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چكيده
ارمني باف در فرش شناسي ايران قالي ايراني است که از زمان سکونت ارمنيان در ايراِن عهد صفوي به دست 
ايرانيان ارمني، در مناطقي از ايران، با حفظ ويژگي هاي اصيل قالي ايراني، و متأثر از فرهنگ قالي بافي ارمنستاِن 
قديم، بافته مي شد. از مشترکات قالي ايراني و ارمني مي توان به نقوشي خاص اشاره کرد که گاه، «نگاره هاي 
معنادار» يا «نماد» ناميده شده اند. قالي ارمني باف نمادهايي دارد: از نماد «آب و اژدها» گرفته تا نماد هاي «اس 
شــکل»، «چليپايي»، «عقاب»، و «ماهي». با نظر به کمبود مطالعات انجام شده دربارة قالي ارمني باف، هدف 
پژوهش حاضر اين است که با معرفي و تحليل نمادهاي قالي ارمني باف، به شناخت مشترکات فرهنگي و هنري 
دو قوم بزرگ ايراني و ارمني در قالي ارمني باف بپردازد و مسئلة اثرپذيري قالي ارمني باف از سنت قالي بافي 
ايراني (ايراني بودن قالي ارمني باف) را آشکار سازد. روش تحقيق تحليلي ـ توصيفي و شيوة جمع آوري اطالعات 
کتابخانه اي و ميداني است. پس از تحليل نمادها اين نتيجه حاصل شد که در اين بيان نمادين گاه هدف هنرمند 
مفهوم اسطوره اي و يا ديني و آييني بوده و گاه سودمندي و فايده رساني گياه يا حيوان مدنظر بوده است؛ 
همچنين پژوهش نشان داد که قالي ارمني باف ايران از انواع قالي ايراني است که از نظر نقشه کامًال تحت تأثير 

مضامين سنت قالي بافي ايراني قرار دارد. 
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مقدمه
از جمله شناسه هاي باطني تأثيرگذار بر زيبايي فرش و جذب 
مخاطب مفاهيم نمادين و اسطوره اي طرح ها و نقش مايه هاست. 
اسطوره ها بخشي از ارزش هاي فرهنگي هر جامعه هستند، 
چه به قول الياده، نمادها، اسطوره و آيين ها را بايد به مثابة 
به ويژه  و  هنر  در حوزة  کرد.  داوري  فرهنگي  ارزش هاي 
هنرهاي سنتي و کاربردي مي توان چنين گفت که نماد عبارت 
است از هر شکل، نشانه، عالمت، رنگ، ترکيب و... که بر معنا 
و مفهومي وراي آنچه در ظاهر مي نمايد داللت دارد. به بيان 
ديگر، در سلسله مراتبي از نشانه به نماد مي رسيم، يعني به 
جايي مي رسيم که نماد از نشانه متولد مي شود. نماد قدرت 
بيانگري بيشتري نسبت به نشانه دارد. دربارة نماد در قالي 
نيز مي توان گفت هنرمند قالي باف شايد بي آنکه خود بداند در 
چارچوب سنتي که در آن مي زيسته است هرگز شکل را به 
پايه اي از تجريد نمي رساند که مراد از تجريد خود شکل باشد، 
چه اشکال چندگوش و شکسته و چه اشکال برگرفته از باغ و 
بستان. اينها همه نقشمايه هايي هستند. نماد از دنيايي است که 
او در فراق آنها به سوگ مي نشيند و حاصل، قالي سرشار 
از تأويلي است که پهن مي شود بر زير همان پايي که قرار 
نيست مدام بر خاک قدم بردارد. بنابراين، الگوهاي قالي هاي 
ايراني طرحي از جهان در ابعاد کوچک بود: آسمان در باال و 
زمين در پايين. تفکر سنتي آسيايي دربارة جهان به آرامي از 
طريق مشاهده توسعه يافت. به همين ترتيب، نمادهاي مختلف 
در انواع قالي هايي که در ايران بافته مي شود پديد آمد. در 
پژوهش حاضر نيز، با هدف شناخت مشترکات فرهنگي و 
هنري دو قوم بزرگ ايراني و ارمني در قالي ارمني باف و 
بررسي تأثيرپذيري قالي ارمني باف از سنت قالي بافي ايراني، 
قالي ارمني باف ايران (در سه استان اصفهان، چهار محال 
و بختياري و مرکزي) از ديدگاهي نمادگرايانه مطالعه شده 

است. 

 روش تحقيق
روش پژوهش تحليلي ـ توصيفي و روش جمع آوري اطالعات 
کتابخانه اي و ميداني (مستندنگاري و مصاحبه) است. در تحليل 
داده ها نيز از روش کمي بهره گرفته شده است. در تصاوير 
دوازده نمونه قالي از استان هاي نامبرده در مقدمه، با نمادهاي 
جانوري ماهي در هم، اژدها، عقاب، و نمادهاي گياهي نيلوفر، 
بته، درخت زندگي، گلداني و هندسي شامل شکل s، صليب، 
مهرابي، مثلث و زن و مرد ارائه شده است. به تعبير دقيق تر، 
دريافت معاني کلي نماد هاي قالي ارمني باف با استفاده از منابع 
کتابخانه اي و برداشت خاص از آنها در قالي ارمني باف تا 
حد امکان با استفاده از مطالعات ميداني (مصاحبه با بافندگان 
مي توان  کلي،  به طور  است.  شده  انجام  ارمني)  محققان  و 
نقش مايه هاي نمادين قالي ارمني باف را به نمادهاي جانوري، 
گياهي، هندسي و انتزاعي تقسيم کرد که هر کدام به شيوه اي 

طبيعت گرايانه يا انتزاعي و نمادين نمايش داده شده است.

پيشينة تحقيق
کتاب  يکي  ارمني باف  قالي  دربارة  انجام شده  مطالعات  از 
زيراندازهاي ارمني باف ايران (هواساپيان،١٣٨٦) است که 
مؤلف آن انواع زيراندازها را از نظر طرح، رنگ و ويژگي هاي 
بافت (تخت يا لول، نوع گره و رج شمار) همراه با تصاوير 
بررسي کرده است. مقاله اي با عنوان «فرش هاي ارمني باف 
ايران» (مجابي و ديگران،١٣٨٢) نيز پس از بررسي چگونگي 
و  آرمن  قوم  اجتماعي ـ فرهنگي  تحوالت  و  تاريخي  سير 
مهاجرت آنان به ايران زمين منطقة فريدن را که يکي از نقاط 
سکونت اين قوم بوده مورد مطالعه قرار داده است و سپس 
ويژگي هاي ظاهري و فني بافت فرش هاي ارمني اين منطقه 
را تجزيه و تحليل کرده است.در نهايت، نيز چنين نتيجه گيري 
کرده است که نقوش اين فرش ها شکسته، هندسي و برخي 
متأثر از طرح هاي بختياري است. نويسندة مقالة «نگاهي بر 
فرش ارمني» (حصوري، ١٣٧٦) با پذيرش رابطة شگفت آور 
بين فرش ايراني و ارمني که بي ترديد مربوط به قرن هاي اخير 
نيست و شواهد آن حتي به پيش از اسالم مي رسد اهميت 
قالي ارمني را مورد تأکيد قرار داده در نهايت چنين عنوان 
کرده است که مطالعة فرش ارمني از کارهاي الزم در زمينة 
مطالعات ارمني ـ  ايراني ست که بنا به داليل زير سودمند است: 
الف) به روشن شدن تاريخ فرش ارمني، فنون و نقشه هاي 
آن کمک مي کند؛ ب) تاريخ تأثيرپذيري و ارتباط فرهنگي اقوام 
منطقه را دقيق تر مشخص مي کند؛ پ) از آنجايي که فرش 
پشم چيني،  از اصطالحات  فرهنگي،  داده هاي عظيم  حامل 
ريسندگي، رنگرزي، بافت تا ابزارها و فنون و نقشه هاست، 
به شناخت تاريخ فنون و هنر تزييني ارمني و ايراني کمک 

مي کند. مقالة «ارامنه و قالي هاي ارمني باف در ايران» 
Armenian Car- کتاب   دو  و   (١٣٧٣ عرب،  و  (ژوله 
Armenian Rugs (Mar- و pets  Ghazaryan,1985

