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چکیده

تزئین به عنوان یکی از مهم ترین مراحل تکامل هنر و معماری اسالمی، بر دیوارها و سطوح داخلی و خارجی بنا، نسبت به دیگر عناصر 
معماری اولویت خاصی دارد. تزئین ها گنجینه ای از نقوش هستند که عالوه بر ارزش ها و زیبایی ها، بیانگر معانی و هدف خاص در معماری 
اسالمی به ویژه امامزاده ها محسوب می شود. استان خوزستان به عنوان دروازه ی ورود تشیع به ایران با وجود مکان های مقدسی چون 
امام زاده ها و نوادگان آن ها یکی از منابع تزئینات و آرایه های معماری اسالمی است.  بقعه امامزاده عبداله شوشتر، یکی از این امام زاداگان 
و متعلق به دورۀ المستنصرباهلل خلیفه عباسی است که در قرن هفتم هجری )۶2۹ هـ.ق( تجدید بنا و در دوره صفوی و قاجار؛ مزین به 
آرایه های تزئینی زیبا و ارزشمندی شده است. هدف این مقاله شناخت عناصر و نگاره های تزئینی این بنا  و بررسی و دسته بندی انواع 
نقش مایه های آن است. تحقیق حاضر مترصد پاسخگویی به این سؤاالت است: مشخصه های نقش مایه های نقاشی های این بنا چیست و  
چه معناهایی در نقوش تزئینی بقعه مذکور نهفته است. این مقاله به شیوه توصیفی و تحلیلی است که براساس داده های مبتنی بر منابع 
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مقدمه
هنرمند مسلمان هر طرح و نقشی را وسیله ای برای عبادت و آرامش درونی خود می داند. 
او با تکیه بر معرفت و شهود قلبی در جستجوی آن است که  مفاهیم عمیق را با ساده ترین و 
مناسب ترین شکل ترسیم نماید. لذا محصول وی عالوه بر قدرت قلم و مهارت فنی به صورت 
نقاشی دیواری، گچ بری، نقوش هندسی و غیره خودنمایی می کند. بناها و  آرامگاه های مذهبی در 
ادوار مختلف اسالمی، همواره بستری مناسب برای ظهور استعداد و خالقیت هنرمندان مسلمان 
بوده است. در این میان معماری و تزئینات وابسته به آن، به یکی از عمده ترین تجلی گاه های هنر 
اسالمی تبدیل شده و نقوش تزئینی  به ماده ای برای بیان عقیده و ارادت خالصانه به خاندان ائمه 

اطهار)ع( مبدل شده است. 
در هر نقطه ای که مزار و بنایی از ایشان باشد، گنبد و بقعه ای احداث شده، به مرور سطوح 
داخل و خارج آن به وسیله مواد و مصالح گوناگون یا با نقش های تزئینی مختلف آرایش شده 
است. با ورود اسالم و تشیع به ایران، استان خوزستان به دروازه ی بقاع و امامزادگان تبدیل شده 

که بعضی از این بقاع دست خوش تغییراتی اساسی و برخی دیگر کمتر دچار تغییر شده اند. 
بقعه امامزاده عبداهلل، در جنوب شهر شوشتر بر فراز تپه ای واقع است، که مشرف به شهر، 
پل لشکر و باغ های اطراف می باشد. نسبت وی به امام سجاد )ع( می رسد. این بنا مشتمل بر 
صحن، ایوان ورودی، رواق ها، حرم، گنبد گلدسته ها ضریح، تزئینات معماری و کتیبه ها است که 
در دوره های مختلف مرمت و بازسازی شده است. با توجه به اسناد تاریخی بنای اولیه بقعه از آثار 
دوره المستنصرباهلل خلیفه عباسی است که در قرن هفتم هجری )۶2۹ هـ.ق( تجدید بنا گردیده 
است. ورودی اصلی بقعه در ضلع شمالی بنا قراردارد و تزئینات داخلی بنا شامل کتیبه های سنگی 
و گچ بری هایی به سبک سلجوقی و صفوی است که نمونه زیبای آن گچ بری سر در و سقف ایوان 
ورودی می باشد. بقعه دارای گنبد دو پوش بوده که پوش بیرونی بصورت رک و پلکانی و پوش 
مطبخ،  مدرس)مدرسه(،  مهمانخانه،  دارای  قدیم  در  بقعه  این  است.  عرقچین  شکل  به  داخلی 
کتابخانه، منازل خدمه و طلبه، باغچه، طویله و اوقاف مفصل بوده است که به مرور زمان از میان 
رفته اند. ضریح برنجی این امامزاده از کارهای زمان ناصرالدین شاه است. همچنین تزئینات سقف 

امامزاده در دوران قاجار به آن اضافه شده است.
این اثر که به شماره ۳۶4 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده؛ به شدت در معرض تخریب 
قرار دارد، نقوش مختلف تزئینی بنای فوق، مشتمل بر نقش مایه های منحنی اسلیمی، هندسی 
به صورت تزئینات گچی و نقاشی دیواری با آرایه های گل و مرغ، درخت سرو، گل و بوته، اژدها 

