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چکیده
ایکات یکي از منحصربه فردترین پارچه ها در جهان است که روش بافت و نقش اندازي روي آن با دیگر پارچه ها 
متفاوت است. دستبافته های ایکات منسوجات طرح داری هستند که با گره زدن و مقاوم ساختن در برابر رنگ کردن 
تار و یا رنگ کردن تار قبل از بافتن تولید می شوند، تکنیکی که در بسیاری از نقاط جهان شناخته شده است. این بافته 
در کشورمان با نام »دارایي« شناخته مي شود. هدف اصلی در این پژوهش، شناسایی تفاوت ها و شباهت های میان 
پارچه های دستباف ایکات یزد و ازبکستان است که زمانی در یک جغرافیای فرهنگی وجود داشتند. پژوهش حاضر 
در پی پاسخ به این سؤال است که میان نقوش و رنگ ایکات های ایران و ازبکستان چه شباهت ها و چه تفاوت هایی 
وجود دارد؟ این پژوهش به شیوۀ توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی و با بهره گیری ازمنابع کتابخانه ای صورت 
گرفته است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که ایکات ازبکستان از منظر رنگ و نقش تنوع گسترده تری 
دارد و رنگ های به کاررفته در ایکات ازبکستان درخشان تر هستند اما ایکات یزد از تنوع رنگ و نقش کمتری برخوردار 
است و بیشتر از نقوش هندسی در آن استفاده شده است. زمینۀ پارچه های ازبکستان از نقوش پرشده است اما زمینۀ 

پارچه های یزد خلوت بوده و فضاهای خالی در آنها دیده می شود.

واژگان کلیدی: دستبافتۀ ایکات، نقش و رنگ، یزد، ازبکستان.

مقدمه
ایکات یکي از منحصربه فردترین پارچه ها در جهان است که روش 
بافت و نقش اندازي بر روي آن با دیگر پارچه ها متفاوت است. ایکات 
بافته براي پوشش روزمره نیست بلکه در  یا  فقط یک پارچه و 
فرهنگ هاي مختلف کارکردهاي مختلف و متنوع از قبیل استفاده 
در مراسم مذهبي، جشن ها و اعیاد، لباس روزمره و تزیینات را به 
خود اختصاص داده است. ایکات که در زبان فارسی به آن »دارایی« 
می گویند از پارچه هاي سنتي ایران است که در سال های اخیر 
تولید آن از نظر کمي وکیفي افول پیدا کرده و به عبارتي حیات 
فعال و همچنین کاربرد خود را از دست داده است. عواملي نظیر 
تولید کم، کیفیت پایین نمونه ها و رکود بازار اقتصادي در یک بستر 
تاریخي نسبتاً طوالني و قابل توجه موجب شده است تا این پارچۀ 
ایران، هرچه بیشتر به دست فراموشي سپرده  منحصربه فرد در 

شود. این در حالي است که در بسیاري از کشورهاي آسیایي مانند 
هند، مالزی وکشورهایي از آفریقا و آمریکا، ایکات با تفاوت هایي 
مختصر در شیوه هاي بافت، تولید مي شود و همچنین ایکات در 
برخي کشورهاي آسیاي مرکزي به ویژه ازبکستان که کشور مورد 
مطالعه و مقایسۀ این پژوهش است از رشد روزافزون و قابل توجهی 
نگاه به  با  در زمینه هاي سنتي و صنعتي خود برخوردار است. 
ایکات های یزد و ایکات های ازبکستان اولین چیزی که جلب توجه 
می کند ویژگی ها و تشابهاتی است که میان برخی از عناصر این دو 

بافتۀ سنتی به چشم می آید. 
در ایران، این بافت در مناطقی که مجاورت بیشتری با مناطق 
خشک و کویری داشته اند، از جمله خوزستان، یزد و حتی کاشان 
رایج بوده است. در حقیقت مهم ترین منبع درآمد مردم این مناطق 
که به واسطۀ کم آبی نمی توانستند کشاورزی کنند، نساجی بود. 
امروزه طرح های مختلف و متفاوتی از ایکات در بعضی موزه های 
ایران موجود است، هیچگاه دو نمونۀ ایکات یک شکل را نمی توان 
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پیدا کرد، به واسطۀ این تمایز در طرح و نقش ها، ایکات ها همواره 
در نمایش فرهنگ و سلیقۀ جوامع بشری نقش مهم و بسزایی 
ایفا کرده اند. بنابراین با نگاهی عمیق به دستبافته های سنتی 
هرمنطقه، به ویژه ایکات، می توان دریافت که این دستبافته های 
زیبا و خوش رنگ دارای نقوش و رنگ هایی است که ریشه در 
سنت، فرهنگ و اقلیم مردم هر منطقه دارد. از آنجا که امروزه با 
توسعۀ دستگاه های بافندگی تمایل و توجه بافندگان به استفاده 
از دستگاهای پارچه بافی سنتی کمتر شده و اندک اندک این 
بافته های سنتی و نفیس رو به فراموشی می رود، بنابراین برای 
احیای این شیوه از پارچه بافی، به ویژه در مناطقی مانند ایران 
تاریخی قدمت و غنای زیادی دراین  از لحاظ  ازبکستان که  و 
زمینه دارند نیاز به مطالعه و پژوهش نظری و شناخت نیازهای 
هنرمندان این رشته برای زنده نگه داشتن این پارچه به عنوان 
صنایع دستی نفیس ضروری است. همچنین شناخت و بررسی 
هنرهای سنتی ایران و ازبکستان که بخش مهمی از آسیای میانه 
می باشد، گامی است مهم در جهت اعتال و رشد هنرهای بومی هر 
یک از این دو منطقه، که روزگاری در یک جغرافیای فرهنگی قرار 
داشتند. از این رو توجه به تفاوت ها و شباهت های میان ایکات های 
دو جامعۀ مذکور به ویژه از منظر نقش و رنگ، می تواند گویای 
تفاوت های فرهنگی و اجتماعی و همچنین ارتباط مؤثر میان آنها 
باشد. براین اساس هدف اصلی در این تحقیق، شناسایی تفاوت ها 
و شباهت های میان پارچه های دستباف ایکات یزد و ازبکستان 
است. به عبارت دیگر، با توجه به تولید ایکات در ازبکستان و 
ایران و اشتراکات فرهنگی بین دو منطقه، که در دوره های تاریخی 
گوناگون بین آنها رواج پیدا کرد، سؤال اصلی در این پژوهش آن 
است که چه شباهت ها و تفاوت هایی بین ایکات ایران و ازبکستان 

از منظر نقش و رنگ وجود دارد؟ 

پیشینۀ تحقیق
ایکات  پارچه های  بررسی  به  ایران  در  معدودی  پژوهش های 
پرداخته و مطالعۀ مستقیمی در رابطه با ایکات یزد و ازبکستان 
صورت نپذیرفته است، با این حال به چند اثر که در زمینۀ ایکات 

