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چكيده
نسخه هفت اورنگ جامي در گالري فرير واشنگتن وجود دارد و شامل هفت منظومه است. يکي از اين منظومه ها، 
منظومه يوسف و زليخاست که ٦ مجلس از اين داستان مصور شده است. با توجه به تنوع و گستردگي 
نقوش روي ابنيه نگاره هاي منظومه يوسف و زليخا، لزوم شناسايي و دسته بندي اين نقوش احساس شد 
تا براي عالقمندان و پژوهشگران آينده مورد استفاده قرار گيرد. هدف پژوهش حاضر شناسايي و معرفي 
انواع نقوش روي ابنيه نگاره هاي منظومه يوسف و زليخا از نسخه هفت اورنگ جامي گالري فرير واشنگتن، 
مکتب مشهد است و درصدد است نقوش به کار رفته روي بناها را از لحاظ هماهنگي و ارتباط در نوع و نحوة   
قرارگيري در کنار هم در فضاي کلي روي بناي هر نگاره مورد بررســي قرار دهد. به همين سبب در اين 
پژوهش، انواع نقوش روي بناهاي نگاره منظومه يوسف و زليخا از نسخه هفت اورنگ مورد بررسي قرار 

گرفته و به تفصيل توضيح داده شده است. اين تحقيق شامل سواالت زير است:
١. نقوش به کار رفته در ابنيه هاي منظومه يوسف و زليخا نسخه هفت اورنگ مکتب مشهد از کنار هم قرار 

گرفتن و تکرار چه نقوشي بوجود آمده اند؟
٢.  در ترکيبات به کار رفته در نقوش ابنيه هاي منظومه يوسف و زليخا نسخه هفت اورنگ چه عواملي باعث 

ايجاد هماهنگي در فضاي کلي اثر شده است؟
روش تحقيق اين مقاله توصيفي- تحليلي و شيوه جمع آوري اطالعات کتابخانه اي است. نتايج بررسي حاکي 
از اين است که نگارگران، در منظومه يوسف و زليخا براي تزئين بناها از کنار هم قرار گرفتن و تکرار نقوش 
متنوع واقع گرا و انتزاعي بهره برده اند و اين نقوش را به کمک عامل رنگ به گونه اي کنار هم قرار داده اند 

که با وجود اندازه  هاي متنوع آنها باهم هماهنگ ومتناسب شده اند.

 واژگان كليدي 
هفت اورنگ، مکتب مشهد، منظومه يوسف و زليخا، نقش. 

  اين مقاله برگرفته از پايان نامه کارشناسي ارشد آذر جهان يار با عنوان« معرفي انواع نقوش به کار رفته درعمارت هاي نسخه 
هفت اورنگ جامي مکتب مشهد» به راهنمايي نويسندة دوم است.
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مقدمه
و  با فرهنگ  پيوندي عميق  ادبيات  نگارگري و  از ديرباز 
هنر ايران داشته است و سفارش نسخه هاي نفيس و زيبا 
از اشعار کالسيک از سوي دربار و حکام زمانه موجب 
استحکام پيوند بين هنرهاي ادبي و بصري شده است. در 
(برادرزاده شاه طهماسب  ميرزا  ابراهيم  ق)  سال ۹۶۴(ه 
اين شاهزاده  صفوي) به حکومت خراسان گماشته شد. 
جوان کارگاهي در مشهد برپا کرد و عالوه بر هنرمندان 
مقيم خراسان تعدادي از استادان مکتب تبريز را به خدمت 
گرفت. مهم ترين نسخه مصوري که در اين کارگاه تدوين 
شد، هفت اورنگ جامي بود. تصاوير کتاب مزبور توسط 
نقاشان مختلف اجراشده اند. از منظومه هاي عاشقانه در آن 
مي توان به يوسف و زليخا اشاره کرد هفت اورنگ در بين 
سروده هاي عبدالرحمن جامي مهمترين و به يادماندني ترين 
منظومه اوست و نسخه دست نويس هفت اورنگ جامي 
موجود در گالري فرير واشنگتن نمونه بارزي است از نتايج 
شگفت انگيز وحدت بين شعر، نگارگري و حمايت دربار 
در ايران و به حق نگاره هاي هفت اورنگ جامي فرير را 
مي توان غني ترين اثر تصويري دانست که با الهام از هفت 
اورنگ جامي تا امروز نقاشي شده است. اين نسخه طي 
دهه هاي ٩٧٢- ٩٦٣ ه ق (١٥٦٥- ١٥٥٦م) در زمان سلطان 
ابراهيم ميرزا، شاهزاده جوان از سلسله صفوي، خطاطي، 
تذهيب و نگارگري شده است. کتابت اين مجموعه نفيس 
در مشهد آغاز و در هرات به اتمام رسيد. در اين کتاب در 
دفتر دوم، شش مجلس از داستان قرآني« حضرت يوسف» 
توسط هنرمندان آن زمان در کارگاه سلطنتي مشهد مصور 
شده است. متن حاضر کوششي است در تدوين و معرفي 
نقوش به کار رفته روي بناهاي نگاره هاي منظومه يوسف 
و زليخا از اين نسخه ارزشمند. با توجه به اين که نقوش در 
نگاره هاي اين منظومه، قسمت وسيعي را به خود اختصاص 
داده اند، اميد است شناسايي و معرفي نقوش روي بناهاي اين 
نگاره ها و نحوه قرار گيري آنها کنار هم، زمينه گسترده اي 
ازترکيبات فاخر و پيچيده نقوش به کار رفته در نگارگري 
مکتب مشهد را پيش روي عالقمندان اين هنر قراردهد. اين 

مقاله در صدد پاسخگويي به پرسشهاي زير است:
١. نقوش به کار رفته در ابنيه هاي منظومه يوسف و زليخا 
نسخه هفت اورنگ مکتب مشهد از کنار هم قرارگرفتن و 

تکرار چه نقوشي بوجود آمده اند؟
منظومه  ابنيه هاي  نقوش  در  رفته  کار  به  ترکيبات  در   .٢
يوسف و زليخا نسخه هفت اورنگ چه عواملي باعث ايجاد 

هماهنگي در فضاي کلي اثر شده است؟

روش تحقيق
اين پژوهش، پژوهشي بنيادي با ماهيت توصيفي- تحليلي 
و روش  مطالعات  کيفي مي باشد.  داراي رويکرد  و  بوده 
گردآوري اطالعات کتابخانه اي بوده و ابزار آن استفاده از 

فيش برداري مي باشد. از ٦ نگارة منظومه يوسف و زليخاي 
نسخه هفت اورنگ جامي در گالري فرير واشنگتن،٤ نگاره 
داراي بنا بوده اند که جامعه آماري اين پژوهش را تشکيل 

مي دهند و مورد تجزيه و تحليل کيفي قرار گرفته اند.

