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چكيده
باغ رحيم آباد در انتهاي خيابان مدرس شهرستان بيرجند واقع شده است و قدمت آن به دورة قاجاريه 
مي رسد. آنچه بيش از همه در تزيينات معماري دورة قاجاريه حائز اهميت است کاشي کاري، آيينه کاري 
و گچ بري اســت، و از اين ميان عناصر تزييني آيينه کاري و گچ بري در باغ رحيم آباد شــاخص است. 
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مقدمه
اسالمي مطرح  هنر  مهم  پايه هاي  از  يکي  به عنوان  تزيين 
ويژه اي  اهميت  نيز  قاجاريه  دورة   در  تزيينات  است. 
داشت. کاشي کاري، گچ بري، سنگ کاري، نقاشي روي گچ، 
قاجاريه  تزيينات  عمده  چوب  روي  نقاشي  و  آيينه کاري 
بودند. در اين ميان نقاشي هاي مناسب با گچ بري هاي١ زيبا 
و آيينه کاري هاي رنگين٢ دو هنر برجستة  دورة  قاجاريه 
دورة   بناهاي  از  نيز  آباد  رحيم  باغ  مي شوند.  محسوب 
قاجارية  استان خراسان جنوبي در شهرستان بيرجند است 

که از جهت تزيينات داخلي قابل تأمل است.
در معماري بيرجند که بخش کوچکي از معماري گلي 
از تزيينات  ايران است نمونه هاي بسياري  حاشية  کوير 
خشتي، آجري، گچي، فلزي، چوبي و... ديده مي شود که با 
استفاده از شيوه ها و تکنيک هاي گوناگون و در هماهنگي 
شکل  شهر  معماري  فضاهاي  کاربردي  مفهوم  با  کامل 
تزيينات  انبوه  دارابودن  بنا  اين  ممتاز  ويژگي  گرفته اند. 
آينه کاري و گچ بري با طرح هاي اسليمي، هندسي، مقرنس 
نيز به لحاظ نوع نقشه  باغ مجموعه  و رسمي بندي است. 
و طراحي فضا نمونة  جالبي از باغ هاي ايراني به شمار 
مي رود. بررسي تأثيرپذيري عناصر تزييني باغ عمارت از 
شهرهاي مجاور با توجه به دور بودن بيرجند از پايتخت 
و فاصلة  زياد شهرها و آبادي ها از يکديگر و اين نکته که 
تزيينات تا چه حد به نقوش باستاني گذشته اشاره دارد از 
اهداف اين مقاله است. روش تحقيق مقالة  حاضر روش 
توصيفي ـ تحليلي است و ابتدا به مطالعة  اوليه دربارة  بنا و 
بررسي ويژگي هاي منحصر به فرد آن پرداخته مي شود. 
در ادامه با راهنمايي صاحب نظران نسبت به بناها و تزيينات 
معماري بيرجند و عکاسي از محل و همچنين با جدول بندي 
نقوش در قالب گچ بري و آيينه کاري و انطباق عناصر تزييني 
با نقوش باستاني و نقوش هم دورة  آن پژوهش به صورت 

کتابخانه اي تکميل مي شود.
مطالعه و بررسي نقوش بدون استفاده و کاربردي کردن 
در  و  بود  خواهد  ثمر  بدون  تالشي  معاصر  هنر  در  آن 
قالب نوشته ها و جدول بندي ها خواهد ماند. آنچه به عنوان 
ضرورت انجام پژوهش حاضر مطرح است ديده نشدن اين 
بنا از دورة  قاجاريه از منظر پژوهشگران هنر و معماري 
ايراني اسالمي است، چراکه دربارة  اين بنا و ويژگي هاي 
نقوش و تزيينات آن تاکنون منبع و مرجع کاملي در قالب 
مقاله، کتاب، پايان نامه و... گردآوري نشده و تنها در بخشي 
از پايان نامة  خانم انسيه ميري مقدم با عنوان آشنايي با 
باغ و  به ويژگي هاي  معماري اسالمي اشاره اي مختصر 

بناي رحيم آباد و تزيينات آن شده است. 
تزيينات  است:  شرح  بدين  نيز  تحقيق  پرسش هاي 
معماري باغ رحيم آباد داراي چه نقوشي ست؟ با توجه به 
ديده شدن ردپاي گرايش غربي در تزييات اين عمارت، آيا 

مي توان ريشه اي براي نقوش يافت؟

تزيينات وابسته به معماري دورة  قاجاريه
طي حکومت طوالني ناصرالدين شاه قاجار به دليل نفوذ هنر 
غربي هنر معماري و همچنين صنايع ظريف مربوط به آن 
مانند گچ بري، آيينه کاري و کاشي کاري رونق يافت (پور 
بيژني، ۱۳۸۷: ۷۲). معماري دورة  قاجاريه از جهت  پايبندي 
به سنت هاي ايراني پيش از خود و تأثير نفوذ معماري غرب 
قابل اهميت است که سير تاريخي اين هر دو ويژگي در 

