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چکیده: 

نقوش گیاهی، از پرکاربردترین و مهم ترین نقش ها در آرایه های هرنی 
هرنهای  در  جدانشدنی  جزء  گیاهان  تصویر  است.  رضا)ع(  امام  حرم 
سّنتی ایرانی است. نقوشی همچون درخت زندگی، درخت رسو، گل های 
نیلوفر، شاه عبّاسی و... به شکل فراوانی در این هرنها به چشم می خورد. 
گیاهان در ادیان، اساطیر و باورهای مذهبی جایگاه بسیار مهّمی دارند. 
مقالۀ حارض به بررسی تصویر گل شاه عبّاسی، به عنوان یکی از نقوش 
آن  پیشینۀ  و  رضا)ع(  امام  مطّهر  تزیینات حرم  در  مهم،  بسیار  گیاهی 
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درآمد
منای بخش های مختلف حرم مطّهر پوشیده از تزیینات و 
آرایه هایی اســت که در گوشه گوشۀ این مکان رشیف به 
دســت توانای هرنمندان خّلق، در طول زمان و دوره های 
مختلف تاریخی نقش بسته است. تزیینات کاشی کاری، 
گچ بری های بسیار زیبا، آینه کاری ها، تزیینات روی فلزات، 
حّجاری ها و بسیاری هرنهای دیگر با کاربرد نقوش متنّوعی 
همچون هندسی، حیوانی، گیاهی و گاه انســانی، این 
مجموعه را به تابلویی رنگارنگ بدل کرده اســت. در این 
میان، نقوش گیاهی به دلیل تنّوع و گوناگونی و نیز شــکل 
تجریدی و انتزاعی شان، بیش از نقوش دیگر مورد توّجه قرار 
گرفته است که شاید اشارتی به بهشتی موعود است که در 
کتاب آسامنی دین اسلم، مؤمنان بدان وعده داده شده اند 
و در مقیاســی کوچک تر، آن را در این مکان پاک ایجاد 
کرده اند. توصیف قرآن کریم از بهشت، بیانگر رسزمینی 
اســت با انواع گیاهان و درختانی که سایه های گسرتده و 
میوه های شــیرین و گوارا دارد. در جای جای کلم الهی به 
انــواع گیاهان و درختان و ویژگی هــای ظاهری و خواص 
دارویی میوه و مثر آنها اشــاره می کند. این توّجه ویژۀ قرآن 
مجید به گیاهان، هرنمندان مســلامن را بر آن داشته  است 
تا در تزیینات اماکن مذهبی و آرامگاه امامان معصوم)ع(، 
عنرص گیاهی را در هیأت درختان و گل های زیبا به کار 
برند و تصویری از بهشــت جاودانی را بر روی زمین خاکی 

به آدمیان نشان دهند. 
در هرنهای ســّنتی، نقوش گیاهی و تصاویــر گونه های 
درختان و انواع متنّوع گل ها از جایگاهی ویژه برخوردارند. 
این نقوش که گاه بسیار ساده و انتزاعی به شکل یک ساقۀ 
عمودی و چند شــاخۀ انشعابی مایل در طرفین و یا به 
شــکلی عینی تر و حقیقی تر ترسیم می شود، بیانگر اندیشه 
و دیدگاهی است که انسان از گذشته های دور در برخورد 
با طبیعت داشته و آن را در هرنش منعکس می کرده است.

کهن ترین نگرش آدمی به درخت و گیاه، شاید به روزگار 
گِــردآوری دانه های گیاهی و تهیۀ خوراک از میوه و برگ و 
ریشۀ آنها بوده است. انسان از دیرباز نسبت به روییدنی ها 
و گیاهان، باورها و اعتقاداتی داشته است. با توّجه به آنکه 
گیاهان و درختان زندگی ادواری داشته و پس از هر دوره 
رشد و جوانه زدن و میوه دادن، دچار برگ ریز خزان شده 
و به شکلی موقّت می میرند؛ این ویژگی سبب شده که از 
نظر انسان، گیاه علوه بر آنکه متثیلی از زمان و گذر آن 
باشد، منادی از تداوم حیات و تکامل مداوم گردد و نامیرایی 
و جاودانگی، ویژگی شــاخص آن شود )دوبوکور، ۱۳۷۳، ص 
۲۱؛ الیاده، ۱۳۷۲، ص ۲۷۲( و نیز منودار رشــد، بالندگی و 
نشانی از زندگی و رویش و حاصلخیزی گردد. تصّور درخت 
در اســاطیر برای وصف زندگی، جوانی، جاودانگی و خرد 
بوده اســت. به باور الیاده، درخت برای توصیف هر چیزی 
اســت که انسان مذهبی به آن به مثابه امری واقعی و 