به صورت نقاشی بر دیوارها نقش بسته است. 
و  جوانب هنری  قرارگیری خود، مختصراً  نقش ها در مکان  از  نمونه ای  با معرفی  مقاله  این 
زیبایی شناسی این عناصر تزئینی را مورد بررسی قرار می دهد. روش تحقیق این مقاله به تاریخی، 
نقش های  است،   میدانی  و  کتابخانه ای  اطالعات،  گرد آوری  شیوی  و  بوده  تحلیلی  و  توصیفی 

تزئینی این بقعه، انواع نقوش اسلیمی، هندسی، گل و بوته، گل و مرغ و... است. 
خصوصیات کلی تزئینات معماری سنتی شوشتر ) امامزاده عبداله )ع((

درباره اماکن مذهبی شوشتر، می بایست به عوامل مهمی از جمله شرایط آب و هوایی، مواد و 
مصالح به کاررفته، اوضاع حکومت ها، درزمان احداث بنا توجه داشت. تأثیر آب و هوا در ترکیب و 
استقرار بناهاي شوشتر که در منطقه گرم و نیم مرطوف قرارگرفته به گونه اي است که ایجاد سایه 
در جهت مختلف بنا و بهره گیري از جریان هوا اهمیتي خاص مي یابد، آن چنان که با توجه به 

بررسی آرایه های تزئینی امامزاده عبداله )ع( شوشتر
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خصوصیات آب و هوائي این شهر، گرما مهم ترین و مؤثرترین عامل در شکل گیري ساختمان هاي 
بومي آن ست. 

بلند،  دیوارهای  و  باریک  کوچه های  است.  فشرده  و  متراکم  این شهر  معماری  بافت سنتی 
ختم  شهر  اصلی  میدانچه های  به  سایبان ها  یا  ساباط ها  از  باگذر  همگی  که  تنگ  گذرگاه های 
دو  ارتباط  معابر،  در  فضاهای خنک  برایجاد  عالوه  ساباط ها  دارند.  کم نظیری  زیبایی  می شوند، 
منزل را در فواصل مختلف ایجاد می کند و عالوه بر پیوند معماری، زمینه ای را برای ارتباط و 
ساخت طبقات بیشتر فراهم می آورند. )کالهدوز،۱۳۹۰ : ۱4(. و بارزترین عنصر تزئین و دیوارنگاره 
در تزئینات معماری سنتی آن، آجر کاری و در اصطالح محلی خوون چینی است در خوزستان 
جنبه  بلکه صرفاً  نیست  و یک عنصر ساخت ساختمانی  است  مثبت  با شیوه  تزئینی  آجرکاری 
می باشد.  شوشتر  و  دزفول  بناهای  نماکارهای  در  به کاررفته  تزئینات  قدیمی ترین  دارد.  تزئینی 

)کریمیان، ۱۳8۱ : ۱۰8(.
بنای امامزاده شوشتر، دارای تزئینات منحصر به فردی است که خاص مناطق جنوب کشور 
است. از جمله آرایه های تزئینی بنا، گنبدی است که روش ساخت و نوع چیدمان آجرهای آن قابل 
توجه است. بر بنای بقعه مذکور گنبدی مضرس استوار است که سبک آن، خاص مناطق جنوبی 
این گونه گنبدها به دو نوع تقسیم می شوند: بعضی دارای قاعده کثیراالضالع  ایران است. اصوالً 
هستند و قاعده تعدادی دیگرکوکبی شکل است. این گنبد با داشتن قاعده کثیراالضالع دارای 
دوازده طبقه است. شش طبقه زیرین آن دارای شکل شلجمی و مضرس مختلط است و از طبقه 
هفتم، دوازدهم یعنی شش طبقه باالیی شش گنبد مستطیل هستند که طبقات باالیی گنبد را 
تشکیل می دهند. تفاوت این گنبد با سایر گنبدها مضرس یا شلجمی یک دست است. )تصویر۱و2(

گنبد مضرس بنا به روی فضای مرجع شکل گنبد خانه که توسط گوشه سازی به هشت ضلعی 
تبدیل شده، اجرا شده است. این گنبد دو پوسته از قطعات سنگ تراش ساخته شده و بر اساس 
پالن بنا می توان  فرم آتشکده ای را در طبقه اولیه مشاهده نمود که در حال حاضر از وجود آن 
اثری نیست. به غیر از شکل ساختاری بخش های گوناگون بنا به ویژه گنبد بقعه، که در جای خود 
از عوامل تزئینی به شمار می روند )عروجی،۱۳8۰(، به شناسایی انواع نقش مایه های گچ بری و 

نقاشی بدنه و دیواره ها، در مکان های مختلف بنا پرداخته می شود. 
نگاره های تزئینی بقعه امامزاده عبداله )ع( 

و  تقسیم می شوند،  به سه دسته  اجرا  لحاظ  از  )ع(  عبداله  امامزاده  بقعه  تزئینی  نگاره های 
هریک دارای نقوش مختلفی هستند که در این جا به شرح آن می پردازیم.