در ایران و کشورهای دیگر پرداخته شده، اشاره می شود:
کتابي با عنوان »هنر نساجي در شهر یزد« )رمضانخاني، 1387( 
که فصلي از آن به دارایي بافي اختصاص دارد. همچنین کتاب 
دیگري با عنوان »دارایي بافي و احرامي بافي« )گرگویي، 1380( 
به چگونگي بافت این پارچه و نحوۀ رنگرزي و نقش اندازي آن 
پرداخته است. مقاله اي با عنوان »طراحي دارایي بافي تاري در 
عنوان  با  دیگري  مقالۀ  نیز  و  )کریم نژاد، 1388(  یزد«  استان 
»مروري بر تولید دارایي در ایران« )طالب پور، 1387( که هر دو 
در مجموعه مقاالت اولین گردهمایي گنجینه هاي از یاد رفتۀ 
هنر ایران به چاپ رسیده اند، بیشتر به تکنیک دارایي در ایران 

پرداخته اند. مقاله ای دیگر با عنوان »مروري بر تولید دارایي در 
ایران« )شریفی مهرجردی، 1392( به هنر نساجی و پارچه بافی 
یزد در دورۀ صفوی پرداخته و پارچه های ابریشمین گران قیمت 
از جمله ایکات را در دورۀ صفوی بررسی کرده است. در کتاب 
به     )Clark, 2007( »با عنوان »ایکات آسیاي مرکزي دیگري 
است.  شده  پرداخته  میانه  آسیاي  در  ایکات  تولید  شیوه های 
کتاب »پارچه هاي سنتي آسیاي مرکزي« )Harvey, 1997( به  
ایکات و سایر منسوجات کشورهای تولیدکننده پرداخته است. 
فیتز گیبن1 )1997( در کتاب خود با عنوان »ایکات: ابریشم های 
آسیای مرکزی: مجموعه گیدو گولدمن2« می نویسد: »گولدمن 
استاد سابق مطالعات اروپا در دانشگاه هاروارد در کتاب خود شروع 
به جمع آوری ایکات های آسیای مرکزی متعلق به قرن نوزدهم 
میالدی نموده است. این مجموعۀ گلدمن به عنوان بزرگترین و 
جامع ترین مجموعه از آویزهای دیواری و لباس های تولید شده 
در طی بهترین دوره از تولید ابریشم در نظر گرفته شده است.« 
گیبن با اشاره به این مجموعه، توضیحاتی را در رابطه با ایکات در 
آسیای مرکزی ارائه می کند. هن )Hann, 2013( در مقالۀ خود 
به خاستگاه ایکات در آسیای میانه پرداخته و در نتیجه گیری 
نوشته است:» به نظر می رسد دانش پرورش کرم ابریشم از چین 
به شهرهای مهم ازبکستان، سمرقند و بخارا راه یافته است و 
تکنیک های بافت ابریشم و ترکیبات طراحی که در پارچه های 
ابریشمی مورد استفاده قرار گرفته اند احتماالً از دورۀ ساسانیان در 
ایران به آسیای میانه انتقال پیدا کرده است اما دانش تولید و بافت 
ایکات احتماالً از هند گسترش یافته است«. تمبورینی و همکاران 
او )Tamburini et al., 2020( به بررسی ایکات های آسیای میانه 
در قرن 19 میالدی پرداخته و این ایکات ها را از نظر رنگدانه های 
طبیعی و شیمیایی مورد بررسی قرار داده که در بخشی مقالۀ خود 
به خاستگاه ایکات و طرز بافت و رنگرزی ایکات در آسیای میانه 
اشاره کرده اند. در نهایت کتاب با نام  »هنر در آسیای مرکزی« 
)Khakimov & Pogafpkova, 2006( که در بخش هایی از این 

کتاب به موضوع ایکات در آسیای مرکزی اشاره شده است.
همان طور که بیان شد تألیفاتی در رابطه با ایکات صورت پذیرفته 
اما در رابطه با تطبیق نقوش ایکات ایران )یزد( و ازبکستان پژوهش 

خاصی صورت نگرفته است .

روش تحقیق
روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی است 
و از لحاظ هدف، توسعه ای است که می تواند منجر به نوآوری 
نقوش در ایکات ایران گردد. شیوۀ گردآوری داده ها اسنادی و 
کتابخانه ای است. به این معنا که با مطالعۀ کتاب ها و مستندات 
موضوع مطالعه شده و اطالعات مورد نیاز، استخراج و دسته بندی 
و  مقایسه  دسته بندی،  طریق  از  سرانجام  داده ها  واین  شده اند 
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استخراج، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. جامعۀ آماری این 
تحقیق شامل پارچه های ایکات موجود درموزه ها، مجموعه  های 
خصوصی  و تصاویر پارچه  های ایکات یزد و ازبکستان است که در 

منابع کتابخانه ای و وبسایت های الکترونیکی موجودند.

ایکات 
»ایکات« یک کلمۀ ماالیی-اندونزیایی برگرفته از فعل منگیکات 
 Fitz( اطراف  به  پیچیدن  یا  بستن  پیچیدن،  معنای  به  است 
منسوجات  ایکات،  دستبافته های   .)Gibbon & Hale, 1997
طرح داری هستند که با گره زدن و مقاوم ساختن در برابر رنگ کردن 
تار و یا رنگ کردن تار قبل از بافتن تولید می شوند، تکنیکی که 
در بسیاری از نقاط جهان شناخته شده است. اصالت ایکات در این 
است که نخ ها ابتدا رنگ آمیزی شده و سپس وارد ماشین بافندگی 
می شوند و تنها پس از آماده شدن می توان از تمام شکوه و عظمت 
این محصول زیبا لذت برد. ایکات را می توان با بداهه نوازی جاز 
مقایسه کرد، زمانی که مضامین جدید در پس زمینۀ ملودی های 
شناخته شده بافته می شوند. ایکات الگوی یک استاد، با هندسه ای 
شناخته شده است که در آن خطوط و رنگ ها به طرز پیچیده ای 
به  را  اشکال  و  تصاویر  پیچیدگی های  و  تنیده می شوند  درهم 
وجود می آورند. اگرچه خاستگاه این دستبافته ها دقیقاً مشخص 
نیست، اما برخي محققان بر این عقیده هستند که این گونه بافت 
را قرن ها قبل از توسعۀ بازرگاني اروپا در قرن پانزدهم و شانزدهم 
میالدی، اقوام گوناگوني در ممالک مختلف جهان، هر یک مستقل 
از دیگري، ابداع و به موازات یکدیگر گسترش داده اند. ضمن آنکه 
برخي با تأکید بر پیچیدگي این روش بافت، شک دارند که ایکات 
را بیش از یک قوم ابداع کرده باشد و بر این اساس آن را داراي 
زادگاه خاص و واحدي مي دانند. تنوع، پیچیدگي و ظرافت نقش ها 
و روش هایي که در جزایر )بالي، سومبا، سوماترا و برنئو( اندونزي 
و در جنوب شرق آسیا قرار دارند یافت شده است، داللت بر آن 
دارد که اگر خاستگاه واحدي براي این شیوۀ بافت وجود داشته، 
در منطقۀ اندونزي بوده است )کالک، 1342، 203(. اما محققان 
در یک چیز متحد هستند و آن جادۀ ابریشم و نقش آن در توسعۀ 
این هنر است. از مهم ترین ویژگي هاي ایکات، نحوۀ رنگ آمیزي 
یا رنگرزي آن است که این ویژگي جدا از نحوۀ بافت و نقوش 
به کاررفته، آنقدر حائز اهمیت است که ایکات تنها با شیوۀ رنگرزي 
خاص آن در جهان شناخته مي شود. به طور مثال گیلو و کوپر در 
کتاب هنرها و صنایع دستي هند، ایکات را شیوه اي در رنگرزي 
مي دانند که در نتیجۀ این نوع خاص از رنگرزي، نقوش بر روي 

