνται και ερευνώνται σε διάφορα πανεπιστήμια εντός και εκτός της χώρας.
Η τηλεοπτική σειρά «Shahriyar» απεικόνισε ορισμένες πτυχές της ζωής αυτού του μεγάλου Ιρανού 
ποιητή. Ο Σαχριάρ πέθανε στην Ταυρίδα στις 18 Σεπτεμβρίου 1988, και σύμφωνα με τη επιθυμία 
του, ετάφη στο Maqbarat al-Shu’ara (Τάφος των Ποιητών) της πόλης. Η ημέρα του θανάτου του 
γιορτάζεται ως «Ημέρα Περσικής Ποίησης και Λογοτεχνίας» στο επίσημο ιρανικό ημερολόγιο. 
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