
مجری�

-   معاونت صنایع دس� و ه�های سن� وز ار ت م�اث فرهنگی

گردشگری  و صنایع دس�

-     دف�  غرب     آسیا     -     منطقه آسیا و اقیانوسیه 

شو   رای جهانی صنایع  دس�

-    ادار ه کل آمو   زش و ترویج صنایع دس�

تدوین و اجرا�

داوود  مالیی آونجی

مینا   عمید    زاده

آ       زاده    نیکوئی

رضا م� مب� 

و

علی موالیی

 طراحی جلد و صفحه آ    رایی�

رضا   فرو   زش





شـهرها و روســتاهای جهانی صــنایع دســ� امکانی نوین و در 

ع� حال درخشــــــــــــــــان برای ا رائۀ فرهنگ و ه� ایران به دیگر 

کشــــــــورها است که عالوه بر مزایای فرهنگی� زیرساختهای 

الزم      را برای توســــــــــــــــــعۀ فعالیتهای تجاری و امکان فروش 

داخلی و صاد    رات خا    رجی محصـــــــوالت صنایع دس� فراهـــــــم 

میسا     زد و از این نظر یکی از فرصتهای بســــــــــیار مناسب به 

شمار میآید که باید به د    رس� مو    رد استفاده قرار گ�د� 



متصـــــــف شدن یک شهر      یا        روستا   به صفت جهانی� امری 

بســـیار س�گ محســـوب میشود   و    شهر     یا        روستای مو   رد 

نظر باید    واجد   شـــرایطی خاص گردد تا بتواند چن� عنوانی        

را کســـــب نماید� اما      آنچه که بیش از هر چ�      در این میـــــــان 

دا    رای اهمیت اســـــــــــت� توان تعامل باالی یک شــــــــــــهر   یا          

روســــــــتای جهانی� در جمیع    زمینهها� با    دیگر شـــــــــهرها     و 

روسـتاهای جهان اسـت� به عبا    رت دیگر� یک شـهر جهانی 

باید    در موضــــــــوع خاص خود� مقبولیت و مر کزیت جهانی 

داشـته باشـد� یع� بتواند برای دیگر شــهرهای فعال در آن    

زمینه� نقش الـــــگو          را        ایفا      کـرده و در ع� حال بتــــــــــواند به 

ســــــــیاســــــــتگذاری ب�دا   زد� همچن� ضــــــــروری اســــــــت 

زیرســــــــــــــــاختهای   الزم ا     رتباطی در چن� مناطقی فعال و 
نهادهای مربوطه در خدمات   رسانی کامال ورزیده باشند� ً



در جهان امروز شـــهرها        از جایگاه    ویژه ای برخو    ردار   بوده      و       از 

موقعیت مصــــرف کنندۀ صرف� در حال گذار به مرحلۀ   تولید و ِ

سرمایه سازی هســــتند� از این        رهگذر� ثبت جهانی شهرها   و 

روستاها     در      زمینۀ صنایع دس� گامی س�گ و جهشــــــــی بلند 

ســبک          زندگی اصــیل  در راســتای احیای فرهنگ و ه� ســن�   و 

ایرانی- اسالمی محســـــــــــوب میشود که با توجه به تنوع باالی 

اگونی صنایع دس�� نقش بســــیار  جغرافیایی و به تبع آن� گون

تعی� کنندهای در گفتمان جهانی دا   رد� 

با توجه به دسـتهبندی صـو    رت گرفته از سـوی نهادها و ســا      زمانهای ب�المللی میتوان به ثبت 

شهرهای خالق از سوی سا     زمان ب� المللی یونســــــــــــــــــــــکو برای توسعۀ مناطق مختلف بر پایه 

فرهنگ آن ها    اقدام نمود� با ثبت شــهرها  و         روســتاهای جهانی از ســـوی شـــو    رای جهانی صـــنایع 

دســــ�� این امکان پدید میآید که صــــنایع دســــ� ایران در بخشهای تولید� بازرگانی و تجا   رت� 

ترویج� توسعه و برندسـازی ا     رتباطی تعاملمحور با جامعۀ جهانی بیابد و ضـمن تحکیم جایگاه 
خود� مســــــــــــ�ی نوین در زمینۀ تجارت صنایع خرد           رقم         زند� این در حالی است که با         آغاز فرایند ُ

اکنون با داش� دو   شهر  ثبت جهانی شهرهای صنایع دس�      از سال ١٣٩٤ در ایران� کشــور ما هم 

در          زمینۀ صنایع دس� و ه�های بومی از جمله کشــــــورهای فعال و مطرح از سوی سازمان  خالق 

ب�المللی یونســـــــــکو در زمینۀ صنایع دس� معرفی شده است و این جایگاه� ایران           را به عنوان 

یکی از کشـــــــــــــــورهای فعال ب�المللی در عرصۀ صنایع دس� بدل نموده است� خوشبختانه با 

تالشهای ه�مندان� صنعتگران و مسـئوالن مرتبط فعال در شهرها و     روستاهای کشـور� ایران ِ

موفق شد با       دا      را     بودن     ١١ شهر     و ٣ روستای جهانی صنایع دس� که توسط شـورای جهانی صـنایع 

دس� به انجام    رسیده�     رتبه نخست     را      در     دنیا به خود اختصاص دهد� 

الزم به ذکر است مســــــــاعی مذکور� عالوه بر نفع اقتصــــــــادی و کمک به تثبیت ارزشهای اصیل� 

ایرانیان      را به عنوان مل� ه�دوست و عالقهمند به صنایع دس� نشــان میدهد که میکوشند از 

طریق تولید و سا   زندگی با جهانیان تعاملی سا   زنده برقرار سا  زند� 





اصــــفهان نامی اســــت که می توان آن    را با تمامی صــــفات مثبت و    دوســــت داشــــت� که امکان 

انتسـاب به یک شهر دا  رند� موصوف کرد� این شهــــر از گذشته هـــــای دور حضــوری پررنگ در 

اکنون ن� جایگـــــاهی د    رخور       را  تاریخ� اشعار و حافظۀ شفاهی مردم ایـــران و جهان داشـته و هم 

اکی از ا     راده و خالقیـــــت     بی بدیل مـردمان   این خطۀ    بی همتا  به خود اختصــــــــــــــــاص داده که حــــ

است�  آثار ه�ی رو    زگا    ران کهن اصفهان� به ویژه در اعصـــار سلجوقی� آ  ل مظفر و صفویه از این 

شهر مجموعه ای بی همتا ساخته و کل آن    را بدل به یک شـهر- مو  زه نموده اسـت تا جایی که آن    

را �نصف جهان� خوانده اند� 

یکی از خصـــیصـــه های بســـیار مثبت اصفهان این است که به افتخا  رات تاریخی خود بســـنده 

نکرده و همچنان روی به تعالی و پیشــــــــــــــرفت دا   رد که احراز    افتخاراتی نظ� پایتخت فرهنگی 

جهان اسالم� شهر جهانی صنایع دس� و شهر خالق صنایع دس� موید این موضع است� 

ایـران



شــهر اصـــفهان به واســـطه وجود   آثار و    ابنیه تاریخی به جای مانده از صـــدر 

اسـالم و شــاهکارهای معماری خلق شــده بعد از ورود اســالم� انتخابش به 

عنوان پایتخت سیا� در سه دو   ره از تاریخ پرفراز و نشــیب ایران اسالمی 

( دیالمه� ســـالجقه و صـــفویان)� آثار خلق شـــده کم نظ�     ه�مندان عرصــــه 

صــنایع دســ� و ه�های ســـن�� از قدیم    االیام تا حال حاضـــر جایگاه    واالی 

اکان پویایی� سرزندگی و نشـــــــــــاط خود      را به همــــــراه دا     رد  خود      را حفظ    و کم

و مهم� از همه در این شـــــــــــــهر- موزه و نگ� آن (میدان امـــــــــــام ) می توان 

بزرگ�ین با     زار عرضه و تولید صنایع دس� اصـــــــیل ایران   زم�      را ( که شـاید 

یکی از بی نظ�ترین مکان ها       از این حیث در دنیا محســـــــــــــــوب می گردد) � 

مشــــــــــــــاهده نمود� شهر اصفهان به دلیل جایگاه ارزشمندی که در حوزه 

صنایع دس� و ه�های سن� ( نه تنها کشـــــور بلکه دنیا ) داشته و دا     رد بعد     

از پیگ�ی های متعدد مســـــــــــــئول� کشـــــــــــــوری     و      استانی    و   زا   رت م�اث 

فرهنــــــگی� گردشگری و صنایع دس� ( در حو   زه معاونت صنایع دس� و ه�های سن�)� در سال ۲۰۱۵ میالدی     رسما     

از جانب شـــو    رای جهانی صـــنایع دســـ� به عنوان شـــهر جهانی صـــنایع دســـ� معرفی گردید�  اســـتان اصــــفـــــهان با 

مســـاحت ۱۰۶۱۷۹ كيلوم� مربــــــع� حدود ۲۵/۶ درصد از مســـاحت كل كشـــور      را    به خود اختصــــاص داده است      و با    ده 

استان    همســـــــايگی دارد� شهر اصفهان با تاریخ بس کهن و آثار تاريخی فراوان از شهرهای مشــــــــهور ایران و جهان 

است� نام اصفهان هموا     ره يادآور ه�های سن� وصنايع دس� بوده و هســــــــــــــــــت�در حال حاضر ۲۹۹ رشته صنایع 

دس� در     ۱۸      گروه طبقه بندی شده اند که از این تعداد     رشـته بیش از ۶۶٪      آنها در اسـتان اصـفهان ثبت شـده اسـت و 

شهر اصفهان با بیش از ۶۰         رشته به عنوان اول� شهر کشـــــــــــــــــــــــور هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ تنوع در رشته ها 

شـناخته می شـود� همچن� با بیش از ۱۵۰۰۰      کا      رگاه انفرادی و گروهی و وجود  بیش از ۲۰۰۰۰ ه�مند و صـنعتگر از لحاظ 

جمعیت شغلی ن� به عنوان اول� شهر کشـور شناخته  می شود� از مهم�ین رشته های موجود می توان به قلمزنی� 

اکت� ۲۰۱۵  قلمکار� خاتم� مینا� ف�وزه کوبی� کاشیســــــازی سن� � نگا      رگری و � � �  اشاره کرد� پس از انتخاب اصفهان در 

میالدی  و پس از ابالغ دستورالعمل مربوطه� بالفاصله تشــــــــــــــــــــــــــکیالت سازمانی دب�خانه اصفهان شهر جهانی 

مشخص و فعالیت خود      را       آغاز نمود� 

of Iran



اهمیت فــرش ت�یــز     را        از جوانب مختلف مــی توان مو  رد مطالعه قـــرار داد� 

تاریخ فرش ت�یز از مقوله های مهمی اســـــــــــــت که نه تنها در فرش منطقه 

بلکه در تاریخ فرش جهان� ح� عثمانی و هند� تاث� به ســـــــــزایی داشـــــــــته 

است� 

بید    رنگ و بنا به گواهی سیاحان دو ره تر کمانی� قالی های بســیار نفیســــی� 

مســـــــــــــــــــجد کبود         را    مفروش به نقو� در شأن نقوشکا� کاری  شده  

ف�وزه   اسالم می کرده است� در دوره ی      اوزون   حســـن   آققویونلو قالی های 

زیبایی در کاخ هشــــــــت بهشــــــــت او دیده شده است� فرش ت�یز در دوره  

صفوی گام بســیار بلندی       را برداشت� سرچشــمه  فرشهای کالسیک ایران 

بدون تردید به قالی های بســـیار متنوع ت�یز برمی گردد� قالی های صفوی از 

هر لحاظ پیشــــــرفت چشــــــمگ�ی داشته است� هــم از جنبه ی ف� و هم از 

نقطه نظر نقش و مایه� فرش های شـــــــــــــــــکا     رگاه� ترنجبندی� لچک�نجی� 

درخ�� چهارفصــل� چهار باغ    و      گرفت و    گ�     در ابعاد مختلف نشــان   از          رشد 

فزاینده ی     قالی در ت�یز صــده  دهم هجری اســـت� نقش و نگار این قالی ها 

از زیبایی و تنوع چشم نوازی برخو     ردار است�

ایـران



فرش کنونی ایران ح� ترکیه و هندوســـتان� با واســـطه و بی واســـطه� مقتبس از فرش های 
صفوی ت�یز هســـــــــــــــــــــــــتند� نقاشانی که از ت�یز جانب دربار گو     رکانیان هند و استانبول 
مهاجرت کردند تأث� وافری در    رونق   قالی های آنجا داشـــته اند� در دو ره ی قاجار با فعالیت 
تولید کنندگان و تجار ت�یزی قالیبافی ت�یز دوباره احیاء شــــــــــــد� این بار بازرگانان ت�یزی 
قالیبافی را در ســــــــــــــــــــــــایر 
شـــــــــــــــهرهای ایران� مانند 
ســــــاروق� همدان� کرمان و 
مشــــــــهد ن� احیا کردند� به 
ســـــــــــخ� دیگر قالی امروز 
ایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران مدیون 
تولیدکنندگان فـــرش دوره 
قاجار ت�یز هســــــتند� قالی 
ن�      از  ت�یز در دوره معاصــر 
اهمیت باالیـــــی بـــــرخوردار 
اســــــــــــــــــت� آنچه قالی های 
ت�یز       را         از قالی های  معاصر 
دیگر متمایز میکند� وجود 
یک نوع جسـا    رت در طراحی 
و       رنگآم�ی فــــرش ت�یـــــز 
اســــت� طراحان و نقاشــــان 
معاصر ت�یز توانســـــتند از 
کالبد ســـن� خارج شـــوند و 
روح و جان تازه ای بـــر قالــــی 
ت�یـــــــــــــــــز بدهند� توجه به 
ســـــــــــــــلیقه    بـــازار هدف در 
نقش و رنگ از امــتـــیازهای 