.)Cooper & Gillow, 1996, 92( پارچه به وجود مي آید
• ایکات در ایران

این بافته در کشورمان با نام »دارایی« شناخته مي شود که در 
فرهنگ هاي مختلف فارسي این گونه تعریف شده است: یک نوع 

پارچۀ ابریشمي که چند تاري از آن پنبه باشد )دهخدا، 1341( 
و یا یک نوع پارچۀ ابریشمي که چند تاري از آن پنبه باشد و 
مانند خارا موج دار باشد )نفیسي، 1343، 1448(. همچنین نوعي 
از پارچۀ ابریشمي موج دار )عمید، 1345، 908( و نوعي پارچۀ 
ابریشمي رنگارنگ و منقش که معموالً براي رویۀ لحاف و نظایر 
آن به کار برند )نجفي،1378، 600(. در باب تاریخ ایکات در ایران 
نوشته های مختلفی وجود دارد. کریم نژاد در مقالۀ خود با عنوان 
»طراحی دارایی بافی در استان یزد« می نویسد:» مهد دارایی بافی 
شهر یزد است و سابقۀ آن دراین شهر به حدود 800 سال پیش 
می رسد.« )کریم نژاد، 1388، 171(. همچنین گریل در کتاب 
»پارچه های ایکات هند« آورده است: »ایکات حداقل از اواخر قرن 
 Grill, 1998,( بافته می شده است ایران  چهاردهم میالدی در 
انجام شده طی این پژوهش که در منابع  با بررسی های   .»)21
مختلف ایرانی و نمونۀ پارچه های موجود در نزد استادان این هنر 
که از نسل های گذشته به ارث برده اند صورت پذیرفته، می توان 
دریافت که نمونه هایی با تاریخ حدود 130 تا 200 ساله از ایکات 
در کشور ما موجود است. یک نمونه با طرح محرابی و نقش سرو و 
طاووس )تصویر 1( که هم اکنون نزد خانوادۀ ملک ثابت نگهداری 
می شود و کار دست پدر ایشان است مربوط به 130 سال گذشته 

است )نصیری آسایش، 1396، 21(.
تالش براي رسیدن به تاریخي مشخص از این بافته، به دلیل 
و  است  مشکل  بسیار  گذشته،  از  باقي مانده  نمونه هاي  کمبود 
به  باید  موضوع  این  روشن شدن  براي  که  معناست  بدان  این 
منابع دست دوم تاریخي از قبیل نقاشي ها، مینیاتورها و متوني 
که در آنها به این منسوجات اشاره شده است مراجعه شود. در 
همین راستا، به نمونه هایی در کتاب هزارویک شب، تصویر یک 
نقاشی و یک لفافۀ قلمدان در موزۀ ملک تهران می توان اشاره 
شاه  ناصرالدین  دورۀ  به  مربوط  که  هزارویک شب  کتاب  کرد. 
قاجار است، شامل داستان هاي عامیانه و افسانه اي دربارۀ زندگي 
شاهان، امیران، انسان ها، مالئک و پریان است که شهرت جهاني 
دارد )حسینی راد، 1384، 385(. در یکي از مجالس این کتاب با 
عنوان »تاج الملوک با عزیز صحبت داشتن« تصاویري از پرده هاي 
دارایي با نقش سرو تصویرسازي شده است که این مطلب از روي 
نقوش و کشیدگي آنها و نیز شباهت بسیار این تصاویر با نمونه هاي 

ایکات سروي، قابل اثبات است )تصویر 2(.
از  از تصاویر این کتاب نیز تصویرسازي هایي  در تعداد دیگري 
منسوجاتي وجود دارد که به عنوان زیرانداز استفاده شده و در 
آنها نقش نوک پیکان که یکي از رایج ترین نقوش مورد استفاده در 

ایکات است، وجود دارد )تصویر 3(.
ملک  موزۀ  در  نقاشي موجود  تصویر یک  دیگري که  در سند 
)ابوالحسن  نقاشباشي  ابوالحسن خان  میرزا  رقم  که  تهران 
غفاري( است، زیراندازي تصویرسازي شده که کامالً شبیه همان 
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تصاویرزیراندازهاي موجود در کتاب هزارویک شب است )تصویر 
.)4

در تصویر دیگري نیز که از موزۀ ملک تهران تهیه شده است 
تعدادي لفافۀ )پوشش( قلمدان مربوط به دورۀ قاجار دیده مي شود 
که از جنس ابریشم بوده و با میل قالب بافي بافته شده اند. باتوجه 
به نوع طرح و نحوۀ رنگرزي در یکي از نمونه ها، به نظر مي رسد که 

در این نمونه نیز از روش رنگ آمیزي دارایي استفاده شده است.
ایکات یا پارچۀ ابریشمی که یکی از بافته های ساده و زیبا، ویژۀ 
یزد بوده و هست، در گذشته توسط زنان در خانه ها بافته می شده 
است. به کارگیري تکنیک هاي بافت و همچنین استفاده از نقوش 
منحصربه فرد، ایکات ایران را از نوعي برتري تکنیکي برخوردار 
مي کرد، اما با فراموش شدن این هنر امروزه هیچ نشانه اي از تولید 
ایکات در این شهر مشاهده نمي شود و با بروز چنین اتفاقي، ایکات 
لحاظ کاربرد تکنیک هاي  به  نقوش و هم  به لحاظ  ایران، هم 
بافت در این بافته که نقطۀ تمایز و حتي برتري آن محسوب 
مي شد، محدود شد. به دلیل همین محدودیت و عدم گستردگي 
تولید مي شود  یزد  در  تنها  امروزه  ایران،  در  ایکات  جغرافیایي 

)رمضانخانی، 1387، 23(.
• نقش و رنگ در پارچه های ایکات یزد

نقش و طرح عنصری است که هویت یک پارچه را شکل می دهد. 
نقش در پارچه های دارایی در کنار رنگ از اساسی ترین عنصر ها در 
ساختار آن به شمار می رود. تأثیری که فرهنگ و هنر، آداب و رسوم 
و باورهای مردمی و حتی ذهن خالق هنرمند دارایی باف در ایجاد 
نقش گذاشته اند سبب گشته تا نقش های دارایی منحصربه فرد 
باشد ویژگی بی نظیر نقش های دارایی همان موج هایی است که 
در هنگام بافت به وجود می آید و سبب گشته تا هیچ گاه دو گونۀ 
همسان دارایی تولید نگردد و تقسیم بندی نقوش را نیز ناممکن 
کرده و نقش های بی شماری را از ساده ترین تا پیچیده ترین به 

وجود آورده است.
ازنقوش ایکات در یزد باید به نقش سرو، نقش پرنده )طاووس(، 
پرچمی یا نوک پیکانی و نقش معروف لوزی و طرح ابروباد اشاره 

