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Նախաբան 
Հայկական լեռնաշխարհում կարպետագործությունը հին ա-

վանդույթներ ունի1։ «Կարպետ» բառը (գրաբար՝ «կապերտ») հայե-
րենում հիշատակվում է դեռևս Աստվածաշնչում․ օրինակ, Աւե-
տարան ըստ Մատթէոսի․ «Ոչ ոք արկանէ կապերտ անթափ ի 
վերայ հնացեալ ձորձոյ․ զի առնու ելանէ զլրութիւն նորա ի հան-
դերձէն, և ևս չար պատառումն լինի»2։ «Կապերտ» ձևով վկայված է 
նաև Յայտնութիւնում․ «Եւ տեսի յորժամ եբաց զկնիքն վեցերորդ՝ 
եղեւ շարժումն մեծ, և արեգակն եղև սեաւ իբրև զկապերտ այծեայ, 
և լուսինն բոլորովին եղեւ արիւն»3։ Այս և աստվածաշնչյան այլ 
վկայությունները դիտարկելով՝ ակնհայտ է, որ այն ընկալվում է 

                                                        
 Ներկայացվել է  30․08․2021, գրախոսվել՝  23․09․2021: 
1Հայկական կարպետագործության պատմության մասին առավել մանրամասն 
տես՝ Ս․ Դավթյան, Հայկական կարպետ, Ե․, 1975։ 
2 Աստուածաշունչ Մատեան Հին և Նոր կտակարանաց ըստ ճշգրիտ թարգ-
մանութեան նախնեաց մերոց՝ ի հելլենական հաւատարմագոյն բնագրէ ի 
հայկականս բարբառ։ Յաշխատասիրութենէ տեառն Հ. Յովհաննու Զօհրապեան 
վարդապետի,Աւետարան ըստ Մատթէոսի, 9․10-32, 16, Վենէտիկ, 1805:  
3 Յայտնութիւն 6.1-16 ԺԸ 12։ 
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որպես քուրձ, կտոր՝ այծի մազից հյուսված, բայց ոչ «կարպետ»՝ 
ժամանակակից իմաստով։ 

 
Ստուգաբանության փորձ 
 «Կապերտ» բառը հայերենում հավաստի ստուգաբանություն 

չունի։ Ըստ Աճառյանի` այն անհայտ ծագման բառ է, հանդիպում է 
վաղ մատենագրությունից սկսած4, և «Հայոց լեզվի պատմություն» 
աշխատության մեջ նա ենթադրում է, որ այս բառը այլ ոստայնա-
գործական եզրույթների հետ հնարավոր է փոխառյալ լինի ուրար-
տերենից, այդ թվում նաև «հիւսել» բայը, որին կանդրադառնանք 
ստորև5։ Գ․ Ջահուկյանը ևս այս տեսակետը հնարավոր է համա-
րել6։ Սկզբնական շրջանում «կապերտն» ընկալվել է ոչ թե որպես 
գորգի ենթատեսակ, այլ որպես «կապայի փերթ, պատառ պաստա-
ռի, կոտորակ ձորձոյ, հանդերձ անարգ, մաշեալ ցնցոտի, կտաւ 
բրդեայ, լաթի կտոր և այլն»7։ Միջին հայերենում արդեն հանդի-
պում է «կարպետ» ձևով և նշանակում է «բրդյա հաստ գործվածք, 
որն իբրև գորգ փռում են հատակին՝ թախտին»8։ 

«Բառգիրք յաշխարհաբառէ ի գրաբառում» ևս հանդես է 
գալիս «կարպետ» ձևով, որ նշանակում է «քիլիմ», «գորգ»9։ 

Ստ․ Մալխասյանցի բառարանում ներկայացված են այս բա-
ռի պատմական զարգացման արդյունքում ձևավորված երեք բառի-
մաստները՝ «ա. «շորի կտոր, լաթ», բ. «մի քանի կտորներից կարած 
աղքատիկ զգեստ, ցնցոտի, գրգլեակ», գ. «բրդեայ գործուածք, 
                                                        