جغرافيا،  پيشينه،  نظر  از  ارمنستان  قالي   (garian,1986
تصاوير  (به همراه  بافت  ويژگي هاي  و  رنگ  نماد،  طرح، 
معروف ترين قالي هاي ارمني) بررسي شده است. در کتاب
 The Chiristian Oriental Carpet  (Gantzhorn, 1991) 

نيز مؤلف به بررسي فرش هاي مسيحي شرقي با نگاهي 
نمادگرايانه پرداخته است. از اين منظر، نمادي همچون صليب 
که نماينگر آيين مسيحيت است مورد بحث قرار گرفته است. 
قالي ارمني نيز از جملة اين فرش هاي مسيحي شرقي مورد 

بررسي است.
همچنين بايستي به منابعي که موضوع نمادشناسي را 
يا به طور خاص در فرش دست باف بررسي  به طور کلي 
کرده اند اشاره کرد. از آن جمله است کتاب زيبايي شناسي 
در فرش دست باف ايران (دريايي،١٣٨٦) که مؤلف در آن به 
بررسي کليتي به نام علل زيبايي شناختي در فرش ايران، با 
توجه به معيارهايي براي داوري در حوزه هاي متفاوت مراحل 
توليد فرش پرداخته است. اين اثر تک تک عناصر موجود در 
فرش دست باف ايران را معنادار دانسته و سرانجام تحليل 
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تصوير ١. نقش ماهي درهم، مأخذ: نگارندگان.

هنرهاي  تحليل  را  ايران  دست باف  فرش  زيبايي شناسي 
سنتي و باالخص کاربردي ايران قلمداد کرده است. کتاب 
نيز  (افروغ، ١٣٨٩)  ايران  فرش  در  نشانه شناسي  و  نماد 
با توجه به نظام نشانه شناسي و نماد گرايي به مطالعه و 
طبقه بندي نقوش، نمادها و اسطوره ها در فرش دست باف 
ايران پرداخته است. در منابعي ديگر شامل دست بافته هاي 
روستايي و عشايري فارس (پرهام، ١٣٦٤)، مباني طراحي 
سنتي (حصوري، ١٣٨٥) و پژوهشي در فرش ايران (ژوله، 

١٣٨١) برخي از نمادهاي قالي ايراني مطالعه شده است.
در رابطه با منابعي که به طور دقيق به بررسي نمادهاي 
مورد بحث در مقالة حاضر پرداخته اند مي توان به کتاب هاي 
متعدد اشاره کرد که از آن جمله است: شناخت اساطير ايران 
(هينلز،١٣٨٣) که در آن اساطير مختلف ايران با توجه به 
آيين هاي مختلف (ميتراگرايي، مانوي، مزدکي و...)، عناصر 
اسطوره اي (حيوانات، گياهان، کوه ها، درختان و...) و همچنين 
روابط اسطوره با تاريخ، آيين و نمادگرايي بررسي شده 
است. رمزهاي زندة جان (دوبوکور، ١٣٧٣) نيز ديدگاهي 
رمزگرايانه دارد و چهار صورت مثالي اساسي را برگزيده 
است که عبارت اند از: درخت، مار و دايره و سنگ هاي گران بها. 
در واقع بر پاية اين چهار محور رمزي عمده، رمزهاي نباتي 
و حيواني و هندسي و جمادي نيز رمز رنگ ها گسترش يافته 
است و همين نمادها نخستين آدميان را با جهان مي پيوندند. 
همچنين فرهنگنامة خدايان، ديوان و نمادهاي بين النهرين 
باستان (بلک و گرين،١٣٨٣) به معرفي خدايان، اسطوره ها 
بر  درآمدي  کتاب  است.  پرداخته  بين النهرين  نمادهاي  و 
اسطوره ها و نماد هاي ايران وهند در عهد باستان (دادور و 
منصوري، ١٣٨٥) نيز تحقيق و پژوهشي دربارة نمادها و 
اساطير ايران از زمان هخامنشيان تا پايان دورة ساسانيان 
و ارتباط آن با نمادها و اساطير هند باستان بر اساس اسناد 
و مدارک موجود است. عالوه بر منابع ذکرشده، در کتاب 

تاريخ و فرهنگ ارمنستان (نوري زاده، ١٣٧٦) در فصلي به 
اساطير ارمنستان، باورهاي کهن و افسانه هاي ارمني اشاره 
شده است و به ويژه به مباحثي چون، توتم ها، کيِش پرستش 
آب، آتش و سنگ توجه شده است. با توجه به آنکه دربارة 
شناخت نمادها در قالي ارمني باف به طور خاص مطالعه اي 
صورت نگرفته است، نگارنده با نظر به فرهنگ ارامنه و از 
جهتي جهاني بودن مفاهيم نمادها به تحقيق دربارة نمادهاي 

اين قالي تا حد امکان مي پردازد.

قالي ارمني باف ايران
به آن دسته از قالي هايي مي گويند که پس از سکونت ارمنيان 
توسط  عباس صفوي،  شاه  عهد  در  ايران  از  مناطقي  در 
ايرانيان ارمني با حفظ ويژگي هاي اصيل قالي ايراني و تحت 
تأثير فرهنگ قالي بافي قديم ايشان در ارمنستان بافته مي شد 
و تا چند دهة قبل هم ادامه داشت. ارمنيان با ايرانيان رابطة 
بسيار کهن و ريشه هاي مشترک فرهنگي بسيار دارند. براي 
مثال، شواهد نشان مي دهد که ارمنيان پيش از گرايش به آيين 
مسيح، مثل ايرانيان، به آيين مهر گرويده بودند و نشانه هاي 
دين مهر هنوز در تاريخ و فرهنگ آنان باقي است (حصوري، 
١٣٧٦:  ٩٠ـ ٩٤). قالي ارمني باف به طور کلي با ويژگي هاي 
زير شناخته مي شود: نقشه ها اغلب ذهني، هندسي، واگيره اي 
(مانند ماهي، شاخ بزي و گل پنبه اي)، رنگ هاي پخته و غالبًا 
تيره فام (الکي، سرمه اي، قرمز)، تخت باف، تک پود و با الياف 
ديگران، ١٣٨٢؛  و  مجابي  (هواساپيان،١٣٨٦؛  پنبه  و  پشم 
ژوله و عرب، ١٣٧٣؛ مطالعات ميداني نگارنده). اين نکته قابل 
تأکيد است که ارمنستان در گذشته اي نه چندان دور تحت 
امر پادشاهي ايران بود و بدون شک بسياري از سنت هاي 
اين مناطق مشترک است که هم اکنون نيز علي رغم وجود 
تقسيمات سياسي و جغرافيايي مي توان نمونه هاي بيشماري 
طرح هاي  دربارة  کرد.  مشاهده  آن  مختلف  نقاط  در  را 



مشترک و حتي نقش هاي واحد در اين مناطق مي توان به 
موارد متعددي اشاره کرد از جمله حاشية قديمي دوستکامي 
از نمونه هاي بسيار زيبا و مشترک بين فرش هاي مناطق 
مرکزي ايران و جمهوري ارمنستان است. بنابراين، چناچه 
قفقاز،  مناطق  قالي هاي  بين  نقش هاي مشترک  يا  نگاره ها 
به ويژه ارمنستان و مناطق داخلي ايران مشاهده شود، علت 
آن را بايد در ريشه هاي مشترک جست وجو کرد، ريشه اي به 

نام سنت قالي بافي ايراني (ژوله،١٣٨١: ٢١٧و٢١٨). 