کرد.
• نقش سرو و طاووس

نقوش قدیمی دارایی محسوب  از جمله  نقش سرو و طاووس 
برای  که  منحصربه فردی  مهارت  دلیل  به  امروزه  و  می شوند 
نقش کردن چنین نقوشی مورد نیاز است وجود ندارد و به تاریخ 

دارایی بافی پیوسته اند )امینی، 1399، 64(؛ )تصویر 5(.
در تصویر 5 رنگ زمینۀ پارچه قرمز است و نقش سرو به صورت 
هندسی و با رنگ های زرد و سبز و آبی تیره در آن نمایان است. 
دو طاووس کوچک در باالی نقش سرو، به صورت قرینه و روبروی 
هم قرار دارند. پارچه دارای حاشیه هایی با نقش نوک پیکانی است. 
رنگ غالب در این دارایی قرمز و نقش طاووس و سرو توأمان در 
کنار هم قرار گرفته است. گاهی نقش سرو به تنهایی و یا همراه 
با طاووس در طرح محرابی قرار می گیرد )تصویر 6( ولی نقش 

طاووس به تنهایی در نمونه ای دیده نشده است.
• نقش پرچمی یا نوک پیکانی

این نقش با درکنار هم قرار گرفتن خطوط عمودی، افقی و با 
بازی با عنصر رنگ به وجود می آید و به عنوان بقچه دارایی و یا 
دستمال دارایی بافته شده و استفاده می شود. نقش نوک پیکانی 
یا پرچمی شاید آسان ترین نقش باشد اما از طرفی هم می تواند 
جزو ظریف ترین نقوش قرار بگیرد، رنگ های به کاررفته در این 
پارچه قرمز، سبز، زرد و آبی تیره است. رنگ غالب و زمینه قرمز 
است )تصویر 7(. نقش نوک پیکانی هم در متن و هم در حاشیۀ 
پارچه ها استفاده می شود. به دلیل استفاده از پودهایي به رنگ هاي 
مختلف در این بافته ها و ایجاد رنگ هاي ترکیبي دراختالط با 
تارها، تنوع رنگي وسیع و زیبایي به وجود مي آید. در پارچه هاي 
نوک پیکانی رنگ هاي بسیاري از قبیل قرمز، صورتي، نارنجي، زرد، 
سبز، فیروزه اي، آبي، بنفش، قهوه اي، سیاه  و  سفید وجود دارند که 

فراواني رنگ در هر بافته بین چهار تا هشت رنگ است.
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تصویر 2. هزارویک شب، مجلس »تاج الملوک با عزیز صحبت داشتن«.
مأخذ: حسینی راد، 1384، 395.

تصویر 3. صفحه اي از هزارو یک شب. مأخذ: حسینی راد، 1384، 395.

تصویر 4. میرزا محمد تقي خان امیر کبیر، 1263ه. ق. مأخذ: نصیری آسایش، 1396، 23.

• نقش لوزی
نقشی که امروزه بیشتر در پارچه های دارایی دیده می شود نقش 
لوزی است. این نقوش که به شکل تودرتو و معموالً بارنگ های 
قرمز، سبز و زرد و آبی رنگ آمیزی شده اند، به علت رنگ شدن 
مقطعی الیاف تار، شکل لوزی ها در این پارچه حالتی شعله گون به 
خود می گیرند که خود برجذابیت های بصری این پارچه می افزاید 
)مقنی پور و اشعاری، 1392، 5(. نقش لوزی در شکل ها و اندازه های 
متفاوت و با لوز بزرگ و لوز کوچک در وسط پارچه و حواشی به 
کار می رود. این طرح با نام گل درشت خوانده می شود )تصویر 8( 
و بیشتر برای کاربردهای خاص به کار می رود. طرح های دیگری 
با نام های چهارگل )تصویر 9( و پنج گل )تصویر10( نیز با استفاده 

از این لوزها بافته می شوند که به عنوان رومیزی به کار می روند. 
• طرح ابروباد

نقوش راه راه رنگارنگ، اغلب بر زمینۀ سفید دیده می شوند. این 
دارایی ها با نقوش راه راه رنگارنگ با نام ابروباد معروفند. ترکیب 
رنگی در این نقوش معموالً رنگ های زرد، قرمز، آبی و سبز است 
که درخشندگی و شادابی خاصی دارند )تصویر 11(. در طرح ابرو 
باد، راه راه ها به صورت تکه های رنگی در کنار هم قرار می گیرند 
گویی رنگ ها بر امواجی سوار شده اند و با باد به حرکت درمی آیند. 
حرکتی به یک سمت و یک جهت، به طوری که حرکت رنگ ها بر 
روی پارچه، حالتی پیکان گونه به خود گرفته و مسیری رو به جلو 

را نشان می دهد. در یک کالم، رقص رنگ ها روی پارچه.
در جمع بندی مطالب در این قسمت می توان نقوش به کار رفته در 
دارایی های یزد را در سه دستۀ اصلی قرار داد: هندسی )تصاویر 

7-11(، گیاهی )تصاویر 5 و 6( و حیوانی )تصویر 5(.
رنگ های به کار رفته در دارایی های یزد شامل قرمز، زرد، سبز، آبی 
و سفید است که به نظر می رسد طرح و نقش ها گاهی بر زمینۀ 
قرمز و گاهی بر زمینۀ سفید قرار می گیرند. رنگ های به کار رفته 
در دارایی ها عموماً رنگ های گرم هستند. در دارایی با طرح ابروباد 

رنگ های متنوع تری از آبی و سبز و نارنجی نیز دیده می شود.
• ایکات در ازبکستان

تاریخ صنعت ایکات ازبک با سیاست های مردم و منطقۀ ازبک 
گره خورده است. سرزمینی که اکنون عموماً به عنوان بخشی 
از آسیای مرکزی در نظر گرفته می شود، تا دهۀ 1860 میالدی 
درقالب دولت شهرهایی گروه بندی می شد که در زمان های مختلف 
توسط امپراطوری های گوناگون از الکساندر بزرگ تا اتحاد شوروی 
مورد سلطه قرار گرفته است. در سال 1991 میالدی ازبک ها 
برای اولین بار جمهوری مستقلی تشکیل دادند. در زمان امیر 
تیمور، ایکات ها به بخش مهمی از هویت فرهنگی و عظمت دولتی 
تبدیل شدند. رقاصانی که رقص سنتی می کردند در موسیقی های 
محلی ایکات می پوشیدند. ایکات دو مجموعه معنا را در بر داشت: 
بخش عمومی هویت ملی ازبک، و دیگری به عنوان نماد زندگی 
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www.yazdfarda.com. :تصویر 6. طرح محراب با نقش سرو. مأخذ

. http://yazd.irib.ir :تصویر 7. نوک پیکانی. مأخذ

تصویر 8. طرح گل درشت با نقش لوز بزرگ در وسط و حاشیۀ اطراف تصویر. 
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از محدودیت های بازار فراتر رفته و الگوی اختراعی و رنگ های 
انفجاری آنها نیازی به مترجم نداشت. ایکات ها به عنوان غنیمت 
و به عنوان هدیه و ردای افتخاری از سوی خان ها به تزار بزرگ، 
 .)WELCOME TO ALESOUK( در استپ ها سفر می کردند
در ازبکستان و به ویژه شهرهای بخارا و سمرقند، و همچنین درۀ 
فرغانه، به خاطر تولید ایکات هایی به نام »ابر abr«و طراحی لباس 
مردانی که به نظر می رسد به حداقل قرن 18میالدی برمی گردند، 
مشهور بودند. به نظر می رسد که قرن نوزدهم نقطۀ اوج تولید 
پارچه های رنگارنگ بود و این منطقه یک رنسانس را در ایکات 

