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  :  چكيده
با آغاز دوره حاكميت اسماعيل خان وكيل الملك معماري كرمان در سه دهه ي آخر قرن سيزدهم و اوايل قرن چهاردهم، يعني 

     بنياد عمارت هاي نو و مرمت عمارت هاي كهنه از جمله آستانه شاه نعمت اهللا ولي در همين دوره . دستخوش تغيير مي شود
ا تزيينات ويژه بنابراين رويكرد تزييني جديد متناسب ب. مهم ترين عمارت هاي اين دوره را باغ ها تشكيل مي دهند. رخ مي دهد

به همان نسبت كه معماري اين دوران در خانه سازي و باغ سازي متأثر از معماري فرنگ است در . اين گونه عمارت ها است
از جمله نمود ويژه اين تاثير در نقوش گچ بري هايي است كه تقريباً در عمارت هاي . تزيينات هم اين تاثير به وضوح آشكار است

از بررسي نقوش اين دوره آگاه مي شويم كه تاثير نقوش فرنگي و حتي شمال آفريقا در كرمان به . ار شده استمهم اين دوران تكر
نظام مند  اگر چه ممكن است اين تاثير در راستاي رواج. تا حدي كه بعضي از نقوش عيناً تكرار مي شوند. صورت آشكار نمود دارد

  . نوعي تفكر متاثر از فرنگ نباشد
بررسي نقش پردازي تزئينات اين دوره روشن مي شود كه انتخاب نقش بر مبناي نوع كاربرد بنا صورت نگرفته و همچنين در 
از نقطه نظر نمادگرايي و نشانه شناسي در تعريف ماهيت بنا فاقد ارزش هستند و تنها جنبه تزئيني آنها مورد توجه  نقوش معموالً

شكل، نقش  جانوري استفاده شده درگچ بري ها، ماهي از واقعي ترين تا انتزاعي ترينبوده است تا جايي كه بعنوان مثال در نقوش 
  . مي دانيم ماهي از نمادهاي آشنا و با سابقه فرهنگي منطقه نيست در حالي كه. محوري تزئينات گچي اين دوره است

  :  كليدي هايه واژ
   قاجار، گچ بري، ماهي ،تزيينات معماري، كرمان 
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  مقدمه  
تزئينات . از مهم ترين ويژگي هاي معماري ايران تزئيناتي است كه در هر دوره در بناها به تناسب كاربرد بكار گرفته مي شده است

مي باشد از عوامل  ر ضمن معرف شخصيت معماري آن دوره نيزجزء الينفك بنا محسوب شده و در معرفي شاكله كلي بنا، كه د
معماري دوره قاجار هر چند در خالقيت و كشف ارزش هاي نو با دوره هاي شكوفاي معماري ايران بعد از . اصلي به شمار مي روند

   البته به جز خوشنويسي، اسالم از جمله سلجوقي و صفوي چندان قابل قياس نيست؛ اما در نسبت با هنرهاي ديگر دوره قاجار، 
  . قابل تأمل و صاحب ارزش هاي منحصر است

بلكه اتفاق خاصي كه در اين دوره . البته در اين مقاله ارزش خاصي در معماري دوره قاجار شناسانده و يا مورد تحليل قرار نمي گيرد
اين اتفاق حضور نقوشي خاص، در . في مي شوددر يكي از مناطق مهم كشور يعني كرمان مي افتد شناسانده و عوامل موثر آن معر

  . محدوده زماني مشخص در گچ بري است كه يكي از روش هاي تزئيني مهم در معماري ايران است
دوره اي كه با حضور اسماعيل . محدوده زماني مورد بررسي در اين مقاله اواخر قرن سيزدهم و اوايل قرن چهاردهم در كرمان است

بعد از دوران ابراهيم خان ظهير الدوله يكي ديگر از دوران نسبتاً پر رونق معماري در كرمان دوره ) ق. هـ 1278- 1284(خان نوري 
و بعد از آن چندين باغ در كرمان ساخته . آستانه شاه نعمت اهللا ولي مرمت و بخش هايي به آن ملحق مي شود. قاجار آغاز مي شود

در همه ي اين بناها عالوه بر تزئينات رايج نوعي گچ بري بكار گرفته مي شود . هستندمي شود كه همگي از بناهاي ممتاز اين دوره 
گچ بري ها مسبوق به هيچ سابقه اي در  نكته اول اينكه نقوش بكار رفته در اين. كه از نقطه نظر شمايل شناسي حائز اهميت است

وم كه شايد نوعي غفلت و نقصان در معماري اين دوره است اينكه نكته دوم، نوع اجرا هم تقريباً تازگي دارد و نكته س. كرمان نيستند
به تعبير ديگر نقوش از نقطه نظر نمادگرايي و نشانه شناسي در تعريف ماهيت . نوع نقش بر مبناي نوع كاربرد بنا انتخاب نشده است

  . ش محوري ماهي در نقوش مورد نظر استو نكته چهارم، نق. بنا فاقد ارزش هستند و تنها جنبه تزئين آنها مورد توجه بوده است
بنابراين شايد بتوان بر مبناي نكات فوق فرضيه ظهور نوعي رويكرد جديد را در نقش پردازي تزئينات گچي معرفي كرد فارغ از اينكه 

د به بحث ابتدا براي ورو. در ارزشگذاري اين رويكرد قصد مقايسه با نمونه هاي عالي اين نوع تزئين را در معماري داشته باشيم
كرمان آن دوره را توصيف كرده و سپس بناهاي مورد بررسي را بصورت مختصر معرفي مي كنيم و در نهايت به  وضعيت معماري

  . مي پردازيم شناساندن و معرفي گچ بري و نقوش مورد نظر و ارائه داليل در ايجاد اين رويكرد نو در معماري كرمان

  يزدهم و اوايل قرن چهاردهم سه دهه آخر قرن سدركرمان . 1
بعد از آنكه ابراهيم خان . سه دهه آخر قرن سيزدهم هجري قمري و اوايل قرن چهاردهم معماري در كرمان رونقي دوباره مي گيرد

هه در سه د ،ظهير الدوله پس از حمله آقا محمد خان، ظاهراً به جبران آن حمله فجيع در كرمان دست به آباداني زد، معماري كرمان
آخر قرن سيزدهم هجري قمري و اوايل قرن چهاردهم نيز به همت حاكماني همچون محمد اسمعيل خان نوري، وكيل الملك 

و ناصر الدوله فرمانفرما دوران رونق سازندگي را تجربه ) ق. هـ 1286- 1259(مرتضي قلي خان وكيل الملك) ق . هـ 1284- 1277(
  . مي كند

به آستانه شاه نعمت  1288صحن وكيل الملكي در سال . ساخت مجموعه وكيل را آغاز مي كند ق. هـ 1275اسمعيل خان در سال 
نفوذ آنها در  1266سال  با حضور انگليسي ها در كرمان از. و چند سال بعد رواق شاه عباسي مرمت مي شود. اهللا ولي ملحق مي شود

ايجاد بناهايي مي زنند و تاثير خود را در وجوه مختلف فرهنگ  و آنها دست به ]77؛1368خير انديش، [فرهنگ كرمان زياد مي شود 
ق منجر به تاسيس كنسولگري . هـ 1311اين حضور سرانجام در سال . طبقه اشراف از جمله آداب معماري كرمان مي گذارند
   باغ هاي زيبا در همين سال ها بعضي از خوانين و مقامات دست به ساخت . انگليس توسط سرپرس سايكس در كرمان مي شود
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از جمله اين باغ ها باغ فتح آباد، باغ شاهزاده كرمان باغ ميرزا مهدي خان و تعدادي باغ در اولين خيابان جديد كرمان در . مي زنند
اين نمونه جديد مورد بررسي در تزيينات گچ بري . كه در همه ي اين بناها سنت جديد معماري مشاهده مي شود. محله زريسف است

  :  اين بناها عبارتند از. در همين دوره ظاهر مي شود و در سه بنا بطور خاص محور تزئينات قرار مي گيرد كرمان
مرمت مي گردد و تزئينات گچي مورد بحث  1306تا  1200آستانه شاه نعمت اهللا ولي كه در بين سال هاي :  شبستان شاه عباسي. 1

 شاه عباسي به استناد متن كتيبـه شبستان . در همين مرمت به بنا افزوده مي شوند
در زمان بگ تاش خان افشـار سـاخته مـي     ق. هـ 998حاضر در شبستان در سال 

دور تا دور اين شبستان يا تاالر را كتيبه اي فرا گرفته است كه بخط ثلث بـر  . شود
زمينه اي قهوه اي و با گچ اجرا شده است كه از نفايس آستانه و از نمونه هاي بـي  

  )1تصوير(ق است. هـ 1000ه نويسي است كه تاريخ اجراي آن سنه نظير كتيب
  
  
  
اين باغ . كيلو متري شمال غربي كرمان قرار دارد 16اين باغ در :  باغ فتح آباد. 2

تا  1254را فضلعلي خان، حاكم كرمان در دوره محمد شاه قاجار در بين سال هاي 
داركي كه موجود است تاريخ ق ساخته است اما با توجه به اسناد و م. هـ 1264

هاشمي [ مي باشد 1310تا  1290ساخت باغ به احتمال قوي در بين سال هاي 
  )2تصوير ( ]183 ؛1384نژاد، 

  
  
  

نقوش مورد بحث اين مقاله در . احتماالً بناي آن پيش از باغ شاهزاده ماهان است. معروف ترين باغ هاي زمان خود است ازاين باغ 
از جمله محوريت نقش ماهي در اين باغ بوضوح آشكار است زيرا در نمونه هاي . در اين باغ بكار گرفته شده اندگستره اي وسيع 

مورد بررسي تنها نمونه اي است كه ماهي از واقعي ترين تا انتزاعي ترين شكل در 
البته در اين باغ نقاشي ديوارهاي يكي از اتاق هاي اشكوب . تزئينات وجود دارد

ع شرقي بنا با نقاشي هايي تزئين شده است كه موضوع آنها بيشتر اول در ضل
اين نقاشي ها رقم ندارند و مشابه )  3تصوير(شكار و تفريح در كوه و دشت است 

نقاشي هايي هستند كه در نيمه اول قرن چهاردهم در منازل مسكوني كاشان ديده 
تاكيد بر تاريخ ساخت  يادي از اين نقاشي ها تنها به دليل ]1379سيف، [. شده اند

 است زيرا بررسي آنها مجالي مناسب) ق . هـ 14يا اوايل قرن 13اواخر قرن(باغ 
  . مي طلبد و در حوصله اين مقاله نيست

  

  بخشي ازكتيبه شبستان شاه عباسي آستانه شاه نعمت اهللا ماهان. 1تصوير 

  تصويري از باغ فتح آبا د. 2تصوير 

  باغ فتح اباد نقاشي ديواري دريكي ازاتاقهاي ضلع شرقي. 3تصوير 
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باغ در روستاي . مي سازد 1300تا 1295اين باغ را ميرزا مهدي خان كالنتر كرمان در بين سال هاي :  باغ ميرزا مهدي خان. 3

درباره تاريخ دقيق ساخت . بخش عمده اي از باغ در حال حاضر تخريب شده است. ع در جنوب شرقي كرمان قرار داردسرآسياب واق
تزئين اصلي در . محدوده زماني اعالم شده از طريق نوه ميرزا مهدي خان اعالم گرديده است. باغ اطالعات دقيقي در دست نيست

  . ر مقاله استنماهاي داخلي باغ گچ بري با نقوش مورد بحث د

  معرفي تزئينات گچي . 2
  گچ بري . 1 . 2

گچ بري بيشترين سهم تزئينات باغ فتح آباد و باغ ميرزا مهدي خان و همچنين تزيينات تاالر شاه عباسي آستانه شاه نعمت اهللا ولي 
چ بري ها اغلب از نوع گ. ت استرا در بر مي گيرد؛ و در بخش هاي مختلف بنا به تناسب اهميت مكان، فراواني و نوع نقوش متفاو

در  ،در نماي جنوبي و شرقي نقوش گچ بري در بنا ديده مي شود نقوش موجود در نماهاي باغ فتح آباد بعنوان مثال. برجسته هستند
با نقوشي كه بيشتر شبيه اسليمي و خطائي اندلسي هستند ) دو فضاي لچكي مانند(نماي جنوبي در پشت بغل هاي ورودي اصلي 

گلهايي شبيه گلهاي شاه عباسي و الله عباسي در اين نقوش به كار . البته اين تزيينات بي تاثير از نقوش فرش نيستند ويين شده تز
به عنوان مثال اتصال گل در انتهاي ساقه كه فرم . اما تركيب اين گلها با ديگر اجزا چندان معمول نبوده است. گرفته شده است
  )4تصوير(. نظر اجرا هم اين بخش از نقوش هندسي ضعيف تر اجرا شده استهمچنين از ، نامعمولي است

در بخش هاي ديگر نما در اسپرهاي طرفين ستون هاي توكار از نقوشي استفاده شده است كه با توجه به اينكه ريشه كهن ايراني 
اما تركيب اين نقوش با گلها و  "چرخي"هايا به اصطالح محلي ) اختري(مانند خورشيد خانم و گردونه مهر  ]40: هرتسفلد[دارند، 

نقش دايره مهر يا گردونه مهر كه بنيان . )5تصوير (برگهاي خاصي كه به كار گرفته شده است نقوش را فرنگي مĤب معرفي مي كند
مان در در كر)  7تصوير( ]1371بختور تاش، [ پيش از ميالد است 4و مربوط به هزاره ) 6تصوير( اصلي آن را صليب شكسته است
  . بناهاي مختلف استفاده شده است

  گچي نماي اصلي باغ  تزئينات. 5تصوير  . بادآورودي عمارت باغ فتح  تزئينات گچي لچكي. 4تصوير 
  . )خورشيدخانم( فتح آباد
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        نمونه اين نقش را در مسجد جامع كرمان در عرق چين هشتي ورودي و همچنين در پشت سر در اصلي و يا شرقي مسجد  
دوره هاي  گچ بري در شبستان شاه عباسي در كاشيكاري و در آستانه شاه نعمت اهللا اين نقش عالوه بر)  1/8و 8تصوير(مي بينيم

  . )9تصوير (تيموري و صفوي و همچنين در سقف چله خانه ديده مي شود
  
  
  
  
  

فرم هاي مستطيل شكلي كه در نما وجود دارند و در مركز آنها خورشيد خانم و گل خورشيدي يا گردونه مهر و يا آذين گلميخي 
ازي شده است فرم فرنگي است، كه در بعضي از ديگر طراحي شده و در دو طرف آنها گلهايي با برگهاي پيچكي مانند نقش پرد

  . ) 10تصوير(ساختمان هاي انگليسي آن دوران وجود دارد 
  
  
  
  
  
  
  
  نقش محوري  ،ماهي. 2ـ2

به نظر ) 12تصوير(. اشاره كرد) احتماالً هدهد( و پرنده) 11تصوير (از ديگر نقوش تزييني نما مي توان به نقوش حيواني، مانند ماهي
زيرا در بناهايي كه از اين دوره باقي است . مي رسد ماهي در نقوش اين دوره يا بهتر بگوييم در ذهنيت طراح، نقش محوري دارد

از جمله در گچ بري هاي شاه نعمت اهللا . ماهي را در شكل هاي مختلف ـ از واقعي ترين شكل تا اشكال انتزاعي ـ مشاهده مي كنيم
الزم به ذكر است كه ماهي در طرح هاي  ،ق مي باشد. هـ 1310تا 1290كالنتر كه مربوط به سالهاي ولي و باغ ميرزا مهدي خان 

   ]31:  1381 ،ژوله[. فرش كرمان هم از نقوش مورد استفاده است
  
  
  
  
  

ايران  ابي نقش دايره مهردركتابريشه ي. 6تصوير
  . درشرق باستان

 كاشيكاري مسجدجامع كرمان نقش. 8تصوير
  . گردونه مهر

  هرم ريشه يابي نقش دايره. 7تصوير
 . باستان ايران درشرق دركتاب

  . نمايي ازباغ فتح آباد. 10تصوير
 

خانه آستانه شاه  تزئينات سقف چله. 9تصوير
 نعمت اهللا ولي

بانقش ماهي درباغ  كادرتزئيني. 11تصوير
 ميرزامهدي خان كالنتر

نقش گل ميخ وپرنده درنماي اصلي . 12تصوير
  آباد فتح باغ
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آئين غسل تعميد همچنين گفتني است با توجه به اينكه ماهي از نمادهاي تمدن هاي ساحلي مديترانه است و در آغاز مسيحيت نماد 
. )15و14و13تصاوير (احتماالً محوريت اين نقش تحت تاثير غلبه نقوش فرنگي در اين دوره است . و نيز شخصيت خود مسيح است

 ،تذهيبي[و ] 1376 ،كياني[. الزم به ذكر است كه نقش ماهي از نقوش معروف نقشمايه هاي ايراني در هيچ دوره اي نبوده است
   ]1380 ،شهبازي

 
 
 
 
 
 
 
 

نقوش تزييني داخل باغ فتح آباد بعنوان مثال تركيبي است از نقوش حيواني، گياهي و هندسي كه در كادرهاي صليبي شكل و ترنج 
صليب يكي از فرمهاي اصلي كادرهاي تزئينات است عمده تزيينات داخل بنا در اشكوب . شكل همراه با كالله و دايره اجرا شده اند

در اشكوب اول و البته در هال بنا در اطراف نورگير از نقش هندسي . در سقف ها از تزيينات استفاده شده است دوم است و بيشتر هم
خاصي به صورت نيمه استفاده شده است كه تشكيل شده است از دواير متحد المركزي كه فرم مركزي را در بر گرفته اند و اغلب از 

نقش مركزي در اغلب اين نقوش دايره اي شكل، . تشكيل مي شوند) قالب حاشيهدر (گلبرگهاي رزت و يا انواع شكل هاي ماهي 
گلهاي خورشيدي، انواع . گردونه مهر، خورشيد خانم يا ستاره است كه در بعضي موارد هم دايره با رسم شعاع ها تقسيم شده است

همچنين ماهي هايي با شكل . فاده شده استگلهاي گرد و نقوشي مانند سرو و گلهاي چندپر در بخش هايي از تزيينات است ،غنچه
واقعي در فواصل نقوش نيمه در اطراف نورگير وجود دارند كه شايد انعكاسي باشد از حوضي كه يا وجود داشته و يا بر اساس ذهنيات 

  . )18و17و16و15و13تصاوير(هنرمند گچ كار بايد وجود مي داشته است 

حاشيه با نقش ماهي ازكتاب . 16تصوير
 مملوكها مربوط به هنر124هنراسالمي صفحه

حاشيه تزئين درعمارت باغ . 17تصوير
. ميرزامهدي خان كالنتر

ي شده گچ بر حاشيه تزئين. 18تصوير
 درمسجدي درمراكش

شاه عباسي  تزئينات گچي شبستان. 13تصوير
 ولي آستانه شاه نعمت اهللا

فتح  تزئينات اطراف سقف باغ. 14تصوير
بيروني  دايره مركزي گردونه مهرودايره(آباد

. )شكل انتزاعي ماهي

نقش ماهي گچ بري شده در اطراف . 15تصوير
 درباغ فتح آباد نورگيرسقف هال
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 شكل هاي چند ضلعي و يا تلفيقي با منحني هاي مختلف دارند كه با توجه به سبك دوران،  كادرهاي تزئينات عالوه بر صليب،

         .ريشه فرنگي دارند و اكثر كادرها به صورت دالبر و يا نيمه گل رزت و يا منحني هايي شبيه دندان موشي اجرا شده اند
    . )20و19تصاوير (

  
  
  
  
  
  
  

  :  جمله ولي نقوش استفاده شده و نوع اجرا مشابه باغ فتح آباد است اما با ويژگي هايي از و اما در آستانه شاه نعمت اهللا
حاشيه مورد استفاده براي كادر بندي  )13تصوير(البته نقوش پيچيده تر و پر كارتر اجرا گرديده اند . ـ كادر اكثر نقوش دايره است

و هم در فرم دايره بكار رفته است كه همان حاشيه استفاده شده در  حاشيه در باغ ميرزا مهدي خان است كه هم در فرم مستطيل
  . ) 21تصوير( ]Arab…P. 246[يكي از مساجد مراكش است

نقش ماهي در شكل هاي طبيعي تر در آستانه شاه نعمت اهللا استفاده نمي گردد، نقوش تزئيني ديگر در قالب طرح هاي گلداني در 
           . ح آباد وجود ندارد اما در باغ ميرزا مهدي خان تا حدي مشابه آنها مشاهده مي شودآستانه وجود دارد كه در باغ فت

  )22- الف و22تصوير(
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

تزئينات سقف يكي ازاتاقهاي باغ فتح . 20تصوير
 مهر ايرهد:  آبادنقش سرو

تزئينات حاشيه سقف يكي ازاتاقهاي . 19تصوير
  باغ فتح آباد

تزئينات اطراف طاقچه درعمارت باغ . 21تصوير
 كالنتر ميرزامهدي خان

تزئينات گچي درباغ . 22- الف تصوير
  . ميرزامهدي خان

  تزئينات گچي . 22تصوير
  . درباغ ميرزامهدي خان
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اما در باغ ميرزا مهدي خان كه در دو اشكوب ساخته شده است تزئينات عمده در اشكوب دوم قرار دارند كه با مشاهده تصاوير متوجه 
طور دقيق مشابه هيچ كدام از بناهاي ياد شده نيست اما تركيب ها و نوع اجرا كامالً ثابت مي كند كه هنرمند تنها مي شويم تزئينات ب

  )الف - 22و25و24و23تصاوير (. اندكي تفاوت را قائل گرديده، اما با ذهنيتي مشابه كار در دو بناي ياد شده است
  
  
  
  
  
  
  
  ابه از معماري شمال آفريقا ـ تقليد يا تاثيرپذيري از نقشي مش 3ـ2

        نقشي است كه نمايي خطي از ، نقشي كه براي كادربندي و حاشيه سازي در همه عمارت هاي اين دوره استفاده شده است
  ) 26تصوير ( فرم انتزاعي ماهي است كه دقيقاًَ در جايگاهي مشابه در مسجدي در مراكش هم مورد استفاده قرار گرفته است

  

  

  

  

  

  

  ـ چرا رويكري نو؟4
قديمي ترين اثر گچ بري در دوران پيش از تاريخ متعلق به هنر و «گچ بري يا استفاده از گچ در تزئين بنا تاريخي بس كهن دارد 

در عصر ما و هخامنشي و اشكاني هم به طور ساده و به صورت تركيبي و تلفيقي از اين هنر استفاده شده . تمدن عيالمي است
  ) .76 :كياني (»است

در دوران اسالمي هم . اين هنر در دوران ساساني پيشرفت قابل مالحظه اي مي كند و با سنت قوي به دوران اسالمي مي رسد
نقوش استفاده شده در همه دوره ها . تقريبĤً در بيشتر دوره ها كاربرد داشته هر چند كه مانند همه روش هاي تزئيني اوج و فرود دارد

  . ستند كه در هر سه گروه هندسي، گياهي و حيواني بكار رفته اند و در هنرهاي ديگر هم تاثير گذاشته اندنقوشي شناخته شده ه
اتفاقي كه در دوره ي مورد بحث . اما از دوره هاي شاخص در گچ بري ايران نيست. دوره قاجار هم از اين قاعده مستني نبوده است

تزئينات گچي درباغ . 23ر تصوي
  . ميرزامهدي خان

تزئينات گچي درباغ . 24صوير ت
  . ميرزامهدي خان

تزئينات گچي درباغ . 25تصوير 
  . ميرزامهدي خان

   خوري همراه با تزئينات گچي آب. 26تصوير 
  . دي درمراكشدرمسج
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استفاده از گچ در ايران ،  چندان مهم نباشد اما با دقتي بيشتر مي توان  اين اتفاق را از مقاله در كرمان مي افتد شايد در كليت سابقه 
  . چند جهت قابل تامل دانست و از آن بعنوان  رويكردي نو در تزئينات معماري دوره قاجار در كرمان ياد كرد 

  : نتيجه  - 5
كه در ؛ يكردي نو دز تزئينات معماري دوره قاجار در گچ بري دانست نتيجه اينكه تزئينات مورد بررسي مقاله را مي توان به عنوان رو

رونق معماري در پي رقابت . پي تحوالت  اجتماعي در نيمه دوم قرن سيزده و اوايل قرن چهاردهم هجري د ركرمان رخ مي دهند 
ه از زمان ابراهيم خان ظهير الدوله در طبقه حاكم در ايجاد بناهاي تفريحي از جمله باغ ، مرمت خرابيها و بناهاي مذهبي كرمان ك

.  كرمان اغاز و همچنان تا دوره مورد بحث ادامه پيدا مي كند و حضور انگليسي ها در كرمان ار جمله عوامل  اين تحوالت  هستند 
  : اين رويكرد به طور مشخص چهار ويژگي به شرح ذيل دارد 

استفاده اندك و با اجراي ضعيف از نقوش اسليمي و ختايي . تفاده مي شودـ از موتيف هاي شناخته شده گچ بري ايراني كمتر اس1
  ) .1/32و32تصوير . (دليل بر ناآگاهي هنرمند را در اجراي صحيح اين نقوش است

  ) .33تصوير(ـ انتخاب كادرهاي مستطيل و صليبي شكل 2
كه در موتيف هاي حيواني در گچ بري ايران .  ـ انتخاب ماهي بعنوان نقش محوري از طبيعي ترين شكل تا انتزاعي ترين شكل3

  ). 34و19تصاوير(كمتر سابقه دارد و البته به شكل مورد معرفي تقريباً سابقه ندارد
ـ استفاده از حاشيه اي خاص كه عالوه بر اين در معماري ايران سابقه اي ندارد مشابه حاشيه اي است كه در مسجدي در مراكش 4

فرنگي به  حضور اين نقش اين ظن را قوي مي كند كه احتماال در پي ارتباط و يا تاثير گذاري از نقوش. )17تصوير.(بكار رفته است
  . نقوش كرمان راه يافته است 

  

تزئينات گچي درباغ . 27تصوير 
 ميرزامهدي خان

 ورودي باغ فتح آبادلچكي. 1/27تصوير 

 . باغ فتح آباد نماي اصلي. 28تصوير 
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