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اشتراکات و تمایزات نقشمایه ها بیانگر مشخصات هنری و تاریخی مکاتب مختلف است .در هر دوره تاریخی اصول و شیوه های
خاصی در آثار هنری ،مورد استفاده قرار می گیرد که تشکیل دهنده ی مکاتب هنری آن دوره هستند .در مکتب اصفهان بنا بر ضرورت
آرایش کاخ ها ،بناهای عمومی و خصوصی دیوارنگاری رونقی بی سابقه یافت و نقاشی دیواری در انواع مختلف جزء جدایی ناپذیر
معماری شد.
این مقاله در پی آن است ،تا با توجه به اینکه ساخت کاخ های عالی قاپو ،چهل ستون و هشت بهشت در یک دوره تاریخی بوده اند،
طرح های اسلیمی آن ها را مورد مطالعه قراردهد تا پلی در جهت شفاف تر شدن و عمق بخشیدن به مباحث نظری مکتب اصفهان باشد.
بنابر آنچه بیان شد ،این پژوهش با بهره گیری از روش تطبیقی-تحلیلی به تقسیم بندی و مقایسه نقوش اسلیمی پرداخته تا گسترش
و ویژگی های خاص این نقش را در هر سه کاخ مقایسه کند و به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که آیا اسلیمی های شناخته
شده در این سه کاخ به یک صورت نقش شده اند و در کدام به صورت ویژه اجرا گردیده ،همچنین ماهیت این نقوش با چه تغییراتی
همراه بوده است و گذر زمان چه تأثیراتی بر روی این آرایه گذاشته است.
نتایج به دست آمده از تحقیقات میدانی و آنالیز اسلیمی ها از نظر طرح ،رنگ و توسازی نشان می دهد که حضور این نقوش در
کاخ عالی قاپو ،چهل ستون و هشت بهشت به ترتیب کم رنگ تر شده است و به مرور زمان هر چه از آغاز این مکتب فاصله می گیریم
هنرمندان از نقوش اسلیمی کمتری استفاده کرده و به طرح های ختایی گرایش بیشتری نشان داده اند .تا جای که گستردگی و فراوانی
طراحی و تنوع در نقش اسلیمی ها در کاخ عالی قاپو به خوبی مشهود است و در کاخ هشت بهشت به ندرت دیده می شود.

مقدمه:
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دو فصلنامه ی هنرهای کاربردی

شیوه ی طراحی مکتب هنری اصفهان با عناصر مشترک و
تأثیرات مشابه و متعدد طراحی وجود دارد که در این بین ،فصل
مشترک بین طرح های موجود بر آثار هنری و نقوش مرتبط با
معماری از اهمیت زیادی برخورداراست .خصوصاً نقوش موجود
در کاخ های عالی قاپو ،چهل ستون و هشت بهشت ،تأثیرپذیری
و حتی تکرار برخی از نقوش شایان توجه است .این مقاله با اشاره
به جنبه های تاریخی -هنری شکل گیری مکتب اصفهان که
سبب تحول در طراحی سنتی شده به مطالعه تطبیقی نقش
اسلیمی در این سه کاخ می پردازد .بدین منظور با رویکرد
تطبیقی به تقسیم بندی نقش اسلیمی پرداخته تا گسترش و
ویژگی های خاص این گل را در هر سه کاخ مقایسه کند و نگاهی
خاص به عناصر تشکیل دهنده و کثرت آن در این بناها داشته
باشد .همچنین اهدافی چون تفکیک و شناسایی انواع اسلیمی با
توجه به توسازی ها و تکنیک اجرایی آن ها را دنبال نموده است.