شیوه های  به  هنوز  ایکات  می شد.  محسوب  سنتی  خانوادگی 
سنتی در ازبکستان پوشیده و استفاده می شود. ایکات عموماً جهاز 
عروس، لباس عروسی و جشن ها، و لباس های موقعیت خاص را 
شامل می شد. هر زن بدون توجه به این که چقدر غربی )غربزده( 
باشد، چندین لباس اطلسی دارد. این لباس همواره بر ازبک بودن 
پوشندۀ آن و تعلق او به فرهنگ ازبک داللت می کند. پوشیدن 
لباس از نوع ایکات به بهترین صورت تعلق یک زن را به فرهنگ 
 Ludington, 2014,( ازبک و ارزش های سنتی اش نشان می دهد
6( در اصل ایکات های آسیای میانه یک هنر تجاری بودند که 
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و سمرقند انجام شد. نظریۀ دیگری وجود دارد که براساس آن 
ایکات ها در قلمرو آسیای مرکزی کنونی شکل گرفته اند اما منابع 
.)ibid.,782( بسیار کمی وجود دارد که این موضوع را تأیید کند

این روزها مهد فرهنگ بافندگی دستباف در آسیای میانه، شهر 
کوچک مارگیالن است )Ikat Fabrics, n.d. A(. مارگیالن در 
بین  دارد،  قرار  ازبکستان  شرقی  شمال  در  دورافتاده  گوشه ای 
حاصلخیز  منطقه ای  در  تاجیکستان،  و  قیرقیزستان  مرزهای 
و سرسبز به نام درۀ فرغانه. درحالی که اعتقاد بر این است که 
ایکات بافی برای قرن ها در آسیای میانه انجام می شده است، تنها 
شواهد فیزیکی که از بافت ایکات در این منطقه به دست آمده به 
قرن نوزدهم میالدی مربوط می شود. در آن زمان مراکز متعددی 
به ایکات بافی می پرداختند اما امروزه مارگیالن به عنوان مرکز 
 MEET( اصلی ایکات بافی در تمام آسیای میانه مطرح شده است

.)Rosuljon, n.d
در ازبکستان امروز لباس های ایکات زنان در تنوعی از شکل ها، 
سبک ها و مواد، نماد میراث فرهنگی و هویت قومی یا ملی شده اند. 
ایکات برای بسیاری از زنان جزء بهترین و ارزشمندترین لباس 
 Abdul Ghani, Turab Sutarwala & Abdul Rahim,  ( است

.)2006, 312
بافندگان ازبکی در بافت ایکات هم از پنبه استفاده می کنند و هم 
از ابریشم، هرچه ابریشم بیشتر باشد، پارچه باارزش تر است. در 
ازبکستان لطیف ترین ایکات ها »شوی«3 )ایکات ابریشم( هستند 
)تصویر 12(. شوی یک بافت مسطح کامالً ابریشمی و خیلی سبک 
است که عموماً برای تولید روسری یا تزیین آن استفاده می شود. 
اما محبوب ترین ایکات، »ادرس«4 است )تصویر 13(. ادرس یک 
 Ikat( پارچۀ دورو با تار ابریشمی و پودی از جنس کتان پنبه است

.)From Uzbekistan, n.d
نوع دیگری از پارچه های ایکات که گران قیمت ترین ایکات در 
ازبکستان است »اطلس« نام دارد. اطلس پارچه ای براق است و 
هرچه ابریشم آن بیشتر باشد، ارزشمندتر است. این پارچه ها را از 
آن جهت اطلس می نامند که مانند رنگین کمان از طیف های رنگی 
درخشانی در آن استفاده شده است )تصویر 14(. در افسانه های 
همپوشانی  و  رنگ ها  خیره کنندۀ  طیف  که  است  آمده  ازبکی 
مسحورکنندۀ الگوهای موجود در پارچه های اطلس، از رنگین کمان 
بهشتی الهام گرفته شده که در آینۀ یک حوض منعکس شده 
است. بافنده که تحت تأثیر این زیبایی شگفت انگیز قرار گرفته 
بود، تصویر را به کارگاه خود برد و آن را روی ابریشم هایش جابه جا 
.)Ikat Fabrics, n.d. B( کرد و رنگ های افسانه ای ایجاد کرد

•  نقش و رنگ پارچه های ایکات در ازبکستان
الگوهای جسورانه و رنگ های پرجنب و جوش، دو ویژگی مهم 
طور  به  ازبکستان  ایکات های  هستند.   ازبکستان  منسوجات 
مشخص دارای طرح های پررنگ و بزرگی هستند. رنگ های اصلی 

تصویر 10. طرح چهارگل با نقش لوز و خطوط راه راه در میانه.
www.yazdfarda.com :مأخذ

تصویر 11. طرح ابروباد در دارایی بافی. مأخذ: امینی، 1399.

تجربه کرد ولی از آن زمان به بعد تا مدتی کاهش یافت. در دورۀ 
شوروی تولید ایکات مورد تشویق قرار می گرفت و هم اکنون نیز 
تولیدکنندگان ایکات از مالیات معاف هستند. آسیای میانه نقش 
مهمی را در جادۀ ابریشم ایفا می کند و ایکات ها در زمان تجارت 
جادۀ ابریشم بسیار مشهور بودند و  نیز به عنوان اقالم ارزشمند در 
جادۀ ابریشم داد و ستد می شدند )Hann, 2013, 780(. تعدادی از 
محققان بر این باورند که فناوری تولید ایکات توسط ایرانیان فراری 
از مرو به بخارا آورده شد و سپس توسط صنعتگران درۀ فرغانه 
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.www.maisonuzbek.com :تصویر 12. ایکات ابریشم یا شوی. مأخذ

                                                                                             .www.maisonuzbek.com :تصویر 13. ادرس. مأخذ

روشن مانند قرمز، زرد و آبی )وتنوع آنها( که از رنگ های طبیعی 
ساخته می شدند. برخی از نقوش معمول در ایکات های ازبکستان 
عبارتند از انار، الله، سیب، شاخ قوچ، طاووس، نخل، گل و شاخ 
گوزن. عناصر اصلی نقوش بر روی دایره ها، مربع ها، لوزی ها و 
نقوش sمانند متمرکز شده اند. به طور سنتی هر منطقه ای در 
ازبکستان طرح های متمایزی دارند. به عنوان مثال بافندگان در 
سمرقند و بخارا نقوش جسورانه را ترجیح می دادند. رنگ های 

شیوۀ بخارایی قرمز و زرد روشن بود )تصویر 15(.
ایکات های سمرقند ساده تر بودند و به بلوک های رنگی برای 
ایجاد جلوه وابسته بودند )تصویر 16(؛ )گیلو، 1397، 158(. 
رنگ های به کاررفته در ایکات های سمرقند از تنوع برخوردار 