4 Հ․ Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան (այսուհետև՝  ՀԱԲ), հ․2, Ե․, 1973, 
էջ 523-524։ 
5 Հ․ Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, մաս Ա, Ե․ 1940, էջ 181-185։ 
6 Գ․ Ջահուկյան, Հայոց լեզվի պատմություն։ Նախագրային ժամանակաշրջան 
(այսուհետև՝ ՀԼՊ), Ե․ 1987, էջ 436։ 
7 Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, երկասիրութիւն երից վարդապետաց 
յաշակերտութենէ մեծին Մխիթարայ  աբբահօր հ․ Գաբրիէլի Աւետիքեան, 
հ․ Խաչատրոյ Սիւրմելեան, հ․ Մկրտչի Աւգերեան, հատոր առաջին Ա-Կ, ի 
Վենետիկ, 1836, էջ 1055։ 
8 Ռ․ Ղազարյան, Հ․ Ավետիսյան, Միջին հայերենի բառարան, Ե․, 2009, էջ 367։ 
9 Ե․ Հիւրմիւզեան, Բառգիրք յաշխարհաբառէ ի գրաբառ, Վենետիկ, 1869, էջ 268։ 
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գոյնզգոյն թելերով, նախշերով, երկու երեսի, որ իբրև գորգ փռում 
են սենեակի յատակին»10։ 

Ժամանակակից հայոց լեզվում կիրառվում է վերջին իմաս-
տը՝ «կարպետ»` որպես հատակին փռվող անխավ գորգի տեսակ11։ 

Ուշագրավն այն է, որ արդեն լատիներենում ըստ Հ․ Աճառ-
յանի, առկա է carpita ձևը՝ «բրդէ ձորձ», որը ծագել է carpo` «բուրդ 
կամ թել մանել» բայից։ Հ․ Աճառյանն այս լատիներեն բառը փո-
խառյալ է համարում հայերեն «կարպետ»-ից12։ Գ․ Ջահուկյանը ևս 
գտնում է, որ  լատ․ carpita և անգլ․ carpet «գորգ» բառի աղբյուրը 
կարելի է համարել հայերեն բարբառային մի ձև13։ 

Նշենք, սակայն, որ «կարպետ»-ն ավելի ուշ բարբառային  ձևն 
է, իսկ առավել վաղ հանդիպող նախնական գրաբարյան ձևը «կա-
պերտ» է։ Եվ խեթերենում առկա է TÚGkaparta- «ինչ-որ գործվածք» 
նշանակող բառ, որի ստույգ իմաստը, թե ինչ կտոր կամ գործվածք 
է, հստակ չէ14, հստակ չէ նաև կիրառությունը. այն հանդիպում է 
խեթական գույքագրական բնույթի տեքստերում, բայց ենթադրվում 
է, որ ինչ-որ կրծողի մազից ստեղծված գործվածք է։ Նման 
ենթադրության համար հիմք է ծառայել այն, որ խեթերեն 
հավանաբար «առնետ կամ մուկ» նշանակող kapart, kapirt- բառն է   
խեթերենում բարդ կազմությամբ և վերոնշյալ բառի զուգահեռը 
հանդիսացող kapartasamna բառի հիմքը, որի“samna” բաղադրիչը 
այլ դեպքերում նշանակում է՝ «ինչ-որ բանից սարքված, ստեղծ-
ված»: Ըստ այդմ` ենթադրվում է, որ kapartasamna- բառում ար-
մատը «մուկ կամ առնետ» բառն է, որի մազից էլ ստեղծվել է այդ 
գործվածքը15։ Նշենք, որ խեթերեն բառի ստուգաբանությունը վերջ-
նական չէ, և եթե մեր դիտարկումները ճիշտ են, ապա հայերեն 