معرفي نمادهاي موجود در قالي ارمني باف
کيش پرستِش جانوران و گياهان در ارمنستاِن ازمنة باستان 
و قرون مياني نيز همچنان به موجوديت خود ادامه مي داد 
و حتي خاندان هاي سلطنتي و اشرافي شکل جانوران مورد 
بر روي  نشانه هاي رزمي،  به مثابة  را،  احترام  و  پرستش 
پرچم ها و سالح هاي خود تصوير مي کردند. شاهين، عقاب، 
بّره و گراز، مار يا اژدها از جملة جانوراني بودند که اشکال 
آن ها به مثابة نشان رزمي روي پرچم هاي خاندان سلطنتي و 
حکام ارمني نقش مي بست (نوري زاده، ۱۳۷۶: ١٤٢). تصوير 
همين جانوران و گياهان با مفاهيم نمادين در هنرهاي آنها از 
جمله قالي بافي نيز به کار مي رود. قالي ارمني باف ايران نيز، 
که ادامة هنر قالي بافي ارمنيان در ارمنستان و به بيان بهتر 
حاصل تلفيق سنت قالي بافي ايراني و ارمني است، تعدادي از 
 Dragon) اين نمادها را در بر دارد: آب واژدها يا نقش اژدها
اِس شکل  نقوش  انتزاعي  بسيار  به صورت  گاه  که   (Rugs
(S) که حرف اول نام خدا در زبان ارمني نيز هست به کار 
مي رود و در قالي ارمنستان اين حرف نماد مار کوچک و 
آب نيز هست. ماهي درهم يا ماهي و گل نيلوفر، صليب، بته، 
درخت زندگي، عقاب و نقشماية مثلثي از نماد هاي ديگر قالي 
ارمني باف است. ميوة انار و انگور، طرح گلداني و مهرابي 
نيز جزو نمادهاي اين قالي است. در نهايت بايد به نقوش 
مثبت و منفي که اصوًال در حاشية بزرگ تکرار مي شوند و 
به گفتة ارامنه نمايانگر دو جنس زن و مرد هستند اشاره 
کرد (مجابي، ١٣٨٢: ٤٥؛ نکويي و آشوري، ١٣٧٤: ١٢٥ و 
ارمني  قالي  ١٢٦؛ هواساپيان،١٣٨٦). شايان ذکر است که 
پيش از ورود به ايران (قالي ارمنستان) عالوه بر نمادهاي 
نامبرده داراي اشکال نمادين زير بوده است: ققنوس (پرندة 
نبرد  مردگان)،  ميان  از  برخاستن  و  شکوه  نماد  مقدس، 
ققنوس و اژدها، جنگ خروس و گاو (نمادي از آفرينش و 
احياي طبيعت)، اسلحه، کمان و شمشير (نماد دفاع در برابر 
شيطان)، سر يا شاخ گوسفند (مظهر قدرت و نيرو)، شکوفه 
 Ghazarian, 1985: (نماد حاصلخيزي) (هال، ۱۳۸۹: ۵۷،۷۶؛

.(61,68; Margarian, 1986, 24-31

مروري بر مفاهيم نمادهاي قالي ارمني باف
نمادهاي جانوري

۱) ماهي: نقش ماهي به طور معمول در بيشتر جغرافياي 

بافت ايران استفاده مي شود. در ايران قديم از شمال قفقاز و 
سمرقند و بخارا و خوارزم و آذربايجان و ارمنستان تا کنار 
درياي عمان و بندر گناوه ايران رايج بوده است (حصوري، 
١٣٨٥ : ٤٣ـ٤٨). در توضيح دقيق تر اين نقش به گفتة علي 
حصوري در کتاب پژوهشي در فرش ايران استناد مي شود: 
«شواهدي موجودي است که آن دو برگ اساسًا دو ماهي 
بوده اند بعد تبديل به دو برگ شده اند و نام ماهي درهم نيز 
همين نکته را تأييد مي کند. اما براي يافتن نخستين نقش از 
اين نوع و خاستگاه اولية آن بايد به مطالعات تاريخي پرداخت 
که نشان مي دهد که نقش هراتي هم به ايران باستان و آيين 
مهر رهنمون مي شود که در آن برخي از روايات و مناسک و 
آثار با آب ارتباط دارند. در برخي از آثار مهري نشان داده 
مي شود که مهر در آب متولد شده است و مجسمه هايي که 
موجود است مهر را با مادرش که پيکر برهنه اي دارد نشان 
مي دهند. مهر در آب متولد مي شود و روي يک گل نيلوفر قرار 
مي گيرد. به همين دليل است که بعدها نيلوفر آبي در فرش 
ايران ماندگار شده و در دورة اخير شاه عباسي ناميده شده 
است. و جايگاه خاصي در نقوش سنتي، به ويژه نقشه هاي 
فرش، يافته است»(ژوله،١٣٨١: ٣١). در رابطه با اهميت مهر 
در ارمنستان، در يکي از داستان هاي اساطيري ـ افسانه اي 
ارمني چنين آمده است که پيرقات خانم، دختر پاپ شاه ارمني، 
از آب آبستن مي شود و مولودي به نام مهر به دنيا مي آورد. 
همچنين بسياري از شاهان و بزرگان پارتي تبار ارمنستان 
مهرداد ناميده مي شدند. در ميان ارمني ها امروز نيز مهر نامي 
است که اشخاص به آن ناميده مي شوند (نوري زاده،١٣٧٦: 
١٩٦ و٢٨٠). به گفتة خود ارامنه، نقش ماية ماهي به تنهايي نيز 
در قالي هاي تصويري ارمني باف کاربرد دارد (هاکوپيان، ۱۶ 

اسفند ۱۳۸۹؛ تصوير ١).
۲) آب و اژدها: مفهوم اين نماد را مي توان در ارتباط آب 
با اژدها يافت: نقشه هاي تزييني در ارمنستان با مفهوم افسانه، 

 تجلي نمادها در قالي  ارمني باف ايران

تصوير٢. اژدها، مأخذ: هواساپيان، ۱۳۸۶: ١٣٥



شماره۳۰  تابستان۹۳
۵۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

ارمنستان مي توان گفت: در ناحية تارون ارمنستان شهري به 
نام ُادز (مار) وجود داشت که «ويشاپاکاقاک» (شهر اژدها) 
ناميده مي شد و يکي از پرستشگاه هاي واهاگن يکي از ايزدان 
اساطيري ارمني در اين شهر قرار داشت. در ميان ارمني هاي 
قديم اين باور وجود داشته است که هر خانه اي داراي يک 
صاحبخانه است و مارها «دولت خانه» محسوب مي شدند و 
از همين روي از هرگونه تعدي در امان بودند. همچنين مار را 
نماد دانايي و زيرکي مي دانند و از اين روي در حوالي لوري 
ارمنستان پوست مار را زير بالش بچه مي گذارند تا مانند 
ماردانا و زيرک بار آيد، بچه عاقلي باشد و راحت بخوابد 
(نوري زاده، ١٣٧٦: ١٧٠ـ۱۷۲). آب نيز در زمرة آن عناصر 
طبيعي است که در حيات انسان نقش اساسي ايفا مي کند. 
از  ايرانيان  در گزارش هاي هرودوت و استرابون آب نزد 
تقدس خاص برخوردار است. تيرداد شهريار ارمنستان در 
سفر به روم براي آن که آب دريا را نيااليد از راه خشکي 
سفر کرد (هيلنز، ١٣٨٥: ٤٢٢). در اهميت آب در ارمنستان 
بايستي اشاره کرد که تنديس هاي سنگي آبزيان به هيئت 
اژدها ـ مار (ثعبان) که در اطراف درياچة «سوان» و درياچة 
وان و«متسامور» (درياچة آيقر) کشف شده اند بي ترديد با 
کيش پرستش آب در ميان ارمنستان و ارمني ها ارتباط دارند. 
برخي محققان و پژوهشگران با توجه به کوهستاني بودن 
ارمنستان پرستش آب را به کوچ قوم آرمن به اين سرزمين 
نسبت مي دهند و اعالم مي دارند که «آرمن» ها آيين پرستش 
اين سرزمين آورده اند (نوريزاده،١٣٧٦:  آب را با خود به 
طلب  ويژة  مراسم  و  آب  پرستش  کيش   .(١٤١،١٨٢،١٨٣
در  آن  از  پس  حتي  و  بت پرستي  دوران  در  بعدها  باران 
عصر مسيحيت نيز همچنان با برخي تغييرات به حيات خود 
ادامه داد. امروزه مراسم کليسايي براي تقديس آب يا طلب 
باران برگزار مي شود. غسل تعميد در کليساي ارمني که 
نماد زندگي نوست با آب انجام مي شود (همان:١٩١ـ١٩٢). 
از طرفي جايگاه آب در ميان ارامنه را مي توان به عيد «آب 
١٩٢). تأثير کيش  پاشان» نسبت داد (نوري زاده، ١٣٧٦: ١٩١ـ 
پرستش آب در افسانه ها و ضرب المثل ها نيز مشهود است. در 
داستان حماسي ـ افسانه اي مردمي ارمني يعني ساسونتسي 
داويت (داوود ساسوني) تأثير کيش پرستش آب به وضوح 
ديده مي شود. رمز دالوري قهرمانان اين داستان حماسي ـ  
افسانه اي و دليل نيرومندي آن ها آب است (همان، ١٣٧٦: 
١٩٣، ١٩٤ و ٤١٥). اين نکته قابل تأکيد است که آب و اژدها 
از معروف ترين نقش مايه هاي قالي هاي ارمني باف به ويژه در 
منطقة فريدن است. اين نقش مايه در ساير هنرهاي ارمني هم 
وجود داشته است و در معماري، جواهرسازي، سفالگري 
و گليم بافي در تمام مناطق ارمني نشين به چشم مي خورد 