پيشينه تحقيق 
١. مقاله اي با عنوان»هفت اورنگ جامي (به روايت تصوير) 
سلسلَه الذهب، يوسف وزليخا، سبحَه االبرار» تأليف مهدي 
حسيني، چاپ شده در شماره ٦، کتاب ماه هنر، اين مقاله 
منظر  از  فرير  جامي  اورنگ  هفت  نگاره هاي  بررسي  به 

ترکيب بندي و ساختارشان پرداخته است. 
٢. منيره شعبان پور در مقاله اي با عنوان» مکتب نگارگري 
هرات و هفت اورنگ»، ماه هنر، ١٣٨٢، ش ٦٣/٦٤، به مکتب 
هرات و ويژگيهاي آن پرداخته است و نگاره هاي يوسف از 

هفت اورنگ را معرفي کرده است. 
٣. مقاله اي با عنوان» بررسي ساختار تصويري و طراحي 
(ديزاين) کتب کهن شاهنامه بايسنغري و هفت اورنگ جامي» 
تأليف مصطفي ندرلو و مريم پورعلي اکبر، چاپ شده در 
فصلنامه مدرس هنر ١٣٨٦، اين مقاله به تجزيه و تحليل 
برگزيده اي از نگاره هاي دو اثر نفيس و ماندگار شاهنامه 
از لحاظ زيبايي شناسي  اورنگ جامي  بايسنغري و هفت 
هنري و ادبي و ارتباط آن از نقطه نظر ساختار و محتوا و 

شيوه صفحه آرايي مي پردازد. 
٤. مقاله اي با عنوان» چالش ساختار و معنا: خوانش واساز 
فريده  تأليف   » چاه)  از  يوسف  آوردن  (بيرون  نگارة  از 
فصلنامه  هشتم،  سال   ،١٦ شماره  در  شده  چاپ  آفرين، 
باغ نظر، بهار١٣٩٠، تهران: اين مقاله به بررسي نگاره اي 

در   ابنيه  نقوش  تحليل  و  معرفي 
نگاره هاي   منظومه يوسف  و  زليخا 
از نسخه هفت اورنگ جامي مکتب 

مشهد

تصوير١.   حضرت يوسف و نديمان زليخا، مأخذ:  شرو سيمپسون، 
٤٤
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از مجموعه هفت اورنگ جامي فرير به نام (بيرون آوردن 
و  تجزيه  ضمن  مي کوشد  و  مي پردازد  چاه)  از  يوسف 
دريدا  واسازي  اصلي  مفاهيم  بر  را  آن  نگاره  اين  تحليل 
مورد انطباق قرار دهد و در اين زمينه به معاني و مفاهيم 
جديد و مهمي که در دو موضوع داللت و روايت دسته بندي 

مي شوند، دست يابد. 
٥. صفورا نايب پور در مقاله»بررسي نمادين ساختار و 
نگاره هاي منظومه  پيکره «حضرت يوسف» در  موقعيت 
يوسف و زليخا هفت اورنگ ابراهيم ميرزا» در کنفرانس
International Conference on Architecture, Ur-

 banism, Civil Engineering, Art, Environment

 Future Horizons &Retrospect ICAUCAE 6102

 7 March 6102, Tehran, Iran, Institute of Art and

Architecture (SID) ساختار و موقعيت پيکره «حضرت 

هفت  زليخا  و  يوسف  منظومه  نگاره هاي  در  را  يوسف» 
اورنگ ابراهيم ميرزا مورد بررسي قرار داده است.

٦. حبيب اهللا صادقي در مقاله اي با عنوان» بررسي ويژگي هاي 
تصويري نگاره هاي هفت اورنگ جامي در مکتب نگارگري 
مشهد عصر صفوي»،همايش ملي نقش خراسان در شکوفايي 
هنر اسالمي (سال:١٣٩٤)، به تحليل برخي از نگاره هاي هفت 
اورنگ پرداخته است و ويژگي هاي بصري اين نگاره ها را 
مشخص کرده و تاثير نسخه هفت اورنگ بر مکاتب نگارگري 

هم عصر و بعد از آن را بررسي کرده است. 
٧. احمد شعباني در مقاله «شرح احوال شاهزاده ابوالفتوح 
مجله:   ،« وي  كتابخانه  بررسي  و  ميرزا  ابراهيم  سلطان 
دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه اصفهان پاييز و 
زمستان ١٣٨٢ - شماره ٣٤ و ٣٥ علمي-پژوهشي، صفحه 
٢٣٧ تا ٢٤٨، ضمن اشاره به شأن و جايگاه سلطان ابوالفتوح 
او و نقش و  تفكرات هنري  به شرح بروز  ابراهيم ميرزا، 
موجوديت كتابخانة سلطنتي وي در رشد آثار پژوهشي و 
ارتقاي فرهنگ و تمدن ايراني پرداخته و نيز با دقت در متون، 

به بررسي زندگي اين شاهزادة صفوي پرداخته است.

معرفي نسخه هفت اورنگ جامي و بخش هاي آن 
«جامي هفت اورنگ را در اواخر عمرش آفريده است. يعني 
در حدود سالهاي٨٩٢- ٨٧٥ ه ق (١٤٧٢- ١٤٨٦ م) زماني 
که جامي در سنين ٧٢- ٥٨ بوده، به نظم در آمده است» 
(افصح زاده، ١٣٧٨، ٢٠٧). «جامي مقدمتًا پنج مثنوي به 
اسلوب خمسه نظامي و امير خسرو دهلوي تأليف نمود. 
افزود و آن را هفت اورنگ  سپس دو مثنوي ديگر بر آن 

ناميد» (حسيني، ١٣٨٥، ١).
هفت اورنگ ابراهيم ميرزا، شامل بخشهاي زير است: 

- «ِسلسلةالَذَهب»١ شامل سه دفتر و مجموعا» ٦ تصوير: 
- «يوسف و زليخا» شامل ٦ تصوير، ٩٦٤ ه ق (١٥٥٧م)، 

قزوين، خطاط: محب علي. 
- «َسبَحةاَالسرار» شامل ٥ تصوير، ٩٦٣ ه ق (١٥٥٦م)، 

خطاط: شاه محمود نيشابوري. 
- «سالمان و آبسال» شامل ٢ تصوير، ٩٦٨ ه ق (١٥٦١م)، 

خطاط: عيشي ابن عشرتي. 
- «ليلي و مجنون» شامل ٣ تصوير، ٩٧٢ ه ق (١٥٦٥م)، 

خطاط: محب علي. 
- «خردنامه اسکندري»، شامل ٣ تصوير. 

