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چكيده
   شناسايي و طبقه بندي نقشمايه هاي قالي ايران يکي از مهم ترين شيوه ها براي حفظ، حراست و احياء آن 
است. اين موضوع به ويژه در مورد قالي هاي ذهني بافت و فاقد نقشه، از اهميت بيش تري برخوردار است. 
يکي از مهجورترين قالي هاي ذهني بافت منطقه مرکزي ايران، قالي ويست است که در اين  مقاله طرح ها و 
نقشمايه هاي يک صد سال اخيرآن شناسايي و طبقه بندي گرديده است. براي اين موضوع از دو شيوه ميداني 
و اسنادي براساس منابع تاريخي و تصويري موجود در راستاي تبيين سير تغييرات حاصل شده در طرح و 
نقش قالي ذهني بافت ويست استفاده شده است. استخراج اطالعات عالوه بر مطالعات  اسنادي كه با رجوع به 
منابع مكتوب و غير مكتوب صورت پذيرفت، با مراجعه به روستاي ويست و روستاهاي ترک زبان و لر زبان 
اطراف اين روستا و يافتن فرش هاي قديمي و تهيه تصوير از آن ها، مصاحبه با بزرگان و صاحبان تجربه در 
شهرستان هاي خوانسار، گلپايگان و بازار اصفهان نيز انجام گرفت و سپس با تطبيق دادها  و تصاوير، سير 
تغييرات طرح و نقش قالي ذهني بافت ويست مشخص گرديد. سپس با توجه به نتايج به دست آمده طرح ها و 
نقوش اين قالي ذهني بافت طبقه و دسته بندي گرديد.  براساس اين تحقيق طرح و نقش قالي ويست را مي توان 
بر مبناي سه ويژگي شکل، قالب نقشمايه ها، ماهيت بصري و ظاهري نقشمايه هاو کاربرد نقشمايه هادر متن يا 
حاشيه در سه گروه نقشمايه هاي گياهان، جانوران و شکل هاي هندسي غير گياهي و غير جانوري طبقه بندي 
کرد. حاشيه ها نيز در قالي ويست به سه نوع دوسکومي وگروس نوع اول و دوم، تقسيم مي گردد. هر سه اين 
حاشيه ها ريشه در ساختار هراتي دارند. دوئي، گلي، آبي ، ُبخو، سفيد و قهوه اي شش رنگ اصلي قالي ويست 

است که در دو پرده سير  و باز در قالي ويست به کار مي روند. 
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مقدمه
 جمع آوري طرح ها و نقش هاي مختلف قالي ايران به 
ويژه در مناطقي از جغرافياي بافت آن که به صورت ذهني 
طرح بافته مي شود، يکي از مهم ترين موضوعات تحقيقاتي 
در حوزه فرش کشور است. يکي از مهجورترين و ناشناخته 
شده ترين مناطق ذهني بافت قالي ايران روستاي ويست در 
نزديکي شهر خوانسار مي باشد. با دسته بندي و بازسازي 
نقشمايه هاي به کار رفته در اين قالي در کنار شناخت رنگ ها 
و رنگ بندي اصيل مورد استفاده در هر منطقه مي توان به 
ماندگاري هرچه بيش تر اين هنر اصيل در منطقه کمک شاياني 

نمود.
 از سوي ديگر، ريشه يابي اجتماعي و مردم شناختي 
اصول  آيندگان  براي  مي تواند  منطقه  رنگ هاي  و  نقش ها 
مشخصي را تعيين کند تا از انتقال طرح ها و رنگ ها از مناطق 
ديگر بافت و يا تحريف آن ها به مرور زمان جلوگيري نمايد. 
با استفاده از اطالعات به دست آمده مي توان نقشه هاي قديمي 
يا فراموش شده قالي ويست را که در برهه اي از زمان در 
بازارهاي جهاني شناخته شده بوده را مجددا بافته و بازارهاي 

از دست رفته آن را احيا كرد. 
در اين پژوهش کوشش مي شود طرح، نقش، رنگ و 
رنگ بندي قالي ويست با تاکيد بر نمونه هاي قديمي بازمانده 
شناسايي گردد و داليل شکل گيري تحوالت آن بررسي 
شود. با تحليل و تشريح ويژگي هاي به دست آمده مي توان 
منبعي براي توليد کاربردي و احياء(بازسازي)، تکرار نمونه ها، 
بازنگري احتمالي و همچنين بروز خالقيت ها و ابداعات در 
چنين  زد.  رقم  را  ايران  دست باف  فرش  توليد  و  طراحي 
رويکرد پژوهشي- علمي و تالشي جهت تهيه چنين منابعي با 
اهداف مورد اشاره براي فرش دست باف ايران، اين صناعت 
پرسابقه بومي و ملي را مبتني بر جغرافياي بافت اصيل آن در 
قالب شاخص هاي فرهنگي هر منطقه حفظ و احياء مي نمايد. 
اهداف اصلي اين تحقيق شامل شناسايي و طبقه بندي انواع 
طرح ها و نقشمايه ها رايج و فراموش شده در قالي ويست، 
شناسايي و طبقه بندي فولکلور (ريشه محلي- مردمي) انواع 
طرح ها و نقشمايه هاي رايج و فراموش شده قالي ويست 
و شناسايي و طبقه بندي انواع رنگ هاي مورد استفاده و هم 

نشيني يا رنگ بندي به كار رفته در قالي هاي ويست دانست. 
در اين پژوهش به منظور طبقه بندي  طرح و نقشمايه هاي  
قالي ويست در يك صد سال اخير از دو شيوه مطالعه اسنادي  

و ميداني استفاده شده است. 
در مطالعه اسنادي با رجوع به منابع مكتوب و غيرمكتوب 
شامل كتاب ها، مقاالت، شرح وقايع تاريخي، سفرنامه ها و 
گزارشات، فرش هاي قديمي يا تصاوير آن ها، تزئينات آثار 
تاريخي  و مذهبي و هر نوع سند مكتوب يا تصويري يافت 
شده مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت تا طرح هاي اصيل 

از نمونه هاي منتقل شده (احتمالي) متمايز گردد. 
در مطالعه ميداني نيز  با مراجعه به روستاي ويست و 
روستاهاي لر زبان و ترک زبان اطراف آن و يافتن فرش هاي 

طبقه بندي طرح ها و  نقشمايه هاي   
قديمي نسبت به تهيه تصوير از آن ها، مصاحبه با اهالي و قالي ذهني بافت ويست

كهنساالن روستا جهت تعيين مشخصات طرح، نقش و رنگ 
اين قالي ذهني بافت اقدام گرديد. از سوي ديگر با مصاحبه و 
تهيه گزارش از صاحبان تجربه ،فروشندگان و توليد کنندگان 
قالي در بازار هاي خوانسار، گلپايگان و به ويژه اصفهان 

اطالعات تکميلي الزم در اين زمينه جمع آوري گرديد. 
مانده  باقي  فرش هاي  تحقيق  اين  در  پ ژوهش  واحد 
و قديمي ويست و ميدان تحقيق، روستاي ويست و چند 
روستاي اطراف آن مي باشد. بنا به گفته اهالي اين روستاها، 
بافت فرش از روستاي ويست به اين مناطق گسترش يافته و 
امروزه اين روستاها با توجه به کاهش رونق بافت قالي در 
روستاي ويست عمال قالي بافي  را کنار گذاشه و به ندرت در 

