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چکیده
 قالی ارمنی باف، قالی ای است که پس از سکونت ارمنیان 
در مناطقی از ایران در عهد شاه عباس صفوی تا به امروز، 
توسط ایرانیان ارمنی با حفظ ویژگی های اصیل قالی ایرانی 
و  تحت تأثیر فرهنگ قالیبافی قدیم ارمنستان بافته می شود. 
ارمنیان با ایرانیان رابطه اي بسیار کهن و ریشه های مشترک 

فرهنگی بسیار دارند.
 این اشتراکات فرهنگی در ابعاد مختلف زندگی ، از جمله 
در هنرهای ایشان، نمود پیدا کرده است. هنر قالیبافی نیز 
پیش از ورود ارمنیان به ایران )در عهد صفوی( در بین 
اقوام ایرانی و ارمنی رواج داشته است. به نظر می رسد که 

قالی ارمنی باف بیش از حفظ ویژگی های قالی ارمنستان، 
نمایانگر فرهنگ اصیل قالیبافی ایرانی است. برای بررسی 
این فرضیه در پژوهش حاضر ، مطالعة تطبیقی میان این 
دو نوع قالی از نظر طرح، رنگ و ویژگی های بافت، با 
هدف یافتن اشتراکات، تفاوت ها و تأثیرات متقابل آنها 
جمع  شیوة  و  کاربردی  پژوهش  روش  ست.  ضروری 
آوری اطالعات کتابخانه ای و میدانی )مصاحبه( است. در 
تحلیل داده ها نیز از روش توصیفی- تطبیقی بهره گرفته 

شده است.

واژه هاي کلیدي: قالی ، قالی ارمنی باف ایران، قالی ارمنستان

آرزو سلطانی نژاد   
دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان                                                                                                                          

حمید فرهمند بروجنی
دانشجوی دکتری مرمت آثار، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان 

تورج ژوله
کارشناس رشته فرش، پژوهشگر و محقق فرش

مطالعة تطبیقی قالی ارمنستان و 
قالی ارمنی باف ایران
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مقدمه
ایرانی یکی از هنر های اصیل ملی و دارای زیر   قالی 
جمله  از  ارمنی باف  قالی  که  است  متنوعی  های  شاخه 
آن به شمار مي رود. قالی ارمنی باف ایران، قالی اي است 
که توسط ارامنه، پس از مهاجرت آنها به ایران در عهد 
تأثیر سنت  با فرهنگ ویژه بافت آنها و تحت  صفوی ، 
قالیبافی ایرانیـ  خاصه مناطق مجاور سکونت آنهاـ   بافته 
شد. رابطه ای شگفت آور میان فرش ایرانی و ارمنی وجود 
دارد و این رابطه، بی هیچ تردید، مربوط به قرن های اخیر، 
مثاًل دوره صفوی به بعد ـ چنان که بسیاری می پندارند ـ 
نیست، بلکه شواهد ارتباط فرش ارمنی و ایرانی حتی به 
پیش از اسالم می رسد، زیرا از دیرباز قالیبافی در ارمنستان 
نیز رواج داشته است و همان نشانه هایی که از آیین مهر 
بر فرش ایرانی باقی مانده است ،کم و بیش بر فرش ارمنی 
هم دیده می شود. )حصوری، 1376: 90تا94( این نکته 
قابل تأکید است که جمهوری ارمنستان در گذشته ای نه 
چندان دور تحت حاکمیت پادشاهی ایران قرار داشت و 
بدون شک بسیاری از سنت های این مناطق سنتی مشترک 
به رغم وجود تقسیمات سیاسی و  نیز  اکنون  است که 
جغرافیایی، می توان نمونه های بیشمار ی از آن را در نقاط 
مختلف مشاهده کرد. دربارة طرح های مشترک و حتی 
موارد  به  می توان  مناطق  این  قالی  واحد  ریزنقش های 
بین  مشترک  نگاره های  جمله  از  کرد؛  اشاره  متعددی 
قالی های قفقاز با قالی های عشایر فارس یا نوع خاصی 
از حاشیه های فرش که در گروه حاشیه های کوفی قرار 
دارد. همچنین، حاشیة قدیمی دوست کامی، از نمونه های 
بسیار زیبا و مشترک بین فرش های مناطق مرکزی ایران 
و جمهوری ارمنستان است. بنابراین، چناچه نگاره ها یا 
ریزنقش های مشترک میان قالی های مناطق قفقاز، به ویژه 
ایران مشاهده شود، در واقع  مناطق داخلی  ارمنستان و 

علت آن را باید در ریشه های مشترک آنها جست وجو 
کرد؛ ریشه ای به نام سنت قالیبافی ایرانی. )ژوله،1381: 
217 و218( ]نکته قابل اشارة دیگر اینکه در قفقاز اقوام 
مختلفی فرش بافی داشته اند. از جمله این اقوام می توان 
به ارمنی ها، آذری ها، گرجی ها، چچن ها، لزگی ها، کردها، 
لرها، ارسیت ها و سایر اقوام و قبیله های منفرد، اشاره کرد. 

)مجابی و فنایی، 287:1388 ([
   با توجه به تأثیر پذیری قالی ارمنی باف از این سنت و 
رابطة قالی ایرانی و ارمنی ، پژوهش حاضر در پی بررسی 
این مسئله است که با وجود پیشینة قالیبافی ارمنیان در 
ویژگی های  حفظ  از  بیش  ارمنی باف  قالی  ارمنستان، 
قالی ارمنستان، نمایانگر فرهنگ اصیل قالیبافی ایرانی ، و 
بافته ای متفاوت از قالی ارمنستان است. بنابراین پس از 
ارائة  تاریخچه ای از قالی ارمنستان و قالی ارمنی باف ایران، 
مطالعة تطبیقی میان آنها از نظر شاخصه های بافت )طرح، 
رنگ و فن بافت( صورت می گیرد تا اشتراکات، تفاوت ها 

و تأثیرات متقابل آنها آشکار شود.

قالیبافی در ارمنستان
 قالیبافی یکی از هنر های زینتی [-کاربردی] ارمنی است 
که به طور چشمگیر تکامل یافته است و از آنجا که یکی 
از قدیمی ترین هنر ها محسوب می شود، در ردة باالترین 
 )Ghazaryan,1985:10( می گیرد.  قرار  ارمنستان  صنایع 
»گلیم بافی و قالیبافی از مشهورترین صنایع دستی اقوام 
حفاری های  از  آمده  دست  به  کتیبه های  است.  ارمنی 
باستان شناسی حاکی از بافت انواع مختلفی از زیراندازهای 
نقش دار در طول سده سوم پیش از میالد در ارمنستان است. 
تکه های مختلفی از پارچه های پنبه ای و پشمی از سده دوم 
میالدی کشف گردیده است که از کاربرد و استفاده از 
پشم در آن روز حکایت دارد. در دوره آناباسیس]1[ کتیبه 
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معروف »زنفون« »زنفون« / Xenophon /  کشف شد که به 
زیر اندازهای پشمین در پنج قرن پیش از میالد مسیح )ع( 

اشاره داشت . 
قدیمی ترین تکه گلیم بافته شده در طول سده دوم پیش 
از میالد در دهکده آرتیک به دست آمده است.« )مجابی 
انجام شده در درون  با تحقیقات  ودیگران، 1382: 35( 
گورستانی قدیمی در دهکدة آرتیک قطعاتی از قالی های 
گذشتة این قوم به دست آمده که تاریخ آنها به قرون 9 تا 
14 میالدی بر می گردد. یکی از تکه های یافت شده از 
این گورستان، شباهت زیادی به جاجیم های امروزی دارد، 
جاجیم هایی با نقش صلیب شکسته که دارای نماد آب و 
مار است. طرح های موجود بر روی این قطعات، همگی 
پژوهشگران  و  فن  اهل  که  است  اژدها  و  آب  تصویر 
بر  اژدها«)Dragon Rugs(  را  نام »قالی طرح  غیرارمنی 