مشخصات هفت اورنگ جامي مکتب مشهد
زير  به شرح  جامي  اورنگ  هفت  نسخه  کلي  مشخصات 
است: شروع کتابت: ٩٦٣ ه ق (١٥٥٦م). خاتمه کتابت: ٩٧٢ه 
ق (١٥٦٥م). مکتب مشهد، تعداد صفحات: ٣٠٠ برگ، خط: 
نستعليق، شمسة آغاز و خاتمه کتاب: ٩ برگ. ابعاد: ٣٤٥ 

– ٢٣٤ م م، تعداد نگاره ها: ٢٨ برگ (حسيني، ١٣٨٥، ٦). 
مثنوي هفت اورنگ در قرن دهم (ه . ق .) به همت سـلطان 
ابـراهيم ميـرزا٢ توسـط هنرمنـدان آن زمان مصور شد.

از داسـتان  دفتـر دوم، شـش مجلـس  كتـاب در  اين  در 

جدول ١. جزئيات تصوير شماره ١، مأخذ: نگارندگان

نقوش موجود روي بناي نگاره

 

١.دفتراول، ٩٦٣ه ق (١٥٥٦م)، 
مشهد، خطاط: مالکديلمي. 

دفتردوم، ٩٦٤ ه ق (١٥٥٧م)، 
مشهد،خطاط: مالکديلمي. 

دفترسوم، ٩٦٦ ه ق (١٥٥٩)، 
قزوين،خطاط: مالکديلمي.

احمد  سيد  مير  باب،  اين  ٢.« در 
ترکيب  و  عربيت  علوم  در  آورده: 
داني و قواعد منطقي و مباح کالمي 
بودند... و در شعر و  بغايت ماهر 
سليقه نظم به مثابه اي که از اشعار 
بيت  هزار  سه  دو  تا  وي  خوب 
سنجيده پاکيزه از فارسي و ترکي 
بر زبانهاي اهل حال جاري است...

در علم موسيقي و صوت و عمل 
استاد زمان و نادر دوران بود... و 
در امر نقاشي و تصوير آن چنان 
چابک دست بودند که سحرسازان 
ماني فرهنگ و جادو طرازان خطايي 
و  خراسان  و  عراق  و  فرنگ  و 
نازنين  آن  کارهاي  بر  آذربايجان 
صدآفرين مي نمودند(شعباني،١٣٨٢، 

.(٣٤-٣٥



زمان  آن  هنرمندان  توسط  يوسف»  «حضـرت  قرآنـي 
در كارگـاه سـلطنتي مشـهد مصـور شـده اسـت .قصه 
شورانگيز يوسف و زليخا١، مثنوي پنجم هفت اورنگ جامي 
از  بلکه  اثرهاي جامي،  از شورانگيزترين  تنها  نه  است و 
دلرباترين اثرهاي ادبيات کالسيک فارسي و تاجيک بوده، 
در تاريخ من بعده  ادبياتهاي شرق تاثير قوي رسانده است 
(افصح زاده،٢١٣-٢١٤). از خصوصيات مهم نگاره هاي اين 

نسخه مي توان به نظرات پاکباز و اشرفي استناد نمود. 
«در نقاشيهاي اين سبک تاکيد رنگي و ريتم متنوع خطوط 
به صحنه بخشيده اند،  پر جنبش  لکه هاي سفيد حالتي  و 
خط هاي نرم ومنحني به وضوح برتري يافته اند، جوانهاي 
الغر با گردن بلند و چهرة گرد، صخره هاي قطعه قطعه و 
درختان گره دار کهنسال ظاهر شده اند. شخصيت هايي که 
هيچ ارتباطي با موضوع داستان ندارند جاي با اهميتي را در 
صحنه اشغال کرده اند، با حذف پس زمينه و نماهاي پشت 
صحنه عرصة وسيع تري براي عمل انسانها به وجود آمده 
است، گهگاه نيز به سبب کشش عناصر به سوي حاشيه ها 
ساختار مستحکم تصوير از بين رفته است» (پاکباز، ١٣٨٠: 
٩٤). دراين نگاره ها که تلفيقي از کارهاي مکتب تبريز و آثار 
اجرا شده در سبکي جديدند، عناصر مستقل سبک نو و 
خصوصيات مشخصة نقاشي تبريز در کنار هم به منصه 
ظهور رسيده اند. اينها همه حاکي از دورة انتقال و زمان 
شکل گيري سبک جديد بر اساس ترکيب هنر نقاشي تبريز با 
سنت هاي استادان ديگر شهرها و به ويژه خراسان، هرات و 

مشهد است (اشرفي،١١٠:١٣٨٤). 

تعريف نقش
انتزاعي)؛  يا  واقعي  (خواه  تصوير  زمينه،  شکل،  نقش، 
نقشمايه (موتيف)، عنصري تزئيني و برگرفته از طبيعت 
و ذهن پوياي هنرمند که بازتاب اعتقاد و انديشه او است 
روئين  هنر  المعارف  دايرة  در   .(١٣٩٢:١٣٢ زاده،  (اعظم 
پاکباز آمده که: نقشمايه (موتيف)، مايه اصلي و بارز در 
يک اثر هنري، عنصر يا ترکيبي از عناصر بصري که در 
يک ترکيب بندي تکرار مي شود و در بيان هنرمند برجستگي 
و ويژگي دارد. در بررسي نگاره هاي ايراني به دو دسته 

نقوش بر مي خوريم: 

١. نقوش واقع گرا ، ٢. نقوش انتزاعي.
در  طبيعي  طور  به  که  هستند  نقوشي  واقع گرا،  نقوش 
پيرامون ما مشاهده مي شوند و هيچگونه ساده سازي در 
آن صورت نگرفته است. مانند گرفت و گيرها که شکار و 
درگيري وحوش با حيوانات ضعيف تر است و همچنين انواع 
نقوشي که در آثار نگارگري به عينه در طبيعت مي توان 
انتزاعي شامل دو دسته مي شوند:  مشاهده نمود. نقوش 
شامل  منحني  نقوش  هندسي.  نقوش  و  منحني  نقوش 
نقوش اسليمي و ختايي هاست که در زيراندازها، فرش ها 