پيشينه تحقيق:
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اکثر آثاری که پیش از این در زمینه ی نقوش تزئینی هنر اسالمی
به رشته تحریر در آمده ،رویکردی آموزشی را دست مایه ی کار
خویش قرار داده اند .در کتبی که به طور مستقل و اختصاصی
به بررسی و تحلیل مبانی نظری تزیینات کاخ های دوره صفوی
پرداخته باشند .نمونهی خاصی مشاهده نمی شود و در مسیر این
راه منابع ناچیزی وجود دارد که آن هم به طور غیرمستقیم در
مورد نقوش سنتی کاخ های دوره صفوی مطالبی مطرح کرده
است .درباره ی کاخ عالی قاپو می توان به تحقیق فرشید پوریا
( )1388با عنوان سیر نقش گل شاه عباسی از زمان هخامنشیان
و تکامل آن در دوره صفویه که تنها گل شاه عباسی را مورد بررسی
قرار داده ،اشاره نمود ،همچنین می توان از تحقیق جعفرقلی
دادخواه ( )1387با عنوان طراحی سنتی در مکتب اصفهان یاد
نمود که در مورد ویژگی های طراحی سنتی و ترکیب بندی های
اسلیمی و ختایی در مکتب اصفهان به جزء ویژگی نقوش اسلیمی
بیان شده است .عالوه بر آن مقاله بهمن فیزابی ( )1388با عنوان
تأثیرپذیری نقوش فرش از معماری ،نگارگری و هنرهای صناعی
مکتب اصفهان که به تأثیرگذاری نقوش مکتب اصفهان بر صنایع
دستی ایران اشاره دارد.
کتاب نوشته شده از دکتر جوانی و آقاجانی ( )1385با عنوان
نقاشی های چهل ستون که به نقاشی های چهل ستون و
تزئینات آن به جزء ویژگی اسلیمی ها پرداخته است و همچنین
در نوشته ای از گل رو نجیب اوغلو با عنوان هندسه و تزئین
در معماری اسالمی و کتابی از اصغر جوانی ( )1385با عنوان
بنیان های مکتب نقاشی اصفهان که در راستای تاریخی مکتب
اصفهان در تکمیل این پژوهش مؤثر بوده اند ،اشاره کرد .لذا با

توجه به محدود بودن منابع ،سعی برآن شد تا با اتکا به کتاب ها
و مقاالتی که گوشه چشمی به این موضوع داشته اند و با نگاهی
متفاوت شیوه تطبیقی جزئیات و ویژگیهای هنری ،انواع نقوش
اسلیمی موجود درسه کاخ عالی قاپو ،چهل ستون و هشت بهشت
را استخراج و مورد مقایسه دهد.

روش تحقیق:

در این مقاله برای بررسی چگونگی ویژگی های نقوش اسلیمی
در مکتب اصفهان و تفاوت و شباهت های این نقوش در سه کاخ
عالی قاپو ،چهل ستون و هشت بهشت روش توصیفی تحلیلی
در نظر گرفته شده است .بدین منظور سعی شده تمامی نقوش
اسلیمی به همراه جزئیات و نحوه ی اجرای آن مشخص شود،
در این راستا تصاویر به دست آمده با دقت به دو صورت دستی
و نرم افزاری (اتوکد ،1کورل ،2فتوشاپ )3آنالیز گردیده است.
در ادامه به توصیف عناصر ،موتیف ها ،تکنیک ها ،در قالب
اطالعات مکتوب و تصویری پرداخته شده است .همچنین عالوه
بر توصیفات نگارنده ،قسمتی از مطالب نیز از منابع مکتوب و با
مطالعات اسنادی به دست آمده اند .مراجعه به سازمان میراث
فرهنگی در جهت جمع آوری اطالعات موجود نیز از روش های
میدانی تحقیق می باشد که منجر به دستیابی به تعدادی تصویر
در جریان تکمیل مقاله گردیده است.