قالی ت�یز است� 

استفاده از نقشهای چدنی� لندنیکاری و گچبری� دسته گلهای  فرنگی و 

رنگهای ملون� موجب اقبال مشـــــــــــ�یان و متقاضیان غرب     را به همراه 

داشته است� قالی ت�یز با داش� تاریخ قابل افتخار از تنوع بسـیاری ن� 

برخوردار اســـت� قالی های شـــهری یا همان کالســــیک� که در قلب ت�یز 

بافته می شـــــــوند اهمیت به ســـــــــــــــزایی در صــــــــادرات دا     رند� قالی های 

شهرستانی همچون هریس� گروان و مهربان ن� نقش بســــــیار مهمی 

در تجارت فرش منطقه و ت�یز دارد� قالی های روســــــــتایی� مانند قراجه� 

لم�ان� حماملو که بیشـ� در منطقه قره داغ (ا     رسباران) بافته می شــوند 

هنوز در بازار �ســـــامان میـــــــــدانی� ت�یز خریدا ران خاص خودشــــــان   را 

دارند  اما فـرش های تخت باف ایالتـی ن� بــر تنوع فــرش بازار ت�یـــــــــــــــــــز 

می افزاید� گلیم ها و جاجیم ها و   ورنی های عشــــــــــــایر شاهســـــــــــــون در 

فروشـگاههای صـنایع دســ� ت�یز و تهـــــــران جایگاه ویژه ای   برای خود 

دا   رند�
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شــهر اللج� یکی از قطبهای گردشــگری اســتان 

همدان و به عنوان مر کز ســـــــــفال و ســـــــــرامیک در 

خاورمیانه و ح� جهان شناخته شده است� 

دربا  ره پیشــینه وضعيت سفالگری به طور مجتمع 

و انبوه در اللجين بر اســـــــاس يافتهها� بايد گفت از 

حدود ســــــــــــه قرن پيش� كار ســــــــــــفالگری به طور 

حرفـــــهای و با هدف توليد و عرضــــه به نقاط ديگر در 

اين منطقه      رواج      داشـــته    و     از حدود يك قرن پيش� 

رشد و رونق قابل توجهی نموده است�

این شهر� شهر مصنوعات سفالی لعابدار و بدون لعاب است� بر روی بيشـ� آثار توليد شده منقوش� نقش و نگارهای 

ه�مندانهای به چشــم ميخورد� گويا     در      روزگار كهن� نخســـتين ه�مندی در اين شهر� از ظروف گلی و نقش و نگار آن 

آغاز شده است كه در آن هنگام بدون كمك چرخ های كوزه گری و به ياری سرانگشــــــــتــــــان می ساختند و در كوره هـــــــــــــا 

ميپختند�

سفالها بعد از خشک شدن با نظم و ترتیب در کوره سفال قرار ميگ�ند�

اگر سفال نیاز به رنگآم�ی داشته باشد آن      را به     روشهای غوطهوری� پاشيدنی� آبشـاری و نقا�� لعابكاری نموده 

سپس برای بار ديگر در كوره حرارت میدهند� در حال حاضر ن� در بسياری از كا       رگاهها      از نقوش پيشينهداراسلیمی و 

ختایی با روش لعاب برجسته به توليد سفال تزييني و كاربردی ميپردازند�

لعاب های معروف سفالينهها عبارتند از � ف�وزهای� س��آبی� حنایی(رنگی مايل به نارنـــــــجی اســـــــت) �عســـــــــــــــــلی  و 

مشكاتی(موشـی)�

شـيوه اصـلي توليد ســفال اللجين چرخكاری اســت� اما از شــيوههای متفاوت توليد میتوان به روشهای چرخكاری با 

فتيلههای گل� ورقهای�ساخت نقشبرجسته و دوغابی اشاره كرد�     

م�ان قابل توجهی  از محصــــوالت توليدی اين شهر به كشـــــور های مختلف صادر ميگردد� بيش از ۱۵ نفر صادركننده� 

آلمان� ايتاليا� كانادا� عراق�  سفال و سراميك  اللجين     را       از طريق گمرك استان و ساير گمر كات كشـــــــور به كشــــــــورهاي 

هلند� امارات متحده عربي� تركيه� قطر� كويت� ارمنســـــتان�   روسيه� آذربايجان� فرانســـــه� سوئد� دانمارك� سوئيس� 

اوكراين� افغانستان� قزاقستان� آمريكا� اسپانيا� لبنان و���� صادرمیكنند� 
ایـران



عالوه بر ثبت ملی       رشـته سـفال و سـراميك اللجين در سـال ۱۳۸۹ و اخذ شـما    ره اســتاندا    رد آن در ســال 
�۱۳۹۴ ه�مندان اين خطه با داوریهای ملی و بينالمللی موفق به كســــــب نشـــــــانهای ملی و جهانی 

شدهاند�    

اكنون يك مورد نشـــان اصالت يونســـكو و۱۶ مورد نشــــانملی به سفالينههای اللجين تعلق گرفته  - ت
است�

- م�ان صـادرات سـفال اللجين در سـال ۹۹ �           ۲۷ میلیون دالر به صـورت    رســمی و غ�      رســمی می باشــد� 
الزم به ذكر است كه سفال� اولين محصول صادراتی كشور� در زمره صنایع دس�� محسوب می شود� 

اگونی آنها در پيـــــــشنويس  -     در اللجين ۵۰۰۰ نوع ســـــفال در ۲۸ دســـــته کلی توليد میشــــــود كه گون
استاندا   رد ملی سفال و سراميك اللجين تعريف شده است�                                                                                                                                                            

-    ۲۰۰ مو   رد فروشگاه و گالری تخصــــــصــــــی سفال و سراميك در شهر 
اللجين موجود است كه بيشــ� صاحبان اصلی فروشگاه ها سفالگر 

هستند�                                                                                                                                                                                      

- محصــــــــــــــــوالت توليدی  از  آنجا    كه از نظر خاك و    روشهاي توليد� 
اصيل و گاه نو آو   رانه هســـــــــتند�منبع درآمد بخش كث�ی از شاغالن 
اين منطقه هســتند� از نظر كميت و كيفيت توليد� بيســكويتهای 
سفال در حد مطلوبی می باشـند� به طوری كه سـفالهای بدون لعاب 
به همه استانها برای نقاشـی و مصــــــــــارف مختلف صادر میشوند� 

اين سفالها دا     رای قابليت     ارزآوری   باالیی هستند�                                                                                                                                                                               

- آموزش در اين بخش عالوه بر شـيوههای سـنتـی و ســينه به ســينه� 
آكادميك ن� انجام ميشود�     به صورت 

- غ� از کودکان� بقيه مردم شـــــهر�اعم  از جوانان  و پ�مردان  و ح�  در 
مواردی      زنان   ن�     به  كار سفالسازی    مشـغول  هسـتند� شغل ۹۰ درصد مردم اين شهر در زمينه توليد 

سفال و مشاغل جان� آن ميباشد� اللج�� شهری است که بیکار در آن یافت نمیشود�

 و اما موا   ردي همچون پيشــــينه -با توجه به سفالينههاي موجود در موزهها-� مواد اوليه با    استحكام 
اين        رشته�تنوع در روشهاي قابل ارائه  باال� وجود استادكاران پيشكســـــوت�قابليت اشتغال    زایی 
به بازار به همراه نوآوريها�كســـب نشــــانهای ملی و بينالمللی  و نام اللجين كه عنوان شهر جهانی 

سفال    را در شهريور۱۳۹۵ به دست آورد� مهمترین دالیل برای این ثبت جهانی میباشند� 
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موقعیت جغرافیایی�

مشـــــــهد کالن شهـری در شمال شرق ایران و 
مر کز استان خراسان     رضوی است� 

تاریخچه�به گفته   تاریخ مشــهد از دیرباز مهد 

فرهنگ- ه�- دانش و ن� جایگاه و خاســــتگاه 

وقایع مهم تاریخی بوده اســـــــــــــــــــت که یکی از 

اکســـــــــــپاری امام  مهم�ین آنها حضــــــــــور و خ

هشــــــــــتم شیعیان در این سرزم� می باشد� 

همچن� در سال  ۲۰۱۶ میالدی از سوی شورای 

جهانی صنایع دس� (wcc) ، به عنوان شهر جهانی صنایع دس� گوهرسنگ ها      انتخاب گردید�

ه� و صنایع دس� و سابقه آن در مشهد�

براساس   آخرین آمار سا    زمان م�اث فرهنگی�صنایع دس� و گردشگری کشـــــور� در حال حاضر نزدیک به    
۳۷۰       رشـته در      ۱۵ گروه طبقه بندی شـده اند که در اسـتان خراسـان  رضـوی   ۷۰ رشـته به ثبت      رســیده اســت� 
شهر مشــهد با بیش از   ۶۲         رشته فعال صنایع دس�� یکی از شهرهای مطرح کشـــور در این حوزه می باشد� 
همچن� با بیش از      ۸۹۰۰       کا     رگاه انفرادی و گروهی و   وجود بیش از ۲۰۰۰۰ ه�مند و صـــــــــــــــــــــــــنعتگر� از لحاظ 
جمعیت شغلی ن� جزء      سه شهر اول کشـــــــــور محســـــــــوب می شود� به جرات می توان گفت قطب تراش 
سنگ های قیم� و نیمه قیم� در کشور� شهر مشهد (یا استان خراسان       رضوی) می باشد� وجود معادن 
سنگ های زین� به خصــــوص سنگ ف�و  زه در شهر نیشــــابور یکی از دالیل رونق این حرفه در استــــــــــــان 
می باشد� غ� از ف�و   زه تراش دیگر سنگهای نیمه قیم� مانند عقیق � زبرجد و��� ن� در شهر مشــهد انجام 

می شود �

تعریف      رشته های صنایع دس� وابسته به گوهرسنگ ها�

آالت سنتي � ساخت زيور

مواد اولیه آن ها فلزاتی نظ� برنج � مس� نقره �طال و��� سنگ هایی نظ� ف�و    زه� عقیق � یشـــــــــم و��� می باشد� 
شـیوه تولید به این صـورت اسـت که ابتدا فلز را در کوره آب کرده و ســپس به کمک قالب به شــکل مورد نظر 
آالتی مانند   النگو � انگشـــ� � زیر گیســـوان � گردنبند و ���  در می آورند و سپس با نشـــاندن گوهرسنگ �زیور 

تولید می کنند � 
ایـران



تراش سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي �

تراش سـنگ های قیم� ونیمه قیم� که هر کدام دا    رای سـخ� مختص خود می باشــد به دو شــکل 

دامله ترا� و        زاویه ترا�(faset ) انجام می شود�

آالت � یکی از شاخه های صنایع  مخراج کاری(گوهرنشــانی)� گوهرنشـــانی یا نگ� کاری بر روی زیور

دس� سنگی است� 

مرصع کاری� نشاندن جواهر (سنگهای قیم� ونیمه قیم�) بر روی ظروف واشیاء تزئی� دیگر�

اكي سنتي روی  سنگ � حك

اکی� زمینه کار       را  طرح مو    ردنظر را بر روی گوهر سنگ منتقل کرده و به وسیله ابزار مخصـــــــــــوص حک

برمی دا    رند تا نقوش نمایان شود� 

ف�وزه  کوبی�با نشـــــــــــــــــــــــاندن قطعه های کوچک سنگ ف�و   زه به حالت مو زاییکی بر سطح ظرفها� 

آالت و اشیای تزئی� � زیور

آالت� به دانش ایجاد یک طرح�برخاسته از تصـویری ذه� یا واقعی یک زیور گفتــــــــــــــه  طراحی زیور

می شود� 

تعداد ه�مندان       رشته ها(طی دو سال قبل)�

آالت سن� ۶۰      ١-طراحی زیور

آالت سن� ۸۴۴  ٢-ساخت زیور

٣-ف�وزه کوبی ۶   

اکی روی سنگ ۳۵      ٤-حک

٥- تراش ســــنگ های قیم� و نیمه 

قیم�  ۴۸۰  

٦- مرصع کاری  و مخراج کاری  ۵۴

مجموع کا       رگاه های فعال ۳۱۰۸
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امروزه تولید و فروش گلیم در منطقه ســـــــــــــــ�جان و 

حومه آن� جلوتر از پته و قالی کرمان� در صــــدر کاالهای 

صادراتی صنایع دس� استان کرمان و این شهرستان 

قرار دا     رد� براســـــاس تحقیق صــــــورت گرفته در زمینه 

مهم ترین صــنایع دســ� و ه�های ســن� ســـ�جان� 

کارشـــناســــان فن به این نتیجه     رســــیده اند که� گلیم 

شــ�یکی پیچ و گلیم فرش به�ین و محبوب�ین کاالهای تولید صــنایع دســ� ســـ�جان به 

شمار می روند� ا     زطرفی� س�جان� با     زار اصلی فرش� گلیم و دیگر  دستبافته عشـــــــــــــایری و 

روستایی استان کرمان ن� به شمار می رود� به عبا  رتی� این شهرستان� مشهو     رترین محل 

عرضه و تولید دستبافته افشاری شناخته می شود�

اصطالح ش�یکی پیچ

ش�یکی پیچ از تر  کیب دو کلمه ش�یکی/ ش�یک و پیچ تشــــــکیل شده که براساس 

اگانه اســــــت� نام پیچ از بافت  تحقیق میدانی� هربخش دربر گ�نده اســــــتداللی جد