و لباس هاي نگاره هاستفاده شده است. نقوش هندسي که 
به صورت جداگانه يا ترکيب با نقوش گياهي مورد استفاده 
قرار مي گيرند و در واقع همان گره چيني ها به شمار مي آيند 
که در فضاهاي معماري سنتي به وفور ديده مي شوند، در 
آثار نگارگري نيز در فضاهاي معماري توسط هنرمندان 
که  نقوشي  (فتوت، ١٣٨٥، ٥٣).  است  نقاش کشيده شده 
روي بناهاي نگاره هاي نسخه هفت اورنگ به کار رفته است 
شامل: اسليمي، ختايي، تشعير، خط(نوشتار) ، گره چيني، 

آجرکاري.

و  يوسف  منظومه  نگاره هاي  ابنيه  در  نقوش  تحليل 
زليخاي هفت اورنگ

«نگاره حضرت يوسف (ع) و برپايي جشن باشکوه عروسي 
« مجلس ششم از دفتر دوم (اورنگ دوم) از مجموعه هفت 
اورنگ جامي فرير است. اندازه صفحه ٣٤٥×٢٣٤ م م و 
اندازه نگاره ٢٧٠×١٩٤ م م است. اين نگاره منسوب به شيخ 
محمد است» (حسيني، ١٣٨٥، ١١). نگاره در کادري عمودي 
جاي گرفته است «در اين نگاره مانند اغلب نگاره هاي سنتي 
ايران، اين هندسه است که نقش اساسي را در ترکيب بندي 
ايفا مي کند. سطوح هندسي: عمودي، افقي، اريب و دايره، 
گاهي سرد و زماني گرم، در بخشي منقوش و در قسمتي 
مزين به آجرچيني، گره سازي و يا کاشي کاري سرتاسر 
نگاره را در بر گرفته است». به طور کلي رنگهاي به کار 
برده شده، به لحاظ مقدار آن داراي تعادل و توازني بي نظير 
مي باشند. رنگهاي سرد و گرم با کنتراست محاسبه شده اي 
برده  کار  به  قرار گرفته اند و شدت رنگهاي  کنار هم  در 
شده نيز با انتخابي مناسب در کنار هم، در جهت تشکيل 
شکل هاي هندسي و تفکيک فرم ها از يکديگر و در نهايت 
نمايان شدن بهتر آن، پيش رفته است. بدين ترتيب نگارگر 
ترکيب بندي فعال و متناسبي را ايجاد کرده است. تيرگي ها 
و روشني هاي به کار برده شده در تصوير نيز، بسيار با 
دقت انتخاب شده و تعادلي شگفت انگيز را ايجاد کرده اند. 

در   ابنيه  نقوش  تحليل  و  معرفي 
نگاره هاي   منظومه يوسف  و  زليخا 
از نسخه هفت اورنگ جامي مکتب 

مشهد

تصوير ٢. نگاره  ورود عزيز و زليخا به مصر و استقبال مصريان از 
ايشان، مأخذ : همان: ٤٦.

و  سيصد  در  يوسف  داستان   ».١
چهارده هجري به اندازه اي بلندآوازه 
شد و مردم آن روزگار شوق دانستن 
وقايع يوسف را خواهان شده بودند 
بلخي،  ابوالمؤبد  مانند  که شعرائي 
گرگاني، ناظم هروي، جامي، مسعود 
قمي و بسياري ديگر اين داستان را 
به شعر آورده اند. » (مدرس گيالني، 
١٣٨٦، ٣٢). حجم اين مثنوي ٤٠٠٠ 

بيت است (افصح زاده، ١٣٧٨،٢١٣)



شماره۴۴  زمستان۹۶
۶۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

تزئينات اين نگاره با ظرافت و پر کاري تمام، نقش بسته اند 
که شامل لباس ها و سايه بان ها، زيرانداز ها و کاشي کاري 
و گره هاي بنا مي باشد (همان). جشن در ايواني مجلل برپا 
شده است. رواق ايوان شامل يک پايه ستون آجرکاري، 
به رنگ آجري است که به صورت چپ و راست است که 
با تناليته رنگي از هم جدا شده اند. ديوار زير طاق، شامل 
کاشي کاري با گره هندسي شش و شمسه، به رنگ سبز 
و نارنجي است که دو رنگ مکمل هستند. زمينه الجورد 
لچک ها، با طاليي داخل قابهاي اسليمي سبز رنگ، تضاد 
رنگي بوجود آورده که باعث هماهنگي رنگها شده است. 
نقوش ختايي روي زمينه الجورد به خوبي مي درخشند و 
نقوش اسليمي و ختايي در کنار هم به خوبي قرار گرفته اند 
و با هم هماهنگ شده اند. کتيبه اي با زمينه مشکي به خط 
نستعليق طاليي باالي لچک ها قرار دارد. لبه بااليي ديوار 
رواق، به رنگ طاليي با نقوش ختايي رنگارنگ است. رنگ 
طاليي باعث شده که گلهاي ختايي در اين زمينه به خوبي 
گره  شامل  رواق  چپ  سمت  ديوار  پايه  باشد.  مشخص 
هندسي شش داوودي و به رنگ خاکستري است. تنه ديوار 
داراي آجرکاري ساده اکر است که اين دو رنگ با هم تضاد 
سرد و گرم ايجاد کرده اند. رنگ خاکستري باعث هماهنگي 
بين رنگ لباسهاي دو طرف ستون شده است. روي اين 
ديوار دو پنجره وجود دارد، يکي عمودي با نقش گره چيني 
شش داوود و پنجره کوچک باال داراي گره چيني شش 
دواتي با شبکه مربع است. به علت وجود رنگهاي آجري 
و نارنجي، نگاره محيطي گرم دارد. در اين نگاره، رنگهاي 
قهوه اي پايه ستون و آجري حاشيه اطراف رواق، به همراه 
آجري لبه آن با هم تناليته رنگي دارند و رنگها به خوبي با 
هم هماهنگ شده اند. نقوش روي پنجره هاي گره چيني، ريز 
و شلوغ هستند و براي ايجاد تعادل ديواري که پنجره ها 
انتخاب  روي آن قرار دارد به صورت ساده و تک رنگ 