آن گذاشته اند.
 این ریز نقش ها بر دیگر هنرهای ارمنی ، مثل معماری ، 
جواهر سازی ، سفالگری ، گلیم بافی و سوزن دوزی نیز 
اثرگذاشته است. همچنین کندوکاوهای باستان شناسان در 
دره ای به نام کارمیربلور در ایروان، رنگ های مورد استفاده 
در رنگرزی پشم و انواع مختلف بافته های کارخانجات 
بافندگی در کارگاه های ابتدایی آن زمان را در اختیار قرار 
می دهد. در میان کشفیات این تپه، باریکه کتانی به دست 
آمده که با توجه به ویژگی های آن احتماالً مربوط به فرش 
و کناره های آن است. قدمت این باریکه کتانی به حدود 
قرن هفتم میالدی برمی گردد. نقوش موجود بر روی این 
قطعه نیز کاماًل شبیه نقشه های کشف شده در گورستان 
آرتیک است. از دیگر کشفیات این دوره می توان به یک 
  ) Azatian, 1986: 24( کرد.  اشاره  کرکی  فرش  قطعه 
افزون بر این، مورخ یونانی، هرودت )485-425 ق.م( ، 
از گیاهان  با برخی  می نویسد: »ساکنان قفقاز پشم را  

رنگ دار، رنگ آمیزی کرده و در کارگاه های بافندگی به 
کار می برند. این رنگ ها تا امروز شفافیت خود را از دست 
نداده و از آنها برای ساخت پارچه های بافتنی پوشیده از 
رنگ هایی که جالی ماندگار دارند استفاده می کنند.« قالی 
ارمنستان در قلمروهای وسیعی از جمله پادشاهی کاما 
]5[ در بلغارستان تا ترکمنستان و از بغداد تا کنستانتیول 
)قسطنطنیه( ]6[  موردتوجه قرار گرفت. مارکوپلو نیز که 
از میان ترکان سلجوقی عبور  در قرن سیزدهم میالدی 
کرده، می نویسد در قرن 9 تا 14 ارمنی ها و یونانی ها ِی 
سه شهر معروف قونیه، قسطنطنیه و سیواس، فرش های 
بسیار زیادی را می بافتند.« )ژوله و عرب، 16:1373( »در 
نیمة دوم قرن چهارهم، شاپور پادشاه ایران 131هزار نفر 
ارمنی را که اکثر آنان هنرمندان ده نشین و شهرنشین بودند، 
از ارمنستان بیرون آورد و در ایران سکنی داد. در نتیجة 
این نقل و انتقال، اقتصاد زندگی آنها کم کم شکوفا گردید 
و قالیبافی ایشان رونق گرفت. ابن طولون، دمشقي فقیه 
و ادیب و مورخ مشهور)م.953 ه.ق(، گواهی داده که در 
نیمة اول قرن دهم مردم ارمنستان به تجارت و  قالیبافی  
مشغول بودند. یاقوت حموی )527-626 ه.ق/ 1178-
1229 م( نیزمی نویسد که ارمنی ها در قالی قال، فرش هایی 
/است.«]در   li/âX)قالی(KALI آن نام  که  تولید می کنند 
واقع این چنین استنباط گردیده که لفظ قالی از این منطقه 

 )Azatian, 1986: 24(.]برگرفته شده است
   در آثار نقاشان اروپایی قرن 16و17 برخی قالی های 
ارمنی دیده می شود، در همان زمان کلمة کاربد که به معنی 
قالی های از رده خارج است، در میان اروپاییان رواج پیدا 
می کند. )دایره المعارف ارمنی، 1997م: 163،164،165 ( 
در قرن سیزدهم در فرانسه، قالی های ارمنستانی در فرانسه 
را قالی های ساراکین نامیدند. در دست نوشته های مردم 
به  انجیل«   « ترجمة  در  بار  اولین  فرش  واژة  ارمنستان، 
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قرن  در   )Gvrg( » گورگ«  واژه  که  درحالی  رفت،  کار 
13 مترادف واژة فرش بوده است. زبان شناس ارمنستانی 
گریگور گاپانستین بر این عقیده بود که  واژة ارمنی گورگ 
از واژه هتیت ـ ارمنی به شکل کورک ، کورکاس نشأت 
گرفته است. ای. سارتیونن اذعان داشته که کورک )گورگ 
یا قالی( به شکل لباسی رواندازی برای اسب یا قاطر  به 
کار می رفت. گونه های تزئینی قالی ها و فرش های ارمنی 
با تصاویر مریم مقدس، عیسی مسیح، پیامبران و قدیسان 
اغلب  در صنعت  مینیاتوری ارمنستان به چشم  می خورد، 
چنانکه شاید بتوان گفت آنها مکمل یکدیگرند. در نیمة 
دوم قرن نوزدهم و پانزده سال اول قرن بیستم، ارمنستان 
به  الزم  بود.  فرش  کنندگان  صادر  بزرگ ترین  از  یکی 
ذکر است که ارمنی ها تفاوتی بین قالی های ارمنستانی و 
قالی های بافته شده به وسیله افراد ارمنی در سایر کشورها 
قائل می شوند. قالی ارمنستان جایگاه خاصی در فرهنگ 
مردم و ارتباط تنگاتنگی با سایر رشته های هنر مّلی ایشان 

)Azatian, 1986: 24-31(  .دارد

جغرافیای قالی ارمنستان
 از مراکز رایج قالیبافی در ارمنستان، نواحی زیر را می توان 
نام برد. از قرن یازدهم تا سیزدهم: دوین، آنی و کارین، 
آرستین،  سباستیا ،  کارین،  نیز:  تا هجدهم  دهم  قرن  در 
کاساریا، ماش، وان و شهر های قلمرو سیلیسیان، طی قرون 
آرارات ، سورمالی و  تا هجدهم: روستای دره  شانزدهم 
آرستاخ، در قرون هفدهم تا هجدهم: شهرهای آرستاخ، 
نخجوان، نئوجوگا، یوتیک و در قرن نوزدهم، همة نواحی 
ارمنستان و در اوایل قرن بیستم، نواحی شرقی ارمنستان. 

 )Ghazaryan, 1985: 40(

کاربرد
 قالی های ارمنستان برای اهداف مختلفی استفاده می شد . 

آنها صرفاً برای پوشش دهی کف اتاق نبودند. قالی ها را 
به شکل تابلو روی دیوار، یا به شکل پرده در جلوی در 
خانه ها و رختکن ها آویزان می کردند. به جای روتختی و 

رومیزی یا حتی رو کرسی نیز به کار می بردند. 
بافته هایی شبیه قالی به جای زین اسب، محل نگهداری 
می شدند.   استفاده  غیره  و  کاال  انتقال  و  نقل  و  نمک 

)Ghazaryan, 1985: 10,42(

 طرح
طرح قالی ارمنستان، هندسی محسوب می شود و مهم ترین 
آن قالی نقش آب و اژدها )Dragon Carpet(، قالی های 
کتیبه دار و قالی های ویشاپاگورگ]7[ )گوهر، آناهیتا( است 
که مضامین زیر را در بردارد : اشکال صلیبی، هشت ضلعی، 
نقش و نگار طبیعت یا طرح های گیاهی )شاخ و برگ، 
گل و بوته، گل ها و درختان مختلف گل سوسن، گل 
سرخ، انگور، نخل زینتی، آذین گل سرخی و تصاویری از 
بهشت(، حیوانات )اژدها، مار، گوزن، اسب،گاو، بزکوهی، 
گوسفند، عقاب، طاووس، کبوتر، بلبل، خروس، اردک و 
جنگ ققنوس و اژدها، یا عقاب و اژدها( ، خورشید، ستاره، 
حتی انسان و زنجیره های مدور حاوی نقوش گوناگون، 
مکان و تاریخ بافت قالی و  نماد s. نماد s در وسط قالی 
به رنگ قرمز سیر و مشخصه قالی های قدیمی است. قالی 
ارمنستان با مضامین نام برده در یک طبقه بندی با عناوینی 
همچون قالی کتیبه ای )مانند قالی یراخوران(، ویشاپاگورگ 
دارد  قرار  قالی(  گورگ=کورک،  اسلیمی؛  )ویشا=اژدها، 
که زمینة این قالی ها  با گل و بوته پوشانده شده است. 
یا  آرتسواگورگ  قالی های خورشیدی،گراف،  همچنین  
قالی عقابی با نقش ویژة گلبرگ های دارای پیشرفتگی)از 
زیر مجموعه های ویشاپاگورگ(، آرستاخ )دارای تصاویر 
یا  کارتوچ  ضلعی،  هشت  ققنوس( ،  بال های  و  انسان 
کارتوشه )مزین به نقش صلیب در قسمت های مختلف 
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زمینه(، مهاجر، گل بوته ای )شبیه قالی تبریز(، نقش اژدها 
)تحت تأثیر قالی های چینی(، آناهیتا  و قالی هایی که توسط 
نقاشان همچون های گورگ و هاکوپ کشیشیان طراحی 
نامبرده  قالی های  بندی می شود. در کل  تقسیم  شده اند، 
ترکیبی از نقوشی را که قبال ذکر شد، در بر می گیرند.  
)Ghazaryan, 1985: 44,46,64,66,70,76,78( تصاویر 1 