پیچ گونه این گلیم آمده و عنوانی اسـت که از گذشــته به این تکنیک داده شــده و تا به 

امروز ن� گاهی پســــوند پیچ یا پیچ باف در دستبافته ای چون گلیم پیچ� کشـــــک دان 

پیچ� قاشق دان پیچ و ��� در گویش عشایر این مناطق به کار رفته و    لفظ ش�یکی ن�      از 

َ مفهوم شریک (کلمه ترکی که افشـــــــا  رها به شریک� ش�یک می گویند) و از شریکی/ َ

مشـ�ک کا      رکردن دو یا چندبافنده در بافت یک گلیمـ  در چنددهه اخ�� بعد از تجاری 

شدن گلیم (این نوع دستبافته در گذشته فقط برای مصـرف خانگی� ایلی و منطقه ای 

استفاده شده) و تغی�   اندازه     و       رواج دستمزدی باف� دو یا سه نفر بافنده    مســــتقل� 

برای باف� یک گلیم� بهطور شــــریکی�    بافت آن    را برعهده داشـــــته اند�گرفته شـــــده 

اســـت� البته برخی ن� بر این باورند که شــــ�یک از پیچیدن پود به دور دو تار به وجود   ُ

آمده اســـت� چون پیچش خامه (نخ های      رنگی) در بافت شـــ�یکی پیچ   به دور    دو تار ُ

است ولی این باور� منطقی نیســـــــت� به این دلیل که در بافت قالی هم پیچش خامه 
ِها� به دور دو تار چله است�ُ
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تاریخچه گلیم ش�یکی پیچ
ّ از سرآغاز و تاریخچه بافت این تکنیک در کرمان ن� اطالعات دقیق و درس� در دست نیســت� اما مســلم است که کاربرد       این تکنیک در مناطق عشــایری کرمان با کوچ و تبعید ایالت و ُ

طوایف ترکـ  افشـــــار و بچاقچیـ  در دوران صفویه به منطقه کرمان درارتباط بوده و بافت آن همان رو� است که بیشـــــ� گلیم های قفقاز به خصــــــوص قفقاز جنوبی و آسیای صغ�     به    آن ُ

اسلوب بافته می شوند�

همان طور که پیش تر ن� اشاره شـد� از تاریخچه بافت این تکنیک در منطقه 

مســــــتندات و اطالعات دقیقی در دست نیســــــت� اما �پارچه های کتانی پیچ 

بافی در سوئیس کشــف شده که متعلق به دوهزار سال پیش از میالد است� 

بنابـــــــــــــــراین مـــــــــــــــی توان گفـــــــــت که در آن رو     زگــــــــــاران از این گونه بافت 

استفــاده می کرد هاند� بقایایی از منسـوجات پیچ باف کهن دیگری به دست 

آمده که در پرو� مصـــــــر و ایران بافته شده است� (هال� وویوسکا� �١٣٧٧ ٥٥)� 

در منطقه کرمان ن�� بر طبق شــــواهد� می توان گفت� تکنیک مورد اشـــــاره در 

دوران صـــفویه با کوچ و تبعید طوایف ترک به این منطقه رواج یافته اســــت� به 

طوری که بافت آن� �همان رو� است که بیشــــ� سوزنی های قفقاز و آسیای 

صـغ�� به آن اسـلوب بافته می شـود و لفظ ترکی آن �ســوماخ� اســت که به ظاهر 

منسوب است به شهر شماخی قفقاز� (پرهام� �١٣٧١ ٩١)� 

اکنده در منطقه کرمان� شاخه ای از اقوام ترک مناطق ُ افشـــــــــــار و بچاقچی های پر

مختلف ا     زجمله قفقاز و آسیای صغ� هستند که در دو ران متمادی وارد سرزم� 
ایران و در دوره ای وارد اسـتان کرمان شـده و در مناطق بافت� سـ�جان� ارزوئیه و ُ

اکنده شدند� افشــــــــــــــارها طی دوران متمادی وارد کرمان شده اند� اما  بردس� پر

قدیمی ترین دورانی که از ورود این اقوام نام برده شده� دوران صفویه است�

همان طور که پیشــ� ن� اشاره شد� افشــار و بچاقچی مهم ترین وارثان این نوع تکنیک گلیم بافی در منطقه س�جان هســتند� بنابراین� تاریخچه این تکنیک در استان کرمان و منطقه ُ

س�جان� به دوره صفویه بر می گردد�
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با توجه به فعالیت بیش از ۱۰۰۰۰   نفر صــــــــــــــــنعتگر تولید کننده در 

زمینه کالش بافی در شــــهر مریوان و همچن� جایگاه ارزشـــــمند 

این شهرستان بعنوان یکی از مهم�ین مقاصد گردشـگری ایران� 

شـــهر مریوان در ســـال (۲۰۱۶) به عنوان شـــهر ملی کالش بافی  و در 

شـــهریور ماه ســـال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷) توســـط "شــــورای جهانی صــــنایع 

دس�"بعنوان شهر جهانی کالش معرفی شد�

 شــــهر مریوان واقع  در غرب اســـــتان کردســـــتان و در فاصـــــله ۱۲۵ 

کیلوم�ی شـــــمال غرب ســــــنندج واقع شــــــده و با جمعی� بالغ بر 

۱۹۵۰۰۰ هزار نفر در رتبه  ســوم شـــــــهرهای پر جمعیت اســـــــــــــــتان 

می باشد �

شهرستان مریوان به عنوان یکی از قطبهای صنایع دس� کردستان هموا     ره مورد استقبال گردشـگران قرار گرفته 

و به دلیل هم مرز بودن با کشور عراق دارای     ارزش های ویژه اقتصادی   خاص   خود می باشد� 

صنایعدس� منطقه مریوان به عنوان بخشـــی از م�اث فرهنگی و نمادی از نوع زندگی فرهنگی مردم مریوان همواره 

در     زندگی مردم این منطقه نقش اسا� داشته است� 

این شهرستان با دارا بودن ظرفیتها و پتانسیلهای بسیار ارزشمندی که در حوزه تولید انواع صنایعدس� بومی و 

اک محلی� نســاجی سن�� رودوزی های سن�� ه�های چوبی� بافته هایداری و همچن� به  اصالت دار از قبیل� پوش

عنوان یکی از مهم�ین قطبهای "کالشبافی"(پاپوش های محلی) شهرت یافته است�

امروزه ه�ـ صنعت کالشبافی در این منطقه با پیشـــــــــــینه تاریخی که� که دا    رد به یکی از نمادهای فرهنگی� ه�ی و 

قومی� این شهرستان تبدیل شده است�
ایـران



تعداد کا    رگاه های فعال در زمــــــــــیـــــــــــنه تولـــــــــــید کالش 

شـــــــهرســـــــتان مریوان بیش از ۳۰۰۰ کا      رگاه بوده  و م�ان 

شــــــــــــــــــــــاغالن فعال در زمينه کالش بافی دارای مجوز از 

معاونت صــــــنایع دســــــ�  ۶۲۰۰ نفر  می باشــــــد� که از این 

تولید         رویه     کالش(غالبا       تعداد ۸۰ درصـــــــــــــــــد  فعاالن به 

زنان)  و ۲۰ د  رصــد از تولید کنندگان (غالبا    مردان) به تولید 

زیره کالش  اشتغال دا    رند�

اکثر روسـتاها� دهکده ها و شــهرهای مریوان انجام می شــود� تکنیک ها و روش های تولید در ســراســر شــهرســتان  صـنعت کالش بافی در 

یکسـان است� پوشیدن کالش به دلیل سبک بودن� راح�� جریان هوای پویا� استحکام� انعطاف پذیری و مطابقت با مناطق کوهسـتانی و 

اهمیت تشـــریفاتی در کنار پوشیدن  لباس محلی� به طور کلی به عنوان یک سنت تاریخی و بخشــــــیاز هویت محلی در مریوان و مناطــــــــق 

کرد نش� محسوب می شود�
ً  این کفش سن� کامال دست ساز است و تقریبا ۹۰٪ مواد اولیه مورد استفاده در تولید آن در منطقه تأم� می شود� به دلیل اسـتفاده از مواد ً

ً کامال طبیعی � محصول نهایی با کیفیت باال و قیمت های نسبتا      ارزان  در با    زار عرضه می شود.ً
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مراحل ساخت

اک با سرند جدا سازی شده و سپس در حوضچه های مخصـــــــــــــــــوص  ِبرای تهیه گل� ناخال� خ
خیســــــــــــــــانده می شود� گل بدست آمده        را      ورز    می دهند تا      آماده کار  شود� رنگ این گل معموال 

اکس�ی متمایل به س�            روشن است که پس از پخت در کوره به      رنگ نارنجی در می آید� خ

تکنیک های ساخت سفال این منطقه از همان روش های چند هزار سال قبل الگوبرداری شـده 
و هم� روش ابتدایی و بسـیار ساده است که ه� سفالگری کلپورگان       را منحصـر بفرد جلوه داده 

است�

در منطقه معموال دو روش برای ســــاخت ظروف ســــفال� به کار می رود� روش پینچ (pinch) و 
فتیله ای� در روش پینچ برای ساخ� سفال از دیســک گردان سفالی استفاده میکنند که 
در اصطالح محلی به �بونو� مشــــهور است� ابتدا توده ای     از گل    ورز   داده شده      را 
بر روی �بونو� که روی آن پارچه ای برای نچســبیدن گل قرار داده 
شده می گذارند� حفره ای با انگشـــــتان دست در میان آن ایجاد 
میکنند و ســـــپس همراه با چرخش گل بر روی بونو حفره ایجاد 
دست           را به تدریج گشـاد میکنند� و با  شده توسط انگشـتان دو 

استفاده از تکه چوبی به نام گل موش به آن شکل می دهند�

روش لوله ای یا فتیله ای (کویل) روش دوم در ســـــــــاخت 
ســفال کلپو       رگان اســت� در این روش ابتدا   پارچه ای         را 
نظر       را      از  روی بونو پهن کرده� سـپس کف ظرف مورد 
مقداری گل روی پارچه قـــــــرار مـــــــی دهند و بــــــــرای 
گل       را      روی  ســاخ� فرم ظرف �قطعات لوله شـــده 
لبه   کف ظرف و      روی هم چســـبانده و بوسیله گل 

موش آن      را صاف می کنند�

ها           را     در معـــرض آفتاب  پس از این مــرحله ظــرف 

قرار می دهند تا کامال خشـــــــــــــــــک شوند�پس از 

خشــــــک شدن سفال آن      را با سنگ مخصــــــو� 

(ســائنوک) مالش و ســطح خارجی آن       را صـــیقـــــــل 

می دهند که با     این عمل ســـــــطح ســــــــفال خام برای 

نقا� آماده می شود�

سفالگری در تمدن ایران از جایگاه برجســــــــــته ای برخوردار بوده و پیشــــــــــینه ای به 
قدمت تاریخ دارد� در سیسـتان و بلوچسـتان ن�    پیشـینه سفالگری به عصــر پارینه 
سـنگی و پیش از تاریخ برمی گردد� تولیدات سـفال کلپورگان با ســفال های به دســت 
آمده از کاوش های باســـــتان شــــــنا� در هزا     ره های ســــــوم پیش از میالد در مناطق 

مختلف ایران همانندی دارد�

آنچه سفالگری کلپورگان     را     از سایر نقاط متمایز نموده ویژگی های منحصــــربفرد آن 
می باشـــــــد� تمام امور ظریف توســــــــط     زنان انجام می گ�د و مردان فقط 

کارهایی مثل آماده کردن گل و پخ� سفال     را انجام می دهند� 
تمام سـفالینه ها با روش سـن� و بدیع� به کمک دســت و 

بدون اســــــتفاده از چرخ ســــــفالگری تهیه می شــــــود� در 
ساخت اشـیاء   سـفالی همانند سـفالهای دوره های پیش 

از تاریخ لعاب بکار نمی رود � برای تزی� ظروف ســـــــــفالی از 
ابتدای پیدایش ســــــفال 

(هزاره هفتم پ�م) تا 
هزاره ســــــــــوم پ�م 

بوده است� طرحها و 
نقشـــــهای آن کامال 

هند� و تداعی 
کــــــــــــنــــــــــــنده 

نقشــــــــهای 
باســتانی 

است�

ایـران



نقوش سفال و روش تزی�ین 

برای تزی� و نقا� از ســـنگ تیتوک اســــتفاده می کنند� برای نقا�� 
ابتدا یک قطعه کوچک از ســــــــــــــنگ تیتوک       را روی یک قطعه بزرگ�        که 
مقداری آب    بر روی     آن ریخته شـده می سـایند� ســپس به وســیله   یک 
تکه چوب کوچک به اندازه چوب کـــــــ�یت که معموال از جـــــــنس چوب 

درخت خرماست نقا� ها     روی سفال انجام می شود�

نقش های گل� زنج�ه� موج و درخت خرما و غ�ه نه به صــورت مکتوب 
در جایی نقش بســـته اند که سفال گران از روی آنها نقا� کنند و   نه     از 
ـــها و یا دیگر صــنایع دســـــــ� محلی اقتباس  نقش های ســایر ســفالـــــ 
شده اند بلکه تمامی طرحها     نا� از تخیل زنان و دخ�ان محلی است 

که سینه به سینه به ایشان منتقل شده است�
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زیلو     یکی     از قدیمی ترین و     اصیل ترین دستبافت های کشـــــــور ایران است 