شده است. 
«نگاره شهادت کودک بر معصوميت حضرت يوسف 
(ع) مجلس پنجم از دفتر دوم (اورنگ دوم) از مجموعه هفت 
اورنگ جامي فرير است. «اندازه صفحه ٣٤٥×٢٣٤ م م و 

اندازه نگاره ٢١٦×١٤٠ م م است. اين نگاره منسوب به شيخ 
ريز  دستخط   .(١٣٨٥ :١٠ (حسيني،  است»  مصور  محمد 
شيخ محمد در يکي از آجرهاي سمت چپ رواق مرکزي، 
نشان مي دهد که او بيت را نقاشي کرده است. واژه « نقاش 
« در انتهاي نام او مي تواند بدين معنا باشد که شيخ محمد 
تمام نگاره را طراحي و نگاره کرده است » (سيمپسون، ١٣٨٢: ٤٦). 
نگاره داراي کادري عمودي است که تنها سمت چپ کادر 
توسط بناي قصر زليخا شکسته شده و او از کادر بيرون 
زده است. به طور کلي رنگ هاي به کار برده شده، به لحاظ 
اين  مي باشند.  بي نظير  توازني  و  تعادل  داراي  آن  مقدار 
تعادل در رنگ هاي سرد و گرم نيز حس مي شود، تيرگي ها 
و روشنايي هاي به کار برده شده در تصوير نيز، بسيار با 
دقت انتخاب شده و تعادلي شگفت انگيز را ايجاد کرده اند. 
تزئينات اين نگاره، با ظرافت و پر کاري تمام، نقش بسته اند 
درختان  برگهاي  حتي  و  بنا  تزئينات  لباس ها،  شامل  که 
مي باشد. « اگرچه شيخ محمد، در اين نگاره، از انواع گره ها 
براي تزئين عمارت سود برده است، ولي به لحاظ پيچ و 
تاب خطوط لباس، فواصل و نيز محل استقرار هر يک از 
آنها، ايستايي متقارن و شکل هندسي تزئينات خنثي شده و 

اثري پويا به وجود آورده است » (حسيني، ١٣٨٥: ١٠).
اين بنا شامل قصر زليخاست، که به صورت قرينه است. 
صحن بيروني داراي گره هندسي هشت و چهار لنگه با 
زمينه مربع و به رنگ زمينه کرم روشن است که با خط هاي 
اکر کشيده شده است. اين قسمت به صورت تک رنگ انتخاب 
شده تا کار شلوغ جلوه نکند. رنگ گرم صحن بيروني در 
کنار رنگ سرد ايوان محراب يک تضاد سرد و گرم بوجود 
آورده است. ايوان محراب به رنگ آبي با گره هندسي موج 
با زمينه مستطيل است. اندازه گره ها تقريبًا متناسب با هم 
هستند که باعث يکنواختي در نگاره است. ديوار محراب 
شامل کاشيکاري هايي با نقش گره هندسي شش و شمسه، 
به رنگ سبز و نارنجي است، دو رنگ مکمل استفاده شده اند 
که در عين حال تضاد سرد و گرم هم دارند. يک حاشيه به 
رنگ مشکي با گلهاي ختايي در باالي اين گره ها و اطراف 
ورودي زير محراب قرار دارد.گلهاي ختايي با رنگ مشکي 

نقوش موجود روي بناي نگاره

 

جدول٢. جزئيات تصوير ٢، مأخذ: همان.



با  به رنگ فيروزه اي  ايجاد مي کنند. لچک ها  تضاد رنگي 
اسليمي هايي به رنگ نارنجي و گل هاي ختايي است. رنگ 
نارنجي اسليمي هاي تو پر، روي زمينه فيروزه اي لچک ها 
با هم مکمل رنگي زيبايي را بوجود آورده اند و با هم تضاد 
سرد و گرم دارند. کتيبه باالي لچک ها، به رنگ زمينه مشکي 
با خط نستعليق به رنگ نارنجي است. تضاد رنگ مشکي 
با رنگ نارنجي بسيار زيباست. پايه ستون هاي محراب، 
گرم  رنگي  که  است  قهوه اي  رنگ  به  و  ساده  آجرکاري 
است و کنار آبي صحن محراب باعث ايجاد تعادل در کار 
رنگ  با  محراب  اطراف  حاشيه  رنگ الجورد  است.  شده 
ترنج هاي طاليي، با هم تضاد سرد و گرم دارند. رنگ سبز 
پايه ديوارها، با رنگ قهوه اي پايه ستون ها با هم هماهنگ 
شده اند. ستون ها شامل زمينه الجورد و ترنج هايي به رنگ 
طاليي که نقوش ختايي در آنها وجود دارد، رنگ طاليي با 
رنگ الجورد هم تضاد رنگي و هم هماهنگي چشم نوازي 
را بوجود مي آورد. رخ نماها به رنگ مشکي است با گلهاي 
ختايي که اين تضاد رنگي باعث جلوه بيشترگلهاي ختايي 
مي شود. در قسمت چپ و راست بناي محراب، پايه ديوار 
به رنگ سبز روشن با گره هندسي شش داوودي است. 
يک پنجره عمودي با گره چيني شش و شمسه و باالي 
آن کتيبه کوچکي به رنگ زمينه الجورد با خط نستعليق 
به رنگ سفيد قرار دارد که در اينجا نيز تضاد رنگي باعث 
زيبايي مي شود. باالتر بالکني وجود دارد که لبه آن گره 
چيني هشت و مربع است و باالي آن نيز پنجره اي با نقش 

گره چيني شش دواتي قرار دارد.

استقبال  و  مصر  به  زليخا  و  عزيز  ورود   ،٣ تصوير 
مصريان از ايشان

« نگاره «ورود عزيز و زليخا به مصر و استقبال مصريان 
از ايشان» مجلس اول از دفتر دوم (اورنگ دوم) از مجموعه 

هفت اورنگ جامي فرير است. «اندازه صفحه٣٤٥×٢٣٤ م 
م و اندازه نگاره ٢٩١×١٩٥ م م است. اين نگاره منسوب به 
شيخ محمد است» (حسيني، ١٣٨٥، ٩).نگاره داراي کادري 
عمودي است که قاب جدول کشي شده آن از باال، گوشه 
سمت راست شکسته شده است. اين نگاره شامل دروازه 
ورودي شهر است که در بين صخره ها قرار گرفته است و 
پشت اين دروازه قسمتي از بناهاي شهر ديده مي شود که 
شامل گنبد و مناره و چند ساختمان ديگر است. دروازه به 
شکل قرينه است. رنگ الجورد لچک هاي ورودي و رنگ 
سبز لبه ورودي باهم تناليته رنگهاي سرد ايجاد کرده اند 
و با هم هماهنگ شده اند. رنگ کرم روشن ديوار دروازه 

در   ابنيه  نقوش  تحليل  و  معرفي 
نگاره هاي   منظومه يوسف  و  زليخا 
از نسخه هفت اورنگ جامي مکتب 

مشهد

تصوير ٣.  شهادت کودک بر معصوميت حضرت يوسف (ع)، مأخذ: 
همان: ٤٦.