مکتب نقاشی اصفهان

مکتب اصفهان در زمان شاه عباس اول (ﻫ..ق/996-1038 .
م )1578-1625 .پایه گذاری شد .این مکتب حاصل تحوالت
دو نهاد اندیشه و حکومت می باشد که بذر آن از ابتدای
تأسیس سلسله صفویه در شهر تبریز کاشته شد و در عصر شاه
عباس اول در اصفهان به بار نشست .در این مکتب ،نقاشی و
طراحی ایرانی دست خوش تغییر و تحوالت کلی شد و هنر
مندان نسبت به گذشته به آزادی عمل بیشتری دست یافتند
(دادخواه.)47:1389،
طرح های این دوران با توجه به مضامین نقوش به دو بخش
کلی نقاشی تصویری و تزئینی تقسیم شده اند .هنرمندان این
مکتب از چهارچوب موضوعاتی که پیش از آن دست مایه کار
هنرمندان بود فراتر رفتند .این تحول در نقوش تزئینی ،طرح های
متفاوت و کامل تری را به وجود آورد که به دست استادانی نظیر
رضا عباسی و شاگردانش شکل گرفت .نقوش گیاهی و انتزاعی
گردان در این زمان کاربرد بسیار متنوع و گسترده ای پیدا کرد
(تاکستانی )25:1372،و طراحی ،تزئینات ،ظرافت نقوش اسلیمی
و ختایی به اوج خود رسیدند .روش های اجرای نقوش بیشتر
قرینه سازی و افشان بوده همچنین نقوش اسلیمی و ختایی در

کاخ عالی قاپو در سمت غربی میدان نقش جهان قرار دارد .شاه
عباس این کاخ را برای پذیرایی از مهمانان خارجی ساخت و پس
از آن به مدت شصت سال بازسازی و تعمیر ،بر طبقات آن افزوده
شد تا اینکه از یک تاالر پذیرایی به یک جایگاه رسمی سلطنتی
مبدل شد .کاخ عالی قاپو بنایی شش طبقه است که هر طبقه آن
تزئینات مخصوص به خود را دارد هنرمندان معروف دوره ای شاه
عباس ،رضا عباسی و شاگردان او آثار زیبایی در این کاخ از خود
به یادگار گذاشته اند .تزئینات بنا به شکل نقاشی های گل و بوته،
شاخ و برگ و اشکال طیور و حیوانات است که در قسمت های
مختلف قصر مانند اتاق ها ،سقف ها ،راهروها و پلکان ها به چشم

کوشک چهل ستون یکی از کاخ های دوره صفوی به جای
مانده در اصفهان می باشد .مرحوم کریم پیرنیا در کتاب سبک
شناسی معماری ایران در خصوص کاخ چهل ستون می نویسد:
باغ چهل ستون طرح شاه عباس اول بود و در میان آن ساختمان
کوشکی را ساخته است .در زمان شاه عباس دوم ساختمان فوق
گسترش یافته و تاالر و ایوان هایی به آن افزوده شده است.
دیوارها از آیینه ها و شیشه های رنگی و نقاشی های زیبا آذین
شده اند و همه ای درها و پنجره ها منبت کاری و خاتم کاری
شده است ( .)1384دیوارنگاره های آن هم نشانه ی سبک ها
و موضوعات چند گونه ای است و به احتمال زیاد زمان های
مختلف اجرا شده است به نظر می رسد که بیشتر نقاشی های
ریز نقش آن از اواخر دهه ی (ﻫ..ق /1050.م  )1640باشد ،پاره
ای از بهترین آن ها منتسب به محمد قاسم یکی از نقاشان دربار
شاه عباس دوم است (بلر وبلوم.)487:1381،
در کاخ چهل ستون اغلب نقوش تزئینی با رنگ اجرا شده اند.
تنوع رنگ در این کاخ نسبت به کاخ عالی قاپو بیشتر است .از
موارد مهم در نقاشی دوره های قبل ،توجه بسیار به انتخاب
رنگ های درخشان و متعدد کروماتیک بوده است ،درحالی که
در نقاشی های چهل ستون رنگ ها بیشتر به طبیعت متمایل
شده اند (حلیمی .)262:1386،همچنین از پردازهای آبرنگی در
توسازی اسلیمی ها بهره برده اند که به ندرت در کاخ عالی قاپو
این تکنیک دیده می شود .در کاخ چهل ستون از شش نوع
اسلیمی ساده ،ابری ،پیچکدار ،گلدار ،خرطومی و نیمه برگی
استفاده شده و در میان آن ها اسلیمی گلدار بیشتر و بزرگتر
از سایر اسلیمی ها دیده می شود .عالوه بر آن ،با نوعی اسلیمی
وجود دارد که زیر ساختش یک اسلیمی خرطومی است و نقش
برگ بر روی آن طراحی شده است .این نقوش اغلب با رنگ های