آن ها اين هنر مشاهده مي شود. 
آنچه از منابع کتابخانه اي در دست است اشاره به بافت 
قالي در سه روستاي ترک زبان شرقي ويست به نام هاي اَرَجنگ، 
ِکِهرت و خوشه رود و دو روستاي لرنشين حاجي آباد و 
دارد. مراجعه  حسن آباد در شمال غربي روستاي ويست 
شمال غربي  لر نشين  روستاي  دو  بررسي  و  حضوري 
روستاي ويست حاکي از کنار گذاشته شدن فرهنگ قالي بافي  
به طور کامل است، تا جايي که حتي نسل جديد به ندرت با 

قالي بافي آشنايي داشتند. 
در مقايسه دو روستاي لرزبان شمال غربي ويست با 
سه روستاي ترک زبان شرقي ويست که در مسير انحرافي 
در  فرش بافي  دارند،  قرار  گلپايگان  به  خوانسار  جاده  از 
ِکِهرت و َارَجنگ داراي پيشينه بيش تري است. با اين حال 
و بنا به گفته افراد محلي و مشاهده حضوري، در اين دو 
حوزه نيز قريب به ده سال است که کم تر کسي رقبت به 
بافت فرش با طرح ويست مي نمايد و تعداد محدود دار قالي 
بافي پابرجا به بافت نقشه هاي وارداتي از حوزه جغرافيايي 
بافت فرش فراهان مي پردازد که در بين آن ها نقشه ساروق 
از بقيه شناخته شده تر است. تصوير١، موقعيت جغرافيايي 
و مناطق مورد مطالعه را نشان مي دهد.  حجم جامعه مورد 
مطالعه در اين تحقيق شامل كليه قالي هايي است كه در غالب 
طرح و نقش شناخته شده ويست در يك صد سال اخير توليد 
و بافته شده اند و در حال حاضر در تملك اشخاص حقيقي 

يا حقوقي است. 
نمونه ها  بر شمرده، عمده  به موارد  با    توجه  و  بنابراين 
از روستاي ويست و صرفا جهت مقايسه چندين نمونه قديمي 
نيز از روستا هاي ترک زبان اطراف ويست انتخاب گرديد. در 
گفت و گو با اهالي روستا مشخص شد بيش ترين نمونه هاي 
قديمي را مي توان در مکان هاي عمومي و به ويژه مساجد 
قديمي روستاي ويست مشاهده کرد. روستاي ويست از سه 
محله به نام هاي َرباط، ميان ده و سادات محله شکل گرفته 
که هر محله داراي يک مسجد و پايگاه اجتماعي مشخص 
است. مسجد امام حسن مجتبي(ع) در منطقه مرکزي روستا 

و در محله َرباط قرار دارد.
 قديمي ترين مسجد روستا، مسجد سادات محله مي باشد 
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که به نام صاحب الزمان(عج) مزين شده است. در ميان  ده ، 
دو مسجد باب الحوائج و فاطميه وجود دارد.

 مسجد باب الحوائج جديد ترين مسجد ويست محسوب 
مي شود و به همين دليل براي کف پوش آن از فرش هاي 

ماشيني به جاي فرش دست باف استفاده شده است. 
بنابر اين در اين تحقيق هر سه مسجد روستا مورد 
بررسي دقيق و کامل قرار گرفت و کليه فرش هاي موجود 
يك  تعداد  اساس  بر اين  شدند.  تحليل  و  تجزيه  آن ها  در 
صد نمونه از قالي هاي قديمي ويست در مساجد و خانه هاي 
شخصي ويست، اَرَجَنگ ، ِکِهرت و خوشه رود مطابق جدول١، 

شناسايي و مورد بررسي قرار گرفت.
جغرافيا و فرهنگ روستاي ويست 

خوانسار و گلپايگان از مناطقي در جغرافياي قالي بافي 
اصفهان محسوب مي شوند که اهميت شان بر خالف مناطقي 
همچون کاشان به دوره معاصر باز مي گردد. با اين حال 
تاريخ شروع قالي بافي در اين نواحي معلوم نيست و احتماال 

به جز يک يا دو منطقه خاص که سوابق و پيشينه ويژه و 
بيش تري دارند، بقيه مناطق در واقع پيرو مراکز قالي بافي  

هم جوار بوده اند. (ژوله،١٨٦،١٣٨١)
از جمله اين مناطق مي توان به روستاي ويست اشاره کرد 
که سال هاست پرآوازه ترين قالي حوزه جنوب و جنوب غربي 
گلپايگان را با همان ترکيب اوليه در طرح و نقش به صورت 
ذهني بافت توليد مي نمايند. (ژوله،١٣٨١، ١٨٩) روستاي ويست 
در دوكيلومتري بعد از شهر خوانسار در منطقه اي كوهستاني 
است.  شده  واقع  زاگرس  پشتكوه هاي  دل  در  سرسبز  و 
ويست به علت قرار گرفتن در اين منطقه از آب وهوايي معتدل 

برخوردار است. 
اين روستا در گذشته حدود پنج هزار نفر جمعيت داشته 
كه اكنون به سه هزار و پانصد نفر تقليل يافته است. علت 
اين امر را مي توان در خشكسالي منطقه و همچنين مهاجرت 
مردم به شهرهاي اطراف دانست. (اداره جغرافيايي ارتش، 

جلد٢٤١،١٣٦٩،٧١)

تعداد فرش بررسي شدهنام روستارديف
نوع مالکيت فرش

شخصيعمومي

ويست(فارس زبان)- جمعا ۹۱ قالي۱

۳۶مسجد صاحب الزمان(عج)
۱۱ ۲۸مسجد امام حسن مجتبي

۱۶مسجد فاطميه

۵---ارجنگ(ترک زبان)۲

۳---کهرت(ترک زبان)۳

۱---خوشه رود(ترک زبان)۴

۴۸۰۲۰ روستاجمع

جدول۱- تعداد فرش هاي بررسي شده به تفکيک

تصوير۱- موقعيت روستاهاي مورد مطالعه



اغلب مردم ويست به كار كشاورزي مشغول اند. عمده 
محصوالت آنان گندم، جو، سيب زميني، تنباكو، يونجه و 
بادام است. از محصوالت باغي آن ها مي توان به انگور اشاره 
از رونق  كرد. در گذشته دام داري و دام پروري ويست 
خاصي برخوردار بوده است، اما امروزه به علت شرايط 
خاص جوي و تغيير سبك زندگي مردم، رونق گذشته را 

ندارد.(عطار،١٥٨،١٣٧٩)
گويش مردم ويست به زبان فارسي اصيل است. البته 
سه قريه كوچك اطراف ويست به نام هاي روستاي َارَجنگ، 
ِكِهرت، خُوشه رود(خشکرود) به زبان تركي صحبت مي كنند. 
همچنين روستاي حاجي آباد و حسن آباد، لرزبان هستند.  در 
عين حال و با وجود نزديكي اين روستاها به يكديگر گويش  
آن ها روي يكديگر تاثير نداشته و هرمنطقه زبان خاص خود 