۳ – نقاشی دیواری  2 - تزئینات کاشی کاری  ۱- تزئینات گچی 
1- تزئینات گچی

تشکیل  شده  انجام  گچ  روی  که  نقاشی هایی  و  گچ بری ها  را  بنا  این  تزئینی  آثار  بیشترین 
می دهند. فضاهایی که در آن ها تزئینات گچی وجود دارند عبارتند از :

۱-۱مقرنس ) نقوش هندسی، اسلیمی ( 
روی  است.  صفویه  دوره  تزئینات  نوع  از  که  هستیم  تزئینی  نقوش  شاهد  ورودی  ایوان  در 
مقرنس کاری این فضا به رنگ های آجری و آبی اجرا شده است. طاق این ایوان از نوع رومی و نوع 

قوس آن سه بخشی کند می باشد ) عروجی، ۱۳8۰(. )تصویر۳ (
مقرنس از اجزای معماری و تزئینی در بناهای اسالمی و بخشی از طاق است که با استفاده 
از دیگر اجزاء مشابه یا مرتبط با آن تأثیر تزئینی سه بعدی ایجاد می کند و می توان از آن برای 

عبداله)ع(  امامزاده  مضرس  گنبد  تصویر  تصویر۱ 
شوشتر - منبع: نگارنده

بررسی آرایه های تزئینی امامزاده عبداله )ع( شوشتر

کتاب  از  برگرفته  اولیه  گنبد  برش  تصویر2 
پروژه میراث فرهنگی
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برطرف کردن نیازهای گوناگون از جمله طاقچه های وسیع یا ورودی ها تا کوچک ترین جزئیات 
ساختمانی یا تزئینی استفاده کرد. )ویلسون،۱۳84: 58(جذابیت مقرنس ها در تکثیر واحد های 
کوچک و متنوعی است که نور را در نقش های زیبایی می شکند و منعکس می کند. )هال،۱۳87 

.)75:
را  شمسه ها  هندسی،  نقوش  در  دارند.  مرکز  به  گرایش  دو  هر  اسلیمی  و  هندسی  نقوش 
می بینیم که در مرکز طرح قرار گرفته و نقوش اسلیمی به شکل کامل تری در اندیشه مرکزگرا 
مرکزی  نقطه  که حول  می باشند  مارپیچ هایی  طبیعت،  در  اسپیرال ها  همانند  اسلیمی ها  است، 
پیچیده اند. مارپیچ دارای وحی پویا و حرکت دار است. با توجه به مرکز، نقوش هندسی و اسلیمی 
در تمام سطوح مورد نظر گسترش یافته وبر همه جای آن پرتو افکنده است. این نقوش نمادی 
از تابش انوار نورانی منبع کل جهان هستی است و چیزی نیست جز همان معنای وحدت وجود 
و کثرت موجود در عالم. )تصاویر 4و5 ( در اطراف نقوش هندسی، ترکیبات اسلیمی خرطومی و 
سربند و سرهای اسلیمی زایده استفاده شده است. این سربند حالت صنوبری دارد و با ادامه و 

گسترش آن حالت منفی مثبت پیدا کرده است. )تصویر۶(
در آستانه در ورودی طرح دیگری به شکل اسلیمی دهان اژدری پیچک دار است که به عنوان 

تزئین ورودی قرار گرفته است. ) تصویر 7(
۱-۱-۱ نمونه ی دیگری از تزئینات ورودی نقوشی از اسلیمی ساده می باشد که با چرخاندن 
و گسترش یک نقش آن طرح زیبایی را به وجود آورده است. )تصویر 8(  البته قسمت هایی از 
این تزئینات بازسازی و مرمت گشته اند. روبروی این تزئین همین شکل تکرارشده که امروزه از 

بین رفته است. 
۱-2 کتیبه های تزئینی ورودی )نقوش ختایی، اسلیمی و هندسی(

دو کتیبه گچ بری شده با نقوش اسلیمی که در دوطرف ورودی مقبره به صورت قرینه کار 
شده اند. در حاشیه این "کتیبه آیه الکرسی"و آیه بعد از آن نوشته شده است و در انتهای آن نام 
خطاط به شکل"کتیبه محمد"در انتهای سمت راست مستطیل ذکر شده است در حالی که در 
سمت راست تاریخ۱2۳۰ )ه ق( در حاشیه دیده می شود که باعث شده است قسمتی از آیه 25۶ 

سوره البقره قطع شود. در تصویر می توان نمونه آن را دید.  
نقوش تزئینی عهد قاجار این بنا، شامل اشکال انتزاعی، اسلیمی، ختایی، گل فرنگی، گلدان های 
پرگل و مرغ، تصاویر شاهزادگان و درباریان، نقش شیر و خورشید است. که با توجه به موضوعیت 
بنا از نقوش پرگل و هندسی استفاده شده است. گل های کتیبه ادامه دهنده سنت های صفویه 
از گل ها  باتوجه به شکل گل های کتیبه نوع گل ها متفاوت است. )تصویر ۹( دو نوع  می باشد. 