الی14
نماد

 از نمادهای موجود در این قالی ، اژدها که هم نماد خوبی، 
حکمت، نگهبان بهشت و محافظ آب و هم شر به عنوان 
نماد تاریکی است. )البته این نماد به صورت بسیار انتزاعی 
یا با حرف S که حرف اول نام خدا در زبان ارمنی نیز 
هست به کار می رود و در قالی ارمنستان این حرف نماد 
مار کوچک و آب هم هست. )مجابی، 1382 :45(( ماهی 
)نمادی از آیین مهر( ، صلیب )نماد خورشید، چهار عنصر 
هستی، جاودانگی ، آیین مسیح و همچنین وفاداری( ، گل 
بته، درخت زندگی )نماد  آیین مهر(،  از  نیلوفر )نمادی 
)نماد  شکوفه  جاودانگی(،  و  بی مرگی  حیات،  درخت 
حاصلخیزی( و عقاب )نماد قدرت و پیروزی( ، نقش مایة 
مثلثی )نماد کوه، نعمات خداوندی و محافظ خانواده( از 
نماد های دیگر موجود در این نوع قالی هستند. همچنین 
نبرد  زندگی(،  منبع  )نماد  خورشید  همچون  نمادهایی 
اژدها و عقاب )چشم اندازی از جهان(، ققنوس، صلیب 
شکسته، اسلحه، کمان و شمشیر، سر یا شاخ گوسفند 
و  نقش جنگ خروس  سعادت(،  و  حاصلخیزی  )نماد 
گاو  در قالی ارمنستان کاربرد دارد . جنگ  این دو حیوان، 
این  برندة  و  است  بوده  طبیعت  احیای  عنصری جهت 

جنگ ها عنصری برای عبادت در نظر گرفته می شد. 
 )Ghazaryan,1985:61)،(Azatian,1986:24-31(

تصاویر 33 تا 36

رنگ ، مواد و نوع رنگرزی
 دربارة رنگ های قالی ارمنستان طبق نمونه های تصویری 
می  توان گفت که بیشترگرایش به کاربرد رنگ های تیره 
سفید،  مشکی،  قرمز،  سرمه ای،  الکی ،  رنگ های  دارد. 
طالیی، زرد، نارنجی ، قهوه ای، سبز ، آبی و قهوه ای تیره از 
جمله رنگ های این قالی است. رنگ های مورد استفاده در 
قالی ارمنستان، طبیعی )گیاهی، حیوانی( یا شیمیایی است. 
Vor-/ رزز رنگ های مهم قالی ارمنی رنگ ورتان کارمی
tan Kârmir/ )کرم شراب   کش(]8[ است. رنگ ارغوانی 

)ورتان( از واژة ورت گرفته شده که در ارمنی  به معنای 
»کرم« است؛ کرمی که رنگ قرمز تولید می کند، در درة 
آرارات یافت می شد. مواد خام این رنگ توسط مورخان و 
جهانگردان بیگانه تحسین شده است و شبیه به حشره ای 
بنام قرمزدانه می باشد. بنابراین ورتان کارمیر نوعی قرمز دانه 
است. واژة ترکی»کارمیز« هم به معنای قرمز به مرغوبترین 
رنگ قرمز در ارمنستان که از کرم درست شده است، اشاره 
دارد. نوعی رنگ قرمز دیگر که از گیاهی به نام مارینا 
به دست می آمد، توسط ارمنی ها به کار می رفت. طبق 
اظهارات مورخ یونانی قرن پنجم قبل از میالد، هرودوت، 
یکی از مهم ترین رنگ های قرمز ارمنستانی ، روناس بود که 
در تولید رنگ قرمز کاربرد داشت. از مواد رنگزای دیگر 
در قالی ارمنستان می توان به آالله، نعناع، فرفیون، زعفران، 
ریشه های شیرین بیان، زرشک، پوست پیاز و برگ درخت 

)Ghazaryan, 1985: 16, 20( .گردو  اشاره کرد

مواد و ابزار
 الیاف مصرفی در قالی های ارمنستان پشم، ابریشم، کنف و 
کتان است. دار مورد استفاده در این قالی ابتدا افقی  بوده و 
سپس عمودی شده است. قابل ذکر است که قدیمی ترین 
نامیده   Ktutich ،ارمنستان قالیبافی کشف شده در  ابزار 
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می  شود و تاریخ آن به قرن 2 قبل از میالد باز می گردد . 
این وسیله از استخوان ساخته شده و بسیار شبیه به ابزاری 
)Azatian, 1986: 24-31( .است که  امروزه به کار می رود

 

رجشمار و فن بافت
 نوع گره قالی ارمنی دو گره است که همان گره ترکی 
)گره  فارسی  گره  ارامنه،  میان  در  است.  متقارن(  )گره 
نامتقارن( به 1/5گره و گره ترکی به 2 گره معروف است . 
چله کشی قالی ارمنی طبق منابع موجود همانند چله کشی 
فارسی است ) و خارج از دار انجام شده و سپس روی دار 
آویخته می شود(. در مورد رجشمار و فن بافت قالی های 
»تعداد  است:  آمده  ارمنی  قالی های  کتاب  در  ارمنستان 
گره ها در هر خانه بر حسب دسی متر مربع متفاوت است 
و در کوبیدن نخ های میانی از پود ضخیم استفاده می شود.« 
)Azatian, 1986: 27( این گونه  برداشت می شود که تراکم 

قالی ها بر حسب تعداد گره ها در 10سانتی متر مربع محاسبه 
می شود و همچنین قالی های ارمنستان تخت باف )تک پود 
ضخیم( است. شیرازه فرش های ارمنستان اصوالً  متصل 

است و قیچی کاری در حین بافت صورت می گیرد.
   پیش از ورود به مبحث قالی ارمنی باف و ویژگی های 
تأثیر سنت  با توجه به آنکه قالی ارمنی باف ، تحت  آن ، 
قالیبافی روستایی مناطق مجاور سکونت ارمنیان در ایران 
به ویژه، سبک  و  درباره سبک  است، توضیحی مختصر 
سبک شناسی  است.  ضروری  ایرانی  قالی های  روستایی 
اساس  و  است  ایران  فرش  دقیق  بررسی  برای  ابزاری 
مطالعات منطقه ای را استوارتر می کند. فرش ایران به سه 
گروه: عشایری، روستایی و شهری طبقه بندی می شود. 
در این طبقه بندی، تخصصی ترین عوامل ساختاری فرش  
نظیر گردان یا شکسته بودن طرح ، نحوة پودکشی، ابعاد 
و رنگ فرش تأثیر گذار هستند. در این راستا فرش هایی 

در  باید  را  و...  چهارمحال  اراک،  مالیر،  و  همدان  مثل 
گروه فرش های روستایی و فرش کرمان، اصفهان، تبریز 
یا مشهد را در گروه فرش های شهری باف و فرش های 
بلوچ، بختیاری و افشار را در گروه فرش های عشایری 
طبقه بندی کرد. )ژوله، 1381: 157( سبک روستایی قالی 
ایران دارای خصوصیات زیر است: طرح های هندسی یا 
شکسته با خطوط زاویه دار، بافت از روی ارنک)تکه فرش 
بافته شده(، رجشمار متوسط یا پایین )20،25 تا40(، فن 
بافت بیشتر تخت باف یا یک پود و متمایل به نیم لول و دو 
پود. مواد اولیه آن پنبه و پشم است، شیرازه متصل، ابعاد 
متوسط یا کوچک )ذرع و نیم، قالیچه، کناره و نهایتا6ً یا9 
متری(، دار افقی یا عمودی است و رنگ ها سنتی و گرم 
و تیره ، متمایل به فام تیره مي باشد و گره و چله کشی بسته 
به منطقه مورد نظر، ترکی )متقارن( یا فارسی )غیرمتقارن( 
است و پرداخت و روگیری نیز هنگام بافت انجام می شود.