را دارا است.(افشار سيستاني،٣٠٢،١٣٧١)
سير تحول قوميت هاي ساكن در روستاي ويست 

بازمي گردد.  مادها  به دوران  ويست  روستاي  پيشينه 
تحقيقات باستان شناسي اخير در تپه مركزي ويست نشان 
و  گلپايگان  منطقه  قديمي ترين آثار باستان شناسي  مي دهد، 
خوانسار متعلق به ويست است كه مربوط به دوران اشكاني 

مي باشد.
براساس گفته هاي مطلعين و آگاهان، ويست در گذشته 
شهري بزرگ به نام وسيه بوده است. نام ويست از نام هاي 

باستاني و به معناي قبيله بزرگ است. (عطار،١٥٩،١٣٧٩)
از نظر دهخدا ويس در زبان اوستايي به معناي ده و قريه 
است. (ده، طايفه و قبيله) كه ميرويس بزرگ قبيله يا ويس 
محسوب مي شده است. در زمان ساسانيان شاهزادگان را 
ويسپهر يا ويسپرد به معناي زاده خانواده بزرگ مي ناميدند. 

(دهخدا،٢٣٢٦٤،١٣٧٧)
در شجره نامه ويسه که امروزه در کتابخانه عمومي 
اراک قرار دارد، آمده ويسه قلعه اي بوده است که يک درب 
آن به روستاي خوشه رود امروزي و درب ديگرش مزار 
پير شهريار در حسن آباد بوده و قدمتي معادل ٣٧٠٠ سال 

دارد. (دهخدا،٢٣٢٦٥،١٣٧٧ )
طوايف ساکن در ويست از حدود ٤٠٠ سال پيش از 
كرده اند،  اين  مهاجرت  منطقه  اين  به  همدان  روستاهاي 

طوايف که مسلک زندگي آنان عشايري بوده دقيقا معلوم 
نيست که آيا به جبر حاکمان زمان خود و يا به مقتضاي 
سردسير  مناطق  از  قشالق  و  ييالق  و  دام داري  و  شغل 
به مناطق گرمسير مهاجرت كرده اند. از مشهورترين اين 
طوايف مي توان به عمادي ها، سالمي ها و  فروغي ها اشاره 
کرد كه كماكان به لهجه  اصيل فارسي و همداني تكلم مي كنند. 

(جابري و قطبي،٤٥،١٣٧٣)
با اين حال طبق برخي از تحقيقات صورت گرفته پيشينه 
و  قبل  سال  از ٤٠٠  به پيش  همدان  در  ساکن  اقوام  کوچ 
عهد کورش کبير باز مي گردد که بيان گر مهاجرت تاريخي 
دسته هايي از اقوام يهودي ساکن در همدان به خوانسار و 

گلپايگان بوده است. (زهداني، ١٩،١٣٧٧)
مشخصات فني قالي ويست

فرش ويست، با متوسط رج شمار٢٠(بين ١٧ تا ٢١ ) 
گره در ٧ سانتي متر، با چله هاي پنبه اي افشان ١٢ ال پرز 

دوال پشمي و پود پنبه اي افشان ٧ ال توليد مي شود. 
فرش ويست با گره تركي(در يک صد سال گذشته گاه با 
گره فارسي) به صورت راست گردان، بدون قالب، دو پود  و 
نيم لول  بر روي دارهاي راست رودار(تبديل دارهاي چوبي 
چهارچوبه به دارهاي آهني چهارچوبه) براساس چله کشي 
گردان(ترکي)که در آن کوجي بسته مي شود، بافته مي گردد. 
ابزار بافت از نوع فارسي، پرداخت به صورت فارسي 
در هررج و درطي بافت و در ابعاد ميان پارچه تا بزرگ 
پارچه بافته مي شوند. اصوال بافت قالي کم تر از ١ متر مربع 

و بيش تر از ٩ متر مربع در ويست متداول نيست.
بافت يک فرش ٣/٥ -٢/٥، با سه بافنده و با رج شمار 
است. ضمن  مي برده  زمان  يک ماه  تقريبا  منطقه  متوسط 
اين که بافندگان براي اين که بتوانند کارکرد روزانه خود را 
حساب کنند بعد از هر تعداد رج بافته شده در يک روز رنگ 

طبقه بندي طرح ها و  نقشمايه هاي   
قالي ذهني بافت ويست

تصوير ۲- تب شمار

تصوير۳- نمونه هايي از طرح بته اي
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به کار رفته در حميل ها(ميل هاي باريک بين زمينه و حاشيه) 
که در اصطالح محلي به آن تب شمار مي گويند را عوض 
مي کردند. تصوير ٢، نمونه اي از اين نوع ِتب شمار را نشان 

مي دهد.
ساختار کلي طرح و نقش قالي ويست

قالي ويست در قالب هندسي و به صورت ذهني بافـت 
توليد مي شود و از جنبه سبک شناسي در حوزه قالي هاي 
روستايي بافت قرار مي گيرد. قالي هاي ويست داراي دو قالب 
مشخص و يکنواخت هستند. اين دو قالب به طرح هاي بته اي 
و ويستي(ياوري) معروف است. قالب بته اي اصوال قالبي 

شناخته شده و تجاري محسوب  نمي شود. 
قالب طرح و نقش قالي بته اي 

قالب ناشناخته و غيرتجاري بته اي در روستاي ويست 
برپايه واگيره بته که در سراسر متن، در رديف هاي عرضي 
و طولي تکرار مي شود، شکل مي گيرد. اين نوع قالي، اصوال 
در قالب قالي شناخته شده ويست مطرح نيست. اين طرح 
اغلب توسط بافندگان جواني که تازه مشغول به کار شده اند 
به عنوان يک تمرين براي پيشرفت در بافت توليد مي شود. در 
کتب مختلف نيز از اين نوع طرح سخني به ميان نيامده است. 
در برخي از اين نوع قالي ها گاه ابتـکاراتي بسيار ساده نيز به 
صـورت هندسي مشاهده مي شود. تصوير٣،   نمونه اي از اين 

نوع طرح را نشان مي دهد. 
 در طرح بته اي، بته ها داراي شکل ساده بوده و در هر 
رديف عرضي در متن فرش، انحناء چرخش بته ها  برعکس مي شود 
(شکل قهر و آشتي). طرح هاي بته اي در ابعاد کوچک و با رج 

شمار کم تر بافته مي شوند(ضخيم تر هستند). 