مشابه گل های شاه عباسی است. نوع دیگر حالت گل های ختایی دارد. )تصویر ۱۰( 
در رسم گره کشی با پنج ضلعی منتظم موسوم به پنج کند به شمسه تند می رسیم که بر اثر 
گره ایجاد شده. )تصویر ۱۱( ترکیبی زیبا از نقوش هندسی وگل های ختایی که مختص نقوش 

ایرانی اند، را به معرض دید گذاشته است.
۱-۳ تزئینات گچی دور در ورودی مقبره )نقوش هندسی (

 تزئینات گچی شامل نقوش هندسی که دور در ورودی مقبره زیر کتیبه های ورودی کار شده 
است.در تزئینات در ورودی از گره هندسی گره تُند دوپنج  استفاده شده است. ) تصویر۱2(

)تصویر۳ (
منبع: نگارنده

تصویر4- 5
منبع : نگارنده

تصویر ۶ -
 منبع: نگارنده

تصویر7  منبع : نگارنده

بررسی آرایه های تزئینی امامزاده عبداله )ع( شوشتر
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۱-4 رواق ) نقوش هندسی (
رواق فضاهای سرپوشیدی ستون دار است و یا از چشمه طاق هایی تشکیل یافته که در طرفین 
صحن، میان سرای مسجد یا اماکن مذهبی ساخته می شود. دهانٔه این گونه فضاها رو به صحن 

است. 
قبل از ورود به محوطه داخل حرم با رواقی متصل به یک ایوان بلند رو برو می شویم. سقف 
لچکی های گچی  به وسیله  به صورت هشت ضلعی و سپس  ابتدا  چهار گوش،  تقریباً  اتاق  این 

تقسیم بندی شده و به تدریج به شکل طاق مدوری در می آید. )عروجی، ۱۳8۰(.
۱-4-۱ کتیبه گچی با نقوش هندسی که دور تا دور فضای زیر گنبد را در برمی گیرد. در 
این بخش پالن چهارضلعی توسط گوشه سازی به هشت ضلعی تبدیل می شود. )تصویر۱۳(ادغام 

شمسه ها و نام حضرت علی )ع( به تکرار زیبایی این کتیبه کمربندی را چندبرابر کرده است. 
برخی از نقوش هندسی بر نظام شبکه ای استوار است. نظامی که در آن، شبکه های هندسی 
به واحدهای مشخصی )مربع، مثلث، لوزی( تقسیم شده اند و به طور منظم قابل تکرار هستند. 

)تصویر۱4(
۱-4-2 بر سطح دیوار شرقی رواق دو قطعه سنگ نصب شده است که بر روی آن ها تصاویری 
از گنبدهای دندانه دار و شلمجی شکل نقش بسته که کسی دلیل وجودی آن ها را نمی داند، اما 
نوع آرایش، تزئین و سبک میل مضرس بنا بیشتر به ساختمان برج های معابد هندی شباهت دارد. 
دکتر اقتداری در 7۰ سال گذشته دلیل نمادی بودن این برج ها را در کشور هند باالرفتن تدریجی 

طبقات و کم شدن ابعاد آن ها به نمودار »شوق فانی« می داند. ) عروجی :۱۳8۰(، )تصویر ۱5(.
۲- تزئینات کاشی کاری ) نقش معقلی، هندسی (

کاشی کاری مهم ترین ویژگی تزئین معماری اسالمی و ادامه ی همان سنت آجرکاری است. 
بنا  این  کاشی کاری  تزئینات  رنگ  است.  لعاب  رنگ  ایران  درکاشی کاری  اهمیت  حایز  نکته 
فیروزه ای، سفید و مشکی است. تزئینات بیرونی بنا به نحوی است که در برابر تغییرات آب و هوا 

و نور خورشید مقاوم و کیفیت خود را از دست نمی دهد. 
ایوان ورودی: کاشی های شش ضلعی موجود در ازاره ایوان  ۱-2

رنگ کاشی های این قسمت به گونه ای است که باعث القای فضای بهشتی و ایجاد آرامش 
روح و روان است. این کاشی ها شش ضلعی که به النه زنبوری معروف است متشکل از مربع های 

رنگی و برگرفته از نقش مناره ها می باشد. )تصویر ۱۶(
2-2 کاشی های ازاره موجود در فضای داخلی مقبره 

است.  زنبوری  النه  به  معروف  نقش شش ضلعی  هندسی،  به شکل  قسمت  این  کاشی های 
)تصویر ۱7( 

2-۳ کاشی های موجود در روی مناره ها 
مناره ها تا سطح بنا به صورت نیمه مدور و از سنگ های تراش پوشیده شده است. بر روی آن ها 
اشعار فارسی نقش گردیده است. ساقه هر دو مناره به شکل مدور و با کاشی های آبی و سفید 
تزئین شده است. مناره ها در زمان نادرشاه و توسط عباسقلی خان ساخته است. )عروجی، ۱۳8۰(.