قدسی توّجه می کند )الیاده، ۱۳۷۵، ص ۱۱۰(. گاه حتّی 
درخت را رمز کیهان دانســته که عامل ارتباط میان زمین و 
آسامن اســت )الیاده، ۱۳۷۲، ص ۲۶۶ و ۲۶۷؛ همو، ۱۳۷۵، 

ص ۱۱۰؛ دوبوکور، ۱۳۷۳، ص ۹ و ۱۰(. 
حضور عنارص گیاهی در زندگی انسان چنان رسنوشت ساز 
بوده که در اســاطیر مذهبی نیز به اَشــکال گوناگون بدان 
اشــاره شده است. اســاطیر ایرانی برای انسان اصل گیاهی 
قایل است. بُندهش روند خلقت انسان را چنین رشح 
می دهد: »چون کیومرث به هنگام درگذشت تخمه بداد... 
چهل ســال آن تخمه در زمین بود. با برس رسیدن چهل 
سال، ریباس تنی یک ستون پانزده برگ، َمهلی و َمهلیانه 
از زمین رُستند. درســت بدان گونه که ایشان را دست بر 
گوش بازایستد یکی به دیگری پیوسته، هم باال و هم دیسه 
بودند... و پیدا نبود که کدام نر و کدام ماده است... سپس 
هر دو، از گیاه پیکری به مردم پیکری گشــتند... اکنون نیز 
مردم به مانند درختی فراز رســته است که بارش ده گونه 
مردم است )بهار، ۱۳۸۰، ص ۸۱(. در این روایت نخستین 
خوراک و نخستین پوشش آدمیان نیز گیاهی است: »ایشان 
را سی روز خورش، گیاهان بود و خود را به پوششی از 
گیاه نهفتند« )هامن(. یعنی چون آنان آدم-گیاه بودند پس 
خوراک و خورششــان نیز گیاهی بود )مختاریان، ۱۳۸۹، ص 

.)۲۵۵
این روایت بیانگر تقّدس گیاه در نزد ایرانیان اســت که 
گیاه را نخستین نیای انسان می داند و اّولین جفت انسانی 
یعنی َمشی و َمشیانه )َمهلی و َمهلیانه( گیاه-خدایانی 
هستند که آدمی از تبار آن هاست )هینلز، ۱۳۸۳، ص 
۴۶۱(. رابطۀ میان آفرینش انســان و گیاه در باورهای 
مختلف به چشــم می خورد. در ِسفر پیدایش دلیل هبوط 
آدمی از بهشــت به زمین، خوردن میوۀ درخت ممنوعه 
است )عهد عتیق، ِسفر پیدایش، باب دوم، آیۀ ۱۶ و 
۱۷(. در روایات اســلمی نیز گیاهان از اهّمیت فراوانی 
برخوردارند. قرآن کریم چندین بار به این نکته اشاره 
می کند )ســورۀ بقره،آیۀ ۳۵؛ سورۀ اعراف؛ آیۀ ۱۹ - ۲۲؛ 

سورۀ طه، آیۀ ۱۲۰(.
در باور طرفداران نظریۀ تناســخ، تداوم زندگی انسان پس 
از مرگ در نبات ادامه می یابد. در اســاطیر بابلی، مرصی، 
فنیقی، یونانی و ایرانی، ایزد نباتی پرس جوانی اســت که 
در نتیجۀ عشــق بی اندازۀ الهۀ مادر زمین، کشته می شود 
و تولّد دوباره اش در قالب گیاه و یا درخت است )بهار، 
۱۳۷۶، ص ۴۵-۴۷(. بدین ترتیب تداوم زندگی پس از مرگ، 
در مردن و بازآفرینی این خدا در هیأت گیاه نشــان داده 
می شود. در ادبیّات اساطیری، هنگامی که سیاوش فرزند 
کیکاوس پادشــاه کیانی، بی گناه توّســط افراسیاب به قتل 
می رسد از خونش گیاهی می روید و بدین ترتیب سیاوش 
به ایزد نباتی تبدیل می شود )فردوسی، ۱۳۶۳، ج۲، ص 
۲۰۵؛ یاحقــی، ۱۳۶۹، ص ۲۶۴؛ رسامی، ۱۳۶۸، ص ۵۶۸(. 