تصوير۴- الف، قالب کلي طرح ويست

تصوير۴- ب، نمونه    اي از قالي
ويست

تصوير۴- ه، تکي(تکه)             

تصوير ۴- ج، حوض

تصوير۴-ز، قندون(قندان)

تصوير ۴- ت، دست تکي   

تصوير ۴- ک، دست                    

تصوير ۴- و، تکي وسط(تکي باال)   

خروسي(بال  بال  تصوير۴-د، 
طاليي)

تصوير۴- ح، قفلک

تصوير۴- ل، گل کاغذي

قالب طرح و نقش قالي ويست
قالب اصلي طرح ويست در تصوير ٤- الف، نشان داده 
طرح هاي  از  نمونه اي  نيز  ب،  تصوير ٤-  در  است.  شده 
ويست مشاهده مي شود. قالي هاي ذهني بافت ويست داراي 
نقشه يک چهارم است. قسمت هاي اصلي و هميشگي در طرح 
الف، شماره گذاري  در تصوير٤-  که  قالي ويست  نقشه  و 



شده اند عبارتند از:
١-حوض٢- بال خروسي(بال طاليي)٣- تِکي(تکه) ٤- تِکي 
وسطي ٥- قندون(قندان)٦- ُقفلک  ٧- َدست تکي   ٨- نوک    

٩-دست ١٠- گل کاغذي.
به نظر مي رسد نام اصطالحات براساس واژگان اصيل 
پارسي است. به طور مثال واژه تِکي، برگرفته از واژه تِکين 
به معني زيرين يا فرو دين است(دهخدا،١٩٢٢١،١٣٧٧) که 
اشاره به محل قرار گرفتن اين جزء نقشه در کناره هاي پاييني 

زمينه طرح دارد. 
در برخي از قالي هاي ويست، دو قسمت ديگر در داخل 
تکي(قسمت ٣ از تصوير ٤- الف) به ترتيب با نام هاي ترنج و 
ترنج گوشه به طرح اضافه مي شوند که در تصوير ٥- الف 
قابل مشاهده است. شکل ترنج ها و ترنج گوشه ها همواره 

يکسان نيست. 
  عالمه دهخدا، با استناد به فرهنگ غياث اللغات معتقد 
است ُترنج به بوته گل هايي که بر هر چهار گوشه چادر، 
شال و قبا با استفاده از گالبتون نقش زده مي شود، اطالق 
به معناي ِشکنج يا  ترنج  معادل  را  ُکنج  دهخدا  مي گردد. 
شکستگي و پيچش نيز معرفي مي کند. ( دهخدا،١٩١٠١،١٣٧٧) 
بنابراين اطالق واژه ترنج مي تواند به مفهوم ايجاد شکستگي 

در نقش تکي باشد.

مقايسه فرش هاي اصيل و غير اصيل ويست
فرش هاي بافت ويست با فرش هاي روستاهاي اطراف 
اگرچه از نظر کليات طرح و نقشه يکسان هستند،  اما تفاوت هاي 
کمي، آن ها را از يکديگر متمايز مي سازد. به همين دليل است 
که فرش هاي بافت روستاهاي اطراف ويست در اصطالح 

فرش هاي خوانساري ناميده مي شوند.
 تفاوت هاي فرش روستاي ويست و فرش خوانساري 

عبارتند از:
١-گره بافت در روستاي ويست متقارن(ترکي) و روستاهاي 

اطراف ويست نامتقارن(فارسي) است.
اصيل  ويستي  فرش هاي  در  طرح  حاشيه هاي  ٢-تعداد 
معموال ٣ (دو حاشيه باريک و يک حاشيه پهن) و در فرش هاي 
(اغلب ٥ حاشيه شامل دو حاشيه  از ٣  بيش  خوانساري 
باريک، يک حاشيه پهن و دو حاشيه طره مانند که در طرفين 
حاشيه پهن و يا دو طرف حاشيه هاي باريک قرار مي گيرند)، 

است. (مشابه تصوير٦)
٣-در فرش هاي اصيل ويست يکي از رنگ هاي اصلي حاشيه 

ُبخُو(زرد متمايل به سبز ، به معناي نرم و سست) است. 
(خلوص  بوده  کدرتر  رنگ  اين  خوانساري  فرش هاي  در 
است. بيش تر  آن  رنگ  سبز  ته مايه  و  است)  کم تر  رنگ 

(تصوير ٦)

طبقه بندي طرح ها و  نقشمايه هاي   
قالي ذهني بافت ويست

تصوير ۵- الف، قالب کلي ترنج و 
   تصوير ۵- ب، نمونه اي از يکي در فرش ويست با ترنج و ترج  گوشهترنج گوشه در تکي     

تصوير۶-مقايسه حاشيه هاي فرش هاي روستاي ويست با روستاهاي اطراف آن، راست: روستاهاي اطراف ويست- چپ روستاي ويست

تصوير ۴- ي، نوک
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٤- در طرح فرش هاي خوانساري قندون و قفلک نسبت به 
فرش هاي ويست به حاشيه و بال خروسي نزديک تر است. 
از  خوانساري  فرش هاي  در  قفلک ها  شکل  آن که  ضمن 
حالت مرغک و قالب دار به شکل لوزي يا مثلث تغيير شکل 

مي  دهد.(تصوير ٧)
٥-نقش حوض و بال خروسي اغلب در فرش هاي اصيل ويستي 

پرکار تر از فرش هاي خوانساري است.
رنگ بندي در فرش ويست

رنگ هاي اصلي در قالي ويست شامل شش رنگ، الکي 
(در اصطالح محلي گلي)، سورمه اي(در اصطالح محلي آبي)، 
صورتي(در اصطالح محلي دوئي)، زرد با ته مايه سبز( در 

اصطالح محلي ُبخُو)، سفيد و قهوه اي مي باشد.
بررسي نمونه قالي هاي مورد مطالعه نشان مي دهد در 
بيش از هشتاد درصد از قالي ها، رنگ ها به صورت يک در 
ميان از حاشيه باريک الکي(ُگلي) آغاز و به سورمه اي(آبي) 
ختم مي شود. به اين ترتيب حاشيه پهن سورمه اي(آبي) بوده 
و زمينه متن الکي(ُگلي) رنگ خواهد بود. به همين دليل رنگ 
غالب در حاشيه ها آبي و در متن گلي است. در بقيه موارد 
در حاشيه رنگ هاي سفيد، سورمه اي و زرد(بخو) به ندرت 
به رنگ غالب تبديل مي شوند. اين در حالي است که در متن 
رنگ هاي سفيد و سورمه اي بسيار كم جايگزين رنگ الکي 
شده و رنگ غالب لقب مي گيرند. نکته جالب در مورد رنگ 
بندي قالي هاي ويست عدم کاربردرنگ بخو در متن يا زمينه 
اصلي قالي به عنوان رنگ غالب است. ضمن اين که از رنگ 

قهوه اي فقط  براي تزئين نقوش متن استفاده مي شود.
 جدول هاي ٢و٣ به ترتيب تنوع رنگ هاي به کار رفته 
در متن و حاشيه قالي هاي مورد بررسي را نشان مي دهند. 
بر اين اساس در متن (زمينه اصلي) حداقل ٥ و حداکثر١٠ 
رنگ و در حاشيه حداقل ٢ و حداکثر ٧ رنگ استفاده شده 
است. با اين حال بيش ترين فراواني تکرار ٥ رنگ در متن و 
حاشيه مي باشد. تعداد رنگ هاي به کار رفته در قالي ويست 