قالی ارمنی باف
بافته ای  ایران  ارمنی باف  » قالی  سنت  می رسد  نظر  به   
است که حاصل تلفیق سنت فرش بافی کهن ارامنه مهاجر 
با فرش بافی اصیل ایرانی در مناطق میزبان در ایران در 
بازة زمانی صفویه تا امروز بوده است )به ویژه در  مناطق 
روستایی استان های آذربایجان غربی و شرقی، اصفهان، 
این  ادغام  نتیجه  در  مرکزی(.  و  بختیاری  و  چهارمحال 
دو سنت فرش بافی ، سنت واحدی به نام قالی ارمنی باف 
ایران به وجود آمده است که ویژگی های درونی و بیرونی 
خاص خود را دارد. از آن جمله می توان به فن بافت )نوع 
گره، شیوه پود کشی و قیچی کاری ( و روش های رنگرزی 
دیده  این سنت  که  قالی ای  هر  در  بنابراین،  کرد.  اشاره 
شود، آن قالی  ارمنی باف است؛ خواه بافندة آن مسلمان 
باشد، خواه مسیحی. البته با اینکه به طور طبیعی انتطار 
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این است که چنین فرشی محصول دست ارامنه باشد، به 
دلیل کیفیت خوب این فرش ها ایرانی های مناطق مجاور 
آنکه  به  توجه  با  داشتند.  توجه  فرش بافی  به سنت  نیز 
قالی ارمنی باف ایران ، قالی اي با سبک روستایی و متأثر از 
قالیبافی مناطق مجاور سکونتشان است، بنابراین از روی 
ارنک، به شیوة تک پود ضخیم و در ابعاد کوچک بافته 
می شود و به دلیل شیوة خاص رنگرزی ارامنه ، دارای زیر 
دست نرم و چرب و جلوة براق و درخشنده یا به تعبیری 
مخمل گونه است. همچنین این قالی ها با کاربرد طرح هایي 
که اکثراً ذهنی باف، واگیره ای هندسی و گردان هستند و 
در طبقه بندی کلی فرش ایران انواع لچک ترنج، درختی، 
افشان، گلدانی، واگیره ای و تصویری )و با اسامی بومی 
مانند ماهی، شاخ بزی، گل پنبه ای و...( را در بر می گیرند. 

)هواساپیان، مایرنی 1386. مطالعات میدانی نگارنده(

پیشینه قالی ارمنی باف )از صفویه تا امروز( 
از حدود دو هزار سال قبل تا به امروز، ارمنیان با دیگر 
ایرانیان سرنوشتی مشترک داشته اند و در همة حوادث 
تاریخی، شریک بوده اند. ایرانیان ارمنی در طی سال های 
اقامتشان در ایران، فرهنگی بنا نهادند که بر پایة فرهنگ 
و  محیط  فرهنگ،  و  ارمنستان  سرزمین  پربار  و  دیرینه 
شرایط جدید قرار داشت. با توجه به اینکه اصفهان در 
زمان صفوی مرکز ایران بود، هنر و صنعت در این شهر 
بومی در  انواع صنایع دستی و  بیشتری داشت و  رواج 
آن تولید می گردید. جلفای نو که مهم ترین مرکز فرهنگی 
ارمنیان در آن شهر به شمار مي رفت نیز، هنر و صنعت 
ایرانیان ارمنی را به سایر هنرهاي اصفهان افزود؛ هنر هایي 
از قبیل سوزن دوزی، قالب دوزی، قلم زنی، کفش دوزی، 
تهیه لباس و جواهرات محلی و قالی و گلیم. )ژوله و 
عرب، 1373 ، 14تا21 ( فرش ارمنی باف به طور دقیق تر 

یافت.  گسترده ای  رواج  پیش  سال  چهارصد  حدود  از 
فرش  بافت  نیز  اشکانیان  از عهد  و  آن  از  پیش  اگرچه 
توسط ارامنه مقیم ایران که با فرهنگ و اسلوب ایرانی 
رشد یافته بودند، کم و بیش وجود داشت. با کوچ گسترده 
با  ایران در عهد عثمانی و مقارن  ارامنه به داخل خاک 
سلطنت شاه عباس، صنایع مستظرفه آنها از جمله قالیبافی 
نیز در منطقه گسترده تحت نام تیمره که ازحوالی خمین 
آغاز شده وتا چاپلق و چهارمحال ادامه می یافت، گسترش 
ارمنی،  مسیحیان  و  ایرانی  مسلمانان  همجواری  یافت. 
سبب پیدایش زیراندازهایی با بار فرهنگی مشترک شد. 
)مجابی، 31:1382( در اینجا این نکته قابل تأکید است که 
با توجه به مطالعات انجام شده و مصاحبه های صورت 
گرفته، » فرش ارمنی باف ایران ، فرشی با سبک روستایی 
محسوب می شود. هنگامی که قومی از مکانی به مکان 
دیگر منتقل می شود ، فرهنگ قوم میزبان را می پذیرد. نظر 
به آنکه ارامنه در ابتدا به مناطق روستایی در استان های 
نامبرده مهاجرت کردند، سبک قالی ارمنی باف نیز تحت 
تأثیر تمامی شاخصه های قالی روستایی )بافت، طرح و 
رنگ( مناطق مجاور سکونت ارامنه در ایران قرار گرفت. 
این مناطق به طور دقیق تر شامل حوزه اراک و خمین )نه 
استان مرکزی(، منطقة چهارمحال که در شمال آن فرش 
روستایی و در جنوبش، فرش عشایری است و مناطق 
فریدن،  یعنی  بختیاری  و  چهارمحال  با  اصفهان  مرزی 
چادگان و زرنه است. در این باره می توان این فرضیه را 
داد که هیچ سابقه ای از ارمنی بافی در دورة صفویه وجود 
ندارد و احتمال دارد فرش روستایی و عشایری با روی 
کار آمدن صفویه در ایران زوال یافته باشد. به دلیل آنکه 
صفویان، فرهنگ کالسیک و شهری را رونق دادند، آنچه 
از صفویان به یادگار مانده، فرشی با سبک شهری است 
که آن هم تنها در مناطقی همچون اصفهان، کاشان، مشهد، 
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کرمان و تبریز بافته می شد. در واقع با مهاجرت ارامنه و 
سکونت یافتن آنان در مناطقی از ایران، خود به خود تولید 
قالی ارمنی باف رواج یافت. پس سنگ بنای اولیة سنت 
قالی ارمنی باف در زمان صفویه نهاده شد ولی نمونه اي 
نیامد. دورة تجدید حیات  به وجود  این دوران  عینی در 
فرش روستایی و عشایری ایران بعد از عهد صفویه بود. 
در همین دوران، ارامنه نیز این فرصت را پیدا کردند که 
با تلفیق سنت فرش بافی خود و سنت روستایی بافی که 
در مناطق سکونتشان وجود داشت، یک سنت فرش بافی 
تازه پایه گذاری کنند که محصول آن قالی ارمنی باف بود.  
)هواساپیان، مایرنی 1386. مطالعات میدانی نگارنده( از 
کاربرد  دلیل  به  دارد که  احتمال وجود  این  طرف دیگر 
مداوم و نگهداری قالی ها در شرایط نه چندان مطلوب، 
که برای آثار هنری و کاربرد آنها توسط طبقات متوسط و 
پایین جوامع امری بدیهی شمرده می شود، نمونة شاخص و 
مطمئنی از قالی های روستایی عهد صفوی در اختیار نباشد. 
» به این ترتیب از زمانی که دقیق نمی دانیم کی و چگونه 
بوده اند.  فرش  کار  در  ارمنیان  از  ای  عده  می شود،  آغاز 
بعدها در قرن نوزدهم، واسطه شرکت های خارجی ، اغلب 
ارمنیان بوده اند و برخی حتی بعد از برچیده شدن بساط آن 
شرکت ها در کار فرش باقی ماندند و چند نام را شهرت 
بخشیدند. امروزه قالی ارمنی باف در شرف نابودی است. 
زوال قالی ارمنی ایران برای آشنایان دردآور است،  چه یکی 
ایرانی زوال یافته است و این از  انواع قالی  از زیباترین 
مواردی است که دیگر امیدی به زنده کردن آن نیست. 
ارمنیانی که در اصفهان، تهران و نقاط دیگر اکنون صرفًا 
برای سرگرمی وتفریح قالی می بافند، نقشه های اصیل خود 
را که یک دنیا بار فرهنگی داشت، فراموش می کنند و بیشتر 
نقشه های دیگر از جمله آرمان ها و عالئق خود مثل کوه 
آرارات را طراحی و بر فرش می بافند.« )حصوری،1376 