بنابراین می توان گفت آهنگ رویش و بالندگی گیاه، راز 
حیات و آفرینش و رمز نوزایی و جاودانگی است. در 
اســاطیر ایرانی حضور عنرص گیاهی در خلقت حیوانات 
نیز دیده می شــود. زیرا اّولین حیوانی که آفریده شد گاو 
یکتاآفریده بود که او نیز رسشت گیاهی داشت و غذایش 
از گیــاه بود. بندهش اذعان می کند که به یاری این گاو، 
آب و گیاه آفریده شد و به این شکل ارتباط تنگاتنگ گیاه 

و گاو را روشن می کند )بهار، ۱۳۸۰، ۴۰(.
در جوامع باستانی به دلیل اهّمیت گیاهان، برای هریک از 
روییدنی ها، ایزد و الهه ای وجود داشت که نقش نگاهبانی 
و حامیت از آنان را برعهده داشتند. در افسانه های یونانی، 
الهه گانی وظیفۀ نگهبانی از درختان را برعهده داشتند. با 
آنان متولّد می شــدند و در رسنوشت آنان رشیک بودند 
)گریامل، ۱۳۵۶، ص ۳۴۷؛ رنگچی، ۱۳۷۲، ص هفت(. در 
اساطیر ایرانی نیز امشاسپندان و ایزدان، موکّل بر گیاهان 
هســتند. در بُندهش آمده است که »این را نیز گوید که 
هر گلی، از آِن امشاســپندی است«) بهار، ۱۳۸۰، ص ۸۸(. 
از میان امشاســپندان، دو امشاسپند َهئورتات و اَِمرتات 
که هر دو مؤنث هســتند، وظایف و خویشکاری شان 
در ارتباط با گیاهان اســت. اَِمرتات هفتمین و آخرین 
امشاسپند وظیفه اش حامیت از گیاهان است. او را رسور 
گیاهان می دانند. َهئورتات نیز حامی آب هاســت و مظهر 
شــادابی و نشاط گیاهان است )قلی زاده، ۱۳۸۷، ص ۹۰ 
و ۱۸۸(. این دو امشاسپند که همواره با هم هستند مناد 

رویش و زندگی به شامر می آیند. 
در اســطورۀ آفرینش ایرانی، خلقت گیاهان در چهارمین 
مرحله صورت گرفت. اّما آنچه سبب فراوانی و گسرتش 
آنها شد امشاسپند اَِمرتات بود که گیاهان را تّکه تّکه کرد، 
با آب در آمیخت و آنگاه باران فرو بارید و گیاهان از 
زمین روییدند که ده هزار از آنها برای درمان ده هزار 
درد اهریمن آفریده حاصل شــدند )بهار، ۱۳۸۰، ص ۶۵؛ 
کارنوی، ۱۳۸۳، ص ۲۹(. همچنین زمانی کــه اهریمن 
گاو یکتاآفریده را کشت، به دلیل رسشت گیاهی اش از 
اندام هــای او ۵۵ نوع گیاه و غلّه و حبوبات و ۱۲ نوع 
گیاه دارویی به وجود آمد )بهار، ۱۳۸۰، ص ۶۵-۶۶؛ 

راشدمحّصل، ۱۳۸۵، ص ۴۶؛ کارنوی، ۱۳۸۳، ص ۳۸( .
با توّجه به جایگاه گیاهان در اساطیر و باورهای کهن، 
جای شــگفتی نیســت که تصویر گیاهان جزء جدانشدنی 
در هرنهای ســّنتی ایرانی باشد. نقوشی همچون درخت 
زندگی، درخت همه تخمه، درخــت رسو، هوم، گئوکرن، 
انگور، گل های نیلوفر، شاه عبّاسی و... به شکل فراوانی در 

این هرنها به چشم می خورد. 
این مقاله به بررسی تصویر گل شاه عبّاسی، یکی از 
پرتکرارترین عنارص در نقوش گیاهی آرایه ها و تزیینات 

حرم مطّهر امام رضا)ع( می پردازد.

گل شاه عّباسی
نقوش گیاهی گاه به شکل عینی و واقعی و گاه به 
صورت انتزاعی و استلیزه در تزیینات و هرنها به کار 
رفته است. گاه تصاویری همچون گل های ُرز، صدبرگ، 
گل رسخ، بوته های مارپیچ، ریســه های گل، نقوش گل و 
گلــدان، درخت زندگی، بوته هایی با انواع گل های زیبا و 
رنگارنگ با حفظ جنبۀ واقع گرایی عیناً تصویر شــده است 
و گاه نقوش گیاهی در هیأت اســلیمی ها و ختایی های 
متنّوع با حرکاتی مّواج و پُر پیچ و تاب، صحنه ای باشــکوه 
و زیبا را در برابر چشم بیننده به منایش می گذارد. در این 
شیوه هرنمند تلش می کند بیش از آنکه نقوش گیاهی را 
از نقطه نظر میزان طبیعت گرایی که در برگ ها و گل ها 
مشهود است، نشان دهد، به شکلی ژرف  و عمیق از 
منظر حس معنوی و روحانی و نیز تأثیرگذاری بر روح 
و جــان آدمی این نگاره ها رابه کار گیرد و با همراه کردن 
موتیف های گیاهی به جریانی از خطوط مّواج و تبدیل به 
نوعی گردش پیچک ها و برگ های متحّرک، به آنها حرکتی 

دایمی بخشد)هیل و گرابر، ۱۳۷۵، ص ۱۱۳-۱۱۲(.