محدود مي باشد.
بسياري از رنگ ها بر اثر تکرار برخي ديگر از رنگ ها، 
در طول زمان فراموش شده و يا با تغيير شيوه رنگرزي از 
سنتي به نيمه صنعتي، به مرور تنوع رنگي محدود قالي  ويست 
باز هم محدودتر شده است. تعداد اندک نمونه ها در برخي از 
ستون هاي جدول هاي ٢ و ٣ نشان از عدم انطباق با سنت 
اصيل منطقه دارد. بر اين اساس حاشيه هايي که با ٢ ، ٣ و يا 
٧ رنگ کار شده اند با سنت منطقه منافات داشته و همچنين 
زمينه هاي اصلي که با ٩ يا ١٠ رنگ کار شده با سنت اصيل 

منطقه همخوان نيستند. 
بررسي بيش تر بر روي نمونه هاي موجود نشان مي دهد 
تنها دو نمونه از ميان يك صد نمونه بررسي شده وجود دارد 
که تعدادي از رنگ هاي به کار رفته در متن ، در حاشيه نيز 
وجود ندارد. بنابراين مي توان گفت که سنت منطقه در تنوع 
رنگي حاشيه و متن طرح نيست. از سويي ديگر چهل و هفت 
نمونه از فرش هاي بررسي شده داراي تعداد رنگ هاي يکساني 
هستند که در متن و حاشيه به کار رفته اند. اين موضوع نيز 
نشان از محدوديت رنگ هاي مورد استفاده در قالي ويست 

دارد.در نهايت مي توان نتيجه گرفت: 
الف- تعداد رنگ هاي به کار رفته در فرش اصيل ويست در 
حاشيه بين ٤ تا ٦ رنگ و در زمينه يا متن اصلي بين ٥ تا ٧ 

رنگ است. 
اصيل  قالي  در  مورداستفاده  رنگ هاي  اغلب  مجموع  ب- 
ويست(رنگ هاي حاشيه و متن اصلي) بيـش از ٧ رنگ        نمي باشد.
ج- رنگ هاي به كار رفته در حاشيه و متن (زمينه اصلي) 

قالي اغلب يکسان است.
 تعداد نقشمايه هاي به کار رفته در فرش ويست

تعداد  فراواني  تنوع  ترتيب  به   ٦ و   ٥  ،٤ جدول هاي 
نقشمايه هاي به کار رفته در متن، حاشيه  و کل طرح فرش 
را نشان مي دهند. براساس جداول اشاره شده به ترتيب 
در متن (زمينه اصلي) حداقل ٤ و حداکثر ١٤ نقشمايه و در 

جدول ۲- تنوع فراواني رنگ هاي به کار رفته در متن(زمينه اصلي)

تعدادرنگ در متن۵ رنگ۶ رنگ۷ رنگ۸ رنگ۹ رنگ۱۰ رنگ

فراواني ۱۲۴۲۱۳۰۴۲

جدول ۳ - تنوع فراواني رنگ هاي به كار رفته در حاشيه

تعدادرنگ ۲ رنگ۳ رنگ۴ رنگ۵ رنگ۶ رنگ۷ رنگ
درحاشيه

فراواني ۱۱۹۶۱۱۷۱۱



حاشيه حداقل ١ و حداکثر ٥ نقشمايه استفاده شده است. 
ضمن اين که در کل طرح فرش حداقل ٥ و حداکثر ١٧ نقشمايه 
در نمونه فرش هاي بررسي شده به کار رفته است. با اين 
حال بيش ترين فراواني تکرار استفاده از ٩ نقشمايه در متن 
و ٣ نقشمايه در حاشيه مي باشد. بيش ترين فراواني تکرار 
در بين نمونه فرش هاي بررسي شده استفاده از ١٢ يا ١٣ 

نقشمايه در کل طرح فرش مي باشد.
بررسي هاي بيش تر نشان مي دهد نقشمايه هاي به کار رفته 
در حاشيه هاي قالي ويست در طول زمان تغيير محسوسي 
نکرده اند. اما فرش هايي که در متن يا زمينه اصلي آن ها 
بيش از ١٠ نقشمايه به کار رفته است با سنت اصيل منطقه 
منافات دارند. از سوي ديگر تعداد مجموع نقشمايه هاي به 
کار رفته در کل طرح قالي اصيل ويست نمي تواند بيش تر از 

١٤ نقشمايه باشد. در نتيجه مي توان  گفت :
الف- تعداد نقشمايه هاي به کار رفته در حاشيه فرش اصيل 

ويست بين ١ تا ٥ و در زمينه بين ٥ تا ١٠ نقشمايه است. 
ب- حداکثر مجموع نقشمايه هاي به کار رفته در قالي اصيل 
ويست(حاشيه و متن اصلي) بيش از ١٤ نقشمايه نمي باشد.

ج- نقشمايه هاي به کار رفته در حاشيه و متن(زمينه اصلي) 
قالي اغلب با يکديگر يکسان نيستند.

طبقه بندي نقشمايه هاي به کار رفته در قالي ويست
و  بصري  ماهيت  نقشمايه ها،  شکل وقالب  براساس 
ظاهري آن ها و نيز کاربرد شان در متن يا حاشيه، مي توان آن ها 
را به صورت تصوير٨، در سه گروه اصلي نقشمايه هاي 
داراي گياهان، جانوران و شکل هاي هندسي غيرگياهي و 

غير جانوري که هر کدام به بخش هاي متفاوتي تقسيم مي شوند، 
طبقه بندي کرد.

نقشمايه هاي گروه داراي گياهان و جانوران در قالي ويست
گروه نقشمايه هاي داراي گياهان بر اساس تصوير ٨، به 
سه دسته تقسيم مي شوند. تصوير ٩، نمونه اي از نقشمايه 
گروه درخت و گلدان ها و تصوير ١٠،  نمونه  هايي از نقشمايه 
گل هاي منفرد را نشان مي دهد. نقشمايه درخت در گروه 
نقشمايه هاي داراي گياهان قراردارد كه يکي از ساده ترين و 
انتزاعي ترين نقوش قالي ويست محسوب مي شود. نقشمايه 
درخت ساختار پره مانند دارد که پره ها به موازات هم در 

محور اصلي تکرار مي شوند. 
در نقشمايه گلدان ، همواره گلدان يک شکل سه گوش 
دارد و گل در داخل گلدان شامل دو برگ و يک گل است. 
گلدان ها اغلب بر روي دست ها قرار مي گيرند. نوعي ديگر 
از گلدان ها هم وجود دارد که در آن گلدان و گل در داخل 
يکديگر ادغام شده اند. در نگاه اول اين نوع گلدان ها شايد 
نوعي گل محسوب گردد، اما با توجه به محل قرار گرفتن آن ها 

(باالي دست) به يقين گلدان محسوب مي شوند.      
تقسيم  نوع  به دو  نقشمايه گل هاي منفرد را مي توان 
با  گل هايي  و  گل سه تايي  مانند  ريز،  منفرد  گل هاي  کرد. 
هسته مرکزي و دايره مانند، نظير سيَبک. برخي از نقشمايه هاي 

جانوران نيز در تصوير ١١ مشاهده مي شود. 
و  گياهي  غير  هندسي  شکل هاي  گروه  نقشمايه هاي   