90-94( تصویر32
جغرافیای قالی ارمنی باف ایران

به طور کلی در  ارمنیان در سده های11 و 12 میالدی   
نواحی مختلف ایران مثل آذربایجان )شامل خوی، مرند، 
مراغه( ، حوالی اصفهان و چهارمحال متمرکز بوده اند و 
عده ای نیز به همراه مهاجران اصفهان در حوالی اراک و 
روستاهای بین اراک و خمین و روستاهای تابعه آنها ساکن 

شده اند. )هواساپیان18-13:1386(

کاربرد
قالی های  بیشتر  کاربرد  میدانی،  مطالعات  اساس  بر   
ارمنی باف به جز قالی های تصویری و قالی هایی که با ابعاد 
کوچک ) پشتی، رو کرسی، رومیزی (، زیرانداز بوده است . 
قالی های تصویری با مضامینی مثل کلیسای اچمیاتزین 
]9[، حضرت مسیح، مام میهن و اساطیر ارمنستان جنبة 

تزیینی و دیوارکوب دارند.

طرح
قالی ارمنی باف یک قالی با طرح شکسته است که البته در 
سال های اخیر با توجه به قالی های موجود به سمت گردان 
نیز رفته است . این قالی دارای نقوش گیاهی  ) درخت و 
گل هایی مثل گل رز( ، شکل تجریدی اژدها یا نمادs ، ماهی 
و پرنده است و قالی های تصویری با نقش عقاب و کلیسا 
را همانند قالی ارمنستان در بردارد ولی این قالی از دید 
ترکیب بندی کلی با طرح هایی متفاوت از قالی ارمنستان 
و متأثر از طرح های قالی ایرانی به ویژه مناطق مجاور خود 
در قالب طرح های لچک ترنج، درختی ، افشان، گلدانی ، 
واگیره ای و تصویری و با نام های بومی : واگیره ای، ماهی 
یا  ترنج  آن  فارسی  نام  ]که  مدالیون  بزی ،  در هم، شاخ 
قاب است )بسته به مورد، اگر یکی یا تعداد معدودی در 
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طرح باشد، ترنج و اگر تعداد زیادی باشد و نقش اصلی 
بته، درختی،  بلبل،  نام قاب است([، هزار  نباشد، به  نیز 
گل پنبه ای )که چیدمانی متفاوت از همان گلفرنگ است(، 
گل رز، افشان )افشان به همراه گلدان(، لچک ترنج، چند 
لوزی(  )قاب  قابقابی  یا  مربع(  )خشت  و خشتی  ترنج 
و... طبقه بندی می شود. )تصاویر15الی32 ( نظر به آنکه 
لیلیان دارای ویژگی های خاصی در قالیبافی است، در ادامه 
توضیحی دربارة قالی ارمنی باف این منطقه  آورده می شود. 
به گفته سیسیل ادواردز: »مردم روستای لیلیان مانند هزاران 
قالیبافی که قالی های ساروق می بافند، هنوز تصور می کنند 
مردم آمریکا تنها خریدار یک طرح هستند و به این جهت 
سال های متمادی است که همان یک طرح را در بافته های 
خود پدید می آورند. طرحی که به هیچ وجه نمی توان آن 
را ایرانی خواند.« از ویژگی های شاخص بافندگان ارمنی 
لیلیان در گذشته های دور، استفاده از نقشه هایی است که 
رأساً توسط نقاشان ارمنی )همانند قالی های ارمنستان( تهیه 
می گردد. نوع رنگ های به کار برده شده در این طرح ها 
با توجه به قدمت زیاد آنها و عدم خرابی الیه های رنگ 
روی کاغذ طراحی، نشانگر اهمیت دادن این طراحان به 
استفاده از رنگ های مرغوب در ارائه طرح ها است. )ژوله 
و عرب، 1373 : 14-21( همچنین لیلیان افزون بر طرح 
هراتی و طرح ساروق، طرح خاص خود را هم دارد که 
عبارت است از ترنجی عنکبوتی مانند با صلیبی که همیشه 
در آن پنهان است و دسته های گل و اغلب روی زمینه ای 
به رنگ قرمز روشن مایل به صورتی، به اجرا در می آید. 
)یاوری، 1384 : 112-113( طبق مطالعات میدانی انجام 
شده، نمونه هایی از طرح های واگیره ای، گلدانی، لچک 
ترنج، افشان با گلدان یا افشان، دارای ریزنقش هایی هستند 
که یک شاخه بلند نخل مانند شامل برگ یا گل است که 
در میان ارامنه و بازاریان به دلیل شباهت به شاخ، به طرح 

شاخ بزی معروف است که از طرح های اصیل و معروف 
لیلیان است. )تصویر 29(

نماد
 از نمادهای موجود در این نوع قالی همانند قالی ارمنستان، 
زندگی ،  درخت  بته،  نیلوفر،  گل  صلیب ،  ماهی ،  اژدها ، 
شکوفه ، عقاب و نقش مایه مثلثی هستند. در نهایت باید 
به نقوش مثبت و منفی که اصوالً در حاشیه بزرِگ قالی 
تکرار می شوند و به گفته ارامنه، نمایانگر دو جنس زن 
ومرد هستند ، اشاره کرد. )مجابی،1382: 45( و ) نکویی، 

آشوری، 1374: 125،126( تصاویر37 تا41

رنگ ، مواد و نوع رنگرزی
 در  قالی ارمنی باف در قدیم تنها رنگ های ثابت گیاهی 
نیز  اخیر رنگ های شیمیایی و جوهری  و در سال های 
استفاده شد. دربارة رنگ های این نوع قالی نیز می توان 
گفت که گرایش به کار برد رنگ های گرم و تیره دارد. 
رنگ های الکی، سرمه ای، قرمز، مشکی، سفید، طالیی، 
سبز  خردلی،  شتری،  آبی،  سبز،  قهوه ای،  نارنجی ،  زرد، 
یشمی و به ویژه صورتی در قالی ارمنی باف کاربرد بیشتری 
دارد. )رنگ صورتی معموالً از قرمزدانه به دست می آید 
که شیدهای صورتی روشن تا بنفش تیره را تولید می کند 
و در لیلیان به خصوص در قسمت پود استفاده می شود. 
)ستوده،1340 : 159(( مواد رنگزایی که در قالی ارمنی باف 
کاربرد دارد، عالوه بر موارد نامبرده در رنگزاهای  قالی 
ارمنستان، مواد دیگری چون نیل، کاه، جو، اسپرک، گلشار 
است. )الزم به ذکر است که در قالی های ارمنی باف همانند 
عنوان  به  گاو  ادرار  ایران ،  قالی هایی روستایی  از  برخی 
دندانه در مراحل رنگرزی در تولید رنگ های قرمز و اکر 
به کار می رود و سبب ثبات، شفافیت رنگ و جلوة مخمل 
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گونه و براقی پشم قالی های ارمنی باف می شود.( )نکویی 
و آشوری،125،126(  همچنین به گفته دکتر حصوری: » 
قرمز ارمنی نتیجه به کار بردن روناس کافی و حتی گاهی 
آمیختن اندکی قرمز دانه به آن است، به همین دلیل عامل 
دقیقی که این جلوه مخمل گونه قالی ارمنی باف را باعث 