که از دیرباز در شهر میبد (واقع در ٥٥ کیلوم�ی یزد) بافته می شده است�

 زیلو در گذشــــته ای نه چندان دور فرش عموم ایرانیان بوده و از میبد به تمام 

نقاط ایران و ح� کشــورهای همســایه صادر می گشــته� اما با     رواج فرش های 

ماشی� و الیاف مصـــــــــــــــــنوعی رونق گذشته ی خود را       از دست می دهد� این 

درحالی است که زیلو        ویژگی های منحصــــــر به فرد     زیادی دا    ردکه    آنرا       از دیگر 

فرش های دستبافت ایران متمایز کرده است� 

مهم ترین ویژ گی زیلو     که    بســـیار برای محیط    زندگی و سالم� انســــان مفید 

است گیاهی بودن آن است�

دیگر ویژ گی های     زیلو     که   سـبب شــده به 

فرش سالمت معروف گردد�

زیلو      الک�یسته    ایجاد    نمی کند�

زیلو     ذ  رات معلق   در هوا     تولید    نمی کند�

زیلو    حساسیت پوس�   نمی آورد�

دیگر   ویژه گی های    زیلو�

زیلو     فر� م�اثی   و ماندگار است�

زیلو     به    طبیعت   باز می گرد�

زیلو خود        را بر ســـطح صــــاف کامال    تثبیت 

می کند�

تعدد نقش مایه�
ایـران



زیلوبافی

بافنده های    زیلو     اغلب مردها هستند�

به دلیل بزرگ بودن دســـــــــــــــــتگاه زیلوبافی و 

سـخت بودن بافت آن که نیاز به صــرف انرژی 

قدیم       زیلوبافـــــــــی کار  و قدرت زیادی دارد� در 

مـــردها  بوده�    اما      امـــروزه       زنها     ن� مــــی توانند 

زیلوهایی     با      اندازه های کوچک   ببافند�

زیلوبافی یک ورزش سخت است�

زیلوبافی عالوه بر اینکه یک ه� دســــــــــــــــ� و 

سن� است � یک ورزش سخت ن� محســوب 

اکه   زیلوباف برای هربار   عبو ر  می شـــــــــود�� چر

پو� از ب� چله� باید دائم در عــــــــــــــرض زیلو در 

رفت و بر گشت باشد�و این کار عالوه بر پائ� 

کشـــیدن دسته نخی است که در باالی سرش 

قــرار دا    رد و بـــرای ایجاد نقش باید مدام آنها        را 

در یک قالب چوبـی که  کلـی نام    دارد       بــی اندا    زد          

و  ب�ون    آورد� و این کار معادل کشیدن یک وزنه ی  � الی چهل کیلویی به پائ� است�

تفاســــ�       زیلوباف برای بافت یک زیلوی شــــش م�ی باید نزدیک به ســــ�ده الی پانزده کیلوم� در  با این 

کیلو            را  عرض زیلو در رفت و بر  گشــــــــــت باشد و در هم� ح� در طول بافت � وزنی بالغ بر هزار و چهارصد 

جابجا کند�به هم� خاطر زیلوباف ها      اغلب افراد     ورزیده � سالم و تندرست هستند�
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آباده� شـمالی ترین شـهر اسـتان پهناور فارس و مرکز شــهرســتان 

آباده اســت� آباده از شـــمال و غرب به اســـتان اصـــفهان� از جنوب به 

صفاشهر و از شرق به استان یزد متصــــــل است� فاصله آباده تا شهر 

شـــــ�از ۲۷۵کیلوم� اســـــت و در فاصـــــله ۲۰۰ کیلوم�ی جنوب شـــــهر 

اصــــفهان قرار دارد و به جهت اســـــتقرار در مجاورت جاده ســـــراســـــری 

جنوب به مرکز کشــــــــــــــور� دا      رای موقعیت مناسب و خاص اس�اتژیکی 

است�

در اسناد� کتابها و سفرنامه های متعددی از پیشـــــــــــــــــــه 

منبت کاری در آباده و مصنوعات تولید شده در آن سخن 

رفته است� برای تایید پیشـــــــینه منبتکاری در آبـــــــــــــاده 

می توان به م� برخی ســـــفرنامه ها و منابع مکتوبی که در 

مورد ه� ایران نوشـته شــده� از جمله �شــاهکارهای 

ه� ایران� اثر       آرتور پوپ� �تاریخ صــــنایع ایران بعد از 

اسالم� اثر محمد حســـــــــــن    زکی� �صنایع دس� کهن 

ایران� اثر     هانس ای وولف و �مروری بر صنایع دسـ� 

ایران� اثر م�حسن بیگی مراجعه نمود� محصـوالتی که 

امروزه در آباده تولید می شوند ن� نشـــــــــــــــــــان دهنده 

استمرار سنتهای پیش� است�

ایـران



 

سن� ترین شیوه انجام منبت ایران� در آباده انجام می گ�د� چوب مصرفی عمدتا        از درختان 

گردو     و     گالبی اســــت که بومی خود منطقه اســــت� ابزار اصــــلی کار در شـــــیوه منبت  آباده� فقط 

ــرکج با پهناهای متفاوت) اســـــت� منبتــــــــــکار  چاقوی ســــن� منبتکاری (چاقوهای تخت ســ

آباده ای پس از انتخاب زیر کار مناســــــــــــب� طرح و نقش موردنظر را بر روی آن پیاده نموده و 

سـپس اقدام  به انجام مراحل مختلف ه� منبت ( شـامل� دوربری� زمینه و روســازی) بر روی 

زیر کار و طرح        رسم شده بر آن مینماید تا نهایتا فرم نهایی اجزای طرح اجرا شـده و طرح نقش 

اصلی        را به خود گ�د� در شیوه سن� منبت آباده� بیشـــــ� از نقوش گیاهی و جانوری استفاده 

می گردد� هر چند استفاده از سایر نقوش دور از ذهن نیست� همچن� منبتکاری   آباده        را        از نظر م�ان برجستگی میتوان در دسته " کم برجسته" قرار داد�

آل�ت "       از معروف�ین محصـــــــــــوالت منبتکاری تولیدی در آباده� انواع قاشق های شربت خوری بوده است که نمونه هایی از آن   در موزه های داخلی و ح� خارجی نظ� "موزه ویکتوریا و 

آالت�       رحل قرآن� انواع ظروف چوبی نظ� کاسه� بشـــــقاب� تنگ و لیوان� عصـــــای چوبی و غ�ه از  لندن� به نام خود    آباده موجود است� جعبه شطرنج    و  نرد� قلمدان� انواع جعبه های زیور

دیگر محصوالت منبتکاری تولید شده در آباده است. 

     در سال  �۱۳۹۲  اول� گواهینامه ثبت ملی نشــــــــــان جغرافیایی درصنایع دس� کشــــــــــور� برای "منبت آباده"  رقم خورد� پس از آن و در سال ۱۳۹۳ گواهی ثبت ب�  المللی برای نشــــــــــان 

"منبت آباده" از ســـــــــــازمان جهانی مالکیتهای معنوی (WIPO) برای منبت    آباده دریافت گردید� بعد از آن�  در ســــــــــــال �۱۳۹۴ پرونده نگاری ثبت فنون " منبت آباده" در  جغرافیایی

فهرسـت آثار م�اث ناملموس ملی  سـا    زمان م�اث فرهنگی� صـنایع دسـ� و گردشـگری به سـرانجام رسـید� در سـال ۱۳۹۵ پرونده آباده برای ثبت ملی در رشـته منبت به تهران ارسـال 

شد و نهایتا در سال �۱۳۹۷  پس از         با    زدید           ارزیابان     شو     رای جهانی صنایع دس�� آباده به عنوان شهر جهانی منبت تایید     و   معرفی گردید�

of Iran



خراشـــــاد�    روســــــتایی واقع در فاصــــــله ۲۴ کیلوم�ی جنوب شــــــرقی 

شـــهرســـتان ب�جند می باشـــد� این روســــتا به نخبه پروری �صــــنایع 

دس� و ن� طبیعت زیبای آن شهرت دارد �روسـتای    خراشـاد در سـال 

۱۳۹۶ به  عنوان نخســــــــــت� روستای هدف صنایع دس� کشــــــــــور       و 

روستای ملی توبافی از سوی سا   زمان م�اث فرهنگی صـنایع دسـ� و 

گردشـــگری معرفی و ثبت شـــد� پارچه بافی ســـن� خراشــــاد یا همان 

توبافی �یکی از  مهم�ین صــــنایع دســــ� خراســــان جنوبی اســـــت به 

طوری که به عنوان یکی از محصـــــــــــــــــــــوالت صنایع دس� این استان 

�چندین نشـــــــــان مرغوبیت صنایع دس� از سازمان م�اث فرهنگی 

صنایع دس� و گردشگری کشور اخذ نموده است �

ایـران



در خراشاد تقریبا تمامی بانوان به شغل بافندگی مشـــغول هســــتند 
ح� بانوان دانشـــــــــــجو      یا     شاغل که موقتا      در ب�جند اقامت دارند در ً

ایام تعطیالت به خراشاد     با   زگشـــــــــــــــته و به ه� بافندگی می�دازند �در 

هم� راســــــــتا و پس از ثبت به عنوان روســـــــــتای ملی توبافی �یکی از 

کاندیدهای ثبت جهانــــــی قــــــرار گــــــرفت که پس از    بازدید      ارزیابان و 

کارشناسان منطقه غرب آسیا     و اقیانوسیه به عنوان دوم� روستای 

جهانی ایران با عنوان روستای جهانی توبافی ثبت جهانی شد�

از مشـــــــــــــــاه�      به نام این  روستا      می توان به آخوند   مال علی خراشادی 

شیخ محمد ابراهیم قد� �شیخ محمد حســــــــــ� خراشادی کاخک 

دک� محمد اســــماعیل رضــــوانی (پدر علم تاریخ معاصـــــر ایران)� دک� 

غضـــــــنفر فرو     زانفر (متخصـــــــص اطفال و موسس دانشــــــــگاه علوم 

پزشـــــــــکی ب�جند)� دک� محمدرضـــــــــا حافظ نیا (اســــــــــتاد جغرافیای 

سیا�)� دک� مرتضـیحسن پور (اول� پرستار مرد ایران) اشاره کرد� 

راههای دسـ�� به روسـتای خراشـاد�      زمی� �هوایی و ریلی می باشـد 

که میتوان پس از رســــــــیدن به ب�جند و پیمایش ۲۴ کیلوم� در جاده 

ب�جند به     زاهدان به روستای جهانی خراشاد رسید�

پس از ثبت جهانی روستای خراشاد       شاهد ارتقاء چشــــــــــــــــــــــــــــمگ� 

های      روســــــتا      از قبیل اجرای   فی� نوری� ارتقاء ســــــرعت  زیرســـــاخت 

این�نت و     ایجاد با    زارچه های محلی بوده ایم.

افزایش شــــــــهرت این      روســـــــــتا     پس از ثبت جهانی �باعث شـــــــــد تا 

محصـــــــــوالت حوله و    منســـــــــوجات این روستا �عالوه بر فروش فوق 

العاده در ایران�تا        کشــــورهای همســــایه و کشـــــورهای اروپایی صادر 

گردد      که این امر موجب دلگرمی بافندگان و ه�مندان این روســـــــــــــتا 

گردید�در حال حاضــــر م�ان ارســــال حوله از این روســـــتا     تا حدود  ١٥٠ 

شال سر    ایتالیا و انگلیس     ٧٠٠ دسـتمال و تن پوش حمام و ٦٠ تا حوله 

نو    زادی برای کروا�    به مبلغ    ٢٥ میلیون تومان می باشد�
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شــ�از مر  کز اســتان فا   رس و در جنوب غربی ایران قرار دا     رد و 

یکی از کالنشــــــــهرهای زیبای کشــــــــور به حســــــــاب می آید�  

جمعیت آن در سال ۱۳۹۵ خورشیدی بالغ بر    ۱�۵۶۵�۵۷۲ نفر 

اکن در حومه شهر  بوده که این        رقم با احتســــاب جمعیت س

به حدود ۱�۸۶۹�۰۰۰ نفر م�ســــد �  شــــ�از از دیرباز به واســــطۀ 

اگرس جنوبی و واقع شدن در  مرکزیت نس� اش در منطقۀ     ز

محلی کاال ب� کشـــــــــاورزان� یک منطقۀ به نسبت حاصلخ�� محلی طبیعی برای مبادالت 

مســـــ�        راههای تجاری داخل  شهرنشــــینان و عشـــــایر بوده است�  همچن� این شهر در 

ایران به بنادر جنوب مانند بندر بوشـــهر قرار گرفته اســـت و به ســـبب جاذبه های تاریخی� 

فرهنگی� مذه� و طبیعی فراوان� همواره گردشگران بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــیاری را به سوی خود 

فرامیخواند� 

شــهر شــ�از به شـــهر شـــعر و باغ گل ن� معروف اســـت� باغ در فرهنگ ایرانیان از جایـــــگاه 