(مجابي،١٣٨٢ :٤٥).
۳)  اژدها (ِدَرکون يوناني: مار بزرگ): اژدها در غرب 
به طور کلي نماد شيطان و بدي است (جز در نشانه هاي 
مربوط به نجبا). در شرق به ويژه در چين که داراي دودماني 

خرافات و ايمان و پرستش اجداد در نسخه هاي باستان و 
آواز هاي عامه در ارتباط بوده است. افسانه اي وجود دارد که 
اژدهايي با شمشير طاليي است که از پس ابرها بيرون آمده 
است. قهرماني است که طبق افسانه ها با اژدها مي جنگد و 
اژدها تالش مي کند جلوي چرخش خورشيد را بگيرد. شايان 
ذکر است که پرستش آب براي مردمي که در کشورهايي 
با آب و هواي حاره اي زندگي مي کنند بسيار اهميت دارد. 
اسطوره اي  حماسه هاي  قهرمانان  توسط  موضوع  اين 
ديويد ساسون (ساسونتسي داويت)، ساناسار و بالتازار 
(باغداسار) تصديق شده است کساني که فرزندان آب بودند 
Margar-) و هرکدام اسبي به نام کورکيک جااللي داشتند

ian, 1986: 24-31). اژدها بايستي شکست مي خورد تا آب 
به راحتي جريان مي يافت و خورشيد مي درخشيد. شکل زينتي 
پيکر اژدها ]در هنرهاي ارامنه از جمله قالي آنها[ بارز است 
(Ghazaryan, 1985: 61). در آيين ماني خداي اژدهاُکش 
ادمس نام دارد و در ادبيات ارمني و هاگن اژدهاکش ايزد 
کشندة اژدها در اساطير ارمني است. در افسانه هاي مردمي 
کار  زرتشتي  اساطير  در  و  بسيار  اژدهاکشي  نيز  ايران 
قهرمانان ايزدي است (هينلز،١٩٤١:١٥٤). دربارة اهميت آب و 
مار در ابتدا بايستي اشاره کرد در قالي ارمني از اژدها به ويژه 
شکل انتزاعي آن به مار نيز تعبير مي شود. مار نماد اصلي 
زمين است و در عالم خيال با هاوية آغازين و تکوين عالم و 
جوهر اواليي که تخم کيهان مبدأ حيات از آن پديد آمده و مار 
آن تخم را گذاشته پيوند يافته است. در تمدن هاي مارپرست، 
مار با اسرار حيات و طول عمر و بي مرگي، پيوند و بستگي 
فراواني،  نماد حاصلخيزي،  به عنوان  همچنين  است.  يافته 
باران و آب مطرح مي شود. در بين بسياري از فرهنگ ها اين 
مفاهيم و نمادهاي مشترک بوده است، گويي همگي يک منشأ 
اوليه داشته اند (دوبوکور،١٣٧٣:٤٣). مار بعدها متعلق به مهر 
گشت و همراه ميترا نقش شد. در همين زمان که مار نشانة 
ميترا مي شود، ديگر تهديدي براي ماه محسوب مي شود و گاه 
نيز مظهر پليدي مي شود. مار اگر در شکل جريان آب نشان 
داده شود، نماد آب و نشانة نيکي و فراواني و حاصلخيزي 
اما زماني که با خصوصيات جانوري به خصوص  است. 
با نيش ترسيم شود نشانة اهريمني است(دادورو، ١٣٨٥: 
در  مار  اهميت  با  رابطه  در  ترتيب،  به همين  ٨٦،٨٧و٨٨). 

تصوير٣. عقاب، مأخذ: هواساپيان،۱۳۸۶: ١٠٦



باستاني است آفريده اي نيکوکار به شمار مي رفت. يک اژدهاي 
سبز يا آبي نگهبان ربع شرقي جهان و نماد بهاري بود که 
باران حاصلخيزکننده را با خود مي آورد (هال،٢١:۱۳۸۹). در 
ارمنستان، اژدها نمادي از قدرت، خوبي و حکمت است و 
اشاره به اساطير ارمني و اورارتور دارد. در نواحي کروزير 
اژدهاي يک سر و دوسر نيز همين مفهوم را دارند و تصور 
 .(Ghazaryan, 1985: 61) .مي شود از آسيب در امان هستند
در فرهنگ ارمني، اژدها نماد تاريکي هم هست. جدال بين عقاب 
و اژدها بازتابي از چشم انداز جهان است (همان:٦٦). يکي از 
قالي ها يي که در موزة سلطنتي برلين نگهداري مي شود نبرد 
بين اژدها و عقاب را در پس زمينه اي زرد نشان مي دهد. طبق 
گفته هاي تمورجيان کارشناس فرش اين قالي نماد نبرد مردم 
ارمنستان با مردم مغول است. عقاب نماد قدرت پادشاهي 
آرتاکسياد (اول تختگاه ارمنستان آرتاکسانا) (کالج،١٣٨٠: 
مغول  فاتح  نماد  ارمني)  زبان  به  (ويشاپ١  اژدها  و   (٥٢
است (Margarian, 1986: 24-31). اعتقاد بر اين است که 
ابر و اژدها که هر دو در قالي قفقاز يافت مي شود از خاور 
دور و چين آمده باشد. البته در اين نظريه جاي بحث بسيار 
است، ضمن اينکه اژدها در شرق نمادي از نيروهاي ملکوتي 
و موجودي ست که عمدتًا خير و نيک است تا شر. اما در 
اديان توحيدي اژدها کامًال مفهوم شر دارد (مجابي و فنايي، 
١٣٨٨: ٢٥٦). اژدها در هنر فرش بافي ايراني به عنوان نمادي 
از نيروهاي شر که بر عليه نيکي مبارزه مي کند شناخته شده 
است (نيستاني،١٣٨٧: ٧٧). در قالي ارمني باف نيز اژدها با 
مي شود  داده  نشان  انتزاعي  به صورت هاي  مفاهيم  همين 

(تصوير٢).
عقاب، سلطان  قومي  و  اساطيري  باورهاي  در  عقاب:   (۴
پرندگان، تنها پرنده اي است که مي تواند به خورشيد خيره 
شود و کنايه از حقير شدن عظمت دنياست. در ايران عقاب 
کئوکرن٢  درخت  روي  که  است  طوفان  خداي  از  شکلي 
سکني دارد. عقاب همچنين مظهر خورشيد محسوب مي شد. 
از اين رو، برخورد ابر با خورشيد را ستيز ميان عقاب و 
مار مي دانستند. عقاب در حال پرواز همة موجودات روي 
زمين را زير نفوذ خود دارد که نشانة تفوق و برتري اوست 
(دادور، ١٣٨٥:١١٠ـ١١١). اين پرنده وابسته به خدايان زمين 
و آسمان از روزگاران کهن است. عقاب و مار در حال نبرد، 
که نماد کشمکش خدايان آسمان و زمين بود، نيز اصل و 
منشأ سومري داشت. در هنر عيسوي عقاب نماد صعود 
کتاب  از جانوران مجعول  يکي  و  است  به آسمان  مسيح 
مکاشفات يوحنا بود. در تمثيالت دورة رنسانس، عقاب نشان 
بينايي و يکي از پنج حس و نيز نشان غرور، يکي از هفت 
گناه بزرگ است (هال،۱۳۸۹: ٦٨). عقاب، همچنان که ذکر شد، 
نماد قدرت پادشاهي آرتاکسياد بود (کالج،١٣٨٠ :٥٢). عقاب 
در ارمنستان مقدس بود و به ايزد آپولون منسوب مي شد. 
همچنين از پرندگاني است که تقدس اهورايي در وجود آن 
کيش  ١٣٧٦:١٧٦و١٧٧).  (نوري زاده،  است  شده  تجسم 

پرستش عقاب در اين کشور، تاريخي طوالني دارد و اين 
پرندة عظيم الجثه که نماد تيزچنگي و قدرت است امروزه نيز 
در اين کشور از احترام خاصي برخوردار است (همان:١٤١). 
نقش عقاب در قالي ارمني باف نيز نمادي از قدرت و پيروزي 

است (هاکوپيان، ۱۳۸۹؛ تصوير٣).