                                                        
10 Ստ․ Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան, հ․2, Ե․, 1944, էջ 391։ 
11 Է․ Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Ե․, 1976, էջ 708։ 
12 Հ․ Աճառյան, ՀԱԲ․ հ 2, էջ 523-524։ 
13 Գ․ Ջահուկյան, Հայերեն ստուգաբանական բառարան, Ե., 2010, էջ 384։ 
14 J. Tischler, Hethitishes Handwörterbuch, Innsburk, 2001, S.72. 
15 J. Puhvel, Hittite Etymological Dictionary, (այսուհետև՝ HED), vol. 4, Words beginning 
with K, Berlin-New York-Amsterdam, 1997, p. 61. 
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բառը հնարավորություն կընձեռի խեթերեն բառիմաստն առավել 
ճշգրտելուն։  

Ի դեպ, ասվագործությունը, այսինքն՝ կենդանու մազից ու 
բրդից գործվածքներ պատրաստելը, ինչպես նշում է Բ․ Առաքել-
յանը, անդրջրհեղեղյան ճյուղ է եղել Հայկական լեռնաշխարհում16։ 
Բրդյա գործվածքների արտադրությունը և առևտուրը հնագույն 
ավանդույթներ ունի նաև խեթական տերությունում, և դրա մասին 
կան բազմաթիվ ուսումնասիրություններ17։ Ընդհանրապես խեթա-
կան գործվածքներին, կտորների տարբեր տեսակներին առնչվող 
ուսումնասիրությունները հատկապես շատ են վերջին տասնամ-
յակներում18, որի շնորհիվ առավել համապարփակ պատկերացում 
կարելի է կազմել Փոքր Ասիայում և հարակից տարածքներում 
բրդյա և այլ տիպի թելերից արտադրված գործվածքների ու դրանց 
անվանումների մասին, ինչպես նաև հնարավոր է դառնում վերո-
նշյալ համատեքստում Հայկական լեռնաշխարհին առնչվող համա-
պատասխան նյութերի առավել արդյունավետ դիտարկումը։  

Ինչպես նշեցինք, մենք ենթադրում ենք, որ խեթական 
տեքստերում հանդիպող TÚGkaparta,  TÚGkapartasamna բառերից հնա-
                                                        
16 Բ․ Առաքելյան, Քաղաքները և արհեստները Հայաստանում  IX-XIII-րդ դդ․, Ե․,  
1958, էջ 269-270։ 
17 Տե՛ս, օրինակ` Ռ. Ղազարյան, Կանանց դերը Աշշուր Քանեշ միջազգային 
առևտրում,Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, XXXIII (1), Ե․, 
2020, էջ 78-94. աշխատանքում խոսվում է  Ք․ ա․ 20-18-րդ դարերում Փոքր Ասիայի 
արևելքում, Հայկական լեռնաշխարհի արևմուքում և Ասորիքի հյուսիսում առև-
տրական կայաններ  հիմնելու և առևտրային գործունեություն ծավալելու մասին, 
որոնցում շատ կարևոր դեր ունի բրդյա գործվածքների ու բրդի առևտուրը։ Իսկ 
Փոքր Ասիայում բրդի և բրդյա  գործվածքների արտադրության մասին առավել 
մանրամասն տես`A.W․Larssen, Wool in Anatolia in the Old Assirian Period. Wool 
Economy in the Ancient Near East and the Aegean, From the Beginnings of Seep Husbandry 
Textile Industry, 2014, edited by Catherine Breniquet and Cécile Michel, pp.255-263. 
18 Տե՛ս օրինակ`M. Pozza, Traces of ‘Weaving’ in Hittite: A Brief Overview, Athens 
Journal of Philology, Vol. 3, Issue 4, 2016, pp. 227-238.G.Baccelli, B.Bellucci, M.Vigo, 
Elements for a comparative Study of Textile Production and Use, Hittite Anatolia and in 
Neighbouring Areas, M. Harlow, C. Michel, M-L Nosch (eds.), Prehistoric, Ancient Near 
Eastern and Aegean Textiles and Dress. An Interdisciplinary Anthology, Oxford, 
Philadelphia, 2014, pp. 97-142. 
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րավոր է փոխառված լինի հայերեն «կապերտ» բառը որպես  ինչ-որ 
գործվածք, որ հայերենում սկզբնապես ընկալվել է ոչ որպես 
«կարպետ» ժամանակակից ընկալմամբ, այլ որպես կենդանու 
մազից հյուսված կտոր, որը համապատասխանում է խեթերեն 
բառիմաստին՝ «ինչ-որ կտոր, գործվածքի տեսակ, հավանական է 
կենդանու մազից հյուսված»։ 