هر چند طرح های اسلیمی و ختایی ریشه در هرن پیش از 
اسلم ایران دارند، اّما با ورود اسلم به ایران و محدودیتی 
که رشع برای ترسیم چهرۀ انسان و بعضی از حیوانات 
ایجاد کرد، این طرح ها در هرن اسلمی رشد یافت و مراحل 
تکاملی خود را پیمود. اوج کاربرد این نقوش را در هرنهای 
دورۀ تیموری و صفوی می توان دید. در تزیینات حرم 
مطّهر امام رضا)ع( تصویر غالب، نقوش گیاهی، عمدتاً 
تزیینات انتزاعی گل ها و گیاهان در قالب اســلیمی ها و 
ختایی هاست. در میان این نقوش، نقش گل شاه عبّاسی یا 
الله عبّاسی جلوه و کاربرد بیشرتی دارد و نشان از توّجه و 

عنایت هرنمندان به این نقش است. 
باید توّجه کرد که گل های شاه عبّاسی عمدتاً در زمینۀ 
نقوش ختایی به ظهور می رســند )کونل و دیگران، بی تا، 
ص ۸۷(. یعنی گل شــاخص و اصلی این منت، گل های 
شاه عبّاسی است. گویی ختایی همچون ریسامنی است که 
گل های مزبور را بدان بســته اند )اقدسیه، ۱۳۳۶، ص ۳۵(. 
ختایی نقشی تزیینی است که از ترکیب گل ها و برگ های 

طرحی واقع گرایانه از گل و مرغ بر روی کاشــی هفت رنگ،  ایوان 
رشقی صحن آزادی، قاجاریه



گسرتده، درهم تنیده و باالگسرت و خطوط منحنی به 
وجود آمده است و میان آنها نوعی وحدت و نظم دیده 
می شــود )کونل و دیگران، بی تا، ص ۴۸( این طرح بسیار 
استلیزه و تجریدی است که از طبیعت الهام گرفته اّما 
عین طبیعت نیست. اجزای ختایی شامل گل، غنچه، برگ، 
ســاقه و گره است که گل های آن از ترکیب مساوی دوایر 
و برگ ها تشکیل می شــوند )فرهنگی، ۱۳۹۰، ص ۱۷۹( و 
میانشــان هامهنگی کاملی وجود دارد. اساس این طرح 
اســتفاده از خطوط ملیم و منحنی است که رستارس 
طــرح را دربرمی گیرد که به آن بند گفته می شــود )مجرد 
تاکستانی، ۱۳۷۲، ص ۵۸(. در طرّاحی نقوش ختایی نکاتی 
مــورد توّجه طرّاح قرار می گیرد از آن جمله این که در این 
شیوه سبک تُند و کُند حاکم است یعنی قسمت هایی از 
ساقه مثل ساقۀ اصلی را ضخیم و بخش هایی از آن را 
که شــاخه های منشعب باشد، نازک رسم می کنند. دیگر 
آنکه در این طرح، هدف ترســیم نقش گل است. بنابراین 
باید برگ ها، گل ها و غنچه ها در ارتباط باگل اصلی باشند 
و در وحدت کامل با آن قرار گیرنــد. در واقع گل اصلی 
در بخشی از طرح قرار می گیرد که چشم بیننده را به 
سمت خود جلب کند و مرکز ثقل نقش باشد. به عبارت 
دیگر برگ ها و گل های دیگر برای پر کردن ســاقه به کار 
رفته و با گل اصلی متناسب هستند ) کونل و دیگران، 
بی تا،ص ۸۴؛ آژند، ۱۳۸۸، ص ۳۲؛ اقدسیه، ۱۳۳۶، ص 
۳۲(. طرح های ختایی مانند اسلیمی ها، به تناسب فضا 
و طرح های هندسی روی ســطح اثر هرنی می چرخند و 
شــکل هایی بسیار متنّوع و گوناگون ایجاد می کنند. این 
چرخش در طرّاحی نقش قالی ، پارچه و دیگر منسوجات، 
نگارگری و کتاب آرایی، امکان ظهور بیشرتی دارد اّما در 
طرّاحی کاشــی ها به دلیل محدودیت، مجال کمرتی یافته 
و ســاده تر و مخترصتر و با رنگ های محدودتری می آید 