نمادهاي گياهي
۱) نيلوفر: نيلوفر (نيلو، نيلپر، نيلوپره) يا پيچک و يا لوتوس 
نام همگاني يک گروه از گل هايي است که در فارسي گل آبزاد 
يا گل زندگي و آفرينش و يا نيلوفر آبي ناميده مي شود. در 
روايات کهن ايران گل نيلوفر (لوتوس را جاي نگهداري تخمه 
يا فر زردتشت، که در آب نگهداري مي شد، مي دانستند و از 
اين رو نيلوفر با آيين مهر پيوستگي نزديک مي يابد. در ايران 
باستان نيلوفر که نشانة زندگي و آفرينش است ابتدا در آيين 
مهر ظهور پيدا مي کند و به گفتة بودا در صحنة زايش مهر آن 
چيزي که مانند ميوة کاج است و مهر از آن بيرون مي آيد 
١٠٤ـ١٠٥)،   :١٣٨٥ (دادور،  صخره  نه  است  نيلوفر  غنچة 
اما مفهوم نيلوفر آبي در فرش، به ويژه در قالي ارمني باف، 

1.vy âp
2. Gaokerena
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از نمادهاي مشهور مهر است. نيلوفر از سويي با آب و از 
ديگر سو با خورشيد در ارتباط است. ارزش و قيمت گل 
نيلوفر خود راز و رمز هاي بسيار زيبا و معماگونه اي دارد 
که موريس مترلينگ در کتاب هوش گل ها بدان اشارات قابل 
مالحظه اي مي کند (افروغ،١٣٨٩: ١٠٢،١٠٣،١٣٣) و در قالي 

ارمني باف اشکال مختلف آن مشاهده مي شود(تصوير٤).
۲) بته (بته جقه): بته يکي از رايج ترين نگاره هاي ايراني 
که  است،  درآمده  متفاوت  به صورت هاي  نگاره  اين  است. 
متداول ترين صورت آن به «بته جقه اي» معروف است. تقريبًا 
محقق است که بته در اصل سرو بوده است که تارک آن 
از باد خم شده است و بر خالف تصور رايج (بيشتر به حکم 
فراواني اين نقش مايه در شال کشمير) از ايران به هند رفته 
است. سرو منزلتي خاص دارد. به عنوان درخت مقدس و 
يک مظهر رمزي مذهبي و نشانه اي نمادي از خرمي، هميشه 
قالي  در  است(پرهام،١٣٦٤: ٢٠٧).  مردانگي  نيز  و  بهاري 
ارمني باف نيز گاهي بته با درخت زندگي يکي دانسته شده 
و مظهر جاودانگي است (هاکوپيان و هواساپيان، ۱۳۸۹)، 
قالي  نمادهاي  جدول  در  زندگي  درخت  تصوير  چنان که 

ارمني باف آمده است (تصوير٥).
۳) درخت مقدس: تقريبًا در همة مناطقي که ارمني ها 

زندگي مي کنند، به ويژه در روستاها، درختاني وجود دارد 
درخت  عمدتًا  مي شود.  محسوب  مقدس  و  نظرکرده  که 
و  مقدس  درختان  زمرة  در  بيد  و  چنار  سپيدار،  گردو، 
مي کنند  برآورده  را  نيازها  درختان  اين  نظرکرده هستند. 
در  درخت   .(١٧٩ (نوري زاده،١٣٧٦:  مي بخشند  شفا  و 
کهن ترين تصويرش، بنابر توصيفي که از آن در اساطير 
اوليه شده، درخت کيهاني غول پيکري است که رمز آفرينش 
کيهان است. نوک اين درخت همة سقف آسمان را پوشانده 
است، درخت مقدسي که منشأ حيات و زندگي است و به 
همين جهت مقدس است. بر اثر دادوستدهاي متقابل ميان 
تمدن ها، درخت زندگي که ماية زندگي جاويد است به رمز 
محور جهان تبديل شد و به انواع و اقسام درختان قدسي 
کهن  اساطير  در  ٩ـ١٣).  (دوبوکور،١٣٧٣:  پيوست  ديگر 
اقوام مختلف درخت کيهاني درخت کشن و باالبلندي است 
که فراز آن آسمان و ريشة آن زمين و زيگورات هاي کهن، 
برج بابل، منارة نيايشگاه ها و سر انجام کاج نوئل، همچنين 
درخت سدر، نخل، تاک همه و همه نمادي از درخت کيهاني 
است(هينلز،۱۳۸۳: ٤٦١). درخت را بسياري از اقوام باستاني 
مي پرستيدند.  خدا  خود  واقع  در  يا  خدا  جايگاه  به عنوان 
سلسله نسب مسيح در هنر قرون وسطايي با درختي نشان 
داده مي شود که از صليب يسا (يسي)،١ پدر داوود، بيرون 
آمده بود. ساير نياکان او، تنه و شاخه هاي درخت را اشغال 
مي کنند و مريم عذرا يا عيسي بر فراز آن قرار دارند، و نشانة 
بکرزايي مريم است. درخت با تصاوير انساني به خاور دور 
رسيد و در راه خود را با شرايطي تطبيق داد. درختي که در 
دو سوي آن جانوراني قرار داشت. به همين ترتيب، به طرف 
شرق و به سوي ايران رفت و از آنجا به هندوستان انتقال 
يافت و وارد هنر بودايي شد (هال،۱۳۸۹: ٢٨٥ـ٢٨٧). درخت 
زندگي معموًال در تصاوير و نقوش ميان دو راهب و کاهن يا 
دو جانور افسانه اي (مانند شيردال و بز وحشي) قرار دارد 
که نگاهبانانش به شمار مي روند. درخت زندگي رمز نيروي 
مقدس و بيمناکي محسوب مي شود. براي چيدن ميوه هايش 
که از آن اکسير ملکوتي مورث طول عمر به دست مي آيد، بايد 

تصوير5. بته، مأخذ: هواساپيان، ۱۳۸۶: ۱۵۶.
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با هيوالهاي نگاهبانانش درآميخت. هرکه در اين نبرد پيروز 
شود به مرتبة انساني واال ارتقا مي يابد يعني جاودانه جوان 
مي ماند و ناميرا و بي مرگ مي شود (دوبوکور، ١٣٧٣: ١٣). 
همچنين نقش درخت در فرش هاي ايراني و تزيينات ديواري 
و در هنرهاي سنتي مشرق زمين که به صورت مانداال (در 
قالب شمسه يا ترنج) تجلي مي يابد خود نمودي از پيوند 
زمين و آسمان است(پوپ، ١٣٨٧ :٢١). مشابه اين نقش مايه 
در بعضي از قالي هاي استان چهارمحال و بختياري، به ويژه 
در دسته اي از قالي هاي ارمني باف اين منطقه، به خصوص 
قالي هاي خشتي ديده مي شود که به صورت بسيار زيبايي در 
دل خشت هاي قالي جاي گرفته و با رج شمارهاي مختلف در 