Հարկ է նշել, որ չնայած Հայկական լեռնաշխարհում գորգա-
գործության, կարպետագործության, ընդհանրապես ոստայնան-
կության այդքան լայն տարածմանը, վերջինիս առնչվող մի շարք 
եզրույթներ, այդուհանդերձ, հայերենում հստակ ստուգաբանու-
թյուն չունեն։ Ժամանակին, ինչպես նշվեց վերը, Հ․ Աճառյանը 
դրանց մի մասը համարել է ուրարտերենից փոխառյալ։ Ուշագրավ 
է, որ վերոնշյալ շարքին են պատկանում նաև «կապերտ-կարպետ», 
«հիւսել-հյուսել» և այլ բառեր։ Հետաքրքրական է, որ ոստայնան-
կության, կարպետագործության և գորգագործության ամենակարե-
վոր հումք հանդիսացող «ասր»-«բուրդ»-ը ևս խեթալուվական լե-
զուներից փոխառություն են համարել, ի դեպ, միմյանցից անկախ 
Գ․ Ղափանցյանը19 և վան Վինդեկենսը20։ Սակայն, ի տարբերութ-
յուն վերջիններիս, թե՛ Հ․ Աճառյանը, թե՛ Գ․ Ջահուկյանը «ասր» 
բառի հնարավոր արմատներն են համարել հնդեվրոպական 
*pok՛u-*pek՛u-«բուրդ, ոչխար, անասուն»21։ Նշված տարակարծու-
թյունները վկայում են, որ այս առումով վերջնական տեսակետներ 
հայտնելը դեռևս վաղ է։ Ոստայնագործությանն առնչվող հաջորդ 
կարևորագույն բառերից կամ եզրույթներից է հայերեն «հիւս», 
որից՝ «հիւսել» բառը, որը սկզբնապես համարվում էր անհայտ 
ծագման, և հանդիպում է վաղ մատենագրությունից սկսած: 
Գ․ Ջահուկյանը  «Հայոց լեզվի պատմություն» աշխատության մեջ, 
հետևելով Աճառյանի ժամանակին հայտնած տեսակետին, այն 
                                                        
19 Г․ Капанцян, Историко-лингвистические работы, т․1, Ереван, 1957, с․ 350-351․ 
20 A.J. van Windekens, Quelques confortations lexicales armeno-hittites, Annual of 
Armenian Linguistics, vol.1, 1980, pp. 41-42.  
21Հ․ Աճառյան, ՀԱԲ, հ․1, Ե․, 1926, էջ 282-283։ Գ․ Ջահուկյան, Հայերեն ստուգաբա-
նական բառարան, էջ 81: 
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դիտարկել է հնարավոր ուրարտական փոխառությունների մեջ22, 
սակայն հետագայում փորձել է տալ հնդեվրոպական ստուգաբա-
նություն՝ բխեցնելով *pek՛«բուրդ, գզել, պոկել» արմատից23։ Այսու-
հանդերձ, լեզվաբանների ուշադրությունը կցանկանայինք հրավի-
րել խեթերենում առկա huesa- huisa, huesa, GIŠhuesas-«իլիկ» բառին, 
որի ստուգաբանությունը խեթերենում հստակ չէ. առավել հավա-
նական է համարվել բառը հենց հնդեվրոպական *Hiweys- «ոլորել» 
արմատից բխեցնելը, որը, ըստ Պուհվելի, ձևով նման է ռուսերեն 
"веха»"- «փայտե սյուն, ցից» բառին և հայերեն «գիհի» բառին՝ բա-
ցատրելով, որ փայտե սյունը կամ գիհին իլիկ ստեղծելու հարմար 
նյութ են։ Սակայն հենց ուսումնասիրողի կարծիքով այս ստուգա-
բանությունները միանշանակ և հստակ չեն24, մինչդեռ խեթերեն 
բառը և´ իմաստային առումով, և´ հնչողությամբ շատ մոտ է հայե-
րեն «հիւսել» բային, և մեր դիտարկած զուգադրման դեպքում  կար-
ծում ենք, կարելի է վերանայել այս բառերի ծագումն ու ստուգաբա-
նությունը երկու լեզուներում էլ։ Մեզ հավանական է թվում, որ սա 
ևս խեթերենից հայերենին անցած մի զուգահեռ է։  