)اقدسیه، ۱۳۳۶، ص ۳۲(.
ویژگی گل شاه عبّاســی آن است که ساقه ای مشّخص در 
انتهای گل رسم می شود و به صورت پنج ، هفت و گاهی 
دوازده پــر به کار می رود و تفاوت اصلی اش در حالت 
ختایی، بازتر بودن گل آن اســت. اجزای تشــکیل دهندۀ 
آن گل های چندپر ســاده و مرکّــب، برگ، خطوط منحنی 
و پیچیدۀ اسلیمی ها و ختایی ها هســتند. این گل که 
کامل ترین گل ختایی اســت از تکرار دو برگ و دو دایره 
تشکیل می شود و منعطف ترین نقش گل است )فرهنگی، 
۱۳۹۰، ج ۱۵، ص ۱۸۰(. نقش گل شاه عبّاسی را برگرفته از 
گل نیلوفر و یا گل انار می دانند که از روزگاران قدیم در 
هرن این رسزمین رواج داشته و در نهایت با دخل و ترصّف 
زیاد به شکل گل شاه عبّاسی امروز درآمده است )حاصلی، 
۱۳۷۲، ص ۳۲(. البتــه برخی گل عناب را هم الهام بخش 
گل شاه عبّاسی می دانند و اّدعا می کنند طرح دایره وار گل 
عناب و پیچ وخم خطوط شکســتۀ تاج آن و شباهتش به 

انار و گل انار و نیز جنبۀ تقّدس آن سبب شد تا هرنمندان 

از آن در نقش های خود بهره گیرند )آژند، ۱۳۸۸، ص ۲۳(.

نیلوفر و انار هر دو از تقّدس فراوانی برخوردار هستند. 
گل نیلوفر که در فارســی به آن گل آبزاد، گل زندگی و 
یا آفرینش می گویند )یاحقی، ۱۳۸۶، ص ۸۳۹(، رمزی از 
عنارص اربعه است. زیرا از یک طرف ریشه هایش در زمین 
اســت و برگ های پهنش بر روی آب گسرتده می شود و 
ساقه اش بر روی آب از میان برگ بیرون آمده و در انتهای 
ساقه، گل زیبایی وجود دارد )الفورگ و آلندی، ۱۳۷۴، ص 
۲۴(. مولّف برهان قاطع دربارۀ گل نیلوفر نوشــته است 
که »این گل با آفتاب از آب رس بیرون می آورد و باز با 
آفتــاب فرو می رود«)خلف تربیزی، ۱۳۸۰، ص ۹۲۴(. در 
بــاور ایرانیان ایزد بانوی باروری و آب ها –آناهیتا- حامی 
و نگهبان گل نیلوفر است )بهزادی، ۱۳۶۸، ص ۱۱۲(. در 
مراسم جشن مهرگان نیز از جمله عنارصی که در سفره 
می گذارنــد علوه بر لیمو و شــکر و انگور و هفت دانه 
مورْد، چند دانه گل نیلوفر است )پورداود، ۱۳۷۷، ج ۱، ص 
۳۹۷(. ابوریحان بیرونی یادآوری می کند که ایرانیان قدیم 
در ششمین روز ماه تیر جشنی به نام جشن نیلوفر برگزار 
می کردند)بیرونــی، ۱۳۶۳، ص ۳۳۴( اّما از ویژگی های این 
جشن اطّلعی منی دهد. گل نیلوفر انواعی دارد که بعضی 
از آنها در آب و برخی دیگر در خشکی می روید. آن که در 
خشکی رشد می کند به شکل پیچکی در فضا پیچ می خورد 
و به اشــیای دیگر می پیچد. این ویژگی نیلوفر سبب شده 
که در طرح های اســلیمی که ویژگی اش پیچیدگی و درهم 
فرورفتگی است، کاربرد بسیار داشته باشد )بورکهارت، 

۱۳۷۰، ص ۷۲(. 
انار نیز از جمله درختان مقّدس بوده اســت. میوۀ آن را 
منادی از باروری و برکت می دانستند و شاخه های آن 
مقّدس بوده و به نام بَرَسم در مراسم مذهبی به کار 

نقش گل شاه عبّاسی



می بردند. در گذشته رسم بود بر رس سفرۀ هفت سین 
نوروزی چند شاخه از این درخت و یا درخت مورْد را به 
نیت تیّمن و ترّبک می گذاشتند )یاحقی، ۱۳۸۶، ص ۱۶۶(. 
در متون دینی زرتشــتی، زرتشت با دادن میوۀ انار به 
 ;۱۳۴-۱۳۲.p,۱۹۶۷,Mole( اسفندیار، وی را رویین تن کرد
p ,۲.Vol ,۱۹۲۲,Unvala.۴۷۰(. در متون دینی اسلمی به 
این درخت و میوۀ آن توّجه شده اســت. قرآن کریم چند 
بار به آن اشاره می کند )سورۀ انعام، آیۀ ۹۹ و ۱۴۱؛ سورۀ 
الرحمن، آیۀ ۶۸( و به مؤمنان بشارت بهشتی با درختان 
نخل و انار می دهد که در کنار چشــمه های جوشان سایۀ 
ســبز خود را بر درست کرداران می گسرتند )سورۀ الرحمن، 
آیۀ ۶۸(. به همین روی انار را میوۀ بهشــتی پنداشــته و 