تلفیق کاشی با آجر در نماسازی از انبساط و انقباض کاشی ها جلوگیری می کند. با این عمل 
پریدن و خرد شدن لعاب کاشی به حداقل می رسد. انواع خطوط مستقیم در محورهای عمودی 
و افقی و گاه خطوط مورب با زاویه 45 درجه و شطرنجی از نقوشی هستند که در کاشی کاری 

معقلی مورد استفاده قرار می گیرند. ) تصویر۱8( 

تصویر 8 - منبع تصویر: نگارنده

تصویر۹
منبع: نگارنده

 تصویر۱۰ 
منبع: نگارنده

تصویر۱۱
منبع: نگارنده

تصویر۱2
منبع: نگارنده

تصویر۱۳
منبع: نگارنده

 تصویر ۱4
نقش پیلی

 منبع:  نگارنده

بررسی آرایه های تزئینی امامزاده عبداله )ع( شوشتر
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3– نقاشی دیواری
نقاشی دیواری برای آرایش دیوار است، که ممکن است به دو طریق اجرا شود: یا مستقیماً 
بر روی سطح دیوار چون فرسکو کار می شود، یا بر روی تخته یا بوم کار شده و به طور دائم بر 
روی دیوار نصب می شود. )پاکباز،۱۳85 : 585 (. برخی از محققان درباره نقاشی دیواری گفته اند 
دیوارنگاری فرسک برگرفته از واژه ایتالیایی فرسکو به معنای تازه است و نوعی نقاشی دیواری 
قابل اجرا بر روی اندود آهکی ست. )سیدصدر، ۱۳88 :2۹7(. به نظر می رسد دیوارنگاره امامزاده 

تصویر ۱۶ کاشی کاری  ایوان ورودی، منبع : نگارنده 
تصویر۱7 نقش شش )النه زنبوری( منبع 
تصویر : نگارنده

تصویر ۱8
کاشی های موجود در 
روی مناره ها، منبع 
تصویر نگارنده

مورد بحث، که مستقیماً بر روی دیوار گچی اجرا شده از نوع نقاشی روی گچ با مواد معدنی و 
طبیعی ست که از ابتدا نقاشی روی گچ به عنوان تزئین مورد استفاده قرار می گرفته است. )نقاشی 
صرفآ حیات بخشیدن به دیوار ساده ای است که به شدت به آن نیازمندند.( )هیل، ۱۳8۶ : 25( 
زمان ترسیم اغلب نقاشی های داخل مقبره اعم از زیر گنبد، بدنه دیوار، گوشه ها و مقرنس ها به 
دوره قاجار است. نقوش تزئینی این نقاشی ها عبارتند از: نقش گل و بوته، گل و مرغ ) طاووس، 

کبوتر و گل (، درخت و اژدها 
بدنه دیوار مقبره  ۱-۳

بر روی قسمتی از بدنه دیوار نقش پرنده ای به شکل طاووس در میان هاله ای از بوته های گل 
قرار دارد. )تصویر۱۹(شکل این پرنده و چگونگی قراگیری آن در تصویر و مقایسه آن با پرنده های 
ابراهیم خان کرمان،  به نقش پرنده های موجود در کاشی های مجموعه  این پرنده  دیگر، تشابه 
نشان می دهد. همچنین با بررسی فرم طاووس در دوره های تاریخی مختلف،طاووس بودن این 

پرنده مسجل می گردد. )تصویر2۰(
گل و طاووس از مضامیني است که در هنر ساسانیان سابقه داشته و پس از اسالم نیز این 
عناصر در تزئینات و نقوش ایراني تکرار شده است. طاووس از پرندگاني است که به جهت زیبایي 
و نقش نمادین آن کاربرد آن در نگاره هاي ایراني از دوران کهن تا دوره صفوي تداوم داشته است 
نمادین  بیان  اماکن مذهبی   در  نقش  این  به گفته خزائی، علت حضور   .)25 : )جوادی،۱۳88 
آن است. طاووس مرغی بهشتی ست که  در اشعار عطار هم به آن اشاره شده و به عنوان دربان 
خوش آمد گویی و راهنمای مردم به مسجد هم استفاده شده است. بنا به نظر عامه، نقش طاووس 
بر فراز درب ها، در همان حال که شیطان را دفع می کند، به استقبال مومنان می رود. )خزایی، 

 .)۶8 :۱۳8۶

 تصویر ۱5 -
منبع: نگارنده

بررسی آرایه های تزئینی امامزاده عبداله )ع( شوشتر
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۳-2 گوشه ها و مقرنس های) قسمت شرقی مقبره(  
نقاشی های روی گوشه سازی ها و گنبد که بر روی گچ نقش بسته تصاویر زیبایی هستندکه در 
سال ۱۳۳5 با رنگ آبی نامرغوب و قرمز دوباره بازسازی ومرمت شدند. تمامی رنگ های پر قوت؛ 