اما رنگ غالب قرمز و آبی تیره بود.
بسیاری از ایکات ها دارای نقوش مثلثی با دانه های آویز یا عناصر 
آویزان هستد که به شکل های مختلف به عنوان »شانه ای« یا 
»طلسم« شناخته می شوند )تصویر 17(. این ایکات از نوع ایکات 
مخملی است که عناصر آویزان در آن مشهود است. رنگ زمینۀ 
تیره و نقوش با رنگ نارنجی، قرمز و صورتی در آن نقش بسته اند. 
به دلیل جنس مخمل این پارچه، سایه روشن هایی در آن به وجود 
آمده است. عناصر شانه ای مقابل یکدیگر و به صورت قرینه اند و 

فرم های هندسی مثل دایره نیز در آن دیده می شود.
طرح دیگری که به شاخ قوچ و خورشید معروف است )تصویر 18( 
تشکیل شده از دایره و نقوش s مانند و همچنین نقوش دندانه دار 
است با رنگ تشکیل شده از قرمز، زرد و قهوه ای. رنگ سفید و 
قهوه ای در پهنای متفاوتی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و در 
مرز بین این دو رنگ، رنگ ها با دندانه های شانه مانند در یکدیگر 
فرو رفته اند گویی که به واسطۀ این دندانه ها در هم چفت شده اند. 
نقوش شانه ای یا پیکان مانند در میان ایکات های آسیای میانه به 

وفور دیده می شود.
گاهی نقش و نگارهایی شبیه بته جقه بر روی ایکات های ازبکستان 
به تصویر کشیده می شود. این نقش ها در کشمیر، شمال غربی 
هند، طرح شال پشمی و یا احتماالً تزیینات گل ایرانی هم دیده 
می شوند )تصاویر 19و20(. در تصویر 19 که مربوط به بخاراست 
دایرۀ  قرمزرنگ دیده می شود که در درون هر یک،  دایره های 
کوچک تری به رنگ زرد دیده می شود که روی این دایره های 
زرد، دایره های کوچکتر آبی مانند نقطه طراحی شده است. عناصر 
ریز و درشتی که بسیار شبیه به بته جقه هستند به رنگ سبز و 
زرد دیده می شود. این نقوش روی زمینۀ سفید نقش بسته اند. به 
طور گسترده استفاده از دایره در ایکات ها به گلدوزی های سنتی 
آسیای مرکزی برمی گردد که بسیاری از آنها با دایره های کوچک 
و بزرگ با نخ های ابریشمی رنگی روی پارچۀ پنبه ای سفید دوخته 
می شوند. بنابراین برخی از طرح و نقش ها بازتاب گلدوزی های 

.)Hann, 2013, 787( محلی هستند
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.www.alamy.com :تصویر 14. طیف رنگ های رنگین کمان در ایکات. مأخذ

تصویر 15. کت لحافی ابریشمی، ایکات، بخارا. مأخذ: گیلو، 1397، 160.

تصویر 16. ایکات های سمرقند. مأخذ: گیلو،1397، 159.

تصویر 21 یک ایکات تاری را نشان می دهد که با اشکال قلب و 

نقوش گیاهی بافته شده است. رنگ های به کار رفته در این ایکات 
نارنجی و آبی است. قلب ها و  شامل قرمز، زرد، قهوه ای، سبز، 
آویزهای شانه ای ، یکی در میان رنگ عوض کرده اند و نقش در 

سراسر پارچه تکرار شده است.
تصویر 22 یک لباس زنانه را نشان می دهد واقع در مجموعه 
»راو«5 با دایرۀ قرمز بزرگ و نقوشی که مانند برگ به ساقه متصل 
شده اند و تداعی گر یک گل قرمز بزرگ هستند. عناصر شانه ای 
هم در این لباس مشاهده می شود. رنگ های به کار رفته در این 
پارچه شامل قرمز، زرد، سبز، آبی روشن و قهوه ای برروی زمینۀ 

سفید است.
تصویر 23 یک لباس زنانه است که با نقوش پلکانی و رنگارنگ 
بافته شده است. رنگ های آبی تیره و آبی روشن به صورت 
پلکانی روی زمینه سفید نقش بسته اند و در بین هر ردیف 
پلکانی، راه های طولی با رنگ های سبز، زرد، قرمز و صورتی 

قرار دارد.
تصویر 24 یک قطعه ایکات بخاراست معروف به ایکات هفت رنگ 
از مجموعۀ »راو«، قرن 19 م. در این پارچه نقش دایره و شانه ای 
همراه با خطوط مواج دیده می شود. ترکیب رنگ این ایکات شامل 
زرد، قرمز، آبی در دو طیف، سبز در دو طیف و قهوه ای روی 

زمینۀ سفید است.
نقش لباس زنانه در تصویر 25 مربوط به قرن 19 میالدی در بخارا 
است. ترکیب رنگی در این لباس شامل آبی، صورتی )ارغوانی(، و 
زرد روی زمینۀ سفید است. نقشمایه هایی شبیه به گل انار در این 
لباس دیده می شود همراه با نقوش آبی رنگ که دندانه هایی دارند.
 Fitz( تصویر 26 از کتاب ابریشم های پرزرق و برق آسیای مرکزی
Gibbon & Hale, 1997(، یک ترکیب نقوش هندسی مربع و 
لوزی را با رنگ های گرم وزنده نشان می دهد. لوزی های قرمز 
و سبز بر روی یک مربع بزرگ زرد رنگ با حاشیۀ خطی قرمز. 
ترکیب رنگ این پارچه زرد، قرمز، آبی، سبز، قهوه ای و سفید است. 
تصویر 27 یک ایکات مخمل است که نقش های آن، درخت را 
در ذهن بیننده تداعی می کند. نقوشی که در هر ردیف یک رنگ 
دارند. در یک ردیف ترکیب سفید، زرد و سبز، در یک ردیف 
ترکیب قرمز، زرد و سبز و در ردیف بعدی ترکیب مشکی، سبز و 
زرد بر زمینۀ آبی هستند. این نقش تداعی کنندۀ درخت سرو هم 

می تواند می باشد. 
دیده  طاووس  به  شبیه  طرحی  با  ایکات  یک   28 تصویر  در 
می شود. این ایکات از جنس مخمل است که ترکیب رنگ های 
نارنجی، سبز، آبی و قهوه ای روی زمینۀ سفید مالیمت خاصی 
به آن بخشیده است. گویی دو طاووس در مقابل هم اما از هم 
روبرگردانده اند که مابین این دو طاووس، نقشی شبیه گل قرار 
دارد. یک ترکیب هندسی شبیه لوزی هم در پارچه دیده می شود. 
ترکیب رنگی در این پارچه، رنگ های مالیم سرد و گرم است که 
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.www.alamy.com  :تصویر 17. ایکات شانه ای یا طلسم. مأخذ

تصویر 18. طرح شاخ قو و خورشید. مأخذ: گیلو، 1397 ،162.