تمامي مناطق اين استان بافته مي شود (تصوير٦).
٤) گلدان: «زاده شدن انسان از زمين عقيده اي جهاني 
است. اين احساس ژرف برون آمدن از زمين و زاده شدن از 
آن مانند باروري فرسوده ناشدني زمين و زندگي بخشيدن 
به عناصر حيات همچون درخت، گل، سبزه و رود است» 
رازآميز  جنبه هاي  و  زمين  به  باور   .(١٦٢  :۱۳۷۴ (الياده، 
هستي در آن از زمان هاي کهن نه تنها در بطن زندگي مردم 
است  مام  زمين  دارد.  وجود  آن ها  اديان  تاريخ  در  بلکه 
و مهد پرورش انسان حتي براي زندگي دوبارة او هماره 
عنصر زايش و باروري نيست. گاهي نماد مرگ است (نظير 
سياهي رنگ حاجي فيروز بر آني که به زمين مي رود و از آن 
برمي آيد) ولي در اين صورت نيز نماد سبزينگي و رويش 
است، چون به بذري مي ماند که با رويش گياه منبع آفرينش 
مي شود(دريايي،١٣٨٦: ١٣٥). نقش گلداني در سير تکاملي 
خويش فرايندي ۳هزارساله دارد. در اين نقش درخت سرو 
به شيوه اي نمادين در گلداني که نماد و مظهر زمين به عنوان 
مرکز ثقل بوده نشانده شده است. در واقع بايد گفت که نقوش 
به گونه اي  هريک  که شايد  فرش دست باف  در  به کاررفته 

بيانگر روايات اسطوره اي تاريخي اند در بسياري از موارد 
منطبق با تعاريف و مفاهيم به کاررفته دربارة خود اسطوره 
است (همان: ١٣٦). «اسطوره ها دو اليه دارند: شکل و معنا. 
اسطورة طبيعت را به تاريخ و معنا را به شکل تبديل مي کند 
و نظامي نشانه شناسي است» (بارت، ١٩١٥: ٥٤). در قالي 

ارمني باف نيز نقش گلداني تجلي يافته است(تصوير٧).
ارمني باف  قالي  در  مهم  نمادهاي  از  هم  انار  ٥) انار: 
است. به نظر گريشمن، نماد انار مظهر خداي آب و فراواني 
را در  آن  انار  دانه هاي  [آناهيتا] است(گويري،١٣٨٥: ٤١). 
ميان اقوام مديترانه اي و خاور نزديک و هندوستان و نقاط 
دورتر به صورت يک نماد گستردة باروري درآورده است. 
انار نشانة الهه هاي يوناني دمتر/ سرس، پرسفونه و هرا/ 
جونو بود و تصور مي رفت که بيدارکنندة غريزة جنسي و 
موجب آبستني است. از اين رو، آن را با الهه هاي باروري 
مربوط مي دانستند. انار، نماد عيسوي رستاخيز و جاودانگي، 
از همين اسطوره ناشي شده و آن را در دست عيسي، در 
کودکي، مي توان ديد. همچنين نماد عفاف نزد عيسويان است 

(هال،۱۳۸۹: ۲۷۶ـ٢٧٧؛ تصوير٨).
٦) انگور: اين گياه نماد باروري و حيات است و البته 
در برخي سنت ها درخت معرفت محسوب مي شود و در 
سنت هاي ديگر براي ايزدان ميرا مقدس است(کوپر،١٣٨٦: ٨٢). 
برابر  زندگي  سبزة  با  شرقي  قديم  گياه شناسان  را  تاک 

مي دانستند(شواليه گري،١٣٨٧: ٥٨٩).
خوشه هاي انگور به ديوسنوس/باکوس، خداي يوناني 
شراب تعلق دارد. در هنر عيسوي، عيسي به هنگام کودکي 
در آغوش مريم عذرا، در نقاشي ها گاهي خوشة انگور را در 
دست دارد. دو نفر اسرائيلي در حال حمل دو خوشة بزرگ 
از انگور که روي تيري نشان داده شوند نماد عيسي بر روي 
صليب است. هم چنين انگور نشانة پاييز است (هال،۱۳۸۹: 
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٢٧٨). تاک يا بوتة انگور در قالي ارمني باف منطقة بختياري 
نيز به لحاظ فراواني تاکستان ها در منطقة بختياري و نزديکي 
آن با مردم و به لحاظ اهميت استفادة ميوة آن زير نظر مردم 
منطقه بوده و به همين دليل تصاويري از آن در فرش هاي 
بختياري، به ويژه فرش هاي خشتي، ديده مي شود. اين نوع 
درخت در هرکدام از مناطق شکلي خاص دارد. در بعضي 
بافته ها با برگ هاي زياد و خوشه هاي کم و در بعضي فرش ها 

با خوشه هاي زياد و برگ هاي کمتر است(تصوير٨).

نمادهاي هندسي:
شکل اس/s/ (شکل انتزاعي اژدها):

 اين نقش قالب نام دارد و به همين شکل از دورة برنز شناخته 
شده و دو نمونة برنزي از آن که دو سر يکي مرغابي و دو سر 
ديگري اژدهاست موجود است (حصوري، ٢٤تير۱۳۹۳). اين 
تصوير در تمامي قاره ها يافت مي شود. به دليل ساده بودن 
شکل آن توسط مردمان استفاده شده است اما همه جا معناي 
نمادين ندارد. در اروپا و آسياي غربي اين تصوير عموميت 
چشمگير دارد و اغلب اوقات، اجرا و چيدمان آن يادآور اين 
است که اين نشانه بيشتر نماد چيزي است تا اينکه يک نقش و 
نگار تزييني صرف باشد (Golan, 1991: 93). اين نقش مايه 
هم به صورت افقي و هم به صورت عمودي در فرش هاي 
قفقاز به کار مي رود. s حرف اول واژة خدا در زبان ارمني 
نيز هست و اين موضوع بر اهميت آن مي افزايد. اگرچه اين 

موضوع که اين ريزنقش با واژة خدا در زبان ارمني ارتباط 
داشته باشد، بيش از حد ظريف و دور از تصور است. در 
فرشهاي فارسي شکل S به نقشماية سادة z تبديل مي شود 
که از قرينة s به دست مي آيد. به طور کلي نقش ماية آب، ابر و 
اژدها در عمدة هنرهاي تزييني ارمني به کار مي رود (مجابي، 
s فنايي، ١٣٨٨: ٢٥٦). سيروس پرهام تعبيري ديگر از نگارة

مانند دارد و آن را شکل ساده شدة بز کوهي به حکم شيوة 
خاص پيچش و انحناي تن و بدن و سروگردن بز کوهي، و 
شايد تجسم اساطيري ماه، بسان جايگاه برودت و رطوبت، 
مي داند. همچنين با توجه به آثار باستاني متعدد مربوط به 
مار يا اژدها و پيچش sگونة بدن اين حيوانات بسياري آن را 
اژدها مي دانند و شايد اين مربوط به زماني باشد که نگارگري 
ايراني از نگاره هاي چيني تأثير مي پذيرفت يعني سدة پنجم 
 s هجري (دادور و مؤذن، ١٣٨٨: ٥٢). درصورتي که شکل
در قالي ارمني باف تنها شکل انتزاعي از اژدها و نمادي از مار 
و آب است که به طور خالصه اژدها هم نماد خوبي، حکمت، 
نگهبان بهشت و محافظ آب و هم شر به عنوان نماد تاريکي 
است. همان طور که ذکر شد در قالي ارمنستان اين حرف 
نماد مار کوچک و آب هم هست (هاکوپيان و هواساپيان، 

١٦اسفند۱۳۸۹؛ تصوير٩).
شکسته:  صليب  يا  سواستيکا  و  چليپا  يا  صليب   (٢
انسان  ايمان  مظهر  صليب  رنسانس،  دورة  تمثيالت  در 
در مراسم عشاي  که جام شراب  است  شخصيت يافته اي 

تصوير10. صليب يا چليپا، مأخذ: هواساپيان، ۱۳۸۶: 167  تصوير9. شکل اس/s/،مأخذ: هواساپيان، ۱۳۸۶: 197