این نقاشی ها مانند اخرایی، قرمز و آبی همگی مربوط به دوره قاجار است. 
از لحاظ بصری و ترکیب بندی، نقاشی ها درون قاب قرار دارد. قاب ها به دو صورت هستند: 
۱( ساده 2( دالبری. یکی از عناصر جالب تزئینات معماری داخل مقبره وجود نقش هایی درون 

تصویر۱۹- منبع :نگارنده

تصویر2۰- منبع : نگارنده

قاب های زیبا است. فرم این قاب ها برگرفته از عناصر معماری مانند محراب، طاق و ....... است.  
» سنت قرار دادن نقوش درون قاب ها بر سطح دیوار، سنتی اغلب قاجاری است که سابقه آن به 
قبل از این دوره است. به دلیل اینکه نقش این قاب ها ملهم از عناصر معماری است ارتباط بسیار 
نزدیکی با فضای معماری اطراف خود بر قرار نموده و باعث تلطیف آن شده اند.« )خزایی، ۱۳85 
:5(۳-2-۱ یکی از نقوش پر معنی، در این قاب ها، نقش درخت سرو است .)تصویر 2۱(فرم درخت 
به سه بخش: دایره باال، بدنه درخت و قسمت پایین تقسیم شده است. قسمت پایین درخت ساده 
و به شکل مثلت است. بدنه درخت و محتوی آن پوشیده از نگاره های گیاهی ختایی، به مدد تکرار 
و روی هم قرارگیری و رفتن رو به باالی آن حس اوج، رقص موزون و نرم خطوط منحنی را القا 
می کند. فرم باالی درخت تک درختی ختایی است. در زیر مقرنس ها درخت دیگری هم وجود 

دارد که بافت درون آن کمتر و فرم ها بزرگتر ترسیم شده اند. )تصویر 22( 
۳-2-2 در قاب دیگر تصاویری از گل و بوته است. ) تصویر 2۳( 

در این تصویر بوته گل به شکل سوسن است. سوسن یا »شوشن« نماد و همنام شهر »شوش« 
است و گفته اند که شهر شوش نام خود را از گل سوسن یا شوشن یا شوشان گرفته است. )سپنتا،  
۱۳۹2 ( شهر شوشتر در استان خوزستان و نزدیک شهر شوش است که نام خود را از شوشن 
یا سوسن گرفته است. در تصاویر دیوارها، گل ها بسیار شبیه  فرم گل سوسن است. )تصویر24( 

 ۳-2-۳ با نگاهی به قاب های دیگر در این قسمت به نمونه دیگری از نوع گل به کار رفته 
برمی خوریم، فرم گل وسط، شباهت بسیار به  گل لوتوس دارد. )تصویر 25(. با توجه به رابطه نمادین 
گل لوتوس با آب و نیز اررش آب در میان ایرانیان و نزد شیعیان کاربرد نمادین این عنصر  برما معلوم 
می گردد. آب در هر آیینی، نشانه تطهیر، تجدید حیات و پاکی است. این تقدیر را با این تعریف 
می توان  برای به کارگیری نقش این گل در قسمت های مختلف بنا دانست. همانطور که در کتیبه های 

بررسی آرایه های تزئینی امامزاده عبداله )ع( شوشتر
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 تزئینی ورودی هم استفاده شده، در باالی مقرنس به عنوان تزئین هم به کار رفته است. ) تصویر2۶ ( 
در گوشه ها و بعضی قسمت ها از اسلیمی ساده برای تزئین استفاده شده است. )تصویر 27(

در قسمتی از گوشه ها )تصویر28 ( تصویر کبوتری قرار گرفته که طرح اولیه آن مشخص 
نیست. با اینکه در تمامی قاب ها، وجود نگاره های درخت، گل زنبق و نیلوفر و اسلیمی ها و بوته ها 
مشاهده می شود؛ آوردن تک پرنده در یک قاب و آن هم گوشه، مناسب پرکردن فضا نیست. البته 

تصویر2۶-منبع  نگارنده

تصویر 28 
منبع : نگارنده 

تصویر 2۱- منبع : نگارنده   تصویر 22منبع: نگارنده

تصویر 25-
منبع : نگارنده

تصویر 2۳- منبع : نگارنده

تصویر24

در قسمت غربی وجود کبوتر به وفور دیده می شود.
۳-۳ گوشه ها و زیر گنبد ) قسمت غربی مقبره ( 

۳-۳-۱ سرو
در تاریخ ادیان، درخت نمودار عالم فرض شده که عالم را تکرار و تلخیص و صورت رمزی 
را تمثیل می کند. )الیاده،2۶2:۱۳72(وصف درخت کیهانی با درختان بهشتی، طوبی و سدر در 
روایات اسالمی کاماًل مطابق است؛ چنانکه قرآن کریم می فرماید: الَم تَرَکیَف َضب الله مثالً کَلِمه طَیّبة 
اصلٌها ثابٌت و فرعها فی الَسامء" )ابراهیم /24( اشاره به طوبی و توصیف درخت دارد. )زمردی، ۱۳8۰  