در کنار هم قرار گرفته اند.
در جمع بندی آنچه در مورد ایکات ازبکستان گفته شد، به نظر 
می رسد نقوش را در این ایکات ها به سه دستۀ اصلی می توان 
تقسیم کرد: هندسی )تصاویر 12، 13، 15، 16، 17، 18، 19، 
22، 23، 24، 26(، گیاهی )تصاویر 19، 20، 21، 25، 27، 28( 
و حیوانی )تصویر 28( بعضی از نقوش گیاهی را در زمرۀ هندسی 
هم می توان در نظر گرفت. تنوع رنگی در ایکات های ازبکستان 
ازبکستان  ایکات های  در  به کاررفته  است. رنگ های  زیاد  نسبتاً 
بیشتر رنگ های زرد، قرمز، آبی، سبز، نارنجی، قهوه ای، سفید است 

.www.internationalwardrobe.com  :تصویر 19. ایکات بخارا. مأخذ

.Dusenbry, 2008 :تصویر 20. کت ایکات، قرن 19میالدی. مأخذ

که رنگ آبی نیلی و قرمز بیشتر مشاهده می شود. همچنین تنوع 
طرح و نقش نیز در آنها به طور گسترده دیده می شود.     

  
مقایسۀ نقش و رنگ ایکات ایران و ازبکستان

با توجه به مطالب آورده شده در قسمت های پیشین، ایکات های ایران و 
ازبکستان را در سه دستۀ اصلی می توان مورد بررسی قرار دارد: هندسی، 

گیاهی و حیوانی.
هندسی: طرح و نقش هندسی در ایکات یزد به صورت لوزی و راه راه 
دیده می شود با رنگ های قرمز، زرد، سبز اما در ایکات ازبکستان 
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.www.vam.ac.uk  :تصویر 21. ایکات با اشکال قلب. مأخذ

.www.vam.ac.uk  :تصویر 22. روپوش زنانه با طرح دایره های قرمز بزرگ. مأخذ

طرح و نقش هندسی شامل دایره ، مربع و لوزی است با تنوع رنگی 
زرد، قرمز، آبی، سبز و قهوه ای. این نقوش در ترکیب با نقوش دیگر 
نیز دیده می شوند. شباهت هر دو منطقه را در استفاده از لوزی 

می توان بیان کرد.
گیاهی: نقوش گیاهی در ایکات یزد شامل درخت سرو است 
که در حال حاضر تولید نمی شود و به غیر از درخت سرو، نقش 
گیاهی دیگری در ایکات های یزد دیده نمی شود. نقش سرو گاهی 

در طرح محراب دیده می شود و گاهی با نقش طاووس توأمان 
در روی پارچه نقش می بندد با رنگ بندی قرمز و سبز که رنگ 
غالب قرمز است. اما در ایکات های ازبکستان نقوش پر پیچ و تابی در 
پارچه ها وجود دارند که می توان آنها را در زمرۀ گیاهی دسته بندی 
کرد. گرچه بعضی از این نقوش گیاهی به صورت واقعی یک گیاه 
خاص را نشان نمی دهند اما شامل برگ و ساقه هستند که در نگاه 
اول نقش یک گیاه را در ذهن بیننده تداعی می کنند. نقش بته 
نیز در ایکات های ازبکستان دیده می شود. تنوع رنگی شامل زرد، 
قرمز، زرد، سبز، آبی، قهوه ای و نارنجی است. از نظر نقوش گیاهی 

شباهتی در بین دو ایکات دیده نشده است.
حیوانی: در ایکات یزد تنها حیوانی که مشاهده شد طاووس است 
که همراه با درخت سرو نمایش داده شده با رنگ قرمز و سبز. در 
ایکات ازبکستان هم تنها حیوان نمایش داده شده طاووس است 
همراه با نقشی که تداعی کنندۀ یک گیاه است. تنوع رنگی شامل 
نارنجی، سبز و آبی است. نقش حیوان در هیچ یک به صورت تنها 
مشاهده نشده است. در استفاده از نقش حیوانی تنها شباهت بین 
دو ایکات استفاده از طاووس است اما از نظر شکل و ظاهر هر دو 

ایکات طاووس متفاوتی را به کار برده اند.
سطح دستبافته های ایکات ازبکستان پر از نقش است . نقش های 
درشت در سطح پارچه توجه بیننده را جلب می کند به طوری که 
نقوش در سطح پارچه گسترده هستند و فضاهای خالی با نقوش 
کوچکتر پر شده است. اما در ایکات یزد سطح پارچه خلوت است و 
نقوش به صورت جداگانه استفاده شده است. همچنین پارچه های 
یزد دارای حاشیه هایی در کناره ها هستند اما این حاشیه ها در 
ذکر شد  که  همان طور  و  نمی شود  دیده  ازبکستان  ایکات های 
نقوش در سطح پارچه های ازبکستان با تکرار پخش شده و سطح 

پارچه را پوشانده اند.
از نظر رنگ شباهت دو ایکات استفاده از رنگ های قرمز، زرد، 
سبز و آبی و سفید است که هم در ایکات یزد دیده می شود 
و هم در ایکات ازبکستان اما تفاوت در این است که رنگ های 
استفاده شده در ایکات ازبکستان طیف های مختلفی از سبز و آبی 
و قرمز هستند که رنگ آبی نیلی بیشتر استفاده شده است و عالوه 
بر آن وجه تمایز دیگر استفاده از رنگ قهوه ای در ایکات ازبکستان 
است که در ایکات های یزد مشاهده نشده است. عالوه بر رنگ های 
ذکر شده، در ایکات ازبکستان از رنگ های نارنجی و صورتی نیز 
استفاده شده است. رنگ ها در ایکات یزد محدودتر و در ایکات 

ازبکستان متنوع تر هستند.
برای رسیدن به نتیجۀ بهتر، در جدول های 1، 2 و 3  به تطبیق و 

مقایسۀ ایکات های دو کشور پرداخته شده است.

بحث و نتیجه گیری
این پژوهش با هدف پاسخ به این سؤال انجام شد که ایکات ایران 
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.www.vam.ac.uk :تصویر 23. لباس زنانه ایکات ، یقه دوزی شده. مأخذ.www.vam.ac.uk :تصویر 24. ایکات هفت رنگ بخارا. مأخذ

.www.alesouk.com. :تصویر 25. لباس زنانه ،بخاراقرن19میالدی .مأخذ.Fitz Gibbon & Hale, 1997 :تصویر 26.  الگوهای هندسی مربع و لوزی با رنگ های گرم. مأخذ

.www.alamy.com :تصویر 27. ایکات مخمل با نقشی شبیه به درخت .مأخذ.www.clothroads.com :تصویر 28. ایکات مخمل با نقش طاووس و گل .مأخذ
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)یزد( و ازبکستان ازمنظر نقش و رنگ چه شباهت ها و تفاوت هایی 
باهم دارند؟ با توجه به یافته های حاصل از این پژوهش، به نظر 
می رسد که هردو کشور تاریخ گسترده ای در طراحی و بافت انواع 
پارچه از جمله ایکات دارند. نتایج حاصل ازمطالعه در اسناد و 
منابع کتابخانه ای، حاکی از تفاوت هایی در نقوش رسم شده برروی 
ایکات، میان ایران و ازبکستان است به طوری که تنوع طرح و نقش 
و همچنین تنوع رنگی در ایکات ازبکستان بیشتر از ایران است. 
نقوش به کاررفته در هردو منطقه را می توان به سه گروه اصلی 
هندسی، گیاهی و حیوانی تقسیم بندی کرد. بروز و ظهور اشکال 
هندسی در ایکات یزد به صورت لوزی است همراه با رنگ های 

قرمز، زرد، سبز و گاهی آبی که در طرح ابروباد که یک طرح راه 
راه است این رنگ ها از تنوع بیشتری برخوردار هستند. رنگ ها در 
لوزی های ایکات یزد به صورت پله ای استفاده شده به این صورت 
که یک لوزی کوچک رنگی در وسط قرار دارد و سپس دورتادور 
آن با رنگ دیگری رنگ شده و به همین ترتیب رنگ ها در کنار هم 
دورتادور شکل قرار می گیرند و در نهایت شکل لوزی بزرگ تری را 
تشکیل می دهند. در پارچه های یزد حاشیه هایی در کناره ها دیده 
می شود که این حاشیه ها در ایکات های ازبکستان مشاهده نشده 
است. سطح پارچه در ایکات یزد عموماً خلوت است و در زمینۀ 
پارچه از نقش دیگری استفاده نشده است و فضاهای خالی در 

جدول 1. مقایسۀ نقوش هندسی ایکات یزد و ازبکستان. مأخذ: نگارندگان.