رباني را در دست دارد و همچنين مظهر ارمياي نبي (يکي از 
چهار پيامبر) است و يکي از ابزارهاي عزاداري مسيحي است 
(هال،۱۳۸۹: ١١-١٢). مي توان گفت نقش چليپا به اندازة تاريخ 
انسان قدمت دارد. چليپاها نشانه هاي آفتاب، چهارسوي جهان، 
صلح و برابري همة مردم هستند و گاه مرکز آنها داراي 
برجستگي يا تکمه مانندي است که به مرکز جهان يا يگانگي يا 
محور داشتن يا زمين اشاره مي کند (حصوري،١٣٨٥: ١١). 
نقش ماية چليپا يا صليب در قالي ارمني باف به گفتة بافندگان 
و پژوهشگران ارمني ايران در ابتدا به خورشيد اشاره دارد 
(مربوط به آيين مهر) و نماد جاودانگي است و از طرفي ديگر 
به چهار عنصرهستي (آب، باد، خاک، آتش) اشاره دارد. در 
نهايت صليب نمادي مقدس در بين ارامنه است که اشاره 
دارد  و مصلوب شدن حضرت مسيح  آيين مسيحيت  به 
ميداني  مطالعات  و هواساپيان، ١٦اسفند۱۳۸۹؛  (هاکوپيان 
نگارنده). سواستيکا نيز امروزه به صليب شکسته ترجمه 
مي شود که به گمان برخي از محققان درست نيست. اين 
نشانه براي قوم به کاربرندة آن همواره جنبه اي از خوش يمني 
بوده است. آرمن هانگلدين اعتقاد دارد که ريشة اين کلمه به 
زبان سانسکريت برمي گردد و تبارشناسي آن چنين است: 
ساو يعني خوب، واس يعني بودن (افروغ، ١٣٨٩: ١٧٨-١٧٩). 
همچنين به گفتة علي حصوري خمپا (صليب شکسته) نقشي 
بسيار کهن است (حصوري،١٣٨٥: ١١). صليب شکسته در 
نماد خورشيد و ديائوس خداي آسمان ولي بيشتر به عنوان 
مظهري از خورشيد پذيرفته شده، چه اغلب همراه با گوي 
 .(٥٨،٢٩١،٣٢٤  :١٣٨٥ (بختورتاش،  است  آمده  خورشيد 
اين نقش با بازوهاي قرينة يکسان در متن قالي هاي بختياري 

وهمچنين قالي ارمني باف اين منطقه به کار مي رود و ديگر 
نقوش را در بر نمي گيرد (دادور و مؤذن، ١٣٨٨: ٥٥و٥٦). 
اين عالمت (سواستيکا) بيشتر درکنار نقوش گياهي، جانوري 
وهندسي مانند درخت کاج، مار، شير و نيز اجرام سماوي مانند 
ماه و ستاره (نماد روشنايي) قرار مي گيرد (اکبري و اليکاي 
دهنو، ١٣٨٥: ١٢). در قالي ارمني باف صليب هم به صورت 
جدا و هم در نقش ترنج نمود يافته است. اين نکته گفتني است 
که بررسي عمدة ترنج هايي که در فرش هاي ارمني باف ايران 
ديده مي شود اين تداعي را در ذهن مخاطب ايجاد مي کند که 
تأثير نقش صليب در آنها به طرز عجيبي غالب شده است و 
ترنج ها از نظر ريخت شناسي شکل صليب پيدا کرده اند. اما 
بررسي هاي بيشتر نشان مي دهد که چنين ساختاري نه تنها 
مناطق  ساير  ترنج هاي  در  بلکه  ارمني باف،  فرش هاي  در 
فرش بافي کشور نيز نمود يافته است و در توضيح دقيق تر 
اين مطلب به گفتة علي حصوري استناد مي شود: «ارمنيان 
روي  ترنج هايي  داراي  ارمنستان  در  چه  و  ايران  در  چه 
فرش خود هستند که همانند چليپا (صليب) است. با ظهور 
دين مسيح اين نماد کهن که قبًال نماد برابري بوده به نماد 
تصليب و مظلوميت عيسي تبديل شده است. اما از آنجايي که 
ترنج قالي هاي ايراني به طور تاريخي با شکل چليپا همخواني 
داشته است ارمنيان اين تقارن و تشابه را غنيمت شمرده 
ترنج قالي خود را به شکل چليپا نزديک کرده و گاه به جاي 
ترنج يک چليپاي آراسته بافته اند «(حصوري،٥آبان۱۳۹۰؛ 

تصوير١٠).
مفهوم  با  نگاره هاي  ديگر  از  (مهرآبي):  محرابي  ٣)نقش 
نمادين است که به ويژه در قالي ايراني ديده مي شود. در 
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تصوير11.محراب، مأخذ: هواساپيان، ۱۳۸۶: 86

تصوير12. نماد مرغ و همچنين مثلثي در حاشية قالي يلمة بروجن، 
مأخذ: نقيب حضرتي، ۱۳۸۶: 403

تصوير13. نماد اژدها در فرش ارمني باف چهارمحال، مأخذ:
هواساپيان، 1386: 135

تصوير14. قالي نقش فيل پا و حاشية قالبه. مأخذ: حسين خاني، 
    1386 :۱۳۸۶
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قالي ارمني باف با لفظ مهرابي معنا دارد. شکل محراب و 
از طرفي مفهوم مذهبي آن در ديگر مذاهب نيز رواج داشته 
است. از جمله در کليساهاي مسيحي جايگاهي به همين نام 
براي تعظيم به درگاه الهي و راز و نياز با او وجود دارد 
(ورمازون،١٣٧٥: ٥٣و٤٥). از محراب چند برداشت گوناگون 
وجود دارد: گروهي به معناي لغوي محراب پرداخته اند و 
معتقدند محراب همان مکان مقدس با طاق قوسدار در مساجد 
است. اما علي حصوري معتقد است تاريخ اين نقش را بايد در 
دوران بسيار کهن جست وجو کرد و نام اين نقش مخاطب را 
به مطالعة سرمنشأ آن هدايت مي کند. وي معتقد است نقشة 
مهرابي (با اين نگارش و نه محرابي) همان طور که از نامش 
پيداست ريشه در آيين مهر دارد و سرآغاز آن را نيز بايد در 
آن تاريخ جست (ژوله،١٣٨١: ٤٢). در آيين ميترا، «ستايش 
مهر در غارهاي طبيعي انجام مي گرفته است و نزديک غار 
مي بايست رودخانه اي جريان داشته باشد. گاهي اوقات که 
مقتضيات مکاني اجازة بر پا ساختن معبر را که مي بايست در 
غاري طبيعي باشد نمي داد، پرسشگاهي مصنوعي مي ساختند 
و دقت مي شد که نمازخانه به شکل غار باشد... غار نشانة 
گنبد آسمان است و به همين علت اطاق پرستشگاهي معموًال 
محدب و مزين به ستاره است»(ورمازون،١٣٧٥: ٥٣و٤٥). 
و  ايرانيان  بين  نمادي مشترک  نگارش  اين  با  نيز  مهراب 
ارمنيان است که البته در قالي ارمنستان و قالي ارمني باف 
نمودي از آن ديده نشده است و شايد تنها در قالي تصويري 
کليساي اچمياتزين در قسمت طاق آن بتوان نمودي از مهراب 

را نظاره کرد (مطالعات ميداني نگارنده؛ تصوير١١).
٤)نقش مثلثي شکل: در پس رمزها و نماد هاي هزارة چهارم 
پيش از مسيح در بين النهرين و فالت ايران سه گوش نشانة 

کوه و سه گوش هاي به هم پيوسته نمودار سلسله جبال بوده 
است و کوهسار دارندة آبهاست. نهرها و رودها از کوهستان 
سرچشمه مي گيرند و در آيين زرتشت کوه ستوده و مقدس 
است. در اوستا از کوه و فر (به معني شکوه و شوکت) بارها 
با هم ياد شده است و کوهسار شطرنجي نشانة تأکيد مضاف 
است بر اينکه کوه ها نگاهدار آب باران اند (ژوله،١٣٨١: ٤٦). 
همچنين کوه يکي از عناصر کيهاني است که همواره با درخت 
در  ستاري،١٣٨١: ١٨٢).  (الياده،١٣٨٥: ٢٨٥؛  است  مرتبط 
قالي ارمني باف اين نقش مايه نمادي از کوه (به معناي زندگي، 
و  کوه  از  به جاري شدن رودها  توجه  با  نعمات خدادي: 
محافظ خانواده) است که بيشتر در حاشيه تکرار مي شود 