از شکل سروهای  الهام  با  که  بازسازی شدهاند  تصاویر جدید  گنبد،  زیر  تصاویر  (تمامی   2۰5:
قسمت شرقی مقبره به تصویر کشیده شده اند. همان فرم و بافت داخلی که متشکل از اسلیمی ها 

و گل است. )تصویر2۹( 
ترکیب بندی جزء اصلی فرآیند خلق تصویر است. نوع آرایش سروها با توجه به قرارگیری 
در زیر گنبد حالت پویایی فضا را بیشتر و ترکیب بندی متقارن و ساکن و ایستا را از یکنواختی 

خارج نموده است. 
۳-۳-2  نقش دو سر کبوتر

در ماه محرم و صفر اغلب دسته های عزاداری این شهر در این مکان تجمع می نمایند و برای 
سوگواری ساالر شهیدان عزاداری ها و نذرهای فراوانی صورت می گیرد. با توجه به مظلومیت امام 

تصویر 27-
منبع : نگارنده

بررسی آرایه های تزئینی امامزاده عبداله )ع( شوشتر
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حسین)ع( و امامزاده عبداله)ع(، نقاش به نماد های مظلومیت این دو از جمله کبوتر اشاره دارد. 
گنبد  زیر  تصاویر  تمامی  زیرا  نیست،  روشن  برما  تصویر  این  واصالت  قدمت  البته   )۳۰ )تصویر 

بازسازی جدید بوده است.
۳-۳-۳ نقش هندسی

در معماری سنتی، هندسه مانند مهندسی جدید محدود به جنبه های کم و بیش کمی نیست. 
بلکه جنبه کیفی دارد که در تناسب و هماهنگی یک بنا وحدت تقریباً بی مانند خودنشان می دهد. 

تصویر 2۹- منبع : نگارنده 

تصویر۳۱-منبع : نگارنده تصویر۳۰- منبع : نگارنده 

قواعد تناسب، به طور سنتی از تقسیم دایره به اشکال منتظم شکل می گیرد که در داخل مماس 
با آن رسم شده اند. بنابراین ابعاد یک بنا از دایره به دست می آیند که رمز واضح وحدت وجود 
نقوش  تمامی  که  مرکزی  تصویر   .)8۹: )ایمنی،۱۳8۹  است.  هستی  امکانات  تمام  دربردارنده  و 
بخصوص سروها رو به سوی آن دارند یاد آور نقطه مرکزی بنا، یعنی گنبد رو به نور است. وحدتی 

که در تمامی کالم های مذهبی به آن اشاره شده است. )تصویر۳۱( 
۳-۳-4 نقش اژدها

اژدها از هنر چینی به فرهنگ و هنر ایرانی وارد شده است اگر چه این تصویر وارداتی است، 
ولی هم در آثار ادبی وجود دارد و هم در آرایه های معماری )زارعی،۱۳۹۱ :8 (. با توجه به روند 
شکل گیری و تعریف آن در نگارگری و همچنین بکارگیری آن در اماکن مذهبی، شکل اژدها از 
کارکرد مبارزه و جنگیدن خارج شده و حالت تزئینی به خود گرفته است. این نقش از نقش های 
جدید است که نقاش، تصویر اژدها را ساده، نرم و تا حدودی ایرانی همراه با نقوش اسلیمی و 

ختایی ترسیم کرده است. ) تصویر ۳2( 
اژدها در فرهنگ باستان، نماد اهریمن برای سلطه بر درخت زندگی است که درصدد حمله به 
آب است تا آن را آمیخته به آفت، شوری، بدمزگی و خشکسالی نماید)خزایی، ۱۳85: 4(. با توجه 
به این گفتار این معنا را می توان به فاجعه کربال و حمله یزیدیان )اژدها( نسبت داد، نقاش هم در 

این کار، هدفی جز این نداشته است.
۳-۳-5 طوطی

نماد هاي  نماد فرشتگان است. در قرآن کریم و در  پرنده در عرفان اسالمي به طور خاص، 

بررسی آرایه های تزئینی امامزاده عبداله )ع( شوشتر
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تزئیني ایران )نگارگري(، گاه جبرئیل در قالب پرنده ظاهر شده است. هدهد و عقاب، پیک حضرت 
سلیمان اند. هدهد در منطق الطیِر عطار، نقش مرشد و رهبر دارد و سیمرغ تجلي حق تعالي و یکي 

شدن سیمرغ است. ) جوادی،۱۳88(.
به گفته دکتر صرفی "در سنت های اسالمی به تعدادی از فرشتگان نام پرنده سبز داده شده 
است. موالنا فرشتگان را ) غیبیان سبز پر آسمان( لقب داده اند. )صرفی،۱۳8۶: 8(. )تصویر۳۳( 

پرنده ای است که از لحاظ رنگ، فرم بدن و بخصوص منقار آن، به طوطی می ماند.  
براساس پژوهش های» آذرگون« در کتاب منطق الطیر، " طوطي رمز روح است و در روایت 
است که ارواح مؤمنین چون پرنده اي سبز است" )آذر گون ،۱۳8۳: ۱48(. با توجه به نکات بیان 