دانه های آن را دانه های بهشتی تلّقی می کنند.
گل شاه عبّاسی انواع مختلفی نظیر گل گره، پیچک، برگی، 
گل برگی، برگی سه گل درهم و دوگل درهم و اناری دارد 
که طرح اناری آن معروف تر اســت )کونل و دیگران، بی تا، 
ص ۸۸؛ حاصلی، ۱۳۷۲، ص ۳۲(. طرّاحــان و هرنمندان 
ایرانی مجذوب شکل زیبا و دلفریب گل انار شده اند که 
با فرم مدّور و پیچ و خم خطوط تاجش برای طرّاحی 
در نقوش هرنی متناسب شده است. طرح گل اناری را 
بدین شکل تصویر می کردند که ابتدا انار به صورت اصلی 
به همراه شکوفه ای که از دهانش روییده رسم می شد. 
بعدها این انار را به شــکل تََرک خورده نشان می دادند و 
در نهایت گل معروف شاه عبّاسی به وجود آمد )رفیعی، 

۱۳۳۴، ص ۳۰؛ آذرپاد و رضوی، ۱۳۷۲، ص ۱۲۶(. 

	
	

تحّول تصویر انار به گل شاه عبّاسی

طرح گل شاه عبّاسی در تزیینات و آرایه ها چه در منت کار 
و چه در حاشیه ها به عنوان نقش اصلی مورد توّجه و 
پُرکاربرد اســت و طرّاحان و هرنمندان بدان اقبال فراوانی 
نشان می دهند. گرچه نقش این گل در آرایه های پیش 
از صفوی حضور دارد و کاربرد داشته؛ اّما بهره گیری 
گسرتده از این نقش و نقوش ختایی بر روی پارچه ها، 
قالی ها، کاشی ها، نگارگری و نقاشی ها، بر روی ظروف 
فلزی و سفالینه ها و سایر موارد هرنی در دورۀ شاه عبّاس 
اّول صفوی )حکومت ۹۹۵-۱۰۳۸ه.ق( چندان گسرتش 
یافــت که تحّولی در این نقوش ایجاد شــده، به گل های 

شاه عبّاسی تغییر نام داد، به طوری که گروهی ابداع آن را 
به همین زمان نسبت داده اند )آذرپاد و رضوی، ۱۳۷۲، ص 
۱۱۰(. از ایــن زمان به بعد کاربرد عنوان ختایی در متون 
متوقّف شد و عنوان گل های شاه عبّاسی و یا شاه صفی در 
اشــکال مختلف رواج یافت )آژند، ۱۳۸۸، ص ۲۸؛ اقدسیه، 

۱۳۳۶، ص ۳۵(.

طرّاحی انواع گل و برگ های به کاررفته در هرنهای ســّنتی ایرانی 

)برگرفته از کتاب مبانی طرّاحی سّنتی در ایران(

در ادامه به بررسی منونه هایی از نقش گل شاه عبّاسی در 
آرایه های هرنی فضاهای مختلف حرم مطّهر از جمله در 

کاشی ها، آینه کاری ها، حّجاری ها و فلزکاری ها می پردازیم. 

گل شاه عّباسی 
در تزیینات حرم مطّهر امام رضا)ع(

بیشرتین نقوش گیاهی تزیینات حرم مطّهر امام رضا )ع( در 
کاشی کاری ها به کار رفته است. از آنجا که بخش اعظم عنارص 
معامری حرم مطّهر همچون دیوارها، ایوان ها، تاق ها، پوشش 
خارجی برخی از گنبدها و مناره ها به هرن کاشی کاری مزیّن 
است، نقش گل شاه عبّاسی یکی از پربسامدترین نقوش در این 
تزیینات می باشد. در انواع کاشی های معرّق و هفت رنگ، این 

طرح  به فراوانی وجود دارد.
گاه این نقش در شکل ابتدایی و نزدیک به هیأت باستانی خود 
به کار رفته است. مثلً در منای ایوان طلی صحن انقلب، نقشی 
از گل شاه عبّاسی کار شده است. این نقش که با رنگ های 
فیروزه ای، اُخرایی، سفید، سبز و مشکی بر زمینۀ الجوردی 
دیده می شود، به سبک هفت رنگ و به صورت برجسته اجرا 



شده است. نقش گل در این طرح بسیار ســاده و فاقد هر 
نوع پیچیدگی انواع بعدی آن است؛ به همین جهت، احتامل 
دارد که طرح آن مربوط به پیش از دورۀ صفوی باشد. چنین 
احتاملی، با توّجه به انتساب ساخت این ایوان به امیرعلیشیر 

نوایی در اواخر دورۀ تیموری، دور از تصّور نخواهد بود. 