می شود، مبهم است«. )حصوری،  1390(

مواد و ابزار
 الیاف مصرفی در قالی ارمنی باف عالوه بر پشم دستریس  
و پنبه، گاهی کاموا و موی بز )در ناحیه فریدن( است. 
دار مورد استفاده در این قالی ابتدا افقی و سپس عمودی 
استفاده  بافت  در  سیخ  از  ارامنه  همچنین  است.  شده 
نمی کنند و اکثراً با دست و بعضاً به جای قالب از چاقویی 
شبیه قلم تراش جهت بافت استفاده می کنند. )مجابی و 

دیگران،39:1382 ( و )آبولیان، 1389(

رجشمار و فن بافت
 نوع گره در قالی ارمنی باف، گره ترکی )متقارن( و در 
همچون  مجاور  مناطق  ایرانی  قالی  تابع  مناطق،  برخی 
کمره و قالی های جدید لیلیان فارسی )غیر متقارن( است. 
چله کشی قالی ارمنی باف در تمام مناطق به غیر از کزاز، 
رجشمار  است(.  فارسی  کزاز  کشی  )چله  است  ترکی 
-23-21-18-17( تا36   17 بین  ارمنی باف  قالی های 

همچنین  است.  متغیر   39 گاه  و   )36-35-32-28-26
ندرت  به  و  ضخیم(  پود  )تک  تخت باف  قالی ها ،  این 
نیز دو پود ند. همة فرش های ارمنی باف اصوالً در ابعاد 
کوچک تولید می شدند، زیرا ارامنه محصوالت تولیدی 
می خواستند  کاربردی  و  داخلی  مصرف  برای  را  خود 
)مثاًل قالی های فریدن بیشتر برای مصرف داخلی و لیلیان 
بیشتر صادراتی بود(. با این حال تولید کناره، خرک )ذرع 

وچارک(، پشتی و حتی روکرسی )گلیم فرش یا فرش( 
و رومیزی از تولیدات ارمنیان بوده است. همچنین ذرع و 
نیم، دو ذرع و قالیچه و در موارد نادر ابعاد9×6 )لیلیان(، 
نیز کم و بیش تولید می شده است. الزم به ذکر است که 
فرش های ارمنی باف فریدن، از نسبت های غیرمتعارفی در 
عرض نسبت به طول برخوردار بوده اند؛ به عبارت دیگر، 
عرض عمومی این نوع فرش ها از میزان عمومی و متعارف 
سایر نقاط ایران کمتر بوده است و از آن می توان به عنوان 
یکی از مشخصات فرش های ارمنی باف فریدن نام برد. 
شیرازه فرش های ارمنی باف متصل است و قیچی کاری در 
حین بافت صورت می گیرد. )هواساپیان،1386؛ میناسیان، 

هاکوپیان، آلفرد آبولیان،1390( 

تحلیل
 ارمنیان پیش از مهاجرت به ایران در عصر صفویه، در 
ارمنستان از هنر قالیبافی برخوردار بودند و این پیشینه در 
تولید قالی ارمنی باف بی تأثیر نبوده است؛ البته سنت قالیبافی 
ایرانی نیز نقش مهمی در تولید قالی ارمنی باف داشته است، 
چنان که می توان به تفاوت اساسی میان قالی ارمنستان و 
ارمنی باف به ویژه در طرح )ترکیب بندی کّلی و مضامین 
قالی( و نماد اشاره کرد. همانطور که ذکر شد، طرح قالی 
ارمنستان شکسته و در یک طبقه بندی با عناوینی همچون 
قالی کتیبه ای، ویشاپاگورگ، خورشیدی و.... تقسیم بندی 
می شود. قالی ارمنی باف نیز یک قالی با طرح شکسته است 
با توجه به قالی های موجود  البتّه در سال های اخیر  که 
به سمت نیمه شکسته )متمایل به گردان( نیز رفته است. 
)هاکوپیان، هواساپیان و آبولیان،1389( هر چند هر دو نوع 
قالی، نقوش گیاهی همچون گل رز، شکل انتزاعی اژدها، 
ماهی و قالی های تصویری با نقش عقاب و کلیسا را در 
بردارد، ولی در ترکیب بندی کلی با طرح هایی متفاوت از 
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قالی ارمنستان و متأثر از قالی ایرانی به ویژه مناطق مجاور 
خود، در قالب طرح هایی با نام شاخ بزی، مدالیون، هزاران 
بلبل ، گل پنبه ای، گل رز، افشان با گلدان و... طبقه بندی 
می شود. همچنین به دلیل آنکه نقش مایه های خاص قالی 
در  و...  شکسته  صلیب  ققنوس،  اژدها،  همچون  ارمنی 

قالی ارمنی باف جزء نقش مایه های اصلی با مفهوم نمادین 
نیست، می توان گفت قالی ارمنی باف، کاماًل تحت تأثیر 

مضامین سنت قالیبافی ایرانی قرار داشته است.
مقایسه ای  زیر  جدول  در  شده،  انجام  مطالعات  پیرو 
میان قالی ارمنستان و قالی ارمنی باف با هدف نمایاندن 

مشترک میان قالی ارمنستان و قالی 
  خاص قالی ارمنی باف       خاص قالی ارمنستان ارمنی باف 

طرح هر دو  شكسته، نقوش مشترك: گیاهی، حیوانی، طرح
شكل انتزاعی اژدها یاs ، صلیب، عقاب و تصویر كوه 
آرارات و كلیسای اچمیاتزین )در تركیب بندی كلی، 

اشتراك ندارند.(

كتیبه ای،  ویشاپاگورگ، خورشیدی، گراف، 
آرتسواگورگ، آرستاخ، كارتوچ،  هشت ضلعی ، 

مهاجر، گل بوته ای، نقش اژدها، آناهیتا

لچك ترنج، درختی ، افشان، گلدانی ، واگیره ای و 
تصویری و با نام های بومی:  واگیره ای، ماهی در 
هم، شاخ بزی ، مدالیون، هزار بلبل، بته، درختی، 

گل پنبه ای، گل رز، افشان، لچك ترنج، چند ترنج و 
خشتی )خشت مربع( یا قابقابی )قاب لوزی( 

اژدها ، شكل s، ماهی ، فرم صلیب، گل نیلوفر، بته، نماد
درخت زندگی، شكوفه ، عقاب و نقش مایه مثلثی

خورشید، نبرد اژدها و عقاب، ققنوس، صلیب 
شكسته، اسلحه، كمان و شمشیر، سر یا شاخ 

گوسفند، جنگ خروس و گاو  

نقوش مثبت ومنفی نمایانگر دو جنس زن و مرد

الكی ، سرمه ای، قرمز، مشكی، سفید، طالیی، زرد، رنگ 
نارنجی ، قهوه ای، سبز و آبی

رنگ ورتان كارمیر ) قرمز خاص ارمنی یا قرمز 
زنگاری( و قهوه ای تیره

صورتی، شتری، خردلی، سبز یشمی

شیمیایی)جوهری(طبیعی)حیوانی، معدنی(طبیعی )گیاهی(، شیمیایینوع رنگرزی

قرمز دانه، آالله، نعناع، فرفیون، زعفران، ریشه های مواد رنگرزی
شیرین بیان، زرشك، پوست پیاز و برگ درخت گردو.