شده به نظر می رسد که  تصویر پرنده سبز پوش، طوطی است.  
طوطی تنها مضمون اصلي و مرکز توجه نقاشي است و ترکیب بندي اثر در پیرامون آن سامان 
یافته است انتخاب بوته شکوفه از محل استقرار مرغ نشانه ي اهمیت مرغ تنهاست و تصویر کردن 
ادبي  و  مفهومي  رابطه ي  و  سرخ  گل  و  مرغ  اهمیت  نشانه  طوطی  قرارگاه  براي  گل سرخ  بوته 

آن هاست.
۳-۳-۶ نقوش گل و بوته 

یکی دیگر از ویژه گی های هنری قاجاریه گل و مرغ و بوته هایی متاثر از هنر غرب است.دردوره 
زندیه سقف بنا ها عموماً مقرنس کاری وگچ بری شده  و برروی آن نقش گل و مرغ، نقش اسلیمی 
و ختایی صورت گرفته است. )شریف زاده،۱۳8۱: ۱8۰(. درحالی که نقاش دوره قاجار با اندکی 

تفاوت و تأثیر از غرب گل های فرنگی دارد. )تصویر ۳4( 
نقاشی عهد زندیه که تداوم سنت فرنگی سازی صفوی بود، با مختصر تغییری به دورْه قاجار 
انتقال یافت. در واقع مکتب موسوم به »قاجاری« از عهدکریم خان زند آغاز شد. )پاکباز۱۳85: 
۱5۰(. نقش هاي دیوارنگاری گچی دنباله سنت مینیاتور و قالي بافي است  با همان طرح هاي پر 
انحناي اسلیمي، گل و مرغ، اسب و سوار و شکار جانوران شکاري و رزم و بزم.  بیشتر درونمایه ها 
برگرفته از داستان هاي شاهنامه، منظومه هاي عاشقانه و سرگذشت هاي پیامبران و امامان است. 
نقاشي مورد اشاره در صورت و محتوا پیرو سرمشق هاي پیشین خود است. در این نقاشي رنگ 
ها شاد، سرزنده و  قلم گیري ها آزاد هستند. رنگ های این آثار همانطور که یادآوري شد معموالً 
طیف های قرمز و مخصوصاً قرمز ارغواني و اخرا، سیاه، سبزهاي زنگاري و زمردي و ترکیب هاي 
بینابین، مخلوط قرمز و قهوه اي و یشمي و بطور کلي رنگ هایی شیرین زنده، شاداب و خوشایند 

چشم و لذت بخشند. 
تاکنون هنرشناسان، کلیه ي آثار درخت و مرغ، گل و مرغ و گل و بوته را زیر نام گل و مرغ 
جمع بندي کرده و بیشتر شاخه اي از هنر نقاشي دوران قاجاریه )۱۱۹۳-۱۳44 ق/۱77۹- ۱۹25 
م( شناخته اند. ) شهدادی، ۱۳84: ۶2(. )تصویر۳5 و ۳۶( مقرنس های گچی است که در گوشواره  

سمت چپ  ورودی قرار گرفته  است. 
 

نتیجه
تزئینات امامزاده عبداله )ع( دارای اهمیت و قدمت تاریخی است، این آرایه ها، شامل تزئینات 
گچی، کاشی کاری و نقوش دیواری است. عمده نقوش این بنا شامل نقش مایه های تزئینات گچی، 
مانند انواع اسلیمی، ختایی، نقوش هندسی در ورودی، زیر مقرنس و قسمت رواق است. نقوش 
هندسی وحدت وجود تصویری را در مرکزیت بنا ایجاد کرده است. غیر از تزئینات گره ها و عناصر 

تصویر۳2- منبع : نگارنده 

تصویر ۳۳ - منبع : نگارنده 

تصویر۳4-منبع : نگارنده 
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هندسی؛ دو قسمت بنا یکی نقاشی زیر گنبد و دیگری زیر مقرنس ورودی، گویای این معنای مهم 
است. درتزئینات کاشی کاری، نقوش هندسی )النه زنبوری(، معقلی در مناره و کاشی های داخل 

مقبره قابل رؤیت است.
معناهای برآمده از نقوش این بقعه بدین شرح است: رنگ آبی بقعه نشان دهنده ی بهشت 
آسمانی است وجود اژدها نماد خشکسالی و جنگیدن برای آب است و استعاره از حمله یزیدیان 
کار  به  نمادین  نقش های  معدود  از  یکی  که  طوطی  نقش  است.  )ع(  حسین  امام  مظلومیت  و 
رفته در امامزاده هاست نماد روح مومنین با رنگ سبز است. طاووس خوش آمد گوی مومنان و 
بوته های گل سرخ و گل های دیگر نماد هم رازی و جایگاه مرغان و پرندگان تسبیح گوی است. گل 
نیلوفر نماد آب پاک و سروها که مانند علمی قد برافراشته اند؛ همه نمادهای تصویری و معناهای 

عاشورایی را بازگو می کنند. 
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