نقوش موجود روي بناي نگاره

 

جدول ٣. جزييات تصوير ٣، مأخذ: همان.



شماره۴۴  زمستان۹۶
۶۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

با رنگ الجورد حاشيه باالي آن تضاد رنگي سرد و گرم 
بوجود آورده اند. نوار تزئيني به رنگ آبي روشن دو طرف 
حاشيه الجورد با آن تناليته رنگي بوجود آورده است و 
نيز باعث شده تا چشم به يکباره از رنگ الجورد وارد رنگ 
کرم نشود و نقش يک رابط را بازي مي کند. نقوش ختايي با 
نقوش هندسي نوار تزئيني با هم به خوبي هماهنگ شده اند. 
رنگ طاليي که بين رنگ الجورد کتيبه و نوار سبز دور آن 
قرار گرفته باعث تنوع شده است. اين رنگ سبز با رنگ کرم 
ديوار تضاد رنگي سرد و گرم زيبايي را بوجود آورده 
تا  شده  باعث  ديوار  باالي  نماهاي  رخ  سياه  رنگ  است. 
نقوش ختايي به خوبي در اين زمينه ديده شوند. رخ نماهاي 
باالي ديوارهاي ديگر به رنگ سبز است که با رنگ گرم کل 
بنا يک تضاد رنگي بوجود آورده و باعث تعادل و هماهنگي 

در کار شده است. در قسمت باالي ورودي، کتيبه اي به خط 
نستعليق، به رنگ نارنجي روي زمينه الجورد وجود دارد. 
رنگ نارنجي خط، روي زمينه الجورد باعث ديدن بيشتر 
خط شده است. لبه باالي ديوارها حاشيه تزئيني به رنگ 
الجورد با نقش ختايي و گلهاي رنگي است. رخ بام هاي 
باالي ورودي به رنگ مشکي و گلهاي شاه عباسي رنگارنگ 
است. رخ بام هاي باالي ديوار دو طرف ورودي به رنگ سبز 
با گلهاي سفيد است. در سمت چپ گنبدي ديده مي شود به 
رنگ طاليي با نقوش ختايي رنگارنگ و اسليمي هاي طاليي 
است. رنگ طاليي گنبد به خوبي در اين کار مي درخشد و با 
رنگ الجورد ساقه گنبد تضاد رنگي زيبايي را بوجود آورده 
است. نقوش ختايي و اسليمي روي ساقه گنبد به خوبي با 
هم هماهنگ شده اند. رنگ زمينه مناره و رنگ ترنج هاي آن 
يعني الجورد و سبز و آبي، جزو رنگهاي سرد هستند و با 
هم تناليته رنگي دارند. رنگ گرم طاليي روي زمينه سرد 
الجوردي و سبز و آبي، جلوه بسيار زيبايي ايجاد کرده اند. 
در زير قسمتي از مناره که نعلبکي نام دارد، رنگ طاليي با 
رنگ الجورد تضاد رنگ سرد و گرم بوجود آورده و باعث 
درخشش بيشتر رنگ طاليي شده است. در پشت مناره، بنايي 
با ترکيب آجر و کاشي به صورت مثلثي وجود دارد. بنايي 
که روي بام آن آالچيق وجود دارد، ديوارهايش به صورت 
آجرکاري مشبک است و روي بام آن گره هندسي هشت و 
چهارلنگه به کار رفته است. بناي کنار آن هم داراي آجرکاري 
مشبک است. در اين نگاره از رنگهاي گرم و آجرکاري به 

وفور استفاده شده است. 
  

تصوير ٤. حضرت يوسف (ع) و نديمان زليخا
نگاره «حضرت يوسف (ع) و نديمان زليخا» مجلس چهارم 
از مجموعه هفت اورنگ جامي  (اورنگ دوم)  از دفتر دوم 
نگاره  اندازه  اندازه صفحه ٣٤٥×٢٣٤ م م و   » فرير است. 
٢٣٧×١٥٩ م م است. اين نگاره منسوب به شيخ محمد است »  
است.  عمودي  کادري  داراي  نگاره   .(٩  :١٣٨٥ (حسيني، 

حضرت يوسف و برپايي جشن باشكوه عروسي، مأخذ:   همان: ٤٨.

نقوش موجود روي بناي نگاره

 

جدول ٤. جزييات تصوير ٤ ، مأخذ:  همان.



سرشار  آن  معماري  و  موزون  و  درخشان  رنگ آميزي 
(آجرکاري، کاشيکاري و مشبک هاي چوبي) است. رنگهاي 
به کار برده شده، داراي تعادل و توازني بي نظير مي باشند و 
شدت رنگها با انتخابي مناسب در کنار هم، در جهت تشکيل 
شکل هاي هندسي و تفکيک فرم ها از يکديگر و در نهايت 
نمايان شدن بهتر آن پيش رفته است. تزئينات اين نگاره، با 
ظرافت و پر کاري تمام، نقش بسته اند. بنا به صورت قرينه 
است. ديواره سمت چپ و راست به رنگ اکر و با نقش گره 
هندسي چوب خطي است. اينگره با زمينه مثلث به صورت 
تک رنگ روي ديوار بناستفاده شده است تا شلوغي اين 
گره با تک رنگ بودن آن جبران شود. يک پنجره مستطيل 
شکل عمودي با نقش گره چيني شش و شمسه و کمي باالتر 
يک پنجره مربع شکل با نقش گره چيني شش، قرار دارد. 
رنگ قاب دور پنجره هاي گره چيني در اين ديوار به رنگ 
قهوه اي است که با رنگ ديوار ها تناليته رنگهاي گرم بوجود 
آورده است. صحن زير قوس لچک دار، پشت سر حضرت 
رنگهاي  به  شمسه  و  شش  هندسي  گره  با  (ع)  يوسف 
نارنجي و آبي کار شده است که اين دو رنگ با هم تضاد 
رنگي سرد و گرم دارند و در کنار رنگ سبز لباس حضرت، 
يک مکمل رنگي بوجود آورده اند. اسليمي هاي نارنجي رنگ 
روي زمينه الجوردي به خوبي مي درخشند و با هم تضاد 
رنگي زيبايي را بوجود آورده اند. نقوش ختايي و اسليمي به 
خوبي کنار هم قرار گرفته اند. اسليمي ها به صورت شکسته 
کار شده اند که کنار ختايي ها که منحني هستند همديگر را 
تکميل کرده اند. رنگ الجورد باعث درخشش بيشتر رنگ 
طاليي دور سر حضرت يوسف شده است. روي زمينه 
با رنگ  گياهي و حيواني  نقوش تشعير هاي  ديوار  سفيد 