سیرکاربرداسلیمیدرمکتباصفهان

نقش اسلیمی در کاخ عالی قاپو

نقش اسلیمی در کاخ چهل ستون
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شکل دادن به ترنج مرکزی ،طرح های تکراری و قندیلی به کار
گرفته شدند .ترکیب بندی ها به شکل افشان ،واگیره های مکرر،
حاشیه های باریک متداخل ،طرح های ،واگیره های شعاعی و در
اندازه های ریزتر از گذشته ،تنوع چشم نوازی را در آثار گوناگون
این زمان به نمایش گذاشته است (دادخواه.)47:1389،
مهمترین عناصر به کار رفته در طراحی سنتی مکتب اصفهان
اسلیمی و ختایی است که در این دوره از ویژگی های خاصی
برخوردار است .از ابداعات طراحی سنتی این مکتب کاسته شدن
از فشردگی قوس ها و ترکیب نقوش اسلیمی و ختایی با حفظ
ظرافت و رعایت تناسب موجود و همچنین روانی طرح ها و
پیچش هاست که در نمونه های قبل از آن کمتر دیده می شود.
در نوشته های قطب الدین هفت قاعده نام برده شده است
که عبارتند از :اسلیمی -ختایی -ابر -واق -نیلوفر -فرنگی -بند
رومی ،یکی از این هفت نام اسلیمی است (پورتر.)154:1389،
اسلیمی ازجمله نقوشی است که بر متن وحواشی بسیاری از آثار
هنری سرزمین ایران نقش بسته است .نقوشی که با توجه به
قدمت ،تنوع و زیبایی ،از کاربرد گسترده ای در طراحی سنتی
ایران برخورداراند .در انواع گوناگون مورد استفاده قرار گرفته
است .اسلیمی ها عموماً از دو بته جقه گرفته شده اند که هر یک
از آنها دارای تزئینات ساده تا پیچیده هستند .خطوط اسلیمی
گردان ،متوازی و متقارن اند و در آن نقوش حیوانات و پرندگان
به صورت ساده به کار رفته اند (رستمی.)7:1387،
قالب اصلی طرح های اسلیمی برمبنای گردش های منظم و به
غایت سنجیده ای است ،از آنجایی که اسلیمی خود دارای انواعی
است با توجه به نوع و شکل آن می توان طرح های اسلیمی را
طبقه بندی نمود .معروف ترین طرح اسلیمی ،دهان اژدری است
که در این نوع اسلیمی انتهای هر بند اسلیمی به دو شاخه تقسیم
شده و حالتی شبیه به فکین اژدها را به وجود آورد ،انواع دیگر
طرح های اسلیمی عبارتند از اسلیمی بندی ،اسلیمی افشان،
خرطومی ،برگی و پیچک دار( ،هنرور و خنیاگر.)10:1388،

می خورد (بلر و بلوم.)483:1381،
نقوش تزئینی کاخ عالی قاپو به شیوه های گوناگونی اجرا شده اند.
ورودی ها با شیوه نقاشی ،دوال ها با تکنیک الیه چینی ،طالچسبانی
و طاق قوس ها به شیوه الیه چینی اجرا شده اند .با وجود این تنوع
تکنیکی در کاخ عالی قاپو تعدد رنگ کمتر به چشم می خورد و
در اغلب قسمت ها رنگ ها محدود به سفید ،الجورد و شگرف
هستند .در کاخ عالی قاپو انواع اسلیمی ها همچون دهان اژدری،
خرطومی ،ابری ،پیچکدار ،ساده ،گلدار دیده می شود اما اسلیمی
پیچکدار بیشتر به چشم می خورد (دادخواه )47:1387،همچنین
اسلیمی برگی فقط در طبقه ی ششم اجرا شده است .این نقوش
در طبقه چهارم با تزئینات و توسازی های پرکاری از قبیل لب
شور کردن و قلم گیری به کار رفته اند درحالی که در طبقات
دیگر با رنگ ها و توسازی های محدودتری اجرا شده اند.