طرح گل شاه عبّاسی در کاشی کاری منای 

ایوان طلی صحن انقلب- بازسازی دورۀ 

معارص

در ایوان رشقی این صحن مشهور به ایوان نقاره خانه که از 
سازه های دورۀ صفوی است، طرح گل شاه عبّاسی را هم در 
منت کار و هم در حاشــیه می توان دید. در حاشیه، گل های 
شاه عبّاسی نیلوفری به همراه نقوش اسلیمی بر زمینۀ اُخرایی 
اجرا شــده است و در منت کار، گل های بزرگ شاه عبّاسی برگ  
نخلی به رنگ اُخرایی در کنار بندهــا و گل ها و غنچه های 
ختایی بر زمینۀ الجوردی آمده اســت. این نقش در طرح های 
زنجیره ای حاشیه و در میان تزیینات قاب های داخل بغل کش 
ایوان، هر دو کار شده است. این کاشی ها در دورۀ معارص 

تعمیر و بازسازی شده اند.

گل شاه عبّاسی در طرح های تزیینی حاشیه و داخل قاب کاشی هفت 

رنگ - ایوان رشقی صحن انقلب )ایوان نقاره خانه(

منونۀ دیگری از نقش گل شاه عبّاسی را می توان در 
کاشی های ایوان جانبی ایوان ساعت دید. این ایوان با 
کاشی های هفت رنگ پوشیده شده و گل های شاه عبّاسی 
در قاب های طرفین ورودی و پشت بغل ها بر زمینۀ 
الجوردی کاشی، کار شده است. همچنین در کاشی های 
معرّق نفیس ایوان شاملی صحن، مشهور به ایوان عبّاسی، 
به فراوانی، این نقش به شکل نیلوفری و برگ نخلی وجود 
دارد. این ایوان باشــکوه از بهرتین منونه های طرح کاشی 
دورۀ صفوی و تزیینات آن مربوط به دورۀ شــاه عبّاس 
دوم صفوی )۱۰۷۷-۱۰۵۲ه.ق/۱۶۶۶-۱۶۴۲م( است که 

در دورۀ معارص بازسازی شده است. 

ایوان جانبی ایوان غربی صحن انقلب، کاشی هفت رنگ - دورۀ صفویه

در ایوان رشقی صحن آزادی، کاشی های هفت رنگ با 
طرح قاجاری دیده می شود که در دوران معارص بازسازی 
شده است. بر زمینۀ الجوردی این کاشی ها، مجموعه ای از 
گل های شاه عبّاسی با ترکیب رنگ های متنّوعی از اُخرایی، 
آبی، مشــکی و اُمرایی بر روی خطوط ملیم و منحنی 
پشت رس هم قرار گرفته اند و طرحی خیال انگیز رقم 
زده اند. در کنار این نقش دیرینه، گل های ُرز صورتی به 



شکلی کاملً واقع گرایانه نیز نقش شده است و تلفیقی از 
دو شیوۀ هرنی را به منایش گذاشته است. در منای بیرونی 
ایوان جنوبی این صحن، طرحی بســیار زیبا با حرکت چند 
نوع گل شاه عبّاسی و نقوش ختایی بر زمینۀ کاشی معرّق 
به چشــم می خورد که از بهرتین منونه های کاشی کاری 
دورۀ معارص در حرم مطّهر است. گل های شاه عبّاسی این 

قاب تنّوع زیادی دارد. 

انواع گل های شاه عبّاسی در قاب بغل کش ایوان شاملی صحن انقلب 

)ایوان عبّاسی(

ایوان رشقی صحن آزادی، کاشی هفت رنگ

منای بیرونی ایوان جنوبی صحن آزادی، کاشی معرّق

نقش گل شاه عبّاسی در تزیینات آینه کاری حرم مطّهر، به 
ویژه در آرایه های دارالسیاده به چشم می خورد. در قابی 
الوان از آینه کاری برباالی ورودی راهروی دارالسیاده 
به دارالوالیه، یا در بغل کش ایوان شــامل رشقی رواق، 
مجموعه ای از تزیینات اسلیمی و ختایی به همراه نقوش 
گل های شاه عبّاسی با رنگ های رسخ، سبز، قهوه ای روشن، 
آبی و ســفید چشم بیننده را مبهوت زیبایی خود می کند. 
این تزیینات مربوط به دورۀ قاجار است که در دورۀ 

معارص بازسازی شده است.