در   ابنيه  نقوش  تحليل  و  معرفي 
نگاره هاي   منظومه يوسف  و  زليخا 
از نسخه هفت اورنگ جامي مکتب 

مشهد
الجورد کشيده شده است. نقوش به زيبايي با هم هماهنگ 
شده اند. اين نقوش شامل، حيوانات (روباه) و گياهان است. 
لچک هاي الجوردي با نقوش ختايي رنگارنگ و اسليمي هاي 
برگي طاليي، با رنگ آجري کنار آن، تضاد رنگي سرد و 
گرم بوجود آورده است و با هم هماهنگ شده اند. کتيبه 
باالي لچک ها به رنگ مشکي با خط نستعليق است. رنگ 
سفيد روي زمينه مشکي يک تضاد رنگي بوجود آورده 
است. لبه باالي ديوار داراي رخ بام هايي به رنگ الجورد با 
گلهاي ختايي (شاه عباسي) است. در قسمت باالي ديواره 
سمت راست بنا، پنجره بازي است که به رنگ مشکي است 
و روي آن تصاوير نقوش ختايي با گلهاي رنگارنگ کشيده 
شده است. در قسمت باالي ديوار سمت چپ بنا، يک پنجره 
مستطيل شکل عمودي و يک پنجره مستطيل کوچک باالي 
آن با نقش گره چيني چهار قل (شبکه لوزي) قرار گرفته 
است. در اين نگاره رنگها و نقوش با هم هماهنگي کامل 
و  دارد  قرار  راست  سمت  ديوار  در  که  پنجره اي  دارند. 
زليخا در آن ديده مي شود، با رنگ زمينه مشکي با نقوش 
ختايي رنگارنگ است. رنگ مشکي باعث شده تا نقوش به 
خوبي ديده شوند. در قسمت باالي ديوار سمت چپ، قاب 
دور پنجره هاي گره چيني به رنگ قهوه اي است که با رنگ 
آجري ديوار، تناليته رنگي بوجود آورده است. در اين نگاره 

رنگ ها و نقوش با هم به زيبايي هماهنگ شده اند.
در اين بخش از سه جدول براي نشان دادن انواع نقوش 
به کار رفته در بناهاستفاده شده است. جدول اول شامل 
معرفي محل نقوش در نگاره ها، جدول دوم شامل معرفي 
نوع نقش به کار رفته در بناها و جدول سوم که شامل دو 

قسمت است به معرفي رنگ نقوش بناها پرداخته است.

تصويررديف
نام نگاره

محل نقوش

گنبدمنارهرخ بامنردهکتيبهپايه ستونصحنمحرابرواقپنجرهبامديوار

١
حضرت يوسف (ع)

 و برپايي جشن
 با شکوه عروسي

_____

٢
شهادت کودک
 بر معصوميت

 حضرت يوسف (ع)
______

٣

ورود عزيز و
 زليخا به مصر و 
استقبال مصريان 

از ايشان

____

٤
حضرت يوسف
 و نديمان زليخا

____

جدول٥. معرفي محل نقوش در نگاره ها، مأخذ: همان.
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ختايينوشتارينام نگارهتصويررديف
گره 

چيني

گره 

هندسي
آجر چيني

ترکيب آجر 

وکاشي

ترکيب 

اسليمي 

وختايي
 تشعيرگلداني

١

حضرت يوسف 
(ع)  و برپايي 

جشن  با شکوه 
عروسي

___

٢

شهادت کودک بر
 معصوميت 

حضرت
 يوسف (ع)

__
_

٣

ورود عزيز و 
زليخا به مصر و 
استقبال مصريان 

از ايشان

_
_

٤
حضرت يوسف و

 نديمان زليخا
_

جدول ٦. معرفي نوع نقش به کار رفته در بناها، مأخذ: همان.

نام نگارهتصويررديف
تشعيرآجر چينيگره هندسيگره چينيختايينوشتاري

نقشزمينهنقشزمينهنقشزمينهنقشزمينهنقشزمينه
نقشزمينه

۱

حضرت يوسف 
(ع) 

و جشن با شکوه 
عروسي

رنگارنگالجوردسفيدالجورد

قهوه ايکرم

طاليي،سبزقهوه اي

__کرمکرم
طالييالجورد

سبز،طالييسبزرنگارنگطاليي

رنگارنگمشکي

نارنجي
آبي، سفيد،سبز

مشکي، آبينارنجي

مشکيسفيد

۲

شهادت کودک 
بر معصوميت 
حضرت يوسف 

(ع)

رنگارنگمشکيطالييالجورد

قهوه ايکرم

آبي،طالييفهوه اي

____

مشکيرنگارنگمشکي،طالييسفيدقهوه اي
قرمز،آبي،طاليي

،سفيد،سبز

آبي، طالييمشکيرنگارنگالجورد،طاليينارنجيسبز

خاکستري روشنخاکستريرنگارنگمشکي، طالييسفيدقهوه اي

رنگارنگالجورد، طاليينارنجيسبز

آجري روشنآجري

نارنجي،سبزمشکي

کرمکرم

٣

ورود عزيز و 
زليخا به مصر و

 استقبال 
مشکيمصريان 

طاليي

الجورد
مشکي

رنگارنگ
رنگارنگ

قهوه ايکرم

اکر روشن
سبز

صورتي
آبي

اکر
خطوط سبز

بنفش
نارنجي

____

خطوط آبيآبيرنگارنگالجورد، طاليي

جدول ٧. معرفي رنگ نقوش به کار رفته در بناها، مأخذ:  همان.