 منطقۀ ایکات  تصاویر ایکات اشتراک افتراق

کاررفته در ایکات یزد شکل لوزی اشکال هندسی به
ها باد است رنگواست و در یک مورد که طرح ابر

طوری به کاررفته است که نقش مستطیل در آن 
شده در ایکات شود. شکل هندسی استفادهدیده می

های بزرگ ازبکستان بیشتر دایره است. دایره
قرمزرنگی که در وسط آن از دایرۀ رنگی زردرنگ 
استفاده شده. استفاده از مربع و مستطیل هم در 

شود. همراه با اشکال ایکات ازبکستان دیده می
هندسی در ایکات ازبکستان، نقوش دیگری مانند بته 

شود ولی در ایکات ایران مانند هم دیده می sو نقوش 
اشکال هندسی به صورت تنها یا همراه با راه راه دیده 

کاررفته در ایکات یزد شامل های بهشود. رنگمی
قرمز، زرد، سبز و آبی است که به صورت رنگ اصلی 

اند و طیف رنگی ندارند به جز در ایکات به کار رفته
 تانابروباد که تنوع رنگی دارد اما در ایکات ازبکس

انواع طیف رنگ آبی و رنگ قرمز، زرد، نارنجی و قهوه
 ای به کار رفته است.

 

 

استفاده از نقش 
 هندسی و  رنگ قرمز

در هردو ایکات از 
نقوش هندسی و 

رنگ قرمز استفاده 
 شده است.
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جدول 2. مقایسۀ نقوش گیاهی ایکات یزد و ازبکستان. مأخذ: نگارندگان.

ایکات یزد مشاهده می شود اما در ایکات ازبکستان فضاهای خالی 
کمتری در سطح پارچه وجود دارد و بافندگان ازبک سعی کرده اند 
تا سطح پارچه را با تکرار نقوش و همچنین نقوش ریز دیگر، بدون 
فضای خالی کنند. نقوش در ایکات ازبکستان هم تنوع بیشتری 
دارد و هم از وسعت بیشتری برخوردار است. گرایش به استفاده 
از نقوش بزرگ در ازبکستان بیشتر است. رنگ های به کاررفته در 
ایکات های ازبکستان درخشان تر و متنوع تر هستند. رنگ ها شامل 
زرد، قرمز، سبز، آبی، نارنجی، صورتی، قهوه ای و سفید و گاهی 

از طیف های رنگی هم در پارچه های ایکات ازبکستان استفاده 
شده است. ایکات به نوعی نشان از هویت ملی ازبک هاست. ملت 
ازبکستان ایکات را به عنوان یک کاالی ملی و فرهنگی ثبت کرده و 
به همین خاطر تقاضای استفاده از آن در ازبکستان بیشتر از ایران 
است. بنابراین تولیدکنندگان سعی می کنند مناسب با نیاز مردم 
از طرح و نقش های متنوعی استفاده کنند. اهمیت و بهایی که به 
پارچۀ ایکات در ازبکستان داده می شود، متأسفانه در ایران مشاهده 
نمی شود و عدم استقبال و کم توجهی به این پارچۀ ارزشمند و 

 منطقۀ ایکات تصاویر ایکات اشتراک افتراق

نقش گیاهی در ایکات یزد مشخصاً درخت سرو است که گاه 
رود. رنگ غالب همراه با طاووس و گاه در طرح محراب به کار می

های آبی تیره و سبز هم در کنار قرمز استفاده قرمز است رنگ
شده است. نقوش گیاهی در ایکات ازبک از تنوع بیشتری 

برخوردار است. نقش درخت سرو در ایکات ازبکستان به صورت 
ای و های شانهانتزاعی استفاده شده است. به غیر از سرو از گل

بندی در ایکات ایران منحصر گل انار هم استفاده شده است. رنگ
های کدر استفاده شده به رنگ قرمز و آبی و سبز است و از رنگ

زنده و شاداب هستند و طیف رنگی ها اما در ایکات ازبکستان رنگ
بیشتری استفاده شده است. مثل قرمز، زرد، سبز، آبی، نارنجی و 
سفید. نقوش در سطح پارچۀ ازبکستان تکرار شده اما در ایکات 

 یزد تکرار نشده است.

 

 

استفاده از نقوش گیاهی  
 و همچنین رنگ قرمز
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قدیمی باعث شده تا تولید این پارچه در کشور ما از رونق چندانی 
برخوردار نباشد. 

در پایان به نظرمی رسد عوامل بسیاری از قبیل رکود نساجی سنتی 
و فقدان استادان قدیمی و نداشتن عالقه برای یادگیری این حرفه 
و مهارت از جانب قشر جوان، باعث شده تا این هنر زیبا به فراموشی 
سپرده شود. در این راستا توجه به جایگاه درخشان این هنر در 
تاریخ و گذشتۀ ایران می تواند راه را برای احیای این صنعت و حرفه 
در کشور ما باز کند. برای قرار گرفتن در مسیر رشد و تعالی، ابتدا 
باید این حرفه و هنر را از جنبه های مختلف بررسی و شناسایی کرد 
و سپس با فراگرفتن فنون مرتبط با این هنر، که سالیان سال ، سینه 
به سینه از استادان قدیمی به نسل ما رسیده و آموزش آن به قشر 
جوان و تلفیق آن با ایده های نو، در حفظ و احیای این هنر بکوشیم 

تا مجدداً جایگاه واقعی و ارزشمند خود را در کشور ما پیدا کند.
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جدول 3. مقایسۀ نقوش حیوانی ایکات یزد و ازبکستان. مأخذ: نگارندگان.

 منطقۀ ایکات تصاویر ایکات اشتراک افتراق

طاووس در ایکات یزد به صورت کوچک و همراه با نقش سرو به کار رفته 
است. دم طاووس در ایکات یزد به صورت هندسی به کار رفته و به 
تر صورت قرینه مقابل همدیگر هستند. طاووس در ایکات ازبکستان واضح

شود. تنوع رنگی در طاووس دیده میاست. دم طاووس با یک نقش مواج 
 های مالیم از ویژگی ایکاتازبکستان بیشتر از ایران است. استفاده از رنگ

 ازبکستان است. رنگ غالب در ایکات یزد قرمز است.
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