ویژه ای برخوردار است و شـ�از از قدیم به 

داش� باغهای بســـــیار و زیبا مشــــــهور 

بوده و هم� عامل شهرت جهانی شهر 

ش�از در دنیا شده  است�

ش�از که در تاریخ پرفراز و نشـــــــــیبش� 

بسـیاری       را       از سر  روزگاران تلخ و ش�ین 

گذرانده بود� در روزگار کـــــریم خان زند به 

یکــی از به�ین و آرام تـــرین دوران خویش 

می رسد و به مدت ۱۳ سال بناهای بســـــیاری 

که امـــــروزه به نام مجموعه ی زندیه در مــــــرکــــــز 

ش�از است و همچنان پابرجاست� بنا میشود�

در اوایل صــــده ی کنونی� شــــ�از مورد توجه جهان 

گردان و باستان شناسان آمریکایی و اروپایی قرار 

گرفت� پروفســــــــــورپوپ با مطالعه بر روی تخت 

جمشـــــــــــــید� ش�از     و     آثار ه�ی و باستانی فارس 

خدمات شایانی به این شهر انجام داد�

 شهر ش�از بنا به گفته پروفســــــور آرتور پوپ در کتاب صنایع 

دس� کهن ایران� رونق بســــــــــــــــــیاری در انواع صنایع دس� 

داشــته اســت� در ه� خاتم ن� در دنیا ســرآمد بوده اســـت به 

گونه ای که محور اصـلی فعالیت صــنایع دســ� شــ�از پس از 

دستبافته های داری� این       رشته بوده است� 

صنایع مختلف در محله های مختلف بصــــــــــــــورت خوشه ای 

فعالیت دا    رند� با     زار بزرگ     وکیل       راسته های مختلف از جمله سراجان� شمشـــــــــــــ�گرها� 

مســـــــــــگری و ��� دا     رد� در حال حاضر با    زار       وکیل ش�از به هم� صورت تقســــــــــــیم بندی 

پیشـــــــــــــ�       را تا حدودی حفظ کرده است بعنوان مثال سرای حاج آقاجانی دا   رای ٧   کا     رگاه 

تولیدی است� 

بر اساس آما     رهای ثبت شـده �تعداد         ١٣٠٠٠          کا        رگاه تولیدی کوچک در شـ�از فعال اسـت � 

اگرد        دارند� تعداد کا       رگاههای تولیدی بزرگ که فعالیت  این کارگاهها تا چند نفر ن� شـــــــــــــ

کارگاهی با اســتاندارد و تولید باال دارند 

٢٠٠    کا      رگاه اســـــت� گروه دســـــتبافته 

های داری در ش�از بیشـــــــــــــــــ�ین 

تعداد صــــــــــــــــــــــــــــنعتگر را به خود 

اختصـــــــــــاص داده است� به دلیل 

اینکه این صـــــــــنعتگران اغلب در 

خانه خود فعال هســـتند به هم� 

جهت مجوز این صــنعتگران به نام 

مشــــــــــاغل خانگی صادر میگردد لذا 

تعداد     ٣٨٠٠    شـــــــــــــــغل خانگی در حوزه 

دســـــــــــــتبافته های     داری وجود دارد� به این 

ترتیب بدون احتســاب فعاالنی که بدون دریافت 

مجوز در ش�از فعال هســـــــــتند� حداقل ٢٠    هزار 

نفر تولید کننده صــــنایع دســـــ� در این شـــــهر 

فعالیت دارند�

ایـران



صنایع دس� شاخص ش�از انواع دستبافته های     روستایی �عشـــــــــایری و 

شهری   است که همگی دا    رای برند    و عنوان ب� المللی درخشــان هســتند� 

قالی� گبه و گلیم ش�از  و انواع دستبافته های قشــقایی بخش قابل توجهی 

از با    زاربزرگ و سن� شهر      را به خود اختصـــاص داده اند� خاتم های ش�از که 

عمو  ما      در بخش مبلمان متمر  کز بوده � د  ا   رای    شهرت جهانی و نشــــــــــــــان 

جغرافیایی ب� المللی است� صنایع دس� چوبی � فلزی � شیشـه � تزیینات 

معماری � سنگی و دیگر   گروههای صنایع دس� و ه�ی رونق قابل توجهی 

در ش�از دا   رد که با گذری کوتاه در شهر این مشخصـه      را      از    نزدیک می توان 

دید�
of Iran



ملیله    از مهم�ین ه�های فلزی و صـنایع دسـ� شـهر    زنجان اســت و 

نشـــــــان از ذوق   و خالقیــت مردمــان ایــن شــهر دارد� در میــان صنایــع 

فلــزکاری در زنجان� ملیله کاری جایگاه بســـــــــــــیار مهمی دارد� استان 

زنجان از مرا کز غ�    ه�های بومی و صنـــــــایع دس� ایران محســــــوب 

می شود.

ایـران



شـــــــــــــــهر زنجان       را به علت آن که در طی چند دهه  اخ�   ه�منــــــــدان و 

کارگاه های فعال در زمینه   ملیله ســــــــازی نقره داشــــــــته اســــــــت� به 

عنــوان پایتخت جهانی ملیله دانســـــــته اند� امروزه بســــــــیاری از آثار 

ملیله زنجان در موزه  لوور پار یس� آ       رمیتــاژ روســیه و م�و پلتیــــــــــــن 

۱۳۹۷      ازطــرف شـــــــــــورای  نیویــو      رک قــرار دارد� همچنیــن در ســـــــــــال 

راهبــردی انتخاب شهر و روستاهای ملی� شـهر زنجان به عنوان شـهر 

ملی ملیله ثبت و گواهینامه   �زنجان شــــهر ملی ملیله� برای آن صــادر 

شــــد� در ســـال (۱۳۹۸/۲۰۲۰)  از طــرف شـــــورای جهانی صـــنایع دســـــ� 

منقطه آســیا   و    اقیانوســـیه شـهر       زنجان به عنوان شـهر جهانی ملیله 

انتخاب گردید� 

ملیله کاری�    ه� اســتفاده از نقره برای ساخت مصـــــــــــنوعات ه�ی 

اســـــت که بــه صـــــورت هــای مختلف در بازار موجود اســـــــت� برای 

ســـــاخت ملیله ابتدا    باید نقره        را     ذوب کرد و ســــــپس در �ر یچه�  

آن      را به وســــــــــیله  ریخت� پس از شـــــــــــکل گرف� نقره مــذاب� 

دســــــــتگاهی نــوردکاری می کننــد تــا نقــره به صــــــــورت مفتول 

هــای نقره در بیاید� این مفتول های به دســــــــــــــــــــــــــت آمده از 

نوردکاری را که به صــورت رشـــته های نــازک نقره اســـت� برای 

. تولیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ملیـــــــــله    بــه    کــــــــــار    مــــــــــــــی بــــــــــــــرند

ـره       را بــر اســـــــــــــــاس نقوش مختلــف رو ی  مفتول هــای نقـ

صـــفحه های �فلزی� که موم انــدود اســــــت� می چیننــد و 

. پــس از  داخل آن را به وســــــــــــــیله   ریزنقش پــر میکنند

چینــش ملیله هــا� آن هــا را بــا حــــــــــرا     رت آتـــــــــــش کاری 

مــــــــــــــــــــــــــــــی کننــد� بعــد از آتـــــــــش کاری� ملیلــه       را   بــا 

فرچهســـــیمی تمیــز می کننــد و می شـــــویند� بعــد از 

شســــت وشو     آن         را      در     پا     رچه     یا             خا ک     ا      ره خشــــک 

می کنند�

of Iran



قاسم آباد     از توابع بخش چابکســــــــــــــــــــــــــــــر 

کیلوم�      ۲۵  شـهرسـتان       رودسـر اسـت که   در 

جاده رودسر به چابکسر واقع شده است �

قاســــم آباد علیا مجموعه ای از     ۶      روســــــــتا به 

نام های پای� محله� توسکا   محله� باال محله� بندبن � ملک میان و خانه سر است �

منطقه قاسم آباد خواستگاه چاد  رشب بافی گیالن است� این ه� خانگی توسـط       زنان منطقه انجام می شـود و 

نقش موثری در درآمد   زایی و اقتصـــــاد خانواده دارد� چادرشب که در اصطالح محلی " الوند" یا "چاشو" خوانده 

می شود از جمله منســـوجات بومی گیالن و نوعی دستبافته ابریشـــمی یا پنبه ای است که با دستگاه بافندگی 

سن� به نام پاچال بافته می شود�

اکثر پهنای تولیدات ۳۰ تا ۴۰ سانتیم�     و    طول متناسب    با    کاربرد    آن   می باشد� حد

نقوش به کار      رفته خاص و منحصــر به منطقه قاسم آباد و مهلم از طبیعت و محیط پ�امون بافندگان      آن است 

که انواع حیوانات� گیاهان� اشیاء مورد استفاده در زندگی و ��� بر روی آن به چشم می خورد�

نقش های منحصــــــــــر به فرد و تکنیک بافت معکوس چادر شب� این بافته      را        از    پارچه های تولیدی دیگر در 

استان های مختلف ایران متمایز می کند� عالوه بر نقش های زیبایی نظ�    درخت سودار� قورباغه� بز� پروانه � 

اردک که خود دانشـــــــنامه ای محلی از زندگی جانوری و گیاهی منطقه است�گاه تلفیق نقش ها ن� به آی� های 

که� همچون الفندبازی اشاره دارد �از این نگاه �چادرشب مسـتندی تاریخی و دانشــنامه ای ارزشمند است 

که مب� هزاره ها فرهنگ و انتقال تجربه ها است �

اکز مهم تولید ابریشـم بود و این ماده اولیه مورد استفاده بافندگان قرار می گرفت�  در گذشته گیالن یکی از مر

در این منطقه ابریشـم کشـــیو      ریسـندگی ابریشــم با دوک نخ ریســــی  رواج داشته است � تولید انواع پارچه بر 

اک و پوشش های مورد استفاده در منطقه صورت می گرفته  اساس آب و هوا� فرهنگ� آداب و رسوم  و نوع پوش

است�
ایـران



ابریشـــــم ک�ـــــ و ریســـــندگی ابریشـــــم با دوک نخ ریســــــی رواج داشته است� تولید انواع پارچه بر اساس آب و هوا� 

اک و پوشش های مورد استفاده در منطقه صورت می گرفته است� فرهنگ� آداب و رسوم و نوع پوش

چادر شــب ها کار   بردهای مختلف داشــته و بر این اســاس دارای طرح و نقش متفاوت می باشـــند� از چادر شـــب برای 

تهیه لباس عروس و لباس زنانه شـــــامل پ�اهن� دامن� جلیقه و قبا (نوعی باالپوش کوتاه دارای آســــــت� های بلند) 

پ�اهن مردانه� شال مردانه (به دور کمر داماد می بســـتند)� رختخواب� پیچ� لونگ (برای حمل فرزند بر روی پشـــت و 

شانه ها می بســـــــــتند) و پوشش روی مجمع (سی� های بزرگ که جهاز عروس      را بر روی آن قرار   داده و      بر سر حمـــــــل 

می کردند استفاده می شـده اسـت� همچن� یکی از کاربردهای اصـلی چادرشـب که امروزه ن� در میان     زنان این خطه     

رایج است نوعی کمربند می باشد که      زنان منطقه که اغلب به کار کشــــــــــــاورزی و کشــــــــــــت برنج   و چای و چیدن میوه 

آن     را به صـــورت ســــه  اشـــتغال دارند به منظور گرم نگاه داشـــ� کمر خود 

گوش یا لچک تا کـرده و به دور کمـر مـی بندند در 

این دســـــــــــتبافته ها تجلی باورها و 

اعــــــــتقادات و ذوق و هــــــــ� این 

مــــــــردمان در نقوش متنوع 

ملهم از طـبـیعت و محـیط 

پــــــــــــــــ�امون آنان قابل 

مشاهده است�

of Iran



َمالیر شـهری تاریخی در جنوب شــرقی 

استان همدان و در غرب ایران است� 

قدمت ســـکونت در محل کنونی مالیر 

به تمدن عیالم با    زمیگردد� تاســـــــیس 

شهرکنونی مالیر در دوره قاجار صـورت 

گرفت�  مردم مالیر به زبان فار� و گویش مالیری صحبت می کنند�                              

تاريخچه مســــتند منبت در شهرستان مالير به دوره صفويه بازميگردد� از شواهدي همچون 

ِضریح و َدر امامزاده سام و حام ( ع ) (واقع در شهر سامن) ميتوان فهميد كه مصـــــــنوعات چوبی  
در دو      ره     صــفويه    در    منطقه     مالير  توليد میشــده 

است� 

اكنون  ِنقوش استفاده شده روي َدر مذكور که هم
در موزه لطفعليان مالير نگهداری میشــود � گره-

های هنـد�   اســــــــــــــت كه نقوش آن با مغار روی 

چوب� منبت شده است � 

كارگاهها و شاغلين

طبق آخرين آمار موجود در معاونت صــــــــــــــــــنايع 

دســتي� تعداد ۸۸۳۴نفر ه�مند صــنعتگر از ب� 

مردان و بانوان پیش کســـــــــــــــــــــــــــــوت و جوان در 

۴۹۴۴مورد كا       رگاه صنایع دس� شهرستان مالير 

فعال و مشــــــــــــــــــغول به کار میباشند� از ب� این 

تعداد ۷۹۷۲ نفـر در ۴۲۶۰ مورد کارگاه منبت چوب 

به تولید مبلمان منبت مبادرت مــیورزند که این 

رقم بیش از ۹۰درصــــد اشــــتغال صـــــنایع دســـــ� 

شهرستان را در بر میگ�د� 

مشــــــــاغل وابســــــــته به منبت شامل چوب بری� 

حمل و نقل� نجاری و کالف ســــازی� ابزا     رســـــازی� 

ابزارزنی� رویه کوبی و رنگ کاری میباشـــــــــــــــــــد که 

جمعیت حدود ۲۵هزار نفر را شامل میشود�
ایـران



اکن� ميدانها و چهارراههای نامگذاری شده منبت و مزین شده به دیگر صنایع دس�� نقش مهمی را در فضـــــــــــــــاسازی  وجود ام
شهری مالیر ایفا نموده است�

نقوش و ويژگي ها� تنوع نقشهای شناختهشده و گاه ابداعی در منبت مالير به وضوح ديده میشود� در بعضــــــی توليدات نقوش 
بهكاررفته در ديوارنگارهها و سرستونهای تختجمشيد و گاه حضـور نقوش منظم سادهشده گياهی در تلفيق منبت و مشـبك 

چوب دیده میشوند�

بيشـــــــــــــ�ين نقوش مورد استفاده در منبت مبلمان اين منطقه شامل طرحهای ختایی� گل و بوته� گل و مرغ و ��� و از پيچشهای 
طوماري براي منبت دســته مبلها اســتفاده ميشــود� طرحهاي اصـــيل و نو با اســـتفاده از پيكرههاي خوشتراش� داســـتانهاي 

حما� و مذه�� نقش مهمی را در منبت مبل مالير ايفا میكنند� 
معموال برای طراحی� نقشمایههای گیاهی كاربرد زيادي دارند که با نامهای گل پنجپر يا چندپر� برگهای ساده و بر  گ کرفســــــــــــی � ً

برگهاي پيچكدار شـــناخته شـــدهاند� گل چندپری از اصـــیلترین نقوش بهکاررفته در طراحی ســـن� ایران اســـت� اين گل كه در 
منبت با شكلهاي مختلفي طراحي شدهاست سالها در نقشــــههای قالی - اين ه� پيشـــــينهدار ايران زمين - به زيبايي و به وفور 

ديده شده است� 

اكندگی منبت این شهرستان عالوه بر شـهرك صـنعتي حاجی آباد به صـورت كارگاههاي بزرگ فعال� در گوشـه و کنار شـهر مالير به  پر
صورت كارگاهي يا خانگی و ن� در شهر جوكار در ۱۰ كيلوم�ي مالير و روستاي دهنو آورزمان كه شغل بيشـ� مردان آن صنعت منبت 

است� میباشد� 

شهر مالير در آذرماه ۱۳۹۸ به داليل پیشــینه منبت� وجود استادكا     ران پيشكســوت و جوان� وجود دو مورد اتحاديه ويژه منبت و 
مصـــــــنوعات چوبي� وجود شهرك منبت در ورودي شهر مالير كه حدود ۸۰ كارگاه فعال و بيش از ۴۵۰ نفر مشــــــــغول به کار که همه 
مراحل توليد از ابتدا تا مرحله فروش در اين شهرك انجام ميپذيرد� دريافت نشـــــــــانهاي بينالمللي و ملي صنايع دستي توسط 
ه�مندان شـهر مالير� ثبت برند شـركتهایی مثل شـركت مارليك � وجود چندين روســتاي دا    راي صــنعت منبت در شــهرســتان� 
مثل روستاي دهنو آورزمان كه بيش� مردان آن جهت امرار معاش به حرفه مذكور مشغولند� وجود بازار بزرگ مبل منبت در شهر� 

دارای بیش از ۲۰۰ فروشگاه و نمایشگاه خصو� مبل� جزء نخستين شهرهاي ملي ه� منبت به ثبت رسيد�

جشـــــــــنوارههای منبت� نمایشـــــــــگاهها و فروشگاهها و صادرات مبل منبت شده به شهرهای مختلف کشـــــــــور از جمله تهران� 
اصفهان� مشـهد و ت�یز و کشــورهای همســــــــایه از شمال� غرب و جنوب کشـــــور با    زا      رهـــای مهم فروش مبلمــــان منبت مالیــــــر 

میباشند� 

آكادميك به همراه تاســـیس مرکز  در شــهر مالیر� آموزش ه�هاي چوبي عالوه بر شــيوههاي ســـنتي و ســـينه به ســـينه � به صـــورت 
تحقیقات پیشـــــــــــرو مبل منبت و اخذ مجوز سرای نوآوری مبل منبت� برگزاری دوره های آموز� ماهانه در مرکز ف� و حرفهای با 
محوریت منبت مبل و برگزاري دوره هاي آموزش شـاغلين براي صـنعتگران صــنايع دســتي مانند� برندســازی و آشــنایی با قوانين 

مالياتی  و��� انجام میپذیرد�
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The existence of places, squares and intersections named Monabbat and decorated with other handicrafts, 

has played an important role in the urban space of Malayer.

Motifs and features: The variety of known and sometimes innovative motifs in Malayer inlay is clearly seen. In 

some productions, the motifs used in the murals and capitals of the Persepolis and sometimes the presence 

of regular simplified plant motifs are seen in the combination of inlaid and wood lattice. 

Most of the motifs used in inlaid furniture in this area include Khatai designs, flowers and plants, flowers and 

Original and new designs with the use of Well- chickens, etc., and twists are used to inlaid furniture handles.

carved figures, epic and religious stories, play an important role in the woodcarving of Malayer sofa. Plant 

motifs are commonly used for design that Known by the names of five-feathered or multi-feathered flowers, 

simple leaves and celery leaves, ivy leaves. Regular multi-petalled flower is one of the most original motifs 

used in traditional Iranian design. This type of flower, which has been designed in inlays with different shapes, 

has been beautifully and abundantly seen for centuries in carpet designs - this ancient art of Iran.

     

Scattering of Monabbat in this city in addition to Hajiabad industrial town in the form of large active workshops, 

is in the corners of Malayer city as a workshop and home and also in Jokar city in 10 km of Malayer and Dehno 

Avarzaman village where most of the men are in the carving industry, Due to the background of woodcarving, 

the presence of veteran and young masters, the existence of two special unions of inlay and wooden 

products, the presence of inlay town at the entrance of Malayer city, which has about 80 active workshops and 

more than 450 people working that production stages are carried out from the beginning to the sales stage in 

this town, receiving international and national indications of handicrafts by artisans in Malayer city, registering 

the brand of companies such as Marlik company, existence of several villages with inlaid industry in the city, 

such as The village of Dehno Avarzaman, where most of the men are engaged in this profession for their 

livelihood, the existence of a large inlaid furniture market in the city, the existence of more than 200 private 

shops and furniture exhibitions, Malayer was designated as Malayer World Monnabat City  in 2019 . 

 Inlaid festivals, exhibitions and shops and the export of inlaid furniture to different cities of the country, 

including Tehran, Isfahan, Mashhad and Tabriz and neighboring countries from the north, west and south of 

the country are important markets for selling Malayer inlaid furniture.

In Malayer, training wood arts in addition to traditional methods, is being carried out academically with the 

establishment of a leading research center for furniture carving and obtaining a license for woodcarving 

furniture innovation house, holding monthly training courses in the technical and professional center with the 

focus on furniture woodcarving and holding training courses for 

handicraft craftsmen such as branding and  getting familiar to tax laws.
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Malayer is a historical city in 
the southeast of Hamadan 
province and in the west of 
Iran.

D we l l i n g  i n  t h e  c u r re n t 
location of Malayer dates back to the Elamite civilization. The current city of 
Malayer was established during the Qajar period. The people of Malayer 
speak Persian and the Malayeri dialect.

The documentary history of woodcarving in 
Malayer city dates back to the Safavid period. 
From evidences such as the shrine and door of 
the Imamzadeh of Sam and Ham (AS) (located 
in the city of Samen) can be understood that 
wooden artifacts were produced in the Safavid 
period in the Malayer region. 

      

The motifs used on the door, which are now 
housed in the Lotfalian Malayer Museum, are 
traditional Geometric knots whose motifs are 
inlaid with a tool on wood. 

Workshops and employees

According to the latest statistics available in 
the Deputy of Handicrafts, 8834 artisans   
including young men and women, are active 
and working in 4944 handicraft workshops in 
Malayer city. Out of this number, 7972 people in 
4260 wood inlay workshops produce inlaid 
furniture. This figure includes more than 90% of 
the city's handicraft employment.

W C C - W o r l d M o n a b b a t C i t y
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In the past, Guilan used to be one of the most important sericulture centers in Iran; So Silk became 

one of the main raw materials used in fabric weaving. Consequently, People from Ghasem-Abad 

turned into sericulture as well. They used spinning wheel to spin thread from silk cocoons and, 

afterwards, used the threads to weave fabrics for various applications. Variety of fabrics has been 

produced based on climate, culture, traditions and peoples wearing in the region.  

Chadorshab has different usages according to which the applied motifs and colors differ. 

Chadorshab has been used to prepare bride dress, pieces of local female garment like dress, 

skirt, male garment and shawl (wrapping around groom's waist), bed cover wrap, a cloth for 

carrying baby on the back and shoulder called “loung “, and a cloth for covering big trays to carry 

brides dowry. One of the main applications of chadorshab which is currently prevalent among 

women, is a kind of belt wrapped around the waist by women who are working on the rice farms 

and in tea gardens or collecting citrus fruit in 

order to protect themselves against 

humidity and cold weather. 

Beliefs, taste and art of this 

people is manifested in this 

h a n d - wove n  f a b r i c s 

through various motifs 

adapted from nature 

a n d  s u r r o u n d i n g 

environment.   
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W C C - W o r l d C h a d o r s h a b B a fi V i l l a g e

Ghasem Abad is one of the far eastern villages of Guilan 
province. This village is situated by the Caspian Sea and 
mountainous areas and is well-known for its natural 
beauties. Ghasem Abad is 25 km Far East of Roudsar 

Ghasem Abad is the birthplace of Chador-Shab Bafi.  Mostly 
women are active in weaving Chador-Shab  which 
effectively fosters their family income and local economy. 
Chador-Shab, one of the native fabrics of Gilan province, is 
known as “Lavand” or “Charshoo” in local term. It is a hand-
woven fabric mainly made of either silk or cotton. The 
weaving loom, in local term, is called “Pachal”. The width of 
this fabric is, at most, between 30 to 40 centimeters and its 
length depends on its usages.

Chador-Shab motifs are the perfect reflection of the region's 
natural surroundings and cultural heritage. The chief motifs 
are animals, plants, objects used in everyday life … etc. 

The unique motifs and the weaving technics (upside down) 
has made chadorshab distinguished from the other fabrics 
produced in other provinces. In addition to creating beautiful 
motifs like Sudar tree, frog, goat, butterfly and duck which is a 
local encyclopedia of the region vegetation and fauna, in 
some cases combination of motifs refer to old rituals such as 
“Lafand Bazi “ . From this perspective, chadorshab is a 
historical document and a valuable encyclopedia 
presenting millennia of culture and experience transmission. 
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Since there have been many active workshops in the 
field of silver Malileh Kari in Zanjan over the last 
decades this city has gone under the title of “The 
world capital of Malileh”.  

Today, a large number of Malileh Karies are kept on 
Louvre in paris, Hermitage in Russia and Metro Politan 
in New York. Zanjan was registered as the “National 
Malileh city” by the National evaluation council in 
(2018),” 

Malileh Kari, is the art of using silver to create works of 
art which is available in different forms. To make 
Malileh, first silver is melted. Then it is poured into a 
mold called “Richeh”. After getting hardened, it is 
pressed into silver wires, which are commonly 
used in  making Malileh. In the next stage, the 
silver wires are placed on a wax-coated metal 
plate based on different motifs and patterns and 
inside they are filled with micro motifs. After 
placing Malile the product is heated by direct 
fire then brushed and washed and finally dried 
by fabric.
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W C C - W o r l d M a l i l e C i t y

Malileh is one of the most important handicrafts and 
metal arts of Zanjan province, which is an indicator of 
how talented, skillful and creative its people are. 
Malileh Kari has a unique status among the metal 
work industries of Zanjan. Zanjan province is known 
to be a prosperous center of handicrafts and native 
arts.

of Iran



Shiraz distinguished handicrafts are a variety of rural, 

nomadic and urban handicrafts that all have brilliant 

international brand and title. 

Shiraz carpet, Gabbeh, Kilim and all kinds of Qashqai hand-

woven crafts occupy a significant part of the city's large and 

traditional bazaar.

Shiraz khatam which is generally concentrated in furniture 

sector; has a world – wide reputation and an International 

Geographical Indication.

Wooden, metal,  and glass handicrafts along with 

architectural decorations, stone decorations and other 

groups of art and handicrafts have a significant prosperity in 

Shiraz which can be seen up close with a short walk in the city.
ایـران



W C C - W o r l d C r a f t s C i t y

Located in southwestern Iran, Shiraz is the 
capital city of Fars Province. A metropolis, 
Shiraz is one of the largest cities in Iran; its 
population was 1,565,572 in 2016.

 Due to its central position in the Southern 
Zagros Region and as it is located in a fairly 
fertile region; it has always been a bustling 
center for commerce between farmers, 
urban dwellers and tribes. It is also the gate to reach the southern 
ports of Iran, including port of Bushehr and because of its historical, 
cultural, religious and natural attractions, it has always attracted 
numerous tourists.  

Shiraz is famous for poetry and its gardens. Gardens are pivotal in 
Iranian architecture and culture, and beautiful gardens have made 
Shiraz globally popular.

In its turbulent history, Shiraz 
reached a time of property 
a n d  p e a c e  d u r i n g  t h e 
governance of Karim Khan 
Z a n d  w h e n  m a n y 
momentums of Zandiyeh 
Complex currently located 
in the city center, were 
constructed over 13 years.

In the beginning of the 
current century, Shiraz was 
the focus of attent ion for 
A m e r i c a n  a n d  E u r o p e a n 
archeologists and tourists. Professor 
Pope, presented great services to this 
city by studying Persepolis and other 
ancient and artistic momentums of 
Fars Province.