قرمزدانه آرارات یا كرم شراب كش )در تولید رنگ 
ورتان كارمیر( و گیاه مارینا 

نیل، كاه، جو، اسپرك، گلشار و ادرار گاو به عنوان 
دندانه

پنبه ، گاهی كاموا و موی بزابریشم، كنف و كتان  پشم الیاف مصرفی

رجشمار متوسط یا پایین  )چون هر دو قالی روستایی رجشمار
با طرح شكسته هستند.(

بر حسب تعداد گره ها در 10سانتی متر مربع 
)اطالعات 

دیگری در 
دسترس نیست.(

17 تا 36 و گاه 39 ، )همانند قالی های روستایی ایران 
رجشمار بر حسب تعداد گره در 6/5 سانتی متر مربع 

است.(

فارسی یا نامتقارن )كمره و سال های اخیر لیلیان(دو گره)تركی یا متقارن(گره تركی )متقارن( یا دو گرهنوع گره

فارسی )در ارمنی باف تنها كزاز  چله كشی فارسی نوع چله کشی
دارد.(

تركی به جز كزازفارسی

نوع پودکشی )فن 
بافت(

درقالی های جدید تر دو پود------تخت باف )تك پود ضخیم(

-----------افقی و عمودیدار

ذرع وچارك ، ذرع ونیم، دو ذرع و قالیچه و در باریك و بلند-----ابعاد
موارد نادر ابعاد9×6)لیلیان(

زیرانداز، روتختی ، رو كرسی و  رومیزی و قالی های کاربرد
تصویری: كاربرد تزیینی به عنوان دیوار كوب.

به صورت پرده در خانه ها و رختكن ها، زین اسب، 
محل نگهداری نمك و نقل و انتقال كاال و غیره

كناره، خرك، پشتی 

ویژگی های  

متفاوت
ک و 

مشتر

شاخصه های بافت

     جدول شماره1: مقايسه قالی ارمنستان و قالی ارمنی باف ايران
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اشتراکات و تفاوت ها انجام شده است.   
قالی  می شود،  مشاهده  باال  جدول  در  که  طور  همان 
از شاخصه های  تعدادی  ارمنی باف در  قالی  ارمنستان و 
بافت همچون رنگ ، مواد و نوع رنگرزی، الیاف مصرفی، 
رجشمار، پود کشی، دار، کاربرد و برخی نمادهای به کار 
رفته در آنها دارای اشتراکاتی هستند، اما طبق نمونه های 
تصویری ارائه شده، در »طرح » که می توان آن را به عنوان 
مهم ترین شاخصه یک فرش در نظر گرفت، کاماًل متفاوت 

همچنین  و   کلی  ترکیب بندی  در  تفاوت  این  هستند. 
ریز نقش ها قابل مالحظه است. این مورد را می توان دلیلی 
برای تأثیر پذیری کامل قالی ارمنی باف از سنت قالیبافی 
ایرانی حاکم در روستاهای مناطق مجاور سکونت ارامنه 
در ایران در نظر گرفت. همچنین نمونه های اصیل این قالی 
به دلیل شیوه خاص رنگرزی ارامنه، دارای جلوه ای مخمل 
گونه است که در هیچ کدام از موارد ذکر شده در قالی 

ارمنستان دیده نمی شود.

تصاویری از قالی ارمنستان

 تصوير شماره1- قالی كتيبه دار)كتيبه های تزيينی(
)Ghazaryan,1985, 67( 

 تصوير شماره3- قالی خورشيدی )همان، 63(  تصوير شماره2- قالی گوهر)همان، 31( 
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 تصوير شماره4- آرتسواگورگ  )همان،34(  
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 تصوير شماره6- قالی مزين به اژدها )همان، 55 ( تصوير شماره 5-  )همان،56(  

 تصوير شماره7- قالی كارتوچ )همان،39(
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 تصوير شماره 9-  قالی آناهيتا ) Azatian, 1986, page31( تصوير شماره 8-  قالی گل بوته ای )همان،41(

)GHAZARYAN,1985,102( .نمونه ای از قالی ارمنستان كه توسط نقاشان به وجود آمده است  
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تصاویری از قالی ارمنی باف

 تصوير شماره 11-طرح لچک ترنج،198×163سانتی متر مربع، رجشمار28، 
تخت باف ، گره تركی، پشم، فريدن

آنوش  بافنده:  گلی(،  دسته  )افشان  گلداندار  افشان  طرح   -12 شماره  تصوير   
وارطوميان،404 ×261سانتی متر مربع، رجشمار28، تخت باف، گره تركی، پشم، فريدن

 تصوير شماره 13- طرح تکراری واگيره ای خشتی ، قالی روستای ماموكا،1960م،    
بافنده: آستقيک بابوميان، 168 ×256 سانتيمتر مربع، رجشمار28، تخت باف، گره تركی، 

پشم

 تصوير شماره 14- طرح گل پنبه ای،اندازه74×138 سانتی متر مربع، رجشمار26، تخت 
باف، گره فارسی، پشم، كمره
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 تصوير شماره 15- طرح تکراری واگيره ای ماهی، اندازه 82×180 سانتی متر مربع، رجشمار32، تخت باف، گره فارسی، پشم، كزاز
تصوير شماره 16-  طرح بوته ای، 143×105سانتی متر مربع، رجشمار28، تخت باف،گره فارسی، كانوا، چهارمحال وبختياری

تصوير شماره 17- طرح بته جقه دار )معروف به درختی در ميان ارامنه(، بافنده: زانازان رستميان، 1945م،154×110سانتی متر مربع، رجشمار28، 
تخت باف، گره تركی، پشم، خرقان

 تصوير شماره 16

 تصوير شماره 15 تصوير شماره 17
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 تصوير شماره 18- طرح سه ترنجی )مداليون( ، بافنده: نوبربزاديان،291×130سانتی متر مربع، رج شمار21، تخت باف، گره تركی، پشم، خرقان
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 تصوير شماره 19- طرح ترنج، بافنده: آستقيک بابوميان، 1965م،310×220سانتی متر مربع، رجشمار28، گره ترک، پشم، چهارمحال وبختياری

 تصوير شماره 20-طرح ترنجی شاخ بزی، بافنده: آرمنو هواساپيان، 59×50 سانتی متر مربع، 
رجشمار32، تخت باف، گره فارسی، كرک كاشان به طريق شيميايی رنگرزی شده است، 

كمره

 تصوير شماره21- قاليچه طرح لچک ترنج 1/5×1سانتی متر مربع، 40 رج با نقشه 
هزاران بلبل، بافت ليليان،1336 ش، طرح هاكوپ ميرزا خانيان، كمره
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 تصوير شماره 22- طرح تصويری كليسای اچمياتزين، بافنده: آلفرد آبوليان،150×227 سانتی متر مربع، رجشمار 32،1960م، تختباف، گره فارسی، پشم

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


فصلنامه 
علمی_ پژوهشی 

انجمن علمی 
فرش ایران
شماره 17
پاییز 1389

47

 تصوير شماره 23- قالی تصويری، 1930م، 135×64 سانتی متر مربع، رجشمار42، تمام لول باف، گره تركی، ابريشم.
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نمادهای قالی ارمنی باف ایران
از باال به پایین: ماهی در هم، صلیب یا چلیپا، s  یا شکل انتزاعی اژدها، زن و مرد

نمادهای قالی ارمنستان
باال به پایین: اژدها، صلیب، نیلوفر، بته
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نتیجه گیری
 نظر به اینکه  ارمنستان در گذشته ای نه چندان دور جزء 
به ویژه سنت های  آن،  از سنت های  بسیاری  بوده ،  ایران 
قالیبافی ، با ایرانیان مشترک است. با توجه به این نکته و 
پیرو مطالعه تطبیقی انجام شده بین قالی ارمنستان و قالی 
ارمنی باف ، چنین استنباط می شود که این دو نوع قالی در 
تیره الکی، سورمه ای  مواردی همچون رنگ )رنگ های 
و...( ، الیاف مصرفی )پشم، پنبه(، گره )دو گره یا ترکی 
آنها ،  ابزار ، فن بافت و نمادهای موجود در  یا متقارن(، 
شباهت هایی دارند. اما قالی ارمنی باف ایران از نظر طرح 
به ویژه ترکیب بندی کلی دارای تفاوت های انکار ناپذیر با 
قالی ارمنستان است، چنان که بر خالف برخی شباهت های 
طرح ها )نوع شکسته یا هندسی( ، مضامین و ریزنقش ها 
می توان قالی ارمنی باف را از قالی ارمنستان تشخیص داد.