تزيينات باغ رحيم آباد به چشم مي خورد. 
گل فرنگ  ختايي ها،  اسليمي ها،  چون  انتزاعي  اشکال 
اصلي  تزييني  نقوش  از  گل ومرغ  گلدان هاي  و  (گللوزي) 
معماري دورة  قاجاريه و بناي رحيم آباد هستند که بيشتر 
در گچ بري هاي اين عهد ديده مي شود. هنر گچ بري در دورة  
قاجاريه رونق بسيار يافت و به علت مسافرت پادشاهان اين 
دوره به فرنگ از هنر گچ بري اروپا تقليدهايي به خصوص 
در سرستون سازي ها، گلويي سازي ها و سقف سازي ها در 
کاخ هاي شاهي چون گلستان و عشرت آباد شد (مکي نژاد، 

 .(۴۸ :۱۳۸۸
هنر آيينه کاري نيز در سدة  سيزدهم رو به گسترش نهاد، 
تا اينکه در دورة  قاجاريه به ويژه در زمان ناصرالدين شاه 
به اوج زيبايي رسيد و از رونق خاصي برخوردار شد و 
به عنوان يکي از تزيينات وابسته به معماري در بسياري از 
بناهاي مذهبي و حکومتي معمول گشت(پور بيژني، ۱۳۸۷: 
اتاق هاي  و  تاالرها  چون  زيبايي  آثار  قرن،  اين  در   .(۷۲
شمس العماره (تاالر آيينه) کاخ گلستان (۱۲۹۹ق) در تهران، 
ايوان و آستانة  حضرت عبدالعظيم در شهر ري و آيينه کاري 
دارالسياده آستان قدس رضوي(۱۳۰۰ق) در مشهد انجام 
گرفت. آيينه کاري در دورة  قاجاريه به شيوه هاي مختلف 
رواج پيدا کرد، اما آنچه در معماري دورة  قاجاريه مورد 
توجه بود گچ بري درون بناست. درواقع، نقاشي هاي مناسب 
با گچ بري هاي زيبا و آيينه کاري هاي رنگين دو هنر برجسته 
در دورة  قاجاريه به حساب مي آيند (رياضي، ۱۳۷۵: ۱۲). 

باغ و عمارت رحيم آباد
باغ رحيم آباد در زمان احداث به عنوان دارالحکومة  

ww.skchto.ir :تصوير ۱. عمارت باغ رحيم آباد، مأخذ

1.Moulding

2. Stained Mirrors
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بدون  اتاق هاي   .(۳۹  :۱۳۸۹ مقدم،  مي شد(ميري  استفاده 
تزيينات طبقة  دوم مربوط به دورة  پهلوي است. تاکنون 
مرمت جدي در عمارت صورت نگرفته و تنها مورد الحاقي 
عمارت، موزاييک فرش شدن کامل طبقة  اول در دورة  پهلوي 

است. 
اين بنا در سال ۱۳۸۰ توسط ميراث فرهنگي از بنياد 
مستضعفان و جانبازان خريداري و در بهار۱۳۸۱ شمسي 
به يک مجموعة  فرهنگي شامل سفره خانة  سنتي و مجتمع 
کارگاه هاي ثابت هنرهاي سنتي تبديل شد(زعفرانلو، ۱۳۸۲: 

۱۳۸؛ تصوير ۱). 

تزيينات عمارت باغ رحيم آباد
اين بنا از مجموعة  خشت خام با روکش آجر، سقف هاي 
چوبي، گچ و آهک ساخته شده است. بناي اصلي باغ داراي 
دو طبقه است. طبقة  همکف بنا هيچ گونه تزييني ندارد و 

١. شماره ثبت باغ رحيم آباد  در 
يونسکو:  ٢٧٠٧ 

اسماعيل خان شوکت الملک فرزند ذکور حشمت الملک مورد 
استفاده قرار گرفت. اسماعيل خان حکومت بيرجند و قاينات 
را حدود سال ۱۳۱۵ق در دست داشته است که تاريخ احداث 
بنا نيز به زمان مذکور برمي گردد(ميري مقدم، ۱۳۸۹: ۷-

۳۶). باغ رحيم آباد از باغ هاي ثبت شده در يونسکو است١ 
که در سال ۱۳۸۰ توسط ميراث فرهنگي خريداري شد و 
سال ۱۳۸۱ به مجموعة  فرهنگي تبديل شد. باغ رحيم آباد 
داراي دو در ورودي است که فضاي دسترسي به داخل از 
همين دو در ميسر است. به طور کلي اين مجموعه داراي 

قسمت هاي ذيل است: 
۱. باغ ۲. اصطبل ۳. انبارها ۴. تک بناي ورودي ساختمان ۵. 
استخر ۶. سردر ورودي ۷. حوضخانه با گنبد کاله  فرنگي 

۸. بناي اصلي 
در گذشته اين مجموعه به ادارة  کل راه بيرجند واگذار 
شده بود که از بخش هاي داخلي بنا به عنوان اتاق کارمندان 

جدول ۱. نقوش مربوط به تزيينات گچ بري و آيينه کاري عمارت باغ رحيم آباد

تزيينات 
گچ بري

 بناي باغ 
رحيم آباد
 بيرجند
(دورة 
قاجاريه)

رزتلوتوسدانه مرواريدبرگ کنگريبرگ نخليقاب آيينه
و غنچة 

رز

تاج سه 
برگ 
نخلي

خوشة 
گندم

سرديس
بانو (تمام رخ) موهاي انساني

مجعد- سبک فرانسوي

گوزن شاخدارسگقوچحيواني

برگ سه ستون
شاخه اي

برگ هاي 
کشيده(برگ 

کنگري)

گل گرد غنچه
(پنج ري)

گل 
نرگس

شاه 
عباسي

گلدان

پيشاني 
سردر

برگ هاي 
کنگري(چدني) 

دسته اي

رزت هاي برگدار 
سه شاخه اي

دانه 
مرواريد هاي 
چندرشته اي

قاب هاي 
تزيني کوچک

بيضي

برگ چدنيرزت و غنچهگلدان خرطوميگل نيلوفرطاق نما

شمسه ختايي سقف
اسليمي و غنچة 

رزت برجسته

لوز هندسي با  
تک شاخه هاي 

گل فرنگ

جرز 
ديوارها

زنجيره هاي لوزبازوبندي
متداخل 
هندسي

گل رزگل نرگسگرفت وگيرسيمرغ يا طاووسشومينه



احتماًال به عنوان انبار از آن استفاده مي شده است. طبقة  اول، 
داراي راهروها و اتاق هاي متعدد و سه تاالر است. دوتاالر 
مربوط به دوران قاجار و تاالر ديگر در دوران پهلوي تزيين 
شده است. اين تاالرها از لحاظ كاربري به عنوان پذيرايي 
از مهمانان و تشريفات استفاده مي شده و داراي تزيينات 
مقرنس، آينه كاري و گچ بري است. در  و پنجره هاي تاالر 
داراي كتيبه هايي به شكل هاللي و تزيينات مشبك با طرح 
اسليمي است كه استفاده از شيشه هاي رنگي بر  زيبايي آن 

افزوده است(ميري مقدم، ۱۳۸۹: ۳۶-۷).
در طبقة  اول اتاق ها به يکديگر راه دارند. طاقچه ها و 
طاق نماهاي متعددي در اين طبقه به ويژه در فضاي داخلي 
تاالر اصلي  که  بنا  اول  به چشم مي خورد. طبقة   اتاق ها 

در آن واقع شده با گچ بري هاي فراوان تزيين شده است 
آينه»  «تاالر  به  تاالر  اين  است.  بنا  قسمت  قديمي ترين  و 

معروف است. 
چون  نقوشي  با  گچ بري  تزيينات  داراي  تاالر  دومين 
سرديس حيوانات، گل و گياه و اسليمي هاي مختلف است.

راهروي اصلي بنا شامل تزيينات مقرنس کاري و در سقْف 
گنبد کاله فرنگي است که بخش زيرين آن را رسمي بندي 
احاطه کرده است. ايوان هاي جلوي ساختمان با طاق هاي 
قوسي و نيم ستون تزيين شده است. همچنين در قسمتي 
از نماي بيروني بنا از طرح معروف به ترکي استفاده شده 

است. 
به  طور کلي تمامي تزيينات بناي باغ رحيم آباد در اتاق ها 

و راهروهاي مختلف شامل موارد ذيل است:
١.تزيينات گچ بري در تاالر شمالي ساختمان اصلي بنا که 

شامل آينه کاري نيز مي شود
٢.گچ برهاي مختلف و گوناگون با نقوش گياهي و سرديس 

حيوانات به صورت برجسته در حاشية  ديوار اتاق ها
٣.مقرنس کاري و رسمي بندي در طاق نماها و بخش پايين 

گنبد کاله فرنگي در راهروي اصلي
٤.تزيينات النه زنبوري در داخل طاق نماها

٥.نمونه هاي مختلف گچ بري از نوع شمسه، ستاره، بازوبند، 
پاباريک و... 

تزيينات  همچنين  و  اطراف شومينه ها  گچ بري  ٦.تزيينات 
گچ بري به کار رفته در سنگ زير شومينه با نقوش مختلف 

گياهي، حيواني و اشعار.
٧.شيشه هاي رنگي، پنجره هاي ارسي و درب هاي مشبک

تزيينات گچ بری و آيينه کاری  عمارت 
باغ رحيم آباد بيرجند

جدول ٣. نقوش غنچه هاي  رز و زنگوله، مأخذ: نگارندگان

تصوير۲. قاب آيينه هاي گچ بري عمارت باغ رحيم آباد، مأخذ : 
نگارندگان

۱۲

۳۴

۵۶

رايج وزيباي شيوه هاي  انواع  از   .١
تزييني، طرح هاي گود  و برجسته 
روي  بر  تراش  وسيله  به  كه  است 
برش  مي شود،  اجرا  گچي  زمينة 
طرح هاي متنوع برروي اندود گچي 
اجرا مي شود، وبرش طرح هاي متنوع 
ديوارها(صدر،  گچي  اندود  روي 

.(١٣٨٣: ٥١٤
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نقوش و تزيينات گچ بري ١شدة  عمارت باغ رحيم آباد 
گچ ماده اي است که به دليل خاصيت شکل پذيري و رنگ پذيري 
مناسب به ميزان فراوان مورد استفادة  معماران قرار گرفته 
است. هنر گچ بري از جمله هنرهاي تزييني و ارزشمندي 
در  آرايشي  و  تزييني  هنرهاي  ساير  ميان  در  که  است 
معماري جايگاه شايسته اي دارد. تزيينات گچي در معماري 

باغ رحيم آباد به دو صورت به کار رفته است:
۱. برش روي سطح کار 

۲. قالب گيري و نصب در محل مدنظر
عناصر اصلي تزييني در گچ بري هاي بناي رحيم آباد، 
قاب آيينه ها، قاب عکس ها، سرديس، تزيينات پايه ستون ها، 
پيشاني سردر و طاقنماي اتاق هاست. در جدول ۱ عناصر 
تزييني اصلي و نام نقوش و تزيينات داخلي بناي رحيم آباد 

به طور کامل بيان شده است.

تاالر شاه نشين
تاالر شاه نشين مهم ترين اتاق در بناهاي معماري است که 
تعداد  و  اتاق هاست  بزرگ ترين  ابعاد جزو  ازنظر  معموًال 
و...  پنج دري  دودري،  به  که  دارد  ارسي  درهاي  متعدد 
مرسوم است. شاه نشين ها محل اقامت خاص شاه و محل 
رفت و آمدهاي مهم درباري بوده و همواره نسبت به ساير 
اتاق ها از لحاظ تزيينات گچ بري کيفيت باالتري داشته است. 
از دورة  قاجاريه آيينه کاري نيز به تزيينات اتاق شاه نشين 
افزون شد(مفتاح پور، ۱۳۸۹: ۱۸-۱۱۶). در تاالر شاه نشين 
عمارت رحيم آباد اولين عنصر تزييني که به شدت چشم را 
جلب مي کند «قاب آيينه ها» هستند که نقوش برجستة  آن 

حائز اهميت است. 
تاالر  تزييني  ويژگي  مهم ترين  عکس:  قاب  آيينه،  قاب 
آيينه ها  قاب  است  پهلوي  دورة   به  متعلق  که  شاه نشين 
قرينة   (با  متقارن  بنا  قاب هاي  تمامي   .(۲ هستند(تصوير 
تقارن و  بنا اصل  اين  تزيينات  يافته اند. در  تزيين  طولي) 
ايستايي مدنظر معمار بوده است و اين ويژگي در جاي جاي 
بنا به چشم مي خورد. قاب آيينه ها اکثراً بيضي هستند که 
خطوط عرضي يا کادرهاي مستطيلي نيم برجستة  اطراف 

نيلوفر آبي،  از نقوشي چون  انعطاف مي بخشند.  خود را 
خوشة  گندم، برگ هاي کنگري کشيده، ُرِزت و آويزهاي 
دانه مرواريدي به عنوان نقوش تزييني اصلي گچ بري قاب 

آيينه ها استفاده شده است.
ديد: تاالر مي توان  را در دو قسمت  آيينه ها  قاب  اين 

قاب هايي که نزديک مقرنس ها قرار گرفته اند و بيشتر فرم ها 
و نقوش طبيعت گرايانه دارند و براي قاب عکس استفاده 
مي شد ه اند و قاب هايي که روي ديوار و در ميانة  ديوار قرار 
گرفته اند و براي جا آيينه اي کاربرد داشته اند. نکتة  مشترک 
بين قاب آيينه ها و قاب عکس ها توجه به اصل تقارن و در 

فرم کلي آن ها و توجه به اشکال هندسي است.
ديوار  سطح  از  نيم برجسته  به صورت  عکس ها  قاب 
هستند. حضور نقوش کهن باستاني مانند برگ کنگري در 
کنار نقش مايه هاي فرنگي متداول در دورة  قاجاريه و پهلوي 
مانند گل رز يا رزت و زنگوله ها عناصري هستند که تزيينات 

قاب عکس ها را کامل و زيباتر کرده اند(جدول ۲).
 هرچند اين نقوش به نقوش فرنگي مشهورند، ريشة  
آن ها به دورة  ساساني مي رسد و به ويژه در طاق بستان 
نمونه هاي  کيش  از  مکشوفه  گچ بري  آثار  و  کرمانشاه 
مي توان  را  برگ کنگري  چون  نقوش  اين  از  بي نظيري 
در  نقش  اين   .(۳ تصوير  ۶-۶۵؛   :۱۳۸۸ ديد(سخن پرداز، 
تمامي تزيينات قاب ها، به عنوان مهم ترين نقش و معموًال به 

شکل تاجي بر باالي قاب ها مزين شده است(تصوير ۴). 
در تمام قاب ها، جاآينه اي ها در بخش مياني ديوار در 
سطحي صاف قرار دارند و نقوش تشکيل دهندة  قاب آينه ها 
به صورت نقش برجسته ساخته شده اند، اما در قاب عکس ها 
که در بخش فوقاني ديوار قرار دارند به صورت سه بعدي اند، 
گويي قاب عکس ها به صورت جدا روي ديوار نصب شده اند 

و قاب ها حالت توپر و برجسته دارند.
استفاده شده  نقوش ساده  از  آينه ها  قاب  در ساخت 
است، درحالي که در قاب عکس ها، قاب ها پرکار و نقش ها 
با  طبيعت گرايانه اند و عالوه بر اشکال هندسي، تزييناتي 
اشکال غيرهندسي و متنوع ديده مي شود و آنچه اين دو قاب 
را به هم مرتبط مي کند رعايت اصل تعادل در عين تقارن 

تصوير ٣. چپ گچ بري برجسته كيش دوره ساساني،پوپ، ١٣٨٧ :٧٦٤  
راست بخشي از تزيين برگ كنگري باغ آيينه بناي باغ رحيم آباد

تصوير۴. تزيينات كاله و گردن پادشاهان ساساني، پوپ، ۱۳۸۷: ۷۹۲



است، گويي هنرمندان بيشتر از هر عنصري به تقارن اهميت 
مي دادند. 

نقش ديگر در اين قاب ها نقوش خوشه گندمي است که 
حاشية  قاب را در مرحلة  سوم (سطح سوم) پر کرده اند. 
در تمام نقوش اين بنا چه در نقوش تاالر آينه و چه در دو 
تاالر ديگر هنرمند در نوع طراحي نقوش حس رويش را در 
نظر داشته است و سعي کرده در بيشتر نقوش حس حرکت 
و رشد را به تصوير بکشد. اين نکته را مي توان به دو دليل 
توجيه کرد: ۱. اين نوع نقوش باب روز بوده و هنرمند به 
تکرار آن پرداخته است. ۲. با توجه به موقعيت بيرجند که 
شهري است کويري و رشد گياه در کم ترين حد خود قرار 
دارد هنرمند سعي کرده تا معناي رشد و سبزي را به داخل 

بنا بياورد(تصوير ۲، عکس۱و۵؛ جدول ۳، تصوير راست).
از ديگر نقوش پرکاربرد در قاب ها نقشي موسوم به 
دانه مرواريد به صورت دواير تکرارشونده است که در بخش 
زيرين قابآيينه ها قرار مي گيرد و در عين سادگي به شدت 
توجه را جلب مي کند. قدمت اين نقش نيز به دورة  ساساني 
مي رسد و شکل کلي سر تاج و گردنبد پادشاهان ساساني 
بسيار شبيه به شكل کلي قاب آيينه هاست. حتي آرايش ريش 
و موهاي پادشاه نيز با نقش خوشه گندم جايگزين آن در 

قاب آيينه منطبق است(تصوير ۴).
گل رز يا گل فرنگ نيز از نقوشي است که در اين دوران 
در بسياري از تزيينات کاربردي مي توان ديد. در اين بنا، 
متناسب با ترکيب بندي نقوش، گل رز باز و رز نيمه باز و 
غنچه هاي رز با ساقه هاي کشيده در دو طرف قاب آيينه ها 
اين  مي شود(جدول ۲).  ديده  فرانسوي  نقوش  به شيوة  
گل ها در نهايت توجه به طبيعت گرايي حک شده اند و بيشتر 
به صورت گچ بري نيمه برجسته اند. اين نقوش طبيعت گرايانه 
در کنار نقوش انتزاعي بسيار هنرمندانه يکديگر را کامل 

کرده اند.
در يک مورد قاب آيينه دو بازوي تزييني در طرفين خود 
دارد با محلي براي نصب آيينه هاي کامًال گرد به شکلي که 
قاب آيينه سه آيينه مي خورد که دو آيينة  طرفين تزيينات 

 ،۴ جدول  عکس۴؛   ،۲ دارند(تصوير  کوچک تر  و  ساده تر 
چپ).

نقوش حيواني 
وجود سرديس هاي حيواني چون سگ، بز و قوچ در دو 
طرف طاقي هاي ديوارها از عناصر منحصر به فرد در تاالر 

شاه نشين عمارت رحيم آباد است.
 اين سرديس ها به شکل جفت عالوه بر رعايت اصل 
قرينهسازي و زيبايي در اين بنا و تطابق با ساير تزيينات 
دنبال  را  نمادين  معنايي  آن ها  قرارگيري  و محل  گچ بري 
مي کنند. سگ نماد وفاداري و پاسداري است(هال، ۱۳۸۰: 
۵۲). قوچ از حيوانات اساطيري است و نمادي از بارانخواهي 
نقوش  در  به ويژه  که  است  حاصل خيزي  و  باروري  و 
گليم و تزيينات معماري بناهاي واقع در شهرهاي کويري 
از  نيز  بيشتر مورد استفاده است(حاتم، ۱۳۷۴: ۳۷۱). بز 
نقوش بسيار کهن ايراني پيش از اسالم است که در هنر 
دورة  اسالمي نيز همچنان ديده مي شود و نماد باروري 

است(هال، ۱۳۸۰: ۳۵).
نقوش حيواني در اين بنا نسبت به ساير نقوش کمتر و 
خام دستانه ترند. تاالر گچ بري مربوط به دوران پهلوي است. 
را در ساخت و کاربرد  باوجوداين، خام دستي هنرمندان 
هنرمند  هدف  اگرچه  ديد.  مي توان  حيواني  سرديس هاي 
ساده گرايي و عدم توجه به جزئيات مانند ساير نقوش بنا 
بوده است، سرديس ها بدون توجه به تناسبات و توجه به 

شکل واقعي حيوان طراحي شده است(تصوير ۵). 
تنها نقش انساني گچ بري شدة  بناي رحيم آباد در تاالر 
اصلي يک نمونه نيم تنة  زن تمام رخ است که درون قابي با 
تزيينات گلدار به سبک فرانسوي قرار گرفته است. تزيينات 

تزيينات گچ بری و آيينه کاری  عمارت 
باغ رحيم آباد بيرجند

جدول۳.نقش تاجر شكل قاب آيينه، مأخذ: نگارندگان

قوچ به شكل قرينهقوچ

سگبز

تصوير۵. سرديس هاي حيواني عمارت رحيم آباد، مأخذ: همان
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زيرين قاب نيز کامًال قرينه شبيه نقش طاووس کار شده 
است. طاووس نمادي از زيبايي و بال هاي طاووس نمادي از 
لطافت است و در اين گچ بري در تطابق با تصوير زن است. 
نقش طاووس در کنار «درخت زندگي» در هنر ايران باستان 

حائز اهميت بوده است. 
همچنين حضور آن در دورة  اسالمي خصوصًا در 
تزيينات معماري و به ويژه در دورة  صفويه مشهود است. 
طاووس از مرغان بهشتي و نمادي از انسان رانده شده از 
بهشت است. به همين دليل همواره بر سردر مساجد صفويه 

نقش بسته است (خزايي، ۱۳۸۶: ۲۴-۶). 
در کنار طاووس دست هاي از گل هاي رز و گرد در 
جانب آن مزين شده اند. تصوير گچ بري  شدة  زن با موهاي 
فر، حالت خاص دستان ـ که به نظر مي رسد پرنده اي در 
دست چپ نگه داشته استـ  با گل فرنگ هاي نسبتًا بزرگ و 

شکوفه ها در اطراف قاب فضاسازي شده اند(تصوير ۶).
به شومينه اي  اين سرديس مربوط  اينکه  به  با توجه 
است که در دوران پهلوي به تاالر آينه الحاق شده است، 
داراي خصوصيات طبيعت گرايانه تري است و مي توان گفت 
اوج واقع گرايي در تزيينات باغ رحيم آباد و توجه بيشتر به 
جزئيات از ديگر خصوصيات اين سرديس است. نکتة  جالب 
توجه در در اين سرديس اين است که نحوي قرارگيري آن 

به صورتي است که گويي درون قاب قرار گرفته است.
رحيم آباد  بناي  گچ بري  در  پرکاربرد  نقوش  ديگر  از 
شاخه هاي تک گل رز است و دسته گل هاي ساده با گل هايي 

چون نيلوفر و با گلدان هايي موسوم به خرطوم فيلي روي 
بنا  زيبايي  بر  که  فرم هايي  در  نيم برجست هاي  قاب هاي 
افزوده است(جدول ۴). البته واقع گرايي در ارائة  نقوش را 
در ساير بخش هاي بنا مي توان ديد، اما هيچ کدام از نقوش به 

ظرافت و دقت نقوش شومينة  تاالر آينه نيست.
گل  آبي)،  لوتوس(نيلوفر  چون  بزرگ  گل هاي  نقوش 
نرگس، نقش گرفت و گير و يک نمونه پرنده که البته به نظر 
مي رسد سيمرغ باشد و با مهارت کار نشده است، از ديگر 
نقوش تزييني پاية  شومينه در تاالر آيينه است. همچنين هر 
دو نوع گل نيلوفر به شکل تجريدي(لوتوس) و طبيعت گرايانه 

در گچ بري هاي بنا ديده مي شود(جدول ۵). 
انواع  با همه  تاالر اصلي  ُارسي در  باالي در  گچ بري 
به  گچ بري  تکنيک  اين  است  متفاوت  بنا  گچ بري  تزيينات 
گچ بري شير وشکري يا توپر و توخالي معروف است. ويژگي 
اصلي نقوش در اين شيوه پيوسته اجرا شدن نقوش است 
و ديگر يکنواختي گچ بري در برجسته کاري است به شکلي 
که ارتفاع يا ضخامت همة  تزيينات در سرتاسر گچ بري را 

جدول ۴. شاخه هاي گل رز و تزييني موسوم با خرطوم فيلي، مأخذ:  
نگارندگان

تصوير ۶. تنديس انساني عمارت رحيم آباد به همراه نقوش ساده شده 
طاووس

جدول۵. نقوش مربوط به شومينه تاالر  عمارت رحيم آباد، مأخذ: 
نگارندگان



فرا گرفته و کامًال بخشي از عرض ديوار است تقريبًا دو 
سانتي متر است. اين شيوة  گچ بري در تزيينات پايه ستون ها 
و سرستون هاي اين اتاق نيز وجود دارد و نقوش مورد 
استفاده کامًال تجريدي و شامل موتيف هاي گلداني، گل هاي 
شاه عباسي، گل هاي گرد و برگ هاي انتزاعي است که با 

همان اصل قرينه سازي کار شده اند(تصوير ۷). 
نقوش  پرکارترين  جزو  اصلي  تاالر  گچ بري هاي 
ساختمان است. نقوش داراي ريتمي ثابت و تکرارشونده اند 
و نقوش سرستون ها به همان شيوة  شير وشکري تزيين 
يافته اند(جدول ۶). نقوش پايه ستون ها کامًال شبيه به هم و 
همان لوتوس باستاني است(جدول ۵، عکس۳و۴؛ تصوير ۸).

تزيينات آيينه کاري باغ رحيم آباد
آيينه کاري از هنرهاي تزييني وابسته به معماري است که در 
آذين بندي قسمتي از ديوار و سقف با تکه هاي برش خوردة  
اغلب هندسي  ايجاد طرح هاي  براي  يا رنگي  آيينة  ساده 
سدة   در  آيينه کاري   .(۷۲  :۱۳۸۷ دارد(پوربيژني،  کاربرد 
سيزدهم رو به ترقي و گسترش نهاد و تکاملي تدريجي اما 
محسوس داشت. آينه کاري را بايد واپسين ابتکار هنرمندان 
ايراني در گروه هنرهاي زيبا دانست که ايرانيان در معماري 
رايج ترين  گرفته اند.  کار  به   بنا  درون  تزيين  و  داخلي 
طرح هاي به کاررفته در آيينه کاري نقوش منظم هندسي هستند

(تصوير ۹). 
قاب هاي  به دو شکل است: ۱)  نيز  طرح هاي هندسي 
متداخل که درون آن ها تک گل به شکل برجسته با برگ هاي 
نيم برجسته در مرکز بازوبندي کار شده است؛ ۲) قاب هاي 
نيم برجستة  بسيار ساده با فاصله از هم؛ ۳) زنجيرة  بسيار 

ساده از دواير کوچک و بزرگ پيوسته.
از مهم ترين نقوش به کاررفته در تاالر آيينة  عمارت 
رحيم آباد ساقه هاي ختايي دوشاخه است که در قطاربندي 
و حاشيه هاي ديوار قرار گرفته است. همچنين دور نعلين 
يا طاقي ها نيز اکثراً تزيينات ساده به شکل گل هاي پنج پري 

تکرارشونده استفاده شده است(تصوير ۱۰).

پايه ستون ها (اتاق شاه نشين)
با  مقرنس  شکل  به  گچ بري  (سرستون ها)  پايه ستون ها 

ترکيبي از گچ و آيينه يا تکنيک گچ آيينه دارند. در برجستگي ها 
از آيينه با فرم هاي مستطيل، دايره، لوزي و مثلث استفاده 

شده است(تصوير ۱۱، عکس پايين). 
بيشتر تزيينات مربوط به طاق باالي درهاي ورودي و 
خروجي است. باالي طاق ها نيز يک به يک تزيينات گچ بري 
و آيينه کاري دارد. تزيينات آيينه کاري هم قرينه کار شده 
است و همان نقوش سادة  ختايي که بيشتر سعي شده در 
آيينه کار  گلدان هاي  داده شود.  برگ ها نشان  پيچش ها و 
با تزيينات گياهي و در يک مورد در مرکز تزيينات گل و 
برگدار در کتيبه اي در مرکز با متن «يا علي» با آيينه مزين 
شده است(جدول ۷). از ديگر نقوش حاشيه اي آيينه کاري ها، 
تک گل ها و برگ هاي به هم پيوستة  ساده يا منفصل، غنچه ها 

تزيينات گچ بری و آيينه کاری  عمارت 
باغ رحيم آباد بيرجند

تصوير۷. گچ بري شير و شكري با نقوش پيوسته ختايي و اسليمي 
و گلداني

تصوير۶.  نقوش مربوط به سرستون هاي تاالر اصلي عمارت
 رحيم آباد، مأخذ: نگارندگان

تصوير۹. بخشي از تزيينات آيينه کاري تاالر آيينة عمارت  رحيم آباد، 
مأخذ: نگارندگان

تصوير۸.  نمونه هاي باستاني گل نيلوفر. مأخذ: پوپ، ۱۳۸۷: ۷۸۰
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تصوير ۱۰. بخش از تزيينات آيينه كاري تاالر آيينه، عمارت رحيم آباد مأخذ: نگارندگان

جدول۷. نقوش مربوط به آيينه کاري عمارت  رحيم آباد. مأخذ: نگارندگان

جدول۸. نقوش گلداني عمارت  رحيم آباد، مأخذ: نگارندگان

جدول۹.  نقش گل نيلوفر در آيينه کاري باغ رحيم آباد مأخذ:نگارندگان 

و گل هاي گرد است(جدول ۷).
نقش گل نيلوفر و گلداني نيز از ديگر نقوش پرکاربرد 
تزيينات آيينه کاري عمارت است. گلدان براي مزين کردن پاية  

قاب آيينه ها بيشتر کاربرد داشته است (جدول ۸ و۹). 
گل لوتوس نماد و نشانة  زايش و رويش است و در 
معماري به شکل نمايي از پهلو يا باال کار شده است. پوپ 
بر اين باور است که در هيچ جاي دنيا کاربرد گل نيلوفر آبي 
در هنرهاي سنتي به اندازة  ايران نبوده است(موسوي لر و 

پورجعفر، ۱۳۸۰: ۱۰۲-۱۱۳).



نتيجه
با توجه به شرايط اقليمي و جغرافياي شهر بيرجند، در کمتر بنايي در استان مي توان انواع نقوش را در 
يک مکان يافت، اما عمارت رحيم آباد از جمله بناهايي است که مي توان انواع نقوش گياهي، سرديس هاي 
حيواني و نقوش هندسي را در آينه کاري و گچ بري هاي تزيينات داخلي عمارت ديد. اين خود شاخصة 
مهم اين بناست که تزيينات اين بنا را از ساير بناهاي استان متمايز مي کند. هرچند در بعضي از بناها 
مي توان نقوشي با کيفيت و ميزان بيشتري پيدا کرد، اما تنوع تزيينات را ندارند. در تزيينات عمارت 
رحيم آباد، اصول قرينه سازي و ايستايي مدنظر معمار بوده است و اين ويژگي در جاي جاي تزيينات 
بنا به چشم مي خورد. تأکيد بر ريتم و تکرار از جمله موارد قابل ذکر در اين بناست. با توجه به شرايط 
خشک بيرجند هنرمندان قصد داشته اند که رويش و سرسبزي را به داخل بنا بکشانند. در اين عمارت، 
نام و امضايي که نشان دهندة خالق و هنرمند آن باشد نيامده است. با توجه به اينکه اين بنا دارالحکمه 
بوده است مي توان دريافت به علت ارتباط با حاکمان ساير شهرها ادامه دهندة تزيينات قاجاريه هم دورة 
خود بوده است. نقوش گياهي به عنوان نقوش اصلي و با تنوع بسيار در بناي رحيم آباد بخش زيادي 
از فضا را چه در آينه کاري ها و چه در گچ بري ها به خود اختصاص داده است. به رغم اقليم خشک و 
گرم شهر بيرجند، تعداد زيادي از باغ هاي دورة قاجاريه عالوه بر طراحي پالن باغ و عمارت داراي 
تزيينات گچ بري و آيينه کاري هستند مانند کاخ سلطنت آباد تهران که در نوع خود منحصر به فرد است، 
اما عمارت باغ رحيم آباد داراي تنوع عناصر تزييني است. تنوع نقوش گياهي و هندسي و به ويژه وجود 
سرديس ها در ورودي تاالر آينه و وجود گل هاي طبيعت گرايانه در کنار گچ بري هاي با نقوش انتزاعي 
از خصوصيات جالب توجه اين بناست.با توجه به دورة تاريخي تزيينات بنا که بخشي از آن مربوط به 
دورة قاجاريه و بخشي در دورة پهلوي اول انجام شده است، جنبه هاي طبيعت گرايانة نقوش و همچنين 
استفادة موردي از نقش حيواناتي چون بز، سگ و قوچ حائز اهميت است. همچنين تأثيرپذيري از هنر 
گچ بري ساساني را مي توان از شاخصه هاي اين بنا معرفي کرد. دو ويژگي نقش هاي ساساني يعني 
طبيعت گرايي و نقش پردازي هاي انتزاعي در نقشي چون گل نيلوفر در عمارت باغ رحيم آباد مشاهده 
مي شود.در نهايت، مي توان گفت سادگي در کاربرد نقوش براي هنرمند در اولويت قرار داشته است 
و به همين دليل بناي رحيم آباد نقوش داراي حداقل پيچيدگي و در نهايت سادگي است. توجه به نقوش 

گياهي چه در آينه کاري ها و چه در گچ بري ها قابل توجه است.

تزيينات گچ بری و آيينه کاری  عمارت 
باغ رحيم آباد بيرجند

تصوير ۱۱. راست و چپ، شيك نوع مقرنس معمولي در سرستون، كتاب هنر گره سازي در معماري و درودگري، جواد. مأخذ:  شفايي، ۱۳۸۰: ۲۳
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Rahim abad Garden built in Qajar era, is located at the end of Modares street inBirjandcity. The 

most significant decorations in Qajar architecture include: tile setting, plastering and mirror 

works among which the latter two are more noticeable in RahimabadGarden. Among the 

important characteristics of this edifice are stunning designs like animal busts, flower vases, 

arabesques and floral sprays. The architectural ornamentations of this edifice have not yet been 

studied. The motifs in this paper are explored in the context of artistic traditions of architectural 

ornamentations. Drawing on published material and interviews with the Birjand’s architecture 

experts, the method through which this paper is conducted is descriptive-analytic, in some cases 

comparative to historical instances.The results indicate the variety of ornamentations, naturalistic 

aspect of decorative motifs, installation of animal busts, and the influences of Sasanian art.

Key words: Plastering, Mirror works, RahimabadGarden Edifice, Qajar Era, Birjand, 

Architecture .
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