According to Professor Arthur Pope's 
book The Old Handicraf ts of I ran ; 

handicrafts had great prosperity in Shiraz. 
Shiraz is internationally renowned for its 
inlaid art which is the main focus of 
handicrafts activity in Shiraz after weaving 
crafts. 

Va k i l  G r a n d  B a z a a r  h a s  d i f f e r e n t 
e m b r a n c h m e n t s  s u c h  a s  S a r r a j a n 
(saddlers), Shamhirgar (swordsmiths), 

Mesgari (coppersmiths). The Bazaar has currently saved its original 
embranchment arrangements.  For example Sarayehajaghajani has 
7 production Leather embroidered workshops. 

According to the statistics recorded on the handicrafts Permit 
System, 13000 personal  small workshops are active in Shiraz. They 
usually have several apprentices at their workshops. . There are 200 

large production workshops 
that have high standards and 
e x t e n d e d  l a r g e - s c a l e 
p r o d u c t i o n  a c t i v i t i e s . 
W e a v i n g  h a n d i c r a f t s 
category tops with the 
l a r g e s t  n u m b e r  o f 
craftspeople in Shiraz. The 
activity licenses of these 
c r a f t s p e o p l e  a r e 

categorized as household 
jobs because most of them 

are active at their houses and do 
not owe workshops. There are 

3,800 household jobs in the field of 
weaving handicrafts. So there are at 

least 20,000 licensed handicrafts 
people active in Shiraz.
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In Khorashad, almost all the women are weaving traditional 

towels even female students or  employees who are 

temporarily staying in Birjand, return to Khorashad on 

holidays and weave traditional textiles.

In this regard after national registration of Khorashad as the  

National towbafi village it was nominated as the candidate of 

World Towbfi Village.  Then after visits and evaluations of  

WCC-APR evaluators, it was designated as World Towbafi 

village in 2018 which was the second world village of Iran in 

handicrafts.

Some of the celebrities are:

Akhoond-Mul lah-Al i ,Sheykh Muhammad Ebrahim 

Ghodsi,Sheykh Mohammad Hossein Khorashadi Kakhk , Dr. 

Muhammad Esmaeil Rezvani Khorashad (Father of Iran 

Contemporary History) ,Dr.  Ghazanfar Foroozanfar 

(Pediatrician and Founder of Birjand University of Medical 

Science),Morteza Hasanpour Fard,Ph.D in Nursing (the first 

Male nurse of Iran).

The access routes to Khorashad are roads, airways and 

railways. After arriving to Birjnad,(the center of South 

khorasan)and passing the distance of 24 Kilometers on 

Birjand-Zahedan road, You will reach Khorashad.

After the world registration of Khorashad, we saw a 

considerable promotion in infrastructures of this village such 

as Fiber optics, the speed of the internet and establishment 

of local markets.

The increasing popularity of Khorashad, after the World 

registration, not only leads to higher rate of sales in Iran but 

also leads to higher rate of exports of towels and textiles to 

neighboring countries and Europe , which has been 

encouraging for the towel weavers of this village. By now, the 

rate of exports to other countries like Italy, England and Croatia are about 150 shawls,700 bathing clothes 

and handkerchief and 60 bathing clothes for babies which the total price of them are about 900 dollars.
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WC C - Wo r l d Tow b a fi V i l l a g e

thKhorashad, is a village located in the 24  kilometer of Birjand. This 

village is famous for its elitism, handicrafts and beautiful nature. 

The village of Khorashad was designated and registered as the 

first village of handicrafts destination  in Iran ,and as  the National 

Towbafi  Village by the Organization of Cultural Heritage, Tourism 

and Handicrafts in 2018.

The traditional weaving in Khorashad (or Towbafi in local 

language) is one of the most important handicrafts of south 

khorasan province which has received several handicrafts 

certificates from the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts 

Organization of Iran.
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     The most traditional style of Iranian woodcarving is done in Abadeh. The 

woods used are mainly walnut and pear trees, which are native to the 

region. The main tool in the" Abadeh Woodcarving Style (Monabbat)" is just 

a simple form Knives. 

     Woodcarver Master implements the desired motif on the appropriate 

sub-structure. Then, by applying various techniques of Woodcarving 

he/she executes the final form on the designs. Mostly, plant and animal 

motifs are used, although the use of other types of motifs is not far from the 

mind. "Abadeh Woodcarving Style (monabbat)" can be classified as "low 

relief".

 One of the most famous woodcarving products that produced in Abadeh is wooden spoons which called "Sherbet Spoon". Some of them are kept in 

various museums around the world, such as the "Victoria & Albert Museum" in London. Chess & Backgammon boxes, types of Jewelry Boxes, wooden 

utensils such as Bowls, Plates and Pots, Sticks etc., are other woodcarving products, which produced in Abadeh.

In 2013, the first National Geographical Indication in Iranian handicrafts was issued for "Monbbat-e Abadeh and then in 2014, the first International 

"Geographical Indication" (GI) was issued for "Monbbat-e Abadeh" (by WIPO, Switzerlan). After that in 2015, the "Techniques of Abadeh Woodcarving 

Style (Monabbat)" was registered in the "National List of Intangible Heritage" of Iran. In 2017, Abadeh was registered as "National Monabbt City” by 

ICHTO, and finally in 2018, after evaluations of the "World Craft Council (WCC)", Abadeh was approved and designated as World Monabbat city.
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W C C - W o r l d M o n a b b a t C i t y
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W C C - W o r l d Z i l o u C i t y

Zilou is one of the oldest types of  hand-woven carpet in Iran that has been 

woven in Meybod (55km to Yazd) from a long time ago.  It was the carpet of 

Iranians not so long ago and was exported to many cities of Iran and also 

neighboring countries.  But Zilou  lost its past prosperity by the emersion of 

machine woven and synthetic fiber carpets.  However, Zilou has unique 

characteristics which makes it distinguished comparing to other type of 

Iranian hand-woven carpets. The 

most important characteristics of 

zilou which is so advantageous for 

human environment and health is its 

herbal material. 

 Some of the main characteristics of 

Zilou which has made it famous as 

"health carpet" are as follows “

1 - Zilou does not cause static 

electricity:  

 2 - Zilou does not produce aerosols. 

 3- Zilou does not cause skin allergy

4- Zilou is a cultural heritage and 

ineffaceable

 5- zilou turns back to nature 

6- zilou fixate itself on flat surface 

7- the variety of motifs 

of Iran



Motifs and decoration methods

Titok Stone is used to paint and decorate Kalpouregan 

Potteries. First, Titok Stone will be  rubbed against a bigger 

stone on which some water poured. Then the pottery is 

decorated using a piece of match size wood mainly made 

from  palm trees.

The motifs such as flower, chain, wave, palm tree, etc. are 

not documented to be copied nor are adapted from other 

potteries or handicrafts but originated in native women 

and girls' imagination  who inherited them from generation 

to generation. 
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Pottery in Iranian civilization has a prominent place and Sistan and 

Balouchestan's pottery can be traced back to the Paleolithic and 

prehistoric times. Kalpouregan pottery's productions are similar to 

found potteries from archeological excavations of third millennium B.C 

in various part of Iran.

What distinguishes Kalpouregan Pottery from the other kinds is its 

unique features.   All delicate processes are done by women, while 

men only do works like preparing clay or firing the 

potteries. All potteries are made by hand in the 

traditional and original technics without using 

Pottery Wheel. No glazing is used to make 

potteries the same as prehistoric potteries.They 

use geometric motifs for decorating potteries 

which brings to mind ancient motifs. The 

beginning of the pottery dates back to (Seventh 

Millennium B.C. 

to the Third 

Millennium B.C

W C C - W o r l d P o t t e r y V i l l a g e

Production process

To prepare clay, first, the soil is sifted to separate impurities from soil. Then 

they are poured into pools for leaching. The obtained clay will be 

kneaded to be prepared for work. The color of this clay is light greenish 

gray which turns to orange after firing in kiln. The technics of making 

pottery in this region is adapted from millennia ago and this primitive and 

simple technic makes Kalpouregan pottery unique. 

There are two main technics for making potteries in the region. Pinch 

technic and Coil technic. In  Pinch technic a rotating disk or tray made of 

pottery in the form of a plate is used to make pottery, this disk called Bono 

in local dialect . First, a chunk of kneaded clay is placed on Bono on which 

a piece of cloth is put to prevent clay from sticking to it, then a hole is 

made in the middle of the clay by fingers. As the 

clay is rotating on the Bono, the created hole will 

gradually become wider using fingers of both 

hands and will be shaped with a piece of wood 

called Gel Moush in the local dialect. 

Coil technic is the second technic to make 

Kalpouregan Pottery. In this technic at first, 

a piece of cloth is put on the surface of 

Bono then the bottom piece of 

intended vessel is placed on this cloth, 

after this the rolled clay pieces are put 

above each other and the surface is 

smoothened by use of Gel moush,. 

Finally, the prepared vessels are 

placed under sunshine to be dried  

and  when dried,  its external 

surface will be scrubbed and 

furnished with a special stone 

(Saenok) and this process prepares 

the raw pottery surface for decoration. 
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Kalash is woven in most villages and 

counties located in the vicinity of Marivan. 

Production techniques and methods are 

the same throughout the region. Wearing 

Kalash due to its lightness, comfort, 

dynamic air flow, strength, flexibility and 

compliance with mountainous areas as 

well as its ceremonial importance along 

with local outfit, is generally considered as 

a historical tradition and part of local 

identity in Marivan and Kurdish areas. 

This traditional footwear is completely 

handmade and almost 90% of the raw 

materials used in its production are 

supplied in the region. Due to the use of 

completely natural materials, the final 

product is offered in the market with high 

quality and relatively low prices.
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W C C - W o r l d K a l a s h C i t y

Due to the activity of more than 10000 artisans 
producers in the field of Kalash weaving and also 
its valuable position as one of the most important 
tourist  dest inat ions in I ran,  Marivan was 
designated as the 'National Kalash weaving city' in 
2016 and as the 'World Kalash city' by the World 
Crafts Council in September 2017. 

Marivan is located in the west of Kurdistan 
province. It is 125 km northwest of Sanandaj, and 
with a population of 195,000, is the third most 
populous city in the province. 

Marivan, as one of the handicrafts centers of Kurdistan, has always been welcomed by 
tourists. Also, due to its border with Iraq, it has its own special economic values. Handicrafts 
of Marivan as a part of cultural heritage of its people have always played an essential role in 
their lives. 

Marivan has very valuable capacities and potentials in the field of production of various 
local and original handicrafts such as local clothing, traditional textiles, traditional 
embroidery, wood arts, weaving, and is also known as one of the most important poles of 
weaving Kalash (local footwear). Today, with regard to its ancient historical background, 
Kalash weaving has become one of the cultural, artistic and ethnic symbols of this county. 

The number of active workshops in the field of weaving in Marivan is more than 3000 
workshops and the number of active employees in the field of weaving licensed by Deputy 
of Handicrafts is 6200 people. About 80% of the weavers (mostly women) are engaged in 
the production of upper parts of Kalash, and 20% (mostly men) produce its lower parts. 
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Nowadays, the production and sale of 
kilims in Sirjan and its suburbs are at the 
forefront of Kerman province's handicrafts 
export commodities, beyond Patteh and 
Carpet of Kerman, According to a research, 
which was carried out on the most 
important handicrafts and traditional arts 
of Sirjan, the experts have concluded that 
Shiriki-pich Kilim and Kilim-carpets are the 
best and most popular Sirjan handicrafts 
products. On the other hand, Sirjan is the 
main market for Carpets, Kilims and other types of hand-woven rugs 
made by tribal and rural  weavers of Kerman province; in other words, 
this city is most famous for the production and distribution of the 
Afshari's hand-woven rugs and Kilims.

Shiriki-pich consists of two words: Shiriki and “Pich” that based 
on a field research, each section contains a separate argument. 
The name “Pich” is derived from the warped fabric of this Kilim 
and is the name used to describe this technique in the past and  
currently. The Pich/ weft or the extension in the term is being 
used for other types such as Kilim-pich, Kashk-dan-pich, 
Ghashogh-dan-pich, etc. In the dialect of the region's tribes, 
"Shiriki" is also used from the concept of partnership (Turkish 
term used by Afshars for partners) and from the working of 
partners/ joint work. In recent decades and after the 
commercialization of Sirjan's Kilims (in the past, these hand-
woven kilims  were only used for house, domestic and regional 
consumption), and change in sizes and prevalence of stipend-
weaving, 2 or 3 weavers were involved in weaving  a single kilim. 
However, some believe that Shirik is derived from twisting of a 
warp around two wefts because in Shiriki-pich weaving is made 
by twisting two color threads (Khaameh) around two warps but 
this is not a reasonable belief as in carpet weaving also colored 
threads twist around two warps. 

W C C - W o r l d K i l i m C i t y

of Iran



Faceting gemstones and semi-precious stones: 

Faceting gemstones and semi-precious stones, each having their special 
hardness, is made in two forms of cabochon cutting and faceting. 

Mekhraj Kari (Jewelry inlay): jewelry inlay on the adornments, is one of the 
fields of stone handicrafts.  

Morasa Kari: jewelry inlay (precious and semi-precious stones) on dishes 
and other decoration objects 

Traditional engraving on stone:

The concerned motif is depicted on the gemstone and is engraved by a 
special carving tool until the motifs are revealed. 

Turquoise inlay: inlaying small pieces of turquoise stone in mosaic form on 
the surface of dishes, adornments, and decoration objects 

Designing adornments: it refers to the knowledge of creating a design, 
originated from an abstract or real image of an adornment. 