غيرجانوري در قالي ويست
الف- چند گوش ها

طبقه بندي طرح ها و  نقشمايه هاي   
قالي ذهني بافت ويست

 ۱۴
نقشمايه

۱۳
نقشمايه

 ۱۲
نقشمايه

 ۱۱
نقشمايه

  ۱۰
نقشمايه

 ۹
نقشمايه

 ۸
نقشمايه

 ۷
نقشمايه

 ۶
نقشمايه

۵
نقشمايه

۴
 نقشمايه

تعداد 
نقشمايه 
در متن

فراواني ۱۱۲۱۷۲۴۲۲۱۵۱۳۱۰۴

تعداد نقشمايه در ۱ نقشمايه۲ نقشمايه۳ نقشمايه۴ نقشمايه۵ نقشمايه
حاشيه

فراواني ۷۲۹۳۳۲۶۵

جدول ۴ - تنوع فراواني تعداد نقشمايه هاي به کار رفته در متن(زمينه اصلي)

جدول ۵-  تنوع فراواني تعداد نقشمايه هاي به كار رفته در حاشيه

جدول ۶-  تنوع فراواني تعداد نقشمايه هاي به كار رفته در کل طرح فرش

 ۱۷
نقشمايه

 ۱۶
نقشمايه

۱۵
نقشمايه

 ۱۴
نقشمايه

 ۱۳
نقشمايه

 ۱۲
نقشمايه

۱۱
نقشمايه

 ۱۰
نقشمايه

 ۹
نقشمايه

 ۸
نقشمايه

 ۷
نقشمايه

۶
نقشمايه

۵
 نقشمايه

تعداد نقشمايه 
در کل طرح

فراواني ۱۳۱۶۲۱۲۱۴۱۲۱۲۶۸۳۲



شماره۱۹ پاييز۹۰
۲۹

فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

گوش ها  چند  دسته  از  گروه  اولين  چهارگوش ها، 
هستند که خود به دو دسته منظم و نامنظم تقسيم مي شوند. 
ضلع هاي چهارگوش هاي منظم دو به دو با يکديگر برابر 
(مانند مربع، لوزي و متوازي االضالع)در حالي كه  است 
اين ويژگي راندارد.  ضلع هاي چهار گوش هاي غير منظم 
نمونه اي از چهار گوش هاي منظم و نامنظم در تصوير ١٢، 
مقايسه شده است.شش گوش ها معروف ترين و تکراري ترين 
نقشمايه قالي ويست  است.  بارزترين نقشمايه شش گوش 
در قالي ويست حوض وبال خروسي مي باشد. قندان ها نيز 
گاهي شش گوش(قالي  هاي ويستي)وگاه چهارگوش(اغلب در 

قالي  هاي خوانساري)است.
شان  مياني  اضالع  که  صورتي  در  شش گوش ها   
بيش تر از ٢/٣ اضالع جانبي آن ها باشد،  اصطالحا بزرگ 
پهنا ناميده مي شوند.  حوض ها(تصوير٤- ج) شاخص ترين 
نيز بال خروسي ها  و  هستند  پهنا  بزرگ  شش گوش هاي 

(تصوير٤-د) از برجسته ترين شش گوش هاي کوچک پهنا 
هستند.

هشت گوش ها در قالي ويست به دو نوع منتظم و ستاره 
قالي ويست  در  منتظم  مي شوند. هشت گوش هاي  تقسيم 
کم تر به چشم  مي آيند، که اين از ويژگي هاي طراحي ذهني 

اين قالي است.
 تصوير ١٣، نمونه هايي از هشت گوش هاي منتظم را 
در قالي ويست نشان مي دهد. ستاره ها نيز دسته ديگري از 
هشت گوش ها هستند. ستاره هاي هشت پر اگرچه هشت پر 
دارند اما اساسا اضالع آن ها مضربي از ٨ و اغلب ١٦ است. 
اما به منظور منشعب شدن از هشت گوشه ها در اين دسته 
قرار گرفته اند. گاهي نيز ستاره هاي هشت پر در داخل هشت 
تزئينات   (١٣ مي شوند.(تصوير  محاط  منتظم  گوش هاي 
هشت گوش اغلب در حوض به کار مي روند. سه گوش ها يکي 
از قالب هاي خاص در قالي ويست است. خاص از اين جهت 
که هم درحاشيه و هم در حوض به دو شکل قائم الزاويه و 

متساوي الضالع ديده مي شوند.
 تصوير١٤، نمونه هايي از سه گوش ها را نشان مي دهد. 
چند  از  دسته  هستند.آخرين  گلدان ها سه گوش  از  برخي 

تصوير ۷- قندون و قفلک در فرش هاي ويست و خوانساري، (راست : قندون و قفلک در فرش ويست ، چپ : قندون و قفلک در فرش خوانساري)

تصوير ۸- طبقه بندي نقشمايه هاي به كار رفته در قالي ويست 



گوش ها در قالي ويست پنج گوش ها هستند. پنج گوش ها 
مي توانند نامنظم يا نيمه منظم باشند. 

معروف ترين پنج گوش ها را به صورت نامنظم مي توان 
در ترنج هاي تکي مشاهده کرد.       جالب  آن که در چنين قالي هايي 
گاهي اوقات ترنج گوشه تکي نيز شکل پنج ضلعي، اما   اين بار 
منتظم پيدا مي کند. تصوير ١٥، پنج ضلعي هاي منظم و نامنظم 

را نشان مي دهد.  
ب- ساير شکل ها

دسته اول از شکل هاي ديگر در قالي ويست، قالب ها و 
قوچک ها هستند. قالب و قوچک نشان بارز طرح قالي ويست 
است.   دست (تصوير ٤-ت)، نوک (تصوير ٤-ي)، قفلک(تصوير 
مهم ترين  از  تکي  و  خروسي ،حوض  بال  تزئينات  ٤-ح)، 

شکل هاي قالب دار قالي ويست است. 
استفاده  ويست  قالي  شکل هاي  در  ندرت  به  ازجام 
مي شود. جام بسيار شبيه قالب است. بارزترين شکل جام در 

قالي ويست،  حاشيه دُوستکامي است.(تصوير١٦) 
بند در قالي ويست به گونه هاي مختلف به کار مي رود. 