 
Եզրակացություն 
Ամփոփելով՝ կարելի է եզրակացնել, որ հայերենում «կա-

պերտ-կարպետ» բառիմաստը ունեցել է հետևյալ զարգացումը՝ 
1. շորի կտոր, լաթ, 2. մի քանի կտորներից կարած աղքատիկ 
զգեստ, ցնցոտի 3. բրդյա գործվածք, գույնզգույն թելերով, նախշե-
րով, որ իբրև գորգ փռում են սենյակի հատակին, և որի նախնական 
նշանակությունը միանգամայն համապատասխանում է խեթերեն  
բառիմաստին. մենք հնարավոր ենք համարում, որ հայերեն «կա-
պերտ-կարպետ» բառը նախնական իմաստով փոխառյալ է խեթե-
րեն TÚGkapart TÚGkapartasamna բառերից, որոնք նշանակում են 
«գործվածքի տեսակ», որը հետագայում՝ հայերենում բառիմաստի 
                                                        
22 Գ․ Ջահուկյան, ՀԼՊ․, էջ 436։ 
23 Գ․ Ջահուկյան, Հայերեն ստուգաբանական բառարան, էջ 462։ 
24 J. Puhvel, HED, Vol. 3, Words beginning with H, Berlin- New York- Amsterdam, 1991, 
p. 341-342. 
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զարգացման արդյունքում, արդեն հայկական իրականության մեջ 
վերաիմաստավորվել է որպես մեր մշակույթի հնագույն դրսևո-
րումներից մեկը հանդիսացող, կենդանու մազից հյուսված կար-
պետ։  
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Hmayakyan Hasmik – An Etymological Attempt of the Armenian 
Word kapert-karpet.- The Armenian Highlands has an ancient tradition of 
carpetmaking (rugmaking). The Armenian word karpet is already met in 
the Bible having a form kapert of the Ancient Armenian language (Grabar). 
No clear etymology has been offered for these words so far.  

Originally the word kapert-kapert had the meaning of a worn-out 
cloth, or worn-out woolen fabric, while in the Middle Armenian, these 
word was transferred into the form karpet at the same time acquiring the 
modern definition. 

We suggest that this word has been borrowed from the Hittite 
language and can be traced back to the wordsTÚGkaparta, TÚGkapartasamna 
with the meaning of a fabric or a fabric type. 
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Later as a consequence of the word semantics transformation 
designating one of the most ancient expressions of the Armenian culture, 
the word started denoting a carpet (rug) weaved from animal’s wool. 
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na, weave, wool.  
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Амаякян Асмик – Попытка этимологии слова kapert-karpet в 
армянском языке.- Ковроделие имеет древнюю традицию на 
Армянском Нагорье. Армянское слово karpet («ковер») встречается 
уже в Библии в древнеармянской форме kapert. Армянское слово 
kapert-kapert до сих пор не имеет ясной этимологии. 

Изначально слово kapert-kapert означало" изношенное тряпье 
или изношенную шерстяную ткань", а уже в среднеармянском, данное 
слово трансформируется в форму karpet и получает современный 
смысл. 

Мы предполагаем, что данное слово заимствовано из хеттского 
языка и восходит к словам TÚGkaparta, TÚGkapartasamna, со значением 
«ткань», вид ткани. 

В дальнейшем, вследствие трансформации семантики слова-
обозначающего одно из древнейших проявлений армянской культуры, 
оно стало означать ковер, сотканный из шерсти животного. 
 
Ключевые слова: ковер (арм. karpet, kapert), армянский, хеттский, 
TÚGkaparta, TÚGkapartasamna, плести, шерсть, ковер. 
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