Faceting gemstones

active
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WCC-World Gemstones City

Geographical location:

Mashhad is a metropolis at the 
north-east of Iran and the capital 
of Khorasan Razavi province. 

History

According to history, Mashhad 
has long been the birthplace of 
culture, art, knowledge as well as the place and origin of important historical 
events which one of the most important one is the presence and burial of the 
eighth Imam of Shiites in this region. Also in 2016, Mashhad was designated as the 
World Gemstones City by the World Crafts Council (WCC).

History of art and handicrafts in Mashhad

According to the latest statistics of the Ministry of Cultural Heritage, Handicrafts 
and Tourism of Iran, about 370 fields are currently classified into 15 groups from 
which 70 fields have been registered in Khorasan Razavi province. Mashhad city, 
with more than 62 active handicraft fields, is one of the  leading cities of the 
country in this field. Also, with more than 8900 individual and group workshops 
and more than 20,000 artisans and craftsperson, it is considered among the first 
three cities in terms of job population. It can be stated surely that Mashhad (or 
Khorasan Razavi province) is the center of gemstones faceting in the country. 
Existence of the mines of adornment stones, especially turquoise stone in 
Neyshabur, is one of the reasons for the prosperity of this profession in the 
province. Other than turquoise, semi-precious stones such as agate, peridot... is 
also faceted in Mashhad. 

Definition of handicraft fields associated with gemstones

Making traditional jewelries 

Their raw materials are metals such as brass, copper, silver, gold ... and stones 
such as turquoise, agate, jasper and so on. The production method: first the 
metals are melted in furnace and then are made in the desired shape by help of 
molds, and then, by placing the gemstones, the adornments such as bangles, 
rings, hair accessories, necklaces 
and ... are produced. 
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So far, one UNESCO  Seal of Excellence and 16 National indications have been 
awarded to Lalejin pottery.

Lalejin pottery exports in 2020-2021 were $27 million for formal and informal. It 
is worth mentioning that pottery is the first exported product of the country in 
the field of handicrafts.

In Lalejin, 5000 types of potteries are produced in 28 general categories, the 
variety of which is defined in the draft of the national standard of Lalejin 
ceramics. There are 200 specialized pottery and ceramic shops and galleries 
in Lalejin, most of which main owners are potters.

Because the products are original and sometimes 
innovative in terms of soil and production methods, 
are huge sources of income for the workers in this 
region. 

From the aspect of quality and quantity of 
production, Pottery biscuits are in good number 
and quality, so unglazed potteries are exported to 
all provinces for decorating and various uses. 
These potteries have a high exchange rate.

Training in this section, in addition to traditional 
methods, is also done academically.

Apart from children, the rest of the people of the 
city, including the young and the old, and in some 
cases even women, are busy making pottery. 

90% of the people of this city are engaged in the 
production of pottery and its side jobs. Laljin is a city 
where there are no unemployed.

Also reasons such as background- according to the potteries in museums -, 
High-strength raw materials, the presence of veteran masters, the capacity of 
making employment in this field, variety of methods offered to the market with 
innovations, receiving national and international indications and certificates 
and the name of Lalejin, which received the title of World Pottery City in 
September 2016, are the most important reasons for this international 
registration. 
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Lalejin city is one of the 
tourism hubs of Hamedan 
province and is known as the 
c e n t e r  o f  p o t t e r y  a n d 
ceramics in the Middle East 
and even the world.

About the background of 
p o t t e r y  p r o d u c t i o n   i n  
massive number - based on 
the findings- it must be said 
that about three centuries 
a g o ,  Po t t e r y  h a s  b e e n 
common professionally, with 
the aim of producing and 
supplying it to other places in 

this region and about a century ago, has grown significantly. This city is a city of glazed 
and unglazed pottery. On most of the produced decorated potteries there are artistic 
motifs and drawings. Apparently in ancient times, the first  artistic activities in this city 
started from clay pottery and its engraving, at that time without the help of pottery 
wheels, they made it with the help of their fingers and fired them in kilns. 

After drying, the potteries are placed in the pottery kiln in order. If the pottery needs 
coloring it is glazed by immersion, spraying, waterfall and painting, then it is fired again 
in the kiln. At present, many workshops produce decorative and applied pottery using 
old Iranian Islamic and Khatai motifs with embossed glaze method. The famous glazes 
of potteries are: turquoise, green, blue, orange, honey and grey. The main method of 
producing Lalejin pottery is using wheel. But from different methods of production, we 
can mention the rotation with clay wicks, sheets, embossing and slurry. A significant 
number of products produced in this city are exported to different countries. More than 
15 exporters, export Lalejin potteries and ceramics through the provincial and other 
customs offices of Iran to Germany, Italy, Canada, Iraq, the Netherlands, the United Arab 
Emirates, Turkey, Qatar, Kuwait, Armenia, Russia, Azerbaijan, France, Sweden, Denmark, 
Switzerland, Ukraine, Afghanistan, Kazakhstan, USA, Spain, Lebanon, etc.

In addition to the national registration of Lalejin pottery and ceramics in 2010 and 
receiving its standard registration number in 2015, the artisans of this region have 
succeeded in receiving national and international indications and certificates through 
national and international judgments.

W C C - Wo r l d Po t t e r y C i t y
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The current carpets of Iran, even Turkey and India, are directly and 
indirectly adapted from the Safavid carpets of Tabriz. Painters who 
migrated from Tabriz to the Gurkhanid court of India and Istanbul had a 
great influence on the prosperity of the carpets there. During Qajar period, 
following Tabriz producers and merchants' activities, Tabriz carpet 

w e a v i n g  w a s 
revi ta l ized.  This 
t i m e ,  T a b r i z 
m e r c h a n t s 
revitalized carpet 
weaving in other 
Iranian cities, such 
a s  S a r o u g h , 
Hamedan, Kerman 
and Mashhad. In 
o t h e r  w o r d s , 
t o d ay ' s  I r a n i a n 
c a r p e t s  a r e 
indebted to the 
carpet producers 
of the Qajar period 
in Tabriz. 

Tabriz carpet is 
a l s o  o f  g r e a t 
importance in the 
c o n t e m p o r a r y 
p e r i o d .  W h a t 
distinguishes the 
c o n t e m p o r a r y 
Tabriz carpets from 
the other carpets is 
a kind of courage in  
motifs and color of 
Ta b r i z  c a r p e t s . 
C o n t e m p o r a r y 
d e s i g n e r s  a n d 
painters of Tabriz 

were able to get out of the traditional body and give a new 
spirit to the Tabriz carpet. Paying attention to the taste of 
the target market in the motifs and color is one of the 
advantages of Tabriz carpets. The use of cast iron, London 
and plaster motifs, foreign bouquets and colorful colors 
has attracted the attention of Western customers. Tabriz 
carpet with a proud history has a great variety as well.  
Urban or classic carpets, which are woven in the heart of 
Tabriz, are of great importance in export. county carpets 
such as Harris, Grovan and Mehraban also play a very 
important role in the carpet trade of the region and Tabriz. 
Rural carpets, such as Qarajeh, Lembran, and Hamamloo, 
which are mostly woven in the Qarahdagh (Arasbaran) 
region, still have their own especial customers in the 
"Saman Maidani" market in Tabriz, but Elati bed weaving 
carpets also add to the variety of carpets in the Tabriz 
market. The kilims and rugs of the  Shahsavan tribes have a 
special place in Tabriz and Tehran handicrafts shops.
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The importance of Tabriz carpet can be studied from 
different aspects. The history of Tabriz carpet is one of the 
important categories that have had a great impact not only 
on the region's carpet but also on the history of the world's 
carpet, even the Ottoman and Indian.

Immediately and according to the testimonies of the 
tourists of the Turkmen period, very exquisite carpets 
decorated the Blue Mosque with motifs in the dignity of the 
Islamic turquoise tiled motifs. During Uzun Hasan Aq 
Qoyunlu period, beautiful carpets were seen in the palace 
of Hasht Behesht. Tabriz carpet took a very big step in the 
Safavid period. The origin of classic Iranian carpets 
undoubtedly goes back to the very diverse carpets of 
Tabriz. Safavid rugs and carpets have made significant 
progress in all aspects, both technically and motifs and 
substance. Carpets of hunting ground, bergamot, elastic 
bergamot, tree, four seasons, four gardens and traps in 
different dimensions show the increasing growth of 
carpets in Tabriz in the tenth century AH. The motifs of 
these carpets has an eye-catching beauty and variety.

WCC-World Hand-woven Carpet City

of Iran



The city of Isfahan, due to the historical buildings and 
monuments that are remnants of the beginning of Islamic 
era and architectural masterpieces created after the 
arrival of Islam, and being appointed as the political 
capital city in three upheaval periods of history of Islamic 
Iran (Dialme, Seljuk and Safavid dynasties), the 
unparalleled works of artists in the fields of traditional arts 
and handicrafts, has maintained its lofty position to this 
date and still maintains its dynamism, vitality and 
liveliness. Most importantly, in this  city- museum and its 
jewel (Imam Square), the biggest production and supply 
market of handicrafts in Iranian territory can be seen 
(which is perhaps considered as one of the most unique 
places in the world in this regard).

The city of Isfahan, due to its valuable position in the field 
of traditional arts and handicrafts (not only in the country 
but also in the world), after continuous attempts of 
national and provincial authorities of the Ministry of 
Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts  (in the scope of the Deputies of Traditional Arts 
and Handicrafts), was officially designated as the the World Crafts City by the World Crafts 
Council (WCC) in 2015, 

 The Isfahan province with an area of 106179 square kilometers, covers 6.25% of the total 
area of the country. It is adjacent to ten provinces, The city of Isfahan, with its ancient 
history and historical monuments is one of the famous cities in Iran and the world. The 
name Isfahan has always been a reminder of traditional arts and handicrafts. Based on the 
latest statistics released at present, 299 fields in handicrafts have been classified in 18 
groups from which over 66% have been registered in Isfahan Province, and with over 
60fields, the City of Isfahan is known as the first in the country from the aspect of quantity 
and variety of the fields. Moreover, with over 15000 individual and group workshops and 
with more than 20000 artisans and craftsperson Isfahan is also the first in the country 
regarding the number of working population. The followings are among the most 
important existing fields in Isfahan:  engraving, inlaying, enameling, turquoise studding, 
traditional tile-making, miniature etc. After designating Isfahan as World Crafts City (in 
October 2015) and issuing the relevant guidelines in May 2016, immediately the initial 
actions were taken and the Secretariat of  Isfahan world Crafts City started its activities. 
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Isfahan is a name that can be associated with all the positive and loved traits 
that may be assigned to a city. This city, from the distant past, has maintained a 
bold presence in the history, poetry and oral memory of Iranians as well as the 
world's nations, and even now it occupies a well-deserved place which 
reflects the unmatched will and creativity of this unique area.

The artworks of ancient times of Isfahan, especially in Seljuk, Al Muzaffar and 
Safavid periods , have created an unmatched collection of this city and made 
it a City-Museum up to the point that it has been called "half of the world".

One of the very positive features of Isfahan is that it has not relied only on its 
historical honors but moving towards excellence and progress which 
achieving honors such as being “The Cultural Capital of The Islamic World”, 
the World Crafts City   and Creative City of Handicrafts confirm this position.
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In today's world cities have a prominent position, 
and are transitioning from mere consumption 
centers to productive and investment phase. 
Accordingly, WCC- World Craft Cities & Villages 
registration is a considerable progress and a 
bold step towards revitalizing Iranian culture, 
traditional arts and Islamic Iranian lifestyle which 
regarding climatic and as a result crafts 
diversit ies has a crucial  role in global 
conversations.

Considering the classification made by 
international institutions and organizations, we 
can mention the Creative Cities Network registered by UNESCO to develop 
different regions based on their cultures. Registering World Craft Cities & 
Villages in world Crafts Council provide an opportunity for Iranian 
handicrafts in production, trade, promotion, development and branding 
sections to form interaction-oriented communication with the global 
society and in addition to consolidating its position, it can devise a new way 
for micro-trading. 

However with the start of registration process of WCC- World Craft Cities in 
Iran in 2015, our country currently having two creative cities in the field of 
handicrafts and traditional arts, has been introduced by UNESCO as one of 
the active countries in this field which has made Iran an international active 
country in the field of handicrafts. Fortunately thanks to artisans', 
craftsperson's and authorities efforts, 11 world Craft Cities and 3 World Craft 
villages has been registered by WCC which consequently has put Iran in the 
first place in the world. 

It should be noted that these attempts, in addition to financial benefits and 
help to consolidate original values, present Iranians as an interested in 
handicrafts and art lover nation who try to establish constructive interaction  
with other peoples in the world through creation and production. 



A t t r i b u t i o n  o f  W C C - w o r l d  C r a f t 
City/Village to a city or village is a highly 
important issue and eligible candidates 
must be qualified in especial aspects to 
receive the mentioned title. However, what 
is of high significance is the capacity of 
WCC-Wor ld  Cra f t  C i ty /V i l lage  to 
communicate and interact suitably with  
other world Craft Cities/Villages in all 
areas.  In other words a WCC-World Craft 
City must gain global acceptance and 
centrality in a specific field. It means that it 
should play the role of exemplar for the 
other cities which are active in that field 
and yet make policy.Furthermore it is 
essential that necessary communication 
infrastructures be active and relevant 
institutional services be provided fully 
trained in these areas.



WCC- World Craft Cities & Villages are a novel 
and brilliant opportunity to present Iranian 
culture and arts to other countries, which in 
addition to cultural advantages provides 
necessary infrastructures to develop trade of 
handcrafts, domestic and export. In this 
sense, it is an important opportunity should be 
used properly.
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