(هاکوپيان و هواساپيان، ١٦اسفند۱۳۸۹).
٥)ساير نقوش:  در نهايت بايد به نقوش مثبت و منفي که اصوًال 
در حاشية بزرگ تکرار مي شوند و به گفتة ارامنه نمايانگر دو 
جنس زن و مرد هستند اشاره کرد. اين نقش مايه از ترکيب 
دو بته جقه پديد آمده است که در متون قالي بافي ارامنه، زن 
و مرد نام گرفته است (هاکوپيان و هواساپيان،۱۳۸۹). در 
اينجا بايد تأکيد کرد که برخي نمادهاي قالي ارمني باف در 
قالي هاي ايراني نام ديگري دارند: مانند نماد زن و مرد در 
قالي ارمني باف که در قالي ايراني همين نماد قالبه ناميده 
مي شود و يا شکل s که در قالي ارمني باف با نام اژدها و 
در قالي ايراني مرغ خوانده شده است. در توضيح اين مورد 
به يک نمونه فرش يلمة بروجن اشاره مي شود که داراي 
حاشية بزرگ با طرح مرغي است و از تکرار شکل پرنده اي 
شيوه يافته و هندسي مي آيد. اين مرغ ها به هم اتصال ندارند 
و به دنبال هم قرار گرفته اند. شکل مرغ به صورتي واضح 
از منقار، چشم، ناحية گردن، که بال هاي پيکان مانند پرنده از 
ناحية نوک تيز به آن چسبيده اند، بدن کوچک و دم بادبزني 
(نقيب حضرتي،١٣٨٦: ٤٠٦،٤٠٧،٤١٣).  تشکيل شده است 
همچنين نقشه اي به نام فيل پا١ از جمله نقشه هاي قديمي و 
اصيل منطقة گوغر٢ داراي حاشية اصلي به نام قالبه است 
که در تصاوير نمايش داده شده است.(حسين خاني،١٣٨٦: 
٤٩١). نماد قالبه يا زن ومرد از دو بته جقه که پشت به پشت 
توضيح  اين  تکميل  در  است.  شده  تشکيل  گرفته اند  قرار 
بايد گفت نامگذاري هريک از اين نمادها بر اساس آيين ها 
اقليتي است و در مورد صحيح يا  و باورهاي هر قوم و 
کرد»  قضاوت  نمي توان  هيچ کدام  نامگذاري  بودن  اشتباه 
(تصاوير١٥و١٤و١٣و١٢). بنابراين، مي توان گفت فرش و 
به طور خاص قالي ارمني باف از جمله مظاهر بهره مندي از 
نمادها بوده است. جدا از جنبه هاي تزييني نقوش در اين قالي، 
بسياري از نقشمايه ها برخوردار از مفاهيمي رمزگونه اند که 
به صورت نمادين سطح فرش را پوشانده اند و نهايتًا مفاهيم 
و انديشه هاي متعالي آييني، مذهبي و اسطوره اي که در پس 
اين نقوش نهفته اند، راز زيبايي و ماندگاري نقش مايه هاي اين 
فرش ها بوده اند نمونه اي از تصاوير هريک از اين نمادها در 
جدول نمادهاي قالي ارمني باف در صفحة بعد آورده شده است.

تصوير15. فرش ارمني باف، حاشيه کوچک نماد زن و مرد. مأخذ: 
نگارندگان. 

١.وجه تسميه آن به واسطة نقش ماية 
خاص به کاررفته در زمينة آن است.

بافت  در شمال شهر  ٢. روستايي 
کرمان
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جدول١ .نمادهاي قاليهاي ارمني باف ايران

ترسيم خطينمادتصوير قالياسامي نمادهاانواع نمادها

1.نمادهاي
جانوري

جانوري

ماهي درهم
بازار فرش اصفهان(ماهي)

   

اژدها
  هواساپيان، 1386: 135

 

عقاب
 هواساپيان، 1386: 106

 

نتيجه
پيرو مطالب ارائه شده نماد هاي قالي ارمني باف ايران شامل اين موارد است: آب و اژدها يا نقش اژدها 
(Dragon Rugs) که هم نماد خوبي، حکمت، نگهبان بهشت و محافظ آب و هم نماد تاريکي به معني 
جلوه اي از شر و بدي است. اين نقش گاه به صورت بسيار انتزاعي نقوش S شکل که حرف اول نام 
خدا در زبان ارمني نيز هست به کار مي رود و در قالي ارمنستان اين حرف نماد مار کوچک و آب نيز 
هست. ماهي درهم يا ماهي، مهرآبي و گل نيلوفر (نمادي از آيين مهر)، شکل صليب (نماد خورشيد، چهار 
عنصر هستي، جاودانگي، آيين مسيح و همچنين وفاداري)، بته و درخت زندگي (نماد درخت حيات، 
بيمرگي و جاودانگي)، عقاب (نماد قدرت و پيروزي) و نقش ماية مثلث (نماد کوه، نعمات خداوندي و 
به عنوان محافظ خانواده) از نماد هاي ديگر موجود در قالي ارمني باف هستند. ميوة انار (مظهر باروري) 
و همچنين انگور هم که نشانه اي از شراب است و درآيين ها و اعياد ارامنه جايگاه خاصي دارد و نقش 
گلدان (نشانه اي از آفرينش) نمادهاي اين قالي است. ايرانيان ارمني در بافته هاي خود کمتر به جنبه هاي 
زينتي صرف پرداخته و با ايجاد هر نقش مفهوم و پيامي را در نظر داشته اند، و در بيان اين مفاهيم که 
برگرفته از انديشه هاي مذهبي، آييني و اسطوره اي است از بياني نمادين بهره گرفته اند. اين نقش مايه هاي 
نمادين که اغلب به صورت نقشي تجريدي و انتزاعي و در برخي موارد به حالت طبيعت گرايانه بروز 
يافته اند به اشکال مختلف گياهي، جانوري و هندسي قابل تقسيم بندي اند و در اين بيان نمادين گاه 
هدف هنرمند مفهوم اسطوره اي و يا ديني و آييني بوده و گاه سودمندي و فايده رساني گياه يا حيوان 
مدنظر بوده است. همچنين با توجه به آنکه قالي ارمنيان پيش از ورود به ايران (قالي ارمنستان) عالوه 
بر نمادهاي نامبرده داراي اشکال نمادين ديگر مثل «ققنوس» (پرندة مقدس، نماد شکوه و برخاستن 
از ميان مردگان)، «نبرد ققنوس و اژدها»، جنگ «خروس و گاو» (نمادي از آفرينش و احياي طبيعت)، 
«اسلحه، کمان و شمشير» (نماد دفاع در برابر شيطان)، «سر يا شاخ گوسفند» (مظهر قدرت و نيرو)، 
«شکوفه» (نماد حاصلخيزي) است، در صورتي که اين نمادها در قالي ارمني باف ايران جز نقوش اصلي 
با مفهوم نمادين نيستند، همان طور که نماد ماهي درهم نيز طبق منابع موجود در قالي هاي معروف 
ارمنستان کاربرد نداشته است و قالي اصيل آنها قالي با نقوش هندسي و شکسته است که طبقه بندي 
خاص خود را دارد. بنابراين مي توان گفت که قالي ارمني باف، يک قالي ايراني است که کامًال تحت تأثير 

مضامين سنت قالي بافي ايراني قرار دارد. 
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In carpet studies, Armani-baf (Armenian woven) is an Iranian carpet,woven since the settlement 
of Armenians in Safavid era Iran by Iranian-Armenians in some local provinces of Iran, 
preserving the original features of Iranian carpet and influenced by ancient Armenian tradition 
of carpet weaving. One of thesimilarities between Iranian and Armenian rugs can be referred 
to asespecial motifs, sometimes called “meaningful designs” or “symbols”. Thus Armani-baf 
rug has motifs and symbols:from “Water and Dragon” patterns, to “S shaped”, “Cross shaped”, 
“Eagle” and “Fish” patterns. Considering the lack of adequate research relevant to Armani-baf 
rugs, the main goal of this paper is to identify the artistic and cultural similarities between two 
great nations of Iranians and Armenians through introduction and analysis of symbols in Armani-
baf rugs; and to reveal the influences of Iranian tradition of carpet weaving on Armani-baf rugs 
(Armani-baf rugs being considered as Iranian). This paper is based on fieldwork and library 
sourcesand uses descriptive- analytical method.Analysis ofthe symbols led to the conclusion 
that in this symbolic expression sometimes the purpose of the artist was a mythical or religious 
concept and sometimes the usefulness of plants or animalswas considered. Also, the research 
shows that Iranian Armani-baf rug is an Iranian rug which is quite influenced by Iranian carpet 
tradition in its design.

Key words: Rug, Iranian, Armani-baf (Armenian woven), Symbol, Carpet. 
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