 این قالی که محصول غلبة سنت قالیبافی مناطق میزبان 
ارامنه مهاجر در ایران بر سنت قالیبافی قدیم ایشان بوده 
دهندة  نشان  بیشتر  گفته شد،  که  ویژگی هایی  با  است، 
چیرگی فرهنگ ایرانی و سنت قالیبافی روستایی آن است؛ 
و  آیین  فرهنگ،  تجلی  نیز  ارمنستان  قالی  که  همانطور 

محیط زندگی مردمان آن سرزمین است.
الزم به ذکر است که خاص بودن قالی ارمنی باف افزون بر 
برخی تفاوت ها در طرح و نقش، در نوع رنگرزی خاص 
ارامنه است که باعث می شود قالی آنها جلوه ای مخمل 
گونه ، براق با زیر دست نرم داشته باشد.در مجموع می توان 
گفت سنت قالی ارمنی باف ایران، حاصل ترکیب سنت 
قالیبافی ایرانی )طرح، رنگ، ویژگی های بافت(  به همراه 

شاخصه هایی از قالیبافی قدیم ارامنه )ارمنستان( است.

پی نوشت
[1] Anasis                        

[2] krum                            

[3] Adrianople                                                                                             

[4]  Bagratides                                      

[5] Kama                                                      

 [6]  constantinople         
]7[ قالی ویشاپاگورگ: در این نوع قالی، یک محور خیالی 
زمینة ویشاپاگورگ را به دوقسمت مساوی تقسیم می کند 
که هر کدام شامل برگ های گیاهان و گل های باز است. 
این رشته ها به نحوی به هم گره خوردند که رنگ های 
روشن به تدریج به رنگ های تیره تغییر می کند، سپس 
از  دسته ای  ترکیباتشان  و  روشن  رنگ های  مقابل  در 
برگهای تیره شکل می گیرند . گاهی اوقات ، »الیه هایی« که 
گلبرگ ها را به وجود می آورند، به ترکیبات پر مانندی 
با بال های زیبا تبدیل می شوند . این بال ها شبیه به یک 
قالی های  در  که  هستند  فرد  به  منحصر  افسانه ای  مرغ 
جدید تر از نقشه های آنها استفاده می شود. در گلبرگ های 
از جمله  مختلف  حیوانات  از  تصاویری  ویشاپاگورگ، 
شتر ، شیر ، گوزن، اسب و حیوانات دیگر بافته می شود . 
در زمینة قالی ها از بوته استفاده می شود که نماد سرزمینی 
خیالی با تمام شکوه و عظمتش  است. نگهبانان آن باغ های 
بهشتی و برین همان اژدهاها هستند، بنابراین اسم این دسته 
از این قالی ها همین است. از زیر مجموعه های این نوع 
قالی، گوهر و آناهیتا را می توان نام برد: قالی گوهر، نوعی 
از قالی ویشاپاگورگ است که مدالیون مرکزی آن به شکل 
صلیب بوده و با نوار های مجعد به رنگ قرمز ـ صورتی 
اساس  بر  قالی ها  این  بافت  اصول  است.  شده  احاطه 
گلبرگ های قالی های آرتسواگورگ )قالی عقابی: نوعی از 
ویشاپاگورگ( است. کل زمینة قالی ها با شاخه های گلی 
پوشیده شده که به زنجیر وار کنار هم آمده اند و یادآور 
گلدان های ایرانی است. گل ها به وسیله صلیب از هم جدا 
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می شوند و به صورت مکعب های زرد روشن در زمینه 
قالی آمده اند. در حاشیه های باریک قالی ها ترکیبات روبه 
پایینی بافته شده که انواع مختلفی از نیم هشت ضلعی را 
در خود جای داده است و حاوی اژدهای نیم رخ می باشد. 
حاشیه قالی گوهر، یک زنجیره پهن با ردیف های مثلثی از 
گل و بوته ها است و رنگ های زرد ـ سفید و سبزـ قرمز 
به قالی ها آهنگی موزون از طرح و رنگ های انفعالی می 

دهد. بعد ها ، قالی گوهر به همان شکل تکرار شد.
 گلبرگ ها و نقشه ها به گونه ای کاماًل متفاوت اصالح شد. 
)همان،76( قالی های بافته شده در 1680 در واسپوراکان 
را »گوهر« می نامند. پس زمینة آن آرایش پنج برگی داشت 
و دقیقاً در مرکز آن  در طرح هشت ضلعی آن  صلیب و 

تصویر پرنده دیده می شود. 
یک زنجیره مدور دارد و روی آن نام بافندة این نوع قالی 
قید  می شود. قالی منحصر به فرد دیگر، » آناهیتا« نامیده 
می شود که باغ بهشت را به نمایش می گذارد . ترکیبات و 
زینت های پیچیده  آن به ندرت در هر قالی دیده می شود 
و نماد هنر مینیاتوری قرون وسطی در ارمنستان است. 
تصاویر  زینتی،  نخل  گیاه ،  با طرح  بافته شده  قالی های 
نگارهای  بین نقش و  اژدها ، شیر، خرس در  حیوانات، 

اصلی دیده می شود. 
]8[ کرمس )کرم شراب کش یا قرمز دانه (: منشأ رنگ 
و ترکیب شیمیایی این ماده شبیه رنگینة دنیای نو ، یعنی 

عصارة کوچین است. 
این عصاره یک ماده رنگی آلی طبیعی است که از بدن 
خشک شدة حشرة ماده  "Coccus Cacti" به دست می آید. 
این حشره بر روی گیاه کاکتوس بومی مکزیک وجنوب 
آمریکا زندگي می کند. )آر.ج.جنتز، جی.ال. استات ،1378: 

 .)68- 40
[9] Echmiadzin
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جلد2، تهران: انتشارات نائیری. ترجمه، ص440 تا446 .
 . )1374( آشوری،  تقی  محمد  و  محسن  نکویی،   .12
مطالعات جامع فرش دستباف، معرفی و مقایسه طرح های 
گردان وشکسته )استان چهارمحال و بختیاری( . جلد2 . 
طرح تحقیقاتی موجود در کتابخانه مرکز ملی فرش تهران.
13. هواساپیان، مایرنی، )1386( . »زیر اندازهای ارمنی باف 
ایران«. تاریخ ایران و شورای خلیفه گری تهران و شمال. 

تهران.
طریق  از  ارمنی باف  قالی  دربارة  میدانی  اطالعات   .14
اصفهان(،  میناسیان )89/11/16،  لئون  آقایان  با  مصاحبه 
پارتیوهاکوپیان )طراح، بافنده ومحقق فرش ارمنی باف(، 
فرش  مرمت  استاد  و  چله کش  ) بافنده،  آبولیان  آلفرد 
محقق  و  )طراح  هواساپیان  مایرنی  خانم  و  ارمنی با ف( 
فرش ارمنی باف( در تاریخ 89/12/16 در تهران ، به دست 
آمده است. همچنین مصاحبه با استاد تورج ژوله در تاریخ 
90/5/17 در کرج صورت گرفت و پرسشنامه ای در این 
زمینه نیز توسط دکتر علی حصوری در تاریخ 90/5/27 

تکمیل شد. 
15. یاوری، حسین، )1384(. مبانی شناخت قالی ایران. 

تهران: رجا با همکاری ماهنامه تخصصی قالی ایران.
16. Ghazaryan, Mania, )1985(," Armenian Car-

pets", Mocba, Yerevan.

17. Azatian.V.G. )compiler(, )1986(, "Armenian 

Rugs", Introduction by: rather than
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