تزیینات آینه کاری دارالسیاده - دورۀ قاجار، بازسازی دورۀ معارص

آینه کاری بغل کش ایوان شامل رشقی دارالســیاده- گل شاه عبّاسی 

داخل اسلیمی گلدار و حاشیۀ شمسه



از دیگر تزیینات به کار رفته در معامری حرم مطّهر 
می توان به گچ بری روی آینه اشــاره کرد. از مهم ترین 
منادهای تزیینی در این آرایه ها،نقش گل شاه عبّاسی است 
که به همراه عنارص دیگر ختایی در این گچ بری ها استفاده 
شده است. در بخشی از آینه کاری های دارالحّفاظ، 
هرنمندان به کمک گچ، انبوهی از گل های شاه عبّاسی را 
به همراه برگ های کنگره دار بر زمینۀ آینه رسم کرده اند. 
ایــن بخش بازماندۀ هرنمنایی آینه کاران و گچ کاران دورۀ 

قاجاریه است که در دورۀ معارص تعمیر شده است.

تزیینات گچربی روی آینه، دارالحّفاظ - دورۀ قاجار، بازسازی دورۀ معارص

موتیف گل شاه عبّاســی را در تزیینات روی فلز و 
میناکاری های موجود در حرم مطّهر می توان به روشــنی 
دید. مثلً در تزیینات رضیح امام رضا)ع( این نقش بسیار 
پُرکاربــرد بوده، یا بر روی پنجرۀ نقرۀ منصوب در رشق 

دارالوالیه، این نقش به کار رفته است. 

نقش گل شاه عبّاسی در روی رضیح قدیم )رضیح شیر و شکر(

در ایوان طلی صحن جمهوری که از آثار و ابنیۀ دورۀ 
پس از انقلب است، نقش گل شاه عبّاسی را در قطعات 
میناکاری بر زمینه ای از ورقه های طل، هم در حاشیه و 
هــم در منت کارمی توان دید که گاه در کنار ذکر جمیل 
الله و گاه در تلفیق با نقوش اســلیمی و ختایی به همراه 
شاخه های اسلیمی دهن اژدری با پیچ و تاب های دل نشین، 

تصویری خیال انگیز به وجود آورده است. 

تزیینات میناکاری ایوان طلی صحن جمهوری اسلمی

تزیینات میناکاری ایوان طلی صحن جمهوری اسلمی

تزیینات میناکاری پنجره صحن جمهوری اسلمی

در حّجاری های به کار رفته در تزیینات حرم نیز هرنمندان 
از این نقش بسیار استفاده کرده اند و آثاری زیبا و ماندنی 
بر جای گذاشته اند. در حّجاری های ازارۀ رواق توحیدخانه 
که از آثار دورۀ قاجاریه اســت، نقش گل شاه عبّاسی به 
صورت زیبایی به کار رفته است.در این قسمت هرنمندان 
به شیوۀ برجسته کاری روی سنگ، نقوش اسلیمی و ختایی 
را به همراه گل های شاه عبّاسی به گونه ای زیبا ایجاد 
کرده اند. سپس زمینۀ کار و نقوش را که نسبت به زمینه 
برجسته است، با دو رنگ متفاوت نقاشی کرده تا تصاویر 
حاصله جلوۀ بیشرتی پیدا کنند و به خوبی منایانده شوند. 
در مناسازی های سقاخانۀ صحن قدس، از آثار دورۀ انقلب 
اسلمی نیز می توان نقش گل شاه عبّاسی را به شکل معرّق 

سنگی دید.

گل شاه عبّاسی در تزیینات ازارۀ رواق توحیدخانه - دورۀ قاجار



گل شاه عبّاسی در تزیینات حّجاری داخل سقاخانۀ صحن قدس– دورۀ 

انقلب اسلمی

در مطالعۀ آرایه ها و تزیینات هرنی موجــود در حرم 
مطّهر امام رضا)ع( می توان به روشــنی دید که نقش گل 
شاه عبّاسی یکی از عنارص اصلی و بنیادی در این تزیینات 
است که در زمینۀ ختایی ها و به همراه اسلیمی ها پهلو به 
پهلوی ســایر موتیف های تزیینی به کار می رود. نقش گل 
شاه عبّاسی هم در آرایه های ختایی تنها و هم در ترکیب 
نقوش ختایی و اســلیمی و نیز در داخل نقوش اسلیمی 

گل دار دیده می شود. 
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