در   ابنيه  نقوش  تحليل  و  معرفي 
نگاره هاي   منظومه يوسف  و  زليخا 
از نسخه هفت اورنگ جامي مکتب 

مشهد

نام نگارهتصويررديف

ترکيب اسليمي وختاييترکيب آجر وکاشيگلداني

نقشزمينهنقشزمينهنقشزمينه

۱

حضرت يوسف 
(ع)

 و برپايي جشن 
با شکوه 
عروسي

خاکستريخاکستري

اسليمي طاليي، طالييسبز، آبيکرم
ختايي رنگارنگ

اسليمي طاليي، الجوردسبز، الجوردآجري روشن
ختايي رنگارنگ

۲
شهادت کودک

 بر معصوميت 
حضرت يوسف 

(ع)
سبزنخودي__

اسليمي طاليي، طاليي
ختايي رنگارنگ

اسليمي طاليي، سبز
ختايي رنگارنگ

۳
ورود عزيز و

 زليخا به مصر و
 استقبال مصريان

 از ايشان
خاکستري خاکستري

سبز، آبي،آجري روشنروشن
الجورد

اسليمي طاليي، الجورد
ختايي رنگارنگ

الجورد، سبز، 
آبي

اسليمي طاليي، 
ختايي رنگارنگ

حضرت يوسف ۴
____و نديمان زليخا

اسليمي طاليي، الجورد
ختايي رنگارنگ

اسليمي طاليي، سبز، طاليي
ختايي رنگارنگ

رنگارنگالجورد، طاليي

ادامه جدول٧. 

نتيجه
با توجه به جداول ايجاد شده، يافته هاي حاصل عبارتند از: ٤ نگاره داراي نقش مي باشند. بيشترين محل نقوش 
به کار رفته در محراب، کتيبه و رخ بام بوده است. بيشترين نقوش به کار رفته، نقوش ختايي، گره هندسي، 
ترکيب اسليمي و ختايي و گره چيني بوده که در همه نگاره ها وجود داشته اند. نقوش اسليمي و ختايي بيشتر 
در لچک هاي محراب ها ديده مي شوند و نقوش گره هندسي بيشتر روي ديوارها به کار رفته اند. رنگ غالب 
نقوش الجورد است که در کنار يک رنگ گرم مثل طاليي، نارنجي و کرم يا در کنار يک رنگ روشن مثل 
سفيد، آبي روشن و بنفش روشن استفاده شده است. در ترکيب اسليمي و ختايي، رنگ غالب اسليمي ها، 
طاليي است. در ترکيب کاشي و آجر، رنگ غالب زمينه، روشن است، مثل: کرم، آجري روشن يا نخودي 
و نقوش به رنگ هاي تيره مثل: الجوردي، سبز و آبي هستند. رنگ غالب گره چيني ها کرم و قهوه اي است. 
زمينه ختايي ها، الجورد، مشکي يا طاليي است. نقش اسليمي به تنهايي و بدون ختايي، استفاده نشده است. 
در تشعير، از تضاد رنگي تيره و روشن استفاده شده است و تشعير فقط در يکي از نگاره ها بکار رفته است. 
براي در کنار هم قرار گيري رنگها از عامل رنگ هاي تيره و روشن و نيز عامل رنگ هاي متضاد سرد و گرم 

۴

حضرت 
يوسف

 و نديمان 
زليخا

سفيدمشکي

الجورد، 
طاليي، آبي 

روشن
رنگارنگ

آجري 
روشن

قهوه اي

صورتيمشکي

اکر
قهوه 

اي

الجوردسفيد
خطوط سبزسبز

آجرياکررنگارنگمشکي
بنفشصورتي 



شماره۴۴  زمستان۹۶
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

استفاده شده است. 
در بررسي تحليل هاي نگاره ها و با توجه به يافته هايي که در جداول ارائه شد، نقوش از کنار هم قرار گرفتن 
و تکرار و ترکيب نقوش واقع گرا و نقوش انتزاعي بوجود آمده اند. ترکيب نقوش بيشتر روي زمينه گره ها 
و ترکيب اسليمي و ختايي ها بسته شده اند. تلفيق اسليمي و ختايي ها بيشتر در لچک هاي محراب ها ديده 
مي شوند. گره ها به دو صورت، گره چيني مشبک در پنجره ها و گره هايي که در کاشي کاري ها روي بدنه 
ديوار بناها ديده شده اند وجود دارند که از ترکيب نقوش هندسي ساده مثل پنج ضلعي، شش ضلعي، ستاره 
و... بوجود آمده اند. اندازه نقوش با وجود اينکه داراي تنوع هستند، يعني بزرگ و کوچک شده اند و همه يکسان 
و يکنواخت نيستند، اما نگارگر از عامل رنگ در کنار اين تغييرات اندازه استفاده کرده و هماهنگي و تناسب را 
بوجود آورده است. ضمن اينکه از تضادهاي رنگي گرم و سرد و تضادهاي تيره و روشن بهره گرفته، ولي 

توانسته فضاي حاکم را با وجود تنوع نقوش و تنوع رنگي به يک وحدت و هماهنگي برساند.   
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There is a manuscript of Haft Awrangin Washington Freer Gallery written by Jami which 

includes seven poems. One of them is called Joseph and Zuleikha from which six episodes 

have already been illustrated. Considering the variety and scope of the architectural designs 

in illustrations of the Joseph and Zuleikha poem, identifying and categorizing the designs 

seemed to be necessary for interested future researchers .This study has been conducted to 

identify and introduce variousarchitectural designs inillustrations of the Joseph and Zuleikha 

poem in Jami’s Haft Awrang manuscript in Mashhad school which is kept in Washington Freer 

Gallery. These designs are investigated in terms of harmony and relation of their placement 

in a general space over the buildings of each illustration. Thus in this research, types of 

architectural designs in Joseph and Zuleikha illustrations in the Haft Awrang manuscript are 

studied and described in detail. The study will respond to the following questions:

1. The contiguity and repetition of which designs formed the architectural designs inthe 

illustration of Joseph and Zuleikha poem inMashhad school manuscript of Jami’s Haft 

Awrang?

2. What made these designs so coordinated?

The research method is descriptive- analytical and the data was gathered through library 

sources. It is concluded that the artists put a variety of realistic and abstract designs next to 

each other and repeated them to decorate the buildings. In spite their different sizes, these 

designs were put together using the colors in a way that they look completely coherent and 

harmonic.
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