بندهاي رشته هاي گل دار، اريب يا پر چيني هستند که در 
حاشيه، متن و داخل حوض به کار مي روند. در تصوير ١٧ 
دو نمونه از شاخص ترين بندهاي مورداستفاده درحاشيه و 
زمينه مشاهده مي شود. از بندها مي توان براي تزئين داخل 

حوض نيز استفاده كرد.
 يکي ديگر از شکل هايي که در قالي ويست به کار مي رود. 
نوارها تقريبا شبيه بندها هستند. اما دو تفاوت آشكار با 
آن ها دارند. نخست اين که بسيار پهن تر از بندها هستند و 
ديگر اين که برخالف بندها هيچ پيچ و تابي نداشته و کوتاه 
تر از آن ها هستند. نوار ها اغلب در داخل حوض به کار مي 
روند. تصوير ١٨، نمونه اي از نوار هاي تزئيني داخل حوض 

را نشان مي دهد.
قالب هاي پله دار، همچون قالب و شش گوش از ويژگي هاي 
قالي ذهني ويست است. تکي و تکي وسط (تصوير هاي ٤- 
ه و ٤-و) از قالب هاي پله دار هستند. شکل هاي پله دار بر 
بسياري از طرح هاي ثابت قالي ويست تاثير گذاشته و گاه 
حتي شکل ثابت آن ها را نيز تغيير داده است. نقشمايه هاي 

طبقه بندي طرح ها و  نقشمايه هاي   
قالي ذهني بافت ويست

تصوير ۹- دو نمونه از نقشمايه هاي درخت و گلدان از گروه گياهان ونباتات،  راست: گلدان نوع اول، وسط: گلدان نوع دوم، چپ: درخت

تصوير ۱۰الف- دو نمونه از نقشمايه هاي گل هاي منفرد، راست سيَبک،  چپ: گل سه تايي

ميليچ  راست:  نقشمايه هاي جانوران،  از  نمونه  دو  تصوير ۱۱- 
(گنجشگ)، چپ: شتر

تصوير۱۲- ترنج به کار رفته در تکي به صورت چهارگوش نامنظم
(راست) و مقايسه با يک قندان چهارگوش منظم در همان قالي(چپ)



شماره۱۹ پاييز۹۰
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فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

پله دار و قالب دار در قالي ويست پيوستگي قابل توجهي با 
يکديگر دارند. اره ماهي و اِره از معروف ترين نقشمايه هاي 
پله دار به شمار مي روند.(تصوير ١٩)  شاخک و شاخسار 
جزء  كه  است  قالي  ويست  در  موجود  طرح هاي  ديگر  از 

سازنده درخت مي باشند.
 شاخسار گاه با بندها ترکيب مي گردد. شانه نوع ديگري 
از شاخک محسوب مي شود که بر روي تکي وسط يا بر 
روي دست مي نشيند.(تصوير٢٠) تعداد محدودي شکل هاي 
وارداتي هندسي و غيرهندسي در قالي ويست از سي تا چهل 

سال گذشته رواج پيدا کرده است.(تصوير٢١)     
انواع حاشيه هاي قالي ويست

حاشيه هاي پهن در قالي ويست  بيش از سه نوع نيست. به 
غير از دوستکامي، دو نوع ديگر هم ساختار هراتي دارند. 
حاشيه هاي قالي ويست براساس گستره  فراواني عبارتند  از:

گروس(اصطالح محلي) نوع اول، گروس نوع دوم و دوستکامي  
(دوسکومي).

الف- حاشيه گروس نوع اول
حاشيه گروس پايه اي ترين و ساده ترين حاشيه به کار 

رفته در قالي ويست است. اين حاشيه شامل يک نقشمايه 
گل گردي مي باشد که در ميان توسط دو اره اي محصور 
شده است. گل گردي و اره اي هاي کنار، هر دو از باال و 
پايين توسط يک بند نازک به يکديگر متصل شده و ساختار 
ساختار  اين  پذيرد.  مي  شکل  نقش  اين  تکرار  با  حاشيه 
دقيقا مبتني بر نقشمايه هاي هراتي منشعب از چهره انساني 
فرش  نقشه هاي  در  که  است  دو ماهي  ميان  در  محصور 
ايراني به کرات ديده مي شود. اين ساختاربا توجه به  ذوق و 
ذهني باف بودن فرش ويست گاه تغييرات اندكي نيز مي كند. 
نمونه هاي مختلفي از حاشيه گروس نوع اول در تصوير ٢٢ 

مشاهده مي شود. 
کار  به  اره اي  اول  نوع  گروس  حاشيه  در ساختار    
رفته كه در دو طرف گل گردي با دو رنگ متفاوت بافته مي شود. 
براي تکرار دو رنگ به کار رفته در اره اي اطراف گل گردي 
ساختار مشخصي وجود ندارد. گاهي حتي بافنده رنگ اره اي 
را يکسان در نظر گرفته اما با بندي ظريف از ميان اره اي را 
به دو نيم تقسيم کرده است. در حاشيه گروس نوع اول اغلب 
اره اي ها پره هايي  مانند دارند. اما گاهي خالقيت بافنده 
ذهني باف اين شکل ها را به طور معکوس مي  سازد. شکل 
بندها نيز در حاشيه هاي گروس نوع اول که اره اي و گردي 
را به يکديگر متصل مي سازد، مي تواند تغيير کند که اين نيز 
نوعي ذوق آزمايي در بافت بافنده ذهني باف تلقي مي شود. 

اما گاهي اوقات حاشيه گروس تغييرات بيش تري دارد و 
اين مساله در قالي هاي جديدتر ديده مي شوند. البته ساختار 
هراتي گونه حفظ شده و شکل تکراري آن نيز مبتني بر قرار 
گرفت يک گل گردي در ميان دو اره اي حفظ مي شود. اما 
بندها به صورت موازي و در خالف جهت يکديگر، گل گردي 
و اره اي ها را به يکديگر متصل مي نمايند و براي تکرار بعدي 

صرفا يکي از بندها امتداد مي يابند.
 اين امتداد، نزديك  بندي است که منقطع گشته و ادامه 
نيافته است. بند امتداد يافته براي نزديك شدن به بند منقطع 
گشته، مي بايست از ميان گل هاي ضربدري شکلي عبور كند. 
به طوري که بيننده تصور كند بين هر شکل هراتي يک گل 

تصوير ۱۳- هشت گوش هاي منتظم

قائم  چپ:  االضالع،  متسـاوي  (راست:  گوش ها  تصوير۱۴-سه 
الزاويه)



گردي و دو گل اره اي و مجموعه اي از گل هاي سه تايي يا گاه 
پنج تايي ضربدري شکل قرار گرفته است. نمونه اي از اين 
حاشيه گروس نوع اول در تصوير ٢٣، قابل مشاهده است. 
به نظر مي رسد اين نوع حاشيه متاثر از حاشيه هاي 
هراتي فرش هاي شهري باف است چرا که نوع حرکت بندها 
و همچنين قرار گرفتن اره اي هاي کناري بسيار مشابه شکل 
انتزاعي شده  هراتي در قالي هاي شهري باف است. اين نوع 
حاشيه در فرش هاي خوانساري ديده مي شود. حاشيه هاي 
گروس دسته اول شکل هاي ديگري نيز در قالي هاي ويستي 

جديد پيدا کرده است. تصوير ٢٤، نوع ديگري از حاشيه هاي 
گروس دسته اول را نشان مي دهد اره اي ها جاي خود را به 
سيبک ها داده است. اين حاشيه بر خالف حاشيه تصوير 

٢٣، اغلب در قالي هاي ويستي به کار مي رود.
حاشيه هاي گروس دسته اول عالوه بر قالي  هاي  ويستي 
(تصوير ٢٤) در قالي هاي ويستي خوانساري  (تصوير ٢٥) 
نيز تکرار مي گردند وبه نظر مي رسد برگرفته از اره اي ها  
است كه در تکرار ميان هر دو سيبک قرار مي گيرد. طرح  
اضافه شده با قالب هاي متداول قالي هاي ويست هم خواني 

طبقه بندي طرح ها و  نقشمايه هاي   
قالي ذهني بافت ويست

تصوير ۱۷- شکل بندي گل دار به كار رفته در زمينه و دور تا دور حوض(راست) شکل بندي گل دار در حاشيه باريک موسوم به 
ِچرت بافي(چپ) 

تصوير۱۵- پنج گوش ها راست: ترنج پنج ضلعي نامنظم؛ چپ: ترنج گوشه پنج ضلعي منظم و قالب دار

تصوير ۱۶- برخي از شکل هاي جام گونه به کار رفته در قالي ويست، راست: تزئينات داخل حوض، چپ: حاشيه دوستکامي(اصطالح محلي برو و بيا)
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ندارد. در تصوير ٢٣، قالي ويستي يك بافنده كهرتي ديده 
مي شود. همچنين در تصوير٢٥، فرشي كامال متفاوت با اجزا 
وساختار قالي هاي اصيل ويست مشاهده مي شود.  اين فرش 
نمونه گويايي از نابودي و تحريف نقشه هاي اصيل قالي ويست 

است.
ب- حاشيه گروس نوع دوم

حاشيه گروس دسته دوم نسبت به گروس دسته اول 
کم تر دستخوش تغيير شده است. تقريبا در همه نمونه هايي 
که از اين نوع حاشيه استفاده مي کنند شکل ها و قالب هاي 
به کار رفته يکنواخت و يکسان است. تصوير ٢٦، نمونه هايي 
از اين حاشيه ها را نشان مي دهد.  ساختار اين حاشيه شامل 
يک نقشمايه گل دسته اي است که دو  طرف آن، دو اره 
اي در حالي که سرآن ها به سوي گل دسته اي خميده شده، 
قرار مي گيرند.  اين ساختار در حاشيه قالي به نحوي تکرار 
مي  گردد که بين هر تکرار يک نقشمايه گل گردي نيز به کار 
رود. اره اي ها، گل گردي و گل دسته اي در اين ساختار از 

پايين و تنها از يک طرف به يکديگر توسط يک بند متصل 
مي گردند. اره اي ها نيز مانند حاشيه گروس نوع اول از ميان 
به دو رنگ متفاوت بافته مي شوند. شيوه خالقانه  که در 
حاشيه گروس نوع اول به كار مي رفت در اين نوع حاشيه ها 

نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. 
ج- حاشيه دوسکومي(دوستکامي)

حاشيه دوسکومي که در ويست به حاشيه برو و بيا 
معروف است، از جمله حاشيه هاي شناخته شده فرش ايران 
به شمار مي رود که در فرش هاي قشقايي و حتي قفقاز هم  
مشاهده مي شود. ريشه اين حاشيه و نقش نيز به اعتقادات 
مهرپرستي و جام دوسکومي بر مي گردد که براساس هفت 
خط بودن آن بين مرشدان و تازه گرويدگان به آيين مهر 
براساس رتبه، درجه و مقام دست به دست گرديده و نوشيده 
مي شده است.ساختار دوسکومي شامل يک جام شراب و دو 
برگ يا اره مي باشد که در دو طرف جام به کار رفته است. 

(حصوري،٤٧،١٣٨١) 

تصوير ۱۸- شکل هاي نواري به كار رفته در داخل حوض

تصوير ۱۹- اره ماهي،(راست) چپ: اِره(چپ) 

تصوير۲۰- شانه روي دست تکي، نمونه اي از شاخک ها   



طبقه بندي طرح ها و  نقشمايه هاي   
قالي ذهني بافت ويست

تصوير ۲۲- نمونه هاي مختلف حاشيه گروس نوع اول  تصوير۲۱- نقشمايه بته، از بارزترين شکل هاي وارداتي به منطقه  است.

تصوير ۲۴-شکل جديد حاشيه گروس نوع اول در قالي هاي ويستيتصوير۲۳- شکل جديد حاشيه گروس نوع اول در قالي هاي خوانساري       

تصوير ۲۵- حاشيه گروس نوع اول، تبديل شکل هاي جديد قالي هاي ويستي در قالي هاي خوانساري 

تصوير ۲۶- نمونه هايي از حاشيه گروس نوع دوم
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نتيجه
 قالي ويست در قالب هندسي و به صورت ذهني بافت توليد مي شود و از نظر سبک شناسي در گروه 
قالي هاي روستايي بافت قرار مي گيرد. قالي هاي ويست داراي دو قالب مشخص و يکنواخت هستند. 
اين دو قالب به طرح هاي بته اي و ويستي(ياوري) معروف اند،قالب بته اي اصوال قالبي شناخته شده و 
تجاري نيست. قالي هاي ذهني بافت ويست داراي نقشه يک چهارم هستند. قسمت هاي اصلي و دائمي 
در طرح و نقشه قالي ويست عبارتند از:١- حوض ٢- بال خروسي(بال طاليي) ٣- تکي(تکه)٤- تکي 
وسطي ٥- قندون (قندان) ٦- قفلک  ٧- دست تکي   ٨- نوک  ٩- دست ١٠- گل کاغذي .  فرش هاي بافت ويست 
و فرش هاي روستاهاي اطراف از نظر کليات طرح و نقشه با هم  يکسان اند، اما تفاوت هاي مختصري آن ها 
را از يکديگر متمايز مي سازد. ازاين رو فرش هاي بافت روستاهاي اطراف ويست را اصطالحا فرش هاي 
خوانساري مي نامند. طرح و نقش قالي ذهني بافت ويست را مي توان بر مبناي شکل و قالب نقشمايه ها، 
ماهيت بصري و ظاهري نقشمايه هاو کاربرد آن ها در متن يا حاشيه در سه گروه نقشمايه هاي داراي 
گياهان، جانوران و شکل هاي هندسي غير گياهي و غير جانوري طبقه بندي کرد. دسته گياهان به سه 
گروه گل هاي منفرد، درخت ها و گلدان ها ، دسته جانوران به دو گروه پرندگان و جانوران و سرانجام  
شکل هاي هندسي غير گياهي و غير جانوري را مي توان به سه گروه چند گوش ها مرکب از سه، چهار، 
پنج، شش و هشت    گوش ها، گروه شکل ها مرکب از قالب ها و قوچک ها، پله دار ها، بندها، نوارها، جام ها، 
شاخک ها و شاخسارها در کنار گروه شکل هاي وارداتي تقسيم کرد. حاشيه ها نيز در قالي ويست به 
سه نوع دوسکومي وگروس نوع اول و دوم، تقسيم مي شوند. هر سه اين حاشيه ها ريشه در ساختار 
هراتي دارند. دوئي، گلي، آبي ، ُبخو، سفيد و قهوه اي، شش رنگ اصلي قالي ويست است که در دو پرده 
سيروباز در قالي ويست به كار مي روند. رنگ هاي قالي ويست، حداکثر هفت رنگ است كه معموال 
درحاشيه بين يك تا پنج و در زمينه بين پنج تا ده نقشمايه به کار مي رود.  مجموع نقشمايه  هاي به کار 

رفته در قالي ذهني بافت ويست نيز بيش از چهارده مورد نمي باشد.
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