نارنجی ،الجوردی ،سفید ،سبز ،طالیی و قرمز اجرا شده اند.

نقش اسلیمی در کاخ هشت بهشت
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کاخ هشت بهشت در زمان سلیمان اول یا صفی دوم
(ﻫ..ق /1079.م  )1669در اصفهان برپا شده ،که ویژگی کام ً
ال
متفاوتی دارد .این کوشک معروف به هشت بهشت است که یک
عمارت مربع شکل دو طبقه در باغ بلبل است .عنوان این کاخ
حاکی از آن است که این کاخ برای التذاذ از شادخواری های
بهشتی در روی زمین برپاشده است (کیانی .)120:1384،طاق
های بیرونی کاخ با کاشی های الوان همراه با نقش پرندگان و
حیوانات تزیین شده و کلیه قسمت های داخل قصر دارای نقاشی
های زیبا و مقرنس کاری است ،پاره ای از بقایای عمارت نشان از
آن دارد که با نقاشی های دیواری غیر پیکره ای تزیین یافته بوده
اند (بلرو بلوم.)490:1381،
در کاخ هشت بهشت نقوش تزیئنی به صورت محدود با شیوه های
الیه چینی و کشته بری و بیشتر به صورت نقاشی اجرا شده است
که محدود به رنگ های سفید ،الجوردی ،شنگرف و طالیی می
باشد .در این کاخ بیشتر از نقوش گیاهی به جای نقوش پیکره
ای استفاده شده است (کیانی )154:1388،و نقش ختایی بیشتر
از اسلیمی ها مورد توجه هنرمندان روزگار خود قرار گرفته است.
در این کاخ تنها سه نقش اسلیمی پیچکدار ،ساده و گلدار اجرا
شده است ،اسلیمی گلدار نسبت به دو نقش دیگر بزرگتر و پرکارتر
نقش زده شده و بیشتر به چشم می آید .اسلیمی ساده تنها در
حاشیه ها و بادمک ها و اسلیمی پیچکدار در قاب های سقف این
کاخ دیده می شود .این نقوش با قلم گیری های متعدد و پردازهای
آبرنگی به طبیعت نزدیک تر شده به خصوص در اسلیمی گلدار
طبیعت پردازی با توسازی ها به خوبی مشخص است.

مقایسه و تطبیق نقوش اسلیمی در سه بنا

در هر دوره تاریخی اصول و شیوه های خاصی در آثار هنری
آن مورد استفاده قرار می گیرد .این اصول و شیوه ها تشکیل
دهنده ی مکاتب هنری آن دوره هستند که می توانند شامل
استفاده ازیک سبک خاص در معماری تا یک رنگ خاص و یا
تکنیک متفاوت باشد پیروی از این مکاتب باعث می شود تا آثار
هنری که از هر دوره باقی می ماند تاحدود زیادی شبیه به هم
بوده و با دیدن نوع خاصی از معماری یا رنگ شاخصی که در یک
دوره استفاده می شده به راحتی می توان متوجه شد ،اثر تاریخی
متعلق به چه دوره ای است .با توجه به این اصل ،انتظار می رود
که بناهای باقی مانده از دوره صفوی است تا حدود زیادی از
جهات مختلف شبیه به هم باشند( .فیزابی.)193:1385،
با توجه به فاصله زمانی ساخت کاخ ها عالی قاپو ،چهل ستون
و هشت بهشت ،نمونه های مشابه از نگاره ها و نقوش در آن ها
دیده می شوند .اسلیمی در مکتب نقاشی اصفهان ،به خصوص در
کاخ عالی قاپو و چهل ستون ،جایگاه خاصی را در ترکیببندیها
به خود اختصاص داده است و جداول ارائه شده ،ضمن بیان
تفاوت ها و تشابهات نقش اسلیمی در سه کاخ مورد بحث ،به
وضعیت کلی این نقوش در مکتب نقاشی اصفهان پرداخته
(جدول )1و اهدافی چون شناسایی و تکنیک انواع اسلیمی را با
توجه به توسازی و تکنیک های اجرایی دنبال کرده است.
با مراجعه به جدول 2و مقایسه انواع اسلیمی ها سه نوع اسلیمی
که در سه بنا نقش شده اند نشان می دهد ،در اسلیمی پیچکدار
کاخ عالی قاپو و هشت بهشت از یک شیوه مشخص طراحی
استفاده شده است ،آن ها خصوصیات مشابه ی را دارا می باشند.
اما در کاخ چهل ستون این نوع اسلیمی ساده تر است و توجه
کمتری به آن شده است .اسلیمی دیگری که در این جدول به
چشم می خورد ،اسلیمی ساده است که در دو کاخ عالی قاپو و
چهل ستون از زیر ساخت یک اسلیمی دهان اژدری گرفته شده

جدول -1مقایسه انواع اسلیمی و رنگ آمیزی آن ها در کاخ های عالی قاپو ،چهل ستون و هشت بهشت( ،منبع :نگارندگان).

مکان

نوع اسلیمی

رنگ اسلیمی

رنگ توسازی اسلیمی

تکنیک اجرایی

کاخ عالی قاپو

دهان اژدری ،خرطومی ،برگی،
گلدار ،پیچکدار ساده ،ابری

سفید ،الجوردی،
شنگرف ،اخرایی

قلم گیری سیاه ،شنگرف،
سبز ،اکر

نقاشی ،الیه چینی،
طالچسبانی

ابری ،ساده ،پیچکدار ،گلدار،
نیمه برگی ،خرطومی

نارنجی ،الجوردی
شنگرف ،سفید
سبز ،طالیی ،قرمز

دورگیری سفید ،قلم گیری
سیاه ،سبز تیره ،شنگرف،
الجوردی ،طالیی ،قهوه ای

نقاشی

پیچکدار ،گلدار ،ساده

شنگرف ،الجوردی،
طالیی،سفید ،آبی

دورگیری سفید ،قلم گیری
سیاه ،شنگرف ،قهوه ای
الجوردی ،پردازهای آبرنگی

کاخ چهل ستون
کاخ هشت
بهشت

نقاشی ،الیه چینی

مقایسه اسلیمی ها در نقوش تزئینی این سه بنا با توجه به
فاصله زمانی ،سیر کاربرد این نقوش را در مکتب اصفهان مشخص
می کند .این مقایسه نشان می دهد که اسلیمی های گلدار و
ساده در کاخ چهل ستون با تزئینات و ظرافت بیشتری نسبت به
دو کاخ دیگر اجرا شده است .اسلیمی پیچکدار در کاخ عالی قاپو
از نظر طرح ،تنوع و تعدد بسیار قوی تر از دو کاخ دیگر خودنمایی
می کند .اسلیمی ابری و برگی نیز در دو کاخ چهل ستون و به ویژه
عالی قاپو به کار رفته اما در کاخ هشت بهشت استفاده نشده است.
نتیجه ی این تطبیق مشخص می کند که اسلیمی در
ترکیب بندی و طراحی نقوش دیواری کاخ عالی قاپو نقش به
سزایی ایفا کرده و از تنوع و ابداعات بیشتری برخوردار است و
این گسترش و امکانات طراحی را در دو کاخ دیگر نمی توان دید.
باید توجه کرد در کاخ چهل ستون تنوع نقوش کمتر ،تزئینات و
توسازی های بیشتر و به طبیعت پردازی نزدیک تر شده است،
در حالی که در کاخ هشت بهشت تنوع تزئینات بسیار کم و
متمایل به طبیعت زیادتر از دو کاخ دیگر گشته است .با توجه
به مقایسه ی اسلیمی ها به نظر می رسد که در اوایل مکتب
اصفهان به این نقش توجه بیشتری داشته اند و با گذر زمان به
طبیعت گرایی روی آورده اند و کمتر در ترکیب بندی ها نقش
ختایی و اسلیمی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند تا جای که در

اسلیمی
پیچکدار

اسلیمی
خرطومی

اسلیمی ساده

اسلیمی ابری

اسلیمی
گلدار

اسلیمی
برگی

کاخ هشت بهشت نقوش اسلیمی به ندرت استفاده شده و بیشتر
طرح ها بر اساس ختایی نقش شده اند و طبیعت گرایی در
طراحی ،رنگ گذاری و توسازی به خوبی مشهود است.
به نظر می رسد یافته های این تحقیق در خصوص ویژگی های
نقش مایه اسلیمی در مکتب نقاشی اصفهان و شناسایی ساختار،
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نتیجه گیری:

انواع
اسلیمی

کاخ عالی
قاپو

کاخ چهل
ستون

کاخ هشت
بهشت
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و به صورت توخالی تزئین شده است و می توان گفت اسلیمی
ساده در این دو کاخ به یک نحو مورد اجرا قرار گرفته وتفاوت
چندانی ندارند اما در کاخ هشت بهشت این نقش محدود و با
تزئینات کمتری اجرا گشته است .از دیگر نقوش ،اسلیمی گلدار
است که در سه بنا با یک زیر ساخت مشخص اجرا شده و تنها
تفاوت در نحوه ی اجرای تزئینات داخلی آن می باشد این نقوش
در کاخ چهل ستون نسبت به کاخ هشت بهشت با بهره گیری از
پردازهای آبرنگی به طبیعت پردازی نزدیک تر شده است.
در جدول ،3دو نمونه ی دیگری که بین کاخ عالی قاپو و چهل
ستون مشترک است نشان داد شده که اسلیمی ابری و گلدار می
باشد .در کاخ عالی قاپو اسلیمی ابری بسیار دیده می شود تا
جایی که می توان گفت برای پر کردن فضاهای خالی میان طرح
ها از آن بهره گرفته اند اسلیمی ابری در این کاخ از پیچک های
متعدد و طرح های متفاوتی برخوردار است ،در حالی که این نقش
در کاخ چهل ستون بندرت و به صورت ساده دیده می شود.
نقش دیگر ،اسلیمی برگی است که در طبقه ی ششم کاخ عالی
قاپو با تنوع و زیر ساخت های گوناگون بسیار زیبایی اجرا شده
است .بر دیوار ورودی کاخ چهل ستون نیز اسلیمی برگی دیده
می شود با این تفاوت که زیر ساخت آن یک اسلیمی خرطومی
بوده و بر روی آن طرحی از برگ زده شده است.

جدول -2مقایسه انواع اسلیمی ها درسه بنا (منبع :نگارندگان)

جدول  -3انواع اسلیمی های به کار رفته در کاخ های عالی قاپو ،چهل ستون و هشت بهشت( ،منبع :نگارندگان).

انوع
اسلیمی

کاخ عالی قاپو
آنالیز خطی

بدون
تزیینات

کاخ چهل ستون
آنالیز خطی

بدون تزیینات

کاخ هشت بهشت
آنالیز خطی

بدون تزیینات
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پیچکدار
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اسلیمی
ساده

اسلیمی
ابری

..........................

..........................

اسلیمی
گلدار

اسلیمی
برگی

..........................

..........................

تکنیک و رنگ های به کار رفته ی آن ها ،زمینه ی مناسبی برای
انجام پژوهش های بعدی ،در زمینه سیر تحوالت این نقش مایه
در مکاتب مختلف هنری قبل و بعد از خود را